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ई साहित्य प्रहिष्ठान 

 

 

सादर करीि आि े

 

 

गोधडी 

कथासंग्रह 

 

लेखक 

सुरेश दवेराम पंदारे 
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गोधडी  

लेखक... सरेुश दवेराम पंदारे 

पत्ता: लक्ष्मीगंगा रेससडेन्सी, ससंहगड रोड, पणेु ४११०५१  

मोबाईल नं. : ९३७२१९९१०० 

 

या पुस्िकािील लेखनाच े सर्व िक्क लेखकाकडे 

सुरहिि असून पुस्िकाचे ककिं र्ा त्यािील अिंशाचे 

पुनर्ुवद्रण र् नाट्य, हचत्रपट ककिं र्ा इिर रुपािंिर 

करण्यासाठी लेखकाची लेखी परर्ानगी घेणे 

आर्श्यक आि.े िसे न केल्यास कायदेशीर कारर्ाई 

िोऊ शकि.े  

 

This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 43 
and 66 of the IT Act 2000. Copyright protection in India is available for 
any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The 
Copyright Act 1957 provides for registration of such works. Although 
an author’s copyright in a work is recognised even without registration. 
Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction, 
damages and accounts.  
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Thane. 400604 
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• विनामूल्य वितरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले िाचून झाल्यािर आपण ह ेफ़ॉरिर्ड करू शकिा.  

• ह ेई पुस्तक िेबसाईटिर ठेिण्यापुिी वकिं िा िाचनाव्यवतररक्त 

कोणताही िापर करण्यापुिी ई सासहत्य प्रसिष्ठानची लेखी परवानगी 

घेणे आवश्यक आहे   
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 सुरेश देवराम पंदारे 

 हुद्दा:सचफ मॅनेजर, बॅकं ऑफ बडोदा, २०१० ला 

सेवासनवतृ्त 

आवड:अध्यात्म, वाचन, लेखन, सामासजक कायय, 

ज्ञानेश्वरीवर प्रवचने िसेच एकनाथी भागवि, हरीपाठ 

आसण नामदवेमहाराजकृि ज्ञानेश्वर महाराजांच्या समाधीवरील 

अभंगाचे सनरूपण. − दत्त मंसदरािील भजनी मंडळाि ससिय. 

− Reiki च्या िीनही सडग्री. 

− आर्य ऑफ सलस्हगंच ेकोसय पणूय. 

− सुगम संगीिाची पसहली परीक्षा जानेवारी २०२१ मध्ये प्रथम शे्रणीि 

उत्तीणय.  

− संगीिोपचार (Music Therapy) चा ४ मसहन्याचा 

कोसय पणूय केला व Certificate समळाले. 

− SSY चा ७ सदवसांचा कोसय व नंिर AMC पणूय व एक Scope 

camp पण केला. 

− SSY अंिगयि DYL (Design Your Life) हा १० मसहन्याचा 

कोसय पणूय केला. 
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मनोगत 

  

यापवूी ई-सासहत्यने ‘सशदोरी’ हा कथासंग्रह प्रससद्ध केला. 

त्यामळेु मला प्रेरणा समळाली व प्रोत्साहन समळाले. मनािले सलहावे 

असे वारू् लागले. माझा हा कथासंग्रह मला भेर्लेल्या ्यक्ती व 

घडलेले प्रसंग यावर आह.े यावर कल्पनेचे कोंदण खपू क्वसचि 

आह.े आह ेिे वास्िसवक, कधीकधी उघडे-रूप, कधी कधी वार्िे 

या कथेिनू मीच मला शोधिो. माझा हा शोध असाच चाल ूरहावा. 

 मला या कामी मदि करणाऱ्या श्री. सनसखल वडुसकरने 

असिशय मनापासनू ह ेसुंदरररत्या वेळेवर र्ाईप करून सदले. त्याच े

याप्रसंगी मनापासनू आभार.  

 माझे समत्र श्री. भालचंद्र कोद्र ेयांनी याला मनापासनू दाद 

सदली ह ेपाहून आनंद वार्ला.  

 ३-४ वर्ाांपासनू एक नकळि स्नेहपणूय नाि े सनमायण 

झालेल्या सपु्रससद्ध लेसखका व परीक्षक नंदा सवुे यांनी सदलेला 

असभप्रायात्मक आशीवायद हा माझ्यासाठी अमलू्य ठेवा आह.े 

त्यांचा मी ऋणी आह.े महाराष्ट्र सासहत्य पररर्दचेा त्यांच्या 

कायायचा अनभुव मला असाच प्रेररि करो व सुंदर सासहत्य सनसमयिी 

करायला मला बळ दवेो हीच अपेक्षा!  
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 माझे समत्र श्री. सवलास पायगडेु यांनी पण पसु्िक रूपाने 

नरवीर प्रकाशनािफे लवकरच प्रकाशन करण्याचा मानस ्यक्त 

केला आह.े  

ई सासहत्याचे मनापासनू धन्यवाद! लहान बालकाचे बोर् 

धरून चालायला सशकवावे असे त्यांच े प्रोत्साहन. श्री. सनुील 

सामंि व सवय र्ीमचे पनु:श्च आभार!  

माझ्या ७१ ्या जन्मसदनासनसमत्त ह ेमनोगि सलसहिाना मनस्वी 

आनंद होि आह.े 

 ह े पसु्िक माझे आई-वडील व आमच े दोन्ही दादांच्या 

स्मिृीस असभवादन करुन अपयण! 

- श्री. सरेुश पंदारे 
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प्रस्तावना 

 

कथालेखनाचे सवसवध प्रकार कथालेखकांकडून हािाळले 

जािाि. अनभुवससद्ध लेखणीमधनू उिरलेल्या कथा 

वास्िववादीपणाला स्पशय करून जािाि. अशा कथा हृदयस्पशी 

होिाि, कधी मेंदलूा वेगळी चालना दऊेन जािाि. त्यामळेु त्या 

वेगवेगळ्या कोनािनू आयषु्ट्याकडे बघण्याची प्रेरणा दिेाि.  

सरेुश पंदारे यांचा ‘गोधडी’ हा कथासंग्रह वाचकांसाठी ससद्ध 

झालेला आह.े यामधील कथा अशाच आत्मस्पशी भावनेिनू 

आलेल्या आहिे. आपल्या कायायलयीन अनभुवांवर आधाररि 

असल्याने या कथा असधक भावगभय झालेल्या आहिे. खपू 

संवेदनशीलपणे त्या लेखनबद्ध केलेल्या आहिे. दवेकर 

आजींवरची ‘सशदोरी दवेकर आजी’ ही कथा अत्यंि ओलसर 

मायेची सशंपण लेखकाच्या आयषु्ट्यावर करून जाि.े लेखक 

सरुुवािीच्या काळाि सावरगाव नावाच्या छोर्या गावाि सशक्षक 

म्हणनू नोकरी करि होि,े त्यावेळी गावािल्या दवेकर आजींकडे 

जेवणासाठी जाि होि.े आजी मािीच्या चलुीवर भाजी भाकरी 

प्रेमान ेखाऊ घालि. त्यािनू त्यांच्या कुरंु्बाशी त्यांची प्रेमाची नाळ 

जोडली गेली. िे कुरंु्बािला एक घर्कच होऊन गेले. िो स्मिृीगंध 
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हा या लेखाचा गाभा आह.े कायायलयीन कामासनसमत्त भेर् 

झाल्यानंिर िी पढेु मैत्रीि रूपांिररि होि.े पढेु ह ेऋणानबुंध खोल 

रुजनू जािाि. त्या समत्राचे चकूुन घसरलेले पाऊल सावरायचा 

प्रयत्न लेखकाकडून होिो; पण िे सावरल े न गेल्यामळेु होणारी 

शोकांसिका ‘कळि-नकळि’ या कथेमध्ये सदसि.े ऐन उमेदीिल्या, 

यशस्वी वार्चाल करणाऱ्या ्यक्तीची शोकांसिका मनाचा िळ 

हलवनू सोडिे. 

सनसगय कसा होत्याचं न्हिं करिो आसण त्याचे पररणाम सकिी 

खोलवर झालेले सदसिाि, याचे सचत्रण ‘शंभराची नोर्’ या कथेि 

सदसिं. उत्कर्ायकडून अपकर्ायकडचा माणसाचा प्रवास माणसाला 

अंिबायह्य ढवळून र्ाकिो. या रखरखीि वास्िवाला सामोरं जावंच 

लागिं, ह ेकरू् सत्य ही कथा सांगनू जािे.  

दवेीच्या उत्सवाि आपलं छोरं् मलू हरविं आसण िे दवेीच्या 

कृपेनेच सापडिं ही श्रद्धेची बळकर्ी वाढवणारी कथा म्हणजे 

‘सप्तशृंगी दवेीची कथा’. सरुुवािीपासनूच ही कथा पकड घेि जाि.े 

मलू हरवल्यानंिर िे पनु्हा सापडेपयांिची बाप म्हणनू होणारी 

अस्वस्थिा, घालमेल काळजाला हाि घालनू जािे. मलू 

सापडल्यानंिरचा सन:श्वास, सन:शब्द करणारा. 
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‘रक्षाबंधन’ ही कथा भावकुिेनं सलसहलेली आह.े बसहण-

भावाच्या नात्यािले हळवे भावबंध घेऊन येिाना रक्षाबंधनाच्या 

सदवशी भावाच्या हािावर राखी असणं आसण नसणं या दोन 

र्ोकाच्या भावना आहिे. हािावर राखी बांधली गेल्यानंिर भरून 

सनघालेली पोकळी लेखकाने चांगली शब्दबद्ध केली आह.े  

सहजपण ेजािाजािा एखाद्याचं आयषु्ट्यभराचं कल्याण करणं 

हा भल्या माणसाचा स्थायीभाव असिो. ‘चंद्रभागेची सजद्द’ या 

कथेि हा सवर्य लेखकाने सशक्तपणे मांडला आह.े आयषु्ट्यािील 

गरजांचं आभाळ भरल्याने कृिज्ञ होऊन अनेक वर्ाांनी सामोरे 

आलेल्या चंद्रभागेला पाहून लेखक जनु्या आठवणींमध्ये रमिो. 

त्याचा हा गदयगसहरा आसवष्ट्कार. 

एकंदरीि या कथांना सकू्ष्मिेनं अनभुिूी सर्पण्याचं आसण 

त्याचबरोबर सचंिनशीलिेचं पररमाण लाभलेलं आह.े आणखी 

थोडी प्रगल्भिा आसण रचनाकौशल्य आलं असिं िर कथांना 

चांगलं वाङ्मयमलू्य लाभलं असिं. िरीही त्या वाचनीयिा 

वाढविाि, सवचारांच्या कक्षा रंुद करिाि ही या कथांची जमेची 

बाज ूआह.े 

- नंदा सवु े

  



11 

 

अनुक्रमणिका 

 

शंभराची  नोर् 

अडाणी शेिकऱ्याची गोधडी 

रक्षाबंधन 

‘सशदोरी दवेकर आजी’ ची 

सप्तश्रृंगी दवेीची कृपा  

“मी हरलो - िो सजंकला” 

कळि-नकळि 

एका जप्तीची अशी ही गोष्ट 

चंद्रभागेची सजद्द 

आप्पा व िाई  

आमचे दादा 
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शंभराची  नोट 

  

 

आज या घर्नेची आठवण होण्याचे कारण म्हणज ेपासपोर्य 

रु.२००/- द्यावे लागिील ह ेएकान ेसांसगिले. िसे मी भाडे करार 

नोंदिाना पोसलस ऑसफसमध्य े ४-५ वर्ाांपवूी रु.२००/- वरचेवर 

सदल्याचे आठविे. आपल्याला ह ेइिके अंगवळणी पडले की हा 

जण ूआपल्या सरकारी कामाचा असवभाज्य भाग झाला आह.े 

 त्यामळेुच आज मला सप्र्ेंबर १९७३ सालच्या बाबिीि 

घडलेल्या गोष्टीची आठवण झाली. 

 मी नो्हेंबर १९७२ ला बॅकेंि नोकरीला लागलो होिो. खरे 

म्हणज ेमाझा ररिसर सवभाग कृसर् कजय होिा. पण पसहले १-२ मसहने 

मी फक्त रान्सफर स्िोल व रोज येणाऱ्या शेकडो मेल रान्सफर 

याची नोंद करि होिो. त्यािच सडसेंबर १९७२ ला मला सेंधवा 

मध्य प्रदशेाि एका मारवाडी ्यापाऱ्याचे कापसाचे गोडावनू होिे 

सिथ ेमी बॅचलर असल्याने पाठसवण्याि आले. रोजची आवक व 

जावक व नोंद करून दर आठवड्याला त्याचा अहवाल मालेगाव 

शाखेला पाठवावा लाग.े हा पणूय कापसाच्या ससझनचा काळ ३-४  

मसहन्यांचा होिा. मारवाडी पद्धिीच ेराजस्थानी रूचकर जेवण. रात्री 
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िलुसी रामायण असे. स्विः बन्सीशेठ कांकररया मधनू मधनू येि 

असि. आम्ही दोघे एकाच खोलीि राहि अस.ू सोबिीला 

धळुयाच्या ्यापाऱ्याचा एक कमयचारी असे. त्याच्या बरोबरच 

उज्जैन जाण्याचा योग आला. प्रससद्ध महाकालेश्वर मंसदराचा दसुमयळ 

योग आल्याने मी खपू आनंसदि झालो होिो. मंसदराकडे आम्ही 

पायी पायीच सनघालो. लवकर साधन समळि न्हि ेव अंिर ४-५ 

मैलाचे पण दशयनाची ओढ लागली होिी. शेवर्ी एक र्ांगा आला 

व आम्हाला थांबवनू मंसदराकडे घेऊन गेला. त्यान ेआमच्याकडून 

काहीही पैसे घेिले नाहीि त्यामळेु आमच्या श्रदे्धला त्यावेळी बळ 

समळाले होिे. सेंध्याला असिांना सहदंी वियमानपत्र वाचि असे. 

ससझन संपला आसण मी परि शाखेि मालेगावी आलो. 

 आल्यानंिर इिर कामाबरोबर शेिीसवर्यक कामाि मग्न 

होऊ लागलो. कधी कधी निूनीकरणाच्या फॉमयवर सह्या 

घेण्यासाठी उमराण-ेसौंदाणे-आराई या सठकाणी जाऊन मकु्काम 

करावा लाग.े माझे त्यावेळचे असधकारी श्री. भंडारी उमराणे असले 

की माझ्यासोबि येि असि. त्यांच ेएक नािेवाईक सिथे असल्याने 

आमची राहण्याची चांगली सोय होि असे. 

 उमराणेंच्या श्री. मोहन दवेरेंचा उल्लेख करावाच लागेल. 

िे ्यवसायाने कंत्रार्दार होिे व जर आम्ही सिथ ेअसलो िर घरी 
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मकु्कामाला व जेवायला बोलवि असि. श्री. ग्यानदवेदादा दवेरे 

त्यावेळी नाससक सजल्हा मध्यविी बॅकेंचे चेअरमन होि.े श्री. 

मोहनशेठ यांचे िे चलुिे. त्यामळेु एकदा रात्री त्यांच्याच बरोबर 

जेवण्याचा योग आला. मला राजकारणाि असनूही प्रेमळ असणारी 

माणस ेत्यामळेुच आवडिाि. 

 मी काही काळाने छोर्ी छोर्ी कजय प्रकरणे हािाळू 

लागलो. सवसहर काम, इले. मोर्ार, अशी िरुळक नवीन कजय 

प्रकरणांि मी असिशय मनापासनू काम करि असे. एक सदवस सपूडू 

सहरे नवीन रॅक्र्र खरेदी करण्यासाठी मॅनेजरच्या केबीनमध्ये येऊन 

बसले होि.े मला बोलावल्याने सिथे गेलो. प्राथसमक चचाय 

झाल्यावर आधी त्यांच ेइन्स्पेक्शन करायचे असे ठरले. 

 आधार ब.ु च्या सावळी सवहीर सशवाराि  त्यांची जमीन 

होिी. त्यावेळी सिथ े कॅनॉलचे पाणी असल्याने पाणी बऱ्यापैकी 

असे. ऊस ह ेपीक जास्िीि जास्ि क्षेत्रावर घेि असि. श्री. सपूडू 

सहरे हा एक िरुण व प्रगिसशल  शेिकरी होिा. ग्रामीण नाससक 

सजल्ह्याचे राजकीय नेितृ्व त्यावेळी अथायिच कााँग्रेसकडे असल्याने 

िालकुा पािळीवर िो त्यांच्या समत्राबरोबर ससिय होिा. श्री. 

नामदवे सनकम त्यावेळी िालकुा अध्यक्ष होि ेव बाजार ससमिीचे 

चेअरमन होि ेव सपूडूचे घसनष्ठ समत्र. 
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 सकाळचीच वेळ. सपूडू सहरे शाखेि ११ च्या दरम्यान 

आला. त्यावेळी त्याच्याकडे जावा मोर्ार सायकल होिी. पांढरे 

शभु्र कडक इस्त्रीच े कपडे त्याला उठून सदसि होि.े मी शाखेिनू 

त्याच्याबरोबर श्री. वैद्य साहबेांना सांगनू (शाखासधकारी) सनघालो. 

मालेगावपासनू जास्ि अंिर न्हि े त्यामळेु   ४०-४५ समसनर्ांि 

आम्ही त्याच्या घरी पोहोचलो. त्यावेळी रक्र्रचे प्रकरण म्हणजे 

३०-३५००० रु.चे कजय. पण रक्कम मोठी वार्ि असे. जास्ि 

काळजीपवूयक कराव ेअसा जण ूदडंक अस.े मी त्याच्या शेिावर 

फेरफर्का मारला. वसडलांची व त्याची १५-१६ एकर कॅनॉल 

बागायि जमीन होिी. जरूरपरुिे धान्य गहू िो घेि असे व जास्िीि 

जास्ि के्षत्र ऊसाखाली. त्यावेळी दाभाडी कारखाना जोमाि होिा. 

एक उत्कृष्ट व चांगला साखरेचा उिारा व जास्िीि जास्ि गाळप 

क्षमिा म्हणनू त्यावेळी िो राज्याि अ्वल िमांकावर होिा. 

दरवर्ी सपूडू व त्याचे वसडल आनंद वेडू सहरे ह्या दोघांच्या मागील 

२-३ वर्ाांच्या उसक्षेत्राची व कारखान्याला पाठवलेला उस त्यांची 

र्नामधील नोंद व आलेली रक्कम याची नोंद मी घेिली. त्यांनी 

जेवण्याचा आग्रह केला पण मी नंिर सनसश्चि येईल म्हणनू त्यावेळी 

र्ाळले. २-३ िास शेिावर थांबनू मी सपूडू बरोबरच परि सनघालो. 

 यावेळी येिाना आम्ही मालेगाव कॅपंच्या सहरे कॉलेजच्या 

बाजनेू आलो. कॉलेजच्या कॉनयरवर वळिाना सपूडूने त्याची जावा 
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मोर्ार सायकल थांबवली. मी मोर्ार सायकलवर पाठीमागेच 

बसलो होिो. दोघेपण न उिरिा सपूडूने नवी कोरी १०० रु.ची नोर् 

त्याच्या वरच्या सखशािनू काढली व माझ्याकडे वळून िी माझ्या 

हािाि दणे्यासाठी पढेु केली. 

 मी त्याला म्हर्ले, सपूडू ह ेकाय?  

 आजच्या इन्स्पेक्शनसाठी. पासहज ेअसेल िर नंिर अजनू 

दईेन. पण एवढे आिा घ्या.  

 मी गाडीवरून न उिरिाच त्याला मी ह े घेणार नाही ह े

ठामपणे सांसगिले. 

 त्यान े खपू सवनंिी केली. ह े प्रेमापोर्ी घ्या म्हर्ला पण ्

माझ्या नोर् न घेण्याच्या पक्क्या सनधायरान ेत्याला ही नवल वार्ले. 

िो ज्या रोजच्या ्यवहाराि वागि होिा त्याला कदासचि हा 

अपवाद असावा सकंवा अस ेकाही नाही म्हणण ेत्याला अपेसक्षि 

नसाव.े 

 शेवर्ी त्याचा नाईलाज झाला. त्यान ेमोर्ार सायकल चाल ू

केली व १०-१५ समसनर्ांि आम्ही शाखेि पोहोचलो व सरळ श्री. 

वैद्य साहबेांकडेच गेलो. प्रकरण मंजरू झाल्यावर त्याचा नवीन 

इरं्रनॅशनल बॅ्डंचा ३५ एच. पी. चा रॅक्र्र आला. 
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 काही सदवसांनी पनु्हा पोस्र् सॅकं्शन इन्स्पेक्शनच्या 

सनसमत्तान े सावळी सवहीरीवर जाण े झाले. त्यावेळी मात्र त्यान े

आधीच जेवण ियार करून ठेवले होि.े खानदशेी पाहुणचार मी 

प्रथमच घेि होिो. त्याचे वसडल पण होि.े आनंदा वेडू सहरे ह ेिर 

श्री. ्यंकर्राव सहरेंचे राजकीय सहकारी. 

 दोन पारे् मांडली. एका पार्ावर बसनू दसुऱ्या पार्ावर िार्. 

आज सपूडूच्या पत्नीने मांडे केले होि.े मी प्रथमिःच मांडेचा 

आस्वाद घेि होिो. आजही त्या मांड्यांची स्वासदष्ट चव सजभेवर 

िाजी आह.े घरच्याच गाईच्या िपूाचा वासपण मी आजही जण ू

अनभुविो असेच वार्िे. 

 यानंिर मी १९९५-९६ ला मालेगावाला वररष्ठ शाखा 

प्रबंधक म्हणनू म्हणजेच मॅनेजर म्हणनू गेलो होिो. मी पुंजाराम 

बोरसेला सपूडू बद्दल सवचारले. २० वर्ाांनंिर त्याची पनु्हा भेर् 

घ्यावी असे वारू् लागले. 

 मी व बोरस ेअसाच एक सदवस त्याच्या घरी व शेिाकडे 

गेलो. २० वर्ायनंिरचे सचत्र पणूय बदलले होि.े १९७३ चा िो रॅक्र्र 

धळू खाि पडला होिा. कॅनॉलचे पाणी आिा बारामाही न्हिे. 

सावळी सवहीर म्हणनू ज्या जागेची उसासाठी ख्यािी होिी सिथे 

आिा उसाच े के्षत्र नावालाच रासहले होिे. दाभाडी कारखान्याि 
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१९७२-७३ ला सोन्याचा धरू सनघि होिा िो कारखाना बंद पडला 

होिा. माझ्यापढेु मला कडक इस्त्रीि पांढऱ्या कपडयाि आलेला 

सपूडू सदसला पण ्आज जो समोर होिा त्याचे कपडे मळके होिे, 

चेहरा उदासीन होिा. 

 दधुदभुिे पण न्हि.े कारण पाणीच न्हिे जनावरांना. मी 

५-१० समसनरे् घरी थांबनू सबनदधुाचा व गळुाचा चहा सपूडू बरोबर 

व बोरस ेबरोबर खपू आनंदाने पण सखन्न मनाने घेिला. 

 येिाना सपूडूला परि चांगले सदवस यावेि या भावनेने 

उठलो व बोरस ेबरोबर मोर्ार सायकलवर बसनू शाखेि यायला 

सनघालो. 

 २० वर्ाांनंिर ह ेअसे सस्थत्यंिर का ्हावे? शेिकरी समदृ्ध 

कधी होणार? जो समदृ्ध होिा त्याची ही अशी अवस्था का ्हावी? 

सनसगय लहरी आह ेका? असे अनेक प्रश्न  मी बोरसेंना सवचारि होिो. 

याची उत्तरे बोरसेंकडे िरी कुठे होिी? माझ्या डोळयांसमोर १९७३ 

मध्य ेसपूडूने दऊे केलेली िी नवी नोर् येऊन कधी अदृश्य झाली 

कळालेच नाही. 
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अडािी शेतकऱ्याची गोधडी 

  

आम्ही ५-६ जण मागच्याच आठवडयाि आमच्या बाँकेिील 

समत्राकडे त्याच्या शेिावर गेलो होिो. पलांडे सनवतृ्तीनंिर वसडलांची 

शेिी सांभाळि होिा. स्विः एम. एस्सी. (ॲग्री.) असल्याने 

असिशय लक्ष घालनू शेिी करि होिा. त्यान े केशर आंब्याची 

लागवड ४-५ वर्ाांपवूीच केली होिी. पसहल्या हगंामाि चांगले 

पीक आले होिे. पण दसुऱ्या र्प्प्याि मात्र आंब्याला आिनू आळी 

लागल्यान ेव त्यावर काळे डाग आल्याने दठे कापनू िे सवय कैऱ्या 

म्हणनू सवकायचे त्यांनी ठरसवले होिे. आम्ही सगळे चहा पीि 

असिांनाच त्यान े ह े सांसगिले. त्याि आमच्याच श्री. सवठ्ठल 

च्हाण या कराडच्या समत्रानी मागच्या वर्ी सोयाबीन सपकाची 

कहाणी सांसगिली. हमी भावाच्या सनम्म्या सकमिीि िे सवकावे 

लागले व त्यामळेु खचय ही सरु्ला न्हिा व र्ोमॅर्ो िर फेकून दयावे 

लागले असे सांसगिले. 

 आम्ही सवय त्याच्या शेिािनू सायंकाळी पणु्याला घरी 

आलो. मी सनवांि बसलो होिो. मला थोडी नकळि िंद्री लागली 

होिी. ५० वर्ाांपवूीची घर्ना माझ्या डोळ्यासमोर उभी रासहली. 
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 मी बाँकेि नोकरीला लागनू ३-४ मसहनेच झाले होिे. 

१९७२ च्या दषु्ट्काळाच्या झळा खपू िीव्र होत्या. त्यािच 

शेिकऱ्यांची एक दषु्ट्काळ पररर्द दाभाडी साखर कारखान्यावर 

घ्यायची ठरले होि.े मला श्री. वैद्य साहबेांनी फक्त आदल्याच 

सदवशी याची कल्पना सदली होिी. 

 दसुऱ्या सदवशी दपुारी कारखान्याची जीप आली. श्री. वैद्य 

साहबे व मी दोघेही कारखान्याच्या सभागहृाि पोहोचलो. श्री. 

त्रंबक पवार कारखान्याचे चेअरमन होिे. िे स्विः एक नामवंि 

वकील पण होि.े त्यांनी पररर्दचेे आयोजनाबद्दल प्रास्िसवक केले 

व अशा पररसस्थिीि कारखाना काय करिो, शेिकऱ्यांना कशी 

मदि करिो ह ेससवस्िर सांसगिले. श्री. वैद्य साहबे व मी दोघेही 

कारखान्याच्या सभागहृाि पोहोचलो. कारखान्याचे गाळप सरासरी 

इिके होि होिे. पण अशीच पाण्याची कमिरिा रासहली िर ७३-

७४ चा हगंाम कठीण जाणार होिा. त्यांनी श्री. वैद्य साहबेांना 

बोलण्याची सवनंिी केली. श्री. वैद्य फक्त २-३ वाक्य ेबोलले व बाँक 

आपणाला काय मदि करू शकेल याबाबि आमचे शेिकी 

असधकारी पंदारे मागयदशयन करिील असे म्हर्ले. 

 मी बाँकेच्या कृर्ी कजायच्या सवयच योजना अगदी ससवस्िर 

पण थोडक्या शब्दाि सांसगिल्या. दषु्ट्काळाच्या पाश्वयभमूीवर सवहीर 
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खोदणे, ससंचनक्षमिा वाढसवणे, जनु्या सवसहरींची अजनू खोली 

वाढवायची असेल त्यासाठीची योजना मात्र सवस्ििृ सांसगिली. या 

पररर्दनंेिर त्याचा सकारात्मक प्रसिसाद नजीकच्या १०-१५ 

सदवसांि सदसला.  

 एक सदवस दपुारी दाभाडी सपंपळगाव या गावचे िीन 

शेिकरी एकत्र आले होि.े शाखा त्यावेळी जनु्या शहांच्या जागेि 

होिी व मॅनेजर केसबन व कजय सवभाग पसहल्या मजल्यावर होिा. 

सिघेही केबीनमध्य ेगेल्याचे मला सववेक काशीकरन ेसांसगिले. वैद्य 

साहबेांनी ५ च समसनर्ांि मला बोलावले. त्यािील माधव सोनवणे 

हा शेिकरी अस्सल असहराणी भार्ेि सांगि होिा. वैद्य साहबेांना 

काहीच उमगेना. मी िो काय म्हणिो ह े त्यांना सांसगिले. नंिर 

सिघांना साहबेांनी माझ्याशी पढुची चचाय करायला सांसगिले. नंिर 

मी सिघांची गरज समजावनू घेिली. सोनवणेला कमीि कमी दोन 

परस म्हणज े१४ फूर् खोल सवहीर करायची होिी. कौसिक पवारला 

नदीपात्रािनू पाईपन े पाणी आणायचे होि े िर सभला पवार 

सगळ्याि वदृ्ध होिा. त्याला सवसहरीचे बांधकाम करायचे होिे. 

कारण मािीन ेखचनू पाण्याचा उपसा होि न्हिा व साठा होण्यास 

अडचण होिी. झाले. मी त्यांना सवय कागदपत्रे आणायला 

सांसगिले. मी मीच अजय भरून घेिले. 
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 नंिरच्याच आठवडयाि आवश्यक िी कागदपत्रे त्यांनी 

आणनू सदली. कामाचे अंदाजे खचायचे इसस्र्मेर् साखर 

कारखान्याकडून त्यांनी आणले होि.े फेब्वुारीला मसहना असल्याने 

१-२ मसहन्यांि काम होणे गरजेच े होिे. त्यांना सवचारून कधी 

शेिावर जायचे िे मी ठरसवले. 

 एके सदवशी दपुारी मी सपंपळगावला पोहोचलो. पसहली 

भेर् सोनवणेंची झाली. वयाने ४५-५० च्या दरम्यान. पण थकलेला 

होिा. आधी शेिावर जायचे ठरले. त्यान ेकौसिकला घरी जाऊन 

बोलावले. कौसिक मालेगाववरुन परि आला न्हिा. त्यामळेु 

आम्ही दोघेच सोनवणेंच्या शेिावर गेलो. ४-५ एकरच जमीन होिी.  

 सवहीर बागायिीवर शेिी अवलंबनू होिी. यावर्ी 

पाण्याअभावी आडसाली ऊस जाळून गेला होिा. सरुूची लागवड 

िग धरून होिी. बाकी गहू, हरभरा, ज्वारी ह ेपीक घेिल ेहोि ेपण 

पाणी कमी पडि होिे. सवहीर खपू जनुी होिी. २-३ सपढयापासनूची 

असावी. खाली काम केले िर रब्बीची सपके जगणार होिी व सरुू 

उसाची केलेली लागवड जी िग धरून आह ेिी कदासचि कारखाना 

२-३ मसहना चालला िर ३०-४० र्न िरी येईल अशा आशेवर 

सोनवण े होिा. संध्याकाळ झाली होिी. त्यामळेु मकु्काम करणे 

भाग होि.े कौसिक पवार मोर्ार सायकलवरून मालेगावी गेला 
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िोही अजनू आला न्हिा. सभलाचे घर शेिािच होिे त्यामळेु 

सकाळीच त्याच्याकडे जायचे ठरले. मी सोनवणेंच्या घरी आलो. 

घर एकदम साधे होिे. लाकडी बाज होिी. त्यान ेबायकोला चहा 

करायला सांसगिला. सिने गळुाचा चहा चालेल का? म्हणनू 

आिनूच सवचारले.  

 मी चालेल म्हर्ल्यावर सोनवणे दोन कप चहा घेऊन बाहरे 

आला. रात्री जेवायला त्याच्याकडेच थांबायचे होि े व मकु्काम 

पण. सोनावणेंनी बोलिा बोलिा गावाची मासहिी सांसगिली. 

कारखान्याचे चेअरमन श्री. त्रंबक पवार याच गावचे होि.े 

सोनावणेंच्या एका मलुीचे लग्न झाले होिे. दसुरीचे २-३ वर्ाांनी 

लग्न करायच ेहोि.े त्याला मलुगा न्हिा ह ेसांगिाना िो थोडासा 

नाराज वार्ला. त्याच्या घराि लाईर् न्हिी त्याने दोन रॉकेल 

वरच्या सचमण्या लावल्या. त्या मंद प्रकाशाि व रात्रीच्या वेळाि 

सगळे कसे शांि व स्िब्ध वार्ि होिे. गाव ३००० िे ३५०० 

वस्िीचे. मोजकी घरे गावाि होिी; बाकी शेिावरच राहि होिे. 

चलुीवर चाललेल्या स्वयंपाकाची जाणीव बाहरे बसनू येि होिी. 

आम्ही दोघांनी बाजरीची भाकरी व शेवग्याच्या शेंगांच्या भाजीचा 

आस्वाद घेिला. चलुीवरच्या स्वयंपाकाची चव मला मासहि होिी 

आमच्या घरी पण आई चलुीवरचा स्वयंपाक करीि होिी. िमु्हाला 

गोड-धोड काही करिा आले नाही अंगावरच्या नऊवारी साडीच्या 
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पदरान ेघाम पसुि सोनवणेच्या पत्नीन ेम्हर्ले, ‘‘अहो हचे िमु्ही 

केलेले सकिी गोड आह ेयापेक्षा गोड-धोड िरी कशाला पासहजे?’’ 

मी जेवण झाल्यावर त्यांना म्हर्ले.  

पनु्हा एकदा जेवण झाल्यावर कौसिक पवारच्या घरी आम्ही 

दोघे गेलो होिो. िो मालेगाव वरून आला होिा. त्याला मी चहा 

नको म्हर्ले. त्यान े मग ग्लासभर दधू घ्यायचा आग्रह केला. 

कौसिकन ेदोन वर्ाांपवूीच घर बांधल ेहोिे. घरावरून व राहणीवरून 

िो सखुवस्ि ूवार्ि होिा. सकाळीच मी येिो आपण दोघे सभला 

पवारच्या व िमुच्या शेिावर जाऊ असे सांगनू मी त्याचा सनरोप 

घेिला.  

सोनवणेच्या घरी आलो िोपयांि त्याच्या १४-१५ वर्ायच्या 

मलुीने बाजेवर गोधडी र्ाकली होिी. दसुरी एक स्वच्छ गोधडी 

पांघरून म्हणनू ठेवली होिी. मंद वारा मंद ज्योिीचा प्रकाश व 

ऊबदार गोधडी यामळेु मला शांि झोप लागली होिी.  

सकाळीच आम्ही आवरून कौसिकच्या घरी गेलो. त्याने 

पोह्याचा नाष्टा ियार ठेवला होिा. भरपरू दधुाचा चहा घेऊन आम्ही 

दोघेच शेिावर गेलो.  

सगरणा नदीचे पात्र आर्ि चालले होि.े बरेच शेिकरी 

नदीसकनारी १-२ गुंठे जमीन घेऊन सिथ ेसवहीर करून पाईपलाईन 
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र्ाकि होि.े कौसिकन ेअशीच २ गुंठे जागा चार-पाच वर्ाांपवूीच 

घेिली होिी. त्या सवसहरीि ३-४ िास उपसा होईल एवढे पाणी 

असे. सिथनू शेिावर १५०० फूर् िरी ३’ इचंी पाईपलाईन केल्यावर 

दषु्ट्काळाि सपके िग धरणार होिी. कॅनाल बागायि होिे 

चारमाहीचे; पण त्याची आवियने ७२ च्या दषु्ट्काळाि कमी झाली 

होिी. कौसिक िसा िरुण व उत्साही व धडपड करणारा शेिकरी 

होिा. त्यांचे के्षत्र सोनवणेपेक्षा जवळजवळ दपु्पर् होि;े त्यामळेु २-

३ एकर ऊस नेहमी असे. रब्बीि हरभरा, गहू ज्वारी ही सपके २ िे 

३ एकराि कौसिक पण घेि होिा. त्याला मी सभलाकडे जाऊ असे 

म्हर्ले. मोर्रसायकलन े दहा समसनर्ांच्या अंिरावर सभलाचे शेि 

होि.े आम्ही दोघे सभलाकडे आलो. शेिावरच वस्िी असल्यान ेघर 

साधेच; पण समोर बरीच मोकळी जागा. झाडाखालीच सभला एका 

लाकडी खारे्वर बसला होिा. िो पागोरे् घालि होिा; जाड 

सभंगाचा चष्ट्मा घालायचा. आम्ही सिथ ेपोहोचलो. दपुारचे ११.३० 

िरी वाजले होिे. आम्ही दोघे सभलाच्या लाकडी खारे्वर बसलो. 

दोन ग्लास गरम दधू भरपरू साखर घािलेली असे. त्याच्या 

िरण्यािाठया मलुाने िे आम्हाला सदले. त्र्यंबक पवार हा त्याच्या 

भावाचाच मलुगा, जो आज चेअरमन आह.े सभलाने मोठया 

कौिकुाने मासहिी परुवली. सवहीर जवळच होिी. खपू खचली 

होिी. सिथ े कााँिीर्च्या कडयान े बांधकाम करणे गरजेचे होिे. 
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त्यावेळच्या खचायच्या अंदाजाप्रमाणे ८-१० हजार रु. चा खचय 

येणार होिा. पाण्याचा उपसा ८-१० िास होि होिा. पण पण मािी 

पडून खचल्याने िो कमी झाला होिा. सभला या सिघांमध्ये जास्ि 

वयस्कर होिा. मलुगा शेिी पहाि होिा; पण ७/१२ च्या नोंदी 

अजनू सभलाच्या नावावर होत्या. दपुारचे जेवण करण्याचा 

कौसिकन े आग्रह केला. पण मी पनु्हा नंिर येईल त्यावेळी पाहू 

म्हर्ले. आिा सिघांच्याही नोंदीचा शोध वसकलांकडून घेऊन 

गहाणखि करावे लागेल म्हर्ले. सभलान ेत्र्यंबक पवार वसकलांकडे 

पेपर द्या म्हर्ले. सदुवैाने िे बाँकेच्या पॅनेलवर होि ेव वैद्य साहबेांचे 

शेजारी होिे; त्यामळेु अडचण न्हिी.  

२ सदवसांनीच संबंसधि कागदपत्रे वसकलाकडे पाठवनू सदली. 

Search certificate आल्यावर ररिशीर सिघांचेही गहाणखि 

केले. त्यानंिर त्यांचे मंजरू रकमेपैकी काही रक्कम सविरण केली. 

सोनवणेनी १०-१५ सदवसांनी येऊन काम पणूय झाल्याचे व आिा 

पाणी ८-१० िास परेुल इिके येिे असे सांसगिले. त्याच्या 

चेहऱ्यावर सांगिाना िेज वार्ि होि.े मलाही बरे वार्ले. त्याची 

रब्बीची सपके जगणार होिी. कौसिकच्या पाईपलाईनचे काम पण 

झाले होि.े सबलाच्या कामाला मात्र ससमेंर् कााँिीर्च्या कडया 

समळायला उशीर झाल्याने जवळजवळ एक मसहना गेला.  
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आिा मीही दसुऱ्या कामाि अडकल्याने या सिघांच्या कामाचे 

काय झाले ह ेपाहण्याि दलुयक्ष झाले. िेवढयाि वैद्य साहबेांनी मला 

बोलावले. श्री. पवार वसकलांनी सिघांच्या शोधणावळ (Search) 

चे सबल त्यांच्याकडे सदले होिे. िे सबल एकूण रुपये ५१० चे होि.े 

सबल पाहून माझे डोळे गरगर सफरायला लागले. प्रत्येकाचे रुपय े

१७० सबल म्हणजे त्या वेळच्या प्रचसलि फीचे जे दर होिे त्याच्या 

४ िे ५ पर् होि.े मी वैद्य साहबेांना म्हर्ले की, पवार वसकलांनी 

खपूच जास्ि सबल लावले. पण वैद्य साहबेांनी सबल िर द्यावेच 

लागेल म्हर्ले. आपण डी. एस. कुलकणीकडे नेहमी दिेो व िे होि े

३० िे ५० रुपये एका Search चे घेिाि; पण या सिघांनीच श्री. 

पवार वसकलांच ेनाव सचुवले, त्यामळेु आपण िरी काय करणार? 

श्री वैद्य साहबे यांनी म्हर्ले. 

दसुऱ्या सदवशी सभला पवार म्हणज े पवार वसकलांचे चलुिे 

मजरुीचे पैसे घेण्यास शाखेि आला. बरोबर सोनवण ेसोबि म्हणनू 

आला होिा. मी दोघांना घेऊन वसकलांच े सबल दणे्याबाबि वैद्य 

साहबेांकडे गेलो. दोघांनाही या सबलाची कल्पना सदली व ह ेसबल 

त्यांनी जास्ि आकारल ेअसे वार्िे ह ेमाझे मि त्यांना सांसगिले. 

सभला पवार िर खपू सचडला होिा. त्र्यंबक िर सख्खा पिुण्या. मला 

वार्ले घरचेच काम म्हणनू फक्त खचय आला िेवढेच घेईन, 

कदासचि वकील फी घेणार नाही. म्हणनूच त्याचे नाव सांसगिले. 
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सभला आज पवार वसकलांचा एकेरी उल्लेख करि होिा. वैद्य 

साहबेांनी दोघांनाही शांि केले. आिा िमुच्याकडे पैसे नसिील िर 

िमुच्या कजयखात्याला रक्कम नाव ेर्ाकून त्यांच ेसबल दऊे म्हर्ले. 

माझ्यावर या घर्नेचा चांगलाच पररणाम झाला होिा. मी याचे 

स्फुर्लेखन त्यावेळी महाराष्ट्र र्ाईम्स वर केले होि ेव िे आलेही 

होि.े माझे शीर्यक होि े ‘‘अडाणी शेिकऱ्यांची गोधडी सशवणार 

िरी कोण?’’ त्यांचीच नात्याची / ओळखीची सत्तेि असलेली 

जबाबदार ्यक्ती त्यांची अशी लरू् करणार िर त्याच्या गोधडीला 

सकिी सठगळे पडिील व िी सशवायला कोण पढेु धज़ेल का?” आज 

िर शेिकरी संघर्नेची पण शकले झाली आहिे. पक्षा-पक्षाि त्याचे 

िकुडे पडले आहिे. सगळ्यांचा पोसशंदा बळीराजा आज आशेने 

आपणा सवाांकडे पहाि आह.े त्याला या ्यवस्थेिनू सावरण्याचे 

काम कधीिरी होईल का? की महात्मा ज्योसिबा फुलेंनी ्यक्त 

केलेली शेिकऱ्यांचे आसडू पसु्िकािील वेदना अजनूही िाजी 

आह,े त्यावर साधी फंुकर पण आपण घाल ूशकणार आहोि की 

नाही? 
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रक्षाबंधन 

 

 

आज नारळी पौसणयमेचा सदवस म्हणजेच रक्षा बंधनाचा; पण 

श्रावण मसहन्यािील हा सण भाऊबसहणीच्या नात्याला उजाळा दणेे 

व एकमेकांबद्दल कृिज्ञिा ्यक्त करण्याचा सण. सनसगय पण 

नर्लेला असिो. बहुिेक सठकाण सहरवेगार मखमली गासलचे 

अंथरल्याचा भास ्हावा असे नयनमनोहर दृश्य. श्रावणािल्या 

सरींचे िरु्ार अंगावर पडावेि व अंग ओलेसचंब नाही पण रोमांच 

उभ ेराहण्याि या पावसाच्या हळुवार स्पशायन ेसज्ज असिे. कधी 

वार्िे या सणाला सनसगायने सदलेली ही साथ िर नाही ना? 

प्रसाद व योगेश गेली १४-१५ वर् े इथे नसल्याने िाईला 

म्हणज ेमाधवीला रक्षा बंधनाचा सण साजरा करिा येि नाही. िी 

Virtual च राखी बांधि असिे. आम्ही जसीला गेलो त्यावेळी 

रक्षाबंधन साजरे केले पण िे रश्मी-शामल-आयाय कृष्ट्णा व सौ. 

शोभान े आम्हाला - प्रसादला व योगेशला राखी बांधनू. एकदा 

मंचरहून आण्णा म्हणज े सौ. शोभनाचा भाऊ मदु्दाम राखी 

पौसणयमेला पणु्याला घरी आल्याचे आठविे. पण आज मात्र यापैकी 

काहीच न्हिे. िरीही नारळी भािाचा बेि मात्र हमखास घरी केला 
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होिा. मी घराि गॅलरीि बसनू सचमकुल्या बसहणींची बाहरे 

चाललेली लगबग पाहाि होिो. काहींचे कपडे एकदम नवीन 

काहींचे धवुनू इस्त्री केलेले. पण उत्साह मात्र सारखाच होिा. त्याि 

नव ेजनेु असा भेद असजबाि न्हिा. काही सचमकुली भावंडे नेहरू 

शर्य - र्ोपी वर िर काही स्वच्छ र्ी शर्य घालनू इकडून सिकडे 

बागडि होिी. मी गच्चीिच खचुीवर बसनू ह ेसगळे पाहाि होिो. 

सवचाराच्या िंद्रीि मग्न होऊन गेलो होिो. मला कॉलेजला 

असिानाच े सदवस आठवले. िे साल १९६८-६९ असावे. मी 

आमच्या कृसर्महा सवद्यालयाच्या दसुऱ्या वर्ायला होिो. खरे 

म्हणज े ८०-९०% लोकांचा जेवणाचा डबा गावावरून एसर्ीने 

यायचा. ओिरू, जनु्नर, मंचर, आणे, खेड ह्या ठरावीक एसर्ी 

सकाळीच ९.३० िे १०.३० च्या दरम्यान सशवाजीनगर स्र्ाँडला 

यायच्या. बहुिेक कॉलेजचे सवद्याथी डबा घेण्यासाठी येि. नाहीिर 

डबा उिरवण्याची सोय िेथील ४-५ माणस े सवद्यार्थयाांसाठी करि 

असि. आम्ही त्यावेळी त्यांना ३ रु. िे ५ रु. मसहना दिे अस.ू िो 

एक ४-५ जणांसाठी रोजगारच झाला होिा. मी पासलकर, रोकडे, 

सिरंदाज खरमाळे, दािे आम्ही सगळे एकत्र बसनू रात्रीच े जेवण 

करीि अस.ू उन्हाळ्याि भाजी खराब होणे ह ेबऱ्याच वेळी घडे. 

कधी कधी खचायसाठी ५ िे १० रुपये डब्यािनू येि असि. िी ५-

१० रु. ची नोर् कागदाि गुंडाळून पाठवलेली असे. िी नोर् पाहून 
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सकिी आनंद होि असे. आज ५०० रु. ची नोर् पाहून पण होि 

नाही. 

आमचे दादा म्हणज े माझे चलुिे गावी म्हणज े आण्याला 

एसर्ीि डबा घेऊन जाि. जर दादा नसले िर ह ेकाम वसडलांना 

कराव े लाग.े आई ७ वी ला असिानाच बाळंिपणाि गेल्याने 

चलुिी व सबरुशेठची बायको म्हणजे समुन वसहनी डबा करि असे. 

असे कॉलेजचे ४ वर् े मी काढल े आहिे. पण दसुऱ्या वर्ायला 

असिाना दादा काही सदवस राजरुीला गेले व त्याबरोबर चलुिी व 

वसहनीपण. त्यामळेु ऐन जलुै-ऑगस्र् मध्य े१-२ मसहने मेस लावावी 

लागली. कॉलेजमध्य े मेसचे पण वगीकरण होिे. इ मेस म्हणजे 

सगळ्याि कमी मसहना द्यावा लागणारी मेस. कारण िेथे बरीचशी 

कामे सवद्याथी करि होि.े वाढण्याच,े आवरण्याच े स्वयंपाकाला 

मदि करण्याचे सदु्धा. त्यामळेु इिर मेसच्या िलुनेि ह्या मेसचे सबल 

सनम्म ेकमी येई. ५०-६० रुपये मसहना असे. मला हीच लावण ेभाग 

होि ेकारण दसुऱ्या मेसचा खचय मला परवडणारा न्हिा. 

कॉलेजला आज रक्षाबंधनाची सटु्टी होिी. बऱ्याच जणांच्या 

राख्या डब्यािनू आल्या होत्या, काही पोस्र्ान े आल्या होत्या. 

काही जण पणु्यािल्या बसहणींकडे राखी बांधायला मोठया 

उत्साहान ेगेले होि.े मी कॉलेजच्या होस्रे्लवर रूम मध्येच होिो. 
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खरमाळे, दािे बाहरे गेले होि.े मी एकर्ाच होिो. बाहरेचा 

रक्षाबंधनाचा उत्साह माझ्या गावी जण ू असजबािच न्हिा. 

सांयकाळची वेळ होिी. सयूायस्ि झाला होिा, बाहरे अंधार पडू 

लागला होिा. माझ्या मनािली सायंकाळ के्हाच चाल ू झाली 

होिी. खोलीि मंद सदवे न्हिे. त्यामळेु मी लाइर् लावलाच नाही. 

बराच वेळा झाला. ई मेसला जेवण्यासाठी जावे लागणार होिे. 

खरमाळे माझ्याबरोबर आज मेसला येणार होिा. कारण त्याने 

माझ्यासाठी दोन मसहन ेमेस लावली होिी. दािेचा डबा मात्र चाल ू

होिा. मी खचुीवर बसनू समोरच्या रे्बलावर डोके घालनू उगीचच 

अस्वस्थपणे बसलो होिो.  

 इिक्या वर्ाांि मला या सणाचे कधीच काही वार्ले न्हिे. 

मला दोन चलुि बसहणी होत्या पण त्यांची लग्ने माझ्या खपू 

लहानपणीच झाली होिी. त्यामळेु बसहणीकडून राखी बांधण्याचे 

काही कारणच न्हि.े नाही म्हर्ले िर आई आम्हा सगळ्यांना 

दसुऱ्याला व सदवाळीच्या पाड्याला उत्साहाने ओवाळीि असे. 

पण आई जाऊन पण आज ७-८ वर्य झाली होिी. बहीण भावाचे 

नाि े इिके प्रेमळ असिे का ज्यामळेु माझे मन इिके अस्वस्थ 

्हावे? काहीही असो िसे झाले होि ेखरे. खोलीचे दार थोडे उघडेच 

होि.े दादाभाऊ खरमाळे आल्याची चाहूल मला लागली. 
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 कारे अंधार? लाईर् लावली नाही का? खरमाळेंनी लाईर् 

पंखा लावि मला सवचारले. िो पणु्यािनू एका नािेवाईकाकडून 

आला होिा. त्याच्या हािाि छानशी गोंडस सपवळ्या रंगाची रूपेरी 

राखी होिी. कपाळाचा गंध अजनूही ओलाच होिा. 

 मी स्वि:ला सावरून त्याला सवचारले, कुठे गेला होिास? 

िो म्हर्ला शिवार पेठेि मंडईजवळ एक मावशी राहिे. सिन ेखपु 

आग्रह केला. सिची एक १२-१३ वर्ायची मलुगी आह.े सिनेच राखी 

बांधली. घरीच केलेले गलुाबजाम व नारळीभाि सदला. आिा 

मेसमधील स्वीर् डीश कशी जाणार सांग सरेुश? 

 िो मलाच प्रश्न सवचारीि होिा. मी म्हर्ले, मामा आपली 

वार् पाहाि असिील आठ वाजनू गेलेि. जायला पासहजे. 

दोघांनीही हािपाय धिुले. मी बऱ्यापैकी कपडे घालनू ियार झालो. 

दादाभाऊ ियारच होिा. 

 मामा म्हणजे, ‘ई’ मेसचा ्यवस्थापक रांगडा शेिकरी 

गडी. वय ३५ च्या दरम्यान. पण २-३ वर्ायपासनू मेसचे ् यवस्थापन 

पाहािो. खचायला व सहशोबाला सवद्याथी मदि करीि होिे. आम्ही 

मेस मध्य ेआलो त्यावेळी ८-३० वाजनू गेले होि.े 

 “सगळे जेवण करून गेले िमुची दोन िारे् ियार ठेवलीि.” 

मामांनी आम्हा दोघांना आि आल्यावर सांसगिले. 
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 आज मामांनी पण नारळी भाि केला होिा. श्रीखंड परुीचा 

बेि केला होिा, खरमाळेंनी थोडेच वाढा म्हर्ले. मी मामांच्या 

घरच्यांनी ियार केलेल्या जेवणाचा चांगला आस्वाद घेिला. मामा 

जेविा जेविा गप्पा मारि होिा. िेवढ्याि त्याचे लक्ष खरमाळेंकडे 

व माझ्याकडे गेले. 

 खरमाळेंच्या हािािील राखी व माझा हाि मात्र सनुा सनुा. 

ह े त्याला जाणवले. खरमाळेनेच सवय सांसगिले. सरेुशला बहीण 

नाही. त्यामळेु आज पसहल्या प्रथम मी त्याला इिका नाराज 

अस्वस्थ पाहािो. नाहीिर त्याच्या हसऱ्या, खेळकर, स्वभावाशी ह े

पणूयपणे सवसंगि आह,े म्हर्ला. आमची जेवणे झाली होिी. मामांनी 

५-१० समसनरे् थांबा म्हर्ले. 

 मामांची पत्नी आली. सिने आम्हा दोघांना हाि जोडून 

नमस्कार केला. सिची १३-१४ वर्ाांची मलुगी छान परकर व पोलके 

घालनू बाहरे आली. 

 मामांनी खाली दोन पारे् मांडले. त्याच्या पत्नीन े छान 

रांगोळी पार्ापढेु काढली. मामांनी घराि ियार करून ठेवलेले 

ओवाळणीच े िार् आणले. आम्हा दोघांनाही बसण्याच्या खणुा 

केल्या. 



35 

 

 आम्ही दोघेही आग्रहामळेु पार्ावर बसलो. आधी त्याच्या 

मलुीने सिला घराि बेबी म्हणि होि.े आम्हा दोघांनाही ओवाळल.े 

सिची आई सिला सचूना दिे होिी. साखर आमच्या दोघांच्या 

िोंडािही घािली व २ साध्या पण गोंडस सोनेरी रंगाच्या राख्या 

त्या बेबीन े आम्हा दोघांनाही बांधल्या. आम्ही त्या धाकर्या 

बसहणीला काय दणेार होिो? माझ्या सखशाि १ मसहन्यापवूी डब्याि 

खचायला पाठसवलेले फक्त ५ रु. होि.े मी सिला ओवाळणी म्हणनू 

िे िार्ाि र्ाकले. खरमाळेकडे काही नाणी होिी त्यान े पण 

ओवाळणी र्ाकली. सिला िी ओवाळणी पाहून काय आनंद झाला 

होिा! नंिर आईन ेफक्त ओवाळले. नमस्कारांचा सोपस्कार झाला.  

 मी यान ेचसकि झालो होिो. मग मामाच बोल ूलागला. 

 ‘‘माझ्या लक्षाि आले की सरेुशच्या हािाि राखी नाही. 

मी घराि गेलो. बेबीच्या आईला ओवाळणीचे िार् करायला 

सांसगिले. बेबीन े दपुारीच काही राख्या आणल्या होत्या. 

आमच्याकडे ४-५ वाजिा माझ्या बसहणींची मलुे येणार होिी. 

आम्ही सगळेच वार् पाहाि होिो. पण अजनूही आले न्हि.े 

कदासचि उद्या येिील.’’ त्यावेळी आजच्या सारख ेमोबाईल फोन 

न्हि.े त्यामळेु संपकायचे साधन न्हिे. मामांनी ५ समसनर्ांि 
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आमच्या ह्या अकसल्पि रक्षाबंधनाचा काययिम आयोसजि केला 

होिा. 

आिा बरे वार्िे ना? खरमाळे व मामांनी दोघांनीही एकाच 

वेळी मला सवचारले. सदवसभराची बैचेनी दरू झाली. हा अचानक 

झालेला सोहळा पाहून मी ही भारावनू गेलो. पण त्यावळेी उिराई 

होण्यासाठी माझ्याकडे काहीही न्हि े याची खंि मला आज 

प्रकर्ायन ेजाणविे. 

नाि े म्हणजे िरी काय असिे? नात्याला रक्ताचे बंधन आह े

का? माझ्या नंिरच्या जीवनाि मला सकिीिरी प्रेमळ माणस े

भेर्लीि, त्यांनी सकिी जीव लावला होिा. मला सावरगावची 

दवेकर आजी- चंद्रपरूला आम्ही ज्यांच्या घराि राहाि होिो. त्या 

हजारे. त्या िर मला मामाच म्हणायच्या. त्यांच्या सिघा मलुांना 

त्यांनी मला मामा म्हणायला सांसगिले म्हणज े मी सिचा भाऊच 

झालो होिो. आमची बदली झाल्यानंिर आम्हा दोघांनाही 

आवजूयन जेवायला बोलावले. व एक स्र्ीलचे नवे िार् माझ्या 

ओजंळीि सदले. ही बसहणीची भेर् बर का सवसरू नका म्हर्ल्या. 

 बाँकेच्या प्रत्येक बदलीि अशी अनेक कुरंु्ब े भेर्ली. 

येवल्याला असिाना आम्ही सिघ ेम्हणजे होनराव, मी, सचनावले. 

चैत्र मसहन्याि ७ सदवसाचा नवचंडी होम व यज्ञ करि होिो. 
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त्यावेळी आमचा मकु्काम सशुीलशेठकडे असायचा. सौ. अंज ू

वसहनी आमची अगदी घरच्या सारखी काळजी घेि होत्या. त्याि 

त्यांचा काय स्वाथय होिा? कधी कधी स्वाथायने केलेले प्रेम 

आपोआप सनखळ प्रेम बनिे व िे सन:स्वाथी कधी बनिे िे कळिच 

नाही. आज मात्र अंज ू वसहनी नाहीि, कॅन्सरची लढाई त्या २० 

वर्ाांनंिर हरल्या होत्या. 

 आज ह ेसगळे आठवले. कारण बाहरेचा राखी पौसणयमेचा 

उत्सव. मला नकळि माझ्या कॉलेजच्या सदवसाि घेऊन गेला. व 

मेसमध्य ेघडलेला रक्षाबंधनाचा प्रेमळ सोहळा अंिःचक्षुंपढेु उभा 

रासहला. डोळे पाणावलेि. हृदयािील प्रेमाचा कप्पा उघडलाय. 

माणसाच्या आयषु्ट्याि असे प्रेमाचे क्षण आले नसि े िर त्याचे 

जीवन सकिी शषु्ट्क झाले असिे नाही? 

 आज मेसचा मामा कुठे? त्याची िी मलुगी कुठे असेल? 

माहीि नाही. त्यांनीच मला प्रेमाचा अथय कळायला मदि केली.  
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‘णशदोरी देवकर आजी’ ची 

 

 

 आज ४० वर्ाांनंिर मी सावरगावला गेलो होिो. थोडा 

वेळच. लग्न झाल.े जेवण झाली आसण जनु्नर सकंवा नारायणगावला 

जायला कोणी सोबि आह े का ह े पाहू लागलो. िेवढयाि 

ज्यांच्याकडे मी हायस्कूलवर सशक्षक असिाना जेवि होिो त्या 

दवेकरांच्या घरी कोणी आह े का म्हणनू पहायला गेलो. घराला 

कुलपू. लहानच घर पण आजबूाजलूा गवि वाढले होि.े मी ज्या 

ओर्यावर बसायचो िो िर पणूय खचला होिा. शेजारचे मारवाडी 

कुरंु्ब पण न्हि.े समोरून एक वयोवदृ्ध बाई आली. 

 ‘िमु्ही सर का? आमच्या अलकाला ९ वी ला सशकवि 

होिा ना?’ 

 मी ‘हो’ म्हर्ले. 

 दवेकर आजी आजोबा सदसि नाही. घराला पण कुलपू. मी 

पसुर्शी चौकशी केली. 

 आजीला जाऊन आिा १५ वर् ेिरी झाली असिील. 
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 त्यानंिर एका वर्ाांि आजारपणाने आजोबा गेले. िीनही 

मलुे आिा मुंबईला गेले आहिे. माझगावच्या चाळीि राहिाि. 

 मला माहीि आह.े मी एकदा गेलो होिो. आजीचा मोठा 

मलुगा आसण सनू चंद्रभागा राहि होिी सिथे. 

 आिा कोणी वर्य वर्य येि नाही. 

 आजीला १-२ एकर शेिी होिी ना. 

 जावई करिाि िी. 

 अच्छा म्हणजे सवठाईचा नवरा का? 

 हो. 

 बाईचंा आग्रह होिा म्हणनू त्यांच्याकडे चहा घेिला आसण 

त्या कुऱ्हाडेच्या घरािनू मी बाहरे पडलो. 

 घोडेगाव-पणु ेगाडी यायची वेळ झाली होिी. 

 मी स्रॅ्डंवर आलो. सोबि माझे त्यावेळचे एक सहकारी 

सशक्षक वाघ होि.े 

 मी बस मध्य ेबसलो. पणु्याला पोहोचायला २-२.५ िास 

िरी लागिील. वाघ सर म्हणाले. 

 दोघांनाही जागा समळाली होिी बसायला. 
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 गाडीन ेवेग घेिला. माझ्या मनािील सवचारांनी पण ७१-

७२ चा सावरगावच्या वास्ि्याचा काळ ्यापला होिा. फक्त 

एकच वर् ेकाढलं मी त्या हायस्कूलमध्ये पण आयषु्ट्याला परेुशी 

एवढी मायेची प्रेमाची सशदोरी मला इथेच समळाली होिी. ८ वी िे 

११ वी असे ४ वगय होि.े सगळ्याच सवद्यार्थयाांनी मला खपू स्नेह 

सदला. मी पण सनरपेक्ष व सनःस्वाथी वतृ्तीने गसणि व सायन्स ह ेदोन 

सवर्य सशकवले. ११ वीचे क्लास घेिले. सवद्यार्थयाांकडून क्लासची 

फी घ्यावी असा पसुर्सा सवचार सदु्धा मनाला सशवला नाही. 

 मी प्राथसमक शाळेचे गरुुजी व माझा ७ वी पयांिचा वगयसमत्र 

मारुिी आम्ही एका लहानशा खोलीि राहि होिो. मारुिी सिथे 

बोसडांगला होिा. आसण सिथे ्यवस्थापन पाहि होिा. 

 जेवायला मी आधी मारवाडी आजींच्या घरी जायचो. परंि ु

िे सगळेच १-२ मसहन्यांिच बाशीला राहायला गेले आसण दवेकर 

आजी म्हर्ल्या सरांना मी जेवण सदले िर चालेल का? असे लोढा 

आजींना सवचारले. झाले मी दवेकर आजींकडे सकाळी व 

संध्याकाळी जेवायला यायला लागलो. मला नक्की आठवि नाही. 

पण मी ६०-७० रु. मसहना दिे होिो आजीला. 

 दोनच खोल्या. पढेु ओर्ा माग ेआंघोळीला १० बाय १० 

ची जागा. भला मोठा चौकोनी सपार् दगड होिा बसायला. गरुुजी 



41 

 

व मारुिी जे्हा जे्हा घरी आण्याला गावी जाि िे्हा दवेकर 

आजी मला घरीच थांबायला सांगायची.  

 पढुच्या खोलीि गोधडी र्ाकायची. आजीचे वय जास्ि 

न्हि.े पण खपू थकलेली होिी िी. सिची सनू चंद्रभागा बऱ्याच 

वेळा शेिावर जायची. माझे जेवण बहुिेक आजीच करायची. 

छोर्ीशी मािीची चलू होिी भाकरी-भाजी एवढेच. पण त्यावेळी 

मेथीची भाजी आसण भाकरीला अमिृाची चव असायची. 

 सण वार असला आसण मी जेवायला असेल िर आजीची 

धांदल उडायची. कुरडाया पापडया िळायची. कधी सशरा करायची. 

डालडा िपू वापरायची. पण चव मात्र गावठी िपुाची यायची. 

 सिच्या धाकर्या अजुयनचे लग्न ठरले आसण त्याि िर २-३ 

सदवस मी घरािच मकु्कामाला. 

 घरासमोर रात्री जागरण-गोंधळ. र्ेंबा धरून सिच े िीनही 

मलुे नाचि होिी. आजीने माझ्या हािाि पेर्िा र्ेंभा सदला. 

कपाळावर भली मोठी हळद लावली. अन ् वाजंत्र्याला डफ 

वाजवायला सांसगिले. 

 आजीला माझ्यापेक्षा जास्ि आनंद झाला होिा. 

 वर बापापेक्षा लग्नाि- वरािीि- गोंधळाि मीच समरवि 

होिो. 
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 आजीचे आसण माझे काय नाि ेहोिे? म्हर्ले िर मी सिचा 

सवयस्व होिो. म्हर्ले िर मी कोणीच न्हिो. 

 सिच्या अजुयन पेक्षाही मी लहान होिो. 

 सवठाई माझ्यापेक्षा खपूच लहान होिी. 

 जागरण गोंधळ झाला आसण दसुऱ्या सदवशी रसववार होिा. 

हायस्कूलला सटु्टी होिी. आजीन ेआम्हा ३-४ जणांना जेजरुीला 

जायचे फमायन बजावले. नवरा-नवरी बरोबर मी पण माझ्या 

लग्नाआधीच खंडोबाच्या जेजरुीची पायरी चढलो. 

 कधी कधी मला थोडे थोडे जरी बरे वार्ले नाही. िाप 

खोकला जरी आला िरी आजीच्या काळजाि धस्सं ्हायच.ं 

 माझ्या सरांना दृष्ट लागली म्हणायची. 

 चक्क मीठ समरची ओवाळून चलुीच्या सनखाऱ्याि सभरवनू 

दयायची. मीठ समरचीचा िडका होणारच. पण आजीला वार्ायचे 

दृष्ट काढल्याने आवाज िडकायचा. 

 एका वर्ाांि आजीने माझी २०-२५ वेळा िर दृष्ट काढली 

असेल. 

 सदवाळीच्या सटु्टीि गावकऱ्यांनी नार्क बसवले. ऐनवेळी 

सवनोदी भसूमका करणारे आजारी पडले. िांबोळी रे्लर. नार्क िर 

१५ सदवसांवर आले होि.े िी मंडळी मी जेवायला बसायचो. 
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 िेवढयाि दवेकरांच्या घराि आली. 

 आजीने त्यांना घोंगडी बसायला र्ाकली. 

 ४-५ जणांचा चहा ठेवला. 

 िांबोळी आले होि.े सरांनी नार्कािील ह े पात्र करावे 

अशी िांबोळींची इच्छा होिी. आजीच्या खरं म्हणजे यािले 

काहीच समजण ेशक्य न्हि.े पण िरीही सिच ेसर नार्काि काम 

करणार या सवचारान ेिी गसहवरून आली होिी. 

 सर करा हो काम. जमेल ना १५ सदवसांि. 

 खरं म्हणज े मी कॉलेजच्या ४ ही वर्ाांि मराठी सहदंी 

नार्कांि भाग घेिला होिा. हायस्कूलमध्ये एकल्य नार्क मीच 

बसवल ेहोि.े 

 अलीबाबा आसण चाळीस चोर ही एक िासाची 

एकांसकका मी नववीि असिाना सलसहली होिी. त्यामळुें नार्क 

मला नवीन न्हि.े आजीने सगळ्यांना सांसगिले. सर करिील 

काम. 

 मी पण दजुोरा सदला. 

 नार्काच्या सदवशी आजीने सिच्या जवळच्या सकिीिरी 

पाहुण े मंडळींना बोलावनू घेिले होि.े अगदी आधीच समोरची 

जागा भली मोठी गोधडी र्ाकून सिन ेररझ्हय केली होिी. नार्क खपू 
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रंगले. माझी भसूमका गावकऱ्यांनी डोक्यावर घेिली होिी. मी मात्र 

आजीच्या चेहऱ्यावरचा आनंद पाहाि होिो. 

 एकदा क्लास चाल ू होिा. मी भसूमिीचे प्रमेय सशकवि 

होिो. मसच्छंद्र हा चंद्रभागाचा भाऊ आह ेह ेत्यावेळी मला माहीि 

न्हि.े सखलारवाडीला चंद्रभागेचे माहरे होि.े मी मसच्छंद्रला 

हािािील गणु्या फेकून मारला. मसच्छंद्र काहीच बोलला नाही. 

कदासचि सर आपल्या बसहणीकडे जेविाि ह े त्याला माहीि 

असावे. 

 दसुऱ्या सदवशी सकाळी मी जेवायला आजीकडे गेलो. िर 

चंद्रभागाचा भाऊ म्हणज े मसच्छंद्रचे वडील त्यांच्या घरी. आजी 

त्यांना सांगि होिी. सर मसच्छंद्रचे चांगले ्हावे असेच पाहिाि 

म्हणि होिी.  

  मसच्छंद्र घरी िापर् होिा. िमुच्या पदराि त्याला घ्या. 

त्याचे वसडल मला सवनवणी करि होिे. मी माझे चकुलेच अशा 

प्रकारे सशक्षा चकुीची होिी. पण चंद्रभागा आजीने माझे काहीच 

चकुले नाही सांसगिले. त्याच्याकडे जास्ि लक्ष दया म्हर्ले. िमुचे 

िो ऐकेल. आजीने याि अडाणी असनूही ससुवद्यपणाची भसूमका 

सनभावली होिी. मसच्छंद्र खरंच सधुारला. मी त्याच्याकडे आवजूयन 
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लक्ष दिे असे. ११ वी पण पास होऊन मुंबईला कंपनीि कामाला 

लागल्याचे मला नंिर समजले होि.े 

 दवेकर आजीच्या गल्लीि हायस्कूलमधील मलुे मलुी 

राहि होिे. मी जेवायला बसलो की कोणीिरी घरून भाजी आणि. 

१० वी िील एक मलुगी एकदा मकर संिांिीला सकाळीच आली. 

चक्क ९ वारी साडी घालनू मी आसण आजी चलुीसमोर चहा सपि 

बसलो होिो. आजीने सिला माझ्या पाया पडायला सांसगिले. 

 पाया पडल्यावर िी लाजनू पळून गेली घरी. आजी मात्र 

नंदाच्या त्या पाठमोरी मलुीकडे पाहून खपू खळाखळा हसि होिी. 

नंदाची कशी फसजिी झाली होिी. सिन ेआज साडी घािली होिी. 

त्यामळेु आजीच्या अंदाजाप्रमाणे सिचे लग्न लवकर ठरविील 

म्हर्ली. आजीचा अंदाज खरा ठरला.  

 आजीच्या सवठाईचे लग्न ठरवावे असा िी सवचार करू 

लागली. मे मसहन्याच्या सटु्टीि मला नाही, येिा आले त्या लग्नाला. 

जनूच्या पसहल्याच आठवडयाि मी रूज ू झालो. मला भेर्ायला 

सवठाई आली होिी. आईकडे म्हणजेच माझ्या आजीकडे. १४-१५ 

वर्ाांची सवठाईने सदु्धा ९ वारी साडी घािली होिी. मला नमस्कार 

करिाना नेहमी खेळकर आसण पोलके परकर घालणारी आजीची 

लाडकी लेक सनष्ट्कारण प्रौढ भास ू लागली. सर िमु्ही लग्नाला 
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यायला पासहजे होि ेम्हणाली पण आजपयांि कधीही माझ्यापढेु न 

लाजणारी सवठा आज मात्र काहीच बोलि न्हिी. डोळ्यांिनू 

सिच्या अश्र ूआलेले मला स्पष्ट सदसि होिे. 

 आजी सांगि होिी. सर िमु्हाला म्हणनू िी भेर्ायला 

आली. लगेच जाणार आह ेसासरी. ५ मैलांवरच वस्िी आह.े आवी 

रोडवर. ३-४ एकर सवहीर बागायि आह.े करील कष्ट आसण 

उभारील सिचा संसार. 

 जनूमध्ये मी एमएस्सी साठी पणु्याि जायचे ठरवल.े 

त्यामळेु हायस्कूल सोडावे लागणार होिे. सवय सवदयाथी हळहळ 

करीि होि.े मला सावरगावमधील शेवर्चा सदवस चांगला 

आठविोय. शाळेचा सनरोप समारंभ संपनू शसनवार असल्याने 

दपुारच्या जेवायला मी आजीकडे आलो होिो. माझ्या आधीच 

आजीचे घर सवदयाथी-सवदयाथीनींनी भरल े होि.े प्रत्येकाच्या 

हािाि काहीिरी होिे. गलुाबाचे फूल कोणी दिे होि ेिर कोणी पेन. 

सावरगावच्या सवदयार्थयाांची त्यावेळची सरांना सगफ्र् दणे्याची 

कल्पना काय असावी? स्र्ीलचे पेले-ग्लास त्यांनी दकुानािून 

सवकि आणले होि.े आजी एका कोपऱ्याि उभी मांडी घालनू रडि 

होिी. 
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 सिच े ‘सर’ सिच्यापासनू दरू जाणार होि.े सख्ख्या 

मलुांवरही एवढ े प्रेम माया सज्हाळा सजने लावला नसेल िेवढा 

एका नात्यागोत्याच्या नसणाऱ्या मलुाला सिन ेलावला होिा. 

 माझ्या आठवणीच्या हया सशदोरीि काय न्हि?े दवेकर 

आजीची सनरागस माया, अिरू् सज्हाळा, सवठाईचे नाजकू 

स्नेहबंधन सिच्या िीनही मलुांच ेमाझ्याशी असलेले भावपणूय संबंध. 

मसच्छंद्रचे सधुाररि शालेय सशक्षण त्याच्या बसहणीची चंद्रभागेची 

सिि वाहणारी सनिळ प्रेमाची धार. सगळं सगळं होिं त्या 

सशदोरीि. मला आईची आठवण झाली पवूी शाळेि असिाना 

सहलीला जािाना िी पांढऱ्या स्वच्छ कपडयाि गळुाच्या व 

दधुाच्या दशम्या दयायची. आिा समल्र्नच्या डब्याि नसणारी 

भावस्पशयिा त्या आईच्या धवुनू स्वच्छ केलेल्या पांढऱ्या 

कपडयाि गुंडाळलेली असायची. सिची गाठ सोडिाना आईची 

माया एक एक पदर सरु्ावा िशीच आज दवेकर आजीची सशदोरी 

सोडिाना माझी अवस्था झाली. स्थलू दहेािील डोळ्यांच्या अश्रूंनी 

त्या आजीच्या सशदोरीवर जण ू मनस्वी अमिृसबंदचूा नकळि 

सशडकावा केला होिा. 

 वाघ सरांनी मला भानावर आणले. ५-१० समसनर्ांि बस 

सशवाजीनगरला पोहोचणार होिी. 
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 मी असिशय जड पावलाने पायऱ्या उिरि होिो. काय होिे 

माझे दवेकर आजीशी ऋणानबुंध? 

 Soulmate ची कल्पना मी अभ्यासली आह.े परंि ु या 

वेगळ्याच अिरू् नात्याबद्दलचे कोडे अजनूही मला उलगडले 

नाही. 

- - - - - - - - - 
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सप्तश्रंगी देवीची कर पा  

 

 आज नवरात्रीची सािवी माळ होिी. पण यावर्ी 

सावयजसनक उत्सवाला कोरोनाच्या प्रादभुायवामळेु बंदी होिी. आम्ही 

सरूिला असिाना िीनही वर् ेनवरात्र उत्सव धमुधडाक्याि साजरा 

करि होिो. चेिन व केिन दोघे पण सांस्कृसिक काययिमांचे 

प्रसिसनधी व मी सवय सनयोजन करीि अस.ू संध्याकाळची आरिी व 

गरबा सगळे एकत्र येऊन करायचे. जळगावला असिाना गजुराथी 

मंडळाच्या नवरात्राि उत्सवाचे यजमानपद त्यांनी आमच्या 

शाखेला सदल्यान ेआरिी आम्ही सवय स्र्ाफने खपू उत्साहाि केली 

होिी. सगळे प्रसंग चलि सचत्रपर्ासारखे क्षणाधायि डोळ्यासमोरून 

गेले. त्याि मन अडकले िे येवल्याच्या १९८४ च्या नवरात्री 

उत्सवािील ७ ्या माळेच्या घर्नेन.े 

 सकाळचे ७-७।। वाजले असावेि. आज रसववार होिा. 

बाहरे जीप थांबण्याचा आवाज आला. बनकर नेहमी यायचे. 

१९७२ च्या दषु्ट्काळाि आण्णा म्हणज ेअंबादास बनकर बाँकेच्या 

कामासनसमत्त दषु्ट्काळी कामावर जाि असे. आज िे एक प्रसथियश 

रेल्वेचे कंत्रार्दार होि.े राजकारणाि बऱ्यापैकी जम बसला होिा. 

त्यांनी बाहरेूनच आवाज सदला. 
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 ’’ियार आह ेका?’’ 

 मी बाहरे आलो. आण्णा धावि आले. जीप लावली होिी. 

आपल्याला लगेच वणीच्या दवेीला जायचे. पाच समसनर्ांि ियार 

्हा. जीपमध्ये परमपजू्य अमळनेरकर महाराज आहिे म्हर्ले व 

त्याच्या धाकर्या भावाचे नकुिेच लग्न झाले होि.े िे जोडपे होिे. 

माझी आंघोळ झाली होिी. त्यामळेु मी खरोखरच ियार झालो. 

त्यांनी सौ. शोभाला आग्रह केला. िाई त्यावेळी २ वर्ाांची होिी व 

प्रसाद ४-४।। वर्ाांचा. त्यामळेु असे लगेच सनघिा येणे सिला शक्य 

न्हि.े आण्णाने प्रसादला घ्या मग. म्हर्ले. सिने प्रसादची ियारी 

केली व आम्ही जीपमध्ये बसलो. आण्णा स्विः जीप चालावयाला 

बसले होि.े 

 आण्णाला नाही कसे म्हणणार होिो. त्यावेळी िे 

कृसर्उत्पन्न ससमिीचे सभापिी व सजल्हा बॅकेंचे संचालक होि.े पढेु 

िे एका र्मयमध्य े चेअरमन पण झाले होि.े कधी कधी पार्ोदा 

शाखेि काम असेल िर ९-९.३० लाच घरी यायचे. मी जेवायला 

बसलेलो असेल िर सौ. त्यांना माझ्याबरोबर जेवायला बसा 

म्हणायची. पांढरेशभु्र इस्त्रीचे कपडे असनुसदु्धा आण्णा आमच्या 

त्या लहानशा जागेि चक्क मांडी घालनू जेवायला बसायचे. त्यांनी 

जे्हा जे्हा नवीन सवहीरीचे काम केले त्यावेळी मला हमखास 
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नेलेले आह.े पाणी लागले की पजुेला चला म्हणायचे. एकदा 

आण्णा बरोबर बोअरचे मसशन पहायला आम्ही हदै्राबादला गेलो 

होिो. बॅकेंमळेु संबंध येिाि पण कधी कधी नकळि मैत्री होिे. 

जीवाभावाचे संबंध ियार होिाि. त्याचे ्यवसायावर कामावर 

काय पररणाम होिाि याचा मी सचसकत्सक बदु्धीने कधी सवचार 

केला नाही. पण असे मैत्रीचे संबंध मात्र जपलेि आसण म्हणनूच 

आजपयांि िे आवजूयन जपलेिही म्हणनू त्यासदवशी आण्णाबरोबर 

सनघालो. प्रसादला बसायला मोकळी जागा सदली. त्याला 

लहानपणापासनूच बाहरे सफरण्याची आवड यामळेुच सनमायण झाली 

होिी. 

 आण्णांनी सकियनकार अंमळनेर महाराजांची ओळख 

करून सदली. िे कालच अंगणगावला घरी आले होि ेव सकाळीच 

वणीच्या दवेीला जाऊ या म्हर्ले. िमुची आठवण झाली. येि 

असाल िर घेऊन जाऊ म्हर्ले. त्यावेळी मोबाईल न्हिे व माझ्या 

येवल्याच्या घराि फोन पण न्हिा. त्यामळेु अगोदर सचूना िरी 

कशी दयायची म्हणनू डायरेक्र् घरीच आलो. आण्णा जीप 

चालविा चालविा सांग ूलागले. खरे म्हणज ेआण्णाचा धाकर्ा 

भाऊ पण होिा. नंिर त्यान े जीप चालसवली व मग आमच्या 

सिघांच्या गप्पा चाल ूझाल्या. मी स्वाध्यायाच्या सचंिसनकेला जाि 

असे व पार्ोदा पररसराि काही प्रवचन ेपण केली होिी. आण्णाला 
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याची कल्पना होिी. महाराजांबरोबर संिवाङ्मयावर चचाय चांगलीच 

रंगली. मी त्यावेळी ज्ञानेश्वरी वाचि असे. 

 चांदवडच्या रस्त्याला लागलो व आण्णांनी चहा 

घेण्यासाठी जीप थांबवली. प्रसादला हवेच्या झळुक्याने झोप 

लागली होिी. आण्णांची धाकर्ी वसहनी व प्रसाद जीपमध्येच 

थांबले. 

 महाराजांनी दधू घेिले व आम्ही सिघांनी मसालेदार कडक 

चहा घेिला व पनु्हा जीपमध्येच बसलो. पवूी मी, सचनावले व 

होनराव असेच एकदा फॅसमलीसह दवेीला आलो होिो. त्यावेळी 

सदडंोरीला थांबलो होिो. त्यावेळी स्वामी समथय कें द्राचे प्रमखु 

िीथयरूप आण्णा महाराज मोरे यांच्याकडे थांबलो होिो. कारण 

होनरावची व त्यांची कोपरगावी ओळख होिी. मी आण्णाला व 

महाराजांना िो सकस्सा सांसगिला. श्री. मोरे आण्णांनी आम्हाला 

दवेीला परुण पोळीचा नैवेदय दाखवायला आवजूयन सांसगिला 

होिा. जािानाच थांबनू नैवदेयापरुिी परुणपोळी घेऊन जा. त्या 

घराचा पत्ता व नाव पण मोरे आण्णांनी आम्हाला सांसगिले होि.े 

बनकर आण्णांनी आपणही घेऊन जाऊ नैवेदय म्हर्ले. 

 आिा रस्त्यावर वाहनांची गदी वाढि होिी. कारण आिा 

वणीचा एकेरी रस्िा चाल ू झाला होिा. सािवी माळ असल्याने 
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जाणाऱ्यांची गदी अपेसक्षि होिी. बोलिा बोलिा दवेीच्या 

पायर्थयाजवळ आलो. जीप लावनू पायऱ्यांनी वर दवेीच्या 

गाभाऱ्याकडे जायचे होिे. आण्णांनी त्यांच्या धाकर्या भावाला 

जीप पासकां ग करायला सांसगिले. पासकां गची जागा पणूयपणे भरली 

होिी. थोडे लांब जावनू कमलाकरन ेजीप पासकां ग केली. आम्ही 

एका पजुाऱ्याकडून परुणपोळीचा नैवेदय करून घेिला व सनघालो. 

 मला प्रसादला कडेवर घ्यावे लागले कारण िफुान गदी 

होिी. एक एक पायरी ओलांडायला वेळ लागायचा. आम्ही सवय 

बरोबरच होिो. महाराज पण हळूहळू चालि होिे. समजा जािाना 

बरोबर नसलो िर कोप-यािील हाॅॅरे्लजवळ भेरू् असे ठरवनू 

आम्ही चाल ूलागलो. दवेीच्या सभोविालचा पररसर सहर्यागार 

दार् झाडांनी ्यापला होिा. सनसगायच्या सासन्नध्याि दवेीला 

प्रसन्निा लाभि असावी. येिानांचे जािानांचे यात्रेकरू माकडांना 

खायला दिे होि.े प्रसादला िे पाहिाना मजा वार्ि होिी. 

आण्णांनी एक फुर्ाण्याची पडुी प्रसादकडे सदली व माकडांना द े

म्हर्ले पण त्याला गदीि खाली उिरसवणे शक्यच न्हि.े त्यानी 

त्यािील फुर्ाणे दरू दरू फेकले. माकडांनी िे अलगद घेिले. प्रसाद 

इिकी माकडे व त्यांची मजा पसहल्यांदाच पाहाि होिा. त्याला 

आणण्याचा हिे ूयामळेु िरी सफल झाला म्हणायचा. 
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 शेवर्ी दवेीच्या गाभा-याि आम्ही कसेबसे गदीि सशरलो; 

प्रसादला कडेवर ठेवनू चालणे शक्य न्हिे. न्या जोडप्याने नैवेदय 

पजुा-याकडे सदला. या गदीि महाराज व आण्णा मात्र सदसि न्हिे. 

गाभारा लहान व गदी इिकी की पाऊल ठेवायला पण जागा न्हिी. 

दवेीपढेु जाऊन आम्ही दोघांनी नमस्कार केला. िोपयांि प्रसादचे 

बोर् मी धरले होि.े पण नंिर िे कसे सरु्ल ेह ेलक्षािच आले नाही. 

परिीच्या मागायकडे दाराकडे चाललो होिो. पण प्रसाद सदसि 

न्हिा. मी प्रसाद प्रसाद असा ओरडि होिो. २-३ समसनरे् 

जोरजोराि त्याला हाका मारि होिो. पोर्ाि धस्स झाले. डोळयाि 

पाणी आल्याने आवाजही सनघेना. एवढया गदीि आिा त्याला कसे 

शोधायचे व िो समळेपयांि बाहरे िरी कसे पडायचे? मी पणूय 

गभयगळीि झालो होिो. िेवढयाि पप्पा पप्पा असा प्रसादचा 

आवाज मी ओळखला पण िो काही सदसेना. माझी व त्याचीही 

त्यावेळची आियिा मला अजनूही चांगल ेआठविे. आिा वार्िे 

आईवडील व मलु े यांची ही आियिा आयषु्ट्यभर सर्कावी. 

जगण्याला उमेद दिे ेिी. िेवढयाि एकान ेप्रसादला उंच केले व ह े

बाळ कोणाचे आह?े असे सवचारले. 

प्रसाद 'पप्पा पप्पा' म्हणि होिा व रडि होिा. कावराबावरा 

चेहरा झाला होिा. माझ्या जीवाि जीव आला. दवेीचा नवचंडी यज्ञ 

व होम करिानाची प्राथयना मला आठवली. पण प्रसाद पयांि 
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जाण्याइिका रस्िा मला सापडि न्हिा. जागा खपू अरंुद होिी. 

त्या माणसाने मला खणू केली. दाराजवळ या म्हर्ले मी पण 

हळूहळू दाराकडे सनघालो. पाच समसनर्ांचे अंिर पण जण ूिासाचे 

भासले. त्यान ेप्रसादला माझ्याजवळ एवढया गदीि िाब्याि सदले 

व या गदीि बाळांना असे एकरे् कसे सोडिा असा सज्जड पण 

प्रेमाचा दम भरला. मी प्रसादला घट्ट समठी मारली. त्याला ह े

कळण्याचे त्याचे वय न्हिे. पण आपण दोघे चकुलो होिो व 

आपली भेर् होि न्हिी. िोपयांि िो पण चांगलाच घाबरलेला 

सदसि होिा. मी गाभाऱ्याच्या बाहरे आलो. अण्णा महाराज कुठे 

आहिे हहेी त्यावेळी पाहावे ह ेसचुल ेनाही इिका मी प्रसादच्या 

सवचारांनीच गुंग झालो होिो. प्रसादला घट्ट धरून मी पायऱ्या उिरू 

लागलो. प्रसाद सापडला नसिा त्यावेळी िर मी काय केले असिे? 

हा एकच सवचार आजही मला अस्वस्थ करिो. 

हळूहळू पायऱ्या उिरायला गदीमळेु खपू वेळ लागला. 

दकुानांच्या गदीिनू वार् काढीि आम्ही दोघे पढेु पढेु चालि 

रासहलो िेवढयाि आण्णा व महाराज सदसले. आण्णांना जे झाले िे 

सांसगिले. आण्णांनी प्रसादला कडेवर घेिले म्हणजे खांदयावर 

घेिले व आम्ही सगळेच चाल ू लागलो. कोपऱ्याच्या मोठया 

हॉरे्लमध्ये आण्णांचा धाकर्ा भाऊ उभा होिा. िो त्याच्या पत्नीची 

म्हणज ेआण्णाच्या धाकर्या वसहनीची वार् पाहाि होिा. त्यांचीही 
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चकूमकू झाली होिी. आण्णा पण ह्या गदीि झालेल्या ह्या दोघांच्या 

चकुीमकुीने अस्वस्थ झाल्याचे जाणवले. आम्ही सगळे इथेच 

थांबिो. ि ूपाहून ये असे त्यांनी भावाला सांसगिले. महाराज मी 

प्रसाद आण्णा एका रे्बलावर एकत्र बसलो. आण्णांनी घरून जेवण 

करून आणले होि.े मी म्हर्ले िे दोघ ेआल्यावरच घेऊ. िोपयांि 

प्रसादला चांगलीच भकू लागली होिी. आण्णानी महाराज व 

प्रसादला हॉरे्लवाल्यांकडून प्लेर् घेऊन घरची पोळी भाजी वाढली 

व गरम सजलेबी करायला सांसगिली. प्रसादला लहानपणापासनू 

गोड आवडि असे. आपण चकुलो होिो ह े िो सवसरला होिा. 

िेवढयाि कमलाकर परि आला पण त्याची पत्नी म्हणजे झांबरेची 

मलुगी सौ. कुसमु त्याच्यासोबि न्हिी. आिा मात्र आम्ही 

सगळेच घाबरलो होिो. आमचे ह ेबोलणे हॉरे्लवाल्या मालकाने 

ऐकले. िो म्हर्ला एक २०-२२ वर्ायची सहरवी साडी घािलेली 

न्या नवरी सारखी मलुगी इथे आली होिी पण कोणीच सदसेना. 

म्हणनू परि शोधायला गेली आम्हाला सकिी धीर आला. आण्णा 

स्विः प्रत्येक हॉरे्लमध्ये शोध घ्यायला लागले होिे. जवळच्या 

हॉरे्लमध्ये कुसमु एका खचुीि मान खाली घालनू बसली होिी. 

आण्णान े सिला हाक मारली व िे दोघे आमच्याकडे आले. 

कुसमुला खात्री होिी की आम्ही येणार म्हणनू सिन ेजागा सोडली 

नाही पण सिची हॉरे्लची जागा चकुली होिी. लग्नानंिर बाहरे 
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पडण्याची सिची ही पसहलीच वेळ वसडलांबरोबर जास्िीि जास्ि 

येवला सकंवा नासशक पयांि िी जायची. िी वयान ेिशी लहानच 

होिी. १८-१९ वर्ाांची असेल. 

आिा सगळे एकत्र जेवायला बसलो. आण्णाच्या आईन ेव 

पत्नीने छान सशदोरी सदली होिी. घरचे लोणचे होि.े लसणाची 

चर्णी होिी. मोकळे सपठले होि.े काही भाकरी व काही चपािी व 

कांदा पण होिा. आण्णांनी पनु्हा एकदा सगळ्यांना गरम सजलेबी 

करायची ऑडयर सोडली. सायंकाळ झाली होिी. घरी जायला २-

२।। िास िरी लागणार होिे. सगळ्यांनी पनु्हा एकदा इथनूच दवेीच े

दशयन घेिले व सिच्या कृपेमळेुच एवढया गदीिही आम्ही सगळे 

पनु्हा भेर्लो. याबद्दल मनापासनू दवेीच्या कृपेबद्दल कृिज्ञिा ्यक्त 

करून जीपमध्ये बसलो. आधी अंगणगावला जीप थांबली व 

आण्णाचा दसुरा भाऊ मोहन याला आम्हाला येवल्याला घरी 

सोडायला सांसगिले. घरी आल्यावर सगळा सकस्सा सांसगिला. 

सौ. शोभान े प्रसादला घट्ट समठी मारली. िाई लहान होिी. 

सिला आम्ही यात्रेिनू आणलेला प्रसाद व खाऊ सदला. प्रसाद व 

िी खेळि बसली. मी त्या दोघांकडे पाहून हसाव े की रडाव े या 

सवचारान े शांि बसलो. आजही हा ३५-३६ वर्ाांपवूीचा प्रसंग 

आठवला की अंगावर कारे् उभ ेराहिाि. 
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 “मी हरलो  

तो णजंकला” 

 

 

 मी सरूिला असिाना नवरात्रीि दवेीच्या मंसदराि पजूेला 

जायचो. आमचा सशपाई दवे हा त्या पजुा-यािील घरापैकी एक 

होिा. त्यावेळी िो आम्हाला घरी नेऊन आरिीचा मान दिे असे. 

आरिी झाल्यानंिर त्याच्या घरी थांबायचो. त्यावेळी त्यांनी 

सांसगिलेला सकस्सा ऐकून मी िर भांबावनू गेलो. 

 दव ेमळूचे नंदरूबारचे. मंसदर पण खपू जनेु. ही चौथी-पाचवी 

सपढी असेल. िे दवेीचे पजुारीचे पद सांभाळिाि. ह ेसगळे खाजगी 

मंदीर असल्यान ेनवरात्रीि जमा होणारा पैसा कुरंु्बािच राहि असे. 

त्याि ही ३ कुरंु्ब ेहोिी. पैशांवरून वाद चाल ूझाले. पैकी आमचा 

सशपाई असलेला दव े् यसनाधीन झाला. त्याच्याबरोबर अजनू एक 

कुरंु्ब ्यसनाधीन झाल्याने नवरात्रीि जमा होणा-या पैशांवरून 

भांडणे सवकोपाला गेली. कोर्ायची पायरी एका कुरंु्बाने चढल्याने 

आिा दरवर्ी एकाच कुरंु्बाला ह ेयजमानपद समळाले. दोन कुरंु्बे 

्यसनामळेु पैसे समळूनही अधोगिीकडे वार्चाल करू लागले. 

दवेंनी मसालेदार दधू आम्हाला सदले व िे आम्ही दधू घेिा घेिा ह े
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सगळे ऐकि होिो. दव ेिर चांगली बाँकेची नोकरी सोडून मधनू मधनू 

दांडी मारि असे. ह े सगळे पाहून मन सवर्ण्ण झाले. मी व श्री. 

काळकर साहबे आमच्या सनवासस्थानाकडे आलो. मी त्यावेळी 

एकर्ाच होिो. मला मी पणु्याला २००४ ला असिांना सेवाशाखेि 

असिांना लक्ष्मण सशपायाच्या बाबिीि झालेली घर्ना माझ्या 

डोळयासमोर आली.  

 लक्ष्मणची एका गजबजलेल्या शाखेिनू आमच्या शाखेि 

बदली झाली. कारण सिथे त्याच्या रजेमळेु व ग्राहकांची नेहमी गदी 

असल्याने त्याची बदली आमच्या शाखेि केली. कारण 

आमच्याकडे ग्राहक नसि. सििच्या रजेमळेु त्यांच्या हक्काच्या 

रजा संपल्या होत्या व नंिर सवनापगार रजा (Loss of Pay) चाल ू

झाल्या होत्या. 

 जर एकूण अशा सबनपगारी रजा १८० सदवस झाले िर त्या 

कमयचा-याला ररिशीर ३ नोर्ीसा दऊेन कामावरून काढून 

र्ाकण्याची िरिदू सनयमाि आह.े 

 मी लक्ष्मण ज्या सदवशी रूज ूझाला त्या सदवशीच हयाची 

त्याला कल्पना सदली. िझुे १८० सदवस परेु ्हायला १५-१६ 

सदवसच सशल्लक आहिे. त्यामळेु ि ू अशा रजा घेऊ नकोस ह े

सांसगिले. त्यावेळी त्यानी ह ेसगळे चांगले ऐकून घेिले. मी त्याला 
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िझु्या दारूच्या ्यसनामळेु कामावर येण्याला काहीही अडचण 

येणार नाही याची काळजी घे. ह ेसांगिाना त्याचा सहिसचंिक व 

आमच्या शाखेचा श्री. जोगळेकर त्याच्या बरोबर होिा. 

 जानेवारी २००५ आला व सरुुवािीच्या काही मसहने 

असिशय सनयसमि येणारा लक्ष्मण पनु्हा न सांगिा रजा घेऊ लागला. 

त्याच्या बाबिीि शाखेला वररष्ठ कायायलयाकडून सक्त िासकद 

आली होिी. िरीही मी त्याच्या अशा रजा सकरकोळ रजेिनू सकंवा 

असजयि रजेिनू नोंद करीि गेलो. त्याला नंिर मेसडकल ससर्यसफकेर् 

आणायला सांगि असे. िो नाईलाजाने िे दिे असे. मला एकदा 

म्हर्ला सदु्धा मला प्रत्येक वेळी डॉक्र्रांना फी द्यावी लागिी. 

 दोन मसहन ेगेले त्याचे रजा घेण्याचे प्रमाण काही कमी झाले 

नाही. २००५ च्या रजा संपल्या होत्या. त्यान े एकूण Medical 

leave ची मयायदा २ वर्ाांपवूीच संपवली होिी. िी रजा सदु्धा आिा 

सकिीही गंभीर आजार असला िरी िी सबनपगारी होणार होिी. 

 मधनू मधनू िो कामावर येि असे. त्यामळेु मलाही बरे 

वार्ायचे. पण पगाराच्या सदवशी िो पगार घेिला की दसु-या 

सदवशी कमीि कमी एक सदवस िरी हमखास रजा घेि असे. असाच 

एक सदवस िो आला नाही. जोगळेकर केबीनमध्ये आले व आपण 

दोघे त्याच्या घरी जाऊन पाहू िो आह ेका व काय करिो िे पाहू या 
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म्हर्ला. आमची शाखा Cheque clearing च ेमखु्य काम करि 

असल्याने सकाळी ७.३० लाच कामकाज चाल ूहोि असे. सवय 

शाखांमधनू आलेल्या चेकचे बाँकेप्रमाणे वगीकरण करून ह ेसगळे 

काम १-१.५ िासांि करावे लाग ेव िे पणूय झाले की, आम्ही सगळे 

सनःश्वास सोडि होिो. ह ेसनत्याचे असले िरी रोज यांि लक्ष घालावे 

लाग.े सकाळचे ९.०० वाजले होि ेव जोगळेकरांबरोबर मी जायचे 

ठरवले. 

 जोगळेकरांनी त्याची बजाज मोर्ार सायकल काढली व 

आम्ही दोघे लक्ष्मणच्या घरी जायला सनघालो. पत्ता जोगळेकरांना 

मासहि होिा. िरी एका छोर्या र्परीवाल्या दकुानाि जोगळेकरांनी 

लक्ष्मणच्या घराची चौकशी केली. त्या दकुानाच्या शेजारील 

बोळीिच लक्ष्मणचे दोन खोल्यांचे घर होि.े सगळया छोर्या 

छोर्या पत्र्यांच्या घराचा िो एक समहू होिा. दार उघडेच होि.े 

बेलचा प्रश्नच न्हिा. कारण घराला बेल न्हिी. आधी जोगळेकर 

घराि गेले. लक्ष्मणची पत्नी बाहरे आली. जोगळेकरांनी साहबेपण 

आलेि सांसगिले. एक लोखंडी कॉर् होिी. त्यावर सगळे कपडे 

सिने ्यवसस्थि केले व आम्हाला दोघांना बसायला जागा केली. 

 िे िर सकाळीच डबा घेऊन गेले म्हर्ली. 

 बाँकेि िर आले नाही, जोगळेकरांनी सांसगिले. 



62 

 

 त्यांना एक लहान मलुगा होिा. ३ वर्ाांचा असेल व एक 

१४-१५ वर्ाांची मलुगी होिी. सिला शाळेि जाण्याची लगबग 

होिी. छोर्ा मलुगा झोपेिनू नकुिाच उठला होिा. 

 मी पाहून येऊ का? सिने सवचारले. िमु्हाला ५-१० समसनरे् 

थांबावे लागेल. 

 ठीक आह.े लवकर या. िो नसेल िर जास्ि पाहू नका. मी 

सिला सांसगिल.े सिने चहा आिा करू की आल्यावर असे 

जोगळेकरांकडे पाहून सवचारले. 

 “नंिर’’ असे जोगळेकरांनी सांसगिल्यावर िी सनघाली. 

 आम्ही दोघे व त्याची मलुगी व छोर्ा मलुगा घरी होिो. 

आम्हाला पाहून एक-दोन मसहला घराि आल्या. त्या “शेजारीच 

राहि असा्याि. त्यांनी कुरंु्बाची मासहिी परुवली. सबनपगारी 

रजेमळेु या बाईचे खपू हाल चाललेि. कधी कधी भावाकडे जाऊन 

सकराणा भरावा लागिो. भाऊ पण यांच्या ्यसनाला कंर्ाळला 

आह ेअसे त्या दोघींनी आम्हाला सांसगिले. 

 िेवढयाि लक्ष्मणला बरोबर घेऊन त्याची पत्नी आली. 

त्या शेजारच्या बायकांनी अलगद घरािनू पळ काढला. “लक्ष्मण 

त्याच्या २-३ समत्रांबरोबर गेला होिा’’ त्याच्या बायकोने सांसगिल.े 

 लक्ष्मण मात्र खाली मान घालनू कोप-याि उभा होिा. 
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 सकाळीच ि ू घेऊन िर आला नाही ना? जोगळेकरांनी 

खडसावनू सवचारले. 

 ‘नाही.’ लक्ष्मण हळूच परु्परु्ला. मग डबा घेऊन बाँकेि 

यायचे सोडून समत्रांकडे जाऊन कसा बसला? 

 मला बाँकेि यायची सभिी वार्िे. सगळे बोलिील, 

रागाविील असे सारख ेवार्िे म्हणनू आज त्या सवचाराने सनघालो; 

पण यायची सहमंि झाली नाही. 

 त्याच्या बायकोन े आम्हाला चहा ठेवला. चहा सिनेच 

आणला. चहा सदल्यावर िमु्हीच सांगा यांना म्हर्ली. पोरगीचे २-

३ वर्ाांनी लग्न कराव ेलागेल. त्यावेळी कुठून पैसा आणायचा? व 

असेच चाल ू रासहले िर स्थळ िरी कसे समळेल? सांगा िी 

रडकंुडीला येऊन सांग ू लागली. सदुवैाने मलुगी के्हाच शाळेि 

गेली होिी. छोर्ा मलुगा बापाजवळ म्हणजे लक्ष्मणजवळ रडि 

रडि गेला होिा. त्याला लक्ष्मणने कडेवर घेिले होि.े 

 लक्ष्मण अरे ि ू काय सवचार करिो, बाँकेि अशा दांडया 

मारल्यावर िझुी नोकरी जाईल. 

 िी के्हाच गेली असिी. साहबेांनी वेळोवेळी िलुा 

वाचसवले. आिा सगळया रजा संपल्याि. आजची रजा सबनपगारी 
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होईल. १८० सदवस पण पणूय झालेि. वररष्ठ कायायलय िझु्या रजेचा 

अहवाल वेळोवेळी मागिे. 

 जोगळेकरांनी लक्ष्मण व त्याच्या बायकोकडे पाहून स्पष्ट 

केले. 

 मी उद्या येईल कामावर- लक्ष्मणने हळूच सांसगिले. मान 

वर करण्याचे त्याचे नैसिक धैयय न्हि.े 

 नंिर दांडी मारल्यावर मात्र कारवाई करावी लागेल. 

जोगळेकरांनी घरािनू उठिाना त्याला सांसगिले व आम्ही दोघे 

बाँकेि आलो. 

 दसु-या सदवशी िो कामावर आला. िो जर चांगला 

्यवसस्थि असला की काम पण मन लावनू करि असे. त्याचे काम 

इिर सशपायांच्या िलुनेि सकिीिरी उजवे होि.े िो ब-याच वेळा 

कडक इस्त्रीचा पांढरा यसुनफॉमय घालि असे. त्यामळेु बाहरेच्या 

बाँकेि जायची कामे त्याला सांसगिली जायची. त्याची ििार 

इिरांकडून कधीच येि नसे. 

 असे बरेच सदवस चांगले चालले होि.े कमीि कमी 

कामावर िरी सनयसमि येि असे. मला वार्ले आिा त्याची 

सबनपगारी रजा होणार नाही. पण शेवर्ी पगाराचा सदवस आला. 
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सगळा स्र्ाफ म्हर्ला की, उद्या लक्ष्मण हमखास दांडी मारणार. 

जोगळेकरला व मला मात्र िो िसे करणार नाही अशी आशा होिी. 

 पण झाले उलरे्च. फक्त एक सदवस मध्ये गेला. यावेळी 

त्यान ेरजा घेिली नसल्याने पगार पणूय समळाला होिा. दोन सदवस 

गेले व पनु्हा पाहिो िर लक्ष्मणची दांडी. सचूना नाही, अजय नाही. 

सौ. सदपा म्हर्ली, “साहबे आिा जास्ि माग ेलाग ूनका’’ िरीही मी 

३ सदवस सिि न आल्यान ेजोगळेकरांना घरी पाठवले. लक्ष्मणची 

व त्यांची भेर् झाली नाही. पण त्यान ेघरी सक्त िासकद सदली. त्याचा 

पररणाम िो कामावर येण्याि झाला. 

 मला झोनल ऑसफसचे पत्र आले. त्याला ररिशीर नोर्ीस 

दणे्याचा िो आदशे होिा. नोर्ीसची प्रि पण सोबि होिी. मला 

त्याची अंमलबजावणी करणे भाग होि.े िी नोर्ीस त्याला २-३ 

सदवसांनी बजावली. त्याचा सवपरीि पररणाम झाला. त्यान ेपनु्हा 

दांडी मारायला सरुुवाि केली. िो ्यसनाधीन होि चालला होिा. 

 मी झोनल ऑसफसच्या कासमयक सवभागांच्या मखु्य 

असधकारी श्री. कुलकणी यांना फोन केला. िे मी बडोद्याला रेसनंग 

सेंर्रला असिाना हडे ऑसफसच्या सवभागाि होिे. त्यामळेु 

ओळख होिी. मी त्यांनी नाही म्हर्ले िरी सशफारस करून एक पत्र 

सलसहले व त्याला सनयसमि सेवेि घ्या. त्याच्या कामाची 
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ऑसफसच्या वागणकुीची सशफारस केली, त्याचा थोडा चांगला 

पररणाम झाला. त्याच्यावरची कारवाई वररष्ठ कायायलयाने 

थांबवली. 

 परंि ुयानंिर काय? लक्ष्मण जर कामावर एक सदवस जरी 

आला नाही िर काय? माझ्यापढेु यक्ष प्रश्न होिा. त्याला 

जोगळेकरला पण ह ेसहन होईना. काही सदवस सरुळीि गेले. मी ही 

लक्ष्मणचे प्रकरण सवसरलो होिो. 

 पण लक्ष्मणने पनु्हा दगा सदला. पगार घेऊन दसु-याच 

सदवशी त्यान ेदांडी मारली. िी रजा आिा सबनपगारी होणार होिी 

व मला िसे कळसवणे भाग होि.े “आज आपण दोघेही जाऊन 

शेवर्चा प्रयत्न करू या’’ जोगळेकरांनी माझ्याकडे येऊन मला 

सवनंिी केली. माझ्यािली माणसुकी पनु्हा जागी झाली. मी त्याच्या 

म्हणण्याला दजुोरा सदला व त्याच्या घरी दोघे आलो. 

 आज दरवाजा बंद होिा. बाहरेची काही मसहला मंडळी 

आली. त्यांनी बाहरेून हाका मारल्या. दोघेही आिच आहिे असे 

एका मसहलेने सांसगिले. 

 ब-याच वेळाने त्याच्या पत्नीन ेदार उघडले. साडी सावरि 

केस आवरि सिने आि या म्हर्ले. लक्ष्मण कॉर्वर पडला होिा. 

त्यान े झोपेचे सोंग घेिले होिे ह े लगेच समजले. जोगळेकरांनी 
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त्याच्या अंगावरच े पांघरूण ओढल.े त्यान े थोडी िरी सकाळी 

घेिली असावी असा अंदाज त्यांना आला. लक्ष्मण उठून बसला 

होिा. एकही शब्द बोलण्याच्या मनःसस्थिीि न्हिा. त्याचे िसे 

धैयय न्हि.े सिन े चहाचा आग्रह केला. आम्ही दोघांनीही नाही 

म्हर्ले. आम्ही मात्र का आला नाही एवढेच पहायला आलो होिो 

ह ेसिला सांसगिल ेव सनघालो. गोंदवलेकर महाराजांच्या चररत्रािील 

घर्ना आठवली. एक ्यसनाधीन माणसू महाराजांकडे येिो. 

महाराज त्याला रामाच्या मिूीपढेु उभ ेकरिाि व रामनाम घ्यायला 

सांगिाि; पण दसु-याच सदवशी िो गायब होिो. रात्रभर बाहरे. 

पहारे्च महाराज सफरायला बाहरे पडिाि िर रस्त्याच्या एका 

बाजलूा िो माणसू व एक स्त्री झोपलेले महाराजांना सदसिाि त्यांना 

थंडी लाग ू नये म्हणनू िे अंगावरची शाल दोघांच्याही अंगावर 

र्ाकिाि रामाला म्हणिाि “रामराया” यापेक्षा मी काय करणार? 

मला ही घर्ना पाहून शेवर्ी मला त्याच्या रजेचा अहवाल वररष्ठांना 

कळवावा लागला. िासकद दऊेनही ३ वेळा त्याने सबनपगारी रजा 

घेिली होिी. त्याची १८० सदवसांची रजा के्हाच संपली होिी. 

मेसडकल रजा िर सशल्लकच न्हिी. काही सदवसांनी झोनल 

ऑसफसच ेपत्र आले व त्याच्या नाव ेबंद पासकर् आले. मी दसु-या 

एका सशपायाला घरी जाऊन त्याला यायला सांसगिले. 
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 २-३ सदवसांनी दोघे नवरा बायको शाखेि आले. 

सकाळची १० ची वेळ असावी. दोघेही केबीनमध्ये आले. 

शाखेच्या पत्रावर लक्ष्मणची सही घेिली व बंद पासकर् लक्ष्मणला 

सदले. मी सनःशब्द होिो. यावेळी काहीही बोललो नाही. दोघे 

केबीनच्या बाहरे पडले. सदपा आि आली होिी. मी माझ्या 

नेहमीच्या खचुीिनू उठून समोरच्या खचुीि बसलो ह ेसिने पासहले. 

िमु्ही का रडिा साहबे? याि िमुचा काहीही दोर् नाही असे म्हणनू 

िी बाहरे पडणार - 

 मी फक्त इिकेच म्हणालो, 

 सदपा आज पसहल्यांदाच मी हरलो व लक्ष्मण सजंकला. 

 मी सदपा त्या जोडप्याला बाहरे येऊन जे म्हणाली िे मी 

स्पष्ट ऐकि होिो. 

 िलुा कामावरून काढून र्ाकले, ि ू मात्र आनंदाने घरी 

चाललास; पण लक्ष्मण आि जाऊन पहा- साहबेांना अश्र ूआवरि 

नाहीि. 

 २-३ मसहन्यांनी मी स्वारगेर्वरून ररक्षाने माकेर्याडयच्या 

सदशेने चाललो होिो. िेवढयाि लक्ष्मण सदसला. चहाची हािगाडी 

र्ाकली होिी त्यान.े मी थांबलो थोडा वेळ. म्हर्ले लक्ष्मण ह ेकाय? 
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हािची सरकारी नोकरी घालवनू बसलास आसण आिा काय 

आयषु्ट्यभर चहा सवकि बसणार का?  

 मी दोनच समसनरे् खाली उिरलो. त्याने िेवढयािही भर 

रस्त्यावर माझे पाय धरले होिे. 

 मी म्हर्ले लक्ष्मण खपू उशीर झालाय आिा. 

 त्याच्या या न्या ्यवसायाला सयुश सचंिनू मी ररक्षाि 

बसलो. संधी येऊनही माणसे अशी का वागिाि? ह ेअिक्यय कोडे 

मला आजही उमगल ेनाही. त्याला साथ दणेारा व मला याबाबि 

प्रोत्साहन दणेारा जोगळेकर सदु्धा आजाराशी झुंज दिेा दिेा 

अपयशी ठरला होिा. 

 मी शाखेि पोहोचलो होिो. लक्ष्मणाचा सवचार आिा 

यापढेु करावा लागणार न्हिा. खचुीवर बसिा बसिा मी एकच 

वाक्य परु्परु्लो, “मी हरलो रे लक्ष्मणा ि ूसजंकलास!’’ 
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कळत-नकळत 

  

 

सकाळची सािची वेळ असावी, येवल्याला सरोदेंच्या 

घराकडे लवकर जायला हव ेहोि.े कोणत्याही क्षणी त्यांच ेपोस्र् 

मारे्म होऊन पासथयव घराकडे येईल असा सनरोप आला होिा. मी 

घाईघाईन े सनघालो खरा; पण जड पाऊलांनी चाललो होिो. मन 

असजबाि शांि न्हि.े नेहमीचाच पाच समसनर्ांचा रस्िा होिा 

माझ्या घरापासनू पण आज िोही लांब वारू् लागला होिा. रात्रीच 

सगळे समजले होि.े येवल्याला आल्यापासनू ज्यांची माझी सारखी 

भेर् ्हायची असे माझे समत्र असिशय िरुण वयाि मतृ्यलूा सामोरे 

का गेले ह्याचा सवचार सारखा चाल ूहोिा. 

 शेवर्ी घर आले. मी पायऱ्या चढणार होिो. माझे जवळचे 

समत्र समोरच्या पायरीवर बसले होि ेत्याि गोपाळ सचनावले होिे. 

दशेमखु वसकल होि.े सवाांचे चेहरे असिशय दःुखी होि.े ह ेस्पष्ट 

जाणवि होि.े ह ेलगेच कळले. मी सरोदेंच्या घरच्या पायरीवर फक्त 

एकच पाऊल ठेवले होि.े समोरून सरोदेंच्या पत्नी सरोद ेवसहनींनी 

साडीचा पदर डोळ्यावरून काढि माझ्याकडे येि होत्या ह े

समजले. 
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 स्त्री-परुुर् भेद बाजलूा सारून जण ू एक बसहण-भावाला 

समठी मारिे असा हबंरडा वसहनींनी फोडला माझ्या गळ्याभोविी 

समठी मारून मला जोरजोराि ओरडून सवचारि होत्या. 

 “िमु्ही त्यांच्या सगळ्याि जवळचे ना! िमु्हाला ह ेसगळे 

माहीि असिाना का नाही आवरले त्यांना सांगा भावोजी...?’’ 

त्यांची समठी सोडण्याचे त्राण माझ्याि न्हिे. त्यांच्या दःुखाला वार् 

मोकळी करून दणे्यासशवाय पयाययही न्हिा. 

 आजबूाजचू्या २-३ नािेवाईक मसहला जवळ आल्या 

होत्या. त्यांची समजनू घालि होत्या. िेवढयाि दवाखान्याची 

अाँब्यलुन्स गाडी सरोदेंचे पासथयव घेऊन आली. त्यामळेु भानावर 

आले. सरोद ेवसहनी पण गाडीजवळ आल्या. काल नेहमीप्रमाणे 

गेलेला आपला पिी असा परि आलेला पाहून कोणत्या पत्नीला 

गसहवरून येणार नाही.  

 प्रसंग खपूच दःुखद आसण गंभीर होिा. यथावकाश सगळा 

सवधी आर्ोपनू सगळे अंत्यसंस्कारासाठी सनघाले होि.े मी, 

दशेमखु, सचनावले, लहरे िात्या, बनकर अण्णा आम्ही सगळेच 

बरोबर होिो. 
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 एक वर्ाांपवूीच ओळख पण मैत्री मात्र ऋणानबुंधाची 

झाली होिी. भेर् झाली होिी िी बाँकेच्या कामासनसमत्त. परंि ुकाम 

नसल ेिरी आम्ही भेर्ि होिो. कधी िे यायचे कधी मी जायचो. 

 बी. कॉम. नंिर त्यांनी एमबीए केले होि.े कोपरगावला 

खरेदी सविी संघाि ३ वर्ाांची प्रशासकीय असधकारी म्हणनू नोकरी 

केली होिी. परंि ुगरुडझेप घ्यावी ह्या उमेदीन ेहा माझा िरुण समत्र 

स्विःचे सवश्व उभ ेकराव ेह्या ईष्ट्येन ेपेरू्न उठला होिा. 

 येवल्याजवळच पारेगावला सशवरामअप्पांची जमीन होिी. 

त्यांना मोबदला दयायला म्हणावी इिकी रक्कम हािाशी न्हिी 

म्हणनू माझ्या या हुशार ्यवहारी समत्रान ेप्राय्हरे् सलसमरे्ड कंपनी 

काढली व सशवराम आप्पाला चेअरमन केले. सिथ ेदत्त स्वामी या 

नावान ेससमेंर् व र्ाईल्सची फॅक्र्री उभी करण्यासाठी त्यान ेजीवाचे 

रान केले. 

 बाँकेचा कजयपरुवठा मंजरू झाला होिा. त्या सदवशी मी 

त्यांच्या घरी गेलो होिो. वसहनी त्यांचा भाऊ असनल, आप्पा सगळे 

आले होि.े मंसदराि पेढे ठेवनू आल्यावर सरोद े पण आले. सवय 

प्रयत्नांचे साथयक झाल्याचे त्यांचा हसरा चेहरा सांगि होिा. 

 थोडयाच सदवसांि कारखान्याची महूुियमेढ रोवली. 

उदघार्न सोहळा घरगिुी पद्धिीि साजरा केला होिा. पाहुण्यांची, 
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नािेवाईकांची गदी मात्र लक्ष वेधनू घेि होिी. उदघार्नाची सांगिा 

कीियनाने केली. 'जोडोसनया धन उत्तमे ् यवहार’ या िकुोबारायांच्या 

अभंगावर समयोसचि कीियन झाले. 

 कंपनीची घडी बसि चालली होिी. ऑडयसय येि होत्या. 

असाच एकदा मी आसण शेखर सरोद े कंपनीच्या कामासाठी 

कोपरगाव व राहिा येथे गेलो होिो. शेखर िसा खपू हौशी. 

मोर्ारसायकल िीही रूबाबदार बलुेर्. एका ्यापाऱ्याकडे बलुेर् 

लावली. मोर्ारसायकलपेक्षा जीप न्यावी म्हणनू त्या माखाडी 

्यापाऱ्याकडे शेखरन ेिशी जीपसाठी सवनंिी केली. जीप यायला 

वेळ लागेल ह े कळल्यावर शेखरन े मोर्ारसायकलवर जाण्याचा 

सनणयय घेिला होिा. बाहरे पडल्यावर चांगल्या अस्सल सश्यांची 

लाखोली वासहली त्यांनी ्यापाऱ्याला.  

 माणस े स्वाथायपरुिीच कृिज्ञ असिाि आिा आपण इथे 

असधकारी नाही म्हणनू मळूचा कृिघ्न स्वभाव या ्यापाऱ्याने 

आपल्याला दाखवला. राहत्यापयांिच्या १५-२० समसनर्ांच्या 

प्रवासाि त्याने त्या ्यापाऱ्याचा पाणउिारा केला. 

 काही सदवसांनी बाँकेच्या कामासनसमत्त आम्हाला दोघांनाही 

मुंबईला जायचे ठरले होिे. अचानक सनघायचे ठरल्यामळेु 

ररझवेशन वगैरे केले न्हि.े येवला िे मुंबई प्रवास आम्ही दोघांनी 
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चक्क रकमध्य ेड्राय्हरशेजारी बसनू केला होिा. सकाळी ५ लाच 

आम्ही मुंबईला उिरलो होिो. त्याचा एक चांदवडचा समत्र डॉक्र्र 

होिा. डॉ. वाघ यांच्याकडे सांिािूझला राहि होिा. दवाखाना व 

घर शेजारीच होि.े कोपरगावच्या उलर् अनभुव आला. डॉ. वाघ 

एका दसलि कुरंु्बािील. पत्नी पण आयवुेद डॉक्र्र होिी. 

सांिािूझला छोरे्खानी दवाखाना थार्ला होिा. शेखरचे आसण 

आमचे स्वागि करिाना पिी-पत्नींची उडालेली िारांबळ अजनूही 

डोळ्यासमोर होिी. शेखर आसण वाघ ह ेहायस्कूलला एकत्र होिे 

ह े समजले. आम्ही सकाळी ९ पयांि ियार झालो. ज्यांच्याकडे 

ऑसफसला जायच ं होिे त्यांच्या घरी जायच ं ठरले व नंिर 

ऑसफसला. वाघ दांपत्याचे आभार माननू आम्ही सनघालेली. 

 रात्री मात्र आमची दोघांचीही त्या सदवशी येिाना अडचण 

झाली. महाराष्ट्राचे लाडके नेि ेमा. यशवंिराव च्हाण यांचे सनधन 

झाले होि.े अख्खी मुंबई हळहळली होिी. ् यवहार बंद. दकुाने बंद. 

 आमचे दोघांचेही यशवंिराव आदरस्थान होिे. त्यामळेु 

मनापासनू त्या सगळ्या गैरसोयीचा आम्ही स्वीकार केला होिा. 

काम झाले होिे. परिीचा प्रवास सदु्धा आम्ही दधुाच्या र्ाँकरमधनू 

केला. 
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 शेखरची व माझी या दोन प्रवासाची मला आठवण झाली. 

मनमरुाद गप्पा असिशय स्वच्छ मन मोकळा स्वभाव. खऱ्या मैत्रीला 

अजनू दसुरे काय हव ेअसिे? 

 असाच एके सदवशी संध्याकाळी मी शेखर सरोदचे्या घरी 

गेलो होिो. बेल वाजवली. शेखरन ेदरवाजा उघडायला थोडा वेळ 

घेिला. यापवूी नेहमी दरवाजा उघडाच असायचा की पढुच्या 

खोलीि सोफ्यावर बसलो. घराि सरोद ेवसहनी नसल्याचे जाणवले. 

िरीही कोणीिरी आि आह ेम्हणनू शेखरला मी खणुेनेच सवचारले. 

एक अनोळखी िरुण स्त्री लगबगीन े बाहरे आली व पढुच्या 

खोलीिनू क्षणाधायि घराबाहरे पडली. 

 शेखरन े दरवाजा बंद केला. त्याचा स्वभाव असिशय 

मनमोकळा होिा. त्या िरुण स्त्रीचे रहस्य त्यान ेकोणिेही आढेवेढे 

न घेिा सांसगिले. िी समोरच्याच घराि राहाि होिी. त्यान ेमला 

सिच्या पिीसवर्यी सांसगिले. िे इलेसक्रकचे काम करीि होिे. 

बाजारपेठेि त्यांचे दकुान होि.े माझी त्यांची थोडीफार ओळख 

होिी. 

 मला या नवीन संबंधांचा उलगडा होि होिा. पण शेखरने 

त्याि चकूु नये असे त्यावेळी मला वार्ले. सरोद ेवसहनी असिशय 
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समंजस आसण सनगवी स्वभावाच्या. त्यांचा प्रेमळ व शालीन 

स्वभाव असिाना शेखरन ेह ेअसे का करावे? 

 मी त्यावेळी असिशय संयम ठेवनू सवचारले, 

 “ह ेकाय आह?े’’ 

 असिशय शांि स्वराि त्यान ेसांगायला सरुुवाि केली. 

 “िी समोरच राहिे. आम्ही इथे येवनू एक वर्यही झाले 

नाही. मी सिच्याकडे पाहण्याचे बोलण्याचे र्ाळि होिो. एक सदवस 

सिने मला चहाला बोलावले. 

 सिचा पिी माधव पण होिा घराि. त्या पसहल्या भेर्ीि 

सिची आजयविा मला मात्र अस्वस्थ करून गेली. त्यानंिर िी 

माझ्याशी बोलण्याचा प्रयत्न करि होिी. थोडी जरी संधी समळाली 

िरी हसण्याबरोबर काहीिरी लाजनू बोलायची. एकदा मी सिला 

म्हर्ले सदु्धा, “ह ेअसे बोलणे वागणे बरोबर नाही.’’ 

 परंि ुिो अबोलच. 

 मी ही कळि नकळि सिच्या ह्या मकू प्रेमाला सनःशब्द 

होण्याला प्रसिसाद दऊे लागलो. याि मी कसा गरुफर्लो िे 

कळलेच नाही. शेखर सांगि होिा व मी ऐकि होिो. 

 “मी कोणिाच सकारात्मक प्रसिसाद न दिेा सिचे बोलणे 

व घरी येण ेचाल ूझाले. कधीकधी सौ. असिाना पण िी यायची. 
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मी एकर्ा असिानासदु्धा. पण असे वारंवार येण्याने व बोलण्यान े

आपोआप आमचा स्नेह वाढला. सिच्या मनाि काय असावे याचा 

अंदाज सरुुवािीला आला नाही. कदासचि ह ेएकिफी प्रेम असावे. 

 'पण शेखर ह े असे िे्हाच थांबायला हवे होि.े सिला 

स्पष्टपणे सांगायला हव ेहोि.े मी धाडस करून त्याला म्हणालो. 

 'बरोबर आह.े' 

 “पण जास्िी जवळीक सनमायण झाल्यावर सिच्या या 

अबोल प्रेमाचा शासब्दक स्वीकार करण्यासशवाय काय पयायय 

होिा?’’ शेखर अगसिकपणे उद्गारला. 

 यानंिर या सहिगजुपर बोलण्याचे रूपांिर स्पशायि 

आपोआप झाले. िी आनंसदि झाल्याच े मलाही जाणव ू लागले. 

आज िमु्ही सिला पासहल ेअशीही आमची फक्त दसुरीच भेर्. 

 माझे ह े त्यांच्याशी झालेले बोलणे फक्त १५-२० 

सदवसांपवूीचेच आसण त्यानंिर आजचा हा दःुखाचा सदवस 

उजाडला. 

 ह ेसगळे मला आठवले याचे कारण माझे मन त्यांच ेपासथयव 

पाहून सनु्न होऊन गेले. नंिर कळले याचे जबरदस्ि दडपण 

त्यांच्यावर आले असावे. आपले कुरंु्ब आपली सामासजक प्रसिष्ठा, 

कंपनीचे स्थान व पद याबाबि सरोद ेखपूच भावनाशील िर झाले 
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नाही ना? त्यािच िे एकरे् मोर्ारसायकलवर बाहरे पडले असावेि 

व रात्रीिनू त्यांनी या जगाचा सनरोप घेण्याचा सनणयय िर घेिला नाही 

ना? नंिर मला त्यांचे वसडलभाऊ भेर्ले व त्यांनी शेखरन े

सलसहलेली सचट्ठी मला दाखवली. त्याि त्यांनी चकुीची कबलुी व 

सवाांची क्षमा मासगिली होिी. 

 प्रसंग छोरे् असिाि पण त्याची सकिी मोठी सकंमि 

मोजावी लागिे. सरोद ेिमुचे ह ेएकिफी जाण ेसगळ्यांना खर्कले 

िसे मलाही. िमुचा व माझा स्नेह प्रत्यक्ष फक्त एक िे दीड वर्ाांचाच 

पण आज असे वार्िे आपले ऋणानबुंधाचे जन्मोजन्मीचे नािे 

आह.े एखादया छोर्या अपराधाचे ओझे एवढे का बाळगलेस ि?ू 

 शेवर्ी त्या पासथयव दहेािील माझा शेखर मी कोठून 

शोधणार होिो? 

- - - - - - - - - - - - - - 
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एका जप्तीची अशी ही गोष्ट 

 

मी कोपरगाव व श्रीरामपरूला असिाना जप्तीसनसमत्त बऱ्याच 

वेळा बाहरे जाि असे. सकाळीच सनघाव ेलागि असे. मदु्दाम होऊन 

कधी शेिकऱ्याला त्रास सदल्याचे मला आठवि नाही. हरकल ह े

असधकारी नेहमी बरोबर असि. बेसलफला बरोबर घेऊन जावे 

लागि असल्यान ेकारवाई सकंवा थोडीफार वसलुी करावीच लागि 

असे. अनेक प्रसंग डोळ्यासमोर उभे राहिाि, आठविाि. 

सगळ्यांच्याच कथा करायच्या म्हर्ल्या िर िो एक स्विंत्र संग्रह 

होईल; पण एक-दोन प्रसंग आवजूयन आठविाि. िे सकिीही केले 

िरी स्मिृीपर्लावरून जाि नाहीि. 

एका केसमध्ये आम्ही जप्तीचे सवय मागय अनसुरले. आिा 

शेवर्ी कजयदार सकंवा जामीनदार याला अर्क करून एक-दोन 

सदवस िरी कैद केली िर त्याचा वसलुीवर काही पररणाम होिो का 

ह ेपहावयाचे ठरवले होि.े िो प्रसंग खपूच मजेशीर घडला.  

मी बेसलफ व व हरकल सकाळीच गोंधवणी गावाि गेलो. खरे 

म्हणज ेआम्हाला कजयदाराला घेऊन कोर्ायि हजर करावयाचे होिे; 

पण झाले भलिेच. गावाि ७.३० िे ८.०० च्या समुारास पोहोचलो, 

िर कजयदाराचे एक जामीनदार मंसदराकडे जािाना श्री. हरकल यांना 
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सदसले. झालं जीप थांबवली. बेसलफन ेत्याला नावान ेहाका मारली 

व जीपकडे बोलावले. िो िर अनवाणीच चालला होिा. त्याला 

जीपमध्ये बसवले. सगळ्यांनी आपण आिा नगरच्या कोर्ायि 

चाललोय सिथे िमु्ही जामीनदार या नात्यान े कोर्ायसमोर हजर 

राहायचे असे सांसगिले. िो िर पणूय गभयगळीि झाला होिा. २ च्या 

आि अहमदनगर कोर्ायि हजर होण े गरजेचे होि;े कारण आज 

बोडायवर ही केस होिी. त्याला एक सदवसाची कस्र्डी मासगिली. 

त्यासाठीचा खचय कोर्ायि भरला. आम्ही त्याची सगळी सोय 

होईपयांि नगरला थांबलो. त्याला जेवण, अंथरूण, पाणी ह ेसगळे 

आम्हीच सदले व दसुऱ्या सदवशी दपुारी पनु्हा नगरला यायचे ह े

ठरवनू रात्री श्रीरामपरूला परि आलो.  

दसुऱ्या सदवशी २ िे २.५ च्या दरम्यान कोर्ायि हजर झालो. 

श्री. राठी ह े सीसनयर कोर्ायचे जज्ज होिे. त्यांच्यासमोर मी व 

जामीनदार हजर झालो. आिा मी काहीच पैसे भरू शकि नाही असे 

त्यान ेसांसगिले. मग राठी साहबेांनी त्याची जबानी नोंदवनू घेिली 

व १० सदवसांची मदुि सदली वस्ि ूसकंवा मळू कजयदारान ेदा्याच्या 

१०% रक्कम िरी या कोर्ायि जमा करावी असा हुकूम सदला व ४ 

वाजण्याच्या समुारास त्याची सरु्का केली. पहा ज्यांना आम्ही 

अर्क करून आणली त्याला कोर्ायन े सशिय सोडल्याने िो कुठे 

जाणार हा सवचार मी व हरकलने केला व जज्ज साहबेांची रीिसर 
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परवानगी घेिली व त्या जामीनदाराला जीपमध्ये बसवनू आम्ही 

श्रीरामपरूकडे सनघालो. रात्रीचे ८ वाजले होि.े त्याला त्याच्या गावी 

सोडण ेगरजेचे होि;े त्यामळेु त्याला गोंधवणीला त्याच्या घरापयांि 

सोडले व त्याचा सनरोप घेऊन आम्ही दोघे आपापल्या घरी आलो. 

दा्याचा सनकाल लागल्यानंिर जो हुकूम समळि असे म्हणजे 

Decree. िी त्या हुकुमानसुार बजवावी लागि असे. श्रीरामपरू 

शाखेि असे २००० पेक्षा जास्ि दावे सनकाली लागले होि.े त्यामळेु 

आमचा सनम्मा वेळ या दा्याच्या कामािच जाि असे.  

एकदा माळवडगाव या गावी २१ × ४३ चा हुकुम बसवायचा 

होिा. आम्ही सकाळीच ९ च्या आि पोहोचलो. आमचा एक 

सशपाई पांडुरंग सशंद ेयाच गावचा. त्यामळेु कजयदाराची मासहिी व 

पत्ता समळणे सोप े झाले होिे. गावच्या वेशीजवळच पवूीच्या 

सरपंचाचे घर होिे सिथे ५ समसनर् थांबलो. िे या प्रकरणािील 

कजयदाराचे जामीनदार पण होि.े जरूर पडली िर िमुची मदि 

लागेल असे हरकल यांनी त्यांना सांसगिले व आम्ही ठोंबरे या 

शेिकऱ्याच्या घरी पोहोचलो. महादवे ठोंबरे व त्याची पत्नी बायजा 

दोघांना आमच्या जीपची चाहूल लागली होिी. जे जप्तीचे समन्स 

आमच्याकडे होि ेिे कोर्ायमाफय ि त्यांना पण आलेले होि;े त्यामळेु 

आम्ही सिघे पण जप्तीला आलो आहोि ह ेत्या शेिकऱ्याला नाही, 

पण त्याच्या बायजेला समजले.  
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पहा सिन ेकाय केले! दाराच्या उंबरठयावर ठाण मांडून बसली. 

त्यामळेु आम्हाला आि जािा येऊ नये ही शक्कल लढवली. 

कारण घरािील मदु्दमेालाची जप्ती करावी असा िो हुकूम होिा. 

आिा आम्ही सिघेही घराच्या अंगणाि ठाण मांडून बसलो होिो. 

सिथनू उठण्याचे नाव घेि न्हिी. आमच्या बरोबरच्या बेसलफन े

श्रीरामपरूहून मसहला पोलीस कॉन्स्रे्बलला बोलावनू आण ूका असे 

मला सवचारले. मी म्हर्ले गरज नाही. हरकलने पण दजुोरा सदला. 

महादवे म्हणजे बायजेचा नवरा. आमचा कजयदार. पसहल्या खोलीि 

येरझारा मारि होिा, थकलेला होिा. िो अंगावर पांढरा सदरा; पण 

मळलेला धोिर व काळी पठुयाची र्ोपी व पांढऱ्या समशा. मधनू 

मधनू आमच्याकडे कुसत्सि नजरेने पाहिो की काय असे वारे्; 

हरकल म्हर्ला २ िास झालाय ही म्हािारी काही जागची हलि 

नाही. जप्ती न करिाच परि जावे लागेल की काय? असे िो म्हण ू

लागला. 

आिा दपुारचे १ वाजनू गेले होि.े िी पाच दहा समसनर् जरी 

उठून घराि गेली िरी आपण सिघ ेपण आि जायचे असे ठरवले. 

िी उठली होिी. पण आम्ही उठलो म्हरं्ल्यावर दोनच समसनर्ाि 

परि उंबरठयावर ठाण मांडून बसली. आिा मात्र िी दाराला रे्कून 

बसली. 
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कधीिरी उठेलच िी. आपण पाच वाजेपयांि सनयमाप्रमाणे 

थांब ू व पररसस्थिीचा अहवाल ियार करून नंिर सनघ ू असे 

बेसलफला सचुवल े त्यानहेी संमिी सदली. आम्ही सनष्ट्कारणच 

सजद्दीला पेर्लो होिो की काय? एरवी थोडाफार वसलू करून सकंवा 

मदुि द्या असा अजय सलहून घेऊन आम्ही नेहमीच प्रत्यक्ष जप्ती न 

करिा बऱ्याच वेळा जाि अस.ू पण आज मात्र ह ेअनपेसक्षि समोर 

आले होि.े आम्ही अगदी डोळ्याि िेल घालनू महादवे व 

बायजेच्या हालचालीवर लक्ष दिे होिो. िेवढयाि बायजा 

उठल्याचे हरकलने पासहले. िी आि गेली असावी. त्या २ िे ३ 

समसनर्ाच्या अवधीि  बेसलफ आि गेला. कारण िो कोर्ायचा 

प्रसिसनधी होिा. त्यानंिर हरकल व मी घराि सशरलो. एकदम हायसे 

वार्ले. बायजा ओरडि बाहरे आली. माझ्या एकाही वस्िलूा हाि 

लावनू दणेार नाही म्हर्ली.  

सिला व महादवेला मी समजावनू सांगण्याचा खपू प्रयत्न 

केला; पण त्यांच्या मनाि काहीिरी वेगळेच होि ेअसे वारू् लागले. 

बेसलफन ेएक एक वस्िचूे सलखाण चाल ूकेले. रे्बलफॅन होिा. एक 

भले मोठे जनेु लोखंडी कपार् होि.े अजनू त्या घराि बऱ्याच जनु्या 

वस्ि ू होत्या. एक सभंिीवर घडयाळ पण बेसलफन े खाली घेिले. 

हरकलन ेअजनू चार िे पाच चांगल्या वस्ि ूपासहल्या. सगळ्यांची 
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जळुवाजळुव केली. आिा िे दोघेही शांि झाले होिे. पंचनामा 

करावा लागणार होिा.  

आम्ही सिघ ेसह्या करणार होिो. पण अजनू दोन जणांची जरुर 

होिी. आम्ही नंद ूड्राय्हरला हाक मारली. त्याच्याबरोबर एक जण 

गप्पा मारीि होिा. िोच श्रीरामपरूला जाणाऱ्या एसर्ीची वार् पाहि 

होिा. त्याला नंद ूड्राय्हरने पंचनाम्याला ियार केले. श्रीरामपरूला 

घेऊन जाऊ ह ेआसमर् त्याला परेुसे होिे. रीिसर पंचनामा बेसलफने 

सलसहला. आमच्या ५ जणांच्या सह्या घेिल्या. बायजा आिा शांि 

झाली होिी. सिच्या हुशारीची मी दाद सदली. सिलाही बरे वार्ले.  

पण आिा ह ेसगळे सामान घेऊन कोर्ायि जावे लागणार होि.े 

िेवढयाि बेसलफने एक यकु्ती सचुवली. एखाद्याच्या जोसखमीवर 

मदु्दमेाल कोर्ायिफे आपण इथेच सरुसक्षि ठेव ू शकिो म्हर्ला. 

सगळ्या मदु्दमेालाची सकंमि रु. १५०० अंदाजे सलसहली. म्हणजे 

एवढी रक्कम भरली िरी सामान सोडविा येईल याची कल्पना 

त्यांना सदली. नंदलूा हरकलने जनु्या सरपंचाच्या घरी पाठवले व 

िेथनू काही वाहनाची ्यवस्था होि ेका पाहून ये म्हर्ले. नंद ूगेला 

बऱ्याच वेळाने िो एका रे्म्पोला घेऊन आला. जर िो सयूायस्िानंिर 

आला असिा िर केलेली जप्ती ्यथय ठरणार होिी. ररिशीर 

पंचनामा केला. साक्षीदार म्हणनू कजयदाराचीच सही हरकलने 

त्याला पर्वनू घेिली व ह ेसगळे सामान जामीनदाराकडे कोर्ायिफे 
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ररिशीर ठेवले म्हणज े आम्ही आधी ज्या पवूीच्या सरपंचाकडे 

थांबलो िे घर. त्यांच्याकडे चहा घेिला व श्रीरामपरूला सनघालो.  

आमची इच्छा नसिाना केवळ त्यांच्या हट्टामळेु आम्हाला 

अशी जप्ती करावी लागली होिी. एक आठवडा गेला पांडुरंग सशंदनेे 

लोकमिचा अंक आणनू आम्हाला दाखवला. त्याि सिसऱ्याच 

पानावर आमच्या ह्या जप्तीची ससवस्िर बािमी आली होिी. त्याि 

बािमीदारान े आमच्यावर बरीच र्ीका केली होिी. मी प्रवचन 

करण्याच्या सनसमत्तान े माळवडगाव गावी जाि होिो. एकीकडे 

प्रवचन करायचे व दसुरीकडे अशी जप्ती करायची. बाँक मॅनेजर 

म्हणनू माझा असाही उल्लेख या बािमीि केला गेला.  

पवूीचे सरपंच व आमचा सशपाई पांडुरंग यांनी ठोंबरे कुरंु्बाला 

समजावनू सांसगिले. पढेु यथावकाश कोर्ायि त्यांनी रुपये १५०० 

भरल्यावर कोर्ायन ेमाल सोडण्याचा ररिशीर हुकुम केला.  

मी अजनूही ही जप्ती आठवली की बायजेच्या त्या क्षणी 

दाखवलेल्या धैयायचे व प्रसंग अवधानाच ेकौिकुच करिो, जी गोष्ट 

आत्तापयांि एकाही कजयदाराला सचुली नाही िी एका मसहलेला 

कशी काय सचुावी ह ेमला अजनूही कोडेच आह.े  
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चंद्रभागेची णजद्द 

 

  

मी बॅकेंच्या सनवतृ्त असधकाऱ्याच्या संघर्नेच्या समसरं्गसनसमत्त 

नाससकला गेलो होिो. त्या गोष्टीला ४ वर् ेझाली. जानेवारी २०१७ 

साल होि.े समसरं्ग झाल्यावर जनु्या सपंपळगाव बहुला म्हणजे 

आिाच्या सािपरू एम.आय.डी.सी. मध्ये जाण्याचा योग िब्बल 

१८ वर्ाांनी आला. 

 मी शाखेि पाऊल ठेविाच थोडा पढेु श्री. सशंगोरे् या 

सहकाऱ्याकडे चाल ूलागलो. सििक्याि मला असेच उभ ेकरून 

चंद्रभागा सामोरे आली. सिला इथे पाहून मी आश्चययचसकि झालो. 

मला नमस्कार करायला िी वाकली खरी पण १-२ समसनर् सनःशब्द 

स्िब्धिेि गेले. माझ्या पायावर सिच ेनेत्राश्र ूपडले होि.े मी सिला 

हाि िरी कसा लावणार िरी पण सिच्या खांदयावर एक हाि ठेवनू 

म्हर्ले ह ेि ूकाय करिेस? अगं, माझ्या पाया काय पडिेस? मी काय 

दवेळािला दवे आह ेका? 

 सिच्या त्या िोडक्या मोडक्या मराठीि िी म्हर्ली 

“माझ्यासाठी िमु्हीच दवे आहाि साहबे’’ 



87 

 

 सगळा स्र्ाफ ह े दृश्य पाहि होिा. मी पण ह्या घर्नेने 

आवाक झालो. माझ्याकडे पण शब्द न्हि.े श्री. सशंगोर्ेंकडून 

कळल ेकी, सिची इथे एम.आय.डी.सी. ससन्नर शाखेिनू नकुिीच 

बदली झाली होिी. 

 सकिी प्रसन्न व हसिमखु सदसि होिी िी. गणवेर्ािील 

पांढरी शभु्र साडी त्याची लाल रंगाची सकनार व साडी पण स्वच्छ 

व इस्त्री केल्याने आर्ोपशीर व ्यवसस्थि. सिनेच सशंगोर्ेंनी 

सांसगिल्यावरून आम्हा सगळयांना शेजारच्या र्परीवरून आवजूयन 

कपाि चहा आणला होिा. 

 मी सिला म्हर्ले “चंद्रभागा ह्या चहाला िझु्या हािच्या 

चहाची चव नाही बरं का’’ सिन ेसस्मिहास्य केले व थोडी लाजली 

व अदबीन ेबाजलूा झाली. साहबे लोकांच्या घोळक्याि सशपायाने 

कशाला थांबायचे असा सिने सवचार केला असावा. 

 मजुमुदार व मला पणु्याला परि जायचे असल्याने आम्ही 

सनघण्याची घाई केली िरी ५ वाजले होि.े आम्ही पणु्याच्या सदशेने 

कारने प्रवास चाल ू केला. थोडा वेळ समसरं्गच्या गप्पा चौधरी व 

मजुमुदार यांनी मारल्या. 

 नाससकरोड सोडले व मी चंद्रभागेने नमस्कार केलेल्या या 

अचानक घर्नेिनू अजनूही सावरला न्हिो. 
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 मी १९९६-९७ ला सेवा शाखेि नाससकला असिानाची 

ही गोष्ट आह.े शाखेची झाडलोर् व फसनयचर पसुण्याचे काम शंकर 

करीि असे. काम झाल्यावर एकादा िास िो थांबि असे. शंकरला 

दारूचे ्यसन होि.े त्यामळेु िो बऱ्याच वेळा कामाला दांडी मारि 

असे. 

 ज्यावेळी त्याची दांडी अस ेत्यावेळी त्याचे काम त्याच्या 

बायकोला येऊन करावे लाग.े चंद्रभागा काम करून शाखेच्याच 

शेजारी खरे कुरंु्बाच ेहॉरे्ल होि े सिथ ेकामाला जाि असे. शंकर 

इिका अजागळ, वेंधळा व कायम अस्वच्छ की त्याच्याशी 

बोलिांना पण अस्वस्थ होि असे. त्याउलर् चंद्रभागा नेहमी 

साधीच साडी पण स्वच्छ धिुलेली असायची. नेहमी हसिमखु 

प्रसन्न. शंकरच े ्यसनाचे ओझे कुरंु्बावर असनूही त्याचा जण ू

भारच नाही असे वरवर भासवण्याचा आर्ोकार् प्रयत्न करणारी. 

अशी दोन सवरोधाभास असणारी जोडी नवरा बायको म्हणनू एकत्र 

नांदि होिी. 

 दपुारच्या चहापानाच्या सटु्टीि आम्ही सगळे म्हणज े मी 

कुलकणी /पाग/ेमोरे चहाला खरेंच्याच हॉरे्लमध्य ेजाि अस.ू खरेंचे 

हॉरे्ल िसे लहानच होि.े पण दपुारच्या सटु्टीि सिथे ३ िे ४ च्या 

दरम्यान गदी ्हायची. खरेंचे पणूय हॉरे्ल चंद्रभागाच सांभाळायची. 

खरेंची आई गल्ल्यावर असायची. खरे कधी कधी हॉरे्लमध्य े
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बसायचे. पण िे कायम एकिर सहशोब करीि सकंवा ऑडयर दऊेन 

चंद्रभागेला सचूना दणे्यापरुिेच त्यांच े काम. खरेंच्या हॉरे्लची 

स्पेशासलर्ी म्हणजे मगूभजी. त्यासाठी शेजारची ऑसफसेस व बॅकं 

येथील स्र्ाफ हमखास फक्त ही भजी खायला येि असि. रेससपी व 

कृिी अथायिच चंद्रभागेची. सिच्या हािाि काय जाद ूहोिी ह ेमला 

शेवर्पयांि उमगल ेनाही. 

 चहा पण चंद्रभागा चांगला मसालेदार करायची. एक 

सदवस जरी िी नसली िरी ओळखीचे सगऱ्हाईक सफरकि नसे. खरेंचे 

हॉरे्लचा कें द्रसबंद ूहोिी चंद्रभागा. 

 शासलमार चौकाच्या रॉयल हॉरे्लच्या शेजारच्या बोळीि 

पत्र्यांच्या चाळीि िी राहि होिी. एकदा १-२ सदवस शंकर पण 

आला नाही व िी पण साफ सफाईला आली नाही. मग मी 

गायकवाड सशपायाबरोबर सिच्या घरी गेलो. अथायि बॅकेंचे 

कामकाज आर्ोपले होि.े संध्याकाळची ५-६ ची वेळ असावी. 

गायकवाडने सिला हाक मारली. पत्र्याचाच दरवाजा होिा. सिने िो 

उघडला. घराि सिच्या २ लहान मलुी होत्या. त्यांना सिने बाहरे 

जायला सांसगिले. मी म्हर्ले अस ूद.े त्या काय त्रास दणेार आहिे. 

चंद्रभागेची िारांबळ झाली. लाकडाच्या िोडक्या मोडक्या खारे्वर 

शंकर झोपला होिा. िो आजारी असल्याचे व बहुिेक न्यमुोसनया 

झाल्याच े सिने सांसगिले. सिथे आम्हा दोघांना बसायला शक्य 
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सििकी चांगली गोधडी र्ाकली होिी. आम्ही दोघेही बसलो. सिला 

नाही म्हणि होिो. िरी सिने चहा ठेवलाच. घराि दधू नसाव ेयाचा 

अंदाज आला. कारण िी बाहरे गेली व पावशेर दधुाची सपशवी 

घेऊन आली. मी सिला रागावलो सदु्धा. अगं, शंकर आजारी 

असिाना ि ूह ेचहाचे काय करि बसली? िी दवाखान्याि जाऊन 

आली होिी. त्याचा खोकला व न्यमुोसनया हा आिा सिला 

सनत्याचा झाला होिा. एक दोन सदवसांि िो बरा होईल व आम्ही 

दोघेही कामावर येऊ. एवढ े असनूही िी खरेंच्या हॉरे्लवर २-३ 

िास कामावर जाि असे. कारण सिन े सटु्टी घेिली िर खरे त्या 

सदवसाचा पगार कापि असे. अशी कपाि सिला कशी परवडणार 

होिी? आमच्याकडे िर शंकर कायमस्वरुपी न्हिा. त्यामळेु हजेरी 

प्रमाणेच पैसे समळि असि. 

 िशी िी वयान ेलहान असावी त्यावेळी. पण सिच्या दोन 

मलुींना सशकवायचे मोठे करायचे व स्विःच्या पायावर उभे करायचे 

ह े स्वप्न िी पहाि होिी. मोलमजरुी िी करि,े नवरा करिो पण 

मलुांच्या नसशबाि िे यायला नको म्हणनू त्यांच्या शाळेकडे सिचे 

लक्ष असे. ह ेसगळे सांगायचे कारण सिच्या घरी ५-१० समसनरे्च 

थांबलो पण सिच्या बोलण्यािनू ह ेसगळे न सवचारिा आपोआप 

आले. 
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 आपल ंमन मोकळं करायला कोणीिरी मायेचे-प्रेमाचे हवे 

ना असे िी काकुळिीला येऊन म्हणाली. मी व गायकवाडने सिचा 

सनरोप घेिला. िी पदराने डोळे पसुि रस्त्यापयांि आम्हाला 

सोडायला आली होिी. शंकरची काळजी घे. और्ध े्यवसस्थि द.े 

मी व गायकवाडने सिला बजावले. 

 मी नंिर गायकवाडला सवचारले सदु्धा. खरेकडे सिला 

सकिी पगार असेल. सगळे काम िी करि होिी िरीही सिचा पगार 

त्यावेळी फक्त १०० रु. रोज होिा. शंकरचा बॅकेंचा पगार 

जवळजवळ िेवढाच. ६००० रुपयांि या चौघांचे कसे चालले 

असेल. िी मधनू मधनू आकसस्मि खचायला खरेंकडून उचल घेि 

असे असे कळल.े खरे िी दिे असे कारण त्यामळेु िी त्यांच्या 

दावणीला बांधली जाईल अगदी घट्ट. ह ेसहशोबी व मिलबी खरे 

कुरंु्बाने बरोबर ओळखले होि.े त्यामळेु सिची नोकरी सिथे चाल ू

राहण्यास मदि होणार होिी. अचानक येणाऱ्या खचायला सामोरे 

जाण्यासाठी दसुरा पयाययही न्हिा व मलुी नगरपासलकेच्या शाळेि 

असल्याने त्यांच्या शाळेचा खचय फक्त लागणारी पसु्िके वह्या व 

स्रे्शनरीचा होिा. िरीही चंद्रभागा मेर्ाकुर्ीला येि असे शाळा सरुू 

होण्याच्या वेळी. 

 मी बरेच सदवस याचा सवचार करीि होिो. यावर उत्तर 

न्हि ेव दसुरा पयाययही न्हिा. शंकरचा रोजचा पगार वाढसवणे 
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माझ्या हािाि होि.े मी िशी सशफारस करून ररजनल ऑसफसकडून 

त्याचा पगार सदवसाला वाढवनू घेिला. त्यासाठी शंकर व 

चंद्रभागाकडून िसे लेखी सलहून घेिले. मजकूर अथायि मीच सलहून 

सदला. र्ाईपही मीच करवनू घेिले. त्यांना थोडासा सदलासा 

समळाला याची जाणीव मला झाली. 

 पढेु काही सदवसांनी नाससकच्या काही शाखेंमध्ये 

सशपायांची कायम स्वरूपाची नेमणकू करायची असे क्षेत्रीय 

कायायलयािील श्री. बोरकर यांच्याकडून कळल.े माझे सवचार चि 

चाल ूझाले. चदं्रभागा यासाठी वयाि बसिे का िी पात्र आह ेका ह े

मी पडिाळून पाहू लागलो. पण ्अडचण दसुरीच होिी. सवय अजय 

व नाव े रोजगार सवसनमय कें द्राकडूनच आली पासहजेि व एकूण 

जागेच्या ४ पर् नाव ेत्या ऑसफसकडून मागसवण्याि आली असे 

कासमयक सवभागाकडून चौकशीअंिी समजले. म्हणज ेचंद्रभागेला 

रोजगार सवसनमय कें द्राि नाव नोंदसवण्यास सांगाव ेलागेल. यावेळी 

मी व आर. ्ही. कुलकणी यांनी चंद्रभागेला शाखेि बोलावले. 

 या नवीन नेमणकुीची कल्पना सिला सदली व एका 

आठवडयाि ि ू सिथ ेनाव नोंदवनू ये असे सांसगिले. सरुुवािीला 

सिला ह ेकाहीच समजले नाही. खरेंची नोकरी सोडायची ह ेसिला 

न पर्ण्यासारखे होि.े िे सहजासहजी सोडणार नाहीि असे िी 
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आम्हाला म्हणाली. िे नंिर पाहू असे म्हणनू सिला त्या कें द्राि १-

२ सदवसांि जायला सांसगिले. 

 आमच्या सांगण्यावरून नाससकच्या रोजगार सवसनमय 

कें द्राि िी जाऊन आली. त्यांनी सांसगिलेली कागदपत्रे सिने १-२ 

सदवसांि गोळा केली. सिथे अजांर् नाव नोंदवायला पैसे द्यावे 

लागिील म्हर्ली. शंकरचा मसहन्याचा पगारािील काही सदवसांचा 

पगार आधीच दऊे असे करून िो प्रश्न समर्वला. 

 आिा िी नाव नोंदवनू आली होिी. सिचे वय व पात्रिा 

सशपाईच्या भरिीसाठी योग्य होि.े त्या सनकर्ाि िी बसि होिी. 

मला हायसे वार्ले. बोरकर यांनी त्यांच्याकडून जी नाव े येिील 

त्याि सहच ेनाव आले िरच आपल्याला सहचा सवचार करिा येईल 

असे सांसगिले. 

 अडथळ्याची शययि संपली न्हिी. सिने त्या कें द्राि २-३ 

हलेपारे् मारले होि ेत्यामळेु सिची सिथ ेिोंडओळख झाली होिी. 

बॅकेंकडे नाव े पाठवायची त्या सवभागाकडे सिने चौकशी केली. 

एकूण २० जणांमध्ये सिचे नाव येण ेआवश्यक होि.े सिन ेिर ३-४ 

सदवसांपवूीच नाव नोंदसवलेले. सिला संध्याकाळी आम्ही २-३ जण 

भेर्लो व काही करून नाव यादीि येईल ह ेपहा. दसुऱ्या सदवशी 

खरेच्या हॉरे्लमधनू अधाय सदवसाची सटु्टी घेऊन िी गेली. सिथल्या 

कमयचाऱ्यांसाठी िर ही संधीच होिी. त्यांनी जास्ि रकमेची मागणी 
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केली पण सिला सांसगिले असल्याने सिन ेिी कबलू करून सदली. 

आिा अजनू एक अडसर दरू झाला. 

 एक आठवडयानी श्री. बोरकर यांचा फोन आला. रोजगार 

सवसनमय कें द्राकडून नावांची यादी समळाली व चंद्रभागेचे नाव याि 

२० वे आह ेसांसगिले. आिा मलुाखिीचा सदवस येणार होिा. 

 सिला यासाठी काय सवचारणार याचा अंदाज आम्ही 

घेिला व धीर्पणे उत्तरे द ेअसे सांसगिले. सशपायाचे काम मी माझे 

पिी सटु्टीवर गेले की सेवा शाखेि करि ेव मला याची मासहिी आह.े 

र्पाल सचर्कवणे, सिसकरे् लावणे, पोस्र्ाि रसजस्र्डय करून पाविी 

आणणे, चेक घ्यायला व दयायला दसुऱ्या शाखेि जाणे ही कामे 

मी करि असिे ह ेसवचारले नाही िरी सांगायचे ह ेठरवले. 

 झाले एकदाचा मलुाखिीचा सदवस उजाडला. सकाळी 

११ लाच िी शाखेि आली. माझ्यासह इिर सवय स्र्ाफच्या पाया 

पडली व आम्ही सिला याि शभुेच्छा सदल्या. जण ूएका सद्यांिनू 

िी जाणार होिी. खरेंच्या हॉरे्लच्या जाचािनू, गलुामसगरीिनू सिची 

सरु्का होणार होिी. दपुारी ४ वा. सिची ररिशीर मलुाखि झाली. 

कासमयक सवभागाचे आसधकार होि ेव श्री. बोरकर पण पॅनेलवर होि.े 

त्यामळेु मी िसा सनधायस्ि होिो. सनकालाला २-३ सदवस लागले. 
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 शाखा चाल ूझाली होिी. आज शंकरने सगंुधी स्प्रे मारला 

होिा. वािावरण प्रसन्न होिे. सििक्याि बॅकेंचे बंद पासकर् घेऊन 

पळि पळि उसासा र्ाकि चंद्रभागा आली. थेर् माझ्याकडेच. 

साहबे पासकर् िमु्हीच उघडा म्हणाली. सिची सशपाई या पदासाठी 

नेमणकू झाली होिी. पत्र वाचनू दाखवल.े सिला जजुबी मराठी 

वाचायला येि होि.े सिनेही मोठया उत्सकुिेने िे कसेबसे वाचले. 

 िी थोडा वेळ बाहरे गेली. येिाना सिन ेपेढे आणले होिे. 

सिच्या डोळ्यांि आनंदाचे अश्र ूआले होिे. माझेही डोळे त्यावेळी 

नकळि पाणावलेच. श्री. कुलकणी व पाग े व सवय मसहला 

कमयचाऱ्यांना आनंद झाला. खरेच्या हॉरे्लपेक्षा अडीचपर् पगार 

होिा. सशवाय कायमस्वरुपी कमयचाऱ्यांप्रमाणे रजा व इिर सवलिी, 

३ वर्ाांिनू एकदा सफरायला जायचे पैसे ह ेसगळे सिला अगदी नवीन 

होि.े 

 खरेच्या आईने सिला ि ू सशपायाची नोकरी कशाला 

करिेस, ि ूएक स्त्री आह,े बॅकेंिली कामे िलुा कशी जमिील वगैरे 

बरेच सांगनू पासहल ेपण चंद्रभागा थोडेच ऐकणार होिी? 

 अजनू एक छोर्ासा अडसर आलाच. सिची पसहली 

नेमणकू ससन्नर एम.आय.डी.सी. शाखेि झाली. रोज एसर्ीने जावे 

यावे लागेल, प्रवासाचा खचय होईल व जायला अधाय िास लागेल. 

हया सगळ्या संभा्य अडचणी येणार होत्या. पण िी आिा 
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सजद्दीला पेर्ली होिी. ३००-४०० रु. भाडेखचय होऊ दया म्हर्ली. 

मी रोज लवकर उठून डबा करून व सगळ्यांचा स्वयंपाक करून 

जाईन म्हर्ली. मलाही बरे वार्ले. 

 सिथला स्र्ाफ माझ्या ओळखीचा होिा. श्री. जोशी मॅनेजर 

होि ेव श्री. डोळे आसधकारी होि.े त्यांना सांसगिले की, सांभाळून 

घ्या. पण ही वेळच आली नाही. सिचा गोड स्वभाव, नम्रिा व 

कामाबद्दल कधीही ििार नाही त्यामळेु िी सिथ ेलगेच रूळली. 

 असे एक िप सिथे काढल ेव १२ वर्ाांनंिर िी सपंपळगाव 

बहुला म्हणजे सािपरू शाखेि बदली होऊन रूज ूझाली. सगळ्या 

स्र्ाफची मन े सिने सजंकली होिी ह े मला सिथ े गेल्यावर लगेच 

कळल.े 

 सिने मला केलेला नमस्कार व डोळ्यांिील आसवे पाहून 

मीही गसहवरून आलो होिो. मजुमूदार माझ्याशेजारीच कारमध्ये 

होिा. बोलिा बोलिा आम्ही संगमनेर सोडले होि ेव चहासाठी 

थांबायचे ठरले होि.े ड्राय्हरने गाडी थांबवली व चंद्रभागेच्या 

सजद्दीला मनोमन सलाम करून मी धाब्यावरच्या चहाचा घोर् घेऊ 

लागलो. 
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आप्पा व ताई  

 

 

आज जवळजवळ दोन वर्ाांनी गावी गेलो होिो. मागच्या वर्ी 

करोनाच्या संकर्ामळेु उत्सवाला जािा आले नाही. त्यासनसमत्त 

आमच्या समोरच असलेल्या शांिारामची भेर् झाली. लहान 

असिाना त्याच्या घरी अनेक वेळा जाि असेल. त्याची आई जीजी 

मला श्रावणाि पोथी वाचायला बोलवि असे शांिाराम त्याने 

बांधलेल्या ओर्यावर बसला होिा. त्याची दोन्ही मलुे त्याचे 

वसडलोपासजयि ज्वेलरीचे दकुान सांभाळि होि.े शांिारामने त्याच्या 

शेजारची दोन घरे सवकि घेऊन निूनीकरण केले होि.े पैकी एक घर 

माझ्या जीव:श्च कंठ:श्च बालपणीच्या समत्राच्या म्हणजे रमेशच्या 

आई-वसडलांचे होि.े रमेश अकाली गेला. त्याचा थोरला बंध ूभान ू

पण रासहला नाही. मधला मधकुर पण आिा ८० वर्ाांचा होिा. पण 

िो पण गावी येि नस.े मी शांिारामला सवचारले सदु्धा! 

 मधकुर आिा कुठे असिो? िो पणु्याला स्थासयक झाला. 

पवूी सनयसमि उत्सवाला येि असे, पण आिा मात्र त्याला येण ेहोि 

नाही म्हर्ला. आप्पा व िाई म्हणज ेमधकुर व रमेश िे आई-वडील 

त्यांना जाऊन आिा दोन दशके झाली होिी. 
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 गावी गेलो की मागच्या स्मिृीला उजाळा समळिो. नकळि 

मनाि व अंि:चक्षपूढेु त्या चलिसचत्रपर्ाप्रमाणे िरळिाि. 

शांिारामचा सनरोप घेिाना आप्पा, िाईची आठवण झाली. मी 

१९७१ पयांि कॉलेज होईपयांि गावीच राहि होिो. रमेश ओिरू 

जवळच्या मढ या गावी हायस्कूलवर क्लाकय  म्हणनू लागला होिा. 

नंिर एका दधुयर पोर्ाच्या आजाराने त्याच्यावर माि केली. मी वारी 

येथे शाखाप्रमखु असिाना भानचू ेपोस्र्काडय आले होि.े मी दौंडला 

जाऊन आलो होिो त्यावेळी.  

 पण आज आप्पा व िाईच्या आठवणी माझा पाठलाग 

करू लागल्या होत्या. रमेश मी व अशोक आम्ही बालपणीचे 

सवंगडी. एकत्र दवे दशयनाला जायचे. रोज घार्ािील गणपिीपयांि 

सफरायला जायचे. हा आमचा सनत्यिम सकिीिरी वर् े आम्ही 

जपला होिा. 

 मी त्याच्या घरी एकदा िरी जायचोच. आप्पा सशवणकाम 

करीि होिे. त्यांची एक जनुी Puff कंपनीची सशलाई मशीन होिी. 

त्या मसशननी आप्पांची शेवर्पयांि साथ सदली. चकूुन िी बंद पडली 

िर त्या सदवशी आप्पांचे काम बंद ्हायचे. वयाच्या मानान ेआप्पा 

खपू थकलेल े वार्ायचे. पांढरा सदरा धोिर व र्ोपी या त्यांच्या 

पेहरावाि एकदाही अपवादाने सदु्धा बदल झालेला मला आठवि 
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नाही. भान ू खाजगी सकराणा दकुानाि कामाला होिा. मधकुर 

Forest खात्याि गाडय होिा. त्यामळेु आप्पांना सशलाई कामावरच 

अवलंबनू राहावे लाग.े रमेशचे सशक्षण त्याचा खचय आप्पांनाच 

करावा लागि असे. बाकी दोन्ही मलु े उत्सवासाठी सहकुरंु्ब 

यायची. २ सदवस रहायची. रमेशची एक बहीण कमल िी पणु्याला 

आळंदी गावाि राहि होिी. सिचीही पररसस्थिी जेमिेमच.  

 एवढे असनूही आप्पांनी कधी ििार केली नाही. 

आयषु्ट्याचा सकारात्मक सवचार काय असिो ह े आप्पांनी कधी 

वाचले सकंवा ऐकले नाही; पण आचरणाि मात्र पणूयपणे आणले 

होि.े रमेशन ेपण ह ेमनापासनू आनंदाने स्वीकारल ेहोि.े िो िांब्याि 

सवस्िव र्ाकून त्याचा हायस्कूलचा गणवेश इस्त्री करि असे. 

पररसस्थिीशी जळुवनू घ्यायचे धडे सगरविा त्यान ेअंगी बाणले होिे.  

 िाई नेहमी प्रसन्न असायची. लगुडे जरी सथगळ लावलेले 

असले िरी नेहमी स्वच्छ असे. पासवत्र्य व सनमयळिा यापेक्षा वेगळी 

काय अस ूशकि?े िाई काठाची चोळी घालि असे. सिचा आवाज 

मदृ ू होिा. त्यांचे घर लहान होि.े फक्त एक खण रंुद. पण िीन 

खोल्या सलग व नंिर वाडा होिा. िाईने दोन झाडे लावली होिी. 

एक कापसाचे व दसुरे डासळंबाचे. त्या दोन्ही झाडांनी िाईवर सकिी 

प्रेम केले होिे. कमीि कमी मी पहाि होिो त्या ७-८ वर्ाांि िरी 
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िाईवर िी रागवली नाहीि. कापसाची आलेली बोंडे पाहून िाईला 

आनंद ्हायचा. सिच्या सद्याच्या वािीची सोय या कापसाच्या 

झाडानेच केली होिी. डासळंबे खपू लहान असि. त्याचे दाणे पण 

लहान पण गोड होि.े एखाद ेडासळंब सपकले की, मला व रमेशला 

िाईने हसि द्यावे.  

 िाईचा स्वयपाक लवकर होि असे. छोर्ीच मािीची चलू, 

पण िाई िी नेहमी पसुनू स्वच्छ ठेवायची. स्वयंपाक घर सकिी छोरे्. 

साधा रॉकेलचा स्र्ो्ह यायला सदु्धा त्यान ेमहूुिायची वार् पासहली 

होिी की काय?  

 मला वार्िे, आम्ही हायस्कूलला गेलो होिो िे्हा 

िाईच्या घरी सपिळी स्र्ो्ह आला असावा. मधकुरने िो नवीन 

स्र्ो्ह आणला होिा, त्यासदवशी िाईचा आधीच प्रसन्न व 

र्वर्वीि असलेल्या चेहरा खलुनू सदसला होिा.  

 मी कधी १० वाजिा सकाळी रमेशच्या घरी गेलो िर िाई 

म्हणायची. सरेुश, रमशे बरोबर बस जेवायला. हल्लीची मलुे नकार 

दिेाि. पण मी िाईला नाही म्हर्लो नाही. छोर्ी सपिळीची िार्ली 

त्याि सिन ेकेलेली चलुीवरची लहान बाजरीची भाकरी व भाजी मी 

सकिीिरी वेळा खाल्ली. चलुीच्या मंद अग्नीवर िाईची भाकरी पण 

िाईच्या स्वभावप्रमाणेच मऊ असायची. भाजीसाठी िाई दगडी 
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पार्ावर समरची व मसाला रोज वार्ायची. आयवुेदाि और्ध 

सनमायण करिाना भाव पडिाि म्हणे, पण िाईच्या स्वयपाकाि मोला 

महागाचे मसाले नसायच.े साधी लाल समरचीचे वार्ण असायचे. 

पण सिच ेमन पणूय स्वयपाक करण्याकडे असल्यान ेसिची लसणाची 

चर्णीसदु्धा सकिी चवदार लागायची. िाई आग्रहाने वाढायची त्या 

आग्रहाि सकिी माया होिी ह्याच ेशब्दांकन मी कसे करू? 

 जेवण झाल ं की मी, रमेश अजनू शेजारच्या त्याच्या 

बसहणी माडीवर खेळि अस.ू एवढी मस्िी व आवाज दऊेन पण 

िाई कधी आमच्यावर रागावलेली आठवि नाही. 

 गावी असिाना लहान असनूसदु्धा लवकर उठि अस.ू िाई 

भल्या पहारे् उठून अंगण झाडायची. सडा र्ाकायची. रांगोळी 

बहुिेक बेलपात्राची काढि असे. सदवाळीि मात्र याला अपवाद. 

सठपक्याची रांगोळी काढि होिी. मी रमेश आम्ही लांब जाऊन 

रांगोळीचे खडे छोरे् दगड आणनू िे बारीक केलेि. माझी आई व 

िाईसदु्धा िी रांगोळी वस्त्रगाळ करून वापरि होिी. रमेश मधनू 

मधनू सटु्टीि दौंडला जायचा. मग मात्र मला करमि नसायचे. िरीही 

आप्पा िाईकडे मी चक्कर मारि असे. 

 िाईच ेघर साधेच. न चकुिा शेणाने िी सारवायची. रमेश 

व मला म्हणायची, एक िर माडीवर जा नाहीिर पणूय वाळेपयांि येऊ 
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नका घराि. ह ेपाहून मला राष्ट्रसंि िकुडोजी महाराजांचा अभंग 

आठवला- 

 राजास ्जी महाली | सौख्ये कधी समळाली –––ऽऽ | 

 िी कुणा सवय प्राप्त झाली या झोपडीि माझ्या || 

 भमूीवरी पडावे, िाऱ्याकडे पहाव,े 

 प्रभनुाम सनत्य गावे या झोपडीि माझ्या || 

 सखु म्हणज े नेमके काय असिे ह्याचा वस्िपुाठ म्हणज े

िाईची घराची स्वच्छिा होिी. मागच्या वाडयाची सभंि २५-३० 

फूर् लांब असेल व १५-१६ फूर् उंच असेल. पण दर सदवाळीि िाई 

िी हमखास सारवायची. िाईला हा उत्साह कुठून यायचा? 

जगण्याि आनंद असिो ह े पसु्िकी वाक्य सिने वाचलेच न्हि.े 

कारण आप्पा िरी चौथी पयांि सशकलेले होिे पण िाई – –  

 िी म्हणायची, मी कशाला सशकायला पासहजे? माझी पोरं 

सशकिाि ना! िाई िशी खपू भोळी, पण धासमयक होिी दवेळाि 

हमखास दशयनाला जायची.  

 सिच्या सभंिीला सभंि लागनू आप्पाच्या भावाचे घर होि.े 

िाईची जाऊबाई नेहमी गसु्स्याि असायची. सिची दोन मलुे पणु्याि 

नोकरीला होिी. वसंिा व शरद. धाकर्ा मात्र सशकला नाही. मग 
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एका खाजगी सपठाच्या सगरणीि कामाला होिा. मलुे पणु्याि 

असल्याने िी नाही म्हर्ले िरी गसवयष्ठ झालेली सदसि होिी.  

 चकूुन सटु्टीि वसंिरावांची मलु े गावी आली िर िी 

समवयस्क असल्यान े आमच्याबरोबर खेळायची. िे पणु्यावरून 

बसुद्धबळ आणायचे, छोर्ा कॅरम आणायचे. त्या मलुांना मजा 

वार्ायची. पण त्यांचे आई-वडील माझ्याकडे व रमेशकडे िचु्छिेने 

पाहि होिी की काय, असे वार्ायचे. आमच्याबरोबर खेळि 

असिाना त्यांची आई हाक मारायची. ज्ञानान ेमाणसू शहाणा होिो 

म्हणज े नेमका काय होिो? त्या शहाणपणाि माणसुकीचा गंध 

असिो की नाही, याची शंका यावी इिके त्यांचे वियन आम्हाला 

खर्कि असे. आज मीही पणु्याला आलो िो लहानपणाचा बंडा 

माझ्याजवळच ससंहगड रोडला राहिो. एक भाऊ लंडनला स्थासयक 

झाला. त्याचे वडील ९० च्या आसपास आहिे मधनू मधनू 

सकाळी सफरायला जािाना भेर्िाि. मला त्यावेळी लहानपणाचे 

सदवस आठविाि. आमच्यापासनू दरू ठेवण्याची िी वतृ्ती पाहून 

आजही सिर्कारा येिो.  

 माझी आई गेली त्यावेळी मी १३-१४ वर्ाांचा होिो. मी 

हबंरडा फोडून सारखा रडि होिो. आईला सोडायलाच ियार 
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न्हिो. त्यावेळी िाई घरी येऊन मला अक्षरशः कडेवर घेऊन 

सिच्या घरी गेली सकिी समजिू काढि होिी माझी!  

 मला अजनूही चांगले आठविे, अशी माया लावणारी 

माणस े आिा दसुमयळ का ्हावीि? अवकाशािील माया संपली 

का? नािलग असनू नािी सदु्धा शषु्ट्क का ्हावीि?  

 आजच्यासारखे आमचे लहानपण असिे िर आम्हालाही 

िाईची माया कुठून समळाली असिी? 

 िाई आप्पाची आठवण झाली की, मन आजही 

गिकाळाि रममाण होिे. िेवढाच मनाला प्रेमाचे िरु्ार 

अनभुवायला समळिाि. 

 शांिारामने आज मला बोलावले नसि ेिर आप्पा-िाईची 

आठवण जी मनाच्या कोपऱ्याि साठवली सिला बाहरे यायला वार् 

िरी कशी समळाली असिी? 

 सखुी व आनंदी जीवन जगायला पैसा लागिो, असे जर 

कोणी म्हणि असेल िर आप्पा िाई त्याला अपवाद आहिे, असे 

मी म्हणेन. त्यांनी कधीही पैसे कोणाकडे मासगिले नाही की, चैनीची 

वस्ि ूघराि घेिली नाही, िरीही प्रत्येक क्षण िे आनंदाने जगले. 
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आमचे दादा  

 

 

आज आण्णाचे दोन मेसेज 

आले. आण्णा म्हणज ेसौ. शोभनाचा 

भाऊ. िे दोन्ही मॅसेज दादांच्या 

बाबिीिले होिे. माझ्या आयषु्ट्याि 

दोन दादा आले एक शोभनाचे वडील; 

त्यांना सगळे दादाच म्हणिो व दसुरे 

माझे चलुिे. त्यांना पण आम्ही दादाच 

म्हणि होिो. आण्णांनी पाठवलेल्या 

मॅसेजमध्य ेदादा यांना आदशय ्यापारी परुस्कार समळाल्याची एक 

जनुी बािमी पाठवली होिी. आमच्या लग्नानंिर ३० वर् ेदादांचा 

सहवास आम्हाला लाभला होिा. आम्ही ज्या ज्या वेळी मंचरला 

गेलो, त्यावेळी दादांनी केलेले स्वागि मी कसा सवसरेन? 

मंचरच्या दादांचा स्वभाव असिशय मनसमळाऊ होिा. सकराणा 

दकुानाि त्यांनी खपू कष्ट घेिले होि.े असिशय प्रामासणकपणाने 

धंदा करणे ह ेत्यांचे वैसशष्टय होि.े घराि कोणीही पाहुणा आला िर 

जेवणाचा आग्रह करीि. त्यांचा एक सनत्यिम असे. सकाळी 
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लवकर उठून गार पाण्याने अंघोळ. नंिर ्यायाम व त्यानंिर 

आवरून सवठ्ठल मंसदराि ज्ञानेश्वरी पारायणासाठी जाणे. त्याि त्यांनी 

खंड पडलेला मला आठवि नाही. आिा सवय ठोक ्यापारी 

मंचरला येिाि. पवूी मात्र दादांना पणु्याला जाऊन ऑडयर द्यावी 

लागि असे. आठवडयाि एकदा िरी िे जाि असि. त्यांची वेळ 

पण ठरलेली असे. चौंडेश्वरी मंसदराि सप्ताह असेल िर दादांची 

लगबग. कीियनकारांना घरी जेवायला बोलवणार! एकदा मला त्या 

सप्ताहाि प्रवचन करायला दादांनी सांसगिले होि.े 

त्यांच्याकडे एक जनुा सफसलप्स छोर्ा रासन्झस्र्र असे. न 

चकुिा दपुारच्या १:३० च्या मराठी बािम्या िे ऐकि असि. आम्ही 

सगळे सटु्टीि गेलो की दादा हमखास गोड घेऊन यायचे. दादांना 

गोड खपू आवडायचे. दादांनी त्यांच्या चारही मलुींची लग्न ेखपू 

हौसेने लावली. त्यांची वतृ्ती पणूय धासमयक होिी; त्यामळेु सहसा िे 

सचडि नसि. अथायि दकुानािील उधारीमळेु सगऱ्हाइकांवर मात्र 

रागवि. िे धंद्यामळेु स्वाभासवक होि.े दादांनी सवयच नािवांवर खपू 

जीव लावला. त्यामळेु प्रसाद, िाई व योगेश या माझ्या सिन्ही 

मलुांना दादांची आजही आठवण होि.े  

माझी सजथे सजथे बदली झाली त्या त्या सठकाणी दादा व सौ. 

शोभनाची आई आलेले आहिे. आल्यावर स्नान झाले की, 
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ज्ञानेश्वरी हमखास वाचि. मी ज्ञानेश्वरी रोज वाचिो ह ेत्यांना खपू 

आवडायचे. प्रसाद व िाईचे लग्न २००८ साली झाले पण दादा 

२००७ सालीच आमच्यािनू सनघनू गेले व या लग्नाला न्हि ेयाची 

खंि मला अजनूही जाणविे.  

एक साधे सििकेच सनमयळ जीवन दादा जगले. त्यांचे 

संस्काराचे भांडवल घेऊनच जयंि आिा दकुानदारी सांभाळिो 

आह.े मला कधी कधी वार्िे जयंि म्हणजे ज्याला आम्ही बाळू 

म्हणिो. िो दादा दकुानािच आहिे असे समजनूच दकुान चालविो 

की काय? या आभासािच कृिज्ञिा आह.े दादा ज्यासदवशी गेले 

त्यावेळी कोणालाही थोडासदु्धा त्रास न दिेा गेले. झोपेिच त्यांनी 

शेवर्चा श्वास घेिला. त्या वेळी मी सरुिला होिो. यायला मला ८-

१० िास लागले. त्यामळेु त्यांचे अंत्यदशयन ही मला लाभले नाही, 

ही हळहळ मला आजही अस्वस्थ करि.े 

आमचे दसुरे दादा माझे चलुिे, पण वसडलांपेक्षा जास्ि जीव 

लावला त्यांनी. मी आज जो आह ेसकंवा सशकलो घडलोय त्याचे 
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श्रेय दादांनाच. दादांवर पणूय कादबंरी 

होईल इिक्या आठवणी आज दारू्न 

आल्याि.  

मी ५-६ वर्ाांचा होिो त्यावेळी 

गावाि एक फोर्ोग्राफर आला होिा. दादा 

त्यावेळी मराठी शाळेचे हडेमास्िर होिे. 

गावी म्हणजे आमच्या आणे गावी. मी, 

केशव, सबरू म्हणज े दादांचा मलुगा व 

माझा मोठा भाऊ, एक मंत्र्यांच्या 

नािेवाईकांचा भाऊ. आमच्या चौघांचा 

फोर्ो दादांनी मराठी शाळेच्या ओर्यावर 

बसनू काढून घेिला होिा. सकिीिरी वर् े आमच्या आण्याच्या 

ओसरीि िो होिा. ज्या मंचरच्या भाऊचा उल्लेख मी केला िो पढेु 

कल्याणला गेला. पण लहानपणी त्याला पायाला खपू आजार 

झाला. त्यावेळी दादांनी रोज त्याचे पाय स्वच्छ और्धाने धिुलेले 

मला चांगले आठविे. एकदा गजानन (म्हणजे माझा धाकर्ा भाऊ) 

दवेळाि जोराि पडला होिा. त्यावेळी त्याच्या कपाळािनू खपू रक्त 

वाहि होि.े दादांनी घाईघाईन े येऊन त्याला कडेवर घेऊन घरी 

आणले. त्यावेळी गावाि डॉक्र्र न्हिे. दादांनी कािाचे चणूय करून 
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त्याचा लेप लावला होिा. आज त्या सठकाणी ४-५ र्ाके िरी पडले 

असिे व ८-१० सदवस हॉसस्पर्लला ॲडसमर् कराव ेलागले असिे.  

माझी आई ज्यावेळी बाळंिपणाि गेली त्यावेळी मी सािवीि 

होिो पण दादांनी शेजारच्या गावी म्हणजे बेल्ह्याला जाऊन 

डॉक्र्रला आणले होि.े नाना म्हणजे वडील त्यावेळी बाहरेगावी 

गेले होि.े मला लहानपणापासनूच दादांनी खपू खपू घडवले आह.े 

अगदी शाळेि जाि न्हिो िे्हा ५ वर्ायचा असिानाच १५ 

ऑगस्र्ला शाळेि भार्ण करायला सांसगिले होि.े दादा त्यावेळी 

शाळेचे मखु्याध्यापक होिे. मी पसहलीि असिाना त्यांनी मला 

स्रे्जवर छोरे् नार्क बसवनू सदले होि.े 

िोंडी गसणिे सांगायचे मला व खपू अवघड पण िरीही िोंडीच 

उत्तरे द्यायला लावायचे. आम्ही हायस्कूल स्कॉलरसशपला बसलो 

होिो. दादांनी त्यावेळी एक छोरे् गजराचे घडयाळ आणले होिे. 

आमचे ७ वीचे सशक्षक दादांना आदरान ेगरुुजी म्हणिाि. कारण िे 

दादांचे सवद्याथी होि.े आम्ही ६ जण गरुुजी व दादा सगळे समळून 

या परीक्षेसाठी पणु्याला गेलो होिो. दादांनी माझी ियारी करून 

घेिली होिी ह ेवेगळे सांगायला नको. मी आईबरोबर कळंबला 

आजोळी गेलो होिो. आईच्या चलुि भावाच्या मलुाकडून िे पण 

सशक्षक होिे. सकाळी ८ वाजिाच अंब ूअबं ूम्हणनू आईकडे आले 
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म्हर्ले, बघ िझु्या मलुाचे नाव आले या वियमानपत्राि. आईला 

एवढे कुठे वाचिा येि होिे? मी पणुे सजल्ह्याि स्कॉलरसशपला 

पसहला आलो होिो. आई नेहमी म्हणायची माझी मलुे एक सदवस 

खपू मोठे होिील. एकदा िी वसडलांना रागावनू म्हर्ली होिी.  

‘‘शेणािले सकडे काही शेणाि राहि नाही िे पण बाहरे 

येिाि’’ िी सशकली असिी िर यापेक्षा चांगली उपमा सिने सदली 

असिी. मी सिला पार्ीवर सिचे नाव सलहायला व िेच वाचायला 

सशकवले होिे. एकदा त्या वेळचे िालकुा मास्िर श्री. पोरे् व माझे 

आहरे गरुुजी ह े रात्री घरी आले व आईला त्यावेळी सलहायला 

सांसगिले. पार्ीवर सिन े सिचे नाव सलसहले. त्यावेळी सिला सकिी 

आनंद झाला होिा. 

मी खपू सशकावे असे दादांना वार्ायचे. नेमकी घरची 

पररसस्थिी जी खपू चांगली होिी. आई गेल्यानंिर मात्र दकुान 

पवूीसारखे चालेनास ेझाले होि.े मला इसंजसनअर सकंवा मेसडकलला 

घालायचे िर खचय येईल असा सवचार करुन दादांच्या एका धायबर 

नावाच्या नारायणगावच्या सशक्षक समत्राने मी कृर्ी महासवद्यालयाि 

जावे असा सल्ला दादांना सदला. मी खपू नाराज झालो होिो. पण 

त्यावेळी काही समजायचे व करण्याचे माझे वय न्हि.े  
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दादाच मला घेऊन पणु्याला मलुाखिीसाठी घेऊन आले. नंिर 

प्रवेश समळाल्यावर होस्रे्लच्या प्रवेशापयांि प्रत्येक वेळी दादा 

माझ्यासोबि यायचे.  

मी खपू लहान होिो; पण मला आठवि े की, त्यावेळी 

आमच्या गावच्या म्हणजे श्री. रंगदास स्वामीच्या उत्सवाचा सगळा 

जमा खचय दरवर्ी दादाच सलहीि असि. 

मला ज्यावेळी बाँकेि नोकरी लागली, त्यावेळी मी दादांना 

शर्ायला रे्ररकॉर्चे कापड आणले होि ेत्यावेळी दादा जे म्हणाल ेिे 

मला अजनूही आठविे. मी हरक कापड सदऱ्याला वापरिो. ह े

रे्ररकॉर्चे कापड कशाला आणले? इिकी वर् े मी साधे हरक 

कापड वापरले िर आिा काय रे्ररकॉर्चा सदरा सशव ू काय? 

त्यानंिर मी कधीही रे्रीकॉर्चे कापड आणले नाही. आपल्या 

जीवनाि काय शेवर्पयांि करिा येईल त्याप्रमाणे वागलेले बरे, ही 

दादांची साधी सशकवण होिी. 

दादा आम्ही लहान असिाना आजारी पडलो िर आईबरोबर 

आम्हाला जनु्नरच्या भार्वडेकर डॉक्र्रांकडे घेऊन येि. एक सदवस 

पणूय जाि असे त्यावेळी िे काचेच्या बार्लीि त्यांनीच ियार केलेले 

और्ध ेदिे असि.  
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दादांचे राहण ेएकदम साधे. पांढरा सदरा, धोिर िे पण साधे. 

त्यांचा एकच कोर् होिा व िपसकरी रंगाची पठ्ु्ठयाची र्ोपी, िी पण 

पणु्यािील ससर्ी पोस्र्च्या जवळच्या एकाच दकुानाि समळि असे. 

नंिर नंिर माझे जाणे कमी ्हायला लागले. दादांना मात्र खपू 

आठवण होि असे असे दसुऱ्याकडून समजायचे. प्रसाद, योगेश व 

िाई यांना घेऊन गेलो की, त्यांची िे खपू आस्थेने सवचारपसू करि 

होि.े जर मलुांना घेऊन गेलो नाही िर त्यांची आठवण काढायचे. 

दादांनी कधी पररसस्थिीबद्दल ििार केली नाही. स्विः 

मखु्याध्यापक असनू आमची चलुिी मात्र शाळेि असजबाि गेलेली 

न्हिी. नंिर नंिरच्या बदलीि दादा एकरे्च गेले आहिे. 

दादा सेवासनवतृ्त झाले व नंिर गावीच रासहले, त्यावेळी त्यांच े

आवरले की सगिाई पणूय म्हणि. ज्ञानेश्वरीचा अध्याय वाचि. मी 

८वी-९वीि होिो. मी शेजारी बसि होिो. मीही सगिाई वाचे. कधी 

कधी त्यांच्या बरोबर ज्ञानेश्वरीपण वाचि असे. आज ज्ञानेश्वरी 

वाचिाना अथय थोडाफार समजायला लागलाय; पण ह ेबाळकडू 

दादांनी पाजले आह े ह े आिा उमगायला लागले. आमचे कपडे 

म्हणज े मी, थोरला भाऊ केशव व धाकरे् २ भाऊ गजानन व 

सशवाजी यांचे कपडे आमच्या वसडलांनी क्वसचिच सशवले 

असिील. माझा लहानपणीचा समत्र रमेश त्याचे वडील, आम्ही 
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त्यांना आप्पा म्हणि अस.ू दादा आम्हाला घेऊन आप्पाकडे कपडे 

सशवायला द्यायचे. अगदी गणवेशसदु्धा. 

दादा आम्हाला गावावरून पालेची सबसस्करे् आणायचे. 

त्यावेळी त्यावर गाईच े सचत्र असे. पण एकावेळी एकच सबसस्कर् 

दऊेन पडुा परि रंकमध्ये ठेवनू त्याला कुलपु लावि.  

सदवाळीि सदु्धा फर्ाके आणले की, सगळ्या भावांचे सारखे 

वारे् करून द्यायचे. आज ह े सगळे आठवले की, वार्िे सकिी 

साचेबंद जीवन होिे िे! िरीही त्याि मजा होिीच िी अनभुवली. 

नाना म्हणजे वडील कामासनसमत्त नागपरू सकंवा िळेगावला जाि व 

िेही खाऊ आणि. पण दादांची पद्धि वेगळी होिी. सदवाळीला 

दादा लक्ष्मीपजून करि. आम्ही सगळेच िे पाहाि अस.ू त्यामळेु िी 

पजूा आम्हीही सशकलो.  

एकदा मी १०-११ वर्ायचा होिो त्या वेळचा प्रसंग खपू 

गमिीशीर आह.े दादा ९ वाजिाच्या िळेगाव गाडीने अळकुर्ीला 

म्हणज ेबसहणीच्या गावी गेले होि.े बसहणीला मलुगा झाला होिा 

म्हणनू बाळंिसवडा घेऊन जायचा म्हणनू िे गेले. मी बाहरे होिो. 

मी घरी आलो िर आईने दादा आिाच ९ च्या एसर्ीने अळकुर्ीला 

गेल्याचे सांसगिले. दादा मला कसे घेऊन गेले नाही? मी कसलाच 

सवचार केला नाही. िसाच स्रॅ्न्डवर गेलो. एसर्ी २-३ समसनर्ापवूीच 
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गेली होिी. आजकाल ४-५ वर्ायच्या मलुा-मलुींना सदु्धा चपला-

शजू असिाि. त्यावेळी आम्ही हायस्कूलला सदु्धा अनवाणी जाि 

होिो. त्यामळेु आिा काय कराव?े एसर्ी आिाच गेली होिी. 

अळकुर्ीला जायला बेल्ह्याहून दसुरी पारनेरची बस असायची 

एवढे जजुबी ज्ञान होिे. मी अक्षरशः बेल्ह्याला पळि पळि सरु्लो. 

माझ्याकडे घडयाळ न्हिे. त्यामळेु सकिी वाजिा पोहोचलो ह े

कळल े नाही. अंिर ५ मैल होि.े दादा नकुिेच भास्करशेठच्या 

र्परीि बसलेले होि.े भास्करशेठ सशलाईचे काम करि होिे 

त्यावेळी मी बेल्ह्याला खपू पळि आलो व दादा कॉनयरवरच सदसले. 

मला खपू बरे वार्ले. भास्करशेठ म्हणजे माझ्या जीव:श्च कंठ:श्च 

समत्राचे अशोकचे थोरले बधं.ू एवढा पळि पळि का आला सरेुश? 

भास्करशेठने मला सवचारले. मी म्हर्ले, मलापण अळकुर्ीला 

यायचे होि.े मी उद्या िलुा घेऊन आलो असिो एसर्ीने. िलुा 

मासहि आह ेना मी रोज सकाळी येिो.  

मला काय उत्तर द्यावे समजेना दादा मात्र काहीही बोलले 

नाहीि की रागवले नाहीि. मला एक पायजमाचे व शर्ायचे कापड 

घ्यायला शेजारच्या एका दकुानाि गेले. मी भास्करशेठच्या र्परीवर 

होिो. दादा पांढरे हरकचे कापड घेऊन आले. माझे माप घ्यायला 

भास्करशेठला सांसगिले. 
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अळकुर्ीची बस दपुारी १ वाजिा होिी. अजनू ३ िास होि.े 

भास्करशेठने माझे माप घेिल ेव दसुरे काम बाजलूा ठेवनू माझा 

सदरा व पायजमा सशवायला घेिला. आम्ही ३ च्या पारनेर एसर्ीने 

अळकुर्ीला गेलो. दादांनी सगळा सकस्सा बाईला सांसगिला 

त्यावेळी नंदचूा जन्म होऊन आठ-दहा सदवस झाले होि.े मला पाय 

धऊुन यायला सांसगिले व माझ्या मांडीवर बाळाला मोठया 

कौिकुाने सदले. भार गेला शीण गेला, अवघा झाला आनंद ही 

त्यावेळची झालेली माझी अवस्था होिी. आज नंद ू ६० वर्ायचा 

झालाय. त्यालाही मामाचा हा सकस्सा कदासचि माहीिही नसेल, 

पण िो मामाला सवसरला नाही ह ेनक्की. याचे कारण िो ८-१० 

सदवसांचा मांडीवर झालेला माझा िो स्पशयही असेल!  

दादांनी काय नाही केले माझ्या लग्नाचे वेळी? दादांचे वय ७५ 

होि ेपण दादांचा उत्सव िरुणाला लाजवणारा होिा. अगदी लग्न 

ठरल्यापासनू िे होईपयांिचा. दादांनीच सारे पासहले. मी दादांना 

काही पैसे आधीच सदले होिे पण त्या सगळ्या पैशाचा पै-पै सहशोब 

दादांनी सलहून ठेवला होिा. दादांना म्हर्ले दादा ह ेकशाला दिेा 

मला? म्हर्ले, लग्नाचा खचय सकिी झाला आह ेह ेकळावे म्हणनू. 

मी काय बोलणार? मी आयषु्ट्याि असा सहशोब कधी केला नाही. 

पण दादांच्या स्वभावाि िे बसि न्हि.े 
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पढेु गजाननचे लग्न ठरले. मी त्यावेळी चंद्रपरूला होिो. दादा 

आिा ८० वर्ाांचे झाले होि.े पण सगळी ्यवस्था त्यांनीच पासहली 

आह.े आहरेासाठी कपडे दादांनी सवजयच्या वसडलांकडे म्हणजे 

ढुमणेकडे घेिले व त्याचे सबल मला द्यायला सांसगिले होि.े दादांना 

पेन्शन समळि असे. पण िे उदार हािान ेखचय करि. मग िो घराि 

असो की, नािवांसाठी असो.  

आमची एका आत्या होिी. मंचरची. िी दादाला रघनुाथ 

म्हणायची. सिचा दादावर खपू जीव होिा. दादांनी पण सिला व नंिर 

शेरे् कुरंु्बाला खपू जीव लावला. दादांच्या दोन्ही मलुी व एक 

मलुगा यापैकी दादा फक्त ढुमणे यांच्या घरी बेल्ह्याला खपू वर् े

रासहल.े पण सिथ े त्यांनी त्याचा कापड दकुानाचा सवय जमाखचय 

सलसहला. 

मी कॉलेजला दसुऱ्या वर्ायला असिाना सदवाळीच्या सटु्टीि 

गावी घरी गेलो होिो. माझी िब्येि सबघडली होिी. त्यावेळी गावी 

सपरजाद ेम्हणनू जनु्नरचे डॉक्र्र होिे. माझा िाप उिरि न्हिा व 

जेवणपण जाि न्हि.े दादा मला घेऊन सपरजाद ेडॉक्र्र यांच्याकडे 

गेले. िे आमच्या घराशेजारीच राहि होिे. त्यांनी माझे र्ॉसन्सलचे 

ऑपरेशन करण्यास सांसगिले व पणु्याला घोले पार्ील रोडवरील 

जोशी डॉक्र्रांचा पत्ता सदला. माझे कॉलेज बडूु नय ेम्हणनू दादा २-
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३ सदवसांनीच मला घेऊन पणु्याला त्यांच्या शफी गरुुजी नावाच्या 

जनु्या समत्राकडे आले. िे रसववार पेठेि राहि होि.े मसुलमान-सहदं ू

हा भेद िे्हा न्हिाच! दसुऱ्या सदवशी दादा शफी गरुुजी व मी 

हॉसस्पर्लला आलो. डॉक्र्रांनी लगेच दसुऱ्या सदवशी ऑपरेशन 

करू सांसगिले. दादा माझे सवयच होि ेआईपण, वडीलपण. त्यामळेु 

२ सदवस माझ्याबरोबर हॉसस्पर्लला थांबले. ३-४ सदवस शफी 

गरुुजींनी केलेला आमचा पाहुणचार मला अजनूही चांगला 

आठविोय.  

दादा माझ्यासाठीच झर्ले असे नाही िर सवजयकुमार हा 

बाईचा मलुगा म्हणज ेदादांचा नाि ूयाला सैसनकी शाळेि घालायचे 

ही त्याच्या वसडलांची खपू इच्छा होिी. दादा स्विः आधी 

सािाऱ्याला जाऊन चौकशी करून आले व नंिर सवजयला घेऊन 

अॅडसमशन पण घेिले. दादा जस ेमाझ्याकडे कॉलेजला हॉस्रे्लवर 

यायचे िसे िे सािाऱ्याला पण जाि. मला कॉलेजला २ वेळचा 

डबा पाठवावा लागि असे. सकाळी ६ ला एसर्ी असे व दपुारी १: 

३० ला दोन्ही वेळा दादा घरून एसर्ी स्र्ाँडला डबा घेऊन जाि. 

कधीकधी नानांना सांगि.  

सनवतृ्तीनंिर जवळजवळ ४५-४६ वर् े दादा जगले. आम्ही 

नोकरीसनसमत्त बाहरे असल्याने दादांच्या भेर्ीसाठीच फक्त गावी 
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जाि होिो. त्यानंिर माझे गावी जाण ेआिा फक्त उत्सवाला म्हणजे 

वर्ायिनू एकदाच. दादा १०० वर् ेजगावे अस ेमला वारे् पण िरीही 

िे ९७ वर्ाांपयांि सखुा-समाधानाने जगले. 

सवजयादशमीची पजूा दादा खपू छान मांडि. आमचा 

्यवसाय सवणकामाचा होिा. जनेु मागाचे सासहत्य (हािमागाचे) 

होि.े त्याची पजूा दादा आमच्याकडून करून घेि. दादांनीच 

आम्हाला पार्ीवर पेसन्सलने सरस्विी काढायला सशकवले. आज 

िी नािीला सकंवा नािवाला मी काढून दिेो, त्यावेळी कधीकधी 

दादांची आठवण झाल्यासशवाय राहि नाही.  

एकदा मी पणु्याहून बदली झालेली असिाना नाससकच्या घरी 

आलो होिो. रसववारचा सदवस होिा सवजय कुमारचा बेल्ह्याहून 

फोन आला. त्यावेळी मी नकुिाच नाससकला फोन घेिला होिा. 

बाबा गेलेि म्हर्ला. लवकर ये मामा. त्यावेळी माझ्याकडे कार 

न्हिी; त्यामळेु एसर्ी सशवाय पयायय न्हिा. आम्ही दोघे प्रसाद, 

िाई, योगेश सगळेच सनघालो. मंचरच े दादा त्यावेळी आमच्या 

आधीच पोहोचले होि.े सगळे माझीच वार् पहाि होिे. दादांचे 

अंत्यदशयन व अंत्यसंस्कार करण्याचे भाग्य मला समळाले होि.े मी 

खपू भाग्यवान ठरलो होिो.  
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दादा िमु्ही आज हयाि नसला िरी िमुचे सवचार, िमुचे 

माझ्यावर केलेले संस्कार अजनू सजवंिच आहिे. िे माझ्या दहेाने 

कधीिरी संपषु्टाि येिीलच, पण माझ्या मलुांमध्ये प्रसाद, माधवी व 

योगेशमध्ये जे संस्कार आम्ही दोघांनी म्हणजे शोभनान ेव मी केलेि 

त्याि या दोन्ही दादांच्या संस्कारांचे बीज आह.े  

या कथासंग्रहाि दादांबद्दलच्या भावना सलसहल्या नाहीि िर 

िी कृिघ्निा ठरेल म्हणनू हा लेखन प्रपंच! मनाच्या कोपऱ्यािनू 

एक कप्पा ररकामा झाला ह्याची जागा दसुऱ्या आठवणींनी 

कदासचि भरूनही सनघेल; पण हृदयाच्या प्रेमाच्या कप्प्याि जी 

पोकळी झाली िी कशी भरणार? त्याला दादांसारखेच सन:स्वाथी 

प्रेम समळायला हव!े हृदयाला प्रेमाला ओलावा असिो, करूणा 

असिे, दया असिे िो कप्पा ह ेसलहून थोडाफार ररकामा झाल्याचा 

भास होिो आह,े यापेक्षा जास्ि सलसहले िर िो पणूयपणे ररकामा िर 

होणार नाही ना या भीिीन े धस्स झाले मला. म्हणनू थांबिो. 

िकुोबारायांच्या अभंगवाणीचा संदभय घ्यायचा िर व सांगायच ेिर 

–  

ऐसी कळवळ्याची जािी | करी लाभा सवण प्रीिी || 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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सरेुश पंदारे यांचे ई सासहत्यवरील पसहल ेपसु्िक. 

फ़क्त एक सक्लक करा. उघडेल.   

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/shidori_suresh_pandare.pdf
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ई साहित्य प्रहिष्ठानचे िे चौदावे वर्ष. 

डॉ. वृर्ाली जोशी याांचे िे दुसरे पुस्िक. 

 

सरेुश पिंदारे एका मोठ्या बॅ िंकेत चीफ़ मॅनेजर होते. जीिनािर 

भरभरून प्रेम करने आवण सिंिेदनशीलता या दोन गोष्टींमळेु ते इतर 

लोकािंहून िेगळे झाले. तयािंनी तयािंचे अनभुि केिळ एक अवधकारी 

म्हणनू न घेता एक माणसू या नातयाने घेतले. जे आताच्या काळात 

दलुडभ झाल ेआह.े लहान शेतकर यािंना कजड दतेाना उपकारभािना 

नठेिता कतडव्य पतुी म्हणनू करणारे सरेुशजी जेव्हा आपले साधे 

साधे अनभुि शब्दबद्ध करतात तेव्हा तयातली मानितेची ऊब 

एखाद्या गोधर्ीसारखी आपल्याला सखु दतेे. मानितेिरचा विश्वास 

वटकिते. तयािंच्या कथा शदु्ध मानिी सिंिेद आहते. साध्या शब्दािंत 

खपु मोठे तत्त्िज्ञान सािंगणार या. काळजाला वभर्णार या.  

सरेुश पिंदारे यांच्यासारखे ज्येष्ठ लेखक आपली पसु्तके ई 

सावहतयच्या माध्यमातनू जगभरातील मराठी िाचकािंना विनामलू्य 

दतेात. असे लेखक ज्यािंना लेखन हीच भक्ती असते. आवण तयातनू 

कसलीही अवभलाषा नसते. मराठी भाषेच्या सदुिैाने गेली दोन 

हजार िषे किीराज नरेंद्र, सिंत ज्ञानेश्वर, सिंत तकुारामािंपासनू ही 

परिंपरा सरुू आह.े अखिंर्. अजरामर. म्हणनू तर सदनानाथ मनोहर(४ 

पसु्िके), शंभ ूगणपलु े(९पसु्िके), डॉ. मरुलीधर जावडेकर(९), डॉ. 
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वसंि बागलु (१९), शभुांगी पासेबंद(१२), असवनाश नगरकर(४), 

डॉ. सस्मिा दामले(८), डॉ. सनिीन मोरे (३०), अनील वाकणकर 

(९), फ्रासन्सस आल्मेडा(२), मधकुर सोनावणे(३), अनंि 

पावसकर(४), मध ूसशरगांवकर (८), अशोक कोठारे (५० खंडांचे 

महाभारि), श्री. सवजय पांढरे (ज्ञानेश्वरी भावाथय), मोहन मद्वण्णा 

(जागसिक कीिीचे वैज्ञासनक), संगीिा जोशी (आद्य गझलकारा, 

१७ पसु्िके), सवनीिा दशेपांडे (७) उल्हास हरी जोशी(७), नंसदनी 

दशेमखु (५), डॉ. सजुािा च्हाण (११), डॉ. वरृ्ाली जोशी(२६), 

डॉ. सनमयलकुमार फडकुले (१९), CA पनुम संगवी(६), डॉ. नंसदनी 

धारगळकर (१३), अंकुश सशंगाडे(१३), आनंद दशेपांडे(३), 

नीसलमा कुलकणी (२), अनासमका बोरकर (३), अरुण फडके(३) 

स्वािी पाचपांडे(२), साहबेराव जवंजाळ (२), अरुण सव. 

दशेपांडे(५), सदगंबर आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे, अरंुधिी 

बापर्(३), अरुण कुळकणी(८), जगसदश खांदवेाले(४) पंकज 

कोर्लवार(४) डॉ. सरुुची नाईक (३) डॉ. वीरेंद्र िार्के(२), 

आसावरी काकडे(३), सरेुश पंदारे (२) असे अनेक ज्येष्ठ ि 

अनभुिी लेखक ई सावहतयच्या द्वारे आपली पसु्तके लाखो 

लोकािंपयंत विनामलू्य पोहोचितात.  

अशा सावहतयमतूी िंच्या तयागातनूच एक वदिस मराठीचा 

सावहतय िकृ्ष जागवतक पटलािर आपली ध्वजा फडकिील याची 
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आम्हाला खात्री आह.े यात ई सावहतय प्रवतष्ठान एकटे नाही. ही एक 

मोठी चळिळ आह.े अनेक निनिीन व्यासपीठे उभी रहात आहते. 

तया तया व्यासपीठािंतनू निनिीन लेखक उदयाला येत आहते. 

आवण या सिांचा सामवूहक स्िर गगनाला वभरू्न म्हणतो आह.े  

 

आवण ग्रिंथोपजीविये । विशेषीं लोकीं ’इ’यें । 

दृष्टादृष्ट विजयें । होआिे जी । 

 

 


