श दांश सादर करत आहे …

खरं सांगायला गेल,ं तर

मा यातल 'ती' -

ी वशेष अंक

ी हे अनेक युगांचं कोडं रा हलेलं आहे . बघा ना, कुंती आज म आप या ये ठ

पु ा या आठवणीत अ ू ढाळत बसल , आ ण वेळ आ यावर पंचपु ां या सुर

ततेचं वरदान मागून या या

भाळी मरणाचा टाक टाकला. या परमे वराला दे खील या को याच रह य सोडव यासाठ या ज मात जावंस

वाटलं. वेदना काय असतात हे दाख व यासाठ दव
ु ासाला अंबर ष राजाला गभवासाचा शाप यावासा वाटला,
मा जगात या

येक मातेने ते वरदान हसत वीकारलं.

येका या आयु या या

येक पावलावर हे कोडं सोबत असतं. कधी मार मार मारणार पण रा ी बारा वाजता

झोपेतून उठून शरा करणार आई हणून... ल नाचा वाढ दवस वसरला हणून म हनाभर अबोला धरणार

पण आजारपणात म हनाभर उशाशी बसणार प नी हणून... शाळे त लवकर यायला आला नाह स हणून
धंगाणा घालणार पण रा ी दमून पड यावर डोळे मोठे क न "दमलास का?" असं वचारणार मुलगी
हणून...कॅडबर या

येक तुक यात वाटा असणार आ ण आईबाबाचं घर वखुशीने भावा या नावावर क

दे णार बह ण हणून... एवढं च काय तर हॅ लटाईन डे ला रे ड ऐवजी यलो रोज दलं हणून ेक अप पयत

जाणार पण आई बाबांपासून चो न रा भर ग पा मारणार गल ड हणून सु धा... गो ट सांगणार आजी,
भेट यावर कडकडून गलगु चा घेणार दरू ची काकू, थोडासा राग, जा त

ेम करणार मामी... अनेक

पे...अनेक कोडी!

या को याना समजायचं कसं? कारण ह कोडी " दल मे आते है , समझ म नह ं." आप या व वात
सामावून घेणार ,
अंक!!!

येका या व वात सामावून जाणार , त या व वासाठ , त या "ती" पणाला अपण हा

shabdaunsh@gmail.com / facebookalwayson@gmail.com
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नणय
सौ. जय ी जयंत

ीखंडे

दारावरची बेल वाजल . नकळत घ याळ पा हले. ८ वाजले होते. गेल १० वष वेळ पाळत चंदा
८ वाजता येत आहे.
वेळ घ याळ बंद पडेल, पण चंदा मा

हजर. दार उघडलं, तशी आत येता येता

"ताई राहू दे मी आवरते रा हलेलं. तु ह खाऊन

हणाल

या आ ण आवरा तुमचं. "असे

हणून

कचन Apron लावन
ू कामालाह लागल . दोघींचे चहाचे कप भरले. एक हातात दे त

हणाल ,

" या ताई." चहा घेऊन मी आव न नघाले. "येते ग चंदा दार लावून घे. तुझं झाले क लॅ च
लावून जा." असे

हणत मी जीना उत न खाल नेहमीची र ा उभी होती यात बसले. अशी

आमची रोजची दवसाची सु वात. र ात बसताच नवांत वास घेतला. आ ण वचार क
लागले! इतक सवय झाल यं ना, मला चंदाची क

त या शवाय माझं पानह हलत नाह .

सगळं मी त यावर सोपवते आ ण नधा तपणे ऑ फसला जाते. कसं काय जमतं बव
ु ा
चंदाला! मला आ चयच वाटतं. कारण एकाच वेळी अनेक घरची कामेह ती करते! आ ण मी
या वचारात बुडून गेले...
चंदा वय अंदाजे ३५ वष, सावळा वण, ५ वी पयत श ण झालेले, साधी

व छ नेटक साडी.

मॅचींग लाऊज, केसांचा एक शेपटा खां यावर पस, हातात घ याळ आ ण मोबाईल.

स न,

आ म व वासाने भरलेला हसरा चेहरा...
घर आजार नवरा. याची तोकडी मे डकल पे शन. पदर २ मुलं

हणून

मोजक चं घरकामं करते. मल
ु ांना खप
ु शकवन
ू मोठं करायचं हे च

येय! यां यावर चांगले

सं कार हावेत

हणन
ू कधी कधी बरोबर घेऊन येते. सणवार पै पाहुणा सगळे आनंदाने

करते...आपण बाहेर पडून क रअर करतो. या मधे घरात यां
हात आहे हे सांगता येणार नाह ...
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चंदा, आले या कठ ण प रि थती वर मात करताना पैसे मळव याचा कोठे ह ह यास नाह .
नवरा मल
ु े यांची काळजी आधी. नय मतपणा, कामांत टापट प, चपळता. मदत कर याची
इ छा. यामुळे त या वषयी सग यांना आदर आहे. तीला ताई, मावशी असे संबोधले
जाते...माझा हात मोडला होता ते हा तर ती माझी वेणी घाल या पासून सगळं करायची.
अ तशय

ेमाने व नरपे पणे. चंदाची वै श

य

हणजे कधीह उसने पैसे मागणं नाह .

कारण आप या कुवती माणे खच कर याची सवय. आजार नवरा याला सरकार योजनेतून
औषध उपचार करते. यामुळे कज नाह . उलट पो टात बचत करते. मुले ह सरकार शाळे त
शकतात. हुषारह आहेत. मु य

चाललंय

हणजे यांना प रि थतीची जाणीव आहे. सगळं ठ क

हणून शांत झोप. यामुळे आरो यह उ म. तीची इ छा पूत व

आहे. हे च तीचं क रअर असेल... आपण मा
या या मागे लागतो. आ ण शर र व मन
वाटते. ती या

गती न क च

जा त पगार, चैनी या व तू, मोठं घर,
वा

टे टस ्

य हरवून बसतो... चंदा कडे पा हले क

माणे आप याह आई व डलांनी आप याला शकवलं. यो य ते दलं,

आप यासाठ भरपूर वेळ दला. आपणह चांगले घडलोच क ... आपण मा
एक र ववार सोडला तर वेळ दे ऊ शकत नाह .

आप या कुटुंबाला

पै पाहुणे, सणवार याचा आनंद घेऊ शकत

नाह ...चंदा व आप या आई वडील सारखे का नाह आपण पैशापे ा कुटुंबाला
तेव यात र ा थांबल . "ताई ऑ फस आलं " असे

ाधा य दे त.

हणताच मी तं तन
ू जागी

झाले... र ातून उतरले पण ठरवलं! या पढ
ु े फ त पैसे मळव यासाठ नाह .

वतः साठ ,

कुटुंबासाठ , आनंदाने भरभ न ताण वरह त जगायचं. आई बाबा अन चंदासारखं. नणयाने
मन हलकं झालं आ ण हसतमख
ु ानं ऑ फस गाठलं.

(

ी काय आहे स तू... िजवा मांची वसूंधरा तू, यौवनाची का मनी तू, हमतीची वा घनी तू कुळाची वा मनी तू.)
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ी-श दा तल रह य
संजय स यदे व चेपे

ी का केवळ श दच आहे का ?
म दे वाने ह स ृ ट

ी

या श दात काह रह य दडलेलं आहे का ?

नमाण केल असे आपाले पुराण सांगते. पण जे हा यांनी स ृ ट चे

नमाण केले ते हा यांना काह तर अपूण आहे, कंबहुना ह

ुि ट नरास आहे असा वाटत

असे. एकदा ते स चंत मु त असताना यांना एक वचार आला, तो
चै य याला जोड याचा, व यांनी
ी

हणजेच श ती…

या

ु टत

ी

ी चे न मती केल .

मश ती… व णुश ती… शवश ती… अ या श ती ने

आल , एक िजवंतपणा आला आ ण वसंध
ु रे त
हणजेच

हणजे ह स ृ ट

ी. व ृ , फुलं, फळे , जल

ु ट त एक ऊजा

हणजे आप या प ृ वीवर चै य य अवतरले

याने वसंध
ु रा बहरल .

या श दचा बारकाईने अ यास केला तर समजून येते क हा फ त एक श द न हे तर

या श दात एक जोड याची

या आहे.

रह य दडलेले आहेत .

या एका श दात अनेक

आपण सव सामा य लोक आप या घराला
हे च आपले आराम घे याचे
आपण तला गह
ृ ल मी

थान आहे.

हणतो.

मह वाचे पैलू व अनेक

चंड मह व दे तो, दमन
ू भागन
ू आ या वर घर

याच घराला घरपण दे णार ह एक

ी ला आपण आ दश ती मानले आहे

ीच असते,

हणूनच तला

गह
ृ ल मीचा मान आहे.
पुरातन काळात
तचे

या आ दश तीने अनेक

पात आपले र ण केलेले आढळते. काळानुसार

प बदलत असते. एखाद मुलगी एखा याची भ गनी असते, तर एखा याची प नी

असते. कालांतराने ती आई चे

प घेते व नंतर कालौघात

घरा याचा उ धार करते. इतके

चंड काय ह एक

ीच करत असते आ ण सवात मोठ बाब

हणजे हे करत असताना तची कोणतीह अपे ा नसते.
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इ.स पूव २५०० हा कालखंड उप नषदांचा कालखंड
सु धा आपणास गग , मै यी, लोपामु ा इ याद

ी वशेष अंक

हणून ओळखला जातो .

या कालखंडात

वदष
ु ी आढळून येतात क

यांनी समाज

रचने म ये आपला फार मोलाचा वाटा उचलला होता. दद
ु वाची बाब अशी क
चर

फार मो या

आपला दे श 'भारत'

माणात उपल ध नाह .
याचा नावाने ओळखला जातो तो 'भरत' सु धा शकंु तले या पु

आ ण माता ह च यांची गु
जातात. माते ची
चंड मात ृ भ त
गणेश
कृती

होय.

हणजेच

ी द ा य हे दे खील अनुसूया पु

ी ची महती

हणूनच ओळखले

य

शवांशी लढले अ या

थम पज
ू नीय

ी शवाय पु ष अपूण आहे. पज
ू नीय िजजा माता नस या तर छ पती

ी काय काय क

शकते

ी ची महती आहे.

याचे अनेक उ धरणे दे ता येतील, पुरतानातले दाखले

दे यात येतील. पण अ यंत खेदाने

हणावे लागेल क आ ह

ह मा हती वसरत चाललो

आहोत. भ गनी, माता, आजी अशी अनेक रे शमी नाती आ हाला पारखी होत आहे,
आ ह

ी

हणून ओळखतो. जसे श ती शवाय शव अपूण आहेत, तसेच

शवाजी महाराज घडलेच नसते, एवढ
एक

होता

यातच दडलेल आहे.

ी गणेश, जे माते क रता

यांना पण गौर पु
हणजेच

या वदष
ु ींच

वचार करावयास हवा.

या परम पज
ू नीय श दाला माझे शतशः वंदन.

(मी सु धा पशू शकते आकाश, फ त संधी मळायचा अवकाश.)
6

याचा

श दांश सादर करत आहे …

मा यातल 'ती' -

ी वशेष अंक

गजल - दे वा
वशाल

कती थांबायचे आ ह तु या दारावर दे वा

मानंद राजगु

अरे दे वा अरे दे वा अरे दे वा अरे दे वा

न माहे र कुणी आहे न कोणी सासर दे वा

करावी आणखी कुठवर ढ ंची चाकर दे वा

कशाला ज म बाईचा दला आहेस आ हाला

जगाने गाठला मंगळ, कुणी चं ावर गेले

कती भाजाय या केवळ चुल वर भाकर दे वा

न आ ह रा हलो मारत मने बंद घर दे वा

कती व ने ब घत लस का सडत पडल त

गवसला सूर तर नाह अजुनह जीवनाचा, वर

माळावर?

द लस हातात अमु या फुंकणीची बासर दे व

क मी काय यांच?े सांग ना आता तर दे वा

(

ी हणजे घराचे घरपणं,

ी हणजे मायेचं दपणं,

ी घराचा मजबूत आधार तंभ,
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श दांश सादर करत आहे …

मा यातल 'ती' -

ी वशेष अंक

" कॅ सर- तची वजयी लढाई "
-

सौ.मधरु ा अभय आगटे

श दांकन: श दांश संपादक समूह

Cancer हा श द ऐकला क भीती वा ते.
हणे...

हणजे यानंतर आयु य

याला होतो याला तर नैरा याचा झटका येतो

हणजे आज म भीतीच ... अ या समजत
ु ी असले या

मला, मा या मै णीने त या आईला breast कॅ सर झा याचं सां गतलं,
सरकल पायाखालची, कसं होईल, काय होईल

णभर जमीन

या वचाराने.. मला जर असं वाटलं असेल

तर मग मै णी या घरात काय झालं असेल. यानंतर कळत गेलं काकंू ची treatment
complete झाल . काकंू नी यांचे retirement चे 2 वष पूण केले, मुलाचं ल न केलं,

get together सगळं च enjoy केलं... हटलं अस कसं होऊ शकतं कधीतर भेटूया बरं

प,

काकंू ना आ ण मा यातल 'ती' शोधत मी काकंू ना जाऊन भेटल ...
काकु

हणजे सौ.मधरु ा अभय आगटे , B.com... नावा माणेच एक मधरु यि तम व.

काकंू ना काय वचारावं?

या गो ट ब दल बोलावं क नाह ? जु या जखमा उक न तर

काढणार नाह ना? असा वचार करत काकंू या घर पोहचलो...आ ण काका काकंू नी हसतमख
ु
चेह याने माझं
आहे.

वागत केलं ते हाच कळलं, आजची सं याकाळ अ तशय special ठरणार

कसं आ ण काय वचा

काह कळत नसताना काकांनीच मदत केल . "अग, कसं कळलं

आप याला, काय treatement घेतल ते सांग तला?" काकंू नी जे घडलं ते सांगायला
सु वात केल ..."भाऊबीजे या दवशी सु ट नस यामुळे, नंतर भेटूया

हणत 25 nov 2015

ला माझे भाऊ घर आले होते... या दवशी मला ल ात आलं क मला गाठ जाणवते आहे.
8

श दांश सादर करत आहे …
कसल गाठ, कसल गाठ

मा यातल 'ती' -

ी वशेष अंक

याचा वचार कर यापे ा दस
ु या दवशी मी dr कडे गेल ...Dr

मै ीणच होती. तने लगेच test करायला सां गतल . रपोटची शेवटची ओळ वाचून लगेच
oncologiest कडे appoinment book करायला लावल
सोमवार

तने...मी इतक लक आहे क

रपोट मळाला आ ण मी मंगलवारची appoinment बक
ु केल , DR अ नल हे र

यांची, ते आठव यातून एकदा

हणजे मंगळवार असतात ड बवल त. रपोट बघत Dr नी

breast cancer अस याचं सां गतलं. Operation लवकरात लवकर करावे लागेल. कारण

cancer infection पसरायला सरु वात झाल आहे breast म ये. इथन
ू पढ
ु े शर रात पसरला
पोटात, फु फुसात तर खप
ु अवघड होईल... हे गंभीर आहे. प रि थतीचं गांभीय ल ात आलं
पण मी यांना एवढं च बोलल , 29 ला मा या मुलाची पर
काह operation करणार नाह ... DR

ा आहे...ती झा या शवाय मी

हणाले मी एवढचं सांगु शकतो क अजूनह काह

टे ट करा या लागतील, यांचे रपोट बघूया पण लवकरात लवकर operation करणं
मह वाचं आहे.पण बघ मी कती भा यवान आहे 29 पयत सगळे report वगैरे
मळाले...कौ शक(मुलगा) पर

ा दे ऊन घर आला आ ह

याला सगळं सां गतलं. याला

ध का बसला. पण तो सावरला. ते हा कुठे मी ऍड मट झाल .

चंड

काकंू या वा यावर मला खरच आ चय वाटलं, मी यांना वचारलं, "काकू, तु हाला एवढा
कॅ सर झाला होता तर सु धा तु ह
सा या दख
ु यात पण लोक

Dr लगेच operation क या

हणतात मी भा यवान आहे, लक आहे... इथे सा या

हणतात मीच का? मलाच का? तु हाला भीती नाह वाटल का?
हणता आहेत आ ण तु ह मुला या पर

आहात." "अग, मग काय? पोराने एवढ तैयार केल आहे पर

च
े ी ती कशी वाया जाऊ

दे णार ...काह ह झालं असतं तर 29 पयत थांबल च असती मी..." (
माता असते हे काह खोटं नाह .)

ेसाठ वाट बघता

ी ह अनंतकाळाची

"खरं च सांगते, भा यवान होतोच आ ह , खप
ू च गो ट आपोआप होत गे या... उदाहरण

सांगायचं झालं तर, आम या बँकेम ये mediclaim सु वधा न हती इतक वष, oct 2015
पासून ती सु

झाल . जो काह खच झाला 9 10 लाखाचा यातले 3.50 लाख mediclaim

म ये मळाले, cancer patient ना 1 L extra मळतात ते मला मळाले,
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मा यातल 'ती' -

ी वशेष अंक

वषा या शेवट जी काह र कम असते याचा buffer असतो बँकेत यातून काह र कम
मळाल ... सांग कसं झालं हे सगळं ..."

"बघ कसं असत ना बाळा, माग या ज माचे काह भोग असतात ते भोगायचे होते
मला हे दख
ु णं मळालं...पण मी वचार केला मा या स गु ं नी मला

हणून

यात टाकलं तेच ताकद

दे तील आ ण तसंच झालं ग ... यांनीच मला बाहेर काढलं... फुलासारखं सांभाळलं
यांनी...एकंदर त काय तर

हया पण
ू

धा मह वाची...

धेने सग या गो ट सो या होतात. मला

वासात कधीच खचन
ू गे यासारखं वाटलं नाह . ह च स गु ं ची कृपा..."

हे सगळं मा यासाठ खुप वेगळं होतं. माझी उ सक
ु ता आता खरं च ताणल गेल आ ण मी
यांना वचारलंच "कसं जमलं तु हाला हे सगळं ? तु ह तर chemo चालू असताना पण

जॉब करत होतात ना"
" याच

े डट मा

dr ना आ ण वदल
ु गी) हला दे ईन. cancer infection
ु ा(मल

काढ यासाठ operation झालं ना, ते हा हाता या काखेतून nodes( हणजे

तनांम ये

असले या पेशी) काढले.सग यात आधी तेच infect होतात..ते काढले, आ ण infection

थांबवलं तर आपण अध लढाई िजंकल .Dr च काम केवढं अवघड असत बघ, अ तशय हुशार
dr होते.. यांनी 32 नोडस ् काढले यातले 28 infected होते... यातला एक जर म ये
रा हला असता परत

ास सु

झाला असता... हे उज या हाताचं झालं.. डा या हातात एक

पोट घातला यातून chemo ची treatment होणार होती... ते कर यासाठ जे DR होते
तेिजंदर, ते भेटायला आले यांनी सां गतलं madam tension
सगळं

असणार

यायच नाह अिजबात,

यवि थत होणार...जॉब वगैरे सोडायचा वचार पण नको मनात...२१ दवसाची cycle
हणजे काय तर आज Chemo झाल क 21 दवसांनी परत एकदा chemo

यायची, आता

या म ये 8 दवस आराम करायचा, 15 दवस ऑ फस, परत यायचा

chemo असे 12 chemo आ ण 18 rediation... जॉब करत रहा.. यांनी सां गत यावर
पढ
ु े काह

यावर मा

न च न हता पण chemo ने केस जातात मग असं office ला जायचं कसं...

मल
ु ने पयाय काढला ...एक छान वग आणला.
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मा यातल 'ती' -

ी वशेष अंक

माझे कुरळे केस काह वेळासाठ तर सरळ झाले... अग एकदा तर मा या bank

या

क टमरने पण वचारलं, "मॅडम, केस straight केले का? "

आमचे बँकेचे मॅनेजर पण खुप चांगले आहेत यांनी पण खुप समजून घेतलं. तु या

काकांनी आ ण कौ शकने बरयाच गो ट न सांगता सांभाळून घेत या,
continue केला..."

हे सगळं ऐकताना मा या डो यात हे आलं क "काकु,

हणूनच तर मी जॉब

या सग या मधेच नोटबंद आल

होती ना ते हा तु ह working होतात ना, तो अनभ
ु व कसा होता?"

" तो तर आम या मधला भांडणाचा वषय होता...रोज खूप उशीर हायचा, 12 12 तास
काम चालू होत. माझे manager

हणायचे, तु ह जा

असताना, आप याच सहकायाना सोडून नाह
ओरडायचे...पण काम सोडून नाह

हणन
ू पण एवढं काम चालू

नघता येत ग... घर आल क काका पण खप
ू

नघता यायचं... यात सग यात वाईट काय वाटायचं

मा हती आहे...अग सं याकाळी उशीर झाला क सगळे वडापाव मागवायचे मला ना हे सगळं
खाणं टाळायला सां गतलं होतं. दस
ु रं कुठलंच आजारपण झेपणार न हतं ना... ते एक श य
राह ल मा या मनात."

आई श पथ!!!कोणाचं काय तर कोणाचं काय... "काकु तु ह एकदम भार आहात. एक
वचा

का तु हाला? आजूबाजूचे लोक कसे

कॅ सर आहे." "दोन
मदत केल

ट करतात?

हणजे

यांना कळत तु हाला

कारची माणसं असतात ... आ हाला खप
ू छान माणसं भेटल , खुप खुप

यांनी. कौ शक ने एका dr च book दलं होतं वाचायला

यात DR ना

कॅ सर होतो आ ण ते कसे बाहेर पडतात... यात एक तबेट या एका dr उ लेख केला
होता...आ ह

यांची मा हती काढल ...ते हा कळालं, धमशाळाला जाऊन टोकन

वतः

यावं लागतं,

मग या टोकनचा नंबर साधारणतः 3 दवसात लागतो. एकूण 1 आठवडा तर लागणार

होता... पण तथे मा या एका मै णीचे husband होते यांनी टोकन घेतलं...कौ शक एका

दवसात जाऊन औषध घेऊन आला..पु यातले DR सरदे शमख
ु , वाघोल ... यां या औषधाची

मा हती कळाल एका camp मधन
ू .. यां या औषधाचा खुप छान फायदा झाला... कुठे औषध
दे णा या nurses कौ शकला मी काय खायला पा हजे काय नाह हे सांगाय या...
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मा यातल 'ती' -

ी वशेष अंक

व त मळे ल ह मा हती मळायची...खूप मदत करतात आजुबाजूचे लोक...

ब याच लोकांना आ ह कळूच दलं नाह कॅ सर झा याचं... काळजी वाढते तर कधी
negativity वाढते."

"मी ऐकलं होतं क , Chemo म ये खप
ु

ास होतो. तु हाला पण झाला असेल ना."

"हो झाला तर, पण तु या काकांनी आ ण कौ शकनी खूप काळजी घेतल माझी... HB खुप
maintain करावा लागतो...9 ते 11 म ये हवाच...पण chemo मुळे जेवणावरची वासनाच

उडून जायची ब याच वेळा, ब याच वेळा रा ी तर फ त भा या टाकून केलेल पातळ खचडी
खायचे मी... एकदा रा ी खूप ऍ स डट झाल होती... कौ शक कुठे जाऊन काय काय घेऊन
आला होता सांगता सोय नाह ...माझा तर हाच अनुभव आहे, घर मजबूत असलं ना... काह
ास होत नाह ... सग यांनीच खूप काळजी घेतल माझी...काह chemo पु यात झाले..मी

वदल
ु ाकडे आल होती...द नानाथ हॉि पटल chemo होते...ते हा जावई persistence म ये

होते सकाळी ते

ॉप करायचे हॉि पटल म ये...सग याच गो ट सो या होत गे या...स गु ं ची

कृपा होती ह ... ते सतत मा यावर ल

ठे वून होते...ताकद दे त होते..."

"काकु, हे सगळं ऐक यानंतर तुम याब दलचा आदर खुप खुप वाढला..आ हाला सग यांना
तुम याकडून चार समजुती या गो ट ऐकायला आवडेल...सांगाल?"
"एक सांगेन,समजा कधी असा
मा हती असू

संग आलाच तर कमीत कमी लोकांना तुम या आजाराची

या.negativity आजब
ू ाजल
ू ा असणार नाह

कुठ याह भांडणाचा stress मद ू पयत जाऊ दे ऊ नका...

याची काळजी

या. कामाचा कंवा

या सग याचा प रणाम आजारपण

या मधेच होतो... सग या मुल ंनी नय मत आरो य तपासणी करा... गो ट extreme

पयत नका जाऊ दे ऊ...
ब घतलं तर
या

कंवा

धा ठे वा. कुठ याह दे वा वर, गु ं वर...असं कोणी तर

मरण के यावर तर सगळं नीट होईल

या याकडे

याची खा ी मनाला पटे ल."

नाबरोबर आम या ग पा संप या अस या तर काकंू नी दलेले वचार डो यात फेर

धरायला लागले होते.काकंू या बरोबरची ती सं याकाळ, मा या आयु यातील सग यांत सुंदर
सं याकाळ आहे... मा यातल सकारा मक 'ती' शोधायला काकंू नी मला खुप मदत केल ...
12

श दांश सादर करत आहे …

मा यातल 'ती' -

ी वशेष अंक

एक गो ट मला समजल , ताकद फ त ती नसत जी 100 कलो वजन उचलायला मदत

करते... ताकद ती पण असते जी नराशेला आशेची झालर लावन
ू जगणं सोपं क न जाते...
जी काकंू म ये खूप जा त होती...
अ या आम या काकंू ना आम या

ी- वशेषांका कडून मानाचा मुजरा...

(नार आता अबला नाह , संघष आमचा चालू राह .)
13

श दांश सादर करत आहे …

मा यातल 'ती' -

ी वशेष अंक

आता कुठे मला
डॉ. संजीवनी तोफखाने

अ ू बघा तयांचे गळू लागले आहे //

आता कुठे मला मी कळू लागले आहे

अन ् वा तवाकडे मी वळू लागले आहे //

सोडून मायबापा जर सासर आल

हुंडा हवा हणोनी छळू लागले आहे //

व नास घेउनीया कती धावले बाई

म या मॄगजळ हे आकळू लागले आहे //

या वासनांध लोका कसे थोपवावे हो

हतब द होते तळमळू लागले आहे //

माला जर यशाची मला लाभल के हा
लोकांस पाहवेना जळू लागले आहे //

वाथाध रा यकत, नसे लाज हो यांना

हे वाद न य काह दळू लागले आहे //

गगनास मेघ हे का असे भार वाटावे

(य नार पुजंते, रमते त दे वतां!)
14

श दांश सादर करत आहे …

मा यातल 'ती' -

रा गणी दे साईचा थरारक

ी वशेष अंक

तशोध
अमृता जोशी

स या अनेक वा ह यांवर अनेक मा लका चालू असतात पण यातल एखाद च कायमची
आप या

मरणात राहते. झी युवावरची

हणावी लागेल. गर श जोशीं या

म ् अशाच काह मोज या मा लकांमधील एक

भावी लेखणीतून आ ण भीमराव मुडे यां या द दशनातून

साकारलेल ह मा लका एका सामा य

ी या असामा य धैयाब दल भा य करते.

मुख भू मका “रा गणी दे साई” साकारल होती गुणवान अ भने ी मु ता बवने! तने

यातील

े कांना

पु हा एकदा दरू च वाणीकडे वळ यास भाग पाडले. सामा यांतील असामा य श ती ह कुठे तर
यां या सामा य अस यातच दडलेल असते. सामा य य तीला अनेक समाजमा यता,

बंधने, कायदे , नयम पाळत
कौटुं बक

वा

वतः या जबाबदा या पार पाडाय या असतात. अनेकदा

य राख यासाठ ह

य ती कोणताह

इतके क नह कुटुंबीय नधा त राहतील
समाधान आणावे लागते.

तला

वतः या चेह यावर हसू आ ण

यासाठ मान सक कणखरपणा लागतो.

लागते. सामा यांना यां या
क न जगतानाह

यासाठ

याग करताना मागेपुढे पहात नाह .

यांची रा

संगी असामा य धैय

या ताकद चा बरे चदा अंदाजच नसतो. अनेक अडचणी पार
न ठा वाखाण याजोगी असते. सव कायदे , नयम, मू ये

पाळताना या सामा य य तीलाच अ भमान आ ण आनंद मळत असतो कारण तला
कुठे तर

गतीची आ ण शभ
ु गो ट ंची करणे खण
ु ावत असतात. पण कधीतर

त या

या

सकारा मकतेला छे द दे णारे काह तर भयंकर घडते आ ण ती य ती पुरती हबकून जाते.
अशाच एका सामा य चेह याचे नाव होते, रा गणी आप या माणसां या सुखात सुख

मानणा या रा गणी या आयु यात फार काह वेगळे घड याची च हे नसताना अचानक इतका
मोठा आघात हायचा होता क

याने कोणीह सामा य य ती कोलमडून पडेल. तचे कुटुंब

ते हा असेह जग असते आ ण

वाथासाठ माणसे काय या या पळवाटा शोधत शोधत

एका झट यात हो याचे न हते झाले आ ण तचे अवसान गळाले. जे हा स य समोर आले,
इत या नीच पातळीला जाऊ शकतात हे

प ट झा यावर हळूहळू या सामा य
15
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श दांश सादर करत आहे …

मा यातल 'ती' -

ी वशेष अंक

टाकायला सु वात केल . काह शा कमकुवत झाले या मनाला एका मान सक आजारामुळे जणू
बळच मळाले आ ण सवश ती नशी तने

तशोधाचा शंख फुंकला. पण िजथे सामा यां या

मरणात कंका याह कोणी ऐकत नाह , तथे हा शंखनादह कोणी गांभीयाने घेतला नाह .

अखेर एका सामा य ग ृ हणीची झेप ती; असून असून कती अवकाश यापणार असणार! पण
इथे रा गणीला ज मनीकडे खेचणारे बंधच कापले गेले अस याने तची भीती नाह शी झाल .

तची भ य गगनभरार सव दज
ु नांचे अवकाश यां याच रि त याने माखणार ठरल . त या
दवंगत नव या या व वासघातक आ ण नघण
ु ाची तोडीस तोड श ा तने या या
ृ खन

गु हे गारांना दल . शवाय याचे अपण
ू रा हलेले समाजकायह पण
ू केले. त या

तशोधा या

आगीत भ मसात होणा या नराधमांचे हाल सव व गमावले या या एकेकाळ या सामा य
अबलेने आप या नजरे त साठवून घेऊन अखेर काय याला शरण जात सामा य य तीची
उ चतम ताकद दाखवन
ू दल .

रा गणी सु वातीला प रि थतीपुढे हतबल होऊन नैरा या या गतत जाते. यातून बाहेर यायला
तला मानसोपचारत

मदत करतात. मधेच तला समजते क आप या गाडीचा अपघात

होऊन आपले वडील, नवरा आ ण मुलगा यात गेले असं आपण समजत होतो, पण तो
अपघात न हता.

यातून एक एक स य आ ण यासंबंधी यि तरे खा हळूहळू त यासमोर

येतात. थरारक मा लका आहे

हणन
ू ती अ वचाराने सवाचा खन
ू करत फरताना दाखवलेल

नाह . तसेच स य शोध या या त या

सु वातीला ती चंदद
ू ादा नामक गुंडाकडून

वासातील सव ट पे व ताराने दाखवले आहेत.
ाथ मक

श ण घेताना दाखवल आहे. तर ह ती

गु हे गार जगतात मुरलेल नस याने अनेकदा काह चुका क न अडकते. यातून धडे घेत ती
पुढची वाट चोखाळते. हे सव दाखवताना तचे त या आईशी असलेले नातेदेखील उ मर या
दाखवले आहे. रा गणी दे साई जसजशी

या म ृ युतांडवात गुंतत गेल , तसेच

कथेत ततकेच गुंतले. रा गणीची यि तरे खा केवळ एक
य ती

ी

े कह

या

हणून समोर न येता एक

हणन
ू समोर येते. नेहमी दाखव या जाणा या अ तशय कौटुं बक, सो शक, यागमय

मत
ू , नाह तर थेट कार थानी असणा या कंटाळवा या
यि तरे खा आहे.
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श दांश सादर करत आहे …

मा यातल 'ती' -

ह नुसती मुळूमळ
ु ू रडणार बाई नाह तर

ी वशेष अंक

य नपूवक एखा या गो ट चा पाठपुरावा करणार ,

यासाठ डोकं चालवणार , वेषांतर करणार , भ याभ यांना गुंडाळणार बाई आहे. अशी
यि तरे खा बघायला लोकांना आवडल .

यातील सवच

ी

ी

यि तरे खा तथाक थत स दया या या या मोडीत काढत अ धका धक वा तववाद

दाखव याने या शोभे या बाहु या न राहता य ती हणून समोर येतात आ ण या या
भू मकांचे मह व यामळ
ु े अबा धत राहते. एक सवसामा य य ती वेळ संगी काय काय क
शकते

याची ह कथा अस याने

या मा लकेला यापक

बायकाच मा लका बघत बसतात असा एक सरू असतो तोह

े कवगाची पसंती लाभल . नेहमी
या उ कंठावधक मा लकेने

मोडून काढला. ह नस
ु तीच हंसक सूडकथा नाह , तर तला एका सामािजक बां धलक ची
सश त उपकथा अस याने रा गणीचा पुढचा

वासह

े कांना भावला. आप या मनात खूपदा अनेक

ततकाच सहज झाला आ ण तो सव

न येतात पण आपण यांची उ रे

शोधायला रा गणीसारखे बाहेर या जगात थेट जाऊ शकत नाह .
आप यापरु ते एक जग बनवतो

यात आपण सख
ु ी आ ण सुर

हणूनच का काय, आपण

त अस याचे

वतःला पटवून

दे त दे त आयु य यतीत करतो. पण आप यासार याच कोणा सामा याने, वशेषतः एका
ग ृ हणीने य थत होऊन ह उ रे मळवायचे ठरवलेच तर काय काय होऊ शकते याची
झलक
असे

हणजे

म ्!

हणतात क आपले जीवनच नाह तर मरणह दस
ु या या कामी यावे. रा गणीने त या

नव या माणेच हे दो ह केले. फ त खंत इतक च क
वभावात नसताना गु हे गार बनावे लागले.

या

यासाठ रा गणीला मनात आ ण

वासात तचे सामा य असणे अनेकदा

त याच प यावर पडले. गु हे गार मागाने जात असता गु हेगारां या डो यात श न तने
यांचेच डाव यां यावर उलटवले. इतके होऊनह

हो यापासून रोखले. एका थरारक

त यात या नै तक मू यांनी तला अमानुषी

वासाचा शेवट इतका संयत होऊ शकला ते त या

सामा य अस यामळ
ु े च! आप या आसपास या चांग या य ती यां या म ृ यन
ू ंतरह
दे त राहतात. ती

ेरणा

रे णा काह अंशी तर घेऊन जर आपण सजग नाग रक बनू शकलो तर

अशी समाज वघातक कृ ये करणा यांची यव था न क च खळ खळी क
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शकतो.

श दांश सादर करत आहे …
अ तशय वेगळा वषय घेऊन यात गु हेगार
ि ल ट भासणारे पैलू मांड याचे शवधनु य
सवसाधारण

े काला भावेल अशा

े कांचे मन िजंकले.

मा यातल 'ती' -

ी वशेष अंक

व वाचे आ ण सामािजक भान असलेले एरवी

या मा लकेने समथपणे पेलले आ ण याच वेळी

व पात मा लका साकार याने या रा गणीने

(जगते, जगवीते, ेमाचे धागे जुळवीते, हणुन मी
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ी हणवल जाते.)

श दांश सादर करत आहे …

मा यातल 'ती' -

ी वशेष अंक

आजी
न पमा महाजन – 7757009515

कापरा आवाज । थरथरे हात ।

वाड नातवंडां । गो ट रं गवून ।

मऊ लो यागत । पश वाटे ।।

व नां या जगात । रम वते ।।

कल कले डोळे । अंधक
ु नजर ।

ेमे थोपटते । गोधडीत घेते ।

मायेचा पाझर । अखंडीत ।।

जीव ओवाळते । यां यावर ।।

मऊसत
ू साडी । वेटर थंडीला ।

घासातला घास । काढून ठे वते ।

टोपडे कानाला । बाळापर ।।

मला भरवते । अ नपण
ू ा ।।

जुनीशी पैठणी । काढे पेट तून ।

हळू गुणगण
ु े । जप कुठलासा ।

छातीशी ध न । कुरवाळी ।।

दे तसे दलासा । पु याईचा ।।

बोलता बोलता । कुठे हरवते ।

नजलेले घर । दमन
ू भागून ।

राखते जागून । आजी माझी ।

सदा आठवते । भूतकाळा ।।

फोटो-स चन भोर

(

ी हणजे श ती, शु ध ऊजा यांचे मू त व प.)
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श दांश सादर करत आहे …

मा यातल 'ती' -

ी वशेष अंक

मला भावलेल ती
माधवी दे वळाणकर

ती होती तशी साधीच, काळी सावळी थोडी कृश, एका पायाने थोडी लंगडी पण दे हाने काटक, कोणतंह
काम हातात घेतले क न थांबता पूण क नच थांबणार , एक आंबाडा, कपाळावर एक मोठ कंु कू,
साधीशीच साडी आ ण चेह यावर न उमगणारे एक हस.ू ....

मला वाटते या वेळेस या सव क टकर बायकांचे ते एक ा त न धक असे एक ठळक प त यात
सामावलेले होते.

शाळे त जाय या वयापासन
ू मी तला पाहत आले होते, तशी तची आ ण माझी भेट अगद अचानक
पणे झालेल ...

मी नेहमीसारखीच शाळे त नघाले होते आप याच नादात इकडे तकडे पाहत, रमतगमत....

आता या वेळेसचा काळ हणजे तीस प तीस वषापूव चा यामळ
ु े मुलांना कुलबस, वतः नेवून

शाळे त सोडणे वैगरे असले लाड गावात तर अिजबातच न हते यामळ
ु े फ त मुलांना झोपेतून उठवून

दध
ू कंवा चहा जे असेल ते पाजवून शाळे त जायला दोन थपडा मा न तयार करणे हे आ यकत य केले
क पालकवगाची इ तकत यता होत असे,
असो......

या दवशी मी पण अशीच रमतगमत र बनीचे एक टोक त डात चघळत गोड चमणी या झाडाकडे

आशाळभूत नजरे ने पाहत, खाल पडलेल गोड चमणी व पुंगीचे फुल ओ यात भरत शाळे त माझी वरात
नघाल होती आ ण तेव यात भोsss भोssss असा आवाज करत एक जीप कुठनशी आल या

आवाजाने मी एकदम ग धळले आ ण घाब न मोठयाने ओरडले

या ओरड याने का अजून कशाने मा हती नाह ती जीप करकचून ेक दाबून थांबल आ ण आतापयत

र

यावरची कोठे कोठे लपून बसलेल माणस एकदम धावत आल , या माणसाम येच ती पण होती...

आता एव या सग या माणसाची गद व तो जीपवाला जाडजूड म शवाला माणूस बघून मी मोठयाने
भोकाड पसरले, कालच तर आईने या पोर पळवन
ू नेणा या माणसाची गो ट सां गतल होती तीच

आठवल मला, तोच पोर पळवन
प बदलन
ू नेणारा माणस
ू
ू जीप घेऊन मला पळवन
ू ने यासाठ आला,
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अस वाटून मी ज मनीवर फतकल मा न भोकाड पसरले व तथे एकच गलका सु झाला, आता छोटस
गाव आमचं तथे सगळे च एकमेकांना ओळखत होती यात मी तथ या
यामुळे आ ह गावात फेमस का काय हणतात तसे....

ति ठत घरा यातील

मी भोकाड पस न रडतेय व ती गद नुसतीच बडबड करत होती व या जीपवा याला काह तर बोलत

होती तो जाडजूड माणस
ू एवढासा चेहरा क न ऐकून घेत होता, तेव यात ती सरसावल मला जवळ घेत
हणाल

"अ यो पाप! लेक पडलं क भा या, कूट बघन
ू मोटार चालवत होतास र..!?
आ ण मा या चेह यावर हात फरवत, बोट मोडून हणाल ,

"चला अ मा, तु हाला घर नेवून घालते, लागलं नवं तुमाला"

आम या गावाकडे तेलगु बोलणार माणस खूप... काह तर एनडु गुंडू बोलत असायची काह कळायचं
नाह ती पण या गाडीवा याला तेलगुतून बोलत मला उठवून हात पकडून माझा अनमोल ऐवज

वतः या ओ यात गोळा क न मला घेऊन घर नघाल , मला तर ती एका दे वदत
ू ासारखीच वाटल

एक तर शाळा बुडाल व माझा ऐवज सह सलामत मला वापस मळाला होता. अशी आमची वरात
त या हातात हात घालन
ू घराकडे नघाल ...

ती र ताभर काह तर बोलत होती, मधेच एखादा तेलगू श द तो मला कळत न हता पण त या

थो या जा या भर या आवाजात माया मा ओत ोत होती आमचं वधळे यान त या अंगावर ल
मो या मो या लाल फुलां या साडीकडे मो या कुतूहलाने पाहत नघाले होते, ह च माझी व तची
प हल भेट...

घर गे याबरोबर तने दरवाजातूनच मा या आईला हाक मारल व ती दरवा यातच थांबल ,
तची हाक ऐकून आई बाहे र आल ..

"काय ग पीरा..?एव या मोठयाने कशाला हाक मारत आहेस?"

मला थमच तचे नाव कळले, तचे नाव ऐकूनच मला फसकन हसू आले..
पीरा...

"बघा ना अ मा..आज टू नू बाय गाडीखाल येत ह या ना..
बगीतल व लागोलाग घराला घेवून आले"

या तथन
ू च चालले हते हणन
ू शान

मला आता तचा खूप राग आला एवढं छान 'माधवी' नाव असताना तने मला 'टू न'ू हण याचा..
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मी आईला पण खूप वेळा सां गतले होते मला 'माधवी' हणत जा हणन
ू पण हे मोठे लोक लहान
मुलांचे अिजबात ऐकत नाह त...
आता आईचे ल

मा याकडे गेले, तने मा याकडे नरखून पा हले व सट

जवळ घेवून हणाल ,

कॅन के यासारखे मला

"लागलं नाह ना कुठे ?"

मी इकडून तकडे हणजे पव
ू कडून पि चमेकडे अशी मान हलवन
ू नाह असं सां गतले,
"मग काय मातीत लोळून आल स का..? जा कपडे बदल"
इ त आई...

मी पीरा या ओ यातील माझा ऐवज ता यात घेतला व घरात पळत पळत शरले...
अशा र तीने पीराची ए

आम या घरात कायमचीच झाल

हणजे आईने तला घरकामासाठ ठे वून

घेतले ती आम या घरात आल व कुटुंबातील एक सद यच झाल

दररोज सकाळी ती यायची, भांडे घासणे, वरची काम, झाडझुड इ याद इ याद ...

तची एक सवय होती मड
ू म ये असेल तर आप या जा या आवाजात नाकातून छान छान तेलगुतून

गाणं हणायची तचे ते बोल कळायचे नाह त पण ते गाणं ऐकावे असे वाटायचे, आ ह ब हणी कतीदा
तर तला गाणं हणायला लावायचो...

दर र ववार ती मोठं घमेलभर पाणी तापवायची व आ हाला कढत कढत पा याने शकेकाई चोळून

चोळून या नबर झाले या पण मायेचा ओलावा असले या हाताने डो याव न नाहू घालायची अगद
नाकात डात शकेकाई जाईपयत...
ह

था अगद आ ह मोठं होईपयत कायम होती अगद मोठं झा यावर पण कधी कधी ती नाहू

घालायची...

जशी जशी मोठ होत गेले तशी त याब दल बरच काह कळत जात होते,

पीरा लहान असतानाच तला पो लयो झाला व तचा एक पाय अधू झाला होता यामुळे त या

व डलांनी त यासार या एका मल
ु ाशी त यापे ा पंधरा वष मोठया जो मासे पकडत होता या याशी
लावन
ू दले होते..
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तची मुलं लहान असतानाच दे वाघर गेल व पि तशी नंतर एकच मूल नवसाने वाचले हणून अ यंत

लाडात याला तने वाढवले याचा हायचा तोच प रणाम झाला, वाईट संगतीने व लाडाने याला पण
लहान वयातच नको नको ते यसन लागले....

नवरा दा डा मनात आले तर घर पैसे यायचा नाह तर हलाच मा न ह याकडून पैसे घेवून दा
यायचा...

दर दोन तीन दवसांआड तो तला मारायचा
एकदा मी तला बोलले,

"एवढा मार का खातेस तू याचा, सोडून दे याला, नाह तर तु याच पैशांवर तर तो मजा मारत आहे"
तर ती हसून बोलल .

"कूट जाणार मी....? बाप व भाऊ पण दा डा, मा या जा यामुळे मा या आईला मातर तरास

हईल...तीच बचार कसतर दे वा दे वा मनुन दवस ढकलती... आ ण तुमाला सांगते बाई, हे कुकु हाय
हणून कपाळाला सोभा हाय बगा, एकदा का नव याचा हात सुटला क र

आप याकडे बगून तंगडी वर करतय, लय वंगाळ जीन बाई बाईमाणसाचं"

यावरच कु पण

बोलता बोलता तने नेमके समाजातील बाई या थानाचे कटू स य सां गतले.....
ती शकलेल न हती पण पो या परु ाणाचे तला ऐकून ऐकून
त या गा यातन
ू ि

ान होते

यांवर ल अ यायाचे बोल काळजात झरपत जात...

एकदा रा ीचे दहा वाजले असतील, एकदम कडी वाज या या आवाजाने मी बाहे र गेले त हा काह तर
मी बारावीत असेन, अ यास करत होते आ ण

ते लहान गाव रा ी आठलाच िजकडे तकडे सामसूम होत असे आ ण दहाला दरवाजा वाजला क
छातीत ध स झाले...
"कोण आहे..."

"टू नू बाय मी पीरा... दरवाजा उगडा"
"तू एवढया रा ी, काय झाले?"

असे हणतच मी दरवाजा काढला तर पीरा अंगावरची साडी अधवट फाटलेल , कंु कू ओघळलेल,े

चेह यावर अंगावर माराचे वळ, केस अ ता य त व सोबत तचा लहान मुलगा अस तीच प पाहूनच
मी हादरले, तेव यात आई आल , आईला बघताच ती आई या ग यात पडून रडू लागल ,
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आईने तला शांत केले, यायला पाणी दले त या मुलाला व तला प हले जेवायला घातले नंतर
वचारले,

"काय सांगू बाई, भा या दा पीत हता, मारत हता ते सह न कर त होते पण आज एका बाईला घर

घेऊन आला, आ ण मला मा नशान घराबाह र काडल, लय मारलं बगा, या नाई मनलो तर... आता
ऐव या रातीच कूट जाऊ मनुन तुम याकडे आलो"

आईने तला हळद आ ण तेल लावले आ ण ओसर वर झोपायला दले, नंतर आई व ती बराच वेळ
बोलत बस या हो या, यांचं नात आता फ त एक मोलकर ण व माल कणीचे न राहता एका
दस
ु या

ीचे

ीशी असणारे , एकाच जातकुळीतील, या पोर या भावनेशी साध य साधणारे झाले होते...

दस
ु या दवशी मी उठले या या आधी ती उठून बाहेर सडा टाकत काह तर गुणगुणत होती, मला
आ चय वाटले, आद या दवशी एवढे रामायण घडूनह ती आता ताजीतवानी होती,
मी तला वचारले,

"कशी आहे स पीरा.."?
"छान हाय बाय..."

"अग! कशाला काम करतेस..?राहु दे आज या दवस"

"ते तर बगा रोजचंच झालय मला, आता मार नाह खा ला तर झोप येत नाई बगा आता"

ती हसत हसत हणाल , ती हे हणाल खर पण या आवाजातील वेदना श दातीत होती, आ ण ती
पु हा कामाला लागल , मी पण सव आव न कॉलेजमधे गेले, सं याकाळी घर आले तर पीरा गेल
होती, मी आईला वचारले,
"आई! पीरा कुठे आहे?"

"अग ती घर गेल आप या"

"अग! अस अचानक, आ ण ती दस
ु र बाई...."

" तला या शवाय ग यंतर नाह ग..! कुठे जाईल लहान पोराला घेवून, माहे र थारा नाह , र
राहू शकत नाह , आता राहते हणाल पोराला घेवन
ू याच घरात एका कोप यात"
मी अ तशय सु न झाले, आ ण कुठूनतर मा या कानावर सरू येऊन आदळले....
"सव व तुजला वाहूनी, मा या घर मी पाहुणी"
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असच तर त या बाबतीत घडलं होत, जे घर तीन वतः या क टावर उभं केले होते, या घरात तची
जागा फ त एका दये या कोप यात होती...

वतःचे होते न हते ते कडुक मडुक वकून तने दोन खोपटाच घर बांधले होते, आईकडून काह र कम

घेतल होती यासाठ , ते पैसे ती अजून फेडतच होती, घर बांधून झाले त हा मोठ पूजा केल होती

आ हाला पण जेवायला बोलवले, मी व मधल बह ण गेलो होतो, ते हा खूप आनंद झाला होता तला,

दोनच खोपटाच घर पण महाल अस यासारखा त या त डाव न आनंद पसरला होता, आ हाला दो ह
खो या दाखव या व आ हाला घ गडीवर बसवन
ू घरातील अ न शजवन
ू घातले होते, तचा तो

फुललेला चेहरा मनात घ ट घर क न अजन
ू बसला होता, आ ण आज याच घरातन
ू तला बाहेर
काढले होते.

मलाच खूप राग आला, कशाचा माह त नाह पण मी खूप चडफड व चड चड केल आईवर, तलाच
बोलले,

"तू तर कशाला जाऊ दलेस तला.? आता कशी राह ल तथे ती, मुळात तला जावंच कस वाटलं..?,
काय गरज होती तची, काम क न पोट भरत होती ना वतःची...?मग...?"

"रा हल असती ना अशीच तर नदान रोजचा मार तर वाचला असता तचा"

आई मा याकडे बघन
ू हसल , व मला जवळ बोलवत हात ध न वतः या जवळ बसवत हणाल ,

"हे बघ उगाच चड चड क नकोस, ती इथे जर रा हल असती तर तची ओढ कायम घराकडे रा हल

असती, तचा नवरा दर दोन दवसाने येवून ह काने पैसे घेवून गेला असता, आ ण अग आपण बायका
ग!, अशाच तर असतो, थोडे ह आप या माये या माणसाने गोड बोललं क पघळणा या, सव व वाहून
दे णा या, अगद आप या पदरात काह ह श लक न ठे वता सव काह उधळून दे णा या, आपलं घर,
नवरा

यातच रमणा या, भले मग तथे आपल काह ह जागा नसल तर तथेच लुडबुड करत आपला

ह काचा एक कोपरा तयार कर यासाठ अ खे आयु य पणाला लावतात, ह सवच सवसामा य

कथा आहे, मग पीरा कशी वेगळी असणार..? हं आता काह काह जणी धाडस क न उं बर या बाहेर

ीची

पाय टाकतात ह पण काह जणी यश वी होतात आ ण काह एकाक पणे आयु याशी लढा दे त आपलं
जीवन नातेवाईक कंवा वतः या अि त वाशी तडजोड करत घालवतात"

मला आईचे हणणे पु कळ पटले व बरे चसे पटले नाह , पण मी शांत मा झाले.
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आता पीरा या आयु यातील दस
ु रा ट पा त या वया या चाळीशी नंतर सु झाला होता, त णपणी

साधारण जर असल तर ती उ साह , बडबडी होती, आता मा ती बर चशी मटून गेल होती, जा त
बडबड नाह , ग पा नाह , कामास काम करायची व शांत बसन
ू राहायची, आजकाल ती आईकडून

भाकर वैगरे जा ती या घेवून जायची का तर त या सवतीला दवस गेले होते आ ण घरात कमवणार
ह एकट च, नवरा प ह यासारखाच, ख वस बरा अस हणायची वेळ आणणारा, या दवस गेले या

बाईला पण तो मारहाण करायचा, ती पण कधी कधी आम याकडे हळूहळू कामाला येऊ लागल होती,
आता दोघी मळून घराचा गाडा ओढत हो या, तचे नाव ल मी होते. नाव जर ल मी पण हाती
क थलाचा वाळा अशी गत होती तची.

त यापण घर आठरा व व दा र य ह दसायला बर , एका मुसलमान मुला या नाद लागल , याने

वापर क न फेकून दले, आ ण पीराचा नवरा दे वदत
ू हणून गेला व फ त अंगावर ल साडी नशी याने
हला ल न क न घर आणले, त या माहे र आनंदच झाला, मग कसल ह चौकशी न करता वीस वष

मोठया असले या पीरा या नव याशी ल न क न दे ऊन यांनी आपले कत य संपवले,

अशी ह पीराची व ल मीची जोडी आता घरात ळत होती, आ ण ल मीला मुलगी झाल त हा पण
पीराने उसनपासण क न ल मीचे बाळं तपण पार पाडले, बारसं केले.

असे दोन चार म हने नघन
ू गेले व एक दवस बातमी कळल , ल मी कुणाचा तर हात ध न मल
ु ला
पीरा या पदरात दे वन
ू पळून गेल ...

ती पळून गेल तर पीरा या नव याने पीरालाच बदड बदड बदडल , ह यामुळेच ल मी बघर सोडून
नघून गेल

हणून...

आता पीरा या छो या पोर ला घेवून आम याकडे कामाला येऊ लागल , म यंतर त या नव याचे

ल हर खराब झाले यामुळे आता तो बराच वेळ घर च बसन
ू असायचा पण पीराला मारण बरचस कमी

झाले होते, तचा पोरगा ह थोडे फार पैसे ह या हातात ठे वायचा, हने कधी चौकशी नाह केल तो पैसा
कुठून आणतोय हणून, ती आता या छो या सा व ी या बाळल लात रं गून गेल होती...

असेच दवस जात होते आता सा व ी मोठ होत होती, आईचंच प घेवून आल होती, आ ह आमचे
कपडे तला वापरायला यायचो, दवाळीत, सणाला आई तला नवीन कपडे करायची...

एक दवस पीरा जा यावर काह तर दळत तेलगुतून गाणं हणत होती व सा व ी तला साथ दे त होती,
मी पीराला या गा याचा अथ वचारला त हा तने जे सां गतले ते ऐकून अंगावर काटा आला...
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" या कपाळावर जो लालबुद
ं सूय

तो

येक बाई या भाळावर उगवला आहे

ीची अि मता, तची वेदना, शोक

यांचे जळजळीत तीक आहे ,
ह र तरं िजत खूण हणजे

तने दलेला वतः या मनाचा
शर राचा बळी आहे ,

ती वतःच या सुय पात
अडकत जाते, मोहते
आ ण शेवट एक

अ नीचा त त गोळा
मा यावर वागवत

धमाचे पालन करत वतः वतःचे
अ नीला तपण दे त नाह तोवर
तची यातून सुटका नाह "

मा या ल नात तने व सा व ीने खूप काम केले, मला पोटाशी ध न खूप रडल , त हा मला तने जे हा
मी मातीत फतकल मा न रडत बसले होते त हाह तने असेच पोटाशी बलगून घेतले होते याची
आठवण झाल .

न या नवलाई या मा या दवसात वष दोन वष स न गेल , आ ण मी एकदा माहे र आले, असेच

आईकडून लाड क न घेऊन मी लोळत होते त हा सा व ी कामाला आल , हातात चुडा, ग यात नवीन
मंगळसू ...

मला आ चयच वाटले, सा व ी फ त सोळा का सतरा वषाची होती...
"हे काय ग सा व ी...?" कधी ल न झाले तझ
ु "े
तर ती लाजत लाजत हणाल ,

"ताई, म हना द ड म हना झाला असेल"

"अग पण तू शकत होतीस ना?, आ ण पीरा कुठे आहे"
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" या जेल म ये"
"काय..!?"
मी जवळ जवळ कंचाळलेच...

मग आईने मला सां गतले, एक दवस तचा मुलगा काह माणसांना घर घेवून आला व सा व ीला
वक याचा य न केला त हा पीराने कोयता घेवून यांना

तकार केला, या झटापट त पीराने

वतः या मल
ु ा या मानेवर कोयता चालवला व सा व ीला वाचवले...

मग पीरा या नव याने सा व ीचे ल न वतः या ब हणी या मल
ु ासोबत लावन
ू दले
हे सव ऐकून मी शॉक झाले, आता पीरा गाव याच तु ं गात होती...

मी व सा व ी तला भेटायला गेलो, मला बघून ती हरखून गेल .. आपले खरबर त हात मा या
गालाव न फरवत होती,

माझे मा डोळे ग च भरले होते,

"रडू नका टू नू बाय, मी येईन बाह र, तस ह आता माज काय उरलंय..? ह च लगीन झालं, पोरग गेलं
या या गुणाने, नवरा पण सुकात हाय ह याकडे"

मग माझी हाड इथं पडल काय, बाहेर पडल काय.. सार सारकच"
मला बोलायलाच येईना,
"अग पण.."

"जे झालं ते बेस झालं, नाई तर मरणारच होता यो, अफू खाऊन खाऊन माझा जीव यायचा दररोज,
प हले नवरा मारायचा, आता पोरग मारायचं, कटाळून गेला होता जीव माझा"

"आ ण बघा बाय, बाई जनमभर आप या इ जतीला जपती, आ ण तो भा या वतः या ब हणी या
अ ूवर पैसे कमवायच बगत होता, मला सहन नाह झाले ते, घेतला कोयता व कापल मान, जनम
दला मीच व मीच जीव बी घेतला."

तचा नरोप घेवून नघालो त हा सूय मावळतीला जात होता, आप या रं ग बरं गी छटानी आकाश भरले

होते तो लालभडक गोळा

तीजा या प याड जात होता व मला डो यासमोर कोयता घेवन
ू

वर णासाठ व मल
ं ाठ उभी टाकलेल पीरा दसत होती.....
ु स

(ना संपणार तुझे अि तव, ना तू वरळ होणार, तुझवाचून हे व व आपूल,े कती काळ टकणार ?)
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मा रका वेव त
मंदार प क

आपण इ तहासात अनेक शौया या आ ण एक से एक नायक महाना यके या गो ट
ऐक या आहे त. आपल ना यका मा रकापण शौय, साहस, चकाट , िज द आ ण अजन
ु जे
काह

वशेषण लावता येतील ते सव काह या लढव यी मा रकाम ये होतं.

सव सामा य आयु य जगत असताना वया या 14 वष " र ले स स पोथेट क ड
आजाराने
अत य

ासलं आ ण सारं आयु यच पालटून गेल.ं यामळ
ू े

ोफ " या

नायंम
ू ये आ ण मण यात

चंड दख
ु ायला लागलं आ ण हळू हळू साधारण आयु य जग यात असं य बाधा

नमाण झा या आ ण एक कारे अपंग व यायला सु वात झाल . दद
ु वाने हा आजार वाढत
गेला आ ण एक दवस मा रकावर ि हल चेअर वापर याची वेळ आल .
पण मा रका ह काह साधी सुधी सामा य मनु य न हती. तने या प रि थतीत

काय

डाय वंग आ ण बंजी जंपीग केले. काय अफाट इ छाश ती असेल. कमाल आहे!
लहानपणापासून अॅथले ट सम ये वशेष आवड होती. या आवडीने तला फार काळ काह
व थ बसू दले नाह आ ण ि हलचेअर रे संग या
मा रकाने एकदा असे

हणले आहे

डा

काराला तने आ मसात केले.

-

"ि हलचेअर रे स या सु वातीला जे हा

टाट गलाईनवर वाट पाहत असतो ते हा पण
ू अंगात

जो काह थरार संचारतो यासमोर या जगात मा यासाठ कशाचीच तोड नाह आ ण मा या
छातीचे जणू बूम.. बम
ू .. बूम.. असे ठोके वाजू लागतात आ ण जे हा 'गेट सेट गो' असं
हटलं जातं ते हा मी मा या शर रातील सव बळ फ त चाकांना पढ
ु े रे ट यासाठ क त
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वस न फ त एका

येयाकडे वाटचाल

करते."
मा रकाने यशाचे प हले शखर गाठले ते 2012 लंडन पॅराऑ लि पकम ये. ि हल चेअर रे स
खेळ

कारात 200 मीटर शयतीत रजत पदक आ ण 100 मीटर शयतीत सुवण पदक

पटकावले.
पढ
ु े 2016 साल

रओ पॅरा ऑ लि पक गे सम ये रजत आ ण का य पदके पटकावल पण

हे वाटतं होतं ततकं सोपं न हतं. क येकदा तला
हावं लागायचं पण मा रका

े नंग या दर यान हा◌ॅि पटलम ये भरती

हणते -

" रओम ये पदक मळवणे हे मी मा यासमोर एक

येय ठरवले होते आ ण ते

मळव यासाठ मी काह ह सहन करायला मागे-पुढे पाह ले नाह "
त या या ल यात त यासोबत सदै व साथ दे णार
24 तास काळजी

तची कु ी "झेन". झेन ना केवळ तची

यायची पण ती एक कारे मा रकाची मै णीच होती जण.ू "झेन"

हणजे

शांतता, ि थरता. नावा माणेच झेन जवळ असताना मा रकाला एक कारे मान सक शांतता
वाटायची. झेनब दल मा रका

हणते-

"झेन ह मा या आयु यातील घडलेल सवात चांगल गो ट, ती मा या आयु यात
याय याआधी माझं जीवन अ त य खडतर आ ण क ट द होते. झेनने कधीह मला जे
जमणार नाह अशी अपे ा केल नाह उलट तने वेळोवेळी मा या दै नं दन कामांम ये माझी
फार मोलाची मदत केल . जसे माझे मोजे, जॅकेट खाल पडलेले असतील तर ते उचलन
ू दे ण,े
मी जर बेशु ध पडले असेल तर जोरजोरात भुंकणे जोपयत कोणी मदतीला नाह येणार.
इतकंच काय, मला अप माराचा झटका येणार असेल तर झेनला ते जवळपास 1 तास
आधीच ल यात यायचं आ ण ती मा या अवतीभोवती फरायची आ ण मला एकटे सोडून
बलकुल हलायची नाह ."
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अशा कारे झेन आ ण अ त य वै यक य इलाजा या जोरावर मा रकाने इत या
प रि थतीतसु धा आपले

तकूल

येय सा य केले.

पण मा रकाने 2008 साल चं आप या इ छा मरणा या करारावर सह क न ठे वल होती. ती
हणाल ,

या दवशी मला दःु ख अस य होईल या दवशी मी मरण ि वकारे ल. अंतत:

पॅराआ◌ॅ लि पक

पधतील पदक वजेती मा रका वेव त हने वया या अव या चाळीस या वष

22 ऑ टोबर 2019 ला इ छा मरण प करले.
मा रका आप यामागे िज द, चकाट आ ण लढव येपणाचा फारमोठा वारसा ठे ऊन गेल , जी
येणाया क येक प यांना मागदशक ठरे ल.

(नार आता अबला नाह , संघष आमचा चालू राह .)
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" त यातल हरवलेल ती "
अ णा धनंजय वचारे -7038278271

याच अचानक जग सोडून जाणं जरा खटकलं,

अनेकदा मनात आलं तू कोण आ ण ि

पण यातचं या बाईचं बाई पण हरपलं,

कुणासाठ ,

तचा दःु ख आ ण ास त यापाठ ,

त या सौदयाचा संबंध फ त त या कंु कवाशी
होता,

तची कुचंबणा तलाच जाळते आहे,

वखवखले या नजरा आता तला बोचत आहेत,

मा यातलं जगणं या या बरोबर गेल,ं

त यात या तने कधीच चतेत उडी घेतल ,

कणव करणारे आता टोचत आहे त,

यानं जाताना याचा कुठे वचार केला होता.

त या या तला मारते आहे,

बाई आता जग याचा आधार शोधत आहे,

फ तं मारायचा वाटा मागे सोडून गेल,ं

पण मुला या भुके या नजरे ने जग याची उमेद

याला गमव याच बोच दे त आहेत,

भेटल ,

एका वधवेला यापे ा नरक कुठे दसेल का,

पण मनाचं काय ते कुठे गुंतवाव,

कधी आनंदची झालर तला मळे ल का?

वतः या आवडल आता बुडवाव,

( व व पी क दणातील

व

ी हे अ वतीय र न आहे .)
32

श दांश सादर करत आहे …

मा यातल 'ती' -

ी वशेष अंक

Maintenance
अचना गवस चौधर - archanagawas20079@gmail.com

"अग, काय ग तुझी गाडी servicing ला आल तर तु आपल चालवतेच आहे"
बायकोची गाडी कधी वापरल क

येक नव याची ह च त ार असते. 90% बायका हे वाचून मान

डोलावतील पण नुसतं मान डोलवू नका... कंवा "अ या खरं च!!!" असेह

हणू नका जरा वचार करा

असं का होतं? आ ण हे फ त गाडी बाबतीत आहे का? असाह वचार करा...
मला वाटत हे गाडी बाबतीत नाह तर आप या आरो याबाबतीत पण असंच आहे ...थोडं पोटात दख
ु लं..
ओ याने शेकलं... वजन वाढलं तर मुलं झाल , हाम नल imbalance हणून टाळून दलं... डोकं दख
ु लं,
र त

ाव, च कर, एक ना हजार गो ट ...फ त टाळत जाय या...इत या टाळाय या क आपल

आरो य यव था बंद पडायची वेळ येते...
आजूबाजूला अनेक मै णी, यां या आई, या या नातलग ि

या सग या जणी यातून जात आहे...

मै णी या आईला viral होतो काय आ ण यातून या GB sydrome या शकार काय होतात.
(https://medlineplus.gov/ency/article/000684.htm) आ ण या आ ण घरचे सगळे च जण हतबल

होतात... Anemia, PCOD, thyroid तर धडधाकट अस याची नशाणी अस यासारखं ि

या

वागायला लाग या आहेत...का होत हे सगळं ...का आप याला आपल च काळजी नाह ... साधं सद
पडसे जर झाले मल
ु ांना कंवा नव याला तर जीवाचं रान करतात बाया पण

वतः

या

बाबतीत अ या उदासीन का? कदा चत मी आजार पडल तर बाक यांचे कती हाल होतील?
मा या शवाय कोण करे ल? असे
आप याला मनात ...पण हे

न आ ण मला काह होणारच नाह असे काह समज तर नाह ना

न कंवा समज कसलेह उ र नाह
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अहो हातात धरलेला मोबाइल सु धा charge नाह केला तर बंद पडतो मग आप याला चािजग ची
गरज नाह असा समज का? यायामाला वेळ नाह ...जेवायला वेळ नाह ... वतः कडे बघायला वेळ
नाह मग असा य आजाराला तुम याकडे यायला वेळ लागणार नाह .
आप या सग यांना आ म चंतनाची गरज आहे... वेळ कशालाच नसतो तो काढावा लागतो... सकाळी
उठ यावर एक फळ खा... ओ या या बाजल
ू ाच ठे वा...काम करता करता खा....चहा पता पता थोडे
कुरमुरे खा... पो या करताना एक पोळी जा त करा..चहा पताना गुळ लावून पोळी खा... थोडे फुटाणे
खा... सा या सा या गो ट करायला वेळ नाह काढावा लागत... एखाद serial बघत असाल तर ad
बघताना मान इकडे तकडे वळवा... तळपाय गोल गोल फरवा...आपल दो ह हातांची नख
एकमेकांवर घासा... डा या हाता या अंग याने दस
ु या अंग या या खालचा तळहात दाबा.... सग या
मै णीबरोबर सकाळी फरायला जा...हो मुलांनाह घेऊन जा... यांना पण सवय लागु या...(बघा
ह...नाह तर मुलांची त येत खराब होईल यायाम शवाय... या बागुलबव
ु ा साठ तर बाहेर पडा)....
वषातून एकदा तर body checkup करा... यात सग या चाच या चांग या नघा या तर आनंद
माना... पैसे वाया गेले काह च नघाले नाह

हणन
ू दःु ख क नका...वजन अचानक वाढलं अथवा कमी

झालं तर डॉ टर चा स ला या... एक ला एका डाएट plan चा फायदा झाला हणजे आप याला तोच
plan चालेल असं नाह होत..वय , अंगकाठ आ ण अनेक गो ट कारणीभूत असतात...
एकंदर त माझं हणणं एवढं च आहे...चला, आप या maintaince कडे आपणच ल

दे ऊया... छो या

छो या गो ट त आनंद मळतो ना आप याला तसेच आप या छो या छो या गो ट ची काळजी घेऊया
आ ण हणजे मोठया मोठया गो ट ंची काळजी यायला समथ होऊया....

(असा हा

ी ज माचा आलेख मी मांडला, वंदन माझे यांना यांचा दे ते मी दाखला ...)
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नवी सु वात
अजय च हाण - ajayrchavan90@gmail.com

पल कडे मसाणव यात ेत जळत होतं. लाक यां या या ढगांतून त
े ाचा अ प ट चेहरा अधवट
जळाले या मानेमळ
ु े खाल या बाजल
ू ा थोडा झक
ु ला होता. हारतुरे आ ण कोरं करकर त

शु कफन के हाच जळून काळपट भासतं होतं. अि न वाळा या उसळीतन
ू काळा धरु हलकेच वर
येऊन वातावरणात पस पाहत होता. या धरु ांबरोबर एक कारचा ती वास चहूबाजल
ू ा पस न
आपलं न याने उदयास आलेलं अि त व दाखवन
ू दे त होता. आजूबाजल
ू ा जमलेल माणसं

नाकात डाला माल लावून मूकपणे थोडसं दरु नमूटपणे वाट पाहत उभी होती. तेव यात पुढे

असले या हाताया ता यानं थोडसं रा◌ॅकेल श येवर झडकारलं तशा अि न वाळा आणखीनच उ

होऊन वर वर उसळी मारत हो या. जा ती या पेट घेतले या वाळांमळ
ू े वर या थरावर लावले या
कोवळया काटकुळयांचा जळतानाचा "क क " असा बार कसा आवाज येत होता. एकाएक

वाळांची

गती वाढ स लागल . लाल-भडक, केशर अशा या वाळा जलद गतीने पस लाग या. चेहयापयत
पसरले या वाळांमधन
ू चेहयावरची कातडी वतळू लागल . हळूहळू संपण
ू कातडी वतळून फ त
कवट तेवढ श लक राह ल . गरम भ ट त लोखंड तापावं तसं कवट आता तापू लागल . पांढर ,

कळपटं ,थोडीशी लालसर कवट या आगीत धगधगत होती. आगी या वाढ या दाबाने कवट ला तडे
जाऊ लागले आ ण एका

णात "फा ऽऽऽ" असा जोराचा आवाज येऊन कवट फुटल . कवट फुटल

आ ण सग यांनीच न वास सोडला.

जमलेल लोक शेवटचा नम कार क न उ व न मनाने हळूहळू चालत गावात परतू लागल .
गावात या एका अ ं दशा वाटे वर डा या बाजल
ू ा कडू लंबाचं झाडं होतं आ ण याच झाडा याप

असले या झोपडीत आज शोककळा पसरल होती. झोपडीत फारशी जागा नस याने लंबाखाल

याड

माणसं जमा झालेल . झोपडीत आ ण झोपडीबाहे र बाया जम या हो या. झोपडीत या एका कोपयात
"र ज"
ू पाय दम
ु तेच
ु डून बसल होती. रडून रडून डो यांतलं पाणी के हाचं आठलं होतं. आता नस

सक
ु ले या ओठांतन
ू सक
ु े हुंदके दाटून येत होते. डोकं जडं होऊ लागलं होतं. मदल
ू ा झण झ या येत
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हो या. मनात येणारे असं य वचार थांबता थांबत न हते. त या न शबाचे भोग संपता संपत न हते.
नवरा गे या या दःु खापे ा तला भ व याची चंता सतावत होती. पदरात दोन मुल . यातल एक
ज मतः आंधळी. नवरा होता तो फ त तो नावालाच.

नपुसंक साला! बाईलवेडे चाळे करायचा. गावभर हंडण आ ण कुठ यातर दा
इतकंच काय याचं कत ृ व.

याखाल झोपणं

पदरात दोन मुल दराकडून झाले या. दर समजूतदार होता पण याखाल झोपणं हणजे..? पण

काय करणार रोजची " या"साठ होणार मारहाण आ ण शर राची भक
ू सहन होईना हणन
ू कशीबशी
तयार झालेल . दराच मन भरलं तसा तोह नघन
ू गेला मंब
ु ईला. शकून मोठा ऑ फसर झाला हणे.
या पाच वषात कधी फरकलाच नाह . ना याचा ठाव ना ठकाणा. नवरा कसाह होता तर कंु कवाचा

धनी होता आ ण कसंबसं घर तर चालवत होता.

आता कुणाकडे पाहायचं?? वचारां या गद त "र ज"
ू हरवत चालल होती. कसलं हे आयु य आ ण
कुठे घेऊन जाणार आहे हे फ त परमे वरालाच ठाऊक.

हळूहळू जमलेल माणसं पांगू लागल . इतकावेळ माणसं जमल होती हणून थोडा दलासा

मळालेला. आता ह रा नुसतीच भकास आ ण उदास वाटतं होती. शेजारची पा बेसन आ ण चार

भाकया दे ऊन गेलेल . खायची इ छा जर नसल तर काह तर ढकलावं लागणारचं होतं. दो ह पोर ंना
खायला घालन
ू कशीबशी तने अध भाकर खा ल आ ण नस
ु तीच ज मनीवर पडून राह ल .

पोर लगेचच झोप या. पडले या आ याकडे एकटक बघत पु हा ती वचारगतत हरवत चालल होती
आ ण याच वचारात कधी थकून तचा डोळा लागला हे तचं तलादे खल कळलं नाह .

पंधरा दवस असेच लोटले. पंधरा दवसासाठ का होईना गावाने तला सांभाळून घेतलं. घरात

अ नाचा कण नसताना ती उपाशी राह ल न हती. नातेवाईक काय, शेजार काय कंवा संपूण गावं

काय? कती दवस करणार होते? आयु याचा माग तलाच काढावा लागणार होता. हे बोजड आयु य

फेकून याव या वेशीवर या वह र या खोल डोहात.. असं कतींदा तर वाटलं असलं तर मल
ु ंसाठ
का होईना जगावं तर लागणारचं होतं.

सकाळच सगळं आटपन
ू दो ह मल
ु ंना पा कडे सोपवन
ू "र ज"
ू कामा या शोधात नघाल .
36

श दांश सादर करत आहे …

मा यातल 'ती' -

ी वशेष अंक

दवसभर हंडूनह कुठलचं काम हाती लागलं न हतं. पार तालु यातदे खल जाऊन आलती.

तालु यात या बाजारात जात असताना शाळे तला " हादया" भेटला. करतो काह तर बोलला.
तेवढ च काय ती आशा. रा ी परतताना तालु या या मु य र
उ या असले या दस या.

या या कडेला अ प ट उजेडात रांडा

यांना पाहून सरकन काटाच आला अंगावर. काह नाह मळालं तर हे च करावं लागेल बहुदा या

वचारानेच तला श र शर आल . कसलं शीलं आ ण कसलं आलयं पा व य पोटासाठ सगळचं माफ

आ ण कुबान. यां यात न मा यात काय फरक आहे? मी तर काय केल? दरासोबत...?? नस
ु या
या आठवणीनेच हुंदका आला तला. कसंबसं भराभर चालतं तने झोपडी गाठल .

आठवडा झाला. सरपंचा या ओळखीने आंध या पोर ला बाफना कूलम ये टाकलं. राहायचं, खायचं ,
शकायचं सगळचं सं था पाहणार होती. धाकट ला पण तालु यात क या आ मात टाकलं. थोडा भार

हलका झाला. न क भार हलका झाला होता?

नाह ! अजून वाढला होता. याबद यात सरपंचाने पुरेपुर कंमत वसल
ू केल होती. सगळे च सा ले
हपापलेले लांडगे..

गावात परत हा या भेटलेला. एक काम हाय हटला पण काय काम आहे सांगाया तयारच न हत

बेणं. उ या तालु याला सरकार हाि पटलात भेट असं सांगन
ू नरोप घेतला. आज पाटलाकडे कापणी
केलती. कंबरडं पार मोडून गेलेतं. या वेदनेसमवेत र जू तशीच झोपी गेल

हा◌ॅि पटलम ये एका बाक यावर र जू मक
ु ाट बसल होती. येणारे जाणारे बा◌ॅडबा◌ॅय त या

पदराआड बघ याचा य न करायचे. अशा नजरा तने क येकदा झेल या हो या. सवयीने तने पदर
सारखा केला न हाताची घडी घालून शांत बसन
ू राह ल .

मनात येणाया असं य वचाराने काहूर माजलेलं. घ याळाचे काटे आप या वेगाने सरकत होते.
हळूहळू वेळ जर सरकत असल तर मनातले वचार आ ण
"साहे बांनी तुला आत बोलावलय"
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हा याचा आवाज कानी पडला तशी ती भानावर आल . उठून तने चोळामोळा झालेल साडी

यवि थत केल आ ण हा याबरोबर आतम ये गेल .
साहे बांनी काह जज
ु बी

न वचारले. त या उ रांनी साहे बांना एकंदर त तची प रि थती आ ण

गरज दो ह ल ात आ या पण या कामासाठ तची मुलाखात होतेय ते काम ती क शकेल याची

बहुदा यांना खा ी न हती पण हा यानी केलेल वनंती आ ण तची गरज दो ह गो ट ल ात घेता
काम तर तला मळायला हवं पण असलं काम? साहे ब वतःशीच काह तर वचार करत होते
इत यातच -

"सायब कणचं काम हाय? हणजे या बगा लाद , कपडे, भांडी वा असल समद समद काम करायला
रे डी हाय"

हाती येत असलेलं काम जाऊ नये हणून हुशार ने र जूने वचारलं आ ण यातूनच कुठलह काम ती
क शकते हे दशवलं.
साहे बांनी एक कटा

त याकडे टाकला आ ण चाचरतच वचारलं

" ेतांची चरफाड करशील?"
साहे बां या या अनपे

त

नांने र जू अवाक झाल .

णभर त या मनाची घालमेल झाल . नुसतं

र त पाहून तला शशार यायची. कधी कधी तर उघ या जखमा पाह या तर तला उल या

हाय या पण शशार काय कंवा उल या काय? त ड आ ण पोट साबत
ू अस या शवाय येणार नाह त

आ ण हणन
ू च चेहयावर कोणतेच भाव कंवा भती आणू न दे ता तने होकार दला. साहे बां या

मेहरबानीमुळे डी ी कंवा कुठलाह ड लोमा नसताना तची नयु ती कर यात आल . ाथ मक
श ण आ ण काह दवसां या सरावांनी ती कामावर जू झाल .
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प ह यांदा चरफाड करताना चंड भती न कळस वाटलेल पण नज व दे हाचं पोट समोर

पा ह यावर तला तचं आ ण त या पोर चं पोट आठवायचं मग येणार शशार , भीती, कळस

कंवा मनात उमटणाया अशाच भावना दरु सारत ती पोटं फाडायची आयु या या या रहाटगाड यात

कुणाचं तर पोट फाडून ती तचं पोट भरतं होती. िजथे कुणाचं तर आयु य संपत तथे तने
आयु याची नवी सु वात केल होत

(आई हणजे कुटुंबाचे दय असते.)
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ेताक प
अ ातवासी

कडक उ हात एस ट फा यावर थांबल . उ हाचा पारा चांगलाच वर होता. अंगाची लाह लाह
होत होती.

सोनाल वैतागाने खाल उतरल . तने

काफ ग च आवळून बांधला.

'तार तर केल होती, काका अजन
ू कसा आला नाह ?,' तने मनाशीच वचार केला.
फा यापासन
ू दोन कलोमीटरवर गाव होतं. सोनाल च घराणं गावातील मोठं
बाबा सरपंच होते. घरातील तीन सद य

थ. सोनाल चे

ामपंचायतीत होते. शेकडो एकर शेती होती. गरु े ढोरे

यांची ददात न हती. घरातच बेचाळीस माणसे होती.

...पण या घरा यात शकल फ त सोनाल ... सवाची लाडक .
सोनाल

वचार करतच उभी रा हल , तेवढयात तला आजी दसल .

आ जी..... तने जोरात हाक मारल .
आजी... नामआ
ु जी!!!!

तरातरा चालत ती सोनाल जवळ आल .

"आल स होय? के हाची वाट बघत होते."
"आले, पण तू इथे काय करतेय?"
"मीह आधी या गाडीने आले,

ीहर तुला

"अजून आला कसा नाह ?" सोनाल
आजी थो या वेळ घुटमळल .
"म

वचारात पडल .

हणन
ू थांबले."

दे , चालतच जाऊ चल. दोन कलोमीटर तर आहे."

सोनाल नेह मान हलवल .

दोघी चालू लाग या. तशी र
होतं.

यायला येणार

यावर दत
ु े चालणा याला हायसं वाटत
ु फा झाडी होती, यामळ

"सोनाल , कती दवस झाले भेटल नाह स मला."
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"काय आजी, माग याच म ह यात आले होते ना?"

"बरं , पण कामा या गडबडीत राहून जातं बोलणं. आता ऊस जातोय कारखा यावर, कामच
वाढलंय... मी मेल कुठे कुठे परु णार."
"तूच सगळं करावं असं थोडीच आहे?" सोनाल हसल .

"मग कोण करणार? तुम या आया घर सोडत नाह . मजूर आले तर यां या

जेवणखा यापासन
ू सगळं बघावं लागत. माणसं कुठे कुठे परु णार. यात तु या काकांची नजर
वाईट. मजरू बाई या कुणी नाद लागला

हणजे?"

सोनाल ला माग याच वष चा क सा आठवला, एका मजरू मल
ु ने गभार रा हल
नद त जीव दला होता.

हणन
ू

"आजी, असं का बोलतेय?" तने चमकून वचारलं.

"मोठ झाल ये पोर तू आता. ह बघ आल संगमी..."
सोनाल ने संगमी नद कडे ब घतलं. मोठं व तीण पा
संगम

हणून नाव संगमी.

आता आटलं होतं. तीन न यांचा

"राधीने इथेच जीव दला ग. डो याला डोळा न हता चार दवस. त ण पोरं , अवखळ.
साडीतसु धा आल न हती."
"लोकह

कती नीच असतात ना आजी." सोनाल हताश होऊन

"आप याच घरातल क ड. तुझा काका, गजानन..."
"आजी काय बोलतेय..." सोनाल ला शॉक बसला.

हणाल .

"खरं तेच बोलतेय. तु या घरातलं तुला मा हती पा हजे. तु या काकाचाच हा
मारलं तला."

आजी थोडावेळ ग प बसल .

ताप. यानेच

"मी गे यानंतर याला सोडू नको... याला श ा दे , या शवाय माझा आ मा थंड हायचा
नाह ."

सोनाल सु नच झाल .

"थांब..." आजी अचानक
काय झालं.

हणाल .
41

श दांश सादर करत आहे …

मा यातल 'ती' -

ी वशेष अंक

आजीने एका जागी वाकून नम कार केला. समोर एक शदरू लावलेला दगड होता.
"हा रांबाईचा
नाह ..."

हसोबा. अग या

हसोबाची शपथ घेऊन कती पापे लपल असतील गणती

" हणजे????"

"तुझा आजा, यशवंतराव थोरात. माणूस खप
ू मोठा ग, खूप मोठा... पण बाहेर यासाठ . घरात
है वान. बाया

हणजे याला पायताण. कशाह बाया भोगायचा. याला सीमा न हती ग. रा

झाल क सैतान जागा हायचा या यातला."
"आजी..."सोनाल ला कसनस
ु होत होतं.
थोरातांची लेक

हणून मरवते ना? मग पापह ऐकायला शक...अजूनह आठवत ग मला...

एकदा एका रा ीत मायलेक भोग या तु या आ याने. बला कार केला

हण ना. कोप यात

बसन
ू रा भर रडत हो या. पोरगी दस
ु या दवशी तापाने फणफणल आ ण सहा या दवशीच
गेल . बाईने न राहवन
ू गावक त फयाद केल , तर
हटला. बाई शेवट

हसोबाची शपथ घेऊन तुझा आजा नाह

हसोबासमोर डोकं आपटून गेल ."

सोनाल ला घर कधी पोहोचते असं झालं होतं. दोघी-जणी झपाझप पावले टाकत हो या. आजी
इकड या तकड या ग पा मारत होती.

एक जन
ु ाट वडा या झाडासमोर आजी पु हा थांबल . झाडा या मागेच एक पडक
आजीने वडाला नम कार केला.

भंत होती.

"सोनाल , नम कार कर..."

तनेह गडबडून नम कार केला.

"फा या वड. या वडावर क येक लोकांनी फाशी घेतल असेल, गणना नाह . तु या आ याने
पण बरे च जीव घेतले, आ ण शेवट इथेच फास लावून मेला."
"का आजी?"

"पोटची पोर गेल बाईची. रा भर तु या आ याला

ास

यायची. रा ी व हर त, परसाकडे

सगळीकडे दसायची. सहन नाह झालं आ याला आ ण दला जीव."

गाव अजून १ कलोमीटरवर होतं. वखार जवळ दोघीजणी पोहोच या.
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"बघ वखार. तुझा बाप शकून आला, आ ण ह वखार काढल . ब कळ पैसा. अनेक यवसाय
केले थोरातांनी, पण वखार

हणजे

यमंतक मणी...पैसा कधी आटला नाह .

...सोने, बापाला नीट शकव तु या. काका वखार वर हात मारतायेत. कज काढताय तु या
बापा या नावावर. असंच चालू राह ल तर बापाला नागवतील तु या."
"आजी... तुझीच मुले आहे त सगळी."

"पोटापढ
ु े खो याच खर होतं नसतं सोनी. सगळे बोचकारतायेत वा याला. बडा घर पोकळ
वासा अशी गत झाल ये."

सोनाल आज थ कच झाक होती. शकतोय शहरात याचा तला अ भमान होता. पण
घरात या कशाचीह

तला जाणीव नाह , याची शरमह वाटत होती.

"आजी... आजच सगळं का बोलतेय ग?"

"मग, सगळं लटांबर असतं वा यावर. मला मेल ला वेळ नसतो. तू एकट सापडणं मुि कल.
कधी बोलणार या गो ट ?"

"मी बसेन आता तु याजवळ."
"वेळ नाह

मळणार ग पु हा. थांब जरा. ह इमारत ब घतल स? नसीमची कोठ ..."

इमारतीत बर च वदळ होती. इमारत बर च मोठ होती. अनेक मजल होती. अनेक खो या
हो या, खाल दक
ु ाने होती.

"नसीम प क धंदेवाल बाई, पण तची मल
ु गी स कना

हणजे

पाची खाण... बाप कोण

मा हती नाह , पण स कनाकडे कुणाची बघायची टाप न हती. तझ
ु ा सग यात मोठा काका
मा हतीये ना?"

"हो महादे व काका..."

"ऐक. सग यात मोठा होता शरद. मोठा गुणी होता ग... शाळे त हुशार.... मा
याचा स कनावर जीव जडला, आ ण...
काय आजी... सोनाल या थरकाप झाला.

शाळे तच

भर पावसाचे दवस होते. संगमी काळीज फाडून वाहत होती. तथेच दोघांनी हातात हात
घेऊन जीव दला."

सोनाल ला काय बोलावं तेच सुचन
े ा.
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"दोघांचं

ेत कुठे वाहून गेल,ं थांगप ा लागला नाह . नसीम वेडी झाल . त या लोकांनी तला
सांभाळलं. आ ण मा या लोकांनी शरद आ ण स कनाला..."
" हणजे आजी?" सोनाल ला आता वेड लागायची पाळी आल होती.

"डॉ टर गंधे. आप या गावात सरकार डॉ टर होते, नंतर शहरात गेले. तुझा आजा शरद
आ ण स कनाचा जीव घेणार होता... सैतान होता तो.
नावाचा एक मोठा

दय वकारत

हणून हे नाटक रचलं. शरद थोरात

आहे मंब
ु ईला. तोच तझ
ु ा शरदकाका. तु या काकांना वाटत,

हातार बरं च दडपन
ू बसल य. एक सांगते. मा याकडे दमडी नाह , सगळं शरदसाठ परु वलं.

तु या बापाला सांग, जाऊन भेट याला, आ ण भाऊ हा एक ."

"आजी... काय काय लपवलय ग तू? वेड लागेल मला आता." सोनाल
दरू वर वाडा दसत होता. वाडा जवळ येत होता.
"बरं शेवटचं ऐक आता. ल

हणाल .

दे ऊन. "

सोनाल ने फ त मान हलवल .

"तुझा आणखी एक काका होता. शांताराम नावाचा."आजीचा आवाज घोगरा झाला.
" याचं काय?"

"लहानपणीच तो बेप ा झाला." आजी या आवाजात आता वल ण कोरडेपणा आला होता.
"आजी पढ
ु े काय?'सोनाल ओरडल च.

"एका बाईचे एका डॉ टरबरोबर संबंध होते, आ ण शांतारामाने ते ब घतलं. तो वा यता क
नये

हणून या बाईने याला मारलं."

"कोण होती ती बाई....आजी?????"

"तु या बापाला सांग सोनी, वा या या उज या बाजू या गो यात

हशी या कोप याजवळ

खणून काढ. सांगाडा झाला असेल, व धवत वसिजत करायला लाव."
"आजी कोण होती ती बाई?"
"मी......!!!!!!"

सोनाल ला भोवळ आल , अचानक सगळं जग त याभोवती फरतय असा तला भास झाला.
संगमी, राधा,
...शांताराम...

हसोबा, वड, आजा, शरद, स कना...
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ती शु धीवर आल .

त या उशाशी बाबा बसले होते. घरात रडारड चालू होती.

"आजी... "सोनाल ने

ीण

"सोनाल , बरं वाटतंय ना."आई अजूनह रडत होती.
वरात वचारले...

"सकाळीच गेल ग, तझ
ु ी खूप आठवण काढत होती." आई रडतच
...सोनाल पु हा बेशु ध पडल .

(लंकेत ह

वतःचे अि त व जपणार … तू सती मंदोदर .)
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मल
ु ाखत!
सौ.भा य ी कु लकण

वय वष ५०

या नंतर माक टंग या

े ात यांनी डॉ टरे ट मळवल आहे अशा सौ.भा य ी कुलकण

यां याशी केलेल ह खास बातचीत!

नम कार! सव थम वा ण य सार या अवघड शाखेतून डॉ टरे ट मळव याब दल तम
ु चे
हा दक अ भनंदन! तम
ु या डॉ टरे ट मळव या या
खरं सांगायला गेलं तर हा
आ ण पीएचडी या पर

वासा वषयी काय सांगाल?

वास आव यकच होता, कारण नयमानस
ु ार

ा उ ीण होणे आव यक आहे. या मळ
ु े

या

ा यापकाने सेट

वासाला फे ुवार २०१६

ला मी सु वात केल . पेट १, पेट २ आ ण viva या तीन खडतर आव यक पाय या प ह या
झट यात पार क न मा या वषय नवड या मह वा या ट यापाशी आले. वा ण य आ ण
यव थापन या वषयातील वपणन हा अ यास वषय

यायचा होता. कारण मा या

M.com. चा वशेष वषय तोच होता. मग Home appliance
इले

ॉ नक आ ण इलेि

हणजेच

क व तू यां या संदभात वपणन आ ण व

प धती आ ण

उपभो ता आ ण यांचे वतन असा वषय सापडला; आ ण हा तीन वषाचा
या

वासाने मला संशोधनाचे आयाम

ूहोपयोगी
वास सु

झाला.

ा त झाले. लोकां या आवडी नवडी वषयी बरं च काह
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येचे व लेषण करता आले, याचे

समाधान आहे. आता हा वषय मल
ु ांना आपण अजन
ू चांग या रतीने शकवू शकू, असा
व वासह

ा त झाला.

वा ण य शाखेतले बरे चसे जण बकेत कंवा एखा या कंपनीत अकाउं टं ट

हणन
ू कायरत

होतात. मग तु हाला श ण पेशा का नवडावासा वाटला?
लहानपणापासूनच आम या घरात श क पेशाचे वातावरण होते. माझे आई-बाबा
श क होते, यामळ
ु े लहानपणापासन
ू च मा यावर ते सं कार झाले. दस
ु र गो ट

दोघेह

हणजे, या

पेशाची मला मळ
ु ापासन
ू आवडसु धा होती. मी बारावीला असताना दहावी या मुलांचे

लासेस

घेतले आहेत, यामळ
ु े हा पेशा नवडला.
घर - नोकर - व यावाच पतीचे काम.... सारं एक पणे कसं साधलंत?
कामांचं वेळीच नयोजन क न आ ण आखणी क न. व यावाच पती हणजे Phd करताना एक
मह वाच आ ण घामटं काढणारं काम हणजे document submission. मी मह वाची काम आधी
करायची असं ठरवून ठे वलं होतं.

हणजे घरातला वयंपाक झाला क phd ची documents

submission करायला all the way to Pune University! Submission आ ण सह च काम झालं क
तथ या वा ण य शाखेत या वाचनालयात बसन
ू मनसो त अ यास करायचा, तथले बंध वाचायचे
आ ण मग घर यायचं. उरलेल सार कामं.... भांडी, कपडे, आवरा-आवर वगैरे मनोरं जक मा लका
पाहत क न टाकायचे. अनेकदा सी. एच. बी. ( लास आवर बेसस
े ) वर ले चसला बोलावणे जायचे
व वध महा व यालयांतन
ू . मग नोकर सारखं तकडेह काह तास जायचे. शकवणं माझी आवड
अस याने ते आरामात जमायचं. पण जाणं-येणं ासदायक ठरायचं. मग आमचे यजमान यात मदत
करायचे जमेल तशी. घरचं काम जा त रा हलं तर सासूबाई मदत कराय या. मुल लाह मदतीला
यायचे. वयंपण
ु बनन
ू जगायची तला सवय लागावी, हा छुपा हे तह
ू होताच यात, पण आप याला
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आप या कामात मदत केल क तला आप या कामाचे मह व पटे ल आ ण व वास वाढे ल, हे ह
मह वाचे! घर यायला सं याकाळ होणार असेल, तर मल
ु ला भाजी च न ठे व, बटाटा सोलन
ू ठे वं,
कूकर लावं.... अशी छोट छोट कामं सांगायचे, जी सो पी असतात पण करायला मा वेळ लागतो.
यामुळे मला वेळेवर वयंपाक करणं श य हायचं.
या दवशी Phd ची मह वाची कामे असतील, या दवशी पाहुणे-रावळे , नातेवाईक वगैरे कटा ाने

टाळायचे आ ण घरात असा वयंपाक बनवायचा, यात आपला कमीत कमी सहभाग असेल.

हणजे घरात टकाऊ पदाथ क न ठे व यावर भर असायचा. भाजी ऐवजी लोणचे, चट या खायला
ठे वाय या. हणजे भाजी बनव याचं काम नाह .... अ या एक ना अनेक छो या छो या यु

या लढवन
ू

इकडचा वेळ वाचला आ ण अ यासात लावला.
CHB वर स नयर कॉलेजला बोलावले जायचे ते हा १२-१२:३० पयत ता सका संपाय या. मग एकूणच
दवसाचा आढावा घेऊन वयंपाकाची तयार करायचे. सकाळी जवळ जवळ ५ ला उठून वयंपाक
बनवलाय मी कैकदा.
तसं वेळेशी ताळमेळ जमला तर आवडं आ ण सवड दो ह हाताळायला जमतं. मी वेळेचं मू य जाणलं
आ ण जपलं इतकंच!
बाहेरची कामं क न (नोकर क न) घरची कामेह करणं हे आजकाल ि

यांवर लाद यात आलेलं

अवाढ य अपे ांच ओझं बनू लागलं आहे. हणजे पैसाह कमवा आ ण घरह सावरा. हे आ हान
पेलताना ि

यांची चड चड होते, शार रक थकवा येतो, आ ण एकूणच दगदग होते. तु हाला काय

वाटतं?
तडजोड करणं ह काळाची गरज असते. पण ि

या आ ण पु ष यां यात समाजाने ढोबळमानाने

केले या कामा या आ ण जबाबदा यां या वाटणीशी मी सहमत नाह ये. तसं बघायला गेलं तर एक या
असणा या ि

या वयंपुण असतात. कमावून आणणं आ ण बनवून खाणं दो ह यांना जमत आ ण
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हा यां या बाजूने लस पॉ ट आहे. पण एकटे राहणारे पु ष मा खानावळीत कंवा हॉटे ल मधन
ू
मागवन
ू खाणं जा त सोयी कर समजतात. यामळ
ु े यांची बचत कमी आ ण आजारपण जा त होतं.
िजथे

न एक कुटुंबाचा येतो, तथे सा यांनी एकमेकांना सहकाय करत गती केल पा हजे. हणजे

आज तू वयंपाक नाह क शकल स तर मी करे न. कंवा यावेळी तु ह बील भ शकणार नसालं तर
मी भरे न, अशी भावना मनात असल पा हजे आ ण याचं आचरणह झालं पा हजे.
अपे ां या ओझाचे हणालं, तर ते तर पुवापार चालत आले आहे. पण ि

यांवर लादले या अपे ांच

ओझं यांनी कती वेळ खां यांवर उचलायचं, हा ते ओझं उचलणा या ि

यांचा वतःचा नणय आहे.

तशी चड चड

येकाची होते. अगद पु षांचीह . ि

यांना काम दप
ु ट ने पड याने आ ण शर राचा

थायी वभाव नाजक
ू अस याने जा त होतं असावी. पण मी लहानपणा पासून आई या आ याि मक
वचारांची कास धर याने योगा बैठक, संतवचने यांमुळे माझी चड चड इतक होतं नाह .
मला वाटतं माझी योग वेश प र ा या मान सक थैयाचे कारण असावी.
पु ष घर चालव या करता राबतो आ ण
सव

दसन
ू येतो.

ी वतःची हौस कंवा मौज पुरव याकरता, असा गैरसमज

ी-पु षाला असमान पगार असणं या सरासपणे दसणा या भेदभावाला श क

पेशा अपवाद आहे असे वाटते का?
नाह . पगारात असमानता आहे, हे खरं आहे. पण नभ डपणे ि

या या ब दल आवाज उठवतील,

आ ण नोकर दे णारे सु धा या गो ट चा वचार करतील, या ब दल मी आशावाद आहे.
PHD आवड हणून केल त क सव च शै

णक पा ता गाठावी अशी मह वाकां ा हणून?

खरं तर, आता श काने PHD असणे स तीचे बनले आहे. पण मला आवड आहे यामुळे मला तो नयम
जाचक वाटतं नाह . PHD फ त एक माणप नाह ये मा यासाठ . तो वास आहे जो तु हाला ग भ
बनवतो.
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पुणे व यापीठाचे वा ण य वभागाचे वाचनालयात या नवांतपणाने मला मन एका क न
अ ययन करायला खूप मदत केल आहे. आ ण मी िजतक जा त वाचत गेले ततकं जा त ते
आवडायला लागलं. यामळ
ु े PHD आवडंह होती आ ण गरजह !
या वयात हे असे अवघड येय सर के यावर आनंद झाला असेल, माचं फळ मळा याचं समाधान
वाटलं असेल. पण बाधाह आले या असतीलच. याब दल आ हाला काह सांगा.
खप
ू बाधा हो या. घरात या कोणाची त येत बघडायची, कोणाचं काह तर बनसलेलं असायचं, कोणी
कधी हॉि पटलम ये असायचं. यजमानांची दोन-तीन मो ठाल ऑपरे श स झाल . पण या
सग यातून वतःला सावरताना आ या म, PHD त मन गुंतवणं अ या गो ट करत रा हले.
माझी आई हणायची, कोणी पाट फेकून मारला तर तो ज मनीवर मांडून यावर बसावं आ ण तो
फेकणा या य तीचे आभार मानावेत. काह ह झाले तर सकारा मक बाजू शोध याचे सं कार असले,
क ठे वले अनंते तैसेची राहावे, हे वा य ह सकारा मक दसू लागते.

ं भरार पुढे गगनह ठगणे भासावे, तु या वशाल पंखाखाल व व सारे वसावे.)
(तु या उ ुग
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रखमा...
सि द च हाण - siddhic.blogspot.com

' साथी या रोगान वठोबाचे नधन झाले, आ ण सग या जबाबदाया, सग या कत यांच ओझ

रखमावर पडलं. ४-५ वषाचा हाद ु आ ण ६-७ वषाची गंगी ह दोन मुले... यां या शाळे ची, पोटापा याची ह सगळी जबाबदार पार पाडताना तची पुरती दमछाक होऊन जायची. यात हातात

जमीनीचा फ त एक तुकडा 'मा तीचा माळ', तो पण रे ताड भाग, अगद ड गरा लगतचा ...पीक
आलच तर अगद जेमतेम... अन यावरह मानसात या को

या, लांड यानची नजर होती. त या

त डचा घास बळकाव यासाठ हे लोक आपाप या प रने य न करत असत. या सग यांना पु न

उरणार रखमा आता मा मनोमन खचत चालल होती. नवरा अकाल गे याचे द ःु ख होतेच, तर ह

आप या दोन लेकरांकडे बघून या मा तीरायाला साकड घालत, ती एक-एक दवस ढकलत होती. '
आषाढ म यावर आला, पेरणीची हरवीगार पीकह मळीम ये दमाखात डोलू लागल , आ ण
लावनीची लगबग सु झाल होती.

"आज उजाड या पासनं वातावरण पावसाच हाय! ढग फु ट यागत कोसळतोय ... आकाडाचा पाऊस
लावनीला उम या जोमान फु लवतो." रखमा नुकतेच नेसुन आलेले लाल- नळे पातळ चापुन-चोपुन
नटनेटके करत, घरा या दारातून हलके च डोकावत बडबडत होती.

"माय यकट च काहु न बडबडते गं?" गंगी त याकडे गमतीने पाहु न वचा लागल .
"आज पाऊस मोप हाय. दोग पन शाळला जाऊ नगा. या मा ती या मालावर जाते, आन भात
लावुन घेते. आज लावनी के ल च पायजे."

हातात मातीचा दवा आ ण अगरब ी घेऊन ती चुल कडे वळल . पेट या जाळावर अगरब ी टे कवून
दवा लावत-लावत पु हा दे वाकडे वळल .... पु यात या बा पा या फोट पुढे ओवाळणी करत तने

हात जोडले.
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"माय मी बी येव काय? " छोटा हाद ु त या पदराला ध न खेचत मागे लागला.
"सो या एकच वला हाय ना... मग तु काय करणार र येऊन... पाऊस बी मोप पडतोय. भजलास त
शीक पडशील, गंगी शालेत बी जाऊ नग हा... आज घरातच थांबा."

हातातला वळा दाखवर रखमाने याची भाबडी समजुत काढल . आ ण ते समजुदार लेक ते सु धा
ग प बसले.

फाटक-तुटक ईरल तेवढच पावसापासून आधाराला होते... ते हातात घेऊन, भाकर ची टोपल सोबत

घेऊन तने दार लोटले. डो यावरचा पदर सावरतं, ऊजाड कपाळाने ती प ह यांदाच घराबाहे र पडत
होती. ओ या झाले या डोळयां या कडा लपव यासाठ तने पाठमोर च हात क न मुलांचा नरोप
घेतला.

सदा भाऊ शेत नांगरणी करत होता. भार रबरबीत कमरे एव या चखलात शेतीची लावनी रं गल

होती. आ ण भरला पाऊस बघुन कसनी माळीन झोकात गाणं गात होती. त या गा याबरोबर
काम कर यासाठ हु प आला होता.

" हरव सोनं पकल या

शेतात नागर तल या

चल राजा ररर ,चल सजा
लावनीच गान सु चल या

आता लावनीच गान सु चल या !"

रखमाकडे पाहु न सग यांचेच डोळे मोठे झाले. ह एकट शेत लावणार आ ण नांगरणी कोण
करायचे? ' हा

न सदा भाऊ या अगद त डावर आला होता. पण तची वचारपुस कर यास मा

कोणी ह धजेना. शेवट पुढे जाता-जाता न राहवून रखमानेच त ड उघडले.
"भाऊ झाल काय नांगरणी... चांगलाच जोर लावलाय हणायचा! "
एव यात कसनी माळीन त ड वर क न बोलल .
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"रखुताई! सरासरा नांगरणी क न, कमरे पातूर रबरबीत चखल तयार पायजे, तवा कु ठ सोनं
पकतया! या बाई मानसाच काम हाय व. तू यकल कस करायची समद? "

"वयनी जमत का ते तर बगु. बाक समद मा या मा तीरायाची करपा हाय हणा, तो आड याला
वर काडतुया बगा. " रखमा शेताकडे वळल . कमरे चा वळा बांधावर ठे वुन तने मा तीरायाला हात
जोडले.

"दे वा तु गोरगर बां या हाकला धावतुया, काटाकु यांपासुन सम याच र ण करतुया, गुराढोरावर

तुझी आशीच करपा ठे व. आज पासुन लावनीला सु वात करते , क ट कराया मी डगमगत नाय पण
मा या ध यासार मा या बी अंगात बळ दे !"
मं दराकडे

ट क न के ळी या पानावर ठे वलेला दह -भाताचा नैवे य दाखवत तने डोळे मटले.

तोच तचा थोरला भाऊ सोबत बैलजोडी आ ण नांगर घेऊन आप या ब हणी या मदतीसाठ
पोहोचला होता.

"रखुताय सुरवात करायची का मंग? "

हाके सरशी रखमा मागे वळल ..." थोर या कधी आला र? हं जी कालचा नरोप मळला हय! आ ी
दे वासारा धावलास हणायचा. "

" नरोप मळाला आन बे गन धावत आलो बग. पावसाचा जोर बी वाडलाय. बा व या वाडीत पानी
भरलय, आन मानखो यात तर लोक घरातून भाईर पडनात, आग सम या न या-नाल भ न
हाव यात."

"काय बोलतु थोर या यवढा पाऊस भरला हनायचा? "

" हय ग. मी नांगरतु, तोवर तु ढे कळ सारक कर. कामाला लागु... जादा वेळ दवडु न जमायच हाय."
हणत थोरला कामाला लागला होता.

‘सकाळ या प ह या हराला आलेल रखमा आ ण थोरला, द प
ु ार भरे पयत शेतात राबत होती.

पावसाने जोर अजुनच वाढवला. बरे च पाणी-पाणी झाले होते. यातच दोन वेळा बाळा पाट ल घर या
घालून गेला.... याला पाहताच

णी रखमा या काळजाच पाणी झालं. गावात या बाया-पोर ंवर
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याची वाईट नजर होती. आज क ेक दवस या छो या या ज मनी या तुक यासाठ दे खल तो
रखमा या मागे हात धुवून लागला होता. पण रखमा याला दाद दे त न हती.’

"का ते हाइत हाय, पन थोर या, आजचा दवस लय वंगाळवाना वाटतोय... नुसत कसनुस झालय

र! "

ताठ उभी राहु न चौफे र नजर टाकत ती उगाचच बडबडल . पण थोर याच त याकडे ल

न हते.

शेतबांधावर या आईना या झाडावर चढून याने टे हळणी करायला सु वात के ल होती. शेवट आ
वासुन तो झाडव न सरसर उतरला...आ ण डोक ध न मटकन खाल बसला.

"रखु आग आभाळ फाटल बगं! मागची नद भरल ग, नद वरना पानी हावतय. वरला पुल बी
दसनासा झालाय. आर मा या दे वा! काय के लस काय र हे ? "

थोर याची अशी दनवाणी अव था पाहु न रखमाला प रि थतीचा अंदाज आला. थोर याला आता
लवकरच नघायला पा हजे. नाह तर या या गावाला जाणारे सारे च र ते बंद होतील, हे ओळखून
तने थोर याला उठवले.

"उठ ह मत हा नगस. ह नद भरल पन आप या धरनाची नद मोठ हाय, ती भराय या आत
गाव गाठ... हतन डावीकडन जा... फोफळी या दोन बागा उलाट या क आट- धा
पावलावर धरणाचा पूल लागतु बग."

"आग पन हत तू यकट कशी लावनी करायचीस, अजुन तास- दोन तासाच काम हाय हव? "
थोरला शेतावर एकवार नजर टाकत हणाला.

"बेगीन पल आता... डो यावर पाऊस बग कती भरलाय. पानी अजुन भरल त मग आडकु न

बसशील.... तुझी पोर वाट बगत आसतील हव. हे समद या बगती... तू आजाबात कालजी क
नगुस. नीग आता."

रखमाचा थोरला भाऊ तचा नरोप घेऊन नघाला, आपले बैल-नांगर असे साह य गुंडाळत,
डावीकडू न धरणा या पुला या र

याने झपझप पावले टाकत नघून गे ला होता. पोटाची खळगी
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भर यासाठ गेले तास दड-तास रखमा एकट च लावणी करत होती. अध- न मे शेत दे खील अजून
लावून झाले न हते. एव यात आजुबाजु या शेतातील मजुर-माणसाची पळापळ सु झाल .

"पूर आला... पूर. घरला पला र ग यांनो! मानस हाव यात... गाय-बकर बी हावुन गे ल . पला र
पला. घराकड पला! "

हातातील आवे खाल टाकु न गडी-मानसे आ ण बाया-बाप या दसेल या मागाने घराकडे पळत

सुटले होते. गावाम ये पाणी भरलं असणार हे ए हाना रखमा या ल ात यायला पाह जे होत. पण हे
शेत अगद ड गरालगल अस याने इथे जा त पाणी साचुन राहू शकत हवते. ' ड गरा लगल या
शेतीसाठ मुसलधार आका याचा पाऊस पायजे नायतर यक आवा बी तायचा नाय या

जमीनीत...' ह त या नव याने सांगीतलेल गो ट ल ात ठे वुन ती पावसा या जोरावरती शेत
लावतच राह ल . गावाकडची खबर तला लागल नाह . आता फार उशीर झाला होता.

"मा तीराया माझी चमुकल दोन लेकर घरात एकल च हायत र! याची राकन कर दे वा!"

मनोमन मा तीचा धावा करत रखमाने घराकडे पळ काढला. िजवा या आकांताने ती पळत सुटल .
१०-१२ म नटाचा र ता संपतो न संपतो तोच घात झाला होता. र

या या बाजुला डोलणाया

पंपळा या झाडामागे आडु न बसलेला बाळा पाट ल अवचीत ये वुन रखमा या पु यात टपकला

होता. याने अशी वाट अडवलेल पाहु न रखमा घाबरल ... तने आजूबाजूला नजर फरवल तर
कोणी चटपाख ह दसेना. सगळे लोक शेतातून के हाचेच पांगले होते.
"काय रखुबाई! फार वाट बगाय लावता ओ ... घरातून भायर बी पडत हाय. शेवट मीच शेतात
आलो. " पाट ल त या थेट समोर उभा रहात हणाला.

"पाट ल, काय काम हाय? लवकर बोला, माझी पोर वाट बघ यात... घराकड यकट च

हायत." पाटलाची आप यावर असलेल वेडीवाकडी नजर पाहु न रखमा या अंगाची आग झाल
होती. तर ह तने शांतपणे वचारले.

"यका शेता या तुक यावर यवढ ऊडते हय, या या द ु पट पैसा दे तो बग. गप-गुमान ह जमीन
मला मला दे ." पाट लाने डायरे ट वषयला हात घातला होता.
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"पाट ल मा या हा काचा तेवढाच तुकडा हाय. तो दे वुन कस जमल? पोरं मोठ झाल क तेवढ च
एक शदोर हाय तैनला. " रखमा ताट मानेने उ रल .

"ईचार कर रखमा... तुझी पोरं यकट च घरात असतात, आ ण तू बी हत यकट च हायस.... कायबी
होवू शकत हा."

हणत पाट ल खीSSखीSS क न बेशरमीपणाने हसला, आ ण त या अजुनच जवळ

ये याचा य न क लागला.

याचे ते हडीस श द ऐकु न रखमा या हाता-पायाची आग आग झाल .

"पाटला गप-गुमान वाट सोड, माझी पोरं वाट बघ यात. उगा वाक यात श नग. "
आपला ' पाटला ' असा एके र उ लेख के लेला पाहु न पाट ल सापासारखा फणकारला...
"मला उलट बोलते हय. दावतोच तुला."

हणत याने झट यात एका हाताने त या के साचा बुचडा

पकडला. बेसावधपणे ओले झालेले के स जोरात ओढ याने रखमा या डो यातुन एक सणसणीत कळ
उसळल . बचार कळवळल ... तने हात-पाय मा न पाह ले, पण काह के या तला याचा हात

सोडवता येईना. अगद हताश होऊन त या डो यात पाणी तरळले. ती आता काह क शकत नाह ,
हे पाहु न बाळा पाटलाला अजुनच चेव एढला. याने च क त या पदराला हात लावला

होता. के सावरची याची पकड सैल झाल , हे पाहु न संधीचा फायदा घेत रखमाने कमरे ला लावलेला
वळा सरकन वरती ऊपसून काढुन उज या हातात पकडला होता.

णाचाच अवकाश... एक

गगनभेद कंकाळी आ ण पचकार सारखी उडणार र ताची धार एकाच वेळी बाहे र पडल .
"पाटला! खर बोललास .... काय बी होवु शकत."

रखमा मो याने ओरडल . आ ण या सरशी तने याला र तबंबाळ अव थेत कसनी माळीनी या
बाजुलाच असणाया शेतात ढकलुन दले. त या नव या या एकु ल या एक श

ाने पाटला या

हाताचा अचुक नेम घेतला होता. हाता या तुटले या नसीने पाटलाला उ या-उ या चखलात आडवे
के ले. सदा भाऊने सकाळीच शेत लावणीसाठ तयार क न ठे वले या कमरे पयत या रबरबीत

चखलात पाट ल सपशेल आडवा पडला. बाळा पाट ल कायमचाच चखलात तला, पु हा के हा ह
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वरती जुन न ये यासाठ . उ या शेतातील लाल चखलावर एक वेगळीच लाल करा अ ल तपणे

पसरल होती. अशा पापी मानसाचे र त सामावन
ू यायला ती जमीन ह आज तयार न हती. पाठमोर
रखमा उज या हातात तोच र ताळलेला वळा घेऊन, तशीच भजले या अव थेत बेभान होऊन
पु हा घराकडे धावत सुटल .

काह

ामीण श द -

आकाडा -आषाढ.
मोप - खप
ु .

ईरल - बांबूचे वेत, पालापाचोळा तसेच थो या मानात लॅ ट क वाप न तयार केलेल,े पावसापासुन सौर ण कर यासाठ शेतात
वापरले जाणारे साधन.
यकल - एकट .

वंगाळवाना - व च असा.

आभाळ फाटणे - मुसळधार पाऊस येण.े
हाव यात - वाहुन जातात.

आवे- लावनीस तयार झाले या हर या भात शेता या छो या-छो या का या.
हडीस - घाणेरडे / वाईट.

केसाचा बच
ु डा - केसाचा अंबाडा.
सपशेल – संपण
ू / पण
ू पणे.

ं भरार पुढे गगनह ठगणे भासावे, तु या वशाल पंखाखाल
(तु या उ ुग
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घुसमट जीवाची
ाची

काश दे शपांडे

"ती"मुलगी हणून ज माला येते

ती बोहो यावर उभी रहाते

कधी कधी कुठे नकोशी होते

स तपद चालन
ू पतीशी एक प होते

आईबापाची लाडक लेक असते

ती कूणाची अधा गनी होते

ज माला ये याआधीच कळी खड
ु ल जाते -१-

सख
ु दःु खात या या साथ दे ते ४-

ती ज माला येताच

ती आता ग ृ हणी होते

कुणाची नात कूणाची भाची असते

आला गेला पै पा हणे

ता

ती आई होते न भ न पावते

कुणाची ब हण असते

सणवार कुळाचार रमन
ू जाते

सार नाती नभावत रहाते -२-

सासूसासरे सवाचे करत रहाते -५-

यात पदापण करताच

ती अंगोपांगी मोहरते

आई होताना वेणा सोसते

नटते सजते लाजते

बाळाला पहाताच आनंदन
ू जाते

आरशात वारं वार पहाते -३-

ज मभर नरपे

(सश त नार घडवेल सश त समाज.)
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अपवादा मक अपवाद
चेतन सुभाष गुगळे

भारतीय समाजाने येथील मानवांची अ ल खत आ ण अनौपचा रक वगवार केलेल आहे. या

वगवार नुसार पु षांनी कसं वागावं, म हलांनी कसं वागावं, याचे काह एक नयम ठ न गेले आहे त.
म हला आ ण पु षांम ये असणा या शार रक भेदां शवाय यां या बौ धक आ ण मान सक

मतेतील फरकदे खील समाजाने ठरवून टाकला आहे. या आखणीनुसार म हला व पु षांची काय े ेह

ठरल आहेत. यानुसार ढोबळ मानाने घरा या आतले काय े हे म हलांचे आ ण घराबाहेरचे

काय े ह वभागणी तर फारच जन
ु ी आहे. परं तु या नयमांना अपवाद हणन
ू काह म हला या

घराबाहेर दे खील कायरत राहतील हे समाजाने मा य केले आहे. या अपवादांची दे खील समाजाने पु हा
वगवार केल आहे. यानुसार आ थक

या न नवग य म हला या घरकाम अथवा लघु

उ योगातील कामगार हणून कायरत राहतील असे ठरले आहे. लंबर, सुतार, लोहार (वे डर /
फॅ केटर), रे वे थानकावर ल हमाल, वाहन / मोबाईल / इले

ॉ नक व तू द ु

ती कारागीर या

खास पु ष राखीव जागांवर चुकूनह म हला दसणार नाह त. मु ण उ योगात (छापखा यात) म हला
आहे त पण या कुठे ? तर यं ावर पु षांनी मु णाचे मु य काम के यावर मु त कागदा या घ या
घालणे, पु तके चटक वणे अशा कमी जोखमी या आ ण अथातच कमी मोबद या या कामावर.
वतमानप

व

तह घरोघर दच
ु ाक व न वतमानप े पोच व याचे काम पु षांचे तर म हलांचे काम

दक
ू व
ु ानात एका जागी बसन

कर यापरु तेच मया दत. र ा, टे पो, क अशा यावसा यक

वाहनांचे चालक दे खील पु षच. टॅ सीचालक हणून आता काह
या दे खील

माणात म हला पुढे येताहेत पण

यद शनी सार या सं थे या मा यमातून, वतं पणे न हे . शवाय यांचे माण

दे खील अ य पच आहे. खासगी वाहनांचे चालक या पदावरह अजूनह पु षांचेच सा ा य आहे.
आ थक

या म यमवग य म हलांचे ाधा य अ यापन, कला, सेवा

जाते. उ योग, अ भयां क , वै यक य अथ, गुंतवणूक या

े ात राह ल हे गह
ृ त धरले

े ात जर म हला अस याच तर

यां यावर ामु याने कमी जबाबदार चे अथवा द ु यम ेणीचे काम राह ल हे पा हले गेले आहे.

उदाहरणच यायचे तर कायालयात पु ष यव थापक तर म हला वाग तका, वमान सेवेत पु ष
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वैमा नक तर म हला हवाई वाग तका, इि पतळात पु ष श य वशारद तर म हला प रचा रका अशा
कारे भू मकांचे वाटप झाले आहे.

उ च आ थक गटातील म हलांची प रि थती काय आहे? व वध उ योगसं थां या मालक, संचालक
या पदांवर म हला दसतील. राजकारणातह काह मोज या उ च पदांवर म हला आहे त. पण या
तथे का आहे त? तर या एखा या घरा याशी संबं धत आहेत हणून. जसे क , कायने टक

उ योगसमह
ू ाचे मालक ी. अ ण फरो दया यां या क या सल
ु जा फरो दया-मोटवाणी. पं डत

नेह ं या क या इं दरा गांधी इ याद . जर सल
ु जा व इं दरा यांना स खे समवय क बंधू असते तर
या आप या प या या वारसदार ठर या अस या काय? २०१४ लोकसभा नवडणक
ू त मंब
ु ईम ये

एक अपवादा मक च

दसले. सुनील द व मोद महाजन या दवंगत राजकार यां या क या

व पूनम एकमेक ं या वरोधात खासदारक ची नवडणक
ू लढवीत हो या. या घटनेत या दोघींनाह

या

स खे भाऊ असतानादे खील आपाप या प याचा वारसा या दो ह क यांकडे आला. अथात या दोघींचे
बंधू संजय द व राहुल महाजन वैयि तक कारणांमळ
ु े ह नवडणूक लढ व यास असमथ अस यानेच
या दोघींना ह संधी मळाल .

अथात या सव यव थेला आ हान दे त अनेक म यम व उ च म यम आ थक गटातील म हलांनी
अ भयां क व वै यक य

े ात पु षां या बरोबर ने मोठमोठ पदे मळ वल आहेत. तसेच उ च

आ थक गटात (कॉप रे ट व व) इं ा नय
ू ी, चंदा कोचर अशा म हलांनी आपले थान पु षां या

बरोबर या पातळीवर आणले आहे. इतके असले तर ह अजून ल मटे ड कंप यांपक
ै ५५ ट के

कंप यांम ये ( कमान एकतर म हला संचालक नेमणे काय याने बंधनकारक असूनह ) एकह म हला
संचालक नाह ह बाब दल
ु

त क न चालणार नाह . शवाय मो या पदांवर असणा या व सं येने

अ य प अशा म हला या या ठकाणी अपवादानेच आहेत हे दे खील व वध नयतका लकांतन
ू

लेखां वारे सात याने लोकांसमोर मांड यात येते जेणेक न म हलांचे अशा थानी असणे सहजसा य
नाह तर अ तशय िज कर चे आहे हे इतर म हलामनांवर बंब वले जावे.
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े े समाजाचा आरसा आहेत. यामुळे

अथातच यां या कथांम ये म हला व पु ष पा ांचे माण सारखेच असणार. यामुळे अ भनय व
गायन

े ात म हला व पु ष यांचे माण सारखेच असणे नैस गक आहे. (अथात पूव या काळी

म हलां या भू मका दे खील पु षच कर त, यामळ
ु े तथेह म हलांचे माण कमीच होते पण आता ती
प रि थती रा हल नाह .) गायक व गा यकांचे आ ण अ भनेते व अ भने ींचे सं या मक माण

सारखे असले तर ह यां या दजा मक माणातला फरक ल णीय आहे. अ भने यांची कारक द

तुलनेने द घ व आ हाना मक आहे तर अ भने ींची कारक द अ प व प तसेच अ भनयाला फारसा

वाव नसणार आहे. यां या मानधनातला फरकह ल णीय आहे. गायक व गा यकांम ये असा फरक
दसून येत नाह . कंबहुना तथे कार उलटाच आहे. १९८० साल वया या अव या पंचाव ना या वष

मोह मद रफ आ ण १९८७ साल वया या अव या अ ठाव ना या वष कशोर कुमारांचा म ृ यू झाला
ह बाब ल ात घेता आ ण आघाडी या गा यका लता व आशा या तुलनेने द घायुषी ठर या आहेत हे
पाहता गायक व गा यकांची कारक द ची तल
ु ना करणे थोडे कचकट असले तर ह हे ल ात यावे
लागेलच क आशा व लता या दोघींनी कुठ याह पु ष गायकापे ा अफाट सं येने गाणी गायल

आहे त. या दोघीं या जा त गा यांमळ
ु े ह पु हा म हला पु ष असमानताच स ध होते आ ण तीदे खील
गायन े ातल न हे तर अ भनय
मळ याचे कारण -

े ातल . लता व आशा यांना पु ष गायकांपे ा जा त गाणी

च पटात ना यकेलाच नाचगा याला जा त वाव असतो. नायक तुलनेने मह वाचे असे हणजे शौय,

धाडस, परा म, बौ धक कसोट यात य असतो.

ना यका कुणीह असल तर ह तला कुठलाह कॉमन आवाज चालतो. फार तर सो वळ गा यांक रता
लता आ ण कॅ े, इ याद बो ड गा यांक रता आशा अशी वभागणी परु े शी आहे हा च पटक याचा
ि टकोन. याउलट नायक कोण आहे? या या यि तम वाचा बाज काय आहे? हे नीट वचारात
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घेऊन यानुसार याक रता गायकाचे नयोजन. जसे क दे व आनंद व राजेश ख ना क रता कशोर

कुमार, दल पकुमार व श मी कपूर क रता मोह मद रफ , राज कपूर व मनोज कुमार क रता मुकेश
ह वभागणी पु ष गायकांना कमी काम मळवन
ू दे णार असल तर ह पु ष अ भने यांचे मह व
वाढ वणार च ठरते नाह काय?

या शवाय कला ांतातील म हलां या बाबतीत असणारे व वध वाद. या वतः या

मतेवर कती

आ ण पु षांचा शडी सारखा वापर क न कती वरपयत चढ यात याबाबत च चले जाणारे क से. या
यव थेलाह त ड दे त एखाद म हला अगद उघडपणे व नःसंशय वतः या मेहनती याच जोरावर

यश शखरावर वराजमान झाल असेल आ ण उणीव दाखवावी असे त यात शोधन
ू ह सापड यासारखे
दरू ा वयानेह काह नसेल तर तला लगेच वेग याच क दणात बस वले जाते. मग ती सवाचीच ताई,
माई, अ का अस याचा त यावर श का बसतो. ती कोणाची ेयसी, कोणाची मै ीण दे खील होऊ

शकत नाह . एका वेग याच गंभीर नजरे ने त याकडे पा हले जाते. याचे मू तमंत उदाहरण हणजे
लता मंगेशकर. यां या पढ तील, पुढ या आ ण याह पुढ या पढ तील सवच जण यांचा द द
हणूनच उ लेख करतात. यामुळेच जे हा यां या एका वाढ दवसा या जाह र समारं भात सोनू

नगमने "मी थोडा आधी ज माला आलो असतो कंवा लताजी थो या उशीराने ज माला आ या

अस या तर मी यांना ववाहाक रता मागणी घातल असती." असे वधान केले ते हा ते अनेकांना
खटकले. सोनू नगमांवर ट काह झाल . खरे पाहता सोनन
ू े लताजींकडे पाह या या समाजा या

चाकोर ब ध नजरे ची क डी फोडल असेच हणावे लागेल. परं तु आप या समाजाने अपवादांचीह
वगवार केल अस याने सोनूचे वधान समाजा या पचनी पडले नाह च.

अपवादांची वगवार कर याची समाजाची सवय तशी फारच जुनी. म हला श यतो घरातच राहणार.
घराबाहेर पड या तर ह यां यावर तसा संग आला तरच.

हणजे झाशीची राणी ह शूर लढव यी

असे आपण हणतो पण ती तशी का? तर तचे पती गंगाधरपंत (जे त याहून चाळीस एक वषानी
मोठे ) यां या म ृ यूनंतर तला अकाल वैध य आ यावर रा याचे र ण कर याक रता. कारण तचा
पन
ु ववाह होऊन त या न या पतीला रा याचा र णकता बन याची संधी दे णंह परं परे ला मंजरू

नाह च. यापे ा अपवाद हणन
ू तलाच रणरा गणी बन वणं समाजाला जा त सोयी कर आ ण
हणूनच राणीला ेय कर. पण या ेयाची धनीण होताना राणीला वया या बा वशीतच म ृ यूला

सामोरं जावं लागून फार मोठ कंमत चुकवावी लागल हे कोणी यानात घेत नाह . [का या म याय
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/ योगायोग हणजे उप ह वा हनीवर ल मा लकेत झाशी या राणीची भू मका क न लोक य

झाले या कृ का सेनगर हनेच पुढे पुन ववाह या मा लकेत म हले या पुन ववाहाचा मु दाह ऐरणीवर
आण यात मु य भू मका नभावल .] असो. तर झाशी या राणीचे शौय हे अपवादच होते असे

समजणा या समाजा या मान सकतेचे पुरावे हणजे झाशी या राणी या इ तहासो र काळात
ज माला आले या मुल न
ं ाह घोडसवार चे

श ण दले जात नसे. अगद यापुढ ल काळातह कती

जणी सायकल अथवा वयंच लत दच
ु ीताबाई दे शपांडे चारचाक मोटार
ु ाक चालवीत असत? सन
चालवीत आ ण भाई चालका या बाजल
ू ा बसत. एकदा सन
ु ीताबाई र
असताना दोन मल
ु ेर

याने अशाच गाडी चालवीत

यात दसल . यात या एकाने दस
ु याला सां गतले - अरे बाई गाडी चालवतीये,

बाजूला हो नाह तर अपघातात सापडशील. यावर दस
ु रा प ह याला हणाला - काळजी क नकोस

शेजार बा या बसलाय ना. तोच काळजी घेईल अपघात होणार नाह याची. आयु यात कधीह वाहनाचे
सुकाणूच

न धरले या भाई या केवळ शेजार अस यामळ
ु ेर

यापुढे सुनीताबा

यावर ल मुलांना हायसे वाटावे आ ण

या वाहन चाल व या या अफाट कौश याचा काडीचाह

भाव पडू नये याचे

सुनीताबा ना मोठे वैष य वाटले. पण सामािजक वगवार ने पु ष व म हलांची काय े े ठर वल
याला सुनीताबाई कंवा र

यावरची ती मुले तर काय करणार?

पु षां माणे वाहन माणे वाहन चाल वले, कंवा तसे कपडे घातले, कंवा तसे केस ठे वले तर ती म हला
पु षी व ृ ीची ठरते काय? त यातील

ी-सल
ु भ भावना लोप पावतात काय? अिजबात नाह . आ ण

हे समाजाला दाखवून दले पु षांसारखे कपडे घालणा या, बार क केस ठे वणा या आ ण बर चशी

यागराज खा डलकरांसारखी चेहरे प ट असणा या गा यका फा गुनी पाठकने. तची सव गाणी पाहा

आ ण ऐका.

येक गा याचे बोल आ ण सादर करण

ी-सुलभ भावनांचे यथाथ दशन मांडणारे

आहे हे लगेच जाणवेल. आता तर अनेक म हला टपीकल म हला वेषात आ ण केशभूषेत राहून दे खील
खास पु षांची समजल जाणार बुलेट सारखी वाहने दे खील चालवीत आहे त. म हलांकडून आता
अपवादां या वगवार लाह आ हान दले जा यास सु वात झाल आहे.
मनोरं जन

े ात गायन, अ भनय अशा वभागांम ये म हलांची आव यकता अस याने म हलांना

थान आहे पण लेखन / द दशन /संगीत द दशन या वभागांत म हलांचा सहभाग अ य प आहे.

अपवाद हणून काह म हला या

े ात आहेत. यातह द दशन हा ांत अ तशय व व ेचा समजला

जातो यामळ
ु े या ांतातील म हला अपवादा या वगवार माणे अ तशय अ यास,ू व वान आ ण
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मह वाचे हणजे धीरगंभीर वभावा या हे ठ न गे यासारखे आहे. सई परांजप या अपवादा या

परं परे तला एक अपवादा मक अपवाद. यांनी गंभीर च पटांबरोबरच नखळ वनोद च पट दे खील

बन वले. परं तु मीरा नायर, क पना लाजमी, तनुजा चं ा या धीरगंभीर द द शकांनी पु हा अपवादाची
वगवार च स ध केल .

अशा वेळी मनोरं जन व वा या

तजावर उदय झाला फराह खानचा. या द द शकेने प ह याच

य नात (मै हूं ना - २००४) े कांना अगद खळखळून हसायला भाग पाडलं. वनोदासोबतच

च पटात दे शभ ती, ेम, शौय हे सव रस मसळून एक चांगला मसालापट बन वला, याला उ म
यावसा यक यश दे खील मळालं आ ण समी कांची शंसाह . मु य हणजे शाह ख सार या

मन वी कलाकाराला ल लया हाताळलं. म हला अ टपैलू नसतात कंवा अनेक आघा यांवर या

एकाच वेळी कायरत राहू शकत नाह त या पारं प रक समजालाह तने छे द दला. मूळची ती तशी

द द शका न हे च. प ह या द दशक य य नापूव तने जलवा, सात साल बाद (१९८७), कुछ कुछ

होता है (१९९८) आ ण कल हो ना हो (२००३) या च पटांमधन
ू करकोळ भू मका के या हो या.
या शवाय १९९२ या जो जीता वह सकंदर पासून २००३ या चलते चलते पयत तने अनेक

च पटांत नृ य द द शका हणूनह काम केले. २००४ साल द दशन

े ात पदापण के यावरह

तने आपले हे जन
ु े काम सोडले नाह च. अजन
ू ह ती पाहुणी अ भने ी आ ण नृ य द द शका हणन
ू

काम करतेच. शवाय पटकथा लेखन आ ण न मती या जबाबदा याह तने पार पाड या आहेत.
इतकेच न हे तर शर न फरहाद क तो नकल पडी या च पटा वारे तने पूण लांबीची ना यकेची

भू मकाह नभावल आहे. तेह वया या स ेचा ळसा या वष आ ण पारं प रक ना यकेला शोभेल अशी
शर रय ट नसतानाह .

या शवाय आप या द दशक य आ ण नृ य द दशक य कौश यातन
ू इतर कोणालाह न जमलेल

गो ट सवात आधी सा य क न दाख वल . क ना कैफने पदापणातच (बूम - २००३) ब कनी

य

दले. इतर अनेक च पटांतूनह तने दे ह दशनाचा अिजबात संकोच केला नाह . परं तु इतके क नह

ती कधी 'मादक' कंवा 'चाल'ू दसू शकल नाह . याचे कारण त या चेह यावर असलेले कायमचे

नरागस भाव. अगद अ य कुमार सोबत या नम ते लंडनम ये त या संवादांमळ
ु े ती भांडकुदळ

कंवा उमट वाटल असल तर ह तला 'चाल'ू दाख वणे कुठ याच द दशकाला जमले न हते. परं तु ह

बाब जणू एक आ हानच आहे असे समजून फराह खानने तला तीस मार खान च पटात शीला क
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जवानी या गा यातून 'मादक' कंवा 'चाल'ू पात े कांसमोर सादर केले. या गीतात क ना या
चेह यावरचे नेहमीचे नरागस भाव पार पुसले गेलेले आढळतात. आता हे फराहने यो य केले क

अयो य हा वादाचा मु दा असला तर ह इतर कुणालाह सा य न होऊ शकलेल गो ट तने सहज क न
दाख वल हे मा य करावेच लागते.

इत या आघा या सांभाळणार ह बु धमान म हला अपवादा मक असल तर इतर अपवादा मक
म हलां माणे हचे यि तम व व व े या ओ याखाल धीरगंभीर बनले आहे असे मा अिजबात
नाह . अ तशय हसतमख
ु व वनोद यि तम वाची ह म हला डा स इं डया डा स, जो जीता वह
सप
ु र टार, एंटरटे मट के लए कुछ भी करे गा या व अशा इतर काय मांतन
ू े कांसमोर येत,े

पधकांशी दलखुलास संवाद (तेह अगद थेट बंबई या हंद तून) साधते ते हा कुणी से ल ेट न

वाटता आप यातीलच एक सामा य य ती वाटते.

यि तगत आयु यात दे खील या म हलेने अनेक परं परांना छे द दला आहे. सहसा म हला आपला

वैवा हक जोडीदार शोधताना वय व शार रक

मता यांत आप यापे ा वरचढ पु षास पसंती दे तात.

तसेच मुि लम म हला सहसा गैर मुि लम पु षांना पसंती दे त नाह त. परं तु इथेह सव परं परांना छे द
दे त फराहने आप यापे ा त बल साडेआठ वषानी लहान असले या शर ष कंु दे र सोबत ववाह केला.

चा ळशीनंतर मात ृ व टाळ याकडे म हलांचा कल असतो. इथेह पु हा अपवाद कर त फराहने वया या
ेचा ळसा या वष ह संधी घेतल आ ण नसगानेह तला अपवादांची मा लका वा हत ठे व यास

साहा य कर त एक पु (झार) व दोन क या ( दवा आ ण अ या) या त यांची आई बन वले.
फराहचे वशेष कौतक
ु करावेसे वाटते ते त या

टे पणा बाबत.

टे पण हणजे भ व याचा वेध

घे याची कला. हे भ याभ यांना जमत नाह . पु षांत दे खील हा गुण अपवादानेच आढळतो तथे
ि

यांची काय कथा? मनोरं जन

े ात पूव एखा या ब या असामीने एखादा च पट बन वला आ ण

तो े कांनी वीकारला नाह क लगेच आ ह काळा या पुढचा च पट बन वला असे हटले जायचे.
दे व आनंद यांचा तर हा अ तशय

स ध युि तवाद होता. अथात यांचे मै सोलह बरस क , से सॉर

आ ण म टर ाईम म न टर हे च पट पाहताना हा यिु तवाद माफक माणात पटतो दे खील. परं तु
यश चो ांनी जे हा यांचा ल हे हा च पट अपयशी ठरला आ ण तो काळा या पढ
ु चा अस याचा दावा
केला ते हा यात काह त य न हते कारण याच कथेवर पूव गुलजार यांनी मौसम हा एक यश वी
च पट बनवून दाख वला होता. असो. तर असे हे

टे पण समाजात अभावानेच आढळणारे . फराह
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खान म ये ह भ व याचा वेध घेणार कला दसून आल ती २००९ म ये जे हा तने तेरे मेरे बीच म
नावाचा एक से ल ट रअ लट शो टार लस या उप ह वा हनीवर सादर केला. तेरा भागां या
काय माला फारसा

तसाद लाभला नाह कारण ते हा ह संक पना नवीन होती. आता मा अशी

संक पना ळल आहे. अनुपम खेर दे खील असा एक काय म आता सादर करतात आ ण याला
चांगला
वज

तसाद दे खील मळतोय. तर फराह या काय मात तने दस
ु याच भागात मु ट यो धा

संग आ ण अ भने ी

यांका चो ा यांना नमं त केले होते.

यात तने वज ला अ भनय

कर या वषयी सच
ु वले होते आ ण या याकडून लहानसा संग सादरह क न घेतला होता.
याच माणे

यांकालाह तने लट
ु ु पट
ु ू चे बॉि संग करायला लावले होते. गंमत हणजे वज

फ ल या च पटा वारे अ भनेता हणून े कांपुढे आलाय आ ण
च पटात शंसनीय बॉि संग केल आहे.

यंकानेह मेर कोम वर ल

संग

या भ व याचा पाच वषापव
ू च वेध घेणा या या म हलेला

टे पण नाह असे हणावे तर कसे? व कपी डयावर ल मा हतीनुसार फराह खानचा ज म ९

जानेवार १९६५ चा हणजे च पटस ृ ट तील तीनह द गज खानांपे ा ती वयाने जराशी मोठ च.

त याच वया या असले या प मनी को हापुरे आ ण रे णक
ु ा शहाणे या आ ण अशा इतर अनेक ंची

कारक द आता जवळपास संपु टात आलेल असताना वयाचं अधशतक + अधदशक पार करत
असलेल ह म हला मनोरं जन

े ात अनेक आघा यांवर एकाच वेळी यश वीपणे कायरत राहू पाहत

आहे. या न म ाने त या भावी वाटचाल क रता शभ
ु े छा दे ऊन या लेखाची सांगता करतो.

(

येकात असणारा हळवा कोपरा66

ी)

श दांश सादर करत आहे …
पं डता रमाबाई

ल मीबाई टळक

मा यातल 'ती'रमाबाई रानडे

आनंद बाई कव

ी वशेष अंक

राणी ल मीबाई

" त या मनाची घालमेल एका अंकाम ये मांडने खरं तर श य नाह .
तची नाना वध पे, हजारो रं गछटा आ ण अनेक भाव-भावना,

कधी य त... कधी अ य त, तर कधी मु त आ ण कधी बं द त,

याच ' मा यात या ती ' ला त याच जाग तक म हला दना नमी , एक छोट शी भेट...
हा प हला-व हला ि

हणजे आ हा सग यांचा हा छोटासा

य न."

- वषेश अंक आपणास सादर करत आहोत...मा यातल 'ती'

( सि द च हाण- siddhic.blogspot.com/siddhic1991@gmail.com)

“गुंफून मोती सा ह याचे

सर वती ती सजते आहे

मनात मा या भावफुलांची

एक कळी बघ खुलते आहे .

णात र चतो

णात पडतो

अ पमतीचा ल लत मनोरा

कृपाछ तव धर डो यावर
ीचा जागर क साजरा...”
(मधुरा कुलकण )

“ येका या मनातच 'ती' आहे ... अवखळ तर कधी रणरा गणी,
कधी मनमोकळी तर कधी गूढ,
कधी मन वी तर कधी वधळी,

तलाच कागदावर मांडायचा एक छोटा

य न...

आ ण तोच तुम या समोर सादर करतो आहे ...मा यातल 'ती' मधून.”
(अचना गवस/चौधर - archanagawas20079@gmail.com\Www.facebook.com/rangmantle)

श दांश सादर करत आहे …
ती इथेच असते.. आप यात.

अंतरं गातून अलगद डोकवणार ...

मा यातल 'ती'-

ी वशेष अंक

वशेष भावना जपणार ..

काह जा णवा साठवणार ..

माया, वा स य अशा अनेक भावना जपणार ..

आप या अि त वाने जग बदलणार ..

तोच पदर खोचून लढणार ..

तु यात असते, मा यात असते

चुका पदरात घेणार आ ण

संग आलाच तर

ती इथेच असते आप यात..

ती

हणजे "

आ ण बहरतेच ना आप या अवतीभोवती..

(अजय च हाण - ajayrchavan90gmail.com)

मा यातल 'ती' आप या

त

यां या

ी"

मा यातल "ती"

ी वशेष अंक-२०२०

त ेत - shabdaunsh@gmail.com /facebookalwayson@gmail.com
लखाणाचे सव ह क संयोजक मंडळा या वाधीन आहे त.

