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संपािकांच्या लेखणीतन
ू
वाचकहो, गेल्या सहा महहनयाांपासून आपण दर
महहनयातून एकदा पत्ररूपाने भेटतोच. पत्ररुपाने
अर्थातच इत्यर्थथच्या माध्यमातून. इत्यर्थथचा प्रत्येक अांक
बनवणां हे आपल्या भावना कागदावर माांडण्यासारखांच
असतां. बदलत जाणाऱ्या काळात ले खनाची आहण
माांडणीची स्वरुपां बदलली तरीही भावना बदलत
नाहीतच. आहण आठवणीही.
दर वर्षीच हदवाळी आली की प्रत्येकालाच आपल्या
माणसाांचे, आपल्या गावाचे, आपल्या आवडीच्या
वस्तूांचे वेध लागतात. त्या प्रत्येक गोष्टीशी आत््याची
एक बाांहधलकी असते. एक नातां असतां अस्पष्टसां पण
हततकांच अनमोल आहण हजवाजवळचां. जगात लाखॊ
हवर्षय पडलेले असताना आ्ही हदवाळी अांकासाठी
“आठवण” या हवर्षयाची नेमणूक फक्त तेवढ्याखातर
केली. कारण आपल्या आयुष्यात आठवणी कदाहचत
सगळ्यात मोठां धन आहेत.
्हणून तर यावेळी आ्ही ठरवलां. की फक्त लेखकच
नव्हे तर सांपादका
ां नीही या आठवाांच्या सरींत नहायचां.
आ्हाला काय वाटतांय ते आठवाांच्या बोलातच
साांगायचां आहण ्हणून यांदाच्या अांकात इत्यर्थथच्या
तीनही सांपादका
ां ची एक एक रचना समाहवष्ट केली आहे.
ते तु्ही गोड मानणां हीच आ्हाला आमची हदवाळी भेट.
जगभरातल्या
तमाम
मनापासून शुभेच्छा.
सृजा
इत्यर्थथ सांपादक
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मराठीजनाांना

हदवाळीच्या

जनमपत्र

सृजा

त्याच्या डोळ्यात पाहहलां होतां मी एक स्वप्न.. त्यावेळी
समजून बसले की
मीच त्याचा तारा. पहाटेच्या
हिहतजावर बसून माझ्या हखडकीकडे पाहत असलेली
एक नजर मला सततच जाणवायची. आहण माझ्याच
मनाची समजून की नजर त्याचीच ती.. आहण मी सुद्धा
त्याचीच.

एक हदवस आलाही तो हळू च. धुक्यातून अलगद पडत्या
कोवळ्या उनहासारखा. माझा जीव त्याच्या नजरे तच
पाणी पाणी होऊन गेला. नजर उठेना.. कोरडा आवां ढाही
उतरे ना घशाखाली. हातावर घामाचे र्थेंब. पाय लटलट
कापणारे . छातीत काहीतरी इतक्या जोरात वाजत होतां
की बस्स! पोटात गोळा उठला आहण आहण काय काय
झालां ते माझां मलाही कळलां च नाही. मी माझी नव्हतेच
कधी पण तरीही िणभरातच त्याची होऊन गेले.
माणसां मरण्याआधी मृ त्युपत्र हलहहतात. हा पैसा ह्याला,
ती जागा त्याला वगैरे वगैरे याद्या करतात. आपल्या
गोष्टींची काही हवल्हेवाट लावतात तर काही वासलात
लावतात. पण मला नेहमीच वाटतां. की जनमाआधी
हचत्रगुप्त आपलां जनमपत्र तयार करत असावा.
आयुष्याचा हा काळ या एकाच्या नावावर, तो काळ त्या
एकाच्या नावावर हलहीत असावा. जनम घेऊन पायावर
उभां राहीपयंतचा काळ त्यानां सवथस्वी मायबापाच्या
नावावर हलहहलेला माझा.. आहण पायावर उभां
राहण्यापातून पांख फुटण्याच्या वयात पाऊल जसां ठेवलां
तसा पुढचा प्रत्येक श्वास त्याच्या नावावर हलहहला
हचत्रगुप्तानां. प्रत्येक श्वास, प्रत्येक सांवेदना, अनु भूती,
वेदना, सहवे दना, सृजन, शील, अस्स्तत्व असां सगळां
त्याच्यासाठी.. सारां जगणां मग त्याच्यासाठी.
माणसाचां मन मोठां हवहचत्र. त्याच्याही पापण्याांना स्वप्नां
बाांधलेली असतात. त्याचे डोळे तेच फक्त पाहतात जे
त्याांना पहायचां असतां. कान तेच ऐकतात जे ऐकायचां
असतां. स्पशाची भार्षा सुद्धा फक्त हवे तेच सांदेश देते.
तनामनात तो एकच गांध भरून राहहलेला. सुखाची चव
कणाकणात साठलेली.. अजाण.. भाबडी स्वप्नां...
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िण, तास, हदवस, महहने, वर्षथ सरत जातात.. आजुबाजूचा
रां गमांच बदलतो, सांवाद बदलतात, नेपथ्य आहण सांगीत बदलतां
मात्र पात्रां तीच. पहाटेच्या हिहतजावर भेटलेली. माझ्या मनाचा तो
खेळ हतसऱ्या घांटेचीही वाट पहात नाही. त्याची जाद ू तर
मध्यानराती सवार..
फक्त...
फक्त.....
नाट्य आहण नाट्यछटा यातला फरक काही हचत्रगुप्तानां ग्राह्य
धरला नसावा. मनानां उभारलेलां हे नाटक खरां तर एक नु सतांच
हनरां तर स्वगत आहे हेही मला कधी जाणवलां नसावां . हातात
असूनही नसलेला तो हातही कळला नाही. स्वप्नाांमध्ये रां गलेला
डोळ्याांना त्याच्या पापणीमागचा आरसाही कधी हदसला नाही.
नातां कुठलां.. त्याच्या मयादा काय.. भानही कधी राहहलां नाही.
आहण मी नु सतीच श्वास जोडत गेले त्याच्या नावावर
कुठल्याश्या
जनमातल्या
कजाच्या
परतफेडीसारखे..
मी
नेहमीसारखीच बेफाम.. दरीत झेपावलेल्या नदीसारखी. मात्र
ज्याला माझा समजत होते तो हकनारा एका अचल पवथताचा फक्त
पायर्था आहे हेही ध्यानी राहहलां नाही.
मग व्हायचां तेच झालां.. एका धबधब्याच्या कड्यावर उभां राहू न
तो सहजच बोलू न गेला.. "काही गोष्टी अधुऱ्या राहहलेल्याच
बऱ्या असतात." आहण मग हतर्थां जाणवलां की हा आपला
मध्यबबद.ू पुढां पाताळखोल दरी आहे. हकनारा मागांच सुटला. तो
आपला नव्हताच कधी आहण तो आजही अचल आहे. आहण मग
आली ती उडी.. पाताळाकडे.. आपलां अस्स्तत्व सांपल्यासारखी..
एक गोष्ट नक्की. जोवर आपण पडत असतो उांचावरून, हभती
तोवरच वाटते. एकदा खालच्या जहमनीवर आपल्या बचधड्या
झाल्या की मग उरते ती फक्त स्मशानशाांतता. भेसूर. र्थांड..
सगळ्या भावनाांनी फारकत घेऊन मला एकटां पाडलां.. आहण मग
लख्खकन प्रकाश पडला. आहण जाणवलां .. माझ्याच मनानां
बनवले ल्या या रां गमांचावर मी एकटीच आहे. मी नेहमीच एकटी
होते. ती धडधड, लटपट, पोटात उठणारे गोळे , नजरे नांच पाणी
पाणी होणां.. ते सगळां सगळां च माझां एकटीचां होतां. त्याचां नाहीच
कधी.
त्याच्या जनमपत्रात दस
ु ऱ्या कुणाच्या नावावर हलहहलेले श्वास
कधी होते की नाही ते एक हचत्रगुप्तच जाणे!
माझ्या जनमपत्रात मात्र त्या कड्यानांतर फक्त शाांतता आहे....
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बराच वेळ तो सोफ्यावर हवचार करत बसला होता. कधी
त्याला तो प्रश्न अगदीच अशक्यप्राय बकवा हकचकट वाटे तर
कधी अगदी खुळचट हवचार असल्यागत जाणवत होते.उनहां
उतरणीला लागली होती. हलकासा पाऊस आभाळात हदसत
होता. दररोजप्रमाणे सांध्याकाळच्या गप्पा मारायला अहभप्रेत
असणारा एक साजेसा मू ड वातावरणात त्याला हदसला खरा
पण तो आज त्याला त्याच्यासाठी तेवढा उपयोगाचा, तेवढा
मोहक वाटत नव्हता.तरी दैनांहदनीचा एक भाग 'गप्पा' आठवू न
सोफ्यावरून उठू न तो आपल्या खोलीकडे जायला वळला.
खोलीच्या
दरवाज्यावर
असलेल्या
बफगर
बप्रट
टेक्नोलोजीच्या
सेनसरसमोर
'फीड'
असलेली
त्याची अनाहमका त्याने वेरीहफकेशनसाठी लावली. बोटाच्या
खुणा चाचपून आपोआप उघडलेल्या दरवाज्याचा लैच
ढकलत तो आत आला. आतमध्ये हशरताचिणी ४० डेहसबल
पेिा कमी आवाज सेनस करू शकणारया त्याच्या वैयहक्तक
रोबोटने त्याचा श्वासोच््वास सेनस करून आहण पडताळू न
'मालक' आत आल्याची नोंद केली होती. त्यानु सार लगेच
याांहत्रकी अदबीने आहण चालीने तो त्याच्याजवळ येत
त्याच्या होम मोड मधल्या प्रोग्रा्ड सोफ्टवेअरनु सार त्याने
मराठीतून हवचारपूस केली “काही हवे का मालक?'
'नाही'. त्याने तोंडाने नकार दशथवला.
'ठीक आहे.'
'अरे , बरां एक काम कर. आता जूस प्यायचा मू ड आहे
आहण हमत्राबरोबर गप्पा मारायची पण वेळ होत आहे.जा,
आण लवकर.माझ आवडत 'गुलाब' फ्लेवर आण.' - त्याने
आज्ञा हदली.
'हदवसात १८० हमलीहलटर पेिा जास्त शकथरा तुमच्या पोटात
गेली तर तुमची साखर पातळी वाढेल, तु्हाांला मांजूर आहे
का हे मालक?' -िणाचाही हवलां ब न करता रोबोटने प्रहतप्रश्न
केला.
त्याने रागाने जीभ चावली. राजनने-त्याच्या मु लाने 'सेव'
केलेल्या कमाांड्स आठवल्या. त्यावर दातओठ खात,
हतबलतेने रोबोटला 'फक्त पाणी आण मग' अशी आज्ञा
देवून तो पाठमोरा झाला. बेडवर येवून बसला . रूममध्ये
असलेल्या क्लैप सर्ककटला टाळी वाजवून आज्ञा हदली. टाळी
वाजवल्यावर लगेच सवथ हवद्यु त उपकरणे चालू झाली. रोबोट
परतीची वाट धरून जात असताना ह्याने मग आपला आयवाल चालू केला आहण हरमोटचे बटन दाबले.
अनुक्रमणणका

िणाधात बभतीवरचा पडदा बाजूला झाला. पाांढऱ्याशुभ्र बभतीला
हदलेली त्याच्या आवडीची नारां गी रां गाची हकनार त्याला
िणभरासाठी सुखावून गेली. त्यासमोर फीट केलेले 'लेसर रे ' चालू
झाले. स्रीन तयार झाली. लेसरशी कनेक्टेड असणारा अनटेना
सूयथफुलासारखा पांख्याला सूयथ समजत वर पाहू लागला आहण
बभतीवरील आय-वाल वर अनु मतीत्मक ऑप्शन आले.
-

फोन करणार?
टीवी बघणार?
इांटरनेट हव का?
घराची इतरत्र कामे?
खरे दी?
हबल भरायचे आहे का?
अजून काही मदत हवी?

त्याने फोनचा ऑप्शन दाबला. ६ जी च्या कृपेने चार सेकांदात
त्याचा
हमत्र
दत्ता
गोखले
समोर
हदसायला
लागला.
कॉलमागचे
र्थीम दश्
ृ य नेहमीप्रमाणे बागेचे सेट करून
रोजच्यासारख दोघाांनी वचुथअल बागेत बसून गप्पा मारायला
सुरवात केली.

'काय रे दत्ता, कसा आहेस?
''चाललांय रे . तू साांग.'
'बागेची बु बकग झालीये का?'
'अरे हो. साांगणारच होतो आता. येत्या शुरवारची वेळ भेट्लीये.
पण दप
ु ारची आहे - ३ ते ५. मस्त झाडाखालचा बेंच. तुला न
हवचारताच मग बु क केला. त्याच काय झालां, सांध्याकाळची वेळ
अजून १८ हदवसानांतरची होती रे . चालेल ना?
'अरे काही त्रास नाही. तू बरोबर केलांस. खूप मू ड आहे
खर्या बागेत जायचा लवकरच. आज काय?.-सोमवार ना?' त्याने स्रीनच्या टोकाला बघत वार कनफमथ केला आहण त्यामु ळे
सोबत हदसणारी आहण त्याला सतावणारी आजची तारीख बघणे
चुकवणे त्याला टाळता आले नाही.
'५ ऑगस्ट २०४७!!'
'
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'मालक पाणी' त्याच्या रोबोटने पाणी आणून ठेवले तसा तो
हलकासा दचकला. तारीख व्यर्थेतून स्वत:ला बाहेर आणत
'ठीक आहे, तू आता स्लीप मोड मध्ये चाजथ हो' अशी त्याला
आज्ञा हदली. पाणी गटागट सांपवले आहण दत्ताशी पुनहा
सांभार्षण चालू केले.
'काय रे काय झालां?आज र्थोडा त्रासात हदसतोहेस'
'हो रे , काल र्थोडां अहमतने एका घोळात टाकले आहे.'
'का रे ? आता काय नवी खोड काढली तुझ्या नातवाने?'
'अरे तशी फारशी हसरीयस नाहीये. पण हवचाराधीन झालो
आहे त्यामु ळे'
'हसहरअस नाही ना. मग सोड ना. का त्रास करून घेतो?.फुकट
हबपी वाढला आहण रोबोटने सेनस केल तर ऑटोमेहटक कॉल
जाईल की फैहमली डॉक्टरला. मग राजनला -हप्रयाला त्रास .
नाही का?' - दत्ताने समजूत काढत साांहगतले.
'ह्म. बरोबर आहे रे तुझ.'
'पण अस काय हवचारलां जे सतावत आहे तुला?'
'अरे अहमतने तर अगदी साधेपणाने पण जटील प्रश्न हवचारला
रे . काल शाळे तून घरी आल्यावर ्हणतो, आजोबा, दहा
हदवसाांनी स्वातांत्र्यहदनाला मी भार्षण करणार आहे. मला तु्ही
गाईड करा. मला अगदी वेगळे भार्षण करायचे आहे. 'गुगल'
वादी नको.'
'हातीच्या एवढांच..!! मग कर की मदत.'
'दत्ता, तुला हे सोप्प वाटलां?‘
आता तर देश प्रगत आहे. इतका सशक्त आहे की त्याला आता
कोणी गुलाम करू शकत नाही. मग त्या हमळालेल्या
स्वातांत्र्याची बकमत या हपढीला कळे ल?
- देश स्वतांत्र झाल्यानांतरही सवथ माणसे स्वाांतत्र्य अनु भवू
शकली नाहीत हे आताच्या हपढीला माहहत आहेच पण त्यानांतर
झालेल्या हपढीने स्वत: समजून सावरून एकजूट होवू न
खरे स्वतांत्र हनमाण केले त्यामु ळे मग अहमतच्या हपढीला १९४७
च्या स्वातांत्र्यासाठी धारातीर्थी पडलेल्या रा
ां तीहवराची बाजू,
त्याांचे महत्व, त्याांची शौयथ गार्था पटेल? का त्याांचे राष्रनेते
गाांधी, सावरकर यापेिा वेगळे असतील
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- सवथ गोष्टी फक्त इांटरनेट वर दडवून ठेवून, सवथ इहतहास
महत्वहीन समजून लपवून, अगदी नोटावरचे गाांधीजी त्यानांतर नोटा ही नाहीश्या करून स्वत:ला प्रगत, सुरहित,
सिम ्हणणार्या देशाला अबहसेची, सत्याग्रहाची बीजे कशी कुठे
सुरू झाली त्याची उत्सुकता असेल? कळली तरी त्याचा
त्याांना अहभमान असेल?
- वेळेची बकमत गरजेपेिा जास्त समजणार्या या हपढीला - जी
स्वत:च्या आजोबाशी रात्री बोलायला आधी अपोइनटमेंट घेते,
बापाच्या और्षधाची, प्रकृतीची काळजी कृहत्रम रोबोट घेतो स्वातांत्र्य काय होते, कसे हमळाले, असे घोकून घोकून
साांहगतल्यावर ही त्या स्वतांत्र हमळवून देणार्या शूरवीराांसाठी
वेळ काढणे जमेल?
'राजन हप्रया आहण अहमत घरी आले आहेत याची घरच्याांनी
नोंद घ्या' - घराबाहेरच्या सीसीटीवी ने अलामथ हदला आहण तो
भानावर आला. तो मन शाांत ठेवून सज्ज झाला. जेवणाची वेळ
झाली होती.
जेवण झाल्याांनतर अहमतबरोबर बसण्याआधी त्याच्या भावना
अहमतला पटतील की नाही या भ्रमाचे उत्तर त्याला काय हमळे ल
याची त्यालाही शाश्वती नव्हती पण एक गोष्ट त्याने मनाला
समजावली खरी की जर अहमतला गाांधी, सावरकर, नेहरू
आहण त्यासारखे असांख्य रा
ां हतकारी -त्याांची शौयथ गार्था, त्याांचे
बहलदान पटले नाही, हनष्फळ वाटले, त्याांनी हमळवून हदलेल्या
स्वातांत्र्याचा अर्थथ सांयुहक्तक वाटला नाही तर त्या भीर्षण
वास्तव्याला जबाबदार तो आहण त्याची हपढी होती- आहे, ज्याांनी
भारताला
आदशथ-स्वतांत्र-सिम
भारत
बनवण्याच्या
स्वप्नाच्या पूतीसाठी काहीही प्रयत्न केले नाही. त्यामु ळे आपल्या
चुकीमु ळे जर आपल्या नांतरच्या हपढीला ते शहाणपण आले हे
जरी खरे असले तरी पण जर त्या हपढीतल्याच लोका
ां चे कतुथत्व
- ज्याने भारताला सबळ, प्रगत आहण भारताला खरे स्वातांत्र्य
हमळवून हदले, ते लोका
ां ना प्रेहरत करू शकले बकवा लोकही प्रेहरत
झाले. अांतत: पयायाने जर मग त्याांनी ह्यावेळी, ह्या घटकेला
गाांधी, सावरकर याांना नाकारून स्वत:चे स्वत:च्या युगातील
वेगळे च रा
ां हतकारी हनवडले असतील तर त्या दष्ु कमासाठी गाांधी,
सावरकराांसारख्या असांख्य रा
ां तीकारका
ां ना वाईट मानू न
घेण्याची गरज नाही.
वाईट
मानू न
घ्यायचे
आहे
ते
आपल्यालाच
आहण
माझ्यासारख्या असांख्य अहभहजत खैरनाराांना..!!बहु तेक ्हणून
अजून
या
हपढीने
स्वातांत्र्य
हदन
बदलला
नाही
बहु तेक..आपल्यासारख्याांना स्वत:च्या कृत्याची त्या सवथ
ां तीकारका
ां ना स्मरण करून त्याांची प्रत्येक वर्षी तरी हनदान
www.esahity.com रा
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माफी मागता यावी ्हणून..!!

त्याची आहण अहमतची बातचीत सुरू झाली. आहण हतबल
वॉईस टाईपरवर एकच वाक्य टाईप झाले होते.. 'आधी मनातच
ठरवले पाहहजे, कशी सुरवात करायची ते'..'्हणजे काय
आजोबा?' - अहमतने हवचारले.तो फक्त बकहचत हसला. ्हातार्या
स्वतांत्र भारतासारखा ज्याला १०० वर्षे जगुनही जास्त आनांद न
झाल्यासारखा..!!
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मोठ्ाांच्या छोट्या
आठवणी

शहशका
ां त ओक

नु कताच बालगांधवथ हचत्रपट पाहहला आहण माझ्या
मनातील बालगांधवांच्या आठवणी जाग्या झाल्या.
साल असावे १९६२- ६३. साांगलीजवळ माधवनगरची
कॉटनहमल प्रहसद्ध होती. हतचे मालक शेठ गांगाधर ल.
नातूांना आध्यास्त्मक वाचनाचा व श्रवणाचा नाद होता.
माझ्या वहडलाांचा कापडव्यवसाय कॉटन हमलच्या
आश्रयाने होता. माझे वडील अध्यास्त्मक मनन व
बचतनात रमणारे असल्याने त्याांची व नातू शेठजींची
धांद्याच्या व्यहतहरक्त आध्यास्त्मक चचेच्या कारणाांनी
घसट होती.
त्याकाळात
वासुदेवराव
जोशी
हकतथनकार
व
प्रवचनकार ्हणून साांगलीच्या भागात फार प्रहसद्ध
होते. नातू शेटजींच्या पुढाकाराने सांत ज्ञानेश्वराांच्या
हहरपाठाच्या अभांगांावर त्याांच्या हनरुपणची व्यवस्र्था
केली गेली. नातू शेठजी मु ांबईहू न माधवनगरात
महहनयातील काही हदवसासाठी येत. त्या काळात रात्री
नऊ वाजता हवठठल मांहदरात हनरुपणाला रां ग भरे .
वारकरी सांप्रदायाला अनु सरून एक वीणाधारी, २०२५ टाळकरी, असे त्याांचे हनरुपण ३-३II तास चाले.
मी तेंव्हा १४-१३ वर्षांचा वहडलाांच्या बरोबर ते ऐकायला
न चुकता जात असे.
श्री हवठ्ठल रुखमणी देवालय असे नामाहभधान
असलेल्या स्व. प्राणजीवन गोवधथन दास गप, ऊफथ
प्रताप शेठजींच्या त्या हवठ्ठल मांहदराची शान होती.
बु धगावच्या वाटेवर पहर्थका
ां ना हवश्राांती स्र्थळ व अनेक
भाहवका
ां ना, कर्थेकर्यांाना, अध्यास्त्मक साधका
ां ना
साधनापुरक असलेली ती वास्तू १०० वर्षापुवी आस्र्थेने
बाांधली होती. नु कतेच त्या मांहदराला रां गाचा नवा साज
चढवला गेल्याने त्याला अशी नवी झळाळी प्राप्त झाली
आहे
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दर
ू वरून हदसणारा कळस, मांहदराच्या प्रवेशद्वारावर शेठजींचा लहान
पुतळा, वीणाधारी सरस्वती दोन हवशाल बसहाांमधे आसनस्र्थ आहे.
या दम
ु जली मांहदरात प्रवेशताना पावसापाणीच्या सांपकाला दर
ू
ठेवायसाठी पत्र्याच्या पनहाळी, गणवेशातील दोन शस्त्रधारी रखवालदार,
वरच्याबाजूला चार ऋर्षींची सोबत. मधल्या भागात सन १९११ या
मांहदरस्र्थापना वर्षाची नोंद. त्यावर कळसाच्या बाजूला भगवान श्री कृष्ण
उभे, समोर एकतारी धारी मीरा, त्या मांहदराच्या पहरसरात पाांर्थस्र्थाांना
राहायला ओसर्या व पडव्या आहेत. मागे हवहहर व मांहदराच्या पुजारी व
इतर सेवेकऱ्यांासाठी राहायची सोय आहे. मांहदराच्या सभा मांडपात
वे लबु ट्ट्यातील अधथकमानी गुलाबी-हपवळ्या रां गाची पखरण असलेले
निी काम, समोर भरपूर फुलमाळाांनी सजवलेली रुकमणी-हवठोबाची
मु ती. त्यासमवे त गणपती व हनु मानाची लहान प्रहतमा डाव्या-उजव्या
बाजूला.
रात्री प्रवचनाच्या हदवशी माधवनगर कॉटन हमल्सचे मालक नातूशेठजीं
येणार ्हटल्यावर हवशेर्ष र्थाट असे. सभामांडपात सतरां ज्या, मधोमध
प्रवचनकाराांसाठी रां गीत जाजम. शेठजींसाठी शुभ्र नव्या चादरींखाली
मऊमऊ गादी. हात टेकायला लोड, पाठीशी तक्के, समोर पाणी भरलेली
चाांदीची ताांब्या-भाांडी. लवां ग-इलायचीदाणी. शेठजींच्या पत्नी सौ. अक्का
ां
समवेत त्यावेळच्या प्रहतस्ष्ठत स्स्त्रया वरच्या मजल्यावरून सांकीतथनाचा
आनांद घेत.
काही नोकरमांडळी शेठजींच्या नजरे त भरावे अशा बेताने हपतळे चे मोठे
दोरीवाले टाळ गळ्यात घेऊन नामसांकीतथनाच्या वे ळी हवठ्ठठ्ठल-हवठ्ठल,
रामकृष्णहारी असा हहरनामाचा गजर करताना तल्लीन असल्याचे
दशथवत. हु रुपाने नाच करताना आमच्यासाऱख्याांना खुदकन हसू येई.
कारण कधी काही कारणाांनी शेठजी मधेच उठू न गेले तर ही मांडळी टाळ
गळ्यातून काढून टाकून टाळीवर येत. कधी कधी एक बोट वर
करायच्या बहाण्याने धूराचे झुरके घेऊन गुप्त होत.
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बु वां ाच्या पायाशी डाव्याहाती पेटीवाले, उजवीकडे बापुराव ्हसकर
तबल्याची ठाकठु क करून मानेने हो ्हटले की
वीणाधारींकडू न
कर्थनासाठी जोशीबु वा पागोटे काढून सज्ज होत., कमर खोचून
‘जेहत्त्ते कालाचे ठाई’ ्हणून सुरवात केली की त्याांच्या अमोघ
वाणीत अवीट रां ग भरे . तुकारामाांचे अभांग, एकनार्थ, नामदेव
सांताच्या काव्यासह, ज्ञानेश्वरीतील कल्पनाहवलास, ओव्या, अनेक
कवींचे दाखले, त्याांचे त्यावरील भाष्य माझ्यासारख्या बालबुद्धीला
समजले नाही तरी जरूर भावले.
‘हरी मु खे ्हणा हरी मु खे ्हणा।
पुण्याची गणना कोण करी ।।’
... ज्ञानोबा माउलींनी हरीमु खे ्हणा हे दोनदा साांगण्याचा गूढभाव
काय? अगहणत पुण्य हमळवायचे असेल तर वारां वार हरीनाम
घ्या. असे वेदशास्त्र हात वर करून ठासून साांगण्यातील कळकळ
त्यातून व्यक्त होते....
अशाच् एका प्रवचनाच्या रात्री बु धगावकराांकडे पाहु णचार घेताना
बालगांधवथ आज सेवेला हजेरी लावणार आहेत असे कळले . एरव्ही
कधी न हफरकणारे बु धगावकर राजे त्याांच्या समावेत
बालगांधवांची स्वारी. त्याांना उचलू न आणावे लागायचे ्हणून
नोकर.. वेगळे तबला पेटीवाले असा फौजफाटा गाडीतून आला.
त्याांच्यासाठी आधीपासून दाटीवाटीने गच्च बसलेल्या लोका
ां ना व
नेहमीच्या पेटी-तबलेवाल्याांना हटवून कीतथनकाराांच्या सभोवती
जागा करून देण्यात आली.
काळी टोपी, सफेद कुडता. गोरा पान वणथ, िीण पण तीक्ष्ण नजर,
उपस्स्र्थताांना नमस्कार करून हवठ्ठलासमोर सेवा करायची इच्छा
आहे. आवाज गोड करून घ्यावा असे हवनम्रपणे ्हणून हात
डाव्या कानाला लाऊन ‘पहतत तू पावना ्हणहवसी नारायणा’
भजनाला आरां भ केला. आतथ स्वरात हभजलेले कारुण्य. सहज
हफरणारा आवाज, तानाांची हळु वार सुरावट. सांत कानहोपात्रेच्या
आळवणीला गांधवथसुराचा परीसस्पशथ. बालगांधवांच्या गहलतगात्र
अवस्र्थेतील त्या करुण भजनातील शब्दाांनी वहरष्ठाांना त्याांच्या
गतवैभवाची आठवण येऊन भडभडू न आले. त्याांची दीन
स्वराांजली, प्रत्यि दशथन आहण भजनातील काव्यहवलास. कान,
लोचन अहण मनाने स्तब्धपणे अनु भवलेले ते िण आांतहरक
अनु भूहत देऊन गेले.....
हचत्रपटातून बालगांधवांच्या वैभवशाली नाट्यरां परे ची, शरीर
सौष्ठवाची व स्वरगांगेची झलक अनु भवली... आहण आठवणींना
उजाळा हमळाला.
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भावे काकूांचा डब्बा

आनांद भातखांडे
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आयुष्यात काही आठवणी हसमेंट कााँरीटच्या घराप्रमाणे
पक्क्या राहतात. त्या आठवणींशी हनगडीत असलेल्या
प्रसांगामु ळे, स्र्थळ काळामु ळे बकवा व्यक्तींमु ळे त्याांचा
तजेला, टवटवीतपणा वर्षानु वर्षे तसाच हटकून असतो.
काळाच्या ओघात जपून ठेवलेल्या अश्या आठवणींना
माळे तील मोत्याांची सर असते. माळ जरी हनखळली
तरी ते मोती जपून ठेवले जातात …. अनांत काळासाठी.
माझ्या लहानपणी आ्ही एका चाळवजा इमारती मध्ये
पहहल्या मजल्यावर रहात होतो. एका सामाईक
बाल्कनीत सगळ्या भाडेकरूांचे प्रवेशद्वार उघडायचे.
शेजार-पाजार्यांाचे
दरवाजे
कारणाहशवाय
बांद
नसल्यामु ळे आ्हाां पोराटोराांचा मु क्त सांचार असायचा.
तळ मजल्यावर एका छोट्या खोलीत भावे काकू
राहायच्या. घरात त्याांच्या बरोबर, कॉलेजमध्ये
हशकणारा माधव आहण दहावीत हशकणारी मीरा, असे
हतकोणी कुटु ांब होते. पतीचे अकाली हनधन झाल्यामु ळे
सांसाराची सगळी जबाबदारी भावे काकुांवर पडली.
त्याांच्याकडे काही वै यहक्तक कारणामु ळे हवशेर्ष नातेवाईक
पण यायचे नाहीत. त्यामु ळे सगळी चाळ हेच त्याांचे
नातेवाईक होते. स्वयांपाक, हशवणकाम आदी छोटे छोटे
उद्योग करून काकू घर चालवत होत्या. माधव सकाळी
वतथमानपत्र
टाकायचा
आहण
सांध्याकाळी
एका
वाचनालयात काम करून घरखचाला हातभार
लावायचा. मीरा पण त्याांना घरकामात मदत करायची.
एखाद्या कृष्णधवल मराठी हचत्रपटात शोभेल असे ते
कुटु ांब होतां.
काकू प्रेमळ आहण मनहमळावू होत्या. त्याांचे कधी
कुणाशी वादहववाद झाल्याचे स्मरत नाही. उलट त्याच
इतराांच्या घरातील भाांडणे सोडवायच्या, कधी सासूच्या
हक्काने, कधी आईच्या मायेने, तर कधी बहहणीच्या
समजुतीने. शाळे त जाताना त्याांच्या मांजुळ आवाजातील
भजनां , भूपाळ्या ऐकताना आमच्या हदवसाची सुरुवात
पहवत्र आहण मांगलमय व्हायची. देवताचथन आहण
अध्यास्त्मक पुस्तका
ां चे वाचन हा त्याांचा फावल्यावेळात
चालणारा हनत्यरम होता. काकूांचां कृष्णावर हवशेर्ष प्रेम.
दप
ु ारच्या वेळी त्या आ्हाला सगळ्याांना जमवून
देवाधमाच्या, पुराणातील गोष्टी साांगायच्या.
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गोष्ट साांगून झाली की त्या सगळ्याांना गोल चकतीच्या आकाराच्या
पाांढऱ्या पेपरबमटच्या गोळ्या द्यायच्या. त्या गोळ्याांकरीता का होईना
आ्ही कधी कधी त्या अग्य वाटणाऱ्या गोष्टी ऐकण्यासाठी बसायचो.
कृष्णजनम, काहलयामदथन तर इतकां खुलवून साांगायच्या की आ्ही सगळे
बालगोपाळ आहोत आहण चाळ हेच आमचे गोकुळ अश्या अहवभावात
वावरायचो. चाळीत शाांतता असेल तर समजावे, भावे काकूांचा
बालसत्सांग चालू आहे. आपलां काटे भावे काकूांकडे आहे हे कळल्यावर
प्रत्येक आई हनबिंत असायची. त्याांच्या घरात कधी भाांडणे नाहीत
वादहववाद नाहीत. घरात कता पुरुर्ष नसताना असेल त्या बेताच्या
पहरस्स्र्थतीत सुद्धा सुखात नाांदणारे ते कुटु ब
ां माझ्यासाठी आदशथ होते.
काकूांच्या स्वभावामुळे आहण त्याांच्या पहरस्स्र्थतीमु ळे सगळे चाळकरी
सदैव मदतीला तयार असायचे. कधीकधी काही कामासाठी काकू
बाहेरगावी गेल्या तर कुठल्या ना कुठल्या घरातून मीरा आहण माधव
करता डबा यायचा. आमच्या घरीतर काही गोडधोड केलां तरी ते एका
डब्यात घालू न तो भावे काकूना देण्यासाठी आई मला हपटाळायची. आईने
इतराांना देण्यासाठी काही खास प्लास्टीकचे डब्बे ठेवले आहेत. उिेश
एकच “परत नाही आला तरी पांचाईत नाही”. असांच एकदा बाजूला
कुणाला तरी काही द्यायचे होते आहण आई “ठेवणीतील” डब्बे शोधत होती.
पण बरे च डब्बे गायब होते. शोधता शोधता ती स्वतःशीच बडबडत होती
‘आजकाल या भावे काकू लवकर डब्बे आणूनच देत नाहीत. पुढच्या
वेळेस त्याांना साांगेन डब्ब्यातलां काढून घ्या आहण लगेच डब्बा परत द्या.’
पण ते तसां कधीच होत नाही हा मु िा वेगळा. मला माहहत होतां की आई
आता मला भावे काकूांकडे डब्बे आणायला पाठवणार त्यामुळे मी हतच्या
आज्ञेची वाटच बघत होतो …. आहण हततक्यात आज्ञा आली … “नु सताच
बसला असशील तर जरा भावे काकूांकडू न आपले २ डब्बे तरी घेऊन ये.
काय करतात स्वतःकडे ठेवून घेऊन कोण जाणे”. मी धावत पळत
काकूांकडे गेलो आहण दरवाज्यातूनच आरोळी ठोकली “काकू ssssssssss
डब्बे.” काहीतरी कामात असलेल्या काकू पदराला हात पुसत बाहेर
आल्या आहण ्हणाल्या “अरे हो, सहवताचे ५-६ डब्बे माझ्याकडे आहेत.
रोज देईन ्हणते पण जमत नाही. डब्ब्यात द्यायला काही नाही ना. आत्ता
काहीतरी तुझ्या आवडीचां करत आहे ते घालू न सांध्याकाळी देते” आतून
मस्त हचवड्याचा वास येत होता. त्या वासाच्या अांमलाखाली मू ळ हनरोप
हवसरण्याआधी तो साांहगतलेला बरा. “काकू हकमान २ डब्बे तरी घेऊन
येच अशी आज्ञा आहे मातोश्रींची”. “बरां २ आत्ता देते आहण बाकीचे मग
सांध्याकाळी आणून देईन” असां ्हणून काकू डब्बे आणण्याकहरता आत
गेल्या. दोन डब्ब्यात र्थोडी साखर घालू न माझी बोळवण केली.
हचवड्याच्या वासापुढे माझा पाय हलत नव्हता. हततक्यात पहहल्या
मजल्या वरून रणाांगणात वापरल्या जाणाऱ्या शांखादी वाद्याांचा कडकडाट
झाला आहण मी पुढील सांकटाची चाहू ल लागल्यामु ळे वर जायला धूम
ठोकली. आईच्या हातात डब्बे हदले . “हे काय दोनच? बाकीचे तीन?”
मातोश्री वदल्या. मी ्हटलां “तुला दोनच हवे होते ना?
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काकू बाकीचे तीन सांध्याकाळी आणून देतील”. दोनही डब्ब्यात हदलेली
साखर बघू न आई ्हणाली “कधीच हरकामे डब्बे देत नाहीत. काही
ना काही तरी देतातच”. हचवड्याचा वास अजूनही मेंद ू मध्ये हभनला
असल्याने मी ्हणालो ” र्थाांब, सांध्याकाळी घरी डब्ब्याांतून हचवडा
हमळणार आहे.” आई:”तुला कसां माहीत”. मी ्हटलां “काकू हचवडा
करत होत्या. छान वास सुटला होता” “तरीच तुला एवढा वेळ लागला.
हावरटासारखा माहगतला नाहीस ना त्याांच्याकडे?” आईची त्राहसक
मु द्रा. मी पण हततक्याच त्राहसक चेहर्याने, “त्या देणार ्हटल्यावर
मी कशाला मागू?” सांध्याकाळी काकू डब्बे घेऊन घरी आल्या. मी
हचवडा हमळणार ्हणून त्याांच्या अवतीभवती घुटमळत होतो. माझी
ती चलहबचल बघून त्या ्हणाल्या “आणलाय बरां का हचवडा माझ्या
कानहासाठी” आ्ही सगळीच पोरां त्याांच्यासाठी कृष्णरूप होतो.
त्यामु ळे कधी त्या आ्हाला कानहा ्हणत तर कधी मु कुांदा ्हणत.
खर्या नावाने कधीच काकूांनी हाक मारली नाही. आईने डब्बे आत
नेऊन ठेवले हततक्यात काकू आईला ्हणाल्या “त्याला हचवडा दे गां,
सकाळ पासून कळ धरून आहे हबचारा”. सकाळच्या आईच्या
वाक्याचे मला खूप कुतूहल होते. आ्ही हदलेल्या डब्यात काकू काही
ना काही तरी घालू न देतातच ते का? कसलीही भीड न ठेवता मी
काकूांना त्याच्या बिल हवचारलां. काकूांच्या चेहर्यावर मांद हास्य होतां.
त्या ्हणाल्या “सहजच रे . असां खास कारण काही नाही. कुणाला
हरक्त हाताने पाठवू नये अशी आपली हशकवण साांगते. ्हणून मी
कधीच हरकामा डब्बा देत नाही. कृष्णाला तू काही जरी हदलेस तरी तो
डब्बा भरभरून तुला देईल, हवसरलास ती कृष्ण सुदा्याची गोष्ट”
आईने मला हचवडा आणून हदला तरीपण काकूांचां सांतवचन माझी पाठ
सोडायला तयार नव्हतां.
इतक्या सध्या गोष्टीची देव आहण भक्ताचे नाते यात घातलेली साांगड
मला त्या वयात अग्य वाटली. कसला डब्बा?? त्यात मला कृष्ण
काय देणार?? पण पुढे पुढे त्याचा उलगडा होत गेला. अगदी
जीवनाचां रहस्य समजल्या सारखा. भगवां ताकडू न काही इच्छा असेल
बकवा त्याने आपल्या करता काही करावे अशी अपेिा असेल तर
त्याला “भक्ती”रूपी डब्बा द्यावाच लागतो तरच तु्हाला त्या डब्ब्यातून
देव सुखसमृ द्धीची उधळण करतो. काकुांच्या बोलण्याचे हेच सार मी
कायम डोक्यात ठेवले. कालाांतराने आ्ही त्या चाळीपासून र्थोड्याच
अांतरावर नवीन घरी राहायला गेलो आहण चाळ सांस्कृतीशी
असलेली नाळ कायमची तुटली. काकू अधूनमधून हदसायच्या,
गोबवदा अशी हाक मारून हवचारपूस करायच्या. घरी येत जा असा
आग्रह पण करायच्या. पण वेळ काय आपल्या हातात असते?
असाच काळ लोटला. माझां हशिण पूणथ झालां. चाांगली नोकरी पण
हमळाली. कांपनीने सगळां काही हदलां. सुख पायाशी लोळण घेत होती.
कांपनीने राहायला मोठी जागा हदली, हफरायला गाडी हदली. माझ्या
प्रगतीवर आई बाबा खुश होते. आहण आता तर लग्न ठरले होते.
मनासारखी बायको पण हमळणार होती.
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बाबाांनी हवचारले की “तुझे कुणी स्पेशल गेस्ट येणार आहेत का?” मी
्हटलां “हो, मला एकच पहत्रका द्या. बाकी तु्ही बघून घ्या कुणाला
बोलवायचे ते” माझ्या हस्तािराने त्या पहत्रकेवर हलहहलां “भावे काकू
आहण पहरवार”. माधव दादा अजूनही सांपकात होता. त्याला फोन
करून त्याच्या घरी गेलो. आता त्याच चाळीच्या जागी अहलशान
इमारत उभी आहे आहण हतर्थेच माधव दादाने स्वकतृथत्वावर ४
खोल्याांचा ब्लॉक घेतला. माधव दादा आपल्या पत्नी सोबत काकूांची
खूप चाांगली काळजी घेत होता. मीरा ताईचे पण लग्न झाले होते.
आपल्या नातवांडाना आता कृष्णाच्या गोष्टी साांगून काकू आपली हौस
पूणथ करून घ्यायच्या. कृष्णा ने त्याांच्या डब्यात भरभरून सगळां हदलां
अगदी कधीही हरतां न होण्या सारखां.
दरवाजा उघडताच काकूांनी हवचारलां “कोण आलाय गां?”. मी ्हटलां
“यशोदामाई तुझा कानहा आलाय गां”. भावे काकूांच्या पाया पडलो
आहण त्याांच्या शेजारी बसलो. काकूांनी मायेने पाठीवरून हात
हफरवला. “इतका मोठा झालास तरी काकूला नाही हवसरलास. बरां
वाटलां आलास ते. मी आजकाल कुठे बाहेर नाही पडत. माधव कधी
कधी गाडीतून हफरायला घेऊन जातो इतकांच” जुनया आठवणीना
उजाळा देऊन झालां, सगळ्याांची ख्याली खुशाली घेऊन झाली.
काकूांना ्हटलां “काकू, पुढच्या महहनयात तुमचा कानहा लग्न करतोय.
त्याला त्याची रुस्क्मणी हमळालीये. तु्हाला बोलावणे करायला
आलोय. गाडी पाठवून देईन. तु्ही सगळे आवजून
थ या आहण मीरा
ताईला पण साांगा.” काकू सुनेला ्हणाल्या “माझ्या गोबवदाला हचवडा
आण गां. आहण मग हचमु टभर साखर पण आण” काकूांच्या हातात
हनमांत्रण पहत्रका हदली. त्याांच्या पायावर डोके टेकवून हतर्थेच पायाशी
बसलो. काकू मांदपणे हसत होत्या. तेच हास्य जे कैक वर्षांपूवी माझा
प्रश्न ऐकून उमटलेलां. काकूांनी त्याांचा कापरा हात माझ्या डोक्यावर
ठेवला आहण ्हणाल्या “कृष्णाने डब्बा भरून हदला ना?” आहण
दोघाांच्या डोळ्यात आनांदाश्रू उभे राहहले.
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त्याने मला तीन वे ळा स्पशथ
केला पण..

अनघा हहरे

त्या हदवसाांची गोष्ट आहे जेव्हा मी आयुष्याच्या
सवात सुांदर हदवसाांमध्ये जगत होते. माझे नु कतेच
लग्न झाले होते .त्या सुांदर हदवसाांनी माझे मन
मोहरून गेले होते, मी माझ्याच आनांदात सगळ जग
माझ्याच
मुठीत
आहण
मी
जगातली
सवात आनांदी ,खुश व्यक्ती अश्या ह्या आनांदाच्या
हदवसात आ्ही हहनमू न साठी मार्थेरान ला गेलो होतो.
जे हवां होतां ते सगळ हमळत होतां. माझां आवडतां माणूस
आहण खूप वर्षांच्या प्रतीिेनांतर आता त्याचा सहवास
सारे काही स्वप्नवत भासत होते. पण....
मार्थेरानचा पावसाळा. दर
ू दर
ू घनदाट झाडी, पक्ष्याांचा
आवाज, माकडाांची ची-ची, तासांतास हफरूनसुद्धा
हमळणारा एका
ां त हे सगळे वातावरण बघून मी जरा
घाबरूनच गेले. पहहल्या हदवशीच मी मार्थेरानचा खूप
धसका घेतला. हा एका
ां त, ही शाांतता मनाला
नकोनकोशी झालेली. त्यात पहहल्या हदवशीच आ्ही
रात्रीचे जांगलात हरवलो. सतत मुसळधार पाऊस, हकरथ
अांधार. पायाखालू न रस्ता जातोय हक अजून काही,
काहीच समजत नव्हते. वाट फुटेल हतर्थे आ्ही जात
होतो दर
ू वर कुठेतरी एखादा छोटासा लाईट हदसायचा
पण र्थोड्या वेळाने तो पण हदसेनासा व्हायचा. कसे
बसे आ्ही रे ल्वेचे रूळ शोधून काढले आहण अांधार्या
रात्री रे ल्वेच्या रुळावरून आमचा प्रवास सुरु झाला.
आ्ही आमचे mtdc चे हॉटेल शोधून काढले. ती रात्र
मी खूप भीतीत घालवली .सकाळी सकाळी मी
अतुलच्या (माझ्या नवर्याच्या)मागे लागली हक मला
इर्थे राहायचेच नाही चला आपण नाहशकला
.
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परत जाऊ .पण अतुलला माझे काहीच ऐकायचे नव्हते. मग आपण
हकमान माकेटमध्ये तरी जाऊन राहू . जांगलातल्या एका
ां तापेिा मला
माकेटमधला गजबजाट जास्त आवडला. ्हणून माकेटमधल्या गजबजाटात
आ्ही रूम घेतली . रूम तर माकेट मध्ये घेतली, पण मार्थेरानचे प्रेिणीय
स्र्थळ बघण्यासाठी आ्ही बरे च लाांब लाांब हफरायला जायचो. एकदा
असेच आ्ही हफरता हफरता खूप लाांब वर कधी पोहोचलो हे समजलेच
नाही. आ्ही परत रस्ता चुकलो . तासनतास चालत राहहलो ,रस्ता शोधत
राहहलो. पण काहीच नाही. रस्त्याने एक मनु ष्य पण बघायला हमळत
नव्हता. सतत वेगवे गळ्या रस्त्याने जात होतो परत हफरून हफरून हतर्थेच
येत होतो अचानक मला खूप लोका
ां चा आवाज आला, मला खूप आनांद
झाला. 'अतुल चल आपण त्या आवाजाच्या हदशेने जाऊ.’ माझी खूप
घाई चालू झाली. अतुल पण माझ्या बरोबरीने येतच होते. त्या खूप सार्या
लोका
ां ना बघून मला फार आनांद झाला. इतका वेळ भटकल्या नांतर एवढे
सारे लोक बघायला हमळताच, आ्हाला फार बरे वाटले आता त्या
लोका
ां जवळ जावे आहण त्याांना रस्ता हवचारून रूमवर जावे एवढांच
ठरवलां होतां . आ्ही त्या लोका
ां जवळ जाऊ लागलो .ते लोक काहीतरी काम
करत होते त्याांच्या हातात मोठे मोठे दोर कुऱ्हाडी होत्या काही जण ते दोर
झाडाला बाांधून ओढत होते. नीट बहघतल्यावर लिात आले ते सगळे झाड
कापत होते. आ्ही हतर्थेच त्याांची गांमत बघत होतो र्थोडा वेळ आता इर्थेच
र्थाांबायचे. कारण खूप वेळापासून आ्ही कोणालाच बहघतले नव्हते.
अचानक त्या लोका
ां च्याहातून तो दोर सटकला आहण एकच गोंगाट सुरु
झाला. सगळे जण जोर जोरात आरडा ओरडा करू लागले ज्याची
कोणालाच शक्यता वाटत नव्हती तेच झाले. झाडाची भल्ली मोठी जाडजूड
फा
ां दी ज्या हदशेला पाडण्यासाठी त्याांनी पकडली होती त्याच्या हवरुद्ध
हदशेला येऊन ती पडत होती. अतुल पळत येत होते त्याांनी मला खेचतच
लाांब नेले आहण िणातच मी हजर्थे उभी होती हतर्थे ती जाडजूड फा
ां दी येऊन
पडली. माझ्या छातीत धस्स झाले. काय होणार होते त्या िणाला? नांतर
मला काहीच समजत नव्हते माझ्या अवती भवती लोक उभे होते,
सगळे जण माझ्याशी काहीतरी बोलत होते आहण माझ्या कानात कोणाचेच
शब्द जात नव्हते. चार हदवसच झाले होते माझ्या लग्नाला आहण आज हा
प्रसांग......... तो आला होता त्याने मला स्पशथ करायचा प्रयत्न केला होता
पण .............
अशीच काही वर्षां पूवीची गोष्ट मी आजारी होती . आराम करण्यासाठी
डॉक्टराांनी मला फार झोप येईल अशी और्षधे हदली होती .उनहाळ्याची
दप
ु ार होती गरमीने मी त्रासलेली होती. त्यामु ळे मी पांख्या खालीच उशी
टाकून झोपली होती. गुांगीच्या और्षधा मू ळे झोप अनावर झालेली
सांध्याकाळ होत आलेली तरीही मी उठू शकत नव्हती. अतुलनी मला
बळजबरी उठवले. त्याांना चहा हवा होता. मला उठणे शक्य नव्हते आहण
अतुलला स्वतः चहा करणे हह शक्य नव्हते. कारण अतुलचा पाय प्लास्टर
मध्ये होता. मलाच जावे लागणार होते. 'र्थोडा वेळाने उठू का? ' मी
अतुलला हवचारले पण नाही 'तू दोन सेकांदात उठली पाहहजे अतुल ने मला
ओडथर हदली
www.esahity.com
अनुक्रमणणका

मी कशी बशी उठली, हकचनपयंत जात नाही तोच मी हजर्थे उशी टाकून
झोपली होती हतर्थेच धाड्कन पांखा येऊन पडला. हाय !! हे काय झाले !!!
माझ्या डोळ्याांवरची झोप खाडकन उडाली. पुनहा तो आला होता आहण
त्याने पुनहा मला स्पशथ करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण ह्या वेळेस
सुद्धा............
माझ्या आयुष्यातला हा हतसरा प्रसांग. मला ज्या गोष्टीची भीती वाटायची
त्या गोष्टीची माझ्या मनात आता दहशत हनमाण झाली होती. मागच्या
वर्षीच्या पावसाने आमच्या नाहशकला तर सगळीकडेच हाहाकार माजवला.
आमच्या हबल्डींगचा एक मजला पाण्यात बु डला. आमच्या दोन चाकी
गाड्या वाहू न गेल्या. आमची मारुती कार पूणथपणे पाण्यात बु डाले ली होती.
रात्री खूप उशीरा पुराचे पाणी ओसरले. दस
ु र्या हदवसाची सकाळ सवथ
घाण, हचखल आवरण्यात जात होती. सगळीकडे साफ सफाईचे काम सुरु
झाले.
मी
पण
घराच्या
बाहेर
साफसफाई
करायला
गेले.
खूप लाांबवर कुठेतरी वाहू न गेलेली माझी स्कुटी शोधून आणली .हतला
स्वच्छ केली. नांतर मारुती कार स्वच्छ करायला घेतली. मी एकटीच गाडी
साफ करत बसली. गाडीचे दरवाजे उघडले , गाडीतला सवथ हचखल धुवून
काढला ,गाडीत वाहू न आलेली अडकून बसलेल्या वेली मी हात घालू न
स्वच्छ करत होती .त्या िणाला काही समजलेच नाही. डोक्यात एकच होते
ही गाडी सगळी स्वच्छ करायची. अचानक अतुल हाक मारू लागले
,"अनघा लवकर वर ये मला खूप भूक लागलीय नाश्ता करून
दे.” "र्थाांबा जरा आता फक्त बॉनेटच साफ करायचे राहहलेय ते करते आहण
येतेच .” पण नाही... "तू दोन हमहनटात वर ये, बॉनेट साफ नको करू."
अतुलची परत ओडथर हततक्यात आमच्या ऑहफसचा ऑहफसबॉय हतर्थे
आला, " बाईसाहेब , तु्ही जा वर मी करतो हे साफ.
तो एकदम आदबीने बोलला. बरां ्हणून मी गाडी कडे पाठ हफरवली. आहण
त्याने बॉनेट उघडले. बस! बॉनेटमधून एक भला मोठा नाग फणा काढून
डांख मारण्याच्या तयारीत उभा, नागाला बघून माझ्या तर पाया खालची
जमीनच सरकली. आता अतुल स्वतःच खाली आले मला सावरायला.
हतनही वेळेस तो यायचा प्रयत्न करत होता पण हतनही वेळेस माझ्या
सोबत अतुल होते मला सावरायला .....
"
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आठवणीतली तीन
मोरहपसां

श्रीपाद पु. कुलकणी
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कळायला लागल्यापासुनचे जीवनातले महत्वाचे टप्पे
साांगायचे ्हांटलां ्हणजे शाळा कॉलेजमधल्या धुांद तसेच
बेचैन करणार्या आठवणींचां मोहोळ उठल्यासारखां होतां.
प्रार्थहमक शाळे त एका खास बालमैहत्रणीसांगे राजाराणीसारखां
अख्ख्या
शाळे वर
अहधराज्य
गाजवण्यासारखा केलेला बाहलशपणा; माध्यहमक शाळे त
गेल्यावर मागच्या बाकावर बसायला लागलां ्हणून
आलेला हहरमुसलेपणा घालवताना, मोकळ्या तासाला
अख्खां बालनाटक 'एकपात्री' करून दाखवण्याचा
घेतलेला मोकळे पणा; उच्चमाध्यहमक इयत्तेत कॉलेजमध्ये
जायला हमळाल्यावर, आजवर कधी चहाच्या कपाला
स्पशथ न केलेला मी कॉलेजबाहेरच्या टपरीवर काचेच्या
ग्लासमधून हमत्राांबरोबर चहा घेताना वागण्या-बोलण्यात
अचानक आले ला हबनधास्तपणा हे सारां सारां आठवताना
गुदगुल्या होतात मनाला. त्याचवेळी शाळा कॉलेजात
भेटलेले हशिक, त्याांच्याशी असलेले हमत्रासारखे
हजव्हाळ्याचे सांबांध, ब्राह्मण मुांजा ्हणून त्याांच्याकडे
जेवायला जाण्याचां अप्रूप, दहावीला मराठीच्या हशिका
ां नी
सांपकाळात आपल्या घरी भरवलेले आमचे वगथ अशा
आठवणींनी अजूनही ऊर भरून येतो आहण असे हशिक
काळाच्या पडद्याआड केव्हा हनघून गेले ते कळलां ही नाही
्हणून डोळे ही भरून येतात.
पदवी, मग पदव्युत्तर 'सनदी लेखापाल' असां हबरुद
लावण्याचां भाग्य लाभलेला मी व्यवहारी जगाच्या
जांजाळात असा काही गुरफटलो गेलो की कधीकाळी
आपण मराठी साहहस्त्यका
ां च्या पुस्तका
ां वर तुटून पडायचो,
कहवताांच्या भावहवश्वात हरवून जायचो याचीही आठवण
राहहनाशी झाली. खातेकुांडली माांडू न घ्यायला येणार्या
गब्बर व्यापार्यांानी लाखो करोडो रुपयाांच्या आकड्याांत
खेळायचां आहण फक्त त्याांचे ते 'आकडे मोडू न' आपण
खायचे एव्हढांच हाती राहहलां.
खरां साांगतो, या हवचारानां येणारी मरगळ झटकायला
फक्त एकच उपाय आहे आहण तो ्हणजे माझ्या सांग्रही
असलेली ती तीन मोरहपसां काढून पुनहा पुनहा बघणां. एक
'नाच रे
मोरा'सारखां
कायम टवटवीत,
दस
ु रां
धाग्याधाग्याांसारखां हवशहवशीत झालेलां असलां तरी
मनाला मु लायम स्पशथ देणारां आहण हतसरां आपल्या
डोळयाांतून भरभरुन बोलणारां . ही मोरहपसां ्हणजे तीन
हदग्गजाांची मला आलेली पत्रां.
अनुक्रमणणका

पहहलां महाराष्राचां लाडकां व्यहक्तमत्व 'पु.ल.देशपाांडे' याांचां, दस
ु र पत्रां
साहहस्त्यका
ां तले सांवेदनशील 'पाटथनर' 'व.पु.काळे ' याांच्याकडू न
अनपेहितपणे आले लां आहण हतसरां सुप्रहसद्ध गीतकार आहण
कहववयथ पी.सावळाराम याांचां.
पु.लां.ना मी पत्र पाठवलां होतां ते वाढहदवसाच्या शुभेच्छाांचां १९७९
सालचां ८ नोव्हेंबरचां हनहमत्त साधून. पण त्या शुभेच्छाांमध्ये मी
भागीदार केलां होतां 'बटाट्याच्या चाळी'ला. चाळीचे साांस्कृहतक
सहचव राघुनाना सोमण याांनी ''बटाट्याच्या चाळी'नां पु.लां.चा
वाढहदवस कसा साजरा केला याचा सारा कायथरम पु.लां.च्याच
शैलीत पत्राद्वारे कळवल्याची ती कल्पना होती. त्यासाठी बटाट्याच्या
चाळीचां नीट वाचन करून त्यातली पात्रां वापरून तयार केलेलां ते
पत्र (लहान तोंडी मोठा घासच होता तो कॉलेजच्या पहहल्या वर्षातला)
पाठवलां होतां माझ्या शुभेच्छापत्राबरोबरच.
'बटाट्याच्या चाळी'च्या त्या पत्रातले मुिे अजुनही आपण हकती
आगाऊपणा केला होता या हवचारानां हैराण करतात. भ्रमणमांडळ
पुण्याला गेलां पण प्रेमाचां प्रतीक ्हणून द्यायचा आहेर मात्र चाळीतच
राहहल्यानां तसांच परत आलां. गच्ची कुणाची हा प्रश्न आता राहहला
नसल्यानां ८ नोव्हेंबरला पु.लां .च्या एकसष्टीचे कायथरम त्या गच्चीवर
कसे आहण काय काय साजरे करण्यात आले ते अनु रमे हदले .
पहहल्याांदा एकसष्ट बालक बाहलका
ां नी कोचरे कर मास्तराांच्या
अहधपत्याखाली पु.ल्.वांदना सादर केली. बाबु राव खरें नी हशवाजीची
कर्था साांगण्याच्या आवेशात पु.लां.बिल माहहती साांहगतली. या
इहतहासकर्थनाचा पहरणाम ्हणून दहा यु गुलां ानी रहजस्टडथ मॅरेज
करण्याची शपर्थ घेतली.
नांतर गानकोहकळा वरदाबाई हट्टां गडींनी 'िण आला भाग्याचा' हे
आळवून आळवून ्हांटलां. मग कवहयत्री डॉ.सौ.काव्यकलाबाई
कोरकेंनी पु.लांच्या गुणगौरवपर कहवता सादर केली. चाळीचे
परां परागत सांगीतकार एच्च्.मांगेशराव याांनी 'हजयो हजारो साल' हे
पेटीवर वाजवलां . नांतर नाट्यभैरव कुशाभाऊ अिीकर याांनी
बसवलेलां 'तुझे आहे तुजपाशी' हे नाटक झालां.
त्यावर पडदा पडताच सुवाहसनींनी पु.लां .च्या तैलहचत्राला ओवाळलां
आहण पु.लांच्या जयघोर्षानां चाळ दम
ु दम
ु ु न गेली. पण तेव्हढ्यात पु.ल.
स्वतः आल्याची अफवा उठली आहण पाांगापाांग होऊन गच्ची हरकामी
झाली. यात राघूनाना हे हलहायला हवसरले नाहीत की 'आपल्या
सुक्ष्म हनहरिणशहक्तचा धसका चाळकर्यांानी घेतलाय असा
गैरसमज करून घेऊ नये.'
हकतीतरी चाहत्याांच्या पत्राांमध्ये आपल्या या पत्राला काय प्रहतसाद
हमळणार या माझ्या हवचारातुन भानावर आणलां ते पु.लां.च्या
उत्तरानां. इतर अनेक चाहत्याांच्या शुभेच्छाांना हदलेल्या छापील
'धनयवादा'नांतर पु.लां.नी स्वहस्तािरात पुढे तीन चार वाक्य हलहहली
होती खास माझ्यासाठी अगदी मोजक्या पण चपखल शब्दाांत.
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"बटाट्याच्या चाळीने केलेल्या माझ्या 'र्षष्ठीचे' वणथन मस्त आहे.
उद्याचा एक फार चाांगला हवनोदी लेखक मला त्यात हदसला.
कॉमसथचे हवद्यार्थी आहात ्हणून साांगतो हवनोदी लेखन
अव्यापारे र्षु व्यापार ्हणून सोडू न देऊ नका. हलहहत जा. तु्हाला
हे यटाक नक्की जमेल."
"तुमचा
पु.ल.देशपाांडे.""
तीच ती प्रहसद्ध स्वािरी."
मला वाटतां गद्यात पु.लां.ना आहण पद्यात ग.हद.माां.ना इतके चपखल
शब्द कसे गवसत असतील हे कोडां या जगाच्या अांतापयंत तरी
सुटणां अशक्य आहे.
तर ते पु.लां.चां आलेलां पत्र हातात घेऊन मी माझ्या शाळे तल्या
मराठीच्या हशिका
ां कडे धावलो. कुठे ठेवू कुठे नको असां होऊन
गेलां. कॉलेजच्या प्राध्यापका
ां नी हनयतकाहलकात माझां आहण पु.लां.चां
पत्र छापलां तेव्हा आनांद गगनात मावेना.
पुढे मग साहहस्त्यक गप्पा, भार्षणां याांना जाऊ लागलो. वाचनरां गी
रां गू लागलो वगैरे वगैरे. पण पु.लां.ना हदसलेला हवनोदी लेखक
आकडेमोडीतच हरवून गेला त्याची खांत टोचत टोचतच
उदरहनवाहाचा व्यापार चालू राहहला. २००८ मध्ये मात्र र्थोडीशी
उसांत हमळू लागल्यावर लेखणीनां उचल खाल्ली आहण त्यानांतर
२०११ पयंत एक डझनभर तरी हवनोदी लेख / कर्था हलहहल्या
गेल्या आहण दैहनकाच्या रहववार पुरवणीत ्हणा बकवा माहसक /
हदवाळी अांकात ्हणा प्रहसद्ध झाल्या. ्हांटलां पु.लां .च्या शब्दाांचा एक
हजाराांश तरी आपण मान राखला असेल. या हवचारानां मनाची
टोचणी र्थोडीशी कमी झालीय.
एक मात्र खरां की प्रहर्थतयश लेखका
ां च्या व्यहक्तगत जीवनाबिल
माझ्यासारख्या सवथसामानय वाचका
ां च्या मनात कायम एक
औत्सुक्य असतां. १९८३ साली कॉलेजच्या शेवटच्या वर्षाला
असताना अशाच उत्सुकतेपोटी 'वपुां'ना (व.पु.काळे ) पत्र हलहहलां.
हनहमत्त असां झालां की, 'मॅजस्े स्टक गप्पाां'मधे ते आले असताना
प्रचांड गदीमध्ये त्याांच्यापयंत पोहोचून त्याांची स्वािरी घेणां मला
जमलां नाही. मग पत्र हलहहलां. तारुण्यसुलभ धुांदीत त्याांच्या
हदमाखदार पुस्तक प्रकाशन सोहळ्याांबिल छे डण्याचा त्याांनी
लेखनात रां गवलेली नाजूक प्रकरणां स्वानु भवाांवर आधारीत आहेत
का..वगैरे हवचारण्याचा आगाऊपणा केलेलां ते पत्र मी
पाठवलांसुद्धा! सोबत माझा पत्ता हलहहलेलां कोरां आांतदेशीय पत्र
जोडायला हवसरलो नाही.
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उत्तरादाखल 'काही बोलायाचे नाही' अशा पद्धतीचां फक्त त्याांची
कलात्मक बाकदार स्वािरी केलेलां ते कोरां च आांतदेशीय पत्र आलां. मी
खहजल झालो. ्हांटलां, बरी अिल घडली आपल्या शहाणपणाची! त्याांना
पुनहा पत्र हलहहलां. ्हांटलां,"तुमचां 'वपुझा' वाचलां आहण सार्या प्रश्नाांची
उत्तरां हमळाली."
त्यानांतर महाहवद्यालयीन हशिण, व्यवसाय हशिण वगैरे पार पाडू न मी
नोकरीला लागलो जमेल तेव्हा सांग्रही असलेली वपुांची आहण इतर
साहहस्त्यका
ां ची पुस्तकां वाचणां चालू होतांच.
१९८९ साली अचानक एक हदवस एक अनपेहित पत्र येऊन र्थडकलां .
पत्रलेखकाचां नाव वाचून झालेलां आनांदहमहश्रत आिंयथ अवणथनीयच !
नीटनेटका पत्ता हलहहलेलां आहण रे खीवपणे पोस्टाचां हतकीट लावलेलां ते
हहरव्या रां गाचां पाकीट फोडलां. आत खुि 'वपुां'च्या सुरेख हस्तािरातलां
पत्र. ह्रुदयाचा ठोका चुकवणार्या त्या सात-आठ ओळी वाचायला मी
तब्बल अधा हदवस लावला असेन.
असां काय होतां त्या पत्रात ?
"हप्रय कुलकणी,
१९८३ सालातलां तुमचां पत्र आत्ता माझ्यासमोर.
रात्रीचे २||.
BRAIN TUMOR ची आठनऊ ऑपरे शनस झालेली सौभाग्यवती
कधीनवत शाांत झोपली आहे.
हतच्या काळजीनां मी झोप हरवलेला.
हवरां गुळा ्हणून जुनया आहण आवडलेल्या वाचका
ां च्या पत्राांना पुनः पत्रां
हलहहत बसलोय.
त्यात तु्ही.
कसे आहात ?
याखाली 'Hello !' ्हणणार्या छोट्याशा काटु थनचा स्टीकर लावलेला.
त्याखाली तीच ती पल्लेदार स्वािरी आहण त्याखाली '२८३१९८९' अशी
तारीख.
माझ्या सांग्रही असलेल्या 'वपुां'च्या पुस्तका
ां ची पारायणां तर होतातच,
पण त्याचबरोबर, त्यावेळी मनात अनेक भावनाांचा कल्लोळ माजवलेल्या
या हृदयस्पशी पत्राचांही.
प्रहर्थतयश, आपल्या लहडवाळ भावगीताांनी रे हडओच्या माध्यमातून
घराघरात पोहोचलेल्या कहववयथ, कै.पी.सावळाराम (सावळाराम रावजी
पाटील) याांच्या पत्राची आठवण आवजून
थ व्हावी आहण साांगावी असांच
आजचां साहहस्त्यक वातावरण आहे असां ्हांटलां तर वावगां ठरू नये.
मराठी
साहहत्य
सांमेलनाच्या
हनवडणुकाही
राजकारणाच्या
आखाड्यासारख्या वाजूगाजू लागल्या आहेत. प्रहसद्ध झालेल्या
पुस्तका
ां ची सांख्या, गाजवलेल्या साहहस्त्यक पहरसांवादाांची आकडेवारी,
साहहस्त्यक वतुथळातील उठबस, लोकसांग्रह यावर आधारलेली गहणतां
सांमेलनाध्यि पदासाठीची लायकी ठरवतात हे आजचां हचत्र आहे.
ग्रांर्थहनर्कमती आहण त्याांचां हवतरण याांची यर्थायोग्य यांत्रणा, लोका
ां पयंत
आपली कला पोहोचवणारी मोठ्ा प्रमाणात अन सहज उपलब्ध होणारी
रे हडओ-हटव्ही सारखी प्रसारमाध्यमां याांमु ळे कवी-लेखक लवकरात
लवकर रहसका
ां पयंत आपली कलाकृहत पोहोचवण्यात यशस्वी
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पण प्रकाहशत ग्रांर्थाांपेिा, कर्थाकर्थन, माहलका
ां चां सांवादलेखन,
माहलका आहण हचत्रपटाांसाठी गीतलेखन यातुन अशा कलाकाराांना
रहसक-प्रेिका
ां पयंत लवकर पोहोचता येतां.
गांमत ्हणजे १९८३ सालच्या मे महहनयात मला पाठवलेल्या एका
मोठ्ा पत्रात एका पी.सावळाराम याांनी हेच सत्य हलहहलां होतां.
त्याांनी हलहहलां होतां,
"मी आहण गहदमा (गीतरामायणकार कै.ग.हद.माडगुळकर) हातात
हात घालू न कोल्हापुराहू न हचत्रपटसृष्टीत प्रवेश करण्यासाठी
हनघालो. गहदमा पुण्यातच र्थाांबले . मी मुांबईच्या रोखाने येऊन
ठाण्यास र्थाांबलो आहण मोठ्ा उत्साहानां, प्रेमानां गीतले खन हचत्रपटासाठी, ध्वहनमु हद्रकेसाठी व आकाशावाणीसाठी - करू
लागलो. आ्ही ग्रांर्थसांपदा हनमाण करण्याच्या मागे न लागता
रहसका
ां च्या जवळ वरील माध्यमाांच्या द्वारे लौकर पोचलो. तसां
झालां नसतां तर आ्ही माहहत झालो असतो की नाही कुणास
ठाऊक ?"
गीतकार पी.सावळाराम याांनी माझ्या पत्राला उत्तर हदलां होतां
आहण तेही अांतदेशीय पत्राची तीनही पानां भरून. हनहमत्त होतां मी
त्याांनी आकाशवाणीवर सादर केलेला 'हवशेर्ष गीतगांगा' कायथरम
ऐकल्याचां. मी त्याांना हवचारलां होतां, "तु्ही भावगीत हलहहण्यासाठी
हवशेर्ष प्रयत्न केले त का?" यावर त्याांनी खुलासा केला तो असा "हवशेर्ष प्रयत्न असे नाहीत..पण आनांदी भावनाांशी समरस
होण्यासाठी आपले मन सांवेदनािम ठेवण्याचा प्रयत्न जरूर केला.
बचतन केलां. ज्या व्यहक्तचा भाव असेल त्या व्यहक्तरे खेच्या
स्वभाव-गुण हवशेर्ष आहण बोलभार्षा हे जाणून घेतले . त्यासाठी
बराच काळ र्थाांबलोही. शब्द नादमधूर आहण अर्थथवाही, शोधत
राहहलो. भावनेच्या मधाळ पाण्यात सारखे हभजवत ठेवले ते शब्द
आहण मगच गीते हलहहली. माझ्या नहशबाने लता, आशासारख्या
स्वरहकन्नरी लाभल्या हे भाग्य!"
पत्र वाचून मी नतमस्तक झालो. प्रगल्भता आहण नम्रता हातात
हात घालू न वावरणारां ते व्यहक्तमत्व जेव्हा माझ्यासारख्या
सामानय रहसकाला हे सारां कुठलाही आडपडदा न ठेवता हलहहतां
तेव्हा स्स्तहमत होणां एवढांच आपल्या
हाती राहातां.
त्याांच्या
नावानां
ठेवलेल्या एका हनबांधस्पधेत प्रर्थम रमाांकाचां बहिस
हमळवल्याबिल त्याांनी पत्र सांपवता सांपवता अहभनांदनही केलां होतां
आहण
माझ्या
पत्राला
उत्तर
द्यायला
उशीर
झाला
्हणून िमायाचनाही केली होती.
कुठलाही आडपडदा न ठेवता' असां ्हणण्याचां कारण ्हणजे,
गीतकार आहण कवी याांच्यातल्या सनातन भेदभावाबद्दद्दल त्याांनी
त्या पत्रात व्यक्त केलेली खांत "आ्ही भावगीतकार (हा शब्द त्याांनी अधोरे खीत केलेला) आहोत,
कहव ्हणून आ्हाला मानायला बर्याच बु जुगथ साहहस्त्यक कवींची
इच्छा नव्हती. आमच्या लोकहप्रयतेचा दस्
ु वास करण्यापहलकडे
त्यास हवशेर्ष काही अर्थथ होता असे मला वाटत नाही...जाऊ द्या!"
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जेव्हा कुठल्याच िेत्रात ्हणावी एवढी गळे कापू स्पधा नव्हती त्या
काळातल्या कहवश्रेष्ठाांची ही अवस्र्था. पण सुदैवानां आज हा वाद
हदसत नाही. सारे कवी, गीतकार तेव्हढीच प्रहसद्धी, प्रहतष्ठा आपल्या
कतृथत्वानां
बाळगून
असतात
हे
हकती
चाांगलां
आहे.
सांमेलनाध्यिपदाच्या बाबतीतही 'पहले आप, पहले आप' असां झालां
तर सोनयाहू न हपवळां !
खरां च हकती हा साधेपणा होता गीतकार आहण कवी पी.सावळाराम,
तसेच नाना ्हणजे कै.जगहदश खेबुडकर याांच्या वागण्या
बोलण्यात! पी.सावळाराम त्या पत्रात एके हठकाणी हलहहते झाले...
"कवीचां काव्य रहसका
ां प्रत पोचलां पाहहजे. त्याांनी त्या काव्याचा
रसास्वाद घेतल्याखेरीज कवीला काव्यहनर्कमतीचां खरां समाधान
वाटत नाही. तुमच्यासारख्या रहसका
ां ची सहदच्छा जी आहे, तीच
माझी खरी सांपदा !"
'मधुसांचय' या पुस्तकात कवहयत्री कै.शाांता शेळकेंनी 'कवीचा
स्वाहभमान' नावाच्या चार ओळी सांग्रहीत केल्या आहेत त्या
देण्याचा मोह, या पत्राच्या सांदभानां, टाळता येत नाही...
>> माझे काव्य रसाळ रां जक असे ठावे जरी मनमना
'द्या हो द्या अवधान द्या रहसकहो' का मी करू प्रार्थथना ?
जाईची लहतका फुलू न हवखरी जै गांध सायनतनी
येती भृांग स्वये रसार्थथ, धहरती ते काय शांका मनी ? <<
आजही जेव्हा जेव्हा हे पत्र मी वाचतो तेव्हा एवढांच ्हणावसां वाटतां
की हे कहवश्रेष्ठाांनो, तुमच्यासारख्याांच्या प्रहतभेचा दरवळच असा
आहे की रसास्वादासाठी भुांगे येतच राहतील, काव्यवाचन करत
राहतील आहण गीते ऐकतच राहतील..हजवाचे कान करून.
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सोबतीला फक्त आठवणी

कुणाल रुद्राके
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आजकाल त्याचां रुटीनांच होतां हे. कपाटाच्या
ड्रॉवरमधून त्यानां गोळ्या बाहेर काढल्या. काही िण
गोळ्याांचां पाकीट हातात तसांच घट्ट धरुन ठेवलां अन
परत ड्रॉवरमधे टाकलां. कपाटाचां दार न लावता तो
मागे सरकला, अगदी बेडला ठेचकाळे पयंत. बभतीवरचां
घड्याळ त्याची चेष्टा करत राहीलां अन झोप
हु लकावणी देत राहीली. सहा महहनयापासून ऊशाशी
ठेवलेलां पुस्तक वाचण्याचा एक केहवलवाणा प्रयत्न
केला त्यानां. गेल्या सहा महहनयात कधीच कााँसांरट
े
करु शकला नाही तो अन आजही या गोष्टीला
अपवाद नव्हता. पुस्तक बांद करुन तो तसाच
असहाय्यपणे हबछानयावर पडू न राहीला.
पहाटेच्या सुमारे ३ वाजता त्यानां झोपायचा प्रयत्न
सोडू न हदला. त्याला कळू न चुकलां होतां आजही तो झोपू
शकणार नाही. त्यानां उठू न बेडरुममधले हदवे लावले
अन आरश्यात पाहीलां; र्थकलेला, अचेतन चेहरा
वाटला त्याला स्वतःचा. डोळ्याभोवतालची काळी वतुथळां
आता दल
ु थ ि करण्यापलीकडे गडद हदसू लागली होती.
तो परत सावकाश कपाटापाशी गेला, गोळ्याांचां पाकीट
र्थरर्थरत्या हातानां उचलू न त्यातली एक गोळी काढली
अन घश्याखाली उतरवली. पाकीट तसांच धरुन ऊभा
राहीला तो. एका गोळीनां बरां वाटणां शक्य नाही हे
त्याला चाांगलां माहीत होतां ्हणून अजून एक गोळी
काढली त्यानां. गालावरुन अश्रू वाहत राहीले त्याच्या;
तो जे करत होता त्यावर त्याचा स्वतःचा हवश्वास
बसेना. अाँटी हडप्रेशन टॅबलेट्स घेण्यावाचून पयाय
नाही ही गोष्टांच त्याला आजवर पचनी पडत नव्हती.
पण आज अश्रूांचा दष्ु काळ सांपला होता अन ्हणूनच
की काय पण त्याला बरां वाटलां जरा. आिंयाची गोष्ट
्हणजे गेल्या हकत्येक महीनयापासून त्याला ठरवूनही
रडू येत नव्हतां. त्या हदवसाांत त्याला खरां च खूप
एकाकीपणा जाणवत होता. स्वतःच्याच भावना समजून
घ्यायला तो असमर्थथ ठरत होता. नेमकां काय चुकतांय
हेही कळे ना. त्याला ओळखणाऱ्या कोणाचाही हवश्वास
बसला नसता की तो अाँटी हडप्रेशन टॅबलेट्स घेत होता.
कुणास ठाऊक गोळ्याांचा असर की आणखी काही
पण त्याला बरां वाटलां. नेमकां काय चुकलां असावां
याचा तो हवचार करु लागला
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हजगसॉ पझल सोडवण्यासारखां होतां ते; सगळे च तुकडे
त्याच्यासमोर होते पण अचूक हठकाणी ठेवणां जमेना. कोडां
सुटणार असां वाटत असतानाच त्याला झोप अनावर झाली
अन हवचार धुरकट होऊ लागले. असां सहा महहनयात
पहहल्याांदाच घडत होतां, हो गोळ्याांचा असर झाला होता खरां .
सकाळी तसा जरा ऊहशराच उठला तो. पण आज त्याला जरा
फ्रेश वाटत होतां. तेच ते नीरस रुटीन त्याची वाट पाहतच होतां.
तो तयार होत असताना ड्रायव्हर पाकींगमधे त्याची वाट बघत
होता. त्याच्या ऑहफसमधल्या आगमनानां अजून एका
तर्थाकहर्थत व्यस्त हदवसावर हशक्कामोतथब झालां होतां. फोन,
हमटींग्ज, मेल्स; त्यानां आज परत दप
ु ारचां जेवण चुकवलां तसे
त्याच्या डेस्कटॉपवरची "टू डू हलस्ट" अन टेबलावरच्या
कॉफीच्या रीका्या कपाांचा ढीग वाढत राहीला. एका क्लाएांटकडे
जाता जाता त्यानां हदवसभराच्या कामाचा लेखाजोखा त्याच्या
साहेबाला कळवला. नेहमीप्रमाणेच क्लाएांटसोबतची हमटींग
चाांगली झाली. त्याला माहीती होतां ही ऑडथर त्यालाच हमळणार.
आजकाल ऑडथसथ, प्रायजेस, कौतुक अन या सगळ्या
व्यावसाहयक यशानां तो ्हणावां असा खुश होत नव्हता.
कारपयंत जाता जाता त्यानां हमटींगदर्यान हरहसव्ह न केलेल्या
कॉल्सला उत्तरां देणां पसांत केलां.
त्याच्या परतीच्या प्रवासादर्यान गडद काळ्या ढगाांनी पूणथ
शहर झाकोळलां होतां. गाडीचा वेग वाढवता वाढवता त्याच्या
ड्रायव्हरनां रे हडओचाही आवाज वाढवला. कोणी एक रे हडओ
जॉकी शाांत आवाजात हवचारत होता, "सारां शहर मौसमातला
पहीला पाऊस अनु भवत असताना तु्ही काय करताय, आठवण
येतेए कुणाची?? ओल्या मातीचा सुवास कुणा स्पेशल
माणसाची आठवण करुन देतोय???" त्यानां मागच्या सीटवर
बसल्या बसल्या डोळे हमटले. रे हडओचा आवाज हळू हळू कमी
होत गेला अन आता गाडीच्या छतावर पडणाऱ्या पावसाच्या
र्थेंबांाचा आवाज त्याला स्पष्ट ऐकू येत होता, "तपर, तपूर,
हतपुर". त्या सांगीतानां काळजातली तार छे डली; अगदी वेगळा
अन सुखद अनु भव होता तो. हमटल्या डोळ्यानांच तो हलकेच
हसला. आर.जे.ची बडबड र्थाांबली होती; रे डीओवरचां गाणां ऐकून
तो भानावर आला. छतावरचे पावसाचे र्थेंब अन गाण्याचे बोल
जादई
ु भासत होते. त्यानां ड्रायव्हरला गाडी बाजूला घ्यायला
साांहगतली, गळ्याचा टाय सैल करुन लॅपटॉप अन नोटपॅड
सीटवर ठेऊन तो खाली उतरला. त्यानां दोनही हात पसरले, जणू
तो पावसाला कवेत घेत होता. आर.जेचे शब्द त्याच्या कानात
घुमत राहीले, "ओल्या मातीचा सुवास कुणा स्पेशल माणसाची
आठवण करुन देतोय???" पावसाच्या एक अन एक र्थेंबानी
आठवणी जाग्या झाल्या अन तो पोहचला र्थेट हतर्थे. त्यानां
चालायला सुरुवात केली, आठवणींच्या वाटेवर... फोन करावासा
वाटत होता त्या सवांना पण र्थोड्या हदवसापूवीच त्यानां
सगळ्याांचे नांबर हडलीट केले होते. आठवणींकडे जाणाऱ्या
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आतुरतेनां वाट बघावा असाच तो हदवस होता, पहीला पाऊस आला
होता. ते कॉलेजच्या काँटीनमधे बसले होते. अांजू, जॉनी, सुहमत, दष्ृ टी,
तेजू अन तो त्याांच्या नेहमीच्या टेबलवर बसले होते. वीजेचा गडगडाट
अन काळ्याभोर ढगाांनी पहहल्या पावसाची चाहू ल हदली होती अन र्थांड
वार्यानां सगळे सुखावले होते. तो हातानां लाकडी टेबल बडवत
असताना अांजूनां गाणां ्हणायला सुरुवात केली, "भीगी भीगी भीगी
जादभ
ू री लमहो की ये बाते.. देखो करने लगी हू मै बूाँदोसे बाते..."
"बावळट सगळां ्युहझक खराब केलांस" तो अांजूच्या अांगावर
खेकसला अन नाका
ां त आवाज काढून अन्नू महलकची नक्कल करु
लागला, " देखो बारीश हो रही है, ईट्स रे बनग ईट्स रे बनग.." सगळे
तो हवहचत्र आवाज ऐकून हसले तशी अांजू ओरडली, "ए गपे, रे कू
नकोस उगाच" सगळे अजूनच जोरात हसू लागले, अांजूनां त्याच्या
खाांद्यावर हात ठेवला अन त्या दोघाांनीही बाकीच्याांच्या सूरात सूर
हमसळला. "चल जाऊया.." अांजूनां त्याला नजरे नांच खुणावलां , तो
झटकन उठला, बाकीचे त्याांच्या मागे हनघाले. एकदा बटन दाबताच
त्याची पल्सर चालू झाली, तो तेजूपाशी येऊन र्थाांबला अन हतला मागे
बसायची खूण केली. तेजूची अन अांजूची नजरानजर झाली अन
हतला काही कळायच्या आतांच हतने मान खाली घातली. कोणास
ठाऊक का पण अजून एक िणभरही अांजूशी नजर हमळवणां हतला
शक्य नव्हतां. जॉनीला मागे खेचत अांजू त्याच्या मागे बसली अन
जणू काही झालांच नसल्याच्या अहवभावात ओरडली, "लेट्स गो".
नेहमीप्रमाणे तेजू "व्यवस्स्र्थत" अांतर ठेऊन त्याच्या मागे बसली. अांजू
कुठलसां नवां गाणां गात होती अन तो हॉनथ वाजवून बॅकग्राऊांड ्युहझक
देत होता. त्या दोघाांचां गायन वादन कौशल्य ऐकून त्याांच्या
हमत्राांसकट रस्त्यावरचे सगळे च वैतागले होते पण हे त्याांच्या गावी
सुद्धा नव्हतां. ते त्याांच्या आवडत्या हॉटेलला पोहोचले. कॉलेज
राऊडमधे प्रहसद्ध असणारां ते एक हटपीकल रोडसाईड स्नॅक्स जॉइांट
होतां. एग रोल, व्हेज रोल, हा पफ तो पफ, का
ां दाभजी.. येस्स..
पावसाळ्याची परफेक्ट सुरुवात होती ती. पावसाचा वेग जसजसा
वाढत होता तसतसां सगळ्याांनी आपापल्या आवडत्या स्नॅक्सचा
बकणा भरायला सुरुवात केली. त्या छोट्याश्या शेडमधून बाहेर जाता
जाता अांजूनां हतच्या बरोबर येण्यासाठी जॉनीला हरक्वेस्ट केली.
खाण्यात दांग असलेल्या जॉनीनां हतची चेष्टा करुन आपसूकच हतला
सुचवलां की, "आय अॅम नॉट इांटरे स्टेड". अांजूनां "त्याच्याकडे" पाहीलां,
त्यानां उभां राहत तेजूचा हात खेचला अन हतलाही बाहेर चलण्याचा
आग्रह केला. असू दे ्हणून अांजू एकटीच हनघाली. बावळट जा ना,
त्याच्या अांगावर ओरडली तेजू, कळत नाही तुला ती एकटी जातेय ते?
तेजूचा हात सोडू न तो हतच्यामागे धावला, हतला त्याची चाहू ल लागली
पण हतनां वळू न पाहीलां नाही. त्यानां हतच्या खाांद्यावर हात ठेवला पण
ती शाांत होती. दोघेही अबोलपणे चालत राहीले, पाऊस त्याच्या गतीनां
पडत राहीला. हतनां भानावर येत त्याच्यापासून दर
ू जायचा प्रयत्न
केला तसा त्यानां हतचा हात धरुन हतला त्याच्याकडे खेचलां..
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ती वैतागली, चेहेर्यावर सांताप, असहाय्यता सांहमश्र भाव होते
हतच्या. त्याला दर
ू लोटत ्हणाली ती त्याची अशी जवळीक
हबलकुल आवडत नाही हतला. त्याला जरा आिंयथच वाटलां हतच्या
वागण्याचां, स्पशथ हबशाची बांधनां कधीच नव्हती त्याांच्या मैत्रीत.
त्यानां हतच्या हातावरची पकड हढली केली तसा हात सोडवून घेत
हतनां त्याच्याकडे पाठ हफरवली. ती वळतानाच नेमका हतच्या
डोळ्यातलां पाणी गालावर आलां. पावसामु ळे, की आजकाल
दस
ु र्याच कुणाकडे जरा जास्तांच लि असल्यानां, त्याला मात्र हतचे
भरलेले डोळे हदसले नाहीत. ग्रुपमधले बाकी सगळे हॉटेलमधून
त्याांच्याकडे बघत राहीले, ना त्याांना त्या दोघाांचां सांभार्षण ऐकू
आलां ना चेहेऱ्यावरचे भाव हदसले... पावसाचे र्थेंब तेवढे
त्याांच्यातली दरी साांधत राहीलां. स्वतःला सावरत ती हतच्या
जागेवर येऊन बसली; तो मात्र धक्क्यातून बाहेर आला नाही,
रस्त्याच्या मधोमध तो भर पावसात गोठू न राहीला. त्याच्याही
नकळत त्यानां अांजूच्या डोळ्यात पाहीलां अन तो कळू न चुकला की
हतची नजरही त्याला अनोळखीपणाची जाणीव करुन देत होती.
एरव्ही बोलक्या भासणार्या नजरे नां आज त्याच्याशी अबोला
धरला होता. वीजेच्या आवाजानां तो भानावर आला,
कॉलेजमधल्या त्या पहहल्या पावसाचा हवचार करत तो चालत
राहीला एकटाच… “आजही”. त्याला समजेना त्या दोघाांमधे असा
चटकन दर
ु ावा का वाढला. हाच प्रश्न तो स्वतःला हवचारत होता
आजवर पण खरां उत्तर हमळालां च नाही. त्यानां अांजूलाही
हवचारायचा प्रयत्न केला पण प्रत्येक वेळेस हतनां हवर्षय टाळला.
ती नेहमीच ्हणायची सगळां काही ठीक आहे अन काहीच बदललां
नाहीये आपल्यात. पण ज्या पद्धतीनां ती साांगायची की काहीच
बदललां नाहीये त्यावरुनांच समजायचां त्याला आता सगळां च
बदललांय. हो सारां च बदललां हे प्रकर्षानां जाणवायचां त्याला. पण
त्याच्याकडे दोन प्रश्नाांचां ऊत्तर कधीच नव्हतां: "कसां" आहण "का".
सगळां त्याच्या डोळ्यासमोर घडलां , सगळां त्याला खूप जवळचां
होतां आहण हो खरां च अगदी हजग्सॉ पझलसारखां; ज्याचे तुकडे तो
कधीच जागच्या जागी लावू शकला नाही. परतीच्या वाटेवर
त्याला अजूनच एकाकी वाटू लागलां. पाऊस र्थाांबला होता पण
जाता जाता एका प्रश्नाची आठवण करुन गेला होता ज्याचां खरां
अन समाधानकारक ऊत्तर त्याला कधीच हमळणार नव्हतां.
तो घरी पोहोचला अन ओलेत्यानां तसाच कपाटासमोर येऊन
बसला. सगळ्यात आधी त्यानां लॅपटॉप चालू करुन "ते" फोल्डर
ओपन केलां. कॉलेजमधले हकत्येक फोटोज होते त्यात. काही
नॅचरल पोझ, काही वे ड्यासारखे, काही नाटकी तर काही
जबरदस्तीनां काढलेले पण सगळ्याच अमू ल्य आठवणी. फोटोंनी
हात धरुन नेलांच त्याला परत हतर्थे.
तो काँटीनमधे बसला होता अन नेहमीप्रमाणे त्याला काहीच काम
नव्हतां. काय करावां हवचार करत करत त्यानां अांजूच्या बॅगेतून
लॅपटॉप काढला,
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कुठल्याशा सोशल नेटवकींग साईटला कनेक्ट करायचा प्रयत्न केला पण
वाय.फाय. हसग्नल वीक होता. स्रााँग हसग्नल हमळावा ्हणून
नादानादात तो मेन हबल्डींगमधे गेला. सुमारे पांधरा एक हमनटाांनी अांजू
त्याला शोधत शोधत हतर्थे आली अन त्याला पाहताच त्याच्यावर
ओरडली, "मू खथ आहेस का रे तू? मी वेड्यासारखी पूणथ कॉलेजमधे
लॅपटॉप शोधत होते. फॉर गॉड्स सेक का
ां ट यू हबहेव्ह यूअरसेल्फ?
्हणजे तू परहमशन घेण्याची गरज नाहीये पण तू कमीत कमी
साांगायला तर हवां होतां की लॅपटॉप तुझ्याकडे आहे." ती.
सगळे जण हतचा अवतार पाहू न शाांत झाले. आय अम
ॅ सॉरी, लॅपटॉप बांद
करुन हतच्याकडे देताना ्हणाला तो. यार मला वाटलां लॅपटॉप बॅगेत
नाही हे पाहहल्यावर कळे ल तुला हक मी घेतला असेल, बोलताना आवाज
खोल गेला त्याचा. “अरे यार, ईट शूड बी अ टू वे क्युहनकेशन डॅम
ईट, यू शूड ऑल्सो अांडरस्टाँड माय सायलेंस” रडवेल्या आवाजात
बोलली.
त्या आठवणींबिल परत हवचार न करण्याचा प्रयत्न करत असतानाच
त्याला गालावर उबदार पाणी जाणवलां. अन त्याला जाणवलां हा
एकटेपणा त्यानां हनवडला होता कारण त्यानांच कॉल्सला उत्तर देणां,
मेसेजस
े ला रीप्लाय करणां सोडू न हदलां होतां. आहण ही गोष्ट फक्त
अांजूपुरती मयाहदत नव्हती तर त्यानां सगळ्याांशीच सांपकथ तोडला होता.
पासआऊट होऊन जॉबमधे रुळल्यानांतर त्यानां सेलमधली सगळी
कााँटॅक्ट हलस्ट हडलीट केली अन जणू परतीचे सगळे मागथच बांद केले.
आताही त्याला नव्हता हवचार करायचा या सगळ्याचा पण त्याच्या
हवचाराांवर अन त्याच्या अॅक्शनसवरही त्याचा कांरोल नव्हता. त्यानां
कॉलेजपासून कपाटात जपून ठेवलेल्या चीजवस्तू बाहेर काढल्या. एक
अन एक छोट्या गोष्टीमधे पार बु डून गेला; एकत्रां पाहीलेल्या हसनेमाची
हतकीटां, हटश्यू पेपर ज्यावर त्याांनी एकमेकां ाना वे ड्यासारखे मेसेजस
े
हलहहले होते, टू र्थ हपक्स, गुलाबाची सुकलेली फूलां, त्याांची नावां असलेली
फाडलेली वह्याांची शेवटची पानां, सेहपया टोनमधला एक फोटो ज्यात
अांजूनां एक भुवई उडवली होती अन तो हातानां त्याची भुवई वर खेचून
हतची नक्कल करत होता... समोरचां सगळां अांधुक हदसू लागलां तसां त्यानां
सगळ्या चीजवस्तू कपाटात कोंबल्या. डोळे पुसत त्यानां त्याची जूनी
डायरी शोधून काढली, घाईघाईनां अांजूच्या बर्थथडेच्या पानावर गेला.
गेल्या हकत्येक वर्षात त्यानां हतच्या वाढहदवसाला हतला हवश केलां नव्हतां
तरीही त्याला हतचा बर्थथडे अगदी ठळक आठवत होता. त्यानां हलकेच त्या
पानावरुन हात हफरवला. हतनां त्या पानावर त्याच्यासाठी मेसेज हलहहला
होता, "तुझ्या आजूबाजूला घडणार्या गोष्टींकडे ऊघड्या डोळ्यानां
बघायला हशक, राय टू सी द नेकेड ट्रूर्थ कॉझ आय हवल नॉट बी
ऑल्वेज देअर टू बी यूअर नेव्हीगेटर... लव्ह अांजू" त्याखालीच हतनां
हतचा घरचा पत्ता अन फोन नांबर हलहहला होता. त्यानां घाईघाईनां फोन
शोधला, िणभर हातात धरला घट्ट अन मग न रहावून नांबर डायल
केला. बीप बीप बीप धडधड धडधड...फोन लागण्याआधी वाजणारे बीप
ऐकून त्याच्या छातीतली धडधड वाढली अन तेव्हड्यात ऑपरे टरचा
आवाज ऐकू आला त्याला, "
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आपण डायल केलेला नांबर अस्स्तत्वात नाही". फोन बांद पडेपयंत
त्यानां तसाच कानाशी दाबू न धरला... बीप बीप बीप... कदाहचत हतनां
घर बदललां असावां बकवा फोन नांबर बदलला असेल की हतचां लग्न
झालां? काही का असेना हतनां कळवलां नाही काहीच, िणभर वाटलां
त्याला. फोन हनसटला त्याच्या हातून अन डोळ्यातून गालावर
ओघळलेला अश्रू हतच्या नावावरां च पडला; अन तो पुसताना हतचां
नावांच डायरीतूनही पुसलां गेलां. हजग्सॉ पझलचे तुकडे परत त्याच्या
डोक्यात भरकटत राहीले. त्यानां ड्रॉवर ऊघडला, गोळ्याांच्या पाकीटातून
२ गोळ्या काढून खाल्ल्या अन पाकीट परत कपाटात टाकण्याआधी
डोळे हमटू न शाांतपणे आसवाांना मोकळी वाट करुन हदली.
त्याच्या नवीन डायरीत त्याहदवशी हलहहलां होतां, " मी एकटेपणा
हनवडला अन दद
ु ैवानी हमळालाय मला तो फायनली. लोनर बाय
चॉईस.. आता सोबतीला फक्त आठवणी!!!”
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भागम भाग

मच्च्छद्र ्हात्रे

हदनाांक २८ जुलै २००५ . जवळ जवळ रात्रीचे नऊ
वाजले होते. दोन हदवसापूवी झालेल्या पावसाने जणू
आ्हा बैठ्ा चाळीत राहणार्यांावर सूड उगवला होता ,
हे असे हदवस पाहायला हमळतील हह कल्पना देखील
केली नव्हती. पण त्या २६ जुलैच्या पावसाने सारां काही
सांपवलां होत, आता घरात फक्त राहहला होता तो
ओलावा, मायेचा नाही तर हचखल मातीचा , सवथत्र फक्त
गाळ आहण गाळ त्यात लाईट नव्हती सवथत्र फक्त
अांधार. आज प्रत्येकाने स्वतःचां घर सावरून कसांबसां
पुनहा उभां केलां होत. आ्ही देखील दोन हदवसानांतर घर
सावरून जेवून शाांत झोपणार होतो. प्रत्येकजण र्थकला
होता, नु कसान झालां होतां पण समाधान होतां हक आ्ही
हजवांत होतो. त्याच आनांदात आ्ही जेवायला बसलो.
सवथत्र शाांतता होती, काही घास घेतो न घेतो तेवढ्यात
बाहेरून अचानक गोंधळ ऐकू आला. बाहेर अनेकजण
धावत आहेत असां जाणवलां, सुरवातीला आ्ही दल
ु थि
केल. नांतर मात्र आवाज वाढतच गेला तेव्हा मात्र मी
तडक बाहेर आलो. बाहेर चाळीत सवथत्र अांधार होता,
आमची चाळ पूणथतः हरकामी झली होती. मागच्या
चाळीतील काही लोक रस्त्याच्या हदशेने धावत होते.
आमच्या येर्थील सवथ चाळी सोडल्या तर रस्त्यावर
आहण पलीकडच्या सवथ इमारतीत लाईट होती. त्यामु ळे
हतर्थे धावणारी गदी स्पष्ट हदसत होती. मी ही रस्त्यावर
आलो, तेर्थे पाहतो तर अनेक लोक सैरावैरा धावत होते,
ते होते त्याच अवस्र्थेत धावत होते, प्रत्येकजण जीव
तोडू न धावत होता, पुरुर्ष मांडळी आपले कपडे सावरत,
कपडे घालत, काही नु सतेच लु ां गी वरच धावत होते तर
स्स्त्रया मॅक्सीवरच, त्यातील प्रत्येकजण घाबरलेला
हदसत होता, जो तो आपआपल्या कुटू ब
ां ासोबत पळत
होता, एक मुलगा तर आपल्या आजीचा हात पकडू न
हतला चालत येत नसताना खेचत खेचत कसा-बसा
धावत होता, काहीजण आपल्या ्हातार्या आई
वहडलाांना उचलू न धावत होते, हे काय चाललांय काही
कळत नव्हतां.

www.esahity.com

अनुक्रमणणका

मी त्यातल्या एकाला र्थाांबवलां आहण हवचारलां " भाऊ काय
चाललांय, तु्ही सवथ का पळताय?" तो घाबरल्या सुरात दम
खात ्हणाला, “अरे बाळा, हवचारू नकोस जीव वाचवायचा
असेल तर पळ, काल परवा झालेल्या पावसाने हमठी नदीची
पातळी वाढली आहे त्यामु ळे पाण्याच्या लाटा येतायत" दस
ु र्याने
साांगीतले हक समु द्राचां पाणी जोराने याच हदशेने येतांय, त्यामु ळे
लवकर पळा".
आता ही काय नवीन भानगड? काही कळायला मागथ पण
नव्हता तेव्हा फोनही बांद होते आहण लाईट नसल्या कारणामु ळे
टी.व्ही देखील बांद त्यामु ळे काय घडतांय हे कसां कळणार ? काही
झाल्याहशवाय एवढे लोक उगाच का पळतील? तेही हशकली
सावरलेली लोक, यात नक्कीच काहीतरी तथ्य असणार, मी तडक
घरी पळालो. घरातले सारे बाहेर आले होते. तेव्हा पयंत आमच्या
जवळच्या सवथ चाळी हरका्या झाल्या होत्या. मी सवाना जे
हदसलां ते साांहगतलां आहण आ्ही देखील घरचां दार लावून
समोरच्या इमारतीकडे हनघालो. सवथजण रस्त्यावर जमले होते.
हकत्येकजण जीव वाचवण्यासाठी इमारतीत जात होते, माझ्या
बाबाांनी आ्हाला इमारतीत जाण्यासाठी साांहगतले, भीती एवढी
होती
हक
िणाधात
आ्ही
हतसर्या
मजल्यावर
पोहचलो, पाण्याची पातळी केव्हढी असेल काही माहहत नव्हतां
त्यामु ळे जास्तीत जास्त उांचीवर राहण्याचा आ्ही प्रयत्न करत
होतो , काही जण तर गच्चीवरच गेले. पुढे काय होणार? याच
हवचाराने सवथ जण घाबरले होते, दोन हदवसापूवी झालेल्या
पावसाने घेतलेले बळी सवाना ठाऊक होतेच , त्यात त्सुनामीचा
कहरही आठवत होता. आज आपणही मरणार हक काय? याची
भीती प्रत्येकाच्या डोळ्यात हदसत होती, लोक अिरशः ओरडत
ओरडत रडत होते, पाणी कसां, कधी येईल त्याचीच वाट पाहत
होतो आहण शक्य झाल्यास आ्ही आमची बरबादी स्वतःच्या
डोळ्याांनी पाहणार होतो. मधून मधून कानावर येत होत हक लाटा
जवळ येतायत काही तरी धरून रहा, तयारीत रहा . बस काही
िण आहण सारां काही पाण्यात!! सारां हचत्र स्पष्ट हदसत होतां,
जवळ जवळ दहा हमहनटे झाली, तरीही पाणी आलां नव्हतां! काय
झालां? ते मधेच र्थाांबलां हक काय? हक दस
ु रीकडे वळलां ? काय
झालां असेल ? इतक्यात पोहलसाांची गाडी फार वेगाने आली ,
पोहलसाांची धावपळ पाहू न खात्री झाली हक पाण्यापासून स्वतःचे
रिण करा हे साांगण्यासाठी हकवा पाणी जवळ आलांय हे
साांगण्यासाठी ते आलेत तेवढ्यात त्याांनी जाहीर केलां हक , "
कुणी ही घाबरू नका , पळू नका , ही अफवा आहे , काहीही
घडलेलां नाही.
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"च्या मारी अफवा!! " झालां सवांचा जीव भाांड्यात पडला, आता मात्र
प्रत्येक जण हसत होता, कारण सवाना जाणवलां होतो हक आपण
हकती मू खथ बनवलो गेलोय ते. आता मात्र जो तो घरी पळत होता
आता भीती वाटत होती ती हक काही चोरी तर नसेल झाली याची,
पण असां काही झालां नाही, चाळीत सवथ जमा झाले, प्रत्येकजण
दस
ु र्याला हसत होता, काही हमहनटे आधी जे काही घडलां ते फार
गमतीदार होतां,लोक पळत होती पण काहीजण तर घरातील सामान
घेऊन पळत होती, आमच्या बाजूचा भैया तर त्याचा टी. व्ही घेऊन
पळत होता, काय हा असा ? कदाहचत त्याला मरताना देखील आपली
आवडती हसरीयल चुकवायची नसेल? असो, मोठी गांमत तर अशी
हक आमच्या येर्थे तेव्हा कोणी तरी वारलां होत पण जेव्हा हह अफवा
आली तेव्हा लोक ते प्रेत तसांच टाकून पळाली, हबचारां प्रेत !!!
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पयावरण हवर्षयाची वही

जयबसग का
ां बळे

मी शाळे त असताना (कोणत्या वगात असेन आता
आठवत नाही) एके  हदवशी आमच्या हवर्षयाांच्या
वेळापत्रकात एक नवीन हवर्षय आला ‘पयावरण’.
पहहल्याांदा आ्हाला (्हणजे मला तरी) असां वाटलां
"असा कुठे हवर्षय असतो का? ....पयावरण ...आधीच
आ्ही इतर हवर्षयाांना कांटाळलेलो.. त्यात एकाची नवी
भर, त्याच्याआधीच कायानु भव, शारीहरक हशिण,
हचत्रकलाअसेहवर्षयहोतेच.पणत्याांचांबरां होतां,कारण
त्या हवर्षयाांच्या तासाला काय करायचां ते आ्हाला
माहहत होतां. ’कायानु भव' च्या तासाला कागदाचां घर
बनवा, कागदाचे पिी बनवा असां काहीतरी मजेशीर
चालायचां ...शा.हश.च्या तासाला नु सते कवायत आहण
खेळचालायचे. (यादोनहवर्षयाांचीनावांआ्हीशोटथकट
मध्ये (सांहिप्त) घ्यायचो. कायानु भवाला 'काया'
शारीहरकहशिणाला ‘शा.हश.'आहणनांतरपयावरणाला
‘पया'असां्हणायलालागलो)
तर ज्या हदवसापासून ‘पयावरण' हवर्षय आ्हाला
आला, मला माझी साडेसाती हक काय असते ती सुरु
झालीय असां वाटू  लागलां . पहहल्याच हदवशी सराांनी
साांहगतलां "नवीन वही आणा, नवीन हवर्षयाला नवीन
वही“.मीतरअजूनहीदोन -तीनहवर्षयाांनाएकचवही
वापरायचो.नवीनवहीआणायचां ्हणजे हकमानशांभर
पेजस
े वहीला४रु.लागणारहोते.आहणमलातेघरून
हमळणारनव्हते. (कसे हमळणार?आमच्याबेलेंसमध्ये
साधा रुपाया काय? ५० पैसे देखील नसायचे) मलाही
समजायचां. पण सराांना कोण साांगणार? आहण नदाफ
सर तर गावात नवीन... बाकीच्या सराांना माझी
पहरस्स्र्थती माहहत होती... दस
ु र्या-हतसर्या हदवशी
सराांनीहवचारलां ‘”आणल्याकावह्या?"ज्याांनीज्याांनी
आणल्याहोत्यात्याांनीत्याांनीदाखवल्याआहणज्याांनी
नव्हत्या आणल्या त्याांनी 'मांगळवारी घरचे आणणार
आहेतबाजारातून‘ असां साांहगतलां (मांगळवारीआठवडी
बाजारभरतोआमच्याकडे)मलाहीमगआयतांचकारण
हमळालां ...मीपणमांगळवारीआणतो्हणालो.
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घरी गेल्यानांतर मी आईला ्हणालो
“आय जमलां का?
मांगळवारपतोर ...व्हय (वही)नहायहघतलीतरसरमारीलमला
...त्येला बहघतलां तरी भ्या वाटतांय ...पोरां   ्हणत्यात मु शेलमान
हाय त्यो (मांगळवारच्या बाजारात मुसलमान बकरां  कापताना
पाहहलेलाआहणआईनभ्याघातलेलां"लयआगावपणाकेलासतर
मु शेलमानालाच दीन तुला (त्या हदवशी मी खेळण्यातली गाडी
मागत हु तो आहण आयन भ्या घातलेलां ....आज मी आयला भ्या
घालतहोतो “आय,वहीनाहीघेतलीतरमुसलमानअसणारासर
मारील"
आईनांफक्त "बघतो"्हणूनआवरतांघेतलां.
बघता - बघता मांगळवार येऊनही गेला. ज्याांनी -
ज्याांनी वही आणतो ्हणून साांहगतलां होतां, त्याांनी त्याांनी वह्या
आणल्या.मीमात्रतसाचउभाराहहलो.सर्हणाले “कारे ?का?
वही नाही आणलीस ...साांहगतलां होत ना वही पाहहजे ्हणून"
.....मी गप्पच. बोलायला शब्दच फुटेना ...सर चालत - चालत
माझ्याकडे आले ...मला वाटलां ‘आता मेलो मी ... हा मारणार
आपल्याला'  मीही मागां-मागां सरू लागलो ... पळू न जायच्या
हवचारात होतो मी... मी पळणार एवढ्यात त्या सराांनी मला
पकडलां ... वही नाही आणली ्हणून आहण पळायचा प्रयत्न केला
्हणूनएकूणवीसछड्यामारल्या,दहाहातावर…दहापायावर ...
सगळावगथबघतहोतामाझ्याकडे ...माझ्याडोळ्यातपाणीजमा
झालेलां ...पायावर छड्या खायची सवय नव्हती. माझ्या मार
खाण्याचां मलाकाहीचवाटायचां नाहीआहणवगालाही ...दोघाांनाही
सवयझालेली...’सराांचामारखाणां्हणजेआपल्याशरीराचीढाल
करणां' असां मला वाटायचां तेव्हा... 'शरीराची ढाल केली हक
हशिणावर होणारा खचथ वाचतो अर्थवा कमी होतो ...माझ असां
व्हायचां हक ‘मला मारल्या नांतरच सराांना समजायचां हक अमु क
हह वस्तू घ्यायला माझ्याकडे पैसे नाहीत ... आहण माझ्या
घरच्याांची ऐपतही नाही मग मला ती वस्तू माफ व्हायची बकवा
दस
ु र्याकुणाचीतरीहमळायचीउदा.कांपोसपेटी ,रां गपेटी ,गाईडइ.
नदाफसरनवीनहोते,हदसायलागांभीरआहणत्यातभर्हणजे
मु सलमानहोते (मुसलमानाांचीमीभीतीघेतलेलीलहानपणापासून)
मलाछड्यामारल्यानांतर्हणाले “उद्यावहीआणबकवापालका
ां ना
घेऊनये...”
घरचे कुणी शाळे त येणार नाहीत हे मला माहहत होतांच.
नेहमीप्रमाणे ....वडील आजारी होते आहण आईला भाांगालायला
(शेतातकामाला)जायचां होत...एकाहदवसालाआईलादहा -बारा
रु. हमळायचे आहण माझ्या शाळे साठी ते बु डवायचे ्हणजे
’गवताच्या घरावर जळकां कोलीत फेकायचां' असां हतला वाटायचां
...
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तेहीखरां चहोत,दोन -तीनमहहनेरोजगारहमळायचा .. .त्यात
आ्ही चार तोंड खाणारी, घरात आजारी माणूस ...गावातल्या
एका दक
ु ानदाराकड जमीन गहाण पडलेली, ती ही सोडवायची
होती …कुणा -कुणालापुरणारहोतीती‘
दस
ु र्या हदवशी मी शाळे त गेलो ....सकाळ
पासूनचे सगळे  तास बरे  गेले ‘पयावरणाचा' तास आल्यावर
मला भीती वाटू  लागली ..शेवटी घडायचां तेच घडलां ....वही
आणलीनाही्हणूनसराांनीमलाबाहेरघालवलांवगाच्याआहण
साांहगतलां “वहीबकवापालका
ां नाआणल्याहशवायवगातयायचां
नाही“
मीहीघरीगेलो ...घराच्याखचालाआईकांटाळली
होतीहदवसभरराबूनहीपोटालापोटभरहमळायचां नाही ...हतची
सारखी बडबड चालायची ...आजारी बापाला हशव्या देऊन ती
आपल मन मोकळां  करायची ...मला काही हतला साांगू वाटेना
....त्या हदवशी मीही जेवलो नाही ...हमत्राकडां जाऊन बसलो
...सराांचा मार बर्याचदा खाल्लेला पण कुणी वगातून हाकलू न
हदलां नव्हत ...हेसगळगहरबीमु ळेघडतांयहेकळलेलां...
त्यानांतर चार हदवस शाळे तच गेलो नाही ....शाळे त जातो
्हणून घरातून हनघायचो पण शाळे त जायचो नाही. नदी -
नाल्यान हफरायचो ...माळावर जायचो ...झाडावर चढून
बसायचो
...गुरां ा-ढोराच्या मागन हफरायचो. गुराखी
माणसाांसोबत दप
ु ारच जेवायचो ...हळू हळू  ही बातमी शाळे पयंत
पोचली आहण आमच्या वगथहमत्रा माफथत शाळे ची हचठ्ठी घरी
आली आमच्या बारकीनां (सुजाता) आईला वाचून दाखवली.
त्यात हलहहलां होत ‘तुमचा पाल्य शाळे त येत नाही ...त्याला
शाळे त घेऊन यावे' हे ऐकल्यावर आईने मला मारायला
सुरवातकेली ‘तीरक्ताचपाणीकरूनराबतहोतीहनमीशाळे च
नावां  करून गावभर हफरतोय याचा हतला खूप राग आलेला
आहण हतला समजून घेणारां  कुणी नाही याचां द:ु ख वाटत होतां
आहणयादोनगोष्टींचापहरणामहोऊन हतनां मलाइतकांमारलां
हकआहणदोनहदवसमीशाळे तजाऊशकलोनाही .
हतसर्या हदवशी आई मला शाळे त सोडायला आलेली...मी का?
शाळे तयेतनव्हतोहे मीहतलासाांहगतलेलां ..हतने गेल्यागेल्याच
सराांना हात जोडले ...आपली पहरस्स्र्थती साांहगतली आहण मला
शाळे त बसवून ती हनघून गेली ' आपल्या पोरावर हात
उगारलेल्या माणसाला हात जोडू न हतनां ‘आईपण' हसध्द केलां
‘कारण आई हा सवथश्रेष्ठ गुरु असतो आहण एक गुरु दस
ु र्या
गुरूचाहेतूसमजूशकतो.'
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सराांनीमलावगातबसवलां.आहणहशकवू लागले ,ताससांपल्या
नांतरत्याांनीमुलां ानासूचनाहदली "उद्याआपणवहीबनवायला
हशकणार आहोत 'पयावरण पूरक वही' तरी सवांनी उद्या
येताना गेल्या वर्षीच्या वहीतले , सांपलेल्या वहीतले कोरे  कागद
आहणसुई -दोराघेऊनयेणे "
दस
ु र्या हदवशी सवथ मु ले रिीचे कोरे  कागद आहण सुई
दोरा घेऊन आलेली ...मीही सवथ वह्या शोधल्या पण तीन पेिा
जास्त पानां  मला हमळाली नाहीत...बाकीच्या मुलां ानी पांधरा पांधरा वीस -वीस (हमळे ल ती) पानां आणलेली ....मग सराांनी
वही बनवायला हशकवली ...मु लां ानीही दोघा - हतघात हमळू न
एक -एक वही तयार केली ...वह्या तयार केल्यानांतर त्या
सगळ्या सराांच्या टेबलवर ठेवण्यात आल्या त्या वाह्याांकडे
बघून सर सगळ्या वगाला उद्येश्यून ्हणाले “तुमच्या पैकी
हकती जणाांना आपापली पानां परत पाहहजेत?" कुणीही हात वर
केला नाही ...मग सराांनी हवचारलां “ह्या सगळ्या वह्या मी
जयबसगलाहदल्यातरचालतीलका?"आहणअख्ख्यावगाने
"हो"असाजोरातगलकाकेला ...
मला गलबलू न आलां...माझ्यासाठी अनपेहित धक्का होता
...सगळा वगथ माझ्याकडे बघत होता ....माझ्या डोळ्यात पाणी
होत ...पणतेनेहमीसारखांनव्हत...त्यातलाभावबदललेलाहोता
....त्या सगळ्या वह्या मला  हदल्या....त्यातली एक वही मी
पयावरणयाहवर्षयालाकेली ...
योगायोगानां बकवानहशबानां आजमी 'पयावरण 'िेत्रात
कायथरत आहे ....बर्याच हदवसापासून ही गोष्ट हलहायची
होती....आज ती हलहू  शकलो .....त्याच श्रेय माझ्या आयुष्याला
घडवणाऱ्या माणसाांना ,पक्ष्याांना, प्राण्याांना, हवेला, पाण्याला,
नद्याांना, नाल्याांना, सार्या सृष्टीला ....पयावरणाला देतो
.....धनयवाद !
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तो गेला

कहवता मोकाशी

शब्दहनर्कमती ठरली गौण
तो गेला हनहमर्षात पुढे
मी केला आतथभक्ती नाद
वाजवुनी कहवतेचे चामडे
रक्तअश्रु ना कसला ओघळ
ओठात फक्त दीनगाणी
पाऊस झाला अांगणापुरता
घरात जमली हभिानाणी
आता वाटले हनजेत उठावे
भेटुन घ्यावे अहलप्त अांबर
शापवांचना अहभमु ख माझे
चांद्रडागाचे स्मरले अत्तर
तो गेला तो गेला तसाच
आल्या पावसातून नाहु न
हनळी हनळी शाई नभाची
मेघ होड्या त्यात वाहु न
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पाडगावकराांचा हजप्सी

मयु री हबरारी-खैरनार
कसे व्यस्त हदनरात
साच्यामधे बाांधलेले
फाटलेल्या भावनाांना
हनयमाांनी साांधलेले

हदनभर ऑहफसात
फाईलींचा हा गराडा
दहा वीस हमनीटात
कहवमनाचा चुराडा
तेवढ्यात आला कोणी
दाराच्या आडू न
आजवर होता माझ्या
मनात दडू न
खुणावू लागला मज
दर
ू दर
ू जाया
हितीजाच्या अांगणात
भ्रमण कराया
घरटयात राहू नही
आकाशाची ओढ
मोकळ्या वार्याला जशी
स्वैरतेची खोड
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हवहरत होता
मुक्त सहजपणाने
आपल्या मस्तीत जसा
आपल्या मनाने
पाझरत होता त्याच्या
डॊळ्यात आनांद
भणांग अवस्र्था तरी
उत्सवात धुांद
बचता नाही उद्याची
ना द:ु ख प्राक्तनाचे
भय नाही पराजय
सुख ना जीताचे
ओळखले त्याला मीही
लगेच दरू
ू न
नेहमीच वाचले ल्या
कहवता स्मरून
जुना झाला तरी
आहे आजही तरूण
कहवमनातला हजप्सी
खोल मनात दडू न
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सदानांद बेंद्रे

शपर्थ

फारझाले बोलनासुटलीशपर्थ
मीचसाांगूकापुनहाकुठलीशपर्थ
बोलकाही, देहझालाकानहा
काहजवावरआजहीउठलीशपर्थ
पाळणेशपर्थातुलाजमले कधी
एकमीहीमोडतो, हफटलीशपर्थ
वेसओलाांडू नका, समजावतू
आसवाांनाघालधुरकटलीशपर्थ
गावहापरकाचलनइर्थले नवे
चालतेनायाइर्थेहतर्थलीशपर्थ
लावडावावरसखेकाहीनवे
तोचतोमाझागळाहवटलीशपर्थ
तीहनघालीत्यािणीआलासतू
पावसानक्कीतुलापटलीशपर्थ
बांदओठाांनीचघालू येजरा
मोकळ्याशब्दातघुसमटलीशपर्थ
कोणहीबघणारनाहीऐकतू
तावदानेघट्टमीहमटली, शपर्थ
www.esahity.com
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कसेसावरू?

नाम गम
ु जायेगा

कायकरू, कसेकरू
कसेसावरू
छळतातआठवणी
कशाहवसरू
आठवणीजुनयाताज्या
अांगचटीयेतीमाझ्या
हभववायायेतीमला
हकतीघाबरू
बालसौंगडीजमती
मस्तबधगाणाघालती
खेळतानाजायबांदी
लागतोहरु
तारुण्याचीनांगीभुतां
अांगोपाांगीनाचतात
उफ़ाळू नयेती, कसा
उगीमीकरू
आडवाटेआडिणी
अडवतोभासकुणी
श्वासश्वासतुटेतुटे
कसाआवरु
www.esahity.com
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ई साहित्य प्रहिष्ठान
बारा लाख मराठी वाचका
ां साठी ई चळवळ
इत्यर्थथचा हदवाळी अांक कसा वाटला? छान आहे ना? तु्ही आ्हाला
साांहगतलां तरच आ्हाला कळे ल ना! तुमच्यासाठी एवढां पानांच्यापानां
हलहहणाऱ्या त्या लेखक लेहखकेला, तु्ही काही ना काही कळवलां च नाहीत
तर त्या पुढचां पुस्तक तु्हाला कसां देणार? एक ई मेल तर पाठवायची.
बकवा एक फोन. हे लेखक, हे हडझायनसथ मराठी भार्षेवरच्या प्रेमाने हे
सगळां काम हवनामू ल्य करत असतात आहण ्हणून इतकां सुांदर साहहत्य
इतक्या सुांदर पुस्तकात तुमच्या पयंत पोहोचवू शकतो आ्ही.
त्याांच्यासाठी तु्ही दोन शब्द साांगणार ना?
मोबाईल/इांटरनेटमु ळे कधी नाही इतकां जग जवळ आलां . अत्यांत कमी
खचात ई पुस्तकां बनवता येऊ लागली आहण लाखो वाचका
ां पयंत हवतरण
करणां शक्य झालां. त्यामु ळे नवनवीन लेखका
ां साठी एक व्यासपीठ उभां
झालां. आहण वाचका
ां ना प्रहतहरया देणांही सोपां झालां.
मराठी भार्षेत हकती तरी प्रहतभावान व्यक्ती साहहत्याच्या बागा उभारू
शकतील अशा िमतेच्या असतात. कधी कधी त्याांना योग्यवेळी माती
खत पाणी हमळत नाही. आहण त्याांच्या या साहहत्याचा आनांद लोका
ां पयंत
कधीच पोहोचत नाही. खत-पाणी ्हणजे वाचका
ां च्या प्रहतहरया, पत्रां, मतां,
शाबासकी, दाद.
दस
ु रीकडे असे लाखो वाचक असतात. ज्याांना काही नवीन छान साहहत्य
वाचायची इच्छा असते. पण त्याांना नवीन पुस्तकां हमळत नाहीत. प्रयोग
परवडत नाहीत. कोणती घ्यावीत आहण वाचावीत ते कळत नाही.
अशा वेळी ई साहहत्य प्रहतष्ठानने नवीन साहहस्त्यका
ां साठी ई पुस्तका
ां चे
व्यासपीठ उभे केले. आहण लाखो वाचका
ां पयंत ही पुस्तके हवनामूल्य
हवतहरत करायला सुरूवात केली.
चार वर्षांपुवी स्र्थापन झालेल्या ई साहहत्य प्रहतष्ठानने आजवर आपल्या
वाचका
ां ना अहडचशेहून अहधक, दजेदार, मराठी ई पुस्तके हवनामू ल्य हदली
आहेत. कर्था, कादांबर्या, कहवता, प्रवासवणथने सवथकाही सव्वा लाख
वाचका
ां पयंत हवनामू ल्य पोहोचत असतां. चारशेहून अहधक नवीन
साहहस्त्यका
ां ना या व्यासपीठावरून सादर झाले. त्यातील अनेकजण आज
यशस्वी लेखक होताना हदसत आहेत. इांटरनेटवर मराठी भार्षेतील
साहहत्य लोकहप्रय करण्याची चळवळ पुढे जात आहे. प्रेम आहण
सौंदयाबरोबरच हवद्यार्थी आहण शेतकऱ्यांाच्या आत्महत्या, दहशतवाद,
स्स्त्रयाांवरील अत्याचार अशा ज्वलां त हवर्षयाांवरचां साहहत्य पुढे येत आहे.
हवनोद, बालसाहहत्य, शास्त्रीय सांगीत, हकल्ल्याांची माहहती देणाऱ्या
पुस्स्तका, मराठमोळा इहतहास असे सवथ काही ई साहहत्य प्रहतष्ठानच्या
माध्यमातून वाचका
ां पयंत पोहोचते आहे.
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“हजर्थे हजर्थे मराठी माणूस, हतर्थे हतर्थे ज्ञानेश्वरी” ही चळवळ आपण
पहात आहातच.
सव्वा लाख रहसका
ां पयंत दजेदार साहहत्य हनयहमतपणे हवनामू ल्य
पोचवण्याची आमची परां परा आ्ही सातत्याने चालू ठेवूच. आ्हाला हा
उत्साह आहण प्रेरणा देणारी आपली पत्रेही येत राहू द्या. पण मनात एक
हवचार येतो. आपली वाचकसांख्या फ़क्त लाखभर लोका
ां पयंत मयाहदत
का? १२ कोटी मराठी माणसाांपैकी हनदान १२ लाख वाचका
ां पयंत तरी हे
हवनामू ल्य ई साहहत्य पोचलांच पाहहजे असां नाही का वाटत आपल्याला?
मग त्यासाठी आपली मदत हवी दोस्ताांनो.
फ़ार काही नाही बांधो. एकही पैसा नका देऊ. वेळही नका दवडू . आपल्या
ओळखीच्या बारा लोका
ां ची, फ़क्त बारा मराठी लोका
ां ची मेल आय डी
द्याल? जास्त हदलीत तरी हरकत नाही. पण हनदान १२ हमत्र बकवा
नातेवाईका
ां ची मेल आय डी पाठवा. असे लोक ज्याांनी मराठी वाचावे
अशी तुमची इच्छा आहे. मराठी माणूस एकवेळ पैशांानी गरीब असेल,
पण हमत्राांच्या बाबतीत श्रीमांत असतो. एक लाख लोका
ां नी जर प्रत्येकी
बारा आय डी पाठवले तर लाखाचे बारा लाख व्हायला हकतीसा वेळ
लागणार? बारा लोका
ां ची मेल आयडी पाठवणाऱ्या वाचका
ां ना आ्ही ई
साहहत्य पाठीराखे ्हणून वेगळे मानाचे स्र्थान देऊ. तु्हाला या पुढची ई
पुस्तके सवात आधी हमळतील. तु्हाला आमच्या पुढील प्रवासाची कल्पना
देत राहू . तुमच्या सूचना मागवू . तुमच्याकडू न मागथदशथन घेत राहू .
आमच्या पुढील प्रवासाचे तु्ही सहप्रवासी असाल. होणार ना ई
साहहत्यचे पाठीराखे ?
आपल्या खास मराठी हमत्र नातेवाईका
ां च्या बारा मेल आय डी
esahity@gmail.com वर पाठवा.
खात्री बाळगा, या मेल्सचा कोणत्याही तऱ्हेने गैरवापर केला जाणार
नाही. त्याांना जाहहराती बकवा फ़ालतू मेल पाठवून त्रास देणार नाही. याांचा
उपयोग केवळ चाांगले दजेदार मराठी साहहत्य पाठवण्यासाठी केला
जाईल.
www.esahity.com
www.ednyaneshwari.com
www.marathiriyasat.com
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