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लॉकडाउन – १.०  

(कोरोना काळातील कथा)  

हे पसु्तक विनामूल्य आह े

पण फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत.  

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनटे 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पुस्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पुस्तक कसे िाटले ते कळिा.  

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

असे न केल्यास यापुढे आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आह ेआमची, हिा प्रवतसाद.  

 

 

 

दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांच ेस्िागत आहे.  प्रामावणक 

मत असािे. ज्यामुळे लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यास मदत होते. मराठीत अवधक कसदार 

लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबुद्ध 

उांचीिर जात रहािा.  
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ई साहित्य प्रहिष्ठान 

 

 

सादर करीि आिे 

 

 

लॉकडाउन- १.० 

(लघूकथा संग्रि) 

 

लखेक 

शुभम शरद पाटील 
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लॉकडाउन – १.०   

लेखक: शभुम शरद पाटील 

पत्ता - १. कमलानांद, ३४, डॉ. हेडगेिार नगर, 

 धरणगाांि,(४२५१०५) वजल्हा - जळगाांि 

        २. श्री स्िामी समर्च नगर भातखांडे ब.ु।। (४२४२०१) 

फोन नंबर - +९१ ९८२३३ ८६३११ 

ईमेल - shubhampatil111295@gmail.com 

या पुहतिकेिील लेखनाचे सर्व िक्क लेखकाकडे सुरहिि 

असून पुतिकाचे ककंर्ा  त्यािील अंशाचे पुनमुवद्रण र् 

नाट्य, हचत्रपट ककंर्ा इिर रुपांिर करण्यासाठी 

लेखकाची लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आिे. िसे न 

केल्यास कायदेशीर कारर्ाई िोऊ शकिे.  

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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प्रकाशक  :ई साहित्य प्रहिष्ठान 

www.esahity.in 

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

eSahity Pratishthan 

eleventh floor 

eternity 

eastern express highway 

Thane.  

Whatsapp: 7710980841 

प्रकाशन  :२५ जुलै २०२० (नागपंचमी) 

©esahity Pratishthan® 2020  

• हर्नामूल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण िे फ़ॉरर्डव करू 

शकिा.  

• िे ई पुतिक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककंर्ा र्ाचनाव्यहिररक्त 

कोणिािी र्ापर करण्यापुर्ी ई  -साहित्य प्रहिष्ठानची परर्ानगी  

घेणे आर्श्यक  आिे.  
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मनोगत 

 नमस्कार, मी शभुम, ई-साहित्य वरील 

माझे ि ेहतसरे पसु्तक.  

 २०२० या वर्ााचा इहतिास हलहिताना 

लेखकाांना लेखणीत अश्रांची शाई 

वापरावी लागेल यात हतळमात्र शांका नािी. कोरोनाने मानवी 

जीवनात अनेक आमरलाग्र बदल घडवरन आणले. कािी चाांगले 

तर कािी वाईट. कािी हिकाणी औदयााचे दशान घडले तर कािी 

हिकाणी मरहतामांत क्रर रतेचे. या मिामारीने अगदी सगळ्याच 

हिकाणी हवरोधाभास दाखवरन हदला. नव्ि,े कसां जगायचां िचे 

दाखवरन हदलां. धमा, दशे, हलांग, वणा, पांथ, समाज, अथा, भार्ा 

या सवाांवर कोरोनाने सारखाच जीव लावला आहण जीव 

घेतला. या नैसहगाक आपत्तीसमोर हवज्ञानसदु्धा कािी अांशी 

झकुले. आता िी आपत्ती नैसहगाक की मानवहनहमात िा भाग 

वेगळा. पण आपण जगायला तरी हशकलो. 

 लॉकडाउन िा प्रकार सवाांसािी सारखा नव्िता. 

पसु्तकातील कथाांची पात्रे तमु्िाला तमुच्या सभोवताली 

सापडतील. घरात बसरन रिाणे ि ेप्रत्येकाला शक्य नसते. तरीिी 
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गरज नसताना बािरे पडणे म्िणजे साक्षात मतृ्यलुा आमांत्रण 

दणे्यासारखेच नव्ि ेका. ओरडरन ओरडरन यांत्रणेचा घसा कोरडा 

पडला, तेव्िा जनतेसािी वामन गोपाळ जोशींच्या सांगीत 

रणदुांदहुभ मधील पद आिवते, “काही नाही पाही जनन मोल 

l बोल निफल हे l अधम गतनत परिणामी ll” 

 तत्परवी, ई-साहित्य प्रहतष्ठान नावाचे भव्य हदव्य 

व्यासपीि खुले करून दणेार् या श्ी सनुील सामांत सर आहण हटम 

चे मनापासरन आभार.  

 बिुत काय हलहिणे, कृपा हनरांतर असो दणेे ि ेहवज्ञापना. 

  

-शभुम शरद पाटील. 

माझ्या या परु्वीच्या पसु्तकाांच्या कव्हरर्वर क्लिक केल्यास ती र्वाचता येतीि. 

 

  

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/modi_shubham_patil_intro.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/varanasi_shubham_patil.pdf


लॉकडाउन – १.०                                                                                                                                          शुभम पाटील 

8 
 

 

 

 

अपाणपहत्रका 

 

जगातील सवा ज्ञात-अज्ञात 

 कोरोना योदध्याांना समहपात 
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लॉकडाउन – १.० 

कोरोना काळातील कथा 
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अस्वीकरण 

या पसु्तकातील सवा पात्रां, घटना, स्थळ या 

काल्पहनक असरन त्याांचा वास्तवाशी कािीिी 

सांबांध नािी, आढळल्यास तो हनव्वळ योगायोग 

समजावा. 
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अनकु्रमहणका 

१.० मी अहभमन्यु 

२.० खांडोबा उवाच 

३.० बदल 

४.० बेरोजगार 

५.० दहुमाळ पे्रतयात्रा 

६.० क्वारांटईन सॉफ्टवेअर इांहजनीअर 

७.० िांपीकर नागेंद्र   
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मी अनिमन्यु 

 मला असां एकाएकी िलकां - िलकां  का वाटर लागलां ? 

एकदम िलकां ….. अगदी कापससारखां, शाांत आहण शभु्र, सवा 

बांधांनातरन मकु्त झाल्यासारखां... मला कािी झालेले तर नािी ना? 

म्िणजे  मला आिवतय की, मला साधारणतः एका 

आिवड्यापरवी थकवा जाणवर लागला िोता. आई म्िणाली 

िोती, “अरे, हदवसभर िॉहस्पटलमधये असतो ना, काय तो 

तमुचा नवीन आजार आला आि,े कोरोना की काय त्यासािी, 

मग काम करून थकर न जात असशील.” 

  मी पण हवचार केला, खरच तेव्िा िॉहस्पटलमधये खरप 

काम असायचे, डॉक्टर घोलप सराांनी त्या हदवशी मेन मीहटांग 

िॉल मधये तातडीची मीहटांग बोलावली िोती. सवा स्टाफ झाडरन 

िजार िोता. सवाांच्या चेिर् यावर एक अनाहमक हचांता स्पष्ट 

हदसत िोती. अजेंडा सवाांना न साांगताच िाऊक िोता. कोरोना. 

या नवीन मिाभयांकर आजाराने जगभरात िािाकार माजवला 

िोता आहण आता तर तो भारताचे दार िोिावत िोता. आमची 

तर भीतीने गाळण उडाली िोती, हजथे इटली सारखा दशे 

नतमस्तक िोत िोता, हतथे आपली काय गत िोणार या 

हवचाराने मन बेचैन िोत िोते. आम्िी सवाजण आपापले स्थान 

ग्रिण करून बसलो िोतो, इतक्यात घोलप सर आले, आम्िी 
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त्याांना मान म्िणरन उभे राहिलो तसे ते म्िणाले, “आतापसरन या 

सवा पद्धती बांद करा. अजेंडा साांगण्याची गरज नािी असे वाटते, 

त्यात उगाचच वेळ जाईल. कािी हदवसाांत तो भारतात दखेील 

येईल आहण या वेळी सैहनकाांचे काम नािीये. प्रत्येक लढाईला 

बांदरकधारी सैहनक लागत नसतात. आपणच सैहनक आिोत. 

आतापसरन तयारीला लागा, ि ेएक मिायदु्ध आि.े आपली शसे्त्र 

तयार करून िेवा, शत्रर बलाढ्य आि.े मरळापासरन उखडरन 

फेकायचा आि.े हवशेर् म्िणजे अदृश्य आिे, इांद्रजीतािून 

भयांकर आि,े तो तरी कािी वेळ हदसायचा, िा तर कायम 

स्वरूपी अदृश्य आि.े प्रसांग बाका आि.े हधरानां घ्या.” नांतर 

त्याांनी खरप बारीकसारीक सरचना हदल्या. बेड्सची व्यवस्था 

बघायला साांहगतली, व्िेंहटलेटर हकती आिते. कशा 

पररहस्थतीत आिते ि े बघायला लावले आहण सवा व्यवस्था 

लावायला साांगरन मीहटांग सांपली तेव्िा रात्रीचे नऊ वाजले िोते. 

आतापयांतची िी सगळ्यात मोिी मीहटांग िोती तब्बल चार तास 

चाललेली.  

 घरी येत येत दिा वाजले िोते. घरी येताच चिूबाजरांनी 

प्रश्ाांची सरबत्ती सरुू झाली. शाांतपणे मी सवा प्रश् ऐकर न घेतले 

आहण म्िणालो, “या पढुे असाच वेळ िोणार, मनाची तयारी 

करून िेवा, कदाहचत कािी हदवस िॉहस्पटलमधयेच रािावे 

लागेल.” 
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  आई-बाबाांचे चेिरे तर बघण्यासारखे िोते.  

 “अरे, पण त ुतर याच वर्ी त्या िॉहस्पटलमधये कामाला 

लागलास ना ?” आई काळजीने म्िणाली. 

 “िो आई, पण आता पररहस्थती गांभीर आि.े” मी हतला 

समजावत म्िणालो. 

 “तलुा मोकळा वेळ हमळतच नािी रे, बारावीच््या 

सट्ु्टया तेवढा घरी िोतास, नांतर मेहडकलला प्रवेश घेऊन डॉक्टर 

िोईपयांत ऊर फुटेपयांत अभ्यास केलास आहण लगेच पॅ्रक्टीसला 

जायला लागलास.”  

 “असर द ेगां, आता सवय करून घे त्याची. त्याचां आयषु्य 

ि ेअसच असणार, डॉक्टर माणरस तो. आता जेवायला वाढ बघर. 

पोटातले कावळे ओरडरन ओरडरन थकर न गेलेत बघ.” 

 जेवण करून मला हबछान्यावर जाताच झोप आली. 

दसुर् या हदवशी तर कोरोनाने दशेात आपले जीवघेणे जाळे 

हवणायला सरुुवात दखेील केली िोती. या आजारावर उपचार 

दखेील नव्िता. त्यामळेु आपल्याकडे कुणी कोरोनाग्रस्त आला 

तरी त्याच्यावर उपचार कसा करायचा ? िा एक गिन प्रश् िोता. 

दवेाच्या कृपेने आमच्या शिरात कुणीच बािेरून आले 

नसल्याने फारशी हचांता नव्िती. मला दपुारी माझ्या हमत्राचा 
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उदयचा फोन आला िोता, त्याची दबुई ट्रीप छान झाली िोती 

म्िणे. आपण रात्री बोलर असे साांगरन मी फोन िेवला आहण 

कामाला लागलो.  

 असेच कािी हदवस गेले आहण आता तर कोरोनाने 

दशेात किर माजवायला सरुुवात केली िोती. उदय सारख्या 

बािेर दशेातरन आलेल्या मांडळींना तर घरातच थाांबायला 

लावले िोते. दशेात तर लॉकडाऊन सरुू झाले िोते. सवा जग 

िप्प झाले िोते. कुणालािी कुिेिी जायला मज्जाव िोता. ि ेसवा 

आपल्यासािीच िोते. पण लोकां  समजरन घेत नव्िते. कसे 

समजरन घेतील? अिो, ज्याांचे िातावर पोट आि,े ते कसे 

करतील. काय खातील. काय पीतील. त्याांना कामावाचरन 

गत्यांतर नािी. अशा बातम्या बघरन मन हवर्ण्ण िोत िोतां.  

 रात्री उहशरा मला साक्षात घोलप सराांचा कॉल आला. 

माझ्या पोटात भीतीचा गोळा आला. मला िॉहस्पटलला जॉइन 

िोऊन सिा मिीने झाले. घोलप सराांशी आतापयांत 

मलुाखातीनांतर कािी बोलण्याचा प्रसांग आला नव्िता. 

आतातर त्याांचा कॉल येत िोता. मी घाबरतच कॉल उचलला.  

 “िलॅो अहभमन्य,ु कसा आिसे? काय करतोय?” 

 “िलॅो सर, मी छान, आपण?” 
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 “मला काय धड भरलीये, बर ऐक, उद्यापासरन तझुे सवा 

समान वगैरे घेऊन ये. कािी हदवस िॉहस्पटल िचे आपले घर 

असणार, घरी तशी कल्पना दे, गडु नाइट.” असे एका दमात 

बोलरन त्याांनी फोन िेवला आहण मी हवचारात गुांग झालो. 

 सकाळी घरी तशी कल्पना हदली आहण आई अहतशय 

नाराज झाली. “आई, अगां कािी हदवसाांचाच तर प्रश् आि.े मी 

यदु्धावर हनघल्यासारखी काय करतेस ?” मी हतची समजरत 

घालत म्िणालो. 

 “जाऊ द ेत्याला. आता तोच सैहनक आिे. अशी सांधी 

वारांवार नािी येत आहण त्याची काय काळजी करतेस तर. स्वामी 

आिते त्याच्या पािीशी.” वडील आईला समजावत िोते. 

 तयारी करून मी कािीशा सांहमश् भावना मनात िेऊन 

मी डोळ्यातल्या पाण्यासि हनरोप घेतला. आई तर रडतच िोती 

आहण वडील नेिमीप्रमाणे धीर दते िोते. ते देखील मनात रडत 

िोते. पण परुूर्ाांना उघडपणे रडता येत नािी म्िणे असे कुिेतरी 

ते ऐकर न असावेत बिुतेक.  

 लॉकडाऊन मळेु ररक्षा वगैरे तर नव्ित्याच. मग पायीच 

तो चार हकलोमीटरचा रास्ता तडुवत हनघालो. मळुात तो रोजचा 

आपला येण्या-जाण्याचा रस्ता आि े यावर माझा हवश्वासच 

बसत नव्िता. कधीकाळी या रस्त्यावर पाय िेवायला जागा 
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नसायची इतका तो गजबजलेला असायचा. पण आता येथ े

हचटपाखरुदखेील नव्िते.  

 कोरोनाने सगळ्या जगात किर माजवला िोता. 

साधारणतः पाऊण तासाने मी िॉहस्पटलला पोिोचलो. माझ्या 

आधी बराच स्टाफ आला िोता, बाकीचा अजरन यायचा िोता. 

सवाांना कामे वाटरन दणे्यात आली. त्याप्रमाणे सवाजण कामात 

गुांतलो. दोन-तीन हदवसाांनी हपहपई हकट आले. घोलप सर याला 

हचलखत म्िणायचे. ि ेहकट अांगावर चढवरन काम करणे म्िणजे 

तारेवरची कसरत िोती. सकाळी घातलेला हकट रात्री उहशराच 

काढायला हमळायचा. अांग पणुापणे घामाने हभजरन जायचे. रात्री 

थोडाफार वेळ हमळाल्यावर घरी फोन लावायचो तेव्िा 

थोडीफार माहिती हमळायची. एरवी बािेरील जगाशी पणुापणे 

सांबांध बांद िोता. कालच आईने फोनवरून सांहगतले की 

“हतरूपती बालजींचे मांहदर पण बांद झाले.” 

 “मग त्यात काय, सवा दवेस्थाने बांद झाली ना, त्यात िे 

पण आले असेल.” मी सिजच म्िणालो. 

 “अरे, या मांहदराचा इहतिास वेगळा आि,े गेल्या २५०० 

वर्ाांपासरन ि ेमांहदर सरुूच िोते.” आई म्िणाली. 

 “अरे बापरे, मला िे नव्िते मािीत.” मी अहतआश्चयााने 

म्िणालो. हनसगा मात्र कुणावर काय वेळ आणेल िे साांगता येत 
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नािी. आज त्याने दवेाांनासुद्धा बांद केले िोते. मग कािी वेळ 

सिकार् याांशी गप्पा मारायला म्िणरन बसलो. त्यात कळले की 

आमच्यातल्या एका सिकायााच्या नातेवाईकचे लग्न घरच्या-

घरी पार पडले. आम्िाला फार आश्चया वाटले. आम्िी त्याला 

सहवस्तरपणे हवचारले. तर त्याने सांहगतले की, कािी नािी, वधर, 

वर, दोघाांचे आई-बाबा आहण गरुुजी एवढीच मांडळी िोती. 

घरातल्या िॉल मधये लग्न लागले आहण हकचन मधये पांगती 

उिल्या. िा प्रकार एकर णच छान िोता. पैशाची बचत, 

मानापमान नािी. सगळां कसां एकदम स्वस्त आहण सटुसटुीत.  

 दसुर् या हदवशी सकाळी जाग आली तेव्िा धावपळ 

सरुू झाली िोती. मी हवचारणा केल्यावर कळले की दबुई िून 

आलेल्या ग्रपुच्या मांडळींचे ररपोटा पोसीहटव्ि आले िोते. आता 

या मांडळींना कोरोना झाला िोता आहण आम्िाला याांना बरे 

करायचे िोते. बरां या मिामारीवर इलाज देखील नव्िता. मग 

आम्िी आमच्या परीने प्रयत्न सरुू केले. रोगप्रहतकार शक्ती 

वाढीसािी गोळ्या-और्ध सरुू केल्या. रुग्णाांशी मनमोकळ्या 

गप्पा मारायला सरुुवात केली. जेणेकरून त्याांना सकारात्मक 

वाटेल अशा उपाययोजना करायला सरुुवात केली. एकर ण दिा 

जण आले िोते. आम्िी याांना हट.व्िी. दाखवणे पणुापणे बांद केले 

िोते. कारण आपली मीहडया कोरोना हवर्यीच्या सवा 

नकारात्मक बातम्याांनी पेटरन उिली िोती. एखाद्या कमजोर 
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हदलाच्या व्यक्तीने जर या बातम्या पहिल्या असत्या तर तो 

मानहसकरीत्याच कोरोनाग्रस्त झाला असता, मग आम्िी याांना 

रामायण-मिाभारत दाखवायला सरुुवात केली. जेणेकरून 

आम्िाला आहण याांना पे्ररणा हमळेल.   

 आमच्या या उपक्रमाला सवा रुग्ण अहतशय 

सकारात्मक प्रहतसाद दते िोते. मग पररणाम व्िायचा तोच 

झाला, सवा दिाच्या-दिा जण कोरोनामकु्त झाले. त्याांना िी 

आनांदाची बातमी हदली तेव्िा त्याांच्या डोळ्यात आनांदाश्र उभे 

राहिले. कािी जण तर चक्क आमच्या पाया पडायला लागले. 

आम्िाला एकदम सांकोचल्यासारखे झाले. आम्िी फक्त आमचे 

काम केले िोते.  या चाांगल्या कामामळेु आमच्या सवाांवर 

समाजातरन अहभनांदनाचा वर्ााव झाला. आम्िालादेखील खरप 

धन्यता वाटली. आमचा िोणारा असा सन्मान  पािून ऊर 

अहभमानाने भरून आला. आई-बाबाांना पण सवा 

ओळखीपाळखीचे लोकां  खरप शभेुच्छा दते िोते. खहचतच 

त्याांना माझ्यामळेु समाजात खरप मान हमळत िोता आहण 

आपल्या मलुाच्या कतुात्वामळेु समाजात आपला सन्मान 

व्िावा यापेक्षा चाांगली गोष्ट ती काय, असो, 

 सगळीकडे कोरोना, कोरोना आहण कोरोना. थैमान 

घातला िोता राव या रोगाने. असेच एका हदवशी रात्री सिा-
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सिा फुट अांतर िेऊन गप्पा मारत बसलो िोतो. आपल्याला 

पवुीसारखे मनसोक्त जगता येईल का? या हवर्यावर पररसांवाद 

चालला िोता. कुणी म्िणत िोतां की हनसगााने मानवाला चाांगला 

धडा हशकवला आिे, कुणी म्िणत िोत की आता कािी 

परवीसारखां नािी जगता येणार, बांधाांनातच रािावां लागेल वगैरे. 

इतक्यात डॉक्टर घोलप आले. ते आमच्यात बर् यापैकी 

सीहनयर. त्यामळेु त्याांच्याहवर्यी एक आदरयुक्त भीती 

सवाांच्याच मनात असायची. त्याांचा व्यासांग फार मोिा. त्यामळेु 

बोलताना ते अशी कािी उदािरणां द्यायचे हकां वा अशी अगम्य 

भार्ा वापरायचे की समोरचा अगदी मांत्रमगु्ध िोऊन जयचा. 

आज त्याांनी कोरोना हवर्यी बोलताना सांहगतले की, “िा 

आजार रक्तबीज या राक्षसासारखा आि.े िा रक्तबीज कोण तर 

साक्षात दगुाा दवेीने मारलेल्या असुराांपैकी एक. ह्याचां एक हवशेर् 

िोत म्िण,े त्याच्या रक्ताचा एक थेंब जरी जहमनीवर पडला  तरी 

तसाच दरसरा राक्षस तयार व्िायचा. त्याच्या रक्ताचा थेंब पडला 

की परत राक्षस, म्िणजे हजतके थेंब हततके राक्षस. िळरिळर 

सांपरणा पथृ्वी या प्रजातीच्या राक्षसाने व्यापरन टाकली. हजकडे 

पिावे हतकडे रक्तबीज... आहण िाच रक्तबीज आज नाव बदलरन 

आला आि,े त्याचे नवीन नाव आि ेकोरोना...!!!” 

 त्याांनी साांहगतलेल्या महितीचा हवचार करत-करत  मी 

केव्िा हनद्राधीन झालो, माझे मलाच कळले नािी. दसुर् या 
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हदवशी तर पाच पोहलस मामा तपासणीसािी आले िोते. त्याांची 

तपासणी करताना त्याांच्यात कोरोनाची प्राथहमक लक्षणे 

अढळत िोती. त्याांच्यावर तातडीने उपचार करून त्याांना 

लवकरात लवकर बरे करून त्याांना आम्िी िसतमखुाने हनरोप 

हदला. मला त्याांचे हवशेर् आश्चया वाटले. आम्िाला तरी रात्री 

आडवां पाडण्यासािी कािीतरी िोतां. त्याांना तर ती सदु्धा सहुवधा 

नव्िती. जे हमळेल ते खायचां आहण ड्यरटी करायची, जीव 

धोक्यात घालरन. खायला दखेील हमळेल याची शाश्वती 

नसायची. मी त्याांना मनातरनच सलाम िोकला. 

  कािी हदवस असेच गेले. रुग्ण येत िोते आहण जात 

िोते. कोरोना या नावाची दिशतच अशी िोती की, साधा ताप 

हकां वा खोकला आला तरी त्याला कोरोना समजत िोते. मग 

अशा रुग्णाांना आम्िी और्धे दऊेन आहण कोरोना हवर्यी भीती 

न बाळगण्याची ग्वािी घेऊन पािवत िोतो.  

 दोन हदवसाांपासरन मला श्वास घेण्यास त्रास िोत िोता. 

मी थोडे दलुाक्ष केले. हदवसभर मास्क घातले असल्याने तसे 

िोत असेल असे मला वाटले. कारण ते मास्क लावल्याने थोडे 

गदुमारल्यासारखे व्िायचे. िळर-िळर मला सवय झाली मग. 

त्यातलाच िा भाग म्िणरन मी सोडरन हदले. िल्ली थकवा दखेील 

जास्त प्रमाणात जाणवर लागला िोता. मला सिकार् याांनी थोडा 
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हवश्ाांतीचा सल्ला हदला. मी नािी म्िटल्यावर घोलप सराांचा 

धाक दाखवरन मला हवश्ाांतीसािी परावतृ्त केले. एक-दोन हदवस 

जरा और्धे वगैरे घेऊन आहण आराम करून मला बरे वाटर 

लागले िोते. या काळात मी घरी आई-बाबाांशी बोललो िोतो, 

सवा हमत्र, नातेवाईकाांना फोन लावले िोते. सवाांनी मला 

काळजी  घेण्यास साांहगतली िोती. सवाांच्या आवाजात 

माझ्याहवर्यीची काळजी हदसरन येत िोती. मग परत मी कामावर 

रुजर झालो.  

  आज कािी हवशेर् काम नव्िते. त्यामळेु कािी थकवा 

जाणवला नािी. पण अधरन-मधरन श्वास घेण्यास त्रास िोत िोता 

म्िणरन मी माझी स्वैब टेस्ट करण्याचे िरवले. मी टेस्ट करत 

असताना घोलप सर अहतशय आहत्मयतेने माझी चौकशी 

करायला आले िोते. घरी जातोस का? अशी हवचारणा केली 

िोती. पण मी त्याांना नम्रपणे नकार हदला िोता तेव्िा ते अहतशय 

आनांहदत िोऊन म्िणाले िोते की, “बाळ अहभ, तरच खरा 

डॉक्टर, आपले आयषु्य ि े असेच. हनखार् यावरचे चालणे. 

दसुर् याच्या आरोग्यासािी आपले आयषु्य झोकर न दणेे िचे 

आपल्या आयषु्याचे नैहतक कताव्य. ते जाऊ दे, आता कसां 

वाटतय तलुा?” 

 “आता िीक आि ेसर,”  
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 “बर झालां, टेस्ट करून घेतलीस तर. उगाच शांका नको. 

साांभाळरन रिा. येणारा काळ किीण आि.े चल येतो मी.” असे 

म्िणरन ते मला कािी बोलर न दतेाच हनघरन गेले.  

 जेवण वगैरे झाल्यावर मी रात्रीच्या गप्पाांच्या मैहफलीला 

कािी गेलो नािी. अजरन श्वास घ्यायला थोडा त्रास िोत िोता 

आहण और्धाांची गुांगी दखेील येत िोती. हबछान्यावर जाताच 

केव्िा झोप लागली ते कळलेच नािी. रात्री दोन-अडीच च्या 

समुारास जाग आली तेव्िा मला प्रचांड त्रास िोत िोता. 

जवळपास कुणीच नव्िते. िाका मारण्यासािी म्िणरन तोंड 

उघडले जात िोते पण आवाजा हनघतच नव्िता. जसे कािी 

कुणीतरी माझा आवाजच माझ्यातरन काढरन घेतला आि.े 

कसातरी उिरन उभा राहिलो आहण जवळच िेवलेल्या जार 

मधरन पाणी घेण्यासािी जाणार तोच तोल गेला आहण खाली 

पडलो. परत उिण्याचे त्राणच नव्िते शरीरात. थोड्यावेळाने 

कसातरी पलांगाला धरून उभा राहिलो आहण और्ध घेतलां. 

परत झोपलो.   

 चार-साडेचार च्या समुारास मला श्वास घ्यायला प्रचांड 

त्रास िोऊ लागला. जणर कािी कुणीतरी माझा गळा दाबरन 

िेवला आि.े सोबतच रक्तदाब दखेील मोि्या प्रमाणात 

वाढल्याचे जाणवर लागले. वेदनाांमळेु आवाज तर हनघतच 
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नव्िता. मी असह्य वेदनाांनी तळमळर लागलो. सिस्त्रावधी काटे 

अांगावर एकाच वेळी टोचले जात असल्याचा आभास िोत 

िोता. मी मरणार-हबरणार तर नािी ना? अशी एक उहिग्न शांका 

मनात आली. कधीकधी मतृ्यचुी जाणीवच माणसाला 

भयभयीत करत असते. मला तर खरे काय नी खोटे काय, िचे 

कळेनासे झाले िोते. या पररहस्थतीत मग मी आयुष्यातील 

आनांदाचे क्षण आिवर लागलो. नकारात्मक हवचाराांना 

मारण्यासािीचे अस्त्र म्िणरन. मला आिवर लागला तो क्षण, 

मेडीकलला प्रवेश घेतल्याचा.... डॉक्टर झाल्याचा...पहिला 

रुग्ण बरा केल्याचा....आई-बाबाांना वेगवेगळी उपचार पद्धती 

समजावरन साांगताना त्याांच्या चेिर् यावरील न मोजता येणारा 

आनांद बहघतल्याचा...असे अनेक क्षण आिवर लागले. नव्ि,े 

तशा क्षणाांची राांगच राांग लागली. मुांग्याांसारखी. या मुांग्या दखेील 

आिवणरूपी साखर आणायला एका राांगेत जात िोत्या आहण 

मनरूपी वारुळात ती अवीट गोडव्याची आिवणरूपी साखर 

उगाचच भरत िोत्या.... 

 मग मला थोडां शाांत आहण िलकां - िलकां  वाटर लागलां. 

कािी वेळाने मी उिरन बसलो. थोडे धरसर हदसत िोते. अगदी 

पातळ. हवशेर् म्िणजे मघापसरन िोणारा सवा त्रास आता 

अचानक पणुापणे बांद झाला िोता. गांमत म्िणजे मी आता 

पणुापणे बरा झाल्यासारखा वाटत िोतो. हकां बिुना इतका की 
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आता कािीच त्रास िोणार नािी असा. एक हमहनट, असे कसे 

िोऊ शकत?े मी तर आजारी िोतो ना? मग िे असे अचानक 

बरे कसे वाटायला लागले? मी भ्रमात आि ेकी काय? कािीच 

समजत नव्िते. मी उिरन रूमच्या बािेर जाण्याचा प्रयत्न केला 

तर दरवाजा न उघडताच रूमबािरे आलो. मला याचे फार 

आश्चया वाटले. समोरच्या घड्याळात बहघतले तेव्िा सकाळचे 

सिा वाजले िोते. शेजारच्या अहनरुद्धला उिवायला गेलो तर 

तो माझ्याआधी उिलेला. मग त्याच्याशी बोलायला लागलो 

तर तो माझ्याकडे लक्षच दईेना. जणर कािी माझा आवाज 

त्याला ऐकर च येत नसावा. मग मी रागाने माझ्या रूममधये आलो 

तर अिो आश्चयाम ! मी हतथेच झोपलेलो िोतो. मग मघाशी रूम 

मधरन बािरे गेला तो कोण िोता? असे कसे िोऊ शकते? मी 

मलाच पिात िोतो. शाांतपणे झोपलेला.  

 इतक्यात अहनरुद्ध माझ्या खोलीत आला आहण मला 

िाका मारू लागला. मी त्याला प्रत्यरत्तर दते िोतो पण त्याला 

थोडेसेिी ऐकर  येत नव्िते. तो घाबरून जवळपास पळत-पळत 

हनघरन गेला. माझे डोके सनु्न झाले. असे का िोत असावे? 

सकाळीपण त्याला माझा आवाज येत नव्िता. िा प्रकार मला 

कािी उहचत वाटत नव्िता. थोड्याच वेळात सवा स्टाफ आला. 

डॉक्टर घोलप याांनी मला तपासले आहण म्िणाले, “हि इज नो 

मोअर....” 
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 हखन्नपणे ते रूम बािरे आले आहण म्िणाले, “खरप 

चाांगला िोता तो.”  

 “िोता म्िणजे? नक्की काय झाले डॉक्टर?” अहनरुद्ध 

अहतशय घाबरून म्िणाला. 

 “अरे, तो आता या जगात नािीये. त्याच नाव त्याने 

साथा केलां अहभमन्य.ु.. मिाभारतातल्या अहभमन्य ु सारखाच 

लढला, नहशबी वीरमरण आले. या पेक्षा थोर भाग्य ते काय... 

कोरोनाशी लढता-लढता गेला. वीरमरण पत्करले त्याने या 

मिायदु्धात. त्याचा जन्म साथाकी लागला. रणाांगणात मतृ्यर यावा 

यापेक्षा श्ेष्ठ ते काय. तुझे अश् ु पसुायला आम्िी आिोत 

अहनरुद्धा, पण याच्या आई-बाबाांचे अश् ुकोण पसेुल? त्याांच्या 

अश्रांचा फुटलेला बाांध कुणाला तरी आवरता येण शक्य आिे 

काय? अहनरुद्धा याच्या घरी कळव. मला ते धैया नािी िोणार 

भल्या माणसा.”  

 घोलप सराांचे ते बोलणे ऐकर न मला आश्चयााचा धक्का 

बसला. म्िणजे  या कोरोनाच्या धगधगत्या यज्ञकुां डात माझी 

दखेील आिुहत पडली िोती तर. मी स्वािा झालो िोतो तर. असे 

म्िणतात की यज्ञात टाकलेली आिुहत थेट स्वगाात जाते म्िणे. 

मग मी कुिे जाणार िोतो? माझे मलाच माहिती नव्िते. मळुात 

मी माझ्यातरन केव्िा हवलग झालो िोतो तेच समजले नव्िते. 
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कोरोनाने मला केव्िा मगरहमिीत घेतले याचा पत्ताच लागर 

हदला नािी.  

 आता मी जगात नव्ितो तर........... 

 

††† 
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खंडोबा उिाच 

सायांकाळची हतरपी हकरणे गडावर पडली िोती. वैशाख 

महिन्याचे उष्ण वारे मांद गतीने विात िोते. त्यामळेु झाडाच्या 

पानाांची सळसळ ऐकर  येत िोती. हपकलेली पाने त्यामळेु गळरन 

पडत िोती. कधीच परत न येण्यासािी. स्वतःिून झाडाशी 

आपला सबांध तोडत िोती. आपण हपकलो, हपवळे झालो, 

आपला कायाभाग सांपला असे वाटताच ती गळरन पडत िोती. 

गडावरुन जवळची झाडे मोिी हदसत िोती आहण दररची झाडे 

त्या गळरन पाडलेल्या पानाांसारखी. दरुूनच कुिेतरी पक्षयाांचा 

थवा उडत िोता. दसुर् या हदवसाचे अन्न शोधण्यासािी. आज 

एका झाडावर, उद्या दसुर् या मग परवा हतसर् या, अशी त्याांची 

भटकां ती आयषु्यभर सरुूच असते. ते एका जागेशी मोि िेवत 

नािीत. त्यामळेुच कदाहचत इतके स्वाच्छांदपणे उडर शकत 

असावेत बिुतेक.  

कधीपासरन उधळलेला भांडारा तसाच पडरन िोता. 

त्यामळेु सोन्याची जेजररी ओहकबोकी हदसत िोती. कधी 

कडेपिाराकडे, कधी पक्षयाांच्या थव्याकडे, कधी दररवर नजर 

जाईल हतथपयांत दवे बघत िोते. भलेमोिे ललाट भांडार् याने 

भरले िोते. त्याांचा जटाभार खाांद्यापयांत रूळत िोता. पगडी 

घातली नसल्याने त्याांचे ते रूप भयावि हदसत िोते. भयावि 
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िोते ते असरुाांसािी. भक्ताांसािी तर ते मांगलमयच िोते. एक िात 

कमरेवर तर दसुर् या िातात भलामोिा हत्रशरळ चमकत िोता. 

अस्वथपणे दवे गडाच्या तटबांदीभोवती फेर् या घालत िोते. 

इतक्यात त्याांचे लक्ष कडेपिारच्या पायथ्याशी गेले. पन्नसेक 

मेंढया, त्याांच्या अवतीभोवती तीन – चार हशकारी कुत्रे आहण 

या सवा लावाजम्यामागे भालीमोिी घोंगडी पािीवर िेऊन 

कािीचा आधार घेऊन ऐ ांशीतले धनगरबाबा चालले िोते. 

त्याांचे भलेमोिे डोळे कुणालातरी शोधत िोते. पण ते त्याांना 

सापडत नािी ि ेत्याांच्या डोळ्याांतच हदसत िोते.  

इतक्यात मागरन घुांगराांचा थोडासा अस्पष्ट आवाज येऊ 

लागला. िळरिळर तो वाढत िोता. तो म्िाळसा दवेींच्या 

पैंजणाचा आवाज िोता. प्रसन्न वदानाने दवेी मल्िारींकडे येत 

िोत्या. “बराच वेळ झाला आता येतो साांगरन गेलात ते अजरन 

आला नािीत मिालात. एक प्रिर झाला असेल. सारीपाटाच्या 

अधयाा खेळातरन उिलात. ते न बोलताच बािेर आलात.”  

 “एकाच वेळी इतके प्रश् ? दवेी, थोडां थाांबाल का ? 

श्वास तरी घ्या आहण आम्िालापण घेऊ द्या.” मातांड शाांतपणे 

िसत म्िणाले. 

 समोरून बाणाई एका रत्नजडीत ताटात पगडी घेऊन 

येत िोत्या. सोबत त्या कािीतरी गणुगणुत िोत्या. त्या 
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जसजश्या जवळ येत िोत्या, तसतसा तो आवाज स्पष्टपणे ऐकर  

येऊ लागला. बाणाई मरुळी गात िोत्या. जवळ येताच त्या 

गायचां थाांबल्या. त्याांनी ते रत्नजडीत ताट दवेाांपरढे केले. दवेाांनी 

पगडी घातली आहण परत दररवर नजर हफरवर लागले. मग 

बाणाईकडे वळरन म्िणाले, “दवेी आता आपण काय म्िणत 

िोतात?” 

 “मी, ते कािी नािी असच,” बाणाई जरा सांकोचाने 

म्िणल्या. 

 “आपण ज े म्िणत िोतात त्यासािी मी आतरु आि,े 

अस्वस्थ आि.े म्िणा ती मरुळी.” दवेाांनी हवनांतीवजा आज्ञा 

केली.  

 बाणाई ांनी एक कटाक्ष म्िाळसाई ांकडे टाकला, त्याांनी 

थोडीशी मान डोलावतच त्याांनी आढेवेढे घेणे सोडले आहण 

आपल्या मधरु आवाजात मरुळी म्िणायला सरुुवात केली. हतचे 

बोल असे िोते, 

“हळदीकुकानी िटी माझी ििली 

खंडेिायची झाले मी मुिळी 

आईबापानं निस हा केला 

कन्या िानहली मल्हािीला 
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त्याच्या नामाची गोडी आगळी 

खंडेिायची झाले मी मुिळी 

सािी नाती मी देिाशी जोडली 

त्यानं हुकूमानं मला इथं धाडली 

सदा मल्हाि माझ्याजिळी 

खंडेिायची झाले मी मुिळी” 

 दवे शाांतपणे डोळे हमटरन मरुळी ऐकत िोते. कानाांची 

तिान भागवत िोते. मरुळी सांपताच त्याांनी प्रसन्नपणे डोळे 

उघडले. हकतीतरी हदवसाांनी त्याांच्या चेिर् यावर अशी प्रसन्नता 

पािून म्िाळसा आहण बाणाईना आश्चया वाटले. त्याांनी 

एकमेकाांकडे बहघतले आहण एकदमच प्रश् हवचारण्यासािी 

तोंड उघडले. त्या कािी बोलणार तोच दवेाांनी बोलायला 

सरुुवात केली.  

 “तमु्िा दोघाांना मला असे आनांहदत बघरन आश्चया 

वाटले असेल ना. त्याला कारण दखेील तसेच आि.े हकतीतरी 

हदवसाांनी मी माझी प्राणहप्रय मरुळी ऐकली. हकतीतरी हदवसाांनी. 

तमु्िी माझ्या सेवेत मग्न आिात, ि ेमला िाऊक आि.े तमु्िी 

तत्पतेने मला काय िवां नको ते बघतात. माझी मजी 

साांभाळतात. मी तमुच्यात सरीपाट खेळतो, ते केवळ तमु्िाला 
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चाांगले वाटण्यासािी. एरवी मी माझ्या भक्ताांच्या वाटेकडे डोळे 

लाऊन बसलो आि.े मला माझ्या भक्ताांची ओढ लागली आि.े 

आनांदाने भांडारा उधळणारे ते भक्त अजरन माझ्या चक्षरांसमोरून 

जात नािीत. जातील कसे, रोज त्याांना िा असाच उत्सव 

पिायची सवय लागली िोती ना. आज हकतीतरी हदवसाांनी 

मरुळी ऐकर न कान तपृ्त झाले आमचे.”  

 “पण दवेा, या मिामारीच्या सांकटकाळात आपले भक्त 

घरी बसरनच आपली भहक्त करत आिते, िे आपणास माहिती 

नािी का ?” म्िाळसा दवेाांना समजवण्याच्या सररात म्िणल्या.  

 “ते आम्िाला उत्तम प्रकारे िावे आि ेदेवी. पण रोज 

लाखोंच्या सांख्येने येणारे भक्तगण असे अचानक बांद झाल्यावर 

मनाला आवर तरी कसा घालणार.” खांडोबा आगहतकतेने 

म्िणाले. 

 “त्याला कािी पयााय आि े का देवा, काळासमोर 

सवाकािी हफके आि.े” बाणाई म्िणाल्या. 

  “खरांय तमुचां दवेी, पण िी मिामारी दखेील गरजेची 

िोती.” कािीशा हनधााराने दवे म्िणाले.  

 “काय म्िणताय दवेा? िा अगहणत मानवी सांिार 

गरजेचा िोता.” बाणाई अहतआश्चयााने जरा चढया आवाजात 
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म्िणल्या. बोलताना त्याांचे डोळे अचानकच मोिे झाले. 

आपला आवाज जरा वाढला असे लक्षात येताच बाणाई खाली 

मान घालरन एक पाय मागे सरल्या. खांडोबाांच्या तसे लक्षात 

येताच ते मांद िसले आहण बाणाई ांना पढुे बोलावले.  

 “तमुचां म्िणणां अगदी रास्त आि ेदवेी. पण ि ेखरे आिे 

की िी मिामारी दखेील हततकीच गरजेची िोती. हनसगााचा 

समतोल ढळत चालला िोता, जगातरन माणसुकी िद्दपार 

व्िायच्या मागाावर िोती, क्रर रतेने कळस गािला िोता, 

जागोजागी मरतीमांत क्रर रतेचे दशान घडत िोते. माणसुकी फक्त 

नावालाच उरली िोती. माणरस माणसाला पारखा िोत िोता. 

त्यामळेु ि े सवा गरजेचे िोते. मानव प्राणी कािी काळाने 

वेळोवेळी त्याच चकुा करत असतो. त्यामळेु धडा हशकवणे िे 

आगत्याचे िरते.”  

 “पण या सवाांत सवा सामान्य सज्जनाांचे काय? आपल्या 

भक्ताांचे काय?” म्िाळसा देवींनी मधयेच प्रश् उपहस्थत केला.  

 “त्याांना कािी िोणार नािी दवेी. हचांता नसावी. कधी 

कधी भावहनक दरुाव्यात दखेील एक अदृश्य जवळीक हनमााण 

िोत असते. एक हवश्वास हनमााण िोत असतो. आपल्याला 

कािी िोणार नािी याचा. िीच श्द्धा तारून नेत असते. त्यामळेु 

माझे भक्त कायम हनहश्चांत असतात.”  
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 “ि े सवा िीक आि े पण कधी - कधी याच हनहश्चांत 

असण्याचा गवा वाटर लागला तर.” बाणाई म्िणल्या. 

 “िोय, तसे तर िोणारच. काळाचा महिमा अगाध आि.े 

कालाांतराने त्याांना तसे वाटणे स्वाभाहवक आि.े मणी – 

मल्लाला दखेील तसेच वाटायचे की आपल्यापेक्षा कुणीिी श्ेष्ठ 

नािी. पण आमच्यासमोर त्याांनी िार मानलीच ना. आहण 

भक्ताांचे म्िणाल तर त्याांना मी तरतोय. पण जो चकेुल त्याला 

मात्र हशक्षा िी िोणारच.”  

 “मग त्याचा भहक्त करून काय फायदा?” म्िाळसा 

दवेींनी प्रश् उपहस्थत केला.   

 “फायदा…. फायदा, लोभ, या व्याविाररक गोष्टी 

भक्तीत आल्या की तो सांपला दवेी.”  

 “मग हशके्षचां बोललात ते.” बाणाई ांनी मागील प्रश्ाची 

आिवण करून हदली.  

 “प्रारब्ध..., िोय प्रारब्ध िेच त्याला करणीभरत असते 

दवेी. बाकी सवा हनहमत्तमात्र. आम्िी फक्त त्याची तीव्रता कमी 

करणारे. घरातरन बािरे हनघर नका असे सांहगतले तरी जर कुणी 

हनघत असेल तर त्याला बळी पडावेच लागेल. पण त्याची 

आमच्यावर हनस्सीम भहक्त असली तर त्यालादखेील लागण 
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िोईलच पण तो हनदान आमच्या कृपेने बरा तरी िोईल. त्याला 

वाटणारी भीती कमी िोईल. सकारात्मक ऊजेची कां पन त्याला 

तारुन नेतील, याच सकारात्मक उजेमळेु तो बरा िोईल आहण 

आभार मात्र आमचे मानेल. हवहचत्र आि ेकी नािी.”  

 “या मिामारीचा नाश करण्यासािी आपण कािीच का 

नािी करत. हकतीतरी हनष्पाप जीव यात बळी जात आिते. 

त्याांच्या जगण्याच्या इच्छा आपरु् या रिात आिते. जगण्याची 

खरी मजा यायला आता कुिे सरुुवात झाली आि ेअसे वाटत 

असतानाच ते आयषु्याला पारखे िोते आि.े या सवाांतरन काय 

साधय िोत आि े देवा. थाांबवावा आता िा सांिार.” बाणाई 

पोटहतडकीने म्िणल्या.  

 “तमु्िाला खरच असे वाटते काय की आम्िी कािीच 

केलेले नािी अजरन. दवाखान्यात हदवसरात्र राबणार् या त्या 

वैद्यबवुाांकडे जरा बारकाईने पिा, आपल्या हजवाची पवाा न 

करता अखांडपणे कोरोनाग्रस्ताांवर उपचार करणार् या त्या 

धाडसी वीराांकडे पिा. रणरणत्या उन्िात उभे रािून आपले 

कताव्य बाजवणार् या पोहलसाांकडे जरा हनरखरन पिा. 

अन्नपाण्याची पवाा न करता ते आपले काम चोखपणे करत 

आिते. चोवीस तास उभे आिते. गोरगररबाांना अन्नपाण्याची 

व्यवस्था करणार् या सांस्था, लोकां  याांच्याकडे पिा थोडां. 
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आम्िीच त्याांच्या रूपात मिामारीला तोंड दते आिोत. 

त्याांच्यातच आम्िाला बघा. त्याांना हजवाची पवाा न करता 

कामाला उद्यकु्त करणारी ती अदृश्य पे्ररणा, शहक्त आम्िीच 

आिोत. हनःसांशय त्याांना तथा त्याांच्या कुटुांबीयाांना कािीिी 

िोणार नािी याची आम्िी ग्वािी दतेो. त्याग फार मोिा असतो 

दवेी, हजांकायचे असेल तर त्याग िा करावा लागतोच लागतो. 

जेवढा असीम त्याग तेवढी जास्त हवजयाची चव चाखयला 

हमळते. हवचार करा जेव्िा ि े योदे्ध मिामारी सांपल्यावर घरी 

जातील तेव्िा त्याांच्या कुटुांबात हकती आनांद िोईल. त्या 

आनांदाला वणान करण्याला कािी सीमा आिते काय?”   

 “माफी असावी दवेा. आमच्या लक्षात नािी आलां ते.” 

बाणाई ां जरा खालच्या आवाजात म्िणल्या.  

 मग कािी वेळ कुणीच कािीच बोलले नािी. 

आकाशाचा रांग आता फक्त आकाशी राहिला नव्िता. त्या 

लालबुांद तेजाच्या गोळ्याच्या अवतीभवती हकतीतरी असांख्य 

रांगछटा उमटल्या िोत्या. ते आकाश जणर एखाद्या जाहतवांत 

हचत्रकारचे हचत्रच वाटत िोते जणर. हतघेिी स्तब्धपणे ते दृश्य 

पिात िोते. कुणालाच काय बोलावे ते सचुत नव्िते. 

“िािी हो िािी | 

देई का गां मल्हािी || 
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निपुिीिी हिी | 

तुझ्या िािीचा मी निकािी ||” 

 “दरवर्ी ऐकर  येणारे ि ेबोल दखेील ऐकर  येणार नािीत 

दवेी.” खांडोबा िसत म्िणाले.  

 “म्िणजे वैष्णव या वर्ी त्याांच्या मािरेी जाणार 

नािीत?” म्िाळसा आश्चयााने म्िणल्या.   

 “नािी.”  

 “बेलभांडार् याची मकु्तपणे उधळण करीत जेजररी नागरी 

पादाक्राांत करणारे वारकरी या वर्ी बघण्याचे भाग्य नािी तर.” 

बाणाई ां उदास िोऊन गडावरुन हदसणार् या रस्त्याकडे बघत 

म्िणल्या. िा तोच रास्ता िोता, ज्यावरून असांख्य वारकरी मागा 

क्रमत. आता िा रास्ता ररकामा हदसणार म्िणरन नाराज िोऊन 

बाणाई ांनी तोंड वळवले. कडेपिारावरील मांहदराचा झेंडा उगाच 

वार् याने फडफडत िोता. त्यावर दृष्टी केहन्द्रत करून बाणाई 

म्िणल्या,  

 “मग आता या घरात बसलेल्या जनतेच काय देवा? 

त्याबद्दल कािी उपदेश.” 

 “अवश्य देवी, केव्िािी चाांगल्यातरन वाईट शोधावे 

दवेी. िी मानवजात परमाहथाक सखुाच्या मागे इतकी लागली 
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आि ेकी त्याांना स्वतःचा हवसर पडला आि.े हजथे स्वतःचा 

हवसर पडला हतथे कुटुांब कुिरन आिवणार. लिान-लिान 

बालकाांना बािरे िेऊन िी जात स्वतःचे पोट भरते आहण 

ज्यासािी कामावतात तो जीव मात्र याांच्या मायेपासुन अहलप्त 

रिातो, जेव्िा सगळ्यात जास्त गरज असते तेव्िा. मग याांच 

आयषु्य ि ेअसच हनघरन जातां. जे बोलायचां ते रािून जातां. आज 

हकतीतरी वर्ाानी घरातील सवा लोकां  एकत्र जेवत असतील. या 

आनांदाची सर कशालािी करता येणार नािी. घरातील 

वडीलधार् याांशी कसे वागावे ि े मरल्यसांस्कार आजची तरुण 

हपढी हवसरत चालली आि.े मोि्या व्यक्तींशी कसे बोलावे, 

कसे वागाव,े ि ेआत्मसात करण्यासािीच घरी बसावे लागले 

असे मी म्िटलो तर त्यात नवल वाटण्याचे मळुीच कारण नािी 

दवेी.”  

 “धन्य आि े दवेा तमुची. आपला एक - एक शब्द 

म्िणजे अमतृचा कण आि.े जीवनाला सांजीवनी दते आि.े पण 

तरीिी एक शांका मनात आि.े ि े झाले सधन कुटुांबाचे, पण 

ज्याांचे पोट िातावर आि,े त्याांचे काय? त्याांना तर प्रत्येक हदवस 

काळ िोऊन येत असेल. त्याांचे काय?”  म्िाळसा. 

 “या भारतवर्ाातील आहथाक हवर्मता याला करणीभरत 

आि े दवेी. पण घाबरण्याचे कािी कारण नािी. सेवाभावी 
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सांस्था, दानशरर व्यक्ती याांच्या मदतीला आिेतच आिते. 

सगळीकडे गरजरांना अन्न, धान्य, जीवनावश्यक वस्तरांचे वाटप 

सरुू आि.े या सांस्थाांना, व्यक्तींना या हनस्सीमपणे केलेल्या 

दानाने अमाप असे पणु्य प्राप्त िोणार आि.े एकवेळ मला 

अहभर्ेक केला नािी तरी चालेल, पण या गरजरांना मदत केल्यास 

त्याांनी हदलेला आशीवााद िा आम्िी हदलेल्या आशीवाादपेक्षा 

हकतीतरी पटींनी शक्तीशाली असतो. कारण या सषृ्टीच्या 

चराचरात मीच असतो. फक्त तो बघण्याची दृष्टी मात्र प्रत्येकाची 

वेगळी असते. िी मिामारी  यावच्चन्द्रहदवाकरौ समस्त 

पथृ्वीवासीयाांना एक चाांगलाच धडा हशकवणार आि.े 

लग्नताली भरमसाि उधळमाप थाांबणार आि.े प्रदरर्ण कमी 

िोऊन पथृ्वी परत एकदा मोकळा श्वास घेणार आिे. अजरन 

बर् याच चाांगल्या गोष्टी िी मिामारी हशकवणार आि े आहण 

लक्षात िेवा िी मिामारी आि ेत्यात समाधान मानरन जगायला 

हशकवणार आि.े यानांतर मनषु्य प्राण्याला कळेलच की 

हवज्ञानाने कीतीिी प्रगती केली तरी हनसगाासमोर तो एक 

कळसरत्री बािुलीच आि ेआहण रािणार आि.े”   

 “खरां म्िणजे आम्िाला देखील खरप कां टाळा आला 

िोता. असा मोकळा वेळ कधी हमळालाच नव्िता. रोज त्याच 

एका जागेवर बसरन आलेल्या भक्ताचे म्िणणे ऐकर न घ्यायचे 

आहण त्याला आशीवााद द्यायचा. िाच हदनक्रम वर्ाानुवरे् 
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सरुूच िोता. अगदी थकर न गेलो िोतो. त्यामळेु िा हवश्ाम. पण 

आता परेु झाले, कािी महिन्याांतच सवाकािी सरुळीत िोईल. 

भारतवर्ा पनु्िा एकदा वायुवेगाने आपली हवजयी घोदौड सरुू 

िेवेल. परत कधीच मागे वळरन बघणार नािी. कधीिी 

नािी......” 

 दवेाांचे असे बोलणे ऐकर न म्िाळसा आहण बाणाई 

याांच्या चेिर् यावर सांहमश् भाव उमटले. डोळे हवस्फरून त्या 

समोरील हस्थतप्रज्ञ मरतीकडे एकटक बघर लागल्या. नव्ि,े त्या 

हवचारात पडल्या. आता ऐकले ते खरे की खोटे, दवे म्िणतात 

की आम्िाला भक्ताांची ओढ लागली आि े आहण इकडे 

म्िणतात की आम्िी कां टाळलो िोते. नक्की खरे काय समजावे. 

मग िा अपररहमत सांिार देवाांच्या इच्छेने सरुू आि ेकाय? की 

दवे ितबल झाले आिते. नक्की काय सरुू आि?े त्या दोघाांना 

असे गोंधळलेले बघरन दवे मोियाने िसले आहण मांहदराकडे 

चालर लागले....... 

 

††† 
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बदल 

“ि ैगह्यरां चाांगलां व्ियन. आते कालहदन पास्थीन मी बी जासर के 

इकाले.” 

 “कारे पोर् या, कोरोना चालर शे आनी तर काय इचार करी 

राह्यना.”  

 “आपल्या के ले काय भाव भेटस आसा बी, आनी 

कोरोनानां कोनता व्यापारी ली राह्यना. त्यान्ह्यासािे मी दारवर के 

इकाना इचार करी राह्यांथर .” 

 “घरमा बिाले साांगेल शे तां घरमा बि ना. कोिे चालना 

के इकाले.” 

 “ओ आबा, तमु्िले कई समजत नई. मगुमगु बािीसन 

खा. जे ताट म्िा ई राह्यनां ते.” 

 “राह्यनां भो, माले काय करनां शे. ईक, के ईक का 

आम्िले इक.”  

 शेतकर् याांचा माल िा अत्यावश्यक सेवेत समाहवष्ट 

केला असरन त्याांना आता तो थेट ग्रािकाांपयांत हवकता येणार 

आि.े िी बातमी ऐकुन सख्याच्या आनांदाला पारावर उरला 

नव्िता. सख्या एकुलता एक िोता. जळगाव हजल्ह्यातील एक 
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बागायतदार शेतकरी िोता. त्याचा केळीचा बाग िोता. जमीन 

चाांगली िोती, भरपरर पाणी िोते, सख्या सिकुटुांब – सिपररवार 

शेतात राबायचा. त्यामळेु उत्पन्न भरपरर व्िायचे. गेल्या कािी 

वर्ाांपासरन नैसहगाक आपहत्तमळेु म्िणा हकां वा भाव हमळत 

नसल्यामळेु म्िणा घरात जेमतेम पैसा येत िोता. घर चालत 

नव्िते असे नािी. पण हशल्लक कािीच रिात नव्िते. जेवढा 

कािी पैसा यायचा तेवढा परत मजरुी, खत याांच्यात चालला 

जायचा. त्यामळेु िा व्यहक्त सतत हचांतेत असायचा. सख्या 

लोभी िोता. िी गोष्ट त्याला सोडरन गावातील सगळ्याांना मान्य 

िोती. बायकोसकट. कायम त्याच्या मनात पैशाचा हवचार सरुू 

असायचा. प्रत्येक बाबतीत कां जरसपणा िा तर त्याचा स्वभावच 

झाला िोता. पाच वर्ाांच्या लिान मलुाला दखेील तो शेतात 

काम करायला घेऊन जायचा. ि ेपािून गावातील लोकाांना त्या 

लिान हजवाची कीव यायची. सोबतच सख्याचा राग दखेील. 

ह्या लिान, नाजकु फुलासारख्या मलुाला शाळेत पािवायचे 

सोडरन तो शेतात पािवायचा. या प्रकारामळेु त्याच्या मलुाची 

शरीररकच नव्ि े तर बौहद्धक वाढ दखेील खुांटली िोती. 

घरच्याांना तर तो कच्चे खाऊन गेला िोता. त्यामळेु त्याला 

बोलण्याची कुणाची शामत नव्िती. गावात दखेील त्याचे 

िॉटेलवाला बाळर भोई, गाडीवला कुशल असे दोन-तीन जण 

सोडले तर कुणाशीच पटत नव्िते. हिच मांडळी त्याला वाटेल 
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ते बोलर शकायची. आतातर त्याने डोक्यात नवीनच खरळ घातले 

िोते. त्याच्या शेतातील केळी हजल्ह्याच्या गावाला - 

जळगावला दारोदार हवकायला घेऊन जाणार असे म्िणत िोता. 

दारोदार नािी हनदान हदवसभर तीन-चार चौकात केळी 

हवकण्यासािी उभा रािणार िोता. या कोरोना काळात सवाजण 

घरात असताना त्याच्या कुिल्याशा हमत्राने असेच द्राक्ष हवकर न 

कािी हदवसाांतच खरप पैसा हमळवला िोता म्िणे. सख्या अशाच 

सांधीची वाट पिात िोता आहण आतातर िी आयती सांधी 

चालरन आली िोती. या सांधीचे सोने करायचे असे त्याने िरवले 

िोते आहण तो इरेला पेटला िोता. सायांकाळी सातच्या समुारास 

त्याने िी बातमी ऐकली आहण त्याने सरकारला खरप धन्यवाद 

दते आता मरेपयांत तमु्िालाच मत दईेल अशी मनातच खरणगाि 

बाांधत कुशलचे घर गािले.  

 “काकर , कुशल शे का घरमा?” ओसरीवर आपल्या 

नातवांडाांना खेळवत असलेल्या कुशलच्या आईला त्याने 

हवचारले.  

 “शे ना. कुशल िौ सख्या उना रे.” कुशलच्या आईने 

त्याला िाक मारली. 

 सख्याने बाजरला पहिले. कुशलची मालवािू गाडी उभी 

िोती. ती बघरन त्याला िायसे वाटले. गरीब कुशलचे पोट या 
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गाडीवरच िोते. कुशल गरीब िोता, पण समाधानी िोता. 

कुशलचे नकुतेच जेवण झाले िोते. रुमालाला िात पसुत कुशल 

आला आहण तोच रुमाल खाांद्यावर टाकत हवचारले, “काय 

व्ियनां रे?” 

 “आपले कलहदन पास्थीन जयगाव जवानां शे.” सख्या 

आनांदात म्िणाला. 

 “काब रे भो?” कुशलने प्रश् केला. 

 “के इकाले. बातम्यास्मा दखेां मी. आपले कोनी कई 

बोलाऊ नई.” सख्या सांदभाासाि स्पष्टीकरण दते म्िणाला.  

 ि े ऐकताच कुशलच्या कपाळावर आि्या पसरल्या. 

आियाांचे जाळे कमी करीत तो म्िणाला, “साला, तर तां मरशी, 

पण आम्िले बी ली मरशी. घर मा बिाले साांगेल शे तां हफराना 

बाता करी राह्यना.”  

 “आपन कोिे लोकस्मा जाई राह्यनरत, गाडीमा बशीसन 

के इकर त ना.” 

 “सख्या मन्िा घरमा धाकलां लेकरू शे, आई-दादानां वय 

बी गच्ची िुई जाएल शे आते. कोिे ररकामी उपादी घर मा लऊ. 

मले नई जमाऊ भो िाई.” 
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 “मन्िा घर थाांबजो भो. मी तलु्ि े रोजना रोज पैसा दी 

टाकसर.”  

 “पैसास्नी गोट नई शे, तनु्िा डोकामा कस ई नई राह्यनां. 

जगशी वाचशी त कामावशी अन खाशी न. दखे एकदा ईचार 

कर यान्िावर.” 

 “िाईच ये शे कमावानी. तलु्ि ेधयान मा ई राह्यनां का? तर 

कईच करजो नको. बिी राह्यजो नसु्ता. चाल ना रे. काब जीव 

ली राह्यना. तनु्िाफा गाडी शे म्िनीसन उनर.”  

 “तर कई आईकौ नई. हकतला वाजता जवानां शे.” 

कुशलने हवचार केला, गाडीचे िफ्ते भरायचे आिते, असेपण 

आता काम नािी. मग काळजी घेऊन याच्यासोबत जायला 

काय िरकत आि.े  

 “नऊ वाजता हनांघरत. दपुारे दोन-तीन वाज्याशे ई जाउत. 

गाडी वावरमा लाई द.े सकायले भरसर.”  

 सख्या अत्यानांदात घरी आला. जेवण करता-करता 

त्याने त्याचे उद्याचे हनयोजन घरातल्या सगळ्याांना साांहगतले. 

अपेके्षप्रमाणे या कायाक्रमाला घरातील सगळ्याांनी हवरोध 

केला. पण सख्या आता ऐकण्याच्या पलीकडे गेला िोता. 

सकाळी लवकर शेतात जाऊन केळी गाडीत भरून शक्य 
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हततक्या लवकर हनघण्याचा त्याचा मानस िोता. त्यामळेु 

घरच्याांचा हवरोधाला न जमुानता तो अांगणातल्या खाटेवर 

आडवा झाला. डोळा लागतो न लागतो तोच त्याला कािीतरी 

आिवले आहण त्याने फोन िातात घेतला. केळीचा भाव 

हवचारण्यासािी त्याने व्यापर् याला फोन लावला िोता. समुारे 

हवस ते तीस रुपये डझन असा भाव त्याला व्यापर् याकडरन 

माहिती पडला िोता. त्यामळेु त्याच्या मालाचा भाव िरवता 

िरवता त्याला केव्िा झोप लागली, त्याचे त्यालाच कळले 

नािी.  

 ताांबड फुटायच्या आताच तो शेतात िजर िोता. 

साांहगतल्याप्रमाणे कुशलने गाडी रात्रीच शेतात लाऊन िेवली 

िोती. दोन-अडीच तासाांत सख्याने गाडीत माल भरून िेवला 

आहण कुशलची वाट पािू लागला. िरल्याप्रमाणे नऊ वाजता 

कुशल आला. सख्या तयार िोताच. त्याला बघतच कुशलचा 

तोंडाचा पट्टा सरुू झाला, “महिती िोतां माले, तर काई मास्क 

लावाव नई ते. मी आनेल शे ते लाव.” 

 “मन्िा जीव गदुमरस रे भो त्यान्िामा.”  

 “जाऊ द ेमांग, मी नई येत.”  

 कुशलचा असा पहवत्रा बघरन सख्याने मास्क लावण्याच े

मान्य केले आहण पैसे घेतल्यानांतर प्रत्येक वेळी िातावर 
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सॅनीटायझर लावण्याचे कबलु करून गाडीत बसला. 

लॉकडाऊन असले तरी जीवनावश्यक वस्तरांसािी दपुारची वेळ 

हनहश्चत करण्यात आली िोती. त्यामळेु रस्त्यावर कुणीच नव्िते. 

कुशलने वार् याच्या वेगाने गाडी पळवली. जळगावला एका 

चौकात गाडी थाांबवली. तीस रुपये डझन भावाने तो केळी हवकर  

लागला. खरां म्िणजे िा भाव जळगावच्या मानाने थोडा जास्तच 

िोता. कारण जळगाव म्िटलां म्िणजे केळीच. तरीिी लोकां  त्या 

भावात घेत िोते. कारण दरसरा पयााय नव्िता. आधीच 

जीवनावश्यक वस्तर हमळण्यासािी तारेवरची कसरत िोती.  

 तीन-चार तासाांतच सख्याचा सगळा माल हवकला 

गेला. त्यामळेु तो भलताच खशु झाला. एक म्िणजे त्याचा माल 

त्याने स्वतः हवकला िोता, भाव त्याने िरवला िोता, 

व्यापार् याच्या पाया पडाव्या लागल्या नव्ित्या. त्यामळेु स्वारी 

अहतशय आनांदात िोती. इकडे याची हवक्री सरुू असताना मात्र 

कुशल ड्रायव्िर सीटवरच बसरन िोता. वेळोवेळी िात 

सॅनीटायझर ने स्वच्छ करत िोता. मास्क तर त्याने काढलेच 

नव्िते. सवा हवक्री झाल्यावर सख्या परत घरी जाण्यासाहि 

म्िणरन कुशलच्या बाजरला बसणार तोच कुशलने त्याला 

िटकले आहण मागे बसायला लावले. सख्या तयार िोईना. 

कुशलने त्याला समजावले की तो लोकाांच्या सांपकाात आला 

असल्याने त्याला बाजरला बसर दणेे उहचत नािी. कसाबसा 
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सख्या तयार झाला. सख्याने गाडी परत शेतात लावला लावली 

आहण दोघे पायीच घरी गेले.  

 आतातर त्याांचा हनत्यक्रम सरुू झाला. जळगाव शिरात 

हवक्री झाल्यावर ते आजरबाजरच्या तालुक्याांच्या हिकाणी केळी 

हवकण्यासािी जाऊ लागले. सख्याच्या शेतातली केळी 

सांपल्यावर त्याने गावातील शेतकर् याांच्या केली स्वस्तात 

हवकत घेऊन स्वतः हवकायला सरुुवात केली. सख्या आता 

शेतकर् यासोबतच िांगामी व्यापारी दखेील झाला. कुशलला 

रोजचे पैसे हमळत िोते आहण मखु्य म्िणजे तो वेळोवेळी 

काळजी घेत असल्याने हनधाास्त िोता. पण सख्याहवर्यी 

त्याच्या मनात थोडी हचांता िोतीच. सतत लोकाांच्या सांपकाात 

आल्यामळेु सख्याला कोरोनाची लागण तर िोणार नािी ना, िी 

हचांता त्याला भेडसावत िोती. तो त्याला आता जवळ बसरच 

दते नव्िता. सख्यापण आता भरपरर बदलला िोता. त्याने आता 

केळीचा भाव प्रती डझन दपु्पट करून टाकला िोता. तो भावात 

तडजोड करत नव्िता. हगिााइकाांशी बोलण्यातला गहवाष्ठपणा 

आता जाणवेल इतका वाढला िोता.  

 एकदा तालकुा ओलाांडत असताना पोहलसाांनी याांची 

गाडी अडवली. हवचारपरस केल्यावर कािी िरकत नसल्याचे 

साांगरन गाडीला वाट मोकळी करून हदली. कुशलने त्या 
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पोहलसाांकडे बहघतले. त्याांचे चेिर् यावर कामाचा ताण स्पष्टपणे 

जाणवत िोता. जीवघेण्या उन्िात आहण कोरोनात ते आपले 

कताव्य बजावत िोते. त्याांना थोडी केळी द्यावी असे कुशलच्या 

मनात आले. त्याांच्या कामाचे कौतकु करण्यासािी त्याच्याकडे 

दसुरे काय िोते. िस्ताांदोलन वगैरे तर करू शकत नव्िता. त्याने 

खाली उतरून तसे सख्याला बोलरन दाखवले. त्यावर सख्या 

म्िणाला, “कई गरज नई त्यास्ले. गन पगार लेतस.”  

 “पगारनी गोट नई शे सख्या आिे, हबचारा त्यास्न 

घरदार सोडीसन आिे उभा शेतस. आपलसािेच उभा शेतस 

ना.” 

 “मांग, मी काय करू.” सख्या हनहवाकारपणे म्िणाला. 

 “तर काईच नको करू. आज माले जरासा कमी पैसा 

दजेो. मी मान्िा पैसास्नी दसे यास्ले.” कुशल थोडा रागतच 

म्िणाला.  

 “माले काई तरास नई.” सख्या हनलाज्जपणे उत्तरला.  

 शेवटी कुशलने सख्यकडरन केळी हवकत घेतली आहण 

पोहलसाांना हदली. पोहलसाांना दखेील कुशलचे कौतुक वाटले. 

दोघाांना काळजी घ्यायला साांगरन पोहलसाांनी परत एकदा आभार 

मानले आहण हनरोप हदला. सख्या मागे बसला िोता. इकडे 
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कुशलच्या मनात कुिेतरी समाधानाची भावना िोती. कािीतरी 

चाांगलां केल्याचा त्याला आनांद झाला िोता. सख्याच्या मनात, 

डोळ्यासमोर, िातात आता रात्रांहदवस पैसा पैसा आणी पैसाच 

नाचत िोता. त्यामळेु आता त्याला स्वगा दोन बोटां उरला िोता. 

सकाळी घरातरन हनघताना तो घरात त्याच्याहवर्यीची हचांता 

दऊेन जायचा आहण घरी परतातच घरातील लोकाांचा जीव 

भाांड्यात पडायचा. कुशलच्या घरी कािी वेगळे नव्िते. पण िा 

व्यवहस्थत काळजी घेत असल्यामळेु घरचे बर् यापैकी हनहश्चांत 

असायचे.   

 असेच कािी हदवस उलटले. एका कोर् या पानाांच्या 

विीसारखे. कोरे आहण पाांढरे. भीतीने गभागळीत आहण 

पाांढरेफटक झालेले. एके हदवशी कुशल गाडीत बसला िोता. 

नेिमीप्रमाणे सख्याची भर उन्िात हवक्री सरुू िोती. त्याच्या 

गाडीच्या दारावर टक-टक झाले. त्याने वळरन पहिले, हतथे एक 

चाळीसीतली स्त्री हतच्या तान्िुल्याला कडेवर घेऊन कािीतरी 

हमळेल या आशेने उभी िोती. हतच्या एकां दरीत दिेबोलीवरून 

ती बर् याच हदवसाांपासरन उपाशी िोती असे वाटत िोते. तो 

लगेचच गाडीतरन खाली उतरला आहण मागील वेळेप्रमाणे 

सख्याशी भाांडत न बसता त्याच्याकडरन भरपरर केळी हवकत 

घेतली आहण त्या स्त्रीला हदली. तोच हतच्या डोळ्यातरन आसवे 

वािू लागली. ती कुशलच्या पाया पडण्यासािी म्िणरन खाली 
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वाकु लागताच हवजेचा शॉक लागल्यासारखा कुशल मागे 

झाला. कुिल्यातरी अगम्य भारे्त त्या स्त्रीने कुशलला 

आशीवााद हदले आहण समोरच असलेल्या दकुानाच्या 

पायर् याांवर बसरन केळी खाऊ लागली. असे हवदारक दृश्य बघरन 

कुशलच्या डोळ्याांत दखेील पाणी आले. पण तो तरी काय करू 

शकत िोता. हखन्नपणे तो परत गाडीत बसला आहण सख्याची 

हवक्री परणा िोण्याची वाट पािू लागला. आज त्याला सख्याचा 

खरप राग आला िोता. पोहलसाांच्या वेळी िीक िोते, पण 

आता.... आता मात्र िद्द झाली िोती. त्याने जवळपास 

सख्याशी बोलणे बांद केले िोते. तो बोलेल तेवढेच बोलायचा. 

सख्याचा दखेील ि ेलक्षात आले िोते. पण तो हवचार करायचा, 

ि ेसगळे माझ्या प्रगतीवर जळतात.... पण कुशलचे काय, तो 

हकतीिी नाराज असला तरी पैशासािी सख्याला सोडत नव्िता 

ना. तो दखेील वाित्या गांगेत िात धवुरन घेत िोता.  

 मास्क लाव, िाताांना सॅनीटायझर लाव असे वारांवार 

साांगरन कुशल आता थकला िोता. शेवटी त्याने सख्याशी 

बोलणेच बांद केले िोते. व्िायचा पररणाम तोच झाला. जळगाव 

हजल्ह्यातल्या कडक उन्िाळ्यात सख्याला कािी न खाता-

हपताच खोकला सरुू झाला. कुशलला शांका आली. त्याने तसे 

सख्याला तसे सांहगतले. आतापयांत हबनधास्त असणारा सख्या 

आता मात्र चेिरा पडरन बसला. त्याच हदवशी त्या दोघाांनी 
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कोरोना चाचणी करून घेतली. कुशलने खबरदारी म्िणरन 

त्याच्या आहण सख्याच्या घरी फोनवर चाचणीहवर्यी सांहगतले. 

इथेच घोळ झाला. एकाअथी चाांगलां झालां.त्याचां असां झालां, 

गावात नेटवका  प्रॉब्लेम असल्याने कुशलच्या लिान भावाला 

अांगणात येऊन जोरात बोलावे लागले. गल्लीतील घरे 

एकमेकाांना लागरनच. त्यामळेु लोकाांनी अांदाज बाांधरन वाताा 

वार् याच्या वेगाने पसरवली. गावातील सरपांच, पाटील वगैरे 

मांडळी हचांतेत. कारण, या दोघाांना गावात घ्यायचे नािी ि ेतर न 

साांगताच िरलेले. पण त्याांची व्यवस्था कुिे करायची िा दखेील 

गिन प्रश्. बािेर गावािून आलेल्या मांडळीला हजल्िा 

पररर्दचे्या शाळेत आदरतीथ्य करण्यासािी िेवलेले. आता या 

दोघाांचा सत्कार आहण सेवा कुिे करायची िी वेगळीच 

अडचण. शेवटी सख्याच्या शेतातच दोघाांना क्वारांटाईन 

करायचे िरले. 

 सायांकाळी चाचणी करून येत असतानाच त्याांच्या 

स्वागतासािी गावातील पुढारी मांडळी उभी िोती. गावाच्या 

वेशीवरच ताांची गाडी थाांबवण्यात आली. सख्या मागे बसला 

असल्याने अचानक गाडी का थाांबवली ि ेत्याला कळले नािी. 

तो गाडीखाली उतरला आहण त्याने त्याच्या स्वागतासािी 

आलेला लवाजमा बहघतला. त्याच्या लक्षात येईपयांत 
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मांडळींनी त्याला हशव्याांची लाखोली वािायला सरुुवात केली 

िोती.  

 “कोिे शे रे तो सख्या?” सरपांचाांनी कुशलला हवचारले. 

तो कािी बोलणार तोच त्याांना सख्या येताना हदसला.  

 “उनात का शेि, परसाद लीसन.” पाटलाांनी सख्याला 

दरडवरन हवचारले.  

 “दखेा, अजरन कई आम्िले कोरोना नई व्िाएल शे. 

आम्िी नसुतां चेक करेल शे. तीन हदन कन ररपोट येतीन तव्िय 

बोला आम्िले.” सख्या सारवासारव करत म्िणाला.  

 “मांग, तमु्िले तां आम्िी मांहदरम्िा िेवणार शेतस.” 

पाटील. 

 “दखेा त्या ररपोट येतीन तव्िय येतीन, तुम्िले 

क्वारांटाईन िोनां पडीन.” सरपांच 

 “कोिे?” सख्या. 

 “तनु्िा वावर मा.” सरपांच  

 “तर नई म्िन का िा म्िन. ईतला दररथीन लोकां  उनात 

आपला गाव म्िा. एकले बी सोड नई. तमु्िी तां आपला मानसे 

शेत. चाचणी करेल. तुम्िले कसां सोडसरत? एक ईचार करी िेवा, 
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तमु्िना पाह्यरे जर कोरोना गाव म्िा घसुना तर तुम्िले तमु्िना 

घरदार सांग गाव मधीन भाईर काढसरत. गाव इसरी जा मांग.” 

पाटील तावातावाने बोलत िोते आहण गावाची मांडळी त्याांना 

साथ दते िोती.  

 शेवटी एक चकार शब्द न काढता दोघां सख्याच्या 

शेतात रािायला गेले. यथावकाश तीन-चार हदवसाांत दोघाांचे 

ररपोटा आले. सख्या पॉहसटीव्ि िोता आहण कुशल हनगेहटव्ि. 

ररपोटा बघताच सख्याच्या तोंडाचे पाणी पळाले. डोळ्याांपढुे 

अांधारी आली. डोके गरगरू लागले. इतके हदवस आपल्याच 

गमुीत असणारा सख्या त्या एका कागदाच्या तुकड्याला पािून 

घाबरला िोता. कागद, हकती प्रकारचा असतो ना, कािी 

हदवसाांपरवी अशाच कागदाांच्या बांडलाांकडे पािून तो खशु 

व्िायचा. कारण त्या पैशाांच्या नोटा असायच्या आहण िा कागद 

तर त्याच्या समोर िाकलेल्या मतृ्यरसरचक सांकटाचे प्रमाणपत्र 

िोता. नव्ि ेिी तर त्याच्या मागील हदवसाांत, आयषु्यात केलेल्या 

कामाांची पावती िोती. वाईट कामाांची. िा सख्याच्या कमायोग 

िोता. त्याच्या वाईट कमाांचे फळ तो भोगत िोता. सख्या हजल्िा 

रुग्णालयात िोता. आता सख्याच्या शेतात त्याचे कुटुांबसदु्धा 

रािला आले िोते. गावकर् याांनीच तो हितावि हनणाय घेतला 

िोता. कुशल मात्र बरा िोऊन घरी आराम करत िोता. 

सख्याहवर्यी हचांता िोतीच, पण तो सदु्धा काय करू शकत 



लॉकडाउन – १.०                                                                                                                                          शुभम पाटील 

55 
 

िोता. त्याने सवातोपरी वारांवार सख्याला बजावले िोते. 

कमाफळ भोगणे दवेाांनासुद्धा चकुले नािी, सख्या तर एक 

सवासाधारण लोभी मनषु्यप्राणी िोता. 

 यथावकाश आिवडा उलटला. सख्याने कोरोनावर 

मात केली. त्याच्या ददुाम्य इच्छाशक्तीच्या बळावर. कारण 

दवाखान्यात सकारात्मक असे कािीच नव्िते. हतथली 

माणसुकी मरग हगळरन गप्प झाली िोती. एक आजीबाई मतृ 

अवस्थेत शौचालायात तब्बल आि हदवस पडरन िोत्या. शेवटी 

दगुांध यायला सरुुवात झाली, तेव्िा कमाचार् याांना जाग आली. 

या अशा वातावरणात सख्या रिात िोता. नकारात्मकेच्या 

दलदलीत तो फसला िोता. कािीिी झाले तरी सख्या दखेील 

माणरसच िोता. त्याने आजरबाजरला पहिले, हतथे सवा प्रकारचे 

लोकां  िोते, कोरोनाग्रस्त म्िणरन. हतथे धमाभेद नव्िता, 

जातीयवाद नव्िता, वणाभेद नव्िता. कािी कािी म्िणरन 

हवर्मता नव्िती. श्वणतील घनगांभीर मेघ जसे भेदभाव न 

करता आांब्याच्या, नारळाच्या झाडावर बरसतात त्याचप्रमाणे 

बाभळीच्या, बोराच्या आहण हनवडर ांगच्या झाडावर दखेील 

तसेच बरसतात. कोरोना देखील तसाच सवाांवर बरसत िोता. 

समभाव िेऊन. इथे सख्याने जगणे हशकले. पैशापेक्षा जीव 

मित्वाचा असतो, ि ेत्याला इथे समजलां. तो स्वतः स्वतःवरच 

खजील झाला. त्याच्या आतापयांत वागण्याचा त्याला पश्चाताप 
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येऊ लागला. आिवढाभराच्या हचांतनाने तो आतबािरेून 

ढवळरन हनघाला. 

 त्याला बरां वाटत असल्याचे पािून डॉक्टराांनी त्याला 

हडस्चाजा हदला. तो दवाखान्यातरन बािरे पडताना कोरोना 

सोबतच त्याचा लोभीपणा, अिांकार, गवा सवाकािी हतथेच 

िेऊन आला.... 

  

††† 
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बेिोजगाि 

 रात्रीचा एक वाजला िोता. सायांकाळपासरन ररमहझम 

बरसणारा पाऊस आता मसुळधार कोसळर लागला िोता. अधरन 

– मधरन हवजा दखेील चमकत िोत्या. हवजाांमळेु िोणार् या 

लख्ख प्रकाशामळेु दोन सेकां द का िोईना सभोवतालची सषृ्टी 

हदसत िोती. बािरेील सकुलेली झाडे एखाद्या हपशाच्चासारखी 

हदसत िोती आहण हवजेचा प्रकाश जाताच लुप्त िोत िोती. 

वार् यामळेु पानाांची प्रचांड सळसळ िोत िोती. प्रत्येक पानाचा 

आवाज िा त्याचे अहस्तत्व जपण्यासािी धडपडत िोता. 

अहस्तत्व म्िणजे तरी नक्की काय असत? आपले असणे. या 

असण्याने कुणाला फरक पडत असला तर िीक. नािीतर कािी 

नािी. मधरनच माांजराचे डोळे चमकत िोते. अचानक ढगाांचा 

मोिा गडगडाट िोत िोता. मधरन मधरन येणारे बेडकाांचे आवाज 

दखेील बांद झाले िोते. कदाहचत पावसाच्या आवाजात त्याांचा 

आवाज हफका पडत असावा. एखाद्या श्ीमांतपढुे गररबाचा 

पडतो तसा. सांपरणा गावातील हवज सायांकाळपासरनच गायब 

झाली िोती. मधयरात्र उलटरन गेली तरी शुभमचा डोळा लागला 

नव्िता. आता तर त्याला िी सवयच झाली िोती. समुारे सात - 

आि महिन्याांपासरन त्याला शाांत झोप नव्िती. तो शाांतपणे केव्िा 

झोपला िोता, त्याचे त्यालाच आिवत नव्िते. त्याने कर स 

बदलरन पाहिली, पाांघरून पहिलां पण झोप कािी येईना. त्याने 
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आजरबाजरला बहघतले. घरातील सवाजण शाांतपणे झोपले िोते. 

तो िळरच उिला आहण हजना चढर लागला. अांधार असल्याने 

एकदोनदा धडपडला दखेील. दरवाज्याचा आवाज िोणार नािी 

अशी काळजी घेत त्याने िळरच दरवाजा उघडला. बािेर 

गच्चीवर आला. इथे पावसाचे रौद्ररूप अजरन जास्त धडकी 

भरवत िोते. पण शुभमला त्याचे कािीच दणेेघेणे नव्िते. 

त्याच्या मनाची अवस्था दखेील कािी वेगळी नव्िती. तो 

पावसात गच्चीवर उभा राहिला आहण समोरील दृश्य 

पािण्याचा प्रयत्न करू लागला. कािीच हदसत नव्िते तरी पिात 

िोता. दोन वर्ाांपरवी दखेील तो असाच उभा िोता. तेव्िादखेील 

तो असाच िोता, बेरोजगार.... 

 त्या मसुळधार कोसळणार् या पावसात त्याच्या मनात 

दखेील आिवणींच्या सरी कोसळर लागल्या. सरी कसल्या, त्या 

तर त्याच्या मागील दोन वर्ाांच्या आिवणी िोत्या. अहतशय 

कडवट आहण हवर्ारी. िलािल हवर्ासारख्या. पण प्रत्येक 

िलािल पचवायला रुद्र लागतो. शुभम दखेील तसाच रुद्र 

िोऊन ते हवर् पचवण्याचा प्रयत्न करू लागला. त्या काळ 

िोऊन कोसळणार् या पावसात एक – एक आिवण त्याच्या 

मनःचक्ष ुसमोर उभी रािू लागली. त्याला दोन वरे् मागे लोटरन 

त्या वाईट आिवणींच्या खाईत लोटर लागली.   
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 शभुम एक मेकॅहनकल इांहजनीअर िोता. पुण े

हवद्यापीिातरन समुारे ऐ ांशी टक्के गणु हमळवरन उत्तीणा झाला 

िोता. तेव्िा त्याला जॉब नव्िता. मग सिा – सात मिीने भरपरर 

हिकाणी प्रयत्न केल्यावर त्याला एका मल्टीनॅशनल कां पनीत 

डेव्िलपमेंट मधये जॉब लागला. तेव्िा तर त्याला आकाश िेंगणे 

झाले िोते. पण िा जॉब इतका सोपा नव्िता. कामाच्या 

पहिल्याच हदवशी त्याला तब्बल बारा तास थाांबावे लागले 

िोते. दसुर् या हदवशी चौदा तास. मग हनयमाप्रमाणे तो कधी 

आि तास थाांबला असे झालेच नािी. रोज बारा तास काम तर 

िरलेलेच असायचे. अनेक वेळा त्याच्या मनात यायचे की 

आता बस्स... बांद करावे ि े सवा आहण हनघावे इथरन. पण 

पढुच्याच क्षणी त्याच्या मनात हवचार यायचा की इथरन गेल्यावर 

तरी काय करणार? िाच जॉब हमळवायला हकती कष्ट लागलेत 

आहण त्यात िा सोडला म्िणजे दरसरा लगेचच भेटेल अशी 

शाश्वती मळुीच नािी. मग परत तो अांग झटकर न कामाला 

लागायचा.  

 त्याच्या दोन महिन्यानांतर अहभलार् लागला िोता. 

त्याचा एकदम राजेशािी कारभार िोता. त्याच्या पाच महिन्याने 

प्रसाद जॉइन झाला िोता. मग दीड वर्ााने पजुा. िे चौघे एकाच 

हडपाटामेंटला, सारख्याच िुद्दयावर िोते. पण शुभमवर खरप 

अन्याय िोत िोता. तो सकाळी साडे आि ची ड्यरटी 
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पकडण्यासािी साडे सिाला घर सोडायचा. बस, टर व्िीलर, ट्रक 

जे हमळेल त्याने कां पनीत आि वाजेपयांत पोिोचायचा. 

सोबतची मांडळी पावणेनऊ पयान्त यायची. मग आरामशीर 

कामाला लागायची. याांना कामाशी कािी दणेेघेणे नव्िते. 

तोपयान्त शुभम कामाला जुांपलेला असायचा. शुभमचे काम 

मशीनवर असायचे. त्याला हडझाईन यायचे, मशीन प्रोग्राहमांग 

यायची, बाकी इतर लीगल डॉक्यमुेंट्स तयार करता यायची. 

एक मेकॅहनकल इांहजनीअर म्िणरन जे यायला िवे त्यापेक्षा 

हकतीतरी अहधक यायचे. रात्री केव्िा सटु्टी िोईल याची कािीच 

कल्पना नसायची. रात्री आि, नऊ, कधीकधी बारा दखेील 

वाजायचे. मग इतक्या रात्री िायवे वर उभे रािून हमळेल त्या 

वािनाला िात दऊेन रात्री उहशरा घरी पोिोचायचा आहण परत 

सकाळी साडेसिाला घर सोडायचा. ि े दृष्टचक्र अहवरतपणे 

सरुूच िोते. पण तरीिी शभुम िे सिनच करत िोता कारण 

त्याला गरज िोती. त्याच्या तटुपुांज्या पगारावर घर चालत िोते. 

त्यामळेु त्याला या नरक यातना भोगणे क्रमप्राप्त िोते.  

 अचानक एका हदवशी त्याला कळले की अहभलार् 

कायम झाला. याच्या हृदयाचे िोके चकुले. पण आशा वेडी 

असते. आपले पण काम िोईल या हवचाराने तो अजरन जोमात 

काम करू लागला. अहभलार् आहण शभुम चाांगले हमत्र िोते. 

अहभलार्च्या प्रमोशननांतर दखेील त्याांच्या मैत्रीत कािी फरक 
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पडला नािी.  मग एका महिन्याने प्रसाद कायम झाला. आता 

मात्र शभुमच्या मनाचा सांयम सटुत चालला िोता. हडपाटामेंट 

िडे ला हवचारले तर ते करू, करू साांगरन वेळ मारून न्यायचे. 

मग िा उदास िोऊन परत कामाला लागायचा. असेच कािी 

मिीने गेले. मग एका हदवशी त्याला िळरच बातमी कळली की 

पजुाचे दखेील कन्फमेशन झाले. शभुमला आता मेल्यािून 

मेल्यासारखे झाले. या सगळ्याांत तो एकटा सीहनयर िोता. 

सटु्टीच्या हदवशी दखेील यायचा. चक्क दोन वेळा तो तीन परणा 

हशफ्ट कां पनीत थाांबला िोता. काम चाांगले िोते. हकतीिी वेळ 

थाांबण्याची तयारी िोती. पण तरीिी याचे काम झाले नव्िते. 

सगळ्याांनी फक्त शुभमचा वापर करून घेतला िोता. नांतर 

त्याला कळले की, अहभलार्, प्रसाद आहण पजुा या हतघाांचे 

मोिे वहशले िोते. कां पनीत प्लाांट मॅनेजरशी ओळखी िोत्या. 

आपल्या याच ओळखींचा वापर करून वहशल्याने िे सवाजण 

कां पनीत कायम झाले िोते. त्यामळेुच ते उहशरा येत, लवकर 

जात, िात तर मळुीच काळा वगैरे करत नसत. ह्याांना सवा माफ 

िोते.  

 मग िा भला माणरस नैराश्यात जाण्याच्या उांबरि्यावर 

िोता. सकाळी जाताना त्याच्या मनात हवचार यायचा, का 

चाललो आपण? काय करायला? अपमान… मानिानी… 

काय केले आपण इतके हदवस काम करून? प्रामाहणकपणे काम 
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करण्याची िीच हशक्षा असते का? का झाले आपल्यासोबत 

असे? प्रामाहणकपणाला बािरेच्या जगात कािीच हकां मत नािी. 

यशस्वी व्िायचे असेल तर तमु्िाला चाांगले वागरन वा कष्ट 

करून काम करावे लागते असे नािी. िचे सरयाप्रकाशाइतके 

हनखळ सत्य आि.े तथाहप रत्नाांची पारख गाजरपारख्याांना 

झाली नािी तर तो दोर् कािी त्या रत्नाांचा नसतो. हदवसरात्र 

त्याच्या मनात असेच हवचार यायचे. त्यामळेु तो झोपेला पारखा 

झाला िोता. कधी आपला करार सांपरन आपण इथरन मोकळे 

िोतो असे त्याला वाटायचे. शेवटी तो हदवस आला आहण 

त्याचा करार सांपला. तो पयान्त शभुम फक्त शरीराने कां पनीत 

जात िोता. मनाने तो खरप खचरन गेलेला िोता.  

 आता लगेचच त्याला पणु्याला जायचे िोते. वेळ वाया 

घालवण्यात कािी अथा नव्िता. सवा तयारी झाली िोती तोच 

कोरोना मिामारीने भारतात प्रवेश केला. लॉकडाऊन सुरू झाले 

आहण नशीब आजमावायला हनघालेल्या शुभमची पावले 

हनयतीने जागेवरच थाांबवली. अहनहश्चत काळासािी आता 

त्याला घरात थाांबणे भाग िोते. काम नािी तर पैसा नािी. 

त्यामळेु एखाद्या महिन्याच्या पगारात कसे भागणार िा गिन प्रश् 

तर आ वासरन उभा िोता. हखन्न मनाने शभुम हदवस घालवत 

िोता. येणारा प्रत्येक हदवस त्याच्यासािी गहतरोधक म्िणरन येत 

िोता. त्याच्या नहशबाची, कतुात्वाची, आयषु्याची, सखुाची 
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गती रोखण्यासािी. इथे घरातरन हनघणेच अशक्य िोते. तर 

मलुाखतीला कसे जाणार आहण कोण बोलवणार. हदवस तर 

कसाबसा हनघरन जायचा पण रात्र मात्र वैरी िोऊन सोबत 

करायची. लॉकडाऊन मळेु सवा जग िप्प झाले िोते, त्यात या 

तरुणाची दळभद्री किाणी समजरन घेऊन त्याला 

पोटापाण्यासािी कािीतरी कामधांदा दईेल असां कुणीच सापडत 

नव्ितां. सापडेल कसां, लॉकडाऊन मळेु सवाजण घरातच बसरन 

िोते. कां पन्यािी बांद पडल्या िोत्या. हजथे थोर अनभुवी व्यक्तींना 

लॉकडाऊन मळेु आपल्या नोकरीची शाश्वती नव्िती हतथे याचा 

काय हनभाव लागणार िोता. त्याची अवस्था फणा नसलेल्या 

भजुांगसारखी झाली िोती. हकां बिुना तो हसांि गिुेत कैद झाला 

िोता. हशकार करण्याची इच्छा, उमेद, अनभुव सवाकािी 

असताना.... 

 ज्या तरुण वयात घरच्याांना कािीतरी करून दाखवायचे 

असते तेव्िा मी घरी बसरन आि.े ज्या वयात पालकाांनी माझ्या 

उमेदीवर गावात हमरवले पाहिजे. माझ्या कतुात्वाने त्याांची मान 

समाजात उांच झाली पाहिजे अशा वयात मी काय करतोय? मी 

खरच आई – बाबाांचा मलुगा म्िणवरन घेण्यास लायक आिे 

का? इांहजनीअर िी पदवी लाऊन घेण्यास पात्र आि ेका? मी 

जगण्यास खरच योग्य असा मनषु्य प्राणी आि ेकाय? की मी 

नसुताच भरमीला भार म्िणरन जगतो आि?े असे हवचार रोज रात्री 
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त्याच्या मनात गदी करायचे. मग त्या गदीत तो िरवरन जायचा. 

त्या गदीत त्याचा जीव गदुमरायचा. त्या सापसारख्या 

वळवळणार् या गदीतरन हनघताना त्याचा जीव कासावीस 

व्िायचा. त्या काळ्या कहभन्न आिवणींच्या गगेतरन बािरे पडत 

असताना त्याला कोंबड्याची बाांग ऐकर  यायची. तेव्िा तो 

भानावर यायचा पण तोपयान्त ताांबड फुटायला सरुुवात झालेली 

असायची. अशा हकतीतरी रात्री पचवल्या िोत्या.      

 आधीपासरन शाांत असणारा शभुम आता अहधकच 

शाांत झाला िोता. त्या समदु्रातील खोल पाण्यासारखा. 

ज्याच्यावर सरयाप्रकाश पडत नािी. पण प्रवाळ देखील या 

पाण्यातच सापडते. हदवस उगवल्यापासरन तो मोबाइलवर जॉब 

शोधत बसायचा. कािी ओळखीच्या हमत्राांना फोन करून 

त्याांच्या कां पनीत कािी जागा वगैरे आिते का? अशी हवचारणा 

करायचा. याच कामात तो कासातरी हदवस घालवायचा. 

शेकडो हिकाणी अजा केले, पण एकिी हिकाणािून उत्तर येईल 

तर शपथ. अशा प्रकाराने तो अजरनच खांगत चालला िोता. 

वरकरणी तो आनांदी असल्याचे भासवायचा. पण आतरन तो 

खरप हखन्न असायचा. 

 त्याला पसु्तकां  वाचण्याची आवड िोती. गावातील 

कािी मांडळींकडरन पसु्तके आणरन वाचायचा. त्यात त्याचे 



लॉकडाउन – १.०                                                                                                                                          शुभम पाटील 

65 
 

थोडेफार मन रमायचे. त्याने कणा वाचला, तो स्वतःची तलुना 

त्या अभागी कौंतेयाशी करू लागला. हिटलर वाचला तो पण 

त्याला समदःुखी वाटर लागला. सांभाजी वाचला, पानीपत 

वाचलां. या सवाांत तो स्वतःला शोधर लागला. पण पसु्तक बांद 

केल्यावर परत त्याच्यावर झालेल्या अन्यायाने आहण आता 

असणार् या पररहस्थतीने त्याचे मन परत दःुखी  व्िायचे. शेवटी 

त्याने पसु्तक वाचणे दखेील बांद करून टाकले.  अजरन त्याच्या 

गावात आहण पांचक्रोशीत कािी कोरोनाने भेट हदली नव्िती. 

त्यामळेु शेतात जाण्याचे कारण साांगरन थोडेफार बािरे जाता 

यायचे. मग िा त्याच्या बालहमत्राांकडे जायचा. ि े हमत्र आता 

शेतीच्या कामात तरबेज झालेले  आहण त्याांचा िा एकच हमत्र 

इांहजनीअर असल्यामळेु एकर णच हमत्रमांडळीत मजा घेण्यासािी 

िक्काचा एकमेव माणरस शभुमच. यामळेु ते बोलताना थोडी 

मजामस्करी करत. तझुे काय बवुा, तर कां पनीत आिसे, 

लॉकडाऊन सांपल्यावर परत सावलीत कामाला जाशील आहण 

आम्िी जाऊ शेतात. या मांडळींनी असे म्िणताच, याच्या 

तळपायाची आग मस्तकात जायची. ज्याच्यापासरन दरर 

व्ियायला आपण इथे आलो, तेच आपल्या पािीमागे धावत 

आल,े असा हवचार करून तो हखन्नपणे बसरन रािी. कािी 

हदवसाांनी शभुमने या हमत्राांमधये बसणे दखेील सोडले. मग तो 

नदीहकनारी जाऊ लागला. हतथेच त्या भयाण सांधयाकाळी 
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नदीच्या विात्या पाण्याबरोबर हवसहजात करू लागला. साक्षीला 

दगडगोटे, रानातील झाडां – झडुरपां असायचीच. सांधयाकाळ मात्र 

भयानक. अहतशय भयाण. धड सरयााचा प्रकाश न चांद्राचा. 

सावलीपण नािी. िवा नािी. हतकडे सरया कलतीला आहण चांद्र 

उगवतीला. वर्ाानुवरे् िेच कालचक्र अखांडपणे सरुू. 

सांधयाकाळी रम्य असतात असे ऐकले िोते, असतीलिी. पण 

याच्यासािी नािी कारण, गेल्या दोन वर्ाांत याने सांधयाकाळ 

पाहिलीच नव्िती. तेव्िा तो एकतर कां पनीत असायचा नािीतर 

माणसाांनी खचाखच भरलेल्या एखाद्या वािनात. आता 

सायांकाळ अनभुवण्याचा योग आला िोता तर तो असा िोता.  

 इकडे जगात कोरोना ने किर माजवला िोता. 

लॉकडाउन हदवसेंहदवस वाढत िोते, सोबतच याच्या मनाची 

घालमेलिी वाढवत िोते. येणारा प्रत्येक हदवस काळजी 

वाढवत िोता. पण शभुम चेिर् यावर कािीच हदसर देत नव्िता. 

तो िसत िोता, पण मनातरन रडत िोता. नहशबाला आहण 

प्रारब्धाला दोर् दते. तो जेवत िोता, पण दःुख पचवत िोता. तो 

रात्री डोळे उघडे िेऊनच झोपत िोता. तो आता मायामोिाच्या 

प्रलोभनाांपासरन िळुवारपणे दरर लोटला जात िोता.  

 शभुमला या काळ िोऊन बरसणार् या पावसात उभे 

रािून बराच वेळ झाला िोता. तो हवचारच करत िोता. पाऊस 
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कािी थाांबत नव्िता, नखहशखाांत हचांब हभजलेल्या शभुमच्या 

डोळ्यातरन दखेील असाच पाऊस सरुू झाला िोता..... 

 

††† 
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दुनमिळ पे्रतयािा 

 “आला कारे मेल?”  

 “नािी अजरन.” 

 “आहण कािी टेंशन नको घेऊस. हनगेहटव्ि येईल.”  

 “मी नािी घेत रे टेंशन, मी तरुण आि.े मला नािी कािी 

िोणार.”  

 “मग कशाचा हवचार करतोयस मघापासरन?” 

 “कािी नािी, बाबाांचा ररपोटा हनगेहटव्ि आला म्िणजे 

झालां. त्याांचांच टेंशन आि.े”  

 “नको काळजी करू, िोईल सवा िीक.”  

 “पण मी काय म्िणतो, कािी गरज नव्िती ना बािरे 

जायची. त्या फळ हवके्रत्याकडे हकती लोकां  येत असतील 

हदवसभरातरन. मी बहघतले आिे त्याला. तसाच बसलेला 

असतो लोटगाडीवर. हवनामास्कचा, सॕनीटायझर तर िा प्रकार 

काय आि ेि ेत्याला िाऊक आि ेकी नािी काय मािीत. इतके 

हनष्काळजी कसे िोऊ शकतात लोकां . लॉकडाउनचे फक्त हनयम 

हशहथल केले आिते. तरी असे वागतात, लॉकडाउन सांपल्यावर 

कसे वागतात काय मािीत. तरी मी घरात  सांहगतले िोते, कािी 
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आणायचे असल्यास मला सांगत जा. पण आमच ेऐकते कोण? 

कािी मिीने फळां वगैरे नािी खाल्ली तर नािी चालत का?” 

 “िीक आि ेरे, तर उगाच हचडर नकोस.” 

 “हचडर नकोस काय म्िणतोस कुत्र्या मला, घातला ना 

जीव धोक्यात. तीन हदवसाांपरवी बाबा माकेटला गेले. रात्री 

उहशरा त्याांना थोडा ताप आल्यासारखे वाटर लागले. घरातील 

गोळ्या – और्धींनी ती रात्र काढली. सकाळी डॉक्टराांकडे 

घेऊन गेलो. उगाच ररस्क नको म्िणरन. डॉक्टरने दखेील सांहगतले 

की कािी काळजी करू नका म्िणरन. इथपयांत सवा िीक िोते.”  

 “मग कुिे हबघडले?” 

 “साांगतो ना, ज्या डॉक्टरकडे गेलो िोतो, तो सिकुटुांब 

कोरोना बाहधत असल्याचे ऐकले आहण काळजाचा िोका 

चकुला माझ्या.”  

 “ऐहकव माहितीवर नको हवश्वास िेवत जाऊस.” 

 “अरे बाबा, तो सांपरणा एररया सील केला. पाहलकेने तीन 

वेळा पांपाने सॕनीटायझर फवारले. बाजरच्या काकाांनी साक्षात 

डॉक्टरला फोन लावरन खात्री करून घेतली. मग मी आहण बाबा 

लगेचच टेस्ट करण्यासािी म्िणरन गेलो. आमचे नशीब बलवत्तर 
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म्िणरन हकट उपलब्ध िोते. नािीतर टेहस्टांग उद्यावर ढकलली 

गेली असती.”  

 “ि ेमात्र बरां झालां.”  

 “िो, आता तेच ररपोटा येण्याची वाट बघतोय. आजचा 

हतसरा हदवस आि.े आतापयांत यायला िवे िोते.”  

 “येतील आहण हनगेहटव्ि येतील. नाकी काळजी करूस. 

बरां मी िेऊ का फोन? बराच वेळ झाला, जेवणासािी 

खोळांबलेत सगळेजण.” 

 “िीक, बोलरया आपण.”  

 जरा वेळ अवीशी बोलल्यावर बरे वाटले. आता तो 

एकच तर िक्काचा हमत्र उरला िोता. त्याच्याशी बोलल्यावर 

कसां िलकां  वाटलां. तीन हदवसाांपासरन माझी अवस्था अगदी 

वाईट झाली िोती. एवढी काळजी घेऊन सदु्धा आमच्यावर टेस्ट 

करण्याची पाळी येईल असे वाटले नव्िते. फळ खरेदीचे हनहमत्त 

झाले िोते. घरात हदवसासुद्धा नीरव शाांतता िोती. आई-बाबा 

चेिर् यावरील हचांता लपवण्याचा वायफळ प्रयत्न करत िोते. 

पण प्रत्येकवेळी तो प्रयत्न हनष्फळ िोत िोता. घरातील 

वातावरण चाांगले करण्याचा आई वेळोवेळी प्रयत्न करत िोती, 

पण कािी वेळाने ती दखेील उदास िोत िोती. बाबाांना 
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रक्तदाबचा त्रास िोता, त्यामळेु हचांता वाटणे सािहजकच िोते. 

बाबाांनी तर स्वतःला बेडरूम मधये सेल्फ क्वाराांटाईन करून 

घेतले िोते. मी बेडरूमच्या बांद दरवाज्यासमोर िेवलेला 

जेवणाचा ताट देखील ते अधयाा तासाने ते उचलत. ते पािून 

आमचा जीव पाणी पाणी िोत िोता.  

 सकाळपासरन मी मेल चेक करत िोतो. पण ररपोट्ास 

कािी आले नव्िते. अस्वस्थता क्षणाक्षणाला वाढत िोती. दपुार 

झाली तसा माझा थोडा डोळा लागला. पांधराएक हमहनटां झाले 

असतील तोच मोबाइलवर मेसेज टोन ऐकर  आली आहण 

काळजात धस्स झाले. मी पटकन मोबाइल िातात घेतला. 

सकाळपासरन ज्याची चातकासारखी वाट पाित िोतो, तो मेल 

आला िोता.  मी श्वास रोखरन मेल ओपन केला. त्यात दोन 

फाइल्स िोत्या, त्या डाउनलोड केल्या. आधी बाबाांचा ररपोटा 

उघडला. तो पॉहसटीव्ि िोता. काळजवर दगड िेऊन मी माझा 

ररपोटा उघडला. तोसदु्धा पॉहसटीव्ि िोता. मी मट्कन खाली 

बसलो. अांगातले सगळे त्राण नािीसे झाले. समोरील सारे जग 

माझ्याभोवती हफरू लागले. मला अशा अवस्थेत बघताच आई 

आली. ती मला िात लावरन हवचारणार तोच मी हकां चाळलो, 

“आई, दरर िो. मला कोरोना झालाय. मला िात लावर नकोस.” 
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 माझे ि े ओरडणे ऐकर न बाबाांनी रूमचा दरवाजा 

उघडला. मला अहतशय िताश झालेल्या अवस्थेत खाली 

बसलेला बघरन ते समजायचे ते समजले. बाबा रूमच्या बािेर 

पाऊल टाकणार तोच मी परत हकां चाळलो,  

 “थाांबा हतथेच, तमु्िीपण पॉहसटीव्ि आिात.”  

 माझे ि े काट्यासारखे बोचणारे शब्द ऐकर न बाबा 

जागच्या जागी थबकले. आई िताश िोऊन आळीपाळीने 

आमच्याकडे पािू लागली. मला तर काय करावे िचे समजत 

नव्िते. आता धीर दणेारा मीच िोतो.  

 “मी फोन करतो िॉहस्पटलला, काळजी नका करू. 

आम्िी दोघेिी बरे िोऊ आई. तर हचांता नको करूस. कािीिी 

िोणार नािी. कदाहचत तुला दखेील कािी हदवस क्वाराांटाईन 

करून िेवतील. तर सोबत पुस्तकां  घेऊन जा वाचायला.”  

 “पण तमु्िी दोघां हतकडे मरणाशी झुांज दते असताना 

माझे पसु्तकात मन रमेल का?” 

 मग कािी वेळ आम्िी हतघेिी शाांत आहण सुन्न िोऊन 

बसलो िोतो. समुारे अधयाा तासाने दारावरची बेल वाजली तेव्िा 

आम्िी भानावर आलो. दार उघडले तेव्िा समोर शासकीय 

रुग्णालयातले कमाचारी िोते. मला आलेले ररपोट्ास त्याांना 
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दखेील पािवण्यात आलेले िोते. बािरे एक पोहलस गाडी 

आहण अहग्नशामक दलाची मोिी गाडी िोती. कमाचारी हपपीई 

हकट घालरनच आले िोते. त्याांनी आमचे ररपोट्ास दाखवले 

आहण ते योग्य हिकाणी, योग्य व्यक्तींकडे आले असल्याची 

खातरजमा करून घेतली. सोबत आम्िाला कािीच िोणार 

नािी, आपण हमळरन या मिामारीला तोंड दऊे असे आश्वाहसत 

केले. आम्िाला थोडा धीर आला. आईला दखेील ते 

क्वाराांटाईन करणार िोते आहण आम्िाला शासकीय 

रुग्णालयात घेऊन जाणार िोते. आता मी कोणत्यािी 

पररहस्थतीला सामोरे जयला तयार िोतो. कारण साक्षात मतृ्यर 

समोर िाकला िोता.   

 रुग्णवाहिका तयारच िोती. आम्िी हखन्न मनाने 

घराबािेर पडलो. आजरबाजरचे सवा लोकां  आम्िाला एका 

वेगळ्या नजरेने बघत िोते. या नजरेत सिानभुरती मळुीच 

नव्िती. एक वेगळीच भावना िोती. हतरस्काराची आहण 

हिनतेची. आज आमच्यावर एवढे सांकट आले िोते तेव्िा धीर 

दणेारे दोन शब्द कुणीच बोलले नािी. सगळेजण मरग 

हगळल्यासारखे गप्प िोते. बोलणां नािी हनदान तशी 

आत्महवश्वास, धीर, पे्रम दणेारी नजर देखील नव्िती. याांच्या 

सांकटाच्या वेळेस आम्िी मागचा पढुचा हवचार न करताच मदत 

करायची आहण आमच्यावर सांकट आले तेव्िा ि ेपे्रमाचे दोन 
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शब्द दखेील बोलायला तयार नािीत. चार लोकाांचे ि े

आत्महवश्वासाने भरलेले शब्द मनाला हकतीतरी ऊजाा दते 

असतात. पण िीक आि,े वेळ प्रत्येकावर येत असते. याांच्यावर 

असा प्रसांग येणार नािी ि ेकुणी सांहगतले िोते. पण आज याांच्या 

वागण्यात जो उद्दामपणा िोता तो खहचतच चाांगला नव्िता 

आहण याची फार मोिी हकां मत याांना चकुवावी लागणार िोती.  

 यथावकाश आम्िी रुग्णालयात आलो. आम्िाला 

आमचे बेड्स दाखवण्यात आले. बाबा दसुर् या वाडा मधये िोते. 

ि े रुग्णालाय म्िणजे अहतशय शासकीय िोते. सकारात्मक 

ऊजेचा कुिेच लवलेश नव्िता. एखादा सामान्य आजार 

झाल्यासारखां इथले कमाचारी वागत िोते. त्याांनादखेील काय 

दणेेघेणे िोते म्िणा. पगार सरुू आि े ना, मग झालां. हदवस 

भरायचा आहण घरी जायच. इतकां च ते आतापयांत करत आले 

िोते आहण पढुेिी असच करणार िोते. माझ्या आजरबाजरला 

जवळपास माझ्याच वयाचे समदःुखी रुग्ण िोते. कािी हजवाची 

आशा धरून अद्याप आशा िेऊन िोते. कािी प्रफुहल्लत मनाने 

लढत िोते. कािी हनहवाकारपणे जे िोईल त्याला सामोरे जायला 

मनाची तयारी करत िोते. या असल्या वातावरणात रािण्यापेक्षा 

मी घरीच सेल्फ क्वाराांटाईन झालो असतो तर हनदान बरा तरी 

झालो असतो, असे माझ्या मनात येऊ लागले. कारण इथली 

पररहस्थती एखाद्या रूग्णाला जगवण्यापेक्षा मारण्यासािीच 
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पोर्क िोती असे म्िटल्यास त्यात नवल वाटण्याचे कारण 

नव्िते. आता आमच्यापैकी जे कुणी वाचणार िोते, ते 

स्वतःच्या आहत्मक प्रेरणेने प्रेररत िोऊन जगणार िोते.  

 मी तसाच हवचार करत बेडवर पडरन िोतो. सायांकाळची 

रात्र झाली तरी मी हवचाराांच्या गागेतरन बािरे आलो नव्ितो. 

शेवटी माझ्या बाजरच्याने मला िाक मारून भानावर आणले. 

जेवणाची वेळ झाली िोती. जेवण वगैरे झाल्यावर आम्िाला 

कािी और्धे हदली गेली. और्धे घेतल्यावर कािी वेळातच 

झोप यायला लागली. पण एकदा बाबाांना भेटरन यावे या 

हवचाराने मी रुग्णालयातल्या कमाचार् याांना बाबा कुिे आिते 

असे हवचारले. दोन वेळा हवचारल्यावर त्याांनी एकदा तटुकपण े

उत्तर हदले, “आम्िाला काय मािीत?” 

 मग माझा थोडासा पारा चढला. मी जोरात बोलायला 

लागणार तोच मला आजरबाजरच्याांनी िटकले आहण शाांत 

बसवले. मी परत शाांतपणे बेडवर पडरन राहिलो. और्धाांमळेु 

झोप प्रचांड प्रमाणात येत िोती पण बाबाांना बघण्याची अहनवार 

इच्छा िोत िोती. मग मी रात्री उहशरा बाबाांना भेटला जाण्याचां 

हनधाार करून झोपलो. 

 रात्री उहशरा जाग आली तेव्िा दोन वाजले िोते. माझ्या 

वाडा मधील सवाजण शाांतपणे हनद्राधीन झाले िोते. तो शासकीय 
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कमाचारी पेंगत िोता. मी त्याच्यासमोरून वाडा बािरे पडलो तरी 

त्याला शदु्ध नव्िती. मी समोरच असणार् या बाबाांच्या 

वाडासमोर येताच मला हतथल्या कमाचार् याने िटकले. मी 

त्याच्या बर् याच हवनवण्या केल्यावर तो मला आत सोडण्यास 

तयार झाला. मी एक एक बेड शाधात बाबाांच्या बेडजवळ 

आलो. बाबदखेील इतक्या रात्री जागे िोते. मी त्याांच्या बेड 

जवळ गेलो तसे ते म्िणाले, “तर इकडे कसा? इतक्या रात्री?”   

  “िोय बाबा, भेटायला आलो. कसां वाटते आता?” 

 “मी िीक आि.े घशात थोडा त्रास िोतोय. बस्स 

एवढचां. तर झोपला नािीस अजरन? तलुा कसां वाटतय?” 

 “मी बरा आि.े सिजच भेटायला आलो िोतो.”  

 “आईचा कािी फोन वगैरे?” 

 “नािी, मी सकाळी करणार आि.े तमु्िीपण करा.” 

 “िो, करेन मीपण. तर जा आता बराच वेळ झाला. 

कुणाला समजलां तर आरोळ्या मारतील.”  

 “िीक आि.े मी तमुच्या बाजरच्याच वाडाात आिे. 

कािी त्रास वगैरे झाला तर साांगा आहण काळजी घ्या.”  
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 मला उगाचच त्याांचे पाया पडावेसे वाटले. मी त्याांच्या 

पायाला िात लवताच त्याांना गहिवरून आले. मग मी कािी न 

बोलताच हखन्न मनाने हतथरन बािरे पडलो. माझ्या जागेवर 

आलो आहण झोपण्याचा वायफळ प्रयत्न करू लागलो. आज 

कोरोनामळेु आमचे कुटुांब एका वेगळ्याच पररहस्थतीला तोंड 

दते िोते. एकदम वेगळ्या. असा आजार ज्याच्यावर कािी 

उपचार नािीत. जो एकदम जीवघेणा आि.े असे हवचार करत 

असतानाचां पिाटे केव्िातरी मला झोप लागली. 

 सकाळी जाग आली तेव्िा बराच उशीर झाला िोता. 

अहवचे दोन कॉल्स सकाळी सात वाजताच येऊन गेले िोते. मी 

या गडबडीत त्याला झालेला प्रकार कळवलाच नव्िता. 

त्यालादखेील खरप वाईट वाटले. तो लगेचच भेटायला 

येण्यासािी हनघत िोता. पण मी त्याला आईला भेटरन मग शक्य 

असल्यास इकडे यायला लावले. कारण आधार दणेारा तो 

एकटाच िोता.  

 दपुारी जेवताना कळले की, बाबाांच्या वाडा मधील दोन 

गिृस्थाांचा कोरोनामळेु मतृ्यर झाला. त्याांचे शव शवागरात िेवले 

िोते. त्याांचा अांत्यहवधी करायला दखेील कुणीच नव्िते. कारण 

दोघाांच्या घरातील सवा जण क्वाराांटाईन केले िोते. मला 

त्याांच्याहवर्यी खरप वाईट वाटत िोते. अांत्यहवधी करण्यासािी 
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दखेील कुणीच नसणे म्िणजे हकती शोकाांतीका िोती. मग 

सायांकाळच्या समुारास अहवचा फोन आला. त्याला येण्याचे 

शक्य नसल्याचे तो म्िणाला. रुग्णालयाच्या प्रवेशिारावरच 

त्याला अडवले आहण मग नाइलाजाने तो परत हनघरन गेला 

िोता. तो आईला पण दरुूनच भेटरन आला िोता. आई बरी 

िोती, चाांगली बोलली, असे तो म्िणाला तेव्िा माझ्या जीवात 

जीव आला. माझी तर आईला फोन लावण्याची हिांमतच िोत 

नव्िती, काय बोलणार िोतो मी आईशी? िी बातमी बाबाांना 

साांगायला िवी असे मला वाटले. मग मी एका कमाचार् याच्या 

परत हवनवण्या करून बाबाांना भेटला जायचे असे सांहगतले. 

तशी त्याने मला मनाई केली. मी मन खटू्ट बसलो. बाबाांना फोन 

लावण्याचा प्रयत्न केला तर तो हस्वच ऑफ येत िोता. चाहजांग 

करायला हवसरले असतील बिुतेक म्िणरन मी फोन लावणे बांद 

केले.  

 आज रात्रीचा बाबाांना भेटायला जाण्याचा बेत फसला 

िोता. त्यामळेु मी नाइलाजाने बेडवर पडरन िोतो. कालचा 

बाबाांचा तो चेिरा माझ्या डोळ्याांसमोरून जात नव्िता. ते चक्क 

रडत िोते. मला दखेील रडर येत िोते. पण त्याांच्यासमोर कसां 

रडणार. अहवने जरी सांहगतले िोते तरी आईची अवस्था दखेील 

आमच्यापेक्षा कािी वेगळी नसणार ि ेमी मनोमन जाणरन िोतो. 

बाबा सांगत नव्िते, पण त्याांना हकती त्रास िोत िोता ि ेकाल 
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त्याांच्या डोळ्याांतरन मी बहघतले िोते. माझ्या मनात अशुभ 

हवचार येऊ लागले. मी झोपण्याचा प्रयत्न करू लागलो. पण 

येतच नव्िती. कारण या रात्री फक्त रात्री नव्ित्या. प्रत्येक रात्र 

िी वैर् याची िोती. काळ बनरन प्रत्येक रात्र समोर येत िोती. 

यमदरत तर अदृश्यपणे बेभान िोऊन सभोवताली हपांगा घालत 

िोते. जो खचत िोता, त्याला यमदरत हदसत िोता आहण दोघाांची 

नजरानजर िोताच यमदरत त्याला कळण्याच्या आत काळाच्या 

पडद्याआड ओढत िोता. मग ती व्यक्ती नावाने आहण कतुात्वाने 

जगात राित िोती फक्त.  

 बािेर कुत्र्याांच्या भाांडणाने जोर धरला िोता. िळरिळर 

त्याांचे भाांडण बांद झाले आहण दीघा स्वरातील भेसरर रडणे सरुू 

झाले तेव्िा मनात एक वेगळी भीती घर करून बसली. इकडे 

और्धाांचा प्रभाव शरीराने स्वीकारायला सरुुवात केली िोती 

आहण मला थोडी झोप लागत िोती.  

 मी बािेर त्या कुत्र्याांचे रडणे बांद करायला जातो. त्याांना 

दगड मारणार तोच मागरन एक अजस्त्र कुत्रा येऊन माझ्या िातचे 

तकुडे पडतो. मला असह्य वेदना िोतात. मी माझाच िात खाली 

जहमनीवर पडलेला पाितो आहण घाबरून जोरात परत 

रुग्णालयाकडे पळत सटुलो. इतक्यात डोळ्याांसमोर लक्ख 

प्रकाश पडला आहण डोळे उघडले तर मी बेडवरच िोतो आहण 
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माझा िात दखेील शाबरत िोता. मी घाबरून उिरन बसलो. ते 

स्वप्न िोते तर.  

 या वेळी बाबाांना बघण्याची अहनवार इच्छा झाली 

म्िणरन तसाच उिलो आहण दसुर् या वाडाकडे गेलो. समुारे 

साडेचार िोत िोते. हतथे अडवणारां कुणी नव्ितां म्िणरन बरां 

झालां. मी पटकन मधये घसुलो आहण बाबाांचा बेड जवळ 

आलो. हतथे बाबा नव्िते, कदाहचत वॉशरूमला गेले असतील 

म्िणरन थोडा वेळ थाांबलो. अधाा तास झाला तरी बाबा आले 

नािीत म्िणरन मीच वॉशरूम कडे गेलो. हतथे कुणीच नव्िते. मग 

कदाहचत रस्त्यात चकुामकु झाली असेल म्िणरन परत जागेवर 

आलो, पण हतथेिी बाबा नव्िते. माझ्या मनात शांकेची पाल 

चकुचकुली.  

 मी धावतच ररसेप्शनकडे गेलो. हतथे कुणीच नव्िते. मग 

पळत पळत कुणी कमाचारी हदसतो का ि ेबघर लागलो. शेवटी 

एक सापडला. तो कोण, काय करतो ि ेन हवचारताच मी त्याला 

माझ्या बाबाांहवर्यी हवचारले. तो अजरन झोपेतच िोता. माझा 

आवाज वाढताच तो शदु्धीत आला आहण मला वाडाकडे घेऊन 

गेला. मला त्याने बाबाांचे नाव हवचारले आहण ते ऐकताच तो 

गांभीर झाला. त्याने मला त्याच्या मागरन यायला लावले तसा मी 

त्याच्या मागरन जाऊ लागलो. बरेच अांतर कापल्यावर आम्िी 
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ज्या जागेसमोर आलो हतचे नाव वाचताच मला दररून घाम 

आला. ते शवागर िोते. त्याने ते दालन उघडले आहण आम्िी 

सोबतच आत गेलो.  

 एका शवपेटीकेसमोर त्याने मला उभे केले आहण जरा 

मागे जाऊन उभा राहिला. मी काय समजायचे ते समजलो. त्या 

पेटीत माझ्या बाबाांचे पे्रत िोते.  

 काळजावर दगड िेऊन मी पाांढरा कापड ओढला. 

समोर बाबा शाांतपणे झोपले िोते. अगदी शाांत आहण हनहवाकार. 

त्याांना आता कािीच िोणार नव्िते. कुिलाच जीवघेणा रोग 

आता त्याांना िात लावर शकणार नव्िता. कारण कोरोनाने त्याांना 

आपल्या मागरहमिीत घेतले िोते. मी एकसारखा बघतच िोतो, 

कमाचार् याने दोन-तीन वेळा जोरात िाक मारताच भानावर 

आलो.  

 “तमु्िी कोण याांचे?” 

 “मलुगा.” 

 “अरे रे, वाईट झाले. आता लवकरात लवकर पढुील 

प्रहक्रया सरुू कारला िवी. या बाबाांसािी तरी तमु्िी आिात, 

बाकीच्या पे्रताांना तर कुणीच वाली नािी.” 

 “ते जाऊ द्या. मला साांगा काय करायचे आि?े” 
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 “तमु्िी डॉक्टराांना भेटा.” 

 “त्याांना बोलव इथे. मी शोधत नािी बसणार. मला 

शेवटचां एकदा बसर द ेबाबाांजवळ.”  

 “िीक आि,े मी साांगतो.”  

 मी शवागरात तसाच बसरन िोतो. एक जीवांत शव 

िोऊन. कदाहचत त्याांच्यासारखेच िोण्यासािी. कायमच्या शाांत 

झालेल्या बाबाांशी मी बोलण्याचा प्रयत्न करत िोतो. आता 

आईला काय साांगर असे मनोमन हवचारत िोतो. कािी वेळाने 

डॉक्टर आले. त्याांनी खेद व्यक्त केला. 

 “केव्िा झालां?” 

 “काल सायांकाळी. माफ करा, आम्िाला माहिती नव्िते 

तमु्िीपण इथे आिात.” 

 “काय फरक पडतो आता. मी हखन्नपणे म्िणालो.” 

 “माझ्या आईला दरुूनच अांत्यसांस्कार बघण्यासािी 

बोलावर शकतो का?” 

 “नािी, आम्िाला खरांच माफ करा. पण हनयमाांचे 

उल्लांघन आम्िाला नािी करता येणार आहण तमु्िीदेखील करू 

नका. सिकाया करा, प्लीज.”  
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 कािी हिकाणी मला स्वाक्षर् या करायला लावल्या 

आहण पढुील सांस्काराांसािी पे्रत माझ्या िवाली केले. ते आल्या 

पावली हनघरन गेले. मी मात्र हतथे एकटाच िोतो. मघाचा तो 

कमाचारी आहण डॉक्टर हनघरन गेले िोते. आता मात्र मी 

खरोखरच एकटा िोतो. माझ्या डोळ्यासमोर आईचे पाांढरे 

कपाळ येऊ लागले. शेवटी कासातरी उिलो आहण 

रुग्णवाहिकेची व्यवस्था लावण्यासािी बघर लागलो. दवेाने सारी 

सोय आधीच लावरन िेवली िोती. स्मशानभरमी देखील पायी 

पांधरा हमहनटाांच्या अांतरावर िोती. म्िणजे ि े सगळे आधीच 

िरले िोते तर. जवळच स्मशानभरमी, रात्री त्या कुत्र्याांचे भेसरर 

रडणे, स्वप्नात माझाच िात तटुलेला पिाणे, ि ेसवा या घटनेचे 

सरचकच नव्िते काय? पण आता वेळ हनघरन गेली िोती. ती 

थाांबवता येणे कुणालािी शक्य िोते काय?   

 रुग्णवाहिकेसािी मी प्रत्येकाला हवचारत िोतो. कुणीच 

धड साांगत नव्िते. बािरे आवारात रुग्णवाहिकेजवळ एक व्यहक्त 

बसलेली हदसली. त्याला मी हवचारले असता तो रुग्णवाहिकेचा 

वािक असल्याचे समजले. मी त्याला स्मशानभरमी पयान्त घेऊन 

चालण्याची हवनांती केली. त्याने अगदी उमाटपणे मला नकार 

हदला. आता मात्र माझ्या सांयमाचा बाांध फुटला आणर मी 

त्याच्यावर धावरन गेलो. 
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 “अरे भोXXX, पगार कसला घेतोस मग? त्यालािी 

असाच नािी म्िणत जा ना. सकाळपासरन हफरतो आि.े माझे 

बाबा वारले आिते. तलुा माहिती आि ेका मादरXX. फक्त 

स्मशानापयान्त घेऊन जायला लावतो आि.े स्वगाात नािी.”  

 “ए, सोड मला. मी सरकारी कमाचारी आि.े िात 

लावायचां काम नािी आहण अजरन जर हशव्या हदल्या ना तर 

हवचार करून िेव.”  

 “माज आला काय रे भडव्या तलुा सरकारी नोकरीचा. 

गेलास उडत. िीक आि.े मी समथा आि.े गाांXX घाल तझुी 

सरकारी नोकरी. असाच मरशील एक हदवस. गरज नािी मला 

कुणाची.”  

 मी तडक शवागराकडे गेलो. बाबाांचे पे्रत ताब्यात घेतले 

हतथे जवळच स्टे्रचर ट्रॉली पडली िोते. शवपेटीकेतरन एकच्या 

मदतीने प्रेत ट्रॉलीवर िेवले आहण ट्रॉली लोटत-लोटत 

रुग्णालयाच्या बािरे आलो. बािरे आल्यावर त्या 

रुग्णालयाच्या नारकसामान इमारतीकडे आग ओकणार् या 

डोळ्याांनी पािू लागलो. माझ्या त्या नजरेत हकतीतरी सांताप 

िोता. स्मशानभरमीचा रास्ता धरला आहण चालर लागलो. हकती 

ददुवैी िोते बाबा. त्याांना खाांदा द्यायला दखेील कुणी नव्िते. 

हतकडे हदवस उजाडला िोता आहण बाबाांचा हदवस 
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आयषु्याच्या रम्य सायांकाळी सांपला िोता. कायमचा. सत्य ि े

कल्पनेपेक्षा भयांकर असते असे म्िणतात, मला त्याचा आज 

याची दिेी याची डोळा प्रत्यय येत िोता.  रस्त्यावरील लोकां  

मला बघत िोते. कािी िळिळत िोते. कािींना खरांच वाईट 

वाटत िोते. कािी मनोरांजन म्िणरन पिात िोते. मला कुणाशीच 

कािीच दणेेघेणे नव्िते. ि ेहनदायी, क्रर र, फसवे, खोटे जग आता 

माझे शत्रर झाले िोते.  

 मी माझ्याच वेगळ्या जगात िोतो. एकटाच. कािी 

हदवसाांपरवी आम्िी हतघे िोतो आमच्या कुटुांबात. पण आता, 

आता तर आई आहण मीच उरलो िोतो. असाच बेभान हवचार 

करत करत स्मशानभरमीत पोिोचलो. मग एका दगडाची िेच 

लागताच भानावर आलो. पढुे काय करायचे याचा हवचार करत 

असतानाच मागरन कुणीतरी येण्याचा भास झाला. मागे वळरन 

बहघतले असता अहव अहतशय पाडलेल्या चेिर् याने येत िोता.  

 “मी रुग्णालयातरन आलो. हतथेच समजले.” 

 मी हखन्नपणे िसलो. मी कािीच बोलत नािी ि ेपािून 

तो परत म्िणाला, बघ, कुणी कसेिी वागले तरी मी तझु्यासोबत 

आि.े मी सदवै तझु्या सोबत आि.े  

 “सोबत आिसे ना. चल, बाबाांची हचता रचर लाग.” 
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 तो स्मशानभरमीच्या बािरेच खाली मान घालरन उभा 

राहिला. मी समजायचे ते समजलो. आताच सोबत असणारा 

अहव बािरेच उभा िोता. मी कोरोनाग्रस्त िोतो ना. 

 मी हनमरटपणे हचता रचर लागलो. हतथे एक लिानसा 

मलुगा िोता. त्याने बाकीची व्यवस्था करून िेवली. मग आम्िी 

बाबाांना ट्रॉलीवरुन उचलरन हचतेवर िेवले. मी शेवटचां बाबाांना 

डोळेभरुन बहघतलां. अहवने नजरेनेच मला धीर हदला.  

 मखुाहग्न दणे्यासािी मी वळलो. एकदा अहवला 

हवचारल,े “आईला घेऊन येतोस का? तसा तो रडायला 

लागला.”  

 “समजरन घे हमत्रा. नािी आणता येणार. हतला हजवांत 

पिायचे आि ेना. मग ि ेअहग्नहदव्य करावेच लागेल. शरर िो.”     

 आता वेळ दडवण्यात कािीच अथा नव्िता. आपण 

फक्त हवधात्याच्या िाततल्या कळसरत्री बािुल्या आिोत ि ेमला 

परेुपरर उमगले िोते. तो नाचवतो तसे नाचायचे, त्याच्या 

इच्छेप्रमाणे िसायचे, रडायचे आहण मरायचे सदु्धा. शाांतपणे 

हचरहनद्रा घेत असलेल्या बाबाांकडे एकदा पहिलां आहण मखुाहग्न 

हदला.  
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 त्या सकुलेल्या लाकडाांच्या हचतेने लगेच पेट घेतला. 

आतापयांत थाांबवरन धरलेल्या अश्रांना मी वाट मोकळी करून 

हदली. जोरात आक्रां दरन रडर लागलो. त्या अश्रांवाटे 

बाबाांसोबतच्या आिवणी गालावरून ओघळर लागल्या. 

माझ्याकडे बघरन अहवदेखील रडर लागला. त्या स्मशानभरमीत 

आम्िी हतघेच िोतो. जळणार् या हचतेचा प्रत्येक कण 

क्षणाक्षणाला बाबाांचे उरलेसरुले अहस्तत्व नष्ट करत िोता. 

भौहतकदृष््टया. आिवणरूपी तर ते कायमच स्मतृीत असणार 

िोते. कपाळमोक्ष झाला आहण आम्िी दोघे रुग्णालयात 

हनघालो. आता हतथे धगधगता हवस्तव िोता. एका माणसाचा 

जो कोरोनामळेु अनांतात हवलीन झाला िोता... 

 

††† 
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क्िािंटईन सॉफ्टिेअि इनंजनीअि 

“रामराव, आिात का घरात?” पाटलाांनी दारावर थाप 

मारत जोरात आरोळी मारली.  

“या... या पाटील. काय म्िणतात, आज सकाळीच 

चरणकमल आमच्या घराला लावलेत. काय हवशेर्?” रमराव 

दार उघडत म्िणाले.  

“तमुचे कुलदीपक आले म्िणे पिाटे, त्याांनाच घ्यायला 

आलोय.” पाटील हमशीला ताव दते म्िणाले.    

पाटलाांचे ि ेबोलणे ऐकर न रामरावाांचा चेिरा हचांताग्रस्त 

झाला. रामराव पाटील, गावातील एक उमदा शेतकरी माणरस. 

स्वभावाने चाांगला. सयुोग, रामरावाांचा एकुलता एक मलुगा. 

सॉफ्टवेअर इांहजनीअर. नोकरीला अथाातच पणु्याला. 

उच्चहशक्षण दखेील पणु्यालाच. त्यामळेु गावाशी फारसा सांबांध 

नािीच. काल रात्री दचुाकीवर हमत्रासोबत घरी येण्यासािी 

हनघाला. तसां गाव त्याला आवडायचां नािी. पण आता गावी 

जाणां म्िणजे काळाची गरज िोती. सवात्र कडक लॉकडाउन सरुू 

िोत.े पणु्यात कोरोना हदवसागहणक िातपाय पसरत िोता. 

त्यामळेु प्रॉपर पणु्यातली सोडली तर, पोट भरण्यसािी आहण 

गावाकडे कां पनी वा उद्योगधांद े नािीत म्िणरन पणुायला 
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स्थलाांतररत झालेली असांख्य मांडळी गावी परतत िोती. 

आकाशमांडळात भास्कर असे पयान्त पोहलसाांची करडी नजर 

चकुवरन जाणे मुांगीलासदु्धा अशक्य िोते. कुणी हदसताच त्याला 

चौदावे रत्न दाखवण्यात यायचे. हदवसाढवळ्या डोळ्यासमोर 

काजवे चमके पयान्त. पण रात्री कािीिी कारण साांगरन सटकता 

येणे शक्य असल्याने सुयोग रात्रीच हनघाला. लॉकडाउन 

असल्याने रस्त्यावर एक िॉटेल उघडे असेल तर शपथ. त्यामळेु 

प्रवासात कुिेिी चिा वगैरे घेताच आला नािी. पिाटे पाचच्या 

समुारास सयुोग घरी आला. इतक्या सकाळी देखील तो नदीवर 

तळुस लावरन येत असलेल्या रम्याच्या नजरेला पडला आहण 

रम्या हतकडेच पाटलाकडे गेला.  

 गावात कोरोनाचा फैलाव िोऊ नये, यासािी पाटील, 

सरपांच वगैरे मांडळींनी एकत्र येऊन गावात गावाबािेरील 

व्यक्तींना प्रवेश हनहर्द्ध केला िोता. त्यासािी ते स्वतः पिारा 

दते िोते. गावाच्या दोन्िी प्रवेश्िाराांवर आळीपाळीने ते िाण 

माांडरन िोते. म्िणजे ते त्याांच्या माहजाने तसां करत िोते असे नािी, 

त्याांना सरकार कडरन तशी सक्त ताकीद आली िोती. नािीतर 

पद जाणार िोते. त्यामळेु ि ेसवा करणे आगत्याचे िोते.  

 “कुिे िरवलात रामराव?” 

 “कािी नािी, अगां उिव त्याला.”  
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 सहुनताबाई ांनी दोनच तासाांपरवी झोपलेल्या सयुोगला 

उिवले आहण पाटलाांसमोर िजर केले.  

 “काय बाळ, कसा झाला प्रवास?” पाटलाांनी 

आवाजात शक्य हततका मदृपुणा आणत म्िटले.  

 “िीक झाला.” सयुोग जाांभई आवरत म्िणाला.  

 “मग, आता आराम का?” पाटील.  

 “िो. रात्रभर गाडी चालवली िो. एक हमहनट सदु्धा 

झोपलो नािी.” 

 “बापरे, ते सवा िीक आि,े पण तलुा क्वाराांटाईन व्िावे 

लागेल.” पाटील थेट मदुद््यावर आले.   

 “कुिे?” वक्राकार भवुया अजरन ताणत सयुोग 

जवळपास हकां चाळला. 

 “आपल्या शाळेत.” पाटील हस्मतिास्य करत उद्गारले.  

 “त्या हजल्िा पररर्दचे्या?”  

 “िो, त्याच. हतथे तमुची सवा व्यवस्था केली आि.े 

खाणां – हपण – झोपण वगैरे एकदम मस्त.” 
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 “मी घरी िोतो ना त्यापेक्षा. मी रजा नािी टाकलीये मी 

घरूनच काम करणार आि.े”  

 “शाळेतरन कर ना, कुणाला समजते?” पाटील डोळा 

हमचकवत म्िणाले.  

 “अिो पण....” 

 “बघा रामराव, तुम्िी सहुशहक्षत आिात. आज तमु्िीच 

जर असे वागलात तर गावातील लोकाांना कुणाचे उदािरण 

दणेार? िी कािी सहवनय कायदभेाांगाची वेळ नव्ि.े समजावा 

तमुच्या मलुाला. पणु्यािून आलाय म्िणरन. जवळपासिून 

आला असता तर मी आलोदखेील नसतो. पण गावात 

कोरोनाची लागण झाली तर काय िोईल आहण त्याला कािी 

सीमेवर नािी पािवत आिोत. चौदा हदवसाांचा तर प्रश् आि.े 

त्याला कािीिी झाले नािी ि ेसवाांना माहिती आि ेपण सरकारी 

हनयम पाळणे बांधनकारक आि.े” सयुोगला पढुचां कािीएक न 

बोलर दतेा पाटील रामरावाांना जवळपास धमकावण्याच्या 

आवेशात म्िणाले.   

 “बरोबर आि े पाटील तमुचां. मी समजवतो त्याला. 

तमु्िी या. तो स्वतःच येईल शाळेत.”  

 “सयुोग बाळ, मी परत साांगण्याची गरज आि ेका?”   
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 “नािी बाबा, जातो मी.” सुयोग नाइलाजाने म्िणाला.  

 “छान, तर नको काळजी करूस, तो कािी यदु्धावर नािी 

चालला. गावातच आि.े” रामराव सनुीताबाई ांना समजावत 

म्िणाले.  

 लॅपटॉप, मोबाइल या प्राथहमक जीवनावश्यक 

वस्तरांसोबतच इतर दु् यम जीवनावश्यक वस्तर बॅगेत भरून 

सयुोगने प्रस्थान केले. शाळेच्या गेटवरच त्याच्या िातावर 

रीतसर क्वाराांटाईन झाल्याचा हशक्का आशा सेहवकाांकडरन 

मारून घेतला. त्याच्यावर काय हलहिले आि े ि े बघत 

असतानाच त्याला आवाज आला. “मेरा बाप चोर ि,ै असां 

हलहिल्यासारखा काय बघतोयस लेका.”  

 सयुोगने चमकर न वर पहिले. तो हवकास िोता. 

सयुोगाचा बालपणीचा हमत्र. “अरे हवकास, इकडे कसा?”  

 “कसा म्िणजे काय? तर आलास तसा. चल मला सोबत 

झाली.” असे म्िणरन तो खळखळरन िसर लागला.  

 सवा सोपस्कार यथाहस्थत पार पाडरन सयुोग क्वाराांटाईन 

झाला. दसुरीच्या वगाात त्याची व्यवस्था िोती. पहिलीच्या 

वगाात पाच जण, दसुरीच्या वगाात पाच असे सातवीच्या 

वगाापयांत एकर ण पस्तीस जण क्वाराांटाईन झाले िोते. आहण 
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हतथेच रिात िोते. गुण्यागोहवांदाने. िी सवा मांडळी मागील एक 

दोन  हदवसाांतच मांडळी इथे भती झाली िोती. सवा मांडळी 

सयुोगच्या गावातील तथा शाळेत दखेील एकदोन वर्ा मागेपढुे 

असल्याने सुयोग सवाांना नावाने नािी पण चेिर् याने बर् यापैकी 

ओळखत िोता. शाळेत असताना हवकास त्याच्या वगाात िोता 

आहण आतदखेील तो त्याच वगाात क्वाराांटाईन झाला िोता. 

हनव्वळ हवहचत्र योगायोग.  

 सयुोग रात्रीच्या अहवश्ाांत प्रवासामळेु फार थकर न गेला 

िोता. त्यात अपरणा झोप. त्यामळेु त्याला झोपेची हनताांत 

आवश्यकता िोती. तो त्याचा दसुरीचा वगा न्यािाळर लागला. 

आिवणी पसुट िोत्या, पण कािीतरी कुिेतरी घडल्यासारखां 

आिवत िोतां. खाली सतरांज्या टाकल्या िोत्या. िा शेवटी 

आला असल्याने जागा हनवडण्याचा प्रश्च नव्िता. जी सतरांजी 

ररकामी िोती, हतच्यावर त्याने सामान टाकले. थोडी हकळस 

येत िोती, पण त्याला पयााय नव्िता. कारण तो कधी खाली 

जहमनीवर झोपलाच नव्िता. वर कोळ्याांची जाळे, हभांतींचे 

पोपडे हनघालेले, नावापरुता प्रकाश, स्वतःचेच घर 

असल्यासारख्या हफरणार् या पाली, त्याांची सावज 

पकडण्यासािीची धडपड ि ेसवा पािून त्याला हकळस वाटणे 

सािहजकच िोते. कशीतरी त्याने टेकवली आहण बॅगेतरन 

पाण्याची बाटली काढत असतानाच हवकास आला. सयुोगचा 
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चेिरा पािून तो समजायचे ते समजला. मग त्याच्या जागेवर 

बसत म्िणाला, “सवय करा पाटील याची. आता सटुका नािी. 

तर झोप आता. थकला असशील.”  

 “िो, जेवायला उिव.” असे म्िणत सयुोग त्या 

सतरांजीवर आडवा झाला. त्या खोलीत त्याला कसेतरीच वाटत 

िोत.े पण काय करणार. त्याने फोन काढरन बॉसला आज सटु्टीवर 

असल्याचा मेसेज केला आहण फोन हस्वच ऑफ करून डोळे 

बांद केले. पडताच त्याला हनद्रादहेवने आपल्या ताब्यात घेतले. 

यथावकाश दपुारी बारा-साडेबाराच्या समुारास त्याला 

हवकासने माह्त्पत्प्रयासाने उिवले. तो बािेर शाळेच्या मैदानात 

आला तेव्िा मांडळी मोिे ररांगण करून बसली िोती. िी दोघेपण 

त्याांच्यात सामील झाले. मग िातोिात केळीची पानां, पोळी, 

भजी स्विस्ते वाढरन घेण्यात आली आहण जेवण सरुू झालां. 

सयुोग अजरनिी गुांगीतच िोता आहण भरक दखेील प्रचांड 

प्रमाणात लागलेली. त्यामळेु ते नावडते जेवण तो भकेुच्या 

सापट्यात फस्त करू लागला. जेवण वगैरे झाल्यावर तो परत 

झोपला तो सायांकाळच्या समुारास उिला. त्याने फोन िातात 

घेतला आहण बॉसचे आलेले हमस्डकॉल आहण मेसेज पिात 

बसला. कािीतरी नवीन प्रोजेक्ट आला िोता, त्या बाबतीत 

बॉसने त्याला अजांट फोन लावायला लावला िोता. सयुोग त्या 



लॉकडाउन – १.०                                                                                                                                          शुभम पाटील 

95 
 

आपत्तीचे हचांतन करत िोता, तोच हवकास आला, 

 “झाली का झोप?” 

 “झाली बाबा. फार थकलो िोतो रे.”  

 “बरां ते जाऊ द,े चला हखचडी बनवायला.”  

 “आता? आहण मला कािीच नािी बनवता येत.” 

 चल रे, आता पणु्यात नािीस तर. असे म्िणत हवकास 

सयुोगला जवळपास ढकलतच बािेर मैदानात घेऊन आला. 

सवा क्वाराांटाईन मांडळींनी हमळरन हखचडी केली आहण अगदी 

थोड्याच वेळात फस्त केली तेव्िा फक्त साडेसात वाजले िोते. 

सयुोगने बॉसला फोन लावला. आधी बॉसचे बोलणे ऐकले 

आहण मग प्रोजेक्ट हवर्यी बोलला लागला. आज रात्री त्याला 

काम करण्यासािी म्िणरन बसावे लागणार िोते. मांडळींची जेवणां 

झाल्यामळेु जवळपास सवाजण आपापला मोबाइल चेक 

करण्यात व्यस्त िोते. सयुोगने दखेील लॅपटॉप काढले आहण 

चाहजांग पॉइांट शोधर लागला. हजल्िा पररर्दचेी शाळा ती, हतथे 

कशाचा चाहजांग पॉइांट आहण काय. ऑहफस मधये एक 

ईलेहक्ट्रक बोडा िोते. हतथे सयुोगची सोय झाली. तो मोि्या 

उत्सािात काम करायला बसला पण थोडेदखेील नेटवका  असेल 

तर शपथ. मोबाइल बािेर िेवायचा िा एक पयााय िोता, पण 

मैदनवर मोबाइल िेवला आहण चोरीला गेला तर. असे वाटरन 



लॉकडाउन – १.०                                                                                                                                          शुभम पाटील 

96 
 

त्याने कािीतरी दरसरा मागा हमळतो का असा हवचार करायला 

सरुुवात केली. त्याने बािेर बहघतले, मांडळी मैदानात 

झोपण्याची सोय करत िोती. त्याने हवचारल्यावर समजले की, 

सवाजण रात्री बािरेच झोपतात कारण उन्िाळा प्रचांड िोता. 

त्याने हवकासकडे मोबाइल हदला आहण काम सरुू करावे म्िणरन 

ऑहफसमधये गेला. िे तेच ऑहफस िोते हजथे जायला तो आधी 

खरप घाबरायचा. कारण हतथे िडेमास्तर असायचे. त्याला ते 

हदवस आिवले. तो स्वतःशीच िसला. लॅपटॉप सरुू केले 

आहण बघतो तर काय नेटवका  नव्ितेच. सयुोग वैतागला. 

क्वाराांटाईन मांडळीपैकी जवळपास सवाांचे रोजचे नेट सांपले 

िोते.  

 मग शाांतपणे लॅपटॉप बांद करून बागेत िेवले आहण 

सतरांजी घेऊन मैदानात आला. हवकासच्या बाजरला सतरांजी 

अांथरुन आडवा झाला. त्याांच्या बालपणीच्या गप्पा सरुू 

झाल्या मग. याच मैदानावर त्याांची सकाळी प्राथाना व्िायची. 

डबे दखेील ते इथेच खायचे. हकतीतरी लिान वाटत िोते ते 

मैदान आता. मैदान िोते तसेच िोते, मांडळी मोिी झाली िोती. 

याांच्या गप्पा सरुू झाल्यावर बाकीचे दोन-चार जण याांना 

सामील झाले. मग कािी वेळाने अजरन पाच-सिा. असे करत 

करत सवा जण बालपणींच्या आिवणींमधये रमरन गेले. 

िास्याहवनोद सुरू झाले. एकमेकाांची हटांगल करणे सुरू झाले. 
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अगदी लिानपणी करायचे तसे. मोिे झाले म्िणरन काय 

त्याांच्यातले लिान, खट्याळ मरल अजरन जीवांत िोते. हकां बिुना 

ते हनहद्रस्त झाले िोते, त्याला जागवले िोते ते या शाळेने, गावाने 

आहण सवाांच्या सिवासाने. एकमेकाांच्या हवचारपरस सरुू 

झाल्या, हवर्य नागमोडी वळणे घेऊ लागले. तो आता काय 

करतो, ती कुिे आि,े याच्या लग्नाला काय मजा आली िोती, 

त्या हदवशी अचानक ती भेटली िोती. वगैरे, वगैरे. खेदाची गोष्ट 

म्िणजे सयुोगकुमार याांच्यात कुिेच नव्िता. तो फक्त ते क्षण 

मकेुपणाने ऐकत िोता. बळेच िसत िोता. त्याांच्यात सामील 

व्िायचा प्रयत्न करत िोता. पण चोवीस तास कम्प्यटुरची स्क्रीन 

बघणायची सवय असलेले त्याचे मन िा खर् याखरु् या 

माणसाांमधये रामण्यास कुिेतरी आडकािी लावत िोते. बराच 

वेळ झाल्यावर गप्पा सांपल्या. सवा जण झोपले तरी िा जागाच. 

घबुडासारखा. मग तो मैदानात ऊगाचच फेर् या मारू लागला. 

िात मागे बाांधरन. दरुूनच कुत्र्याांचे भुांकणे ऐकर  येत िोते. िा मात्र 

हफरत िोता. अस्वस्थपणे. या अस्वस्थतेचे कारण त्यालाच 

समजत नव्िते. हकतीतरी हदवसाांत नव्ि ेतर वर्ाांत तो त्याच्या 

हमत्राांमधये असा गप्पा मारायला बसला िोता. नवीन प्रोजेक्ट 

डोक्यावर िोता, नेटवका मरळे काम करता येणे केवळ अशक्य 

िोत.े यावर उपाय काय असा हवचार करण्यातच मधयरात्र 

झाली. कािीतरी सचुल्यासारखे झाल्यावर त्याने मोबाइल 
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काढला आहण बॉसला एक लाांबलचक मेल हलिून हनहश्चांतपणे 

आडवा झाला. त्याने दोन आिवडे रजा टाकली िोती. त्याच्या 

भरपरर सट्ु्टया बाकी िोत्या आहण कामात तरबेज असल्यामळेु 

बॉस कािी जास्त हवरोध करू शकणार नव्िता, िी गोष्ट त्याने 

िरेली िोती. या गोष्टीवर  त्याने स्वतःलाच शाबासकी हदली. 

 सकाळी जाग आली तेव्िा त्याच्यासमोर बरेच जण 

व्यायाम वगैरे करताना हदसले. मजा म्िणरन तो त्याांची गांमत पािू 

लागला. तेव्िा इतराांनी त्याला त्याांच्यात सामील करून घेतले. 

मग चाांगला घाम हनथळेपयांत योगासने, प्राणायाम झाल्यावर 

अांघोळीसािी म्िणरन कपडे घेऊन  सवाजण नदीकडे हनघाले. 

सयुोगला िा प्रकार आवडला. हस्वहमांग परल मधील बांहदस्त 

पाण्यात पोिलेला सयुोग आता नदीतील हनधाास्त आहण 

हबनधास्त पाण्यात पोिणार िोता. त्याला परत लिानपणीचे 

हदवस आिवले. त्याला आता पावलोपावली या आिवणी येत 

िोत्या. तो ि े सवा लिानपणी अनभुवला िोता. पण मधयेच 

पारखा झाला िोता. इतका की आता ि ेसवा त्याला नवीनच 

वाटत िोते. गावातील लोकां  त्या जथ्थ्याकडे कुतरिलपरवाक पािू 

लागले. नदीचे थांडगार पाणी अांगाला लागताच सयुोग 

शिारला. मनसोक्त डुांबरन झाल्यावर स्वारी परत शाळेकडे 

हनघाली. तो पयान्त दरध आलेले िोतेच. सकाळच्या कसरतीने 

आहण पोिण्याने सवाांना भकुा लागल्या िोत्या. मग वेळ न 
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दडवता सवाांनी दरध प्राशन केले आहण शाांत बसरन राहिले. 

आता सवाांपढुे गिन प्रश् िोता की करायचे काय? कारण अजरन 

हदवसाला फक्त सरुुवात झाली िोती. वैशाख महिन्यातील उष्ण 

हदवस िोते ते. नसुत्याच वगाात बसरन काय करणार, त्यापेक्षा 

मैदानातल्या झाडाच्या सावलीत हकां वा व्िराांड्यात बसणे िा 

एक चाांगला पयााय िोता. शेवटी सवाजण झाडाखाली बसले 

आहण आता काय करायचे या हवर्यावर एक पररसांवाद सरुू 

झाला. त्याांच्यात एक प्राधयापक मिाशय िोते, त्याांनी न 

साांगताच पररसांवादाचे अधयक्षपद घेतले. िे मिाशय 

पांचक्रोशीत बर् यापैकी प्रहसद्ध िोते. यामळेु त्याांच्या ओळखीचा 

आहण प्रहसद्धीचा वापर करून शेजारच्या गावातील 

वाचनालयातरन पुस्तके आणण्याचे िरले. सवाांनी एकमताने 

िोकार दशावला. लगेचच मागणी पत्र वागैरे तयार झाले आहण 

सांधयाकाळपयान्त पसु्तके येतील अशी ग्वािी दऊेन प्राधयापक 

मिोदय भाव खाऊन गेले.  

यथावकाश दपुारच्या जेवणाची तयारी झाली. मग जेवणां 

झाल्यावर वामकुक्षी वगैरे. िरल्याप्रमाणे सायांकाळी 

प्राधयापकाांचा हवद्याथी गोणीभर पसु्तकां  घेऊन आला. मग िौशी 

वाचकाांनी लगेचच चाांगली पसु्तकां  हनवडरन घेतली. ते मरािी 

साहित्य बघरन सयुोग थोडा ओशाळला. त्याला इांग्रजी साहित्य 

वाचण्याची आवड. मग त्याने एक कादांबरी ितात घेतली आहण 
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चाळत बसला. काळोख पडण्याच्या समुारास परत हखचडीची 

तयारी सरुू झाली. या स्वैपाकात मात्र मजा िोती. कारण 

थोड्या-थोड्या गोष्टींवरून दखेील भाांडण िोण्याचा सांभव असे. 

म्िणजे तेल इतकेच का टाकले, बटाट्याांची साल का काढली 

नािी ह्या बाबीदेखील हबनसण्यासािी पुरेश्या िोत्या. पण या 

भाांडणातरन िोणारी हखचडी मात्र अप्रहतम असे. मग वेगवेगळ्या 

पाककृती तयार करण्यास सरुुवात झाली. िौशी मांडळी ती. 

मांडळाच्या साहित्यातरन िवे ते समान हमळर लागले. मग बुांदी 

पडरन झाली, हजलेबी झाली, अगदी बलशुािी सुद्धा. रोज 

मेजवान्या झडर लागल्या. हनयतीपण हकती हवहचत्र असते. इकडे 

जग कोरोनामळेु गभागळीत झाले िोते आहण मांडळी मात्र मजा 

करत िोती. मनसोक्त आहण आकां ि.   

 मग असेच हदवस जाऊ लागले. आनांदात, थट्टामस्करी 

करण्यात. या सोन्याच्या हदवसाांची सयुोग मनापासरन मजा घेऊ 

लागला. तो दखेील आता त्याांच्यातलाच एक झाला. 

कामासािी रात्रभर जागणार् या सयुोगला कोरोनाने जगणां 

हशकवलां ि े मात्र खरां. माणसाांतरन यांत्रात गेलेला सुयोग परत 

माणसाांत आला. त्याने वाचलेले साहित्य त्याने शतशः 

अनभुवले. त्याने गावाकडच्या गोष्टी वाचल्या, हमरासदार 

वाचले, बनगरवाडी वाचली, आनांद यादव झोंबी सकट सगळे 

वाचले. इथे त्याने खरे साहित्य अनुभवले. ग्रामीण साहित्य. 
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शदु्ध आहण स्वच्छ. खर् या अनुभवाांचे एक शब्दहचत्र. त्याला 

त्या इांग्रजी साहित्यापेक्षा ि ेमरािी साहित्यच जास्त आवडले.  

 मग यथावकाश चौदा हदवस सांपले. सांपले कसले, 

भरुाकन उडाले. एखाद्या पक्षयासारखे. या दोन आिवड्याांत 

सवाजण अगदी गटुगरटीत झाले िोते. सवाजण मनसोक्त जगले 

िोते. आयषु्यात पहिल्याांदा. नािीतर नोकरदार मांडळींना कुिे 

उसांत. हतकडे लोकां  जीव जाण्याची भीती उराशी घेऊन जगत 

िोत,े तर या मांडळींनी या दोन आिवड्याांत मनसोक्त जगरन परत 

नवीन सांकटाांचा सामना करण्यासािी तयारी करून िेवली िोती. 

शेवटच्या हदवशी सवाजण थोडे िळवे झाले. रोज सकाळी 

नदीवरील आांघोळ आहण सायांकाळी मारुतीच्या पारावर गप्पा 

या गोष्टींसािी एकमेकाांशी वचनबद्ध िोत आपआपल्या 

गल्लीची वाट धरली.    

 

††† 
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हंपीकि नागेंद्र 

एहप्रल महिन्याचे कडक ऊन अांगाची लािीलािी करत 

िोते. िांपी शिरातील, माफ करा हवजयनगर साम्राज्याच्या 

राजधानीतील असांख्य पार्ाण उन्िाने तप्त झाले िोते. त्याांना 

बघण्यासािी म्िणरन कुणी आले नव्िते. आता त्याांना त्याची 

सवय झाली िोती. इकडे नागेंद्र दखेील घरात हचांतेत बसरन िोता. 

नागेंद्र, अठ्ठावीस वर्ाांचा तरुण. आई मदयांती आहण वडील 

मांजरनाथ याांच्यासि नागेंद्र िांपीत रिात िोता. ते मरळ कुिचे? ि े

मांजरनाथला दखेील माहिती नव्िते. पण पोटापाण्यासािी ते 

िांपीत वास्तव्याला िोते, नागेंद्रला एक लिान भाऊ दखेील 

िोता, केशव नावाचा. हतथेच गांगावतीला इांहजनीअररांगचे 

हशक्षण घेत िोता. िांपीपासरन गांगावती कािी जास्त दरर िोते असे 

नािी, पण िांपीला पयाटकाांची जास्त वदाळ असल्याने केशव 

गांगावतीलाच भाड्याच्या खोलीवर रािायचा. तो दखेील आता 

घरीच िांपीला आला िोता. नागेंद्र एक गाईड िोता. इांग्रजी 

भारे्वरील प्रभतु्व आहण दिेबोलीतील आत्महवश्वासामरळे 

पयाटक लगेच त्याच्याकडे आकहर्ात िोत. वडील मांजरनाथ िांपी 

ते िोसपेट ररक्षा चालवत. सकाळी हवरुपाक्ष मांहदरात दशान 

घेऊन  हनघायचे ते रात्रीच यायचे. मदयांती सकाळपासरन 

दपुारपयांत इडली, डोसे वगैरे नाश्ता बनवरन हवकायची. त्याांच्या 

घराच्या बाजरला त्याांनी दोन खोल्यादखेील बाांधरन घेतल्या 
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िोत्या. बॅकपॅकर लोकाांसािी म्िणरन तो एक स्वस्तातला िोम 

स्टे िोता. थोडक्यात काय तर चारिी बाजरांनी रोज थोडा-थोडा 

का िोईना पैसा येत िोता. केशवच्या हशक्षणासािी तोच पैसा 

पािवायचे. सवाकािी सुरळीत चालले िोते. 

पण मधयेच माशी हशांकली आहण सवाकािी स्तब्ध 

झाले. जग बांदच पडले जणर. कोरोना या नावानेच एवढी दिशत 

घातली िोती की सवा जग िप्प झाले िोते. जवळपास सवा 

जगातच लॉकडाउन घोहर्त केले िोते. जग तात्परुते बांद पडले 

िोते. पयाटन व्यवसायावर सवाांत मोिा घात झाला िोता. 

िांपीस्थीत नागेंद्र आहण कुटुांबीय तथा सवा िांपीवासीय एका 

मोि्या हववांचनेतरन जात िोते. पयाटक येणे बांद झाल्यामळेु याांचा 

जीवनप्रवास इथेच थाांबतो की काय, अशी पररहस्थती हनमााण 

झाली िोती. पैसे असेपयांत िीक िोते, पण जसजसे हदवस 

लोटले जात िोते तसतशी नागेंद्रची हचांता वाढत िोती. 

केशवच्या हशक्षणाला लागणारा पैसा अचानकपणे बांद झाला 

िोता. तो केव्िा सरुू िोईल याची शाश्वती नव्िती. सगळ्याांना 

समजत िोते, पण बोलत मात्र कुणीच नव्िते. बोलत िोते ते 

फक्त डोळ्याने. मदयांती आहण मांजनुाथच्या चेिर् याकडे बघवले 

जात नव्िते. हदवसेंहदवस हचांता वाढत िोती. केशव मात्र 

स्वतःला दोर् दते दरर्णां लाऊन घेत िोता. अभ्यासाच्या 

नावाखाली तो एका कोपर् यात हखन्नपणे बसरन रिात असे. 
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घरातील असे वातावरण नागेंद्रकडरन नािी बघवले जायचे. मग 

तो हखन्न आहण उदास मनाने बािेर पडत असे तो रात्री 

जेवायलाच घरी येत असे. करण्यासारखे असे कािीच नव्िते. 

कोरोनारूपी अदृश्य अरर केव्िा आहण कसा वार करेल िे 

साांगता येत नव्िते. घराबािरे पडलेला नागेंद्र मग वाट हदसेल 

हतकडे आहण पाय नेतील हतकडे जात असे. त्याला नवीन असे 

कािीच नव्िते. कारण हतथली एकर णएक हशळा त्याच्या 

पररचयाची िोती. तोच तर त्याांची ओळख पयाटकाांना करून 

द्यायचा. िांपीमधील इतर कुटुांबाांची हस्थती कािी वेगळी नव्िती.  

रोज हदवसभर नागेंद्र िांपीत भटकायचा, त्याच्याच 

धुांदीत. पण नागेंद्र आता जी िांपी पिात िोता, ती रोजपेक्षा 

वेगळी िोती. एकेकाळच्या हवजयनगर साम्राज्याच्या 

राजधानीच्या सभोवताली असलेले भग्नावस्थेतले अवशेर् 

बघताना त्याचे मन उहिग्न िोत िोते. िी एक नवीन िांपी तो 

अनभुवत िोता. कािीतरी केले पाहिजे, ि े त्याला चाांगल्या 

प्रकारे उमजत िोते. पण काय केले पाहिजे िा एक हवर्ण्ण प्रश् 

त्याची पाि सोडता सोडत नव्िता. हचांता िी त्याला जळर सारखी 

हचकटली िोती. िातपाय कुिे तरी मारणे आवश्यक िोते. 

नािीतर बडुरन मतृ्यर हनहश्चत िोता. तुांगभद्रचे्या कािी, िमेकर ट 

पवाताच्या माथ्यावर, अांजनेरी पवाताच्या मारुती मांहदराच्या 
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शेजारी बसरन त्याने हकतीतरी सकाळींच्या दपुारी आहण 

दपुारींच्या सायांकाळी केल्या िोत्या.  

एकदा रात्री जेवण झाल्यावर घरात सवाजण हनवाांत 

बसले िोत.े केशव अभ्यास करत िोता. बाजरलाच त्याची 

ढीगभर पसु्तके पडली िोती. अचानक हवजेचा झटका 

लागल्यासारखे झाले आहण नागेंद्र तसाच बािेर आला. मनात 

हवचाराांचे थैमान सरुू झाले. त्याचे मन िांपीच्या प्रत्येक 

मांहदरातरन हफरू लागले, एकेक हशळेवरून धडाधड उड्या मारू 

लागले. त्याने केशवला आवाज हदला. िातातले पसु्तक 

बाजरला िेऊन केशव लगेचच बािेर आला. 

“केशव, परीक्षा तर रद्द झाल्या ना, मग कसला अभ्यास 

करतोस?” 

“पढुच्या वर्ााचा.”  

“बघ मला कळतय तझु्या मनात काय सरुू आिे ते. 

कािी अपराधी वाटरन घेण्याची गरज नािीये. फक्त मला मदत 

कर.” 

“कसली मदत.” 

“िांपीवर पसु्तक हलहितोय मी उद्यापासरन. मी 

हदवसभरत जे हलहिलेलां असेल ते लॅपटॉपवर टाइप करून दते 
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जा. आपण ई-बरक प्रकाशीत करू आहण त्यातरनच चररताथा 

भागवर.”  

“िीक आि,े नक्की. उद्यापासरन सरुू.” 

नागेंद्रने त्याची योजना घरात साांहगतली. सवाांना 

आवडली. त्याांनी सवातोपरी मदत करण्याचे आश्वासन हदले. 

नागेंद्रला आता कशाचीिी उसांत नव्िती. हवचाराांच्या तांद्रीत 

त्याला रात्री धड झोप दखेील आली नव्िती.  

सकाळी उजाडाण्याच्या आत तो घराबािरे पडला. 

सोबत हलखाणाचे साहित्य, कॅमेरा आहण प्रफुहल्लत मन घेऊन. 

हवजयनगर साम्राज्याचे आराधय दवैत असलेल्या उग्र 

नरहसांिाच्या दशानाने तथा आशीवाादाने त्याने हलखाणाला श्ी 

गणेशा केला. भग्नावस्थेत असलेल्या नरहसांिाच्या मतुीकडे 

हकतीतरी वेळ तो एकटक पािताच िोता. सात तोंडी 

आहदशेर्ावर स्थानापन्न झालेल्या बावीस फर ट उांचीच्या 

नरहसांिाच्या माांडीवर बसलेली लक्षमीची मरती त्याला हदसर 

लागली. बाजरला पाडलेल्या लक्षमीदवेीच्या अवशेर्ातरन त्याने 

मनोमन मरतीचे हचत्र रेखाटले आहण मनातले बोल कागदावर 

उतरवर लागला. जवळच असलेल्या बडवहलांग मांहदराकडे तो 

वळला. तेथील ८६ वर्ाांच्या कृष्णा भटाांचे आशीवााद घेतले. 

त्याांना मांहदरहवर्यी खोलवर हवचारले. त्याांनी साांहगतलेला 
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प्रत्येक शब्द तो प्राणपणाने ऐकर  लागला. कारण कृष्णा भट ि े

िांपीतील सवाांत जेष्ठ व्यक्ती तथा पजुारी िोते. दपुारच्या 

जेवणापयांत तो हतथेच बसरन िोता. मग त्याने हवरुपाक्ष 

मांहदराकडे स्वारी वळवली. साांगम घराण्याच्या सरयोदयाच्या 

आधीपासरन ते सरयाास्ता नांतर दखेील ते मांहदर हदमखात उभे िोते. 

हकतीतरी हपढ्या पहिल्या असतील त्या मांहदराने. त्या मांहदराचा 

एकेक खाांब नागेंद्रला त्याची कथा साांगर लागला. मरकपणेच. 

सांगम घराण्याचे सवुणायगु पाहिलेली वास्त ुिोती ती. मांहदराच्या 

हभांतीवर असणार् या सैहनकाांची कोरीव हशल्प त्याच्याशी सांवाद 

साधर लागली. हवहवध प्राण्याांच्या हशकारींची हशल्पे तो बघर 

लागला. त्या प्राण्याांच्या चेिर् यावरील क्रर र भाव अनभुवर 

लागला. पटापट छायाहचत्रे घेऊ लागला. त्या उांचच उांच 

गोपरराांसमोर बसरन त्याांचीच किाणी हलिू लागला. सायांकाळ 

झाली तेव्िा तो भानावर आला.  

घरी आला तेव्िा त्याच्या चेिर् यावर एक वेगळाच 

हवलक्षण अनाहमक आनांद िोता. त्याचा असा िसरा चेिरा 

बघरन सवाांना बरे वाटले. जेवण झाल्यावर नागेंद्र आहण केशव 

सोबत बसले. नागेंद्रने हदवसभरात केलेले हलखाण केशव 

पटापट टाईप करून घेऊ लागला.  
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परत दसुर् या हदवशी नागेंद्र पिाटेच हनघाला. एकतर 

लॉकडाउन असल्यामळेु िांपीमधये कुणीच नव्िते आहण त्यामळेु 

जो एकाांत हमळत िोता तो नागेंद्रसािी अहतशय पोर्क िोता. 

त्यामळेु वेळ न दडवता तो हवजय हवठ्ठल मांहदरात आला. 

हतथल्या दगडी रथाला बघरन थक्क झाला. रोज िाच रथ तो 

पयाटकाांना दाखवायचा. पण आज अशा एकाांतात त्या अप्रहतम 

वास्तरला बघरन त्याला भरून आले. सिजच त्याचा िात 

हखशात गेला. त्याने पन्नासची नोट काढली. मागील बाजरस 

तोच रथ िोता. आळीपाळीने तो त्याच्या समोर असलेल्या 

रथाकडे आहण िातात असलेल्या कागदाच्या तुकड्यावर 

छापलेल्या रथा कडे पािू लागला. रथाचे हचत्र असलेल्या 

नोटेची हकां मत पन्नास रुपये िोती आहण खर् या रथाची.... ती 

अगहणत िोती. ती फक्त पैशाने मोजता येण्यासारखी मळुीच 

नव्िती. त्या अदु्भत हशल्पाचे वेगवेगळ्या बाजरांनी छायाहचत्र 

घेऊन झाल्यावर तो मांहदरात गेला. इथे गाभारा आि ेपण दवे 

नािी, तो पांढरपररला. हतथल्या अदु्भत स्तांभातरन हनघत असलेले 

सप्तसरु ऐकताना तो बेभान झाला िोता. त्या देव नसलेल्या 

मांहदराची किाणी हलहिताना त्याच्या मनात सांहमश् भावनाांचा 

कल्लोळ झाला िोता. हतथरन मग िजारा राम मांहदराकडे स्वारी 

वळली. इथे खाांबच खाांब िोते. प्रत्येक खाांबावर रामायण – 

मिाभारत जीवांत करून िेवले िोते. िे मांहदर म्िणजे िांपीमधील 
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हशपांचा मेरूमणीच आि े असे नागेंद्रला वाटले. मग हतथेच 

सायांकाळ झाली.  

नागेंद्र घरी येताच केशवने त्याचे काम दाखवले. त्याने 

अहतशय चोखपणे त्याचे काम बजावले िोते. परत रात्री तो 

कामाला लागला. इकडे नागेंद्रकडरन स्वस्थ बसवले जात 

नव्िते. तो फक्त हदवस उजाडण्याची वाट बघत असायचा. 

कारण िांपी लॉकडाउनमळेु हनमानषु्य आि ेअसे त्याला वाटतच 

नव्िते मळुी. हकां बिुना तो या काळातच नव्िता, तो िोता 

भरतकाळात. सम्राट कृष्णदवेरायाांच्या काळात. त्याांच्या 

राज्यात. 

त्याने कृष्णदवेरायाांचा मिाल बहघतला. हतथे त्याला 

राजकावी तेनाली रामन भेटला. त्याच्या िजरजबाबीपणाने तो 

आश्चयाचहकत झाला. मिाराजाांच्या मिालात तो एखाद्या लिान 

मलुाांसारखा बागडर लागला. हतथे सवाजण िोते. राजा, राणी, 

राजकावी, सेनापती, सेना, अगदी सवाजण. इथे त्याला 

अडवणारे असे कुणीच नव्िते. मिालाबािेरील सती चौथरा 

पािताना मात्र त्याला अश् ुअनावर झाले िोते. मग हकतीतरी 

वेळ तो उहिग्नपणे त्या भग्न वास्तरकडे बघत बसला. िांपी 

बाजारच्या मधरन जाताना त्याने हवजयनगर काळातला बाजार 
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पहिला. हतथे त्याला हिरे, माणकाांचे ढीग लागलेले हदसले. 

अशी अत्यचु्च श्ीमांती त्याने पहिल्याांदाच अनुभवली.   

असेच एकामागरन एक हदवस उलटत गेले. आता िा 

त्याचा रोजचा हदनक्रमच झाला. सकाळी हनघायचे, प्रत्येकवेळी 

एक नवीन िांपी अनुभवाची, हतला कागदावर उतरवायची. 

हवद्यारण्य स्वामींचा आश्म, मताांगा टेकडी, िमेकर ट पवाताचा 

माथा ि ेसवा त्याने हलिून काढले.  

आता त्याने नवीनच सुरू केले. रोज सायांकाळी 

तुांगभद्रचे्या कािी जाऊन हचांतन, मनन करू लागला. खडकाळ 

टेकड्याांच्यामधरन वािणार् या तुांगभद्रचे्या कािी असलेल्या 

हशळा गतवैभवची साक्ष दते िोत्या.  

यथावकाश महिनाभर खपरन दोघां भावाांनी हमळरन 

इांग्रजीमधये पसु्तक बनवले. त्यात सवा िांपी समवलेली िोती. 

अप्रहतम छायाहचत्रे, तशीच शब्दरचना यामळेु पसु्तक गाजेल 

असा आत्महवश्वास त्या पररवाराला आपसरकच हनमााण झाला. 

मग प्ररफ रीहडांग वगैरे झाल्यावर ऑनलाईन हवक्रीसािी म्िणरन 

पसु्तक आपलोड केले. अल्पावधीतच पसु्तकाला अप्रहतम 

प्रहतसाद हमळाला. िजारोंच्या सांख्येने पसु्तक डाउनलोड झाले. 

अहभनांदन आहण अहभप्रायाचे फोन अहवरतपणे सरुू झाले. 

इतके की नागेंद्रला उसांत हमळेनासी झाली.  
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मधयेच त्याला एक नवीन कल्पना सचुली. टरर पॅकेज हडझाईन 

करण्याची. मग काय, परत अांग झटकर न नागेंद्र कामाला 

लागला. यात त्याने मांजरनाथ आहण मदयांतीची मदत घेतली. 

िोसपेटिून पयाटकाांना आणण्यापासरन त्याांचे जेवण, हनवासाची 

व्यवस्था आहण िांपी दशान ते परत िोसपेट पयांत पोिोचवणे 

इथपयांत कायाक्रमाची आखणी झाली. घरचीच ररक्षा, सगुरण 

आई, घरातीलच दोन खोल्या आहण स्वतः एक हनष्णात गाईड 

एवढां सगळां असल्यानांतर पॅकेज यशस्वी नािी झाले तर 

नवलच. या पॅकेजची सरुुवात त्याने हडसेंबर २०२१ पासरन 

सरुुवात करण्याचे िरवले आहण अिो आश्चयाम. 

पसु्तकाप्रमाणेच िे पॅकेज देखील खरप यशस्वी झाले. कािींनी 

तर प्री-बहुकां ग सािी सांपका  साधायला सरुुवात केली.    

परत आनांदाचे हदवस सरुू झाले. हदवसागणती 

पसु्तकाचा खप वाढत िोता आहण नागेंद्र त्या प्रत्येक हशळेला 

धन्यवाद दते कृतकृत्य िोत िोता. लॉकडाउनने त्याला एका 

सवासामान्य गाईड पासरन प्रहसद्ध लेखक बनवले िोते.      

 

††† 
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ई साहित्य प्रहिष्ठानचं िे िेराव ंवरं्ष. 

शुभम पाटील यांचं ई साहित्यवरचं िे हिसरं  पुस्िक. 

 

शभुम ह ेअत्यांत अल्पार्वधीत िोकक्िय झािेिे िेखक. त्याांच े

मोडी ह ेपसु्तक नेटर्वरच्या क्र्वक्रीचे सर्वव उच्चाांक मोडीत काढणारे. 

त्याांची िेखन शैिी स्पष्ट आक्ण ियोगशीि आह.े सतत काहीतरी 

नर्वीन करार्वे, नर्वीन क्शकार्वे असे त्याांना र्वाटाते आक्ण त्याांच्या या 

कोिांबसी र्वतृ्तीचा ित्यय त्याांच्या क्िखाणातनू येतोच. आपल्या 

िेखनार्वर र्वाचकाांच्या िक्तसादाांना ते अत्यांत गांभीरपणे घेतात 

आक्ण आपिी शैिी सधुारत नेतात.   

असे अनेक तरूण लेखक खरप छान हलिीत आिते. मोि्या 

लेखकाांच्या तोडीस तोड आिते. पण त्याांना योग्य असा प्लॅटफ़ॉमा 

हमळत नािी. त्याांची पसु्तकां  प्रकाहशत करायला प्रकाशक धजावत 

नािीत. कारण त्याांचे नाव प्रहसद्ध नसल्यामळेु त्याांच्या पसु्तकाांची 

हवक्री िोईल की नािी याबद्दल प्रकाशक साशांक असतात. आहण 

जर या लेखकाांची पसु्तके वाचकाांसमोर आलीच नािीत तर 

लोकाांना त्याांचे नाांव कळणार कसे? या दषु्टचक्रात सापडरन अनेक 

तरूण लेखकाांच्या हपढ्या बरबाद झाल्या.  

पण आता असे िोणार नािी. इांटरनेटच्या सिा्याने 

नवलेखकाांना वाचकाांच्या नजरेपयांत पोिोचवण्याचे काम आता 

अनेक सांस्था करत आिते. ई साहित्य प्रहतष्ठान िी त्यातील एक. 
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समुारे ५ लाखाांिून अहधक वाचकाांपयांत या नवीन लेखकाांना 

नेण्याचे काम िी सांस्था करते. परणा हवनामरल्य. लेखकाांनािी 

कोणतािी खचा नािी. आहण आज ना उद्या लेखकाांना भरघोस 

मानधन हमळवरन दणे्यासािी ई साहित्य प्रहतष्ठानचे प्रयत्न चालर 

आिते. नवीन लेखक यायला िवेत. भक्कमपणे उभे रिायला िवेत. 

त्याांना त्याांच्या त्याांच्या दजाानसुार मानमरातब हमळावा. मानधन 

हमळावे. परदशेातील आहण सर्ववदरर कानाकोपर् यातल्या 

खेड्यापाड्याांवरील नववाचकाांना दजेदार साहित्य हमळावे. याच 

आमच्या िेरणा आहते. नवनवीन ताकदवान लेखक ई 

साहित्याकडे वळत आिते. त्याांना त्याांच्या कसानसुार प्रहतसादिी 

हमळतो. कुणाला भरघोस तर कािींच्या वाट्याला टीकािी येते. या 

टीकेला positively घऊॆन ि ेलेखक आपला कस वाढवत नेतात. 

सरुूची नाईक, प्रफ़ुल शेजव, भाग्यश्ी पाटील, कोमल मानकर, 

सरुज गाताडे, अनरप साळगावकर, बाळासािबे हशांपी, चांदन हवचारे, 

सौरभ वागळे, यशराज पारखी, चांद्रशखॆर सावांत, सांयम 

बागायतकर, ओांकार झाांजे, पांकज घारे, हवनायक पोतदार, चांद्रकाांत 

हशांद,े हनरांजन कुलकणी, चारुलता हवसपतुे, काहताक िजारे, गणेश 

सानप, मनोज चापके, मिशे जाधव, मनोज हगरसे, मदृलुा पाटील, 

हनलेश दसेाई, सनिा पिाण, सांजय बनसोडे, सांजय येरण,े शांतनर 

पािक, श्ेहणक सरडे, शभुम रोकडे, सधुाकर तळवडेकर, हदप्ती 

काबाडे, भरपेश कुां भार, सोनाली सामांत, केतकी शिा, हवहनता 
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दशेपाांडे, सौरभ कोरगाांवकर, हमहलांद कुलकणी, शभुम पाटील, 

आहशर् कले, सुरेंद्र पाथरकर, प्रीती सावांत दळवी, हनहमर् सोनार, 

उमा कोल्ि,े गणेश ढोले, सहचन तोडकर, मिशे पािाडे, अहभजीत 

पैिणपगारे, काहताक िजारे, हकरण दशमखुे, जगहदश खाांदवेाले, 

माधरुी नाईक, हवशाल दळवी, गौरी कुिकणी, क्ितेश उबाळे, 

क्ितम साळुांख,े िक्तक म्हात्र ेअसे अनेक तरूण लेखक सातत्यपरणा 

लेखन करत आिते. इांटरनेटर्वर िौशी मराठी लेखकाांची कमी 

कधीच नव्िती. आता िौसचे्या वरच्या पायरीवरचे, लखेनाकडे 

गांभीरपणे पिाणारे आहण आपल्या लेखनाला पैलर पाडण्याकडे 

लक्ष दणेारे तरूण लेखक यते आिते. िी नवीन लेखकाांची फ़ौि 

मरािी भारे्ला नवीन प्रकाशमान जगात स्थान हमळवरन दतेील. 

त्याांच्या साहित्याच्या प्रकाशाला उजाळा हमळो. वाचकाांना आनांद 

हमळो. मरािीची भरभराट िोवो. जगातील सवोत्कृष्ट साहिहत्यक 

प्रसवणारी भार्ा म्िणरन मरािीची ओळख जगाला िोवो.  

या सवाात ई साहित्याचािी खारीचा वाटा असेल िा आनांद.  

या यशात ई लेखकाांचा हसांिाचा वाटा असेल याचा अहभमान.  

 

 

बस्स. अजरन काय पाहिजे?  

सनुीळ सामांत 

टीम ई साहित्य प्रहतष्ठान 


