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ई सानित्य प्रनतष्ठाि  



या मित्ाांनो! घऊेन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या!  

िी िेल्यामनया बोलते..! 

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही त ेवाचकाांना ववनामलू्य घऊे दतेो.  

कारण ई पसु्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो.  

मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां?  

तमु्हालाही काही दतेा येईल.  

असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तमु्हालाही आनांद वमळेल 

आवण तमुचां काहीच कमी होणार नाही.  
तमु्ही आशिर्वाद आशि िभेुच्छव द्यव 

लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या 

आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या 

वमत्ाांना ह ेपसु्तक िेल आशि Whatsapp करा 

ई सवशहत्यचे फ़ेसबकु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव 

आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहुिोल अिव तिुच्यव सचूनव द्या 

दाद म्हणजे स्ततुीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक 

मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक 

कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बदु्ध 

उांचीवर जात रहावा.  
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लेखक: डॉ. शनतीन िोरे 

Mobile No. 98209 37490, 98696 73415.  

Email - drnmore@yahoo.com 

यव पु् तकवतील लेखनवचे सर्ा हक्क लेखकवकडे सरुशित असनू पु् तकवचे शकां र्व 
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लेखकवची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे.  तसे न केल्यवस कवयदिेीर 

कवरर्वई होऊ िकते.  

This declaration is as per the Copyright Act 1957.  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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शर्नविलू्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.  

• आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि ह ेफ़ॉरर्डा करू िकतव.   

• ह ेई पु् तक र्ेबसवईटर्र ठेर्ण्यवपरु्ी शकां र्व र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर 

करण्यवपरु्ी ई -सवशहत्य प्रशतष्ठवनची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आह.े    



डॉ. नितीि मोरे 

डॉ. शनतीन िोरे ह े व्यर्सवयवने डॉक्टर 

असनू र्सई, िुांबई येथे श्वसनरोग तज्ञ म्हिनू 

सपु्रशसद्ध आहते. त्यवांनव िरवठी र् इतर भवषव 

शर्षयवांची आर्ड असल्यवने त्यवतनूच 

शलखविवची आर्ड शनिवाि झवली.  सविवन्सयत: 

आजबूवजचू्यव दैंनांशदन घटनवांतील शर्सांगती र् 

त्यवतनू शनिवाि होिवरव शर्नोद हव त्यवांचव आर्डतव शर्षय आशि त्यवतनू 

उपरोधवत्िक शलखवि आशि ििाभेदी शटप्पिी करण्यवत त े िवहीर 

आहते. त्यवचबरोबर आजबूवजचू्यव व्यक्तीिधले नेिकेपि हरेून 

त्यवर्रही ते हीतवत. त्यवांच्यव लेखनवचव कॅनव्हवस नर्नर्ीन प्रयोगवांतनू 

कवयि शर््तवरत असतो. त्यवत पत्लेखन, शर्ज्ञवनकथव, कहवण्यव, 

नवटके, एकवांशककव, नवट्यछटव, पे्रिकथव ह ेसर्ा असत.े 

नेहिी शदर्वळी अांकवतनू डॉक्टरवांच्यव शर्नोदी कथव प्रकवशित होत 

असतवत. ई सवशहत्यर्र त्यवांच ेह ेशतसवर्े पु् तक प्रकवशित होत आह.े 

त्यवांचव ्र्तःचव असव एक र्वचकर्गा आतव शनिवाि झवलव असनू तो 

त्यवांच्यव पु् तकवांची र्वट पहवत असतो.  

Mobile No. 98209 37490, 98696 73415.  

Email - drnmore@yahoo.com 
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अर्पण र्निका 

 

वलवहण्यापेक्षा प्रकावशत करणे वन प्रकावशत करण्यापेक्षा 

वाचकाांपयंत पोहोचणे.. या एकाहून एक कठीण पायऱ्या 

ओलाांिून मायमराठीची सेवा करणारी ई सावहत्य ही 

प्रकाशन सांस्था. ई सावहत्यच्या श्री. सनुीळ सामांत याांना 

ह ेवतसाव ेपसु्तक सादर आवण सप्रेम अपपण.  

 

  



प्रस्ताविा  

 

मी मेल्यानिया बोलते..! 

 

अमेररका ह्या स्वप्नभमूीत स्वप्न भांग करणाऱ्या गोष्टी घिल्या 

नकुत्याच. अथापत स्वप्नां भांगली ती कोणाची हा वादाचा मदु्दा होऊ 

शकतो पण ट्रांपतात्याांनी आपल्याला चार ववरांगळु्याचे क्षण वदल ेह े

वनरपवाद. तर मेल्यावनया म्हणजे वमसेस ट्रांप आपले भाषण स्वातांत्र्य 

वटकवनू बोल ू लागल्यात.. सत्तेवर असताना कदावचत त्याची 

वकां मत कळत नसेलही पण पायउतार झाल्यावर सामान्य माणसू 

म्हणनू ती कळली असेल. मदु्दा आपला तो नाही.  

आपला उद्दशे चार घटका ववरांगळुा .. 

वतथ े मेल्यावनया तर कामी आलीच. आवण हल्लीच्या 

वपढीतले य ू ट्यबू वन वेगवेगळ्या वठकाणचे सोशल वमवियातले 

स्टॅटस ही. शाळकरी मलुीचा माझा आविता नवरा हा वनबांध आह े

यात तर आयषु्याच्या शेवटी जीवनाशी शयपत लावलेली आजी ही. 

लग्नाळू मलुीची काांदपेोह्याांची गोष्ट आह ेवन काळानरुूप बदलणारी 

राणीची पत्े आहते.. जनु्या जमान्यातील जावहरातीतनू उभ ेरावहलेले 

https://youtu.be/iQwAIHMmhIA


मध्यमवयीन गवृहणीचे सखुवचत्.. आवण पत्नीधमप साांगणारे स्तोत् 

ही.. 

 

ई सावहत्यवर हा ऑविओ/ वहहविओ बकु स्वरूपातही माझा 

पवहलाच सांग्रह येत आह.े ई सावहत्यच्या ऑविओ/वहहविओ 

ववभागप्रमखु अांजना लगस याांचे खास आभार.  

 

दोन्ही प्रकार वाचक आवण श्रोत्याांच्या पसांतीस उतरावेत अशी 

आशा आह.े 

 

िॉ. वनतीन मोरे  
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१. मी मेल्यावनया बोलते..!  

२. माझे य ूट्यबू चॅनेल 

३. मी आवण माझे स्टेटस! 

४. माझा आविता नवरा  

५. काांदपेोह्याांच्या गोष्टी!  

६. राणीची दोन पत्े 

७. एका िासीचे मनोगत 
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९. पत्नीधमापचे स्तोत् 

१०. एका शयपतीची गोष्ट  

  



ऑविओ वहहविओ अनकु्रम 

 

1 मनोगत  

2 मी मेल्यावनया बोलते..!   

3 माझे य ूट्यबू चॅनेल भाग - १ 

4 माझे य ूट्यबू चॅनेल भाग - २   

5 मी आवण माझे स्टेटस ! भाग - १  

6 मी आवण माझे स्टेटस ! भाग - २   

7 माझा आविता नवरा  

8 काांदपेोह्याांच्या गोष्टी! भाग - १ 

9 काांदपेोह्याांच्या गोष्टी! भाग - २  

10 काांदपेोह्याांच्या गोष्टी! भाग - ३   

11 काांदपेोह्याांच्या गोष्टी! भाग - ४   

12 काांदपेोह्याांच्या गोष्टी! भाग - ५   

13 राणीची दोन पत्े पत् क्र. १ - भाग १  

14 राणीची दोन पत्े पत् क्र. १ - भाग २ 

15 राणीची दोन पत्े पत् क्र. २ 

https://youtu.be/iQwAIHMmhIA
https://youtu.be/mFjO5iAYMVs
https://youtu.be/bYAZsFNWohM
https://youtu.be/U-l2hHT_MIU
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https://youtu.be/8zOfumnRjgc
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https://youtu.be/Dwg5x05UwOg


16 एका िासीच ेमनोगत  

17 एक सखुवचत् 

18 पत्नीधमापचे स्तोत् 

19 एका शयपतीची गोष्ट  भाग -  १ 

20 एका शयपतीची गोष्ट  भाग - २   

  

https://youtu.be/lIPu64bH-cE
https://youtu.be/_diCfF4KGBw
https://youtu.be/O353axsVNWc
https://youtu.be/U9n60Bs6Kyo
https://youtu.be/wZKqeGw8Tyc
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ऑविओ वहहविओ –  

मी मेल्यावनया बोलते..! 

 

रामराम मांिळी. म्या मेल्यावनया. ट्रांपतात्याांची वमसीस. 

मेल्यावनया ट्रांप. ओळखलां की न्हाई? ओळखनारच. वॉवशांगटन 

ग्रामपांचायतच समद्या जगात फेमस हाय. आवन आमचे ह े पन. 

सवांचे लािके ट्रांपतात्या. आमची घोषनाच हहती 'भाऊ काका 

मावशी आत्या, एकच एक ट्रांप तात्त्या!' अन ् म्या त्याांच्यामळेु 

फेमस.. फस्स लेिी. मला वकनी झगे घालनू वमरवायची हाऊस 

न्हाई. पन ह ेपाांढ्रां हाऊस हाय ना.. वहकिां आलां की कुनीबी फेमस 

हूनच जातां बगा.. हाऊस असो की नसो. तशी म्या पन झाले.. झाले 

म्हना.. चार वरीस वहतां यनू. ट्रांपतात्याांच्याकिां ही मानसाांची रीघ. 

आन ्तात्या काय बोलायला फटकळ. श्येतातल्या कोयत्यावानी 

जीब चालती त्याांची. त्यामळेु सारे पेपरवाले पन खशू. मग येक वदस 

जानार न्हाई की ह्याांचा फोटो पवहल्या अन ्माजा वतसऱ्यावर येनार 

न्हाई.  

https://youtu.be/mFjO5iAYMVs


.. पन वदस कसे झटझट जातात न्हाई .. कोरोणा आला 

वतकिून चायनामधनू.. त्यात ही ग्रामपांचायतीची सरपांचपदाची 

ववलेक्शन पन आली. तात्या कसले कोरोणाला दाद दते्यात.. पन 

ववलेक्शनचां तसां न्हाई ना.. 

म्हांजे ववलेक्शन झाली. ट्रांपतात्याांचा वनकाल लागला म्हनां. 

वबिेनभौ लाांिीलबािी करन्यात हुशार. अवां झेिपीच्या साळांत 

हहता तवापासनू फेमस त्यासाठी तो. वजांकला म्हनतात ववलेक्शन. 

वजांकनार न्हाई तर काय? काय बी करून वजांकायचां म्हनलां तर 

वजांकनारच.. उगाच न्हाई साांगत. चार वरीसपवूीचा आनभव हाय े

त्यावरून साांगते. वहलरीबाईला धळू चारली तवाची आटवण 

इसरली न्हाई अजनू. पन यावेळी वबिेनभौ फुिां गेले. म्हांजे तसा 

ररझल्ट विक्लेर झाला. म्या म्हनलां ह ेशक्य न्हाई. तात्या ववलेक्शन 

कसे हारू शकतात? पन न्हाई. समद े म्हनाला लागले.. हारले 

म्हननू. लोकां  बोलाया लागले काहीबाही. चार वरीस ज्याांना 

मटेररयल वदलां ते पेपर वाले म्हनाया लागले .. ट्रांपतात्या पाांढ्र घर 

सोिा..  

म्या तात्याना म्हनली, तर तात्या गानां गाया लागले .. 'कुच तो 

लोग कहेंगे.. लोगोंका काम ह ैकहना ..!' म्हनलां,'अवो, तयारीला 



लाग.ू. बाांदाबाांद करू समदी. चार वरीस ह्या घरात ऱ्हायलो तर 

सामान बी लय जमतां की न्हाई.'  

बाकी म्या समदां प्यावकां ग करीन पन तात्याांची कागदां 

त्यानलाच करावी लागनार की न्हाई?  

तात्याांना म्हनली तर ते म्हनले, 'वचक्कीखाऊ वबिेन 

लाांिीलबािी करून वजांकला. साळांत पण कॉपी करून पास झाला.. 

आता माझी कॉपी करून ववलेक्शन वजांकाया झाला.. त ूबस वतथां.. 

काय नाय हे्य घर सोिायचां.. वजांकला त्यो न्हाई .. म्याच!' म्हनलां, 

'अवो वरूण ऑिपर आली.. आता काय करावां?' 

तर तात्या बाजचू्या टेबलावर उबेच राह्यले अन ् म्हनाले, 

'अजनू कोन हाय वर? माज्यावर कोन हाय? म्याच सवापत वरती.. 

आन अजनूबी लोकां  म्हनतात .. या वॉवशांगटन ग्राांपांचायतीचा 

इकास करायचा तर ट्रांपतात्याच हव े .. यावठकाणी म्या ह ेसाांग ू

इवच्ितो की.. हा इकास आम्हीच केला अन ्आम्हीच करनार ..' 

तात्याांची सवैच ती. कदी भाषन ठोकाया लागतील काय नेम 

न्हाई!  

म्या म्हनली, 'अवां, त्ये लोकां  काय आईकायचे न्हाईत. त्यो 

वबिेनभौ लय लबाि, बोक्यावानी. लोन्याचा गोळा पळवनारा. 

समदां सामानसमुान घ्यनू दारात उबा ऱ्हाईल अन मग आपला 



फवजतवािा हहईल. न्हायतर पोवलस बोलववल. त्यापेक्षा आपन 

आपलां प्यावकां ग करून वठव.ू.' 

तात्या म्हनल,े 'मेल्य ू..' 

ह ेलािाचां नाव माजां..  

'मेल्य,ू चार वरसात त ूकाय वशकली न्हाई. हा ट्रांपतात्या काय 

हार मानत न्हाई .. माज्या िोसक्यात येक सॉवलि आयि्या हाय!' 

म्हनलां असनार. मागच्या ववलेक्शनला अशाच आयि्या 

काढल्या हहत्या .. तवा आताबी आसनारच..  

म्हनले, 'मेल्य,ू लोकां  कशाला ग्हाबतापत?' 

म्हनलां, 'कशाला काय? तमु्हालाच न्हवां का?' 

तर म्हन,े 'अगां, यांदाच्या वसजनला लोकां  ग्हाबतापत त्ये 

कोरोणाला..' 

मला उमजलां, तात्याांच्या िोसक्यात कायतरी सॉवलि 

वशजलांय.. बटाट्यावानी.   

म्हनाले, 'आइक.. आजचा वॉवशांगटन चौफेर वाच..' 

म्या पाह्यलां तर पवहल्या पानावर बात्मी..  

ट्रांपतात्या अजनूही कोरोणा पॉवझवटहह!  

मला ल ैटेन्शन.  



म्या म्हनली, 'आता वां?' 

तात्या म्हनल,े 'मेल्य,ू कोरोणा मला ग्हाबतो..' 

हे्य बरीक खरां. मध ेहॉवस्पटलातनां तात्या पळून आलेले.. मला 

वाटलां त्या ग्रामीण रूग्णालयातल्या करपलेल्या भाकऱ्याांना 

कां टाळून तात्या पळाले.. पन न्हाई! तात्याांचां िोस्कां  तवापास्नां 

चाललेलां.  

म्हनाले, 'म्या कोरोणाच्या जांतलूा तांबी द्यनू साांवगतलां. 

नाकातोंिात गपगमुान पन जीवांत ऱ्हा.. म्या साांगीन तवर.' 

साांवगतलां आसनार. तात्याांचा काय नेम न्हाई बगा. 'मग आज 

त्यो ररपोटप िापनू आनला.. आता बसा बोंबलत!' 

'म्हांजी वो?' 

'म्हांजी काय? मेल्यानी त ूकाय वशक्ली नाय बग.. आता बग.. 

वबिेनभौ आला की त्याचे पोवलस .. आपन आता कोरोणा 

पॉवझवटहह .. मी पॉवझवटहह म्हननू त ूबी पॉवझवटहह ..' 

मग तपवकरीची िबी हातात घेत बोलले.. 

'ही बग माझी बांदकू ..' 

'अवां ही बांदकू? ही तर तपवकरीची िबी? आवन आता ही काय 

अजनू एक वाईट सवै?' 



'सवै नाय गां माजे बाय.. हे्य आपलां शस्त्र! त्ये लोकां  आले ना 

की तपकीर हुांगाची.. म्या अन त.ू फटाफट शींक काढाची .. लोकां  

ग्हाबतापत.. वबना मास्कवालेसे खदुा भी िताप ह ैम्हनतात.. आपन 

तर कदी मास्क घालत न्हाई. कुनी आलां की कोंबा नाकात तपकीर 

.. कािा शींक फटाफट.. मग बग कसे पळतात त्याांच्या ह्याला पाय 

लावनू..' 

म्हनलां आमचे धनी लय हुशार खरे..  

तर साांगत हहती काय, शेवटी आमी पाांढ्र घर सोिलां. 

लोकशाही म्हने! तात्या लय वदस विप्रेशन मद ेहहत.े. आता बरेत.. 

पत्त े कुटत बसतात वपांपळाच्या पारावर. पन साांगायचां त्ये एक.. 

जोवर चाांगलां चाल्लांय ना तोवर येन्जॉय कू्रन घ्या लोकहो. मोठमोठे 

तत्वज्ञानी साांगनू गेले.. आजचा वदस उांद्या परत यायचा न्हाई. 

ववांग्रजीत म्हनतात ना, वलव इन प्रेझेंट का कायतरी तसां..  

.. तात्याांना मी म्हनलां.. 'काय चार वरीसां होती न्हाई ..' 

 तर तात्या फकस्त एक गानां आइकवतात.. 

'वजांदगी के सफर में गजुर जात ेह ैवो मकाम .. वो वफर नहीं 

आते..' 

.. आन पनु्याांदा पत्ते कुटाया वनघनू जातात.  

  



माझे यू ट्यूब चॅिेल.. 

 

ऑविओ वहहविओ –  

 माझे य ूट्यबू चॅनेल भाग - १ 

 माझे य ूट्यबू चॅनेल भाग - २ 

 

नमस्कार मांिळी.  

मी ना मीना.. म्हणज ेमी ना मीनाक्षी ..  

मी ना एक मॅगी सगुरण .. म्हणज ेदोन सेकां दात मॅगी बनवणारी 

.. आमच्या जेन ला स्पीि महत्त्वाचा. इांटरनेट स्पीि वकती 

एमबीपीएस.. हा सवापत महत्वाचा प्रश्न आमचा .. पवूी साग्रसांगीत 

जेवण बनवाणारीला सगुरण म्हणत .. परुणावरणाचा स्वयांपाक 

करणारी .. पण आजच्या टाइम्समध्ये माझ्यासारखीला सगुरणीचा 

दजाप वमळू नये? एकदा माझी मॅगी खाल तर बोटे चाखत रहाल .. 

गॅरांटी माझी. माग ेकुणी एक कववता ऐकवलेली..  

तरू िाळी ववना बने त्याले वरण म्हन ूनही 

बनवे दोन वमन्टात मॅगी वतले सगुरण म्हन ूनही.. 

आधवुनक बवहणाबाई जण.ू. 

https://youtu.be/bYAZsFNWohM
https://youtu.be/U-l2hHT_MIU


पण मी ठरवले.. इग्नोअर इट. काां की ते कसली कववता 

करतात ते त्याांचे त्याांनाच कळत नाही .. फरगेट वन फरवगहह .. पेक्षा 

इग्नोअर.. दट्ॅस द नेक्स्ट जेन वफलॉसॉफी .. म्हणनू दट्ॅस बेटर!  

तर साांगत माझ्या सगुरणपणाबद्दल होते.. साांगायचे काय 

त्यात? मी सगुरण आह ेह ेएकदा गवृहतक माांिले की पढेु सगळे सोप े

..  

 

तर त्यावदवशी रोहन आलेला घरी. वय वषप १२. पणु्याहून. 

म्हणाला, 

"मीन ूमावशी .. य ूकुक सो वेल .. फँटॅवस्टक मॅगी.." 

"थयाांक्स.." 

"पण काय उपयोग?" 

"म्हणजे? खातोस ना.. उदरभरण होत ेना?" 

"तो शेवटचा शब्द नाही कळला.. पण जोवर त ूऑनलाईन 

नाहीस तोवर त ूनाहीसच.." 

"म्हणजे?" 

िायरेक्ट ये जीना भी क्या जीना ह ैलल्ल?ू 



"अगां जे बनवशील त्याला पवहल्याांदा फेसबकु वर टाक.. 

लोकाांच्या लाइक्स आल्या की ग्रेट.. नाहीतर काय अथप आह ेतझु्या 

कुवकां गला?" 

नैवेद्य दाखवावा दवेाला आई साांगायची.. तसे ह.े.  

"कुवकां गला अथप नाही म्हणतोस..?" 

"माझां ऐक मावशी त.ू. बी अ यट्ुयबूर.. त ूना य ूट्यबू चॅनलच 

सरुू कर.." 

"य ूट्यबू चॅनेल?" 

"यस्स.. तझु े रेवसपी बनवतानाचे वहहविओ टाकू.. मस्त .. य ू

ववल रॉक ऑन द नेट! तेहहा कुठे तझु्या वबइांगला अथप येईल." 

 

वय वषप बारा.. वबइांगला अथप! रोहन त्याच्या पणुेरी बापावर 

गेलाय .. पण मी ववचारात पिले. पवूी मोठमोठे लोक जीवनाचा 

अथप शोधत मोठे हहायचे..  

तप काय.. बोवधवकृ्षाखाली ज्ञानप्राप्ती काय..  आताच्या 

जमान्यात जस्ट ट्वेल्हह इयसप ओल्ि रोहनला जीवनाचा अथप 

म्हणनू काही असतो वन तो कुठे सापितो ह ेठाऊक आह!े म्हटले 

ना आजकाल लाइफ इज इन फास्ट लेन..! 



 

"पण मला ते यट्ूयबूर बनणे कसे जमणार? मला नाही काही 

मावहती .." 

"ते एकदम सोप ेआह ेमीनमूावशी.. जस्ट गगुल इट.. गगुल 

नोज एहहरीवथांग.. नाहीतर मी आह े ना.. त ूफक्त विसाइि कर.. 

माझ्या चॅनेलला तर वनवफफ्टी सबस्क्रायबसप आहते.." 

"तझुा चॅनल?" 

"ऑफकोसप.. रोहन्स रॉवकां ग गेम्स! मी त्यात ऑनलाइन 

गेम्सचे वहहविओ अपलोि करतो.. अँि आय ॲम रॉवकां ग.." 

 

मी ठरवले.. रॉक द नेट.. बी अ य ु ट्यबूर.. नहया जेनचा 

गायिन्स महत्त्वाचा .. 

 

"ओके रोहन.. आपण एक ट्रायल वहहविओ बनव ू.. मी कुकते 

.. सॉरी कुवकां ग करत े.." 

"अँि आय ववल शटू.." 

दोन बोटाांनी बांदकुीची ॲक्शन करत रोहन म्हणाला. 

"पण रेवसपी कुठली टाकशील मीन ूमावशी?" 



"लेट मी वथांक.. पोह ेबनव?ू वकां वा उपमा? इन्स्टांट?" 

"िे! िाऊनमाकेट.. अँि सो मच नाॅॅन जांक .." 

"मग? पास्ता.. बगपर .. वपझ्झा .." 

"स्टाॅॅप.. उगाच माझी भकू वस्टम्यलुेट करू नकोस .. 

बनवणार असशील तर नावां घे सगळी .. नसुता ववचार करून 

तोंिाला पाणी सटुते मावशी .. त ूएक काम कर.. मेक मॅगी ववथ अ 

विफरन्स .." 

"म्हणजे?" 

"कुि हटके .. ववथ अ तिका .." 

"ग्रेट! तिका! मॅगी ववथ अ तिका! फोिणी घालते इन्स्टांट 

निूल्स मध्य.े." 

"वॉव! हहॉट ॲन आयविया! कधी करूया शटू? मावशी, मी 

फक्त रेवसपी दाखवतो.. म्हणज े तलुा िेक्ि अप हहायची गरज 

नाही.." 

आम्ही ट्रायल वहहविओ बनवायला घेतला वन रोहनची ही 

ओपवनांग कमेंट!  

"मी शटू करेन तर त ूफक्त कॉमेंट्री द.े. मी रेकॉिप करतो.." 

"ओके.. सर रोहन.." 



मी सरुू केले..  

 

"एक जाि बिुाचे भाांिे घ्या.." 

"हहॉटस ्वधस जाि बिु? कीप इट वसांपल मावशी.." 

"एक कोणतेही भाांिे घ्या.. वाटी ग्लास चमचा नको.."  

"दट्ॅस ग्रेट टच मावशी .." 

"त ूबोलतोस ते रेकॉिप होईल ना रोहन?" 

"नो वरीज .. वईु ववल एविट.. आपण पाठून म्यवुझक इफेक्ट 

पण दऊे. गो अहिे.." 

"एक भाांिे घेऊन गॅसवर ठेवा.. आवण गॅस पेटवायला ववसरू 

नका.." 

"मावशी .. ग्रेट .." 

"गॅस पेटवल्यावर भाांिे गरम होईल. त्यात दोन पळ्या तेल 

टाका.." 

"पळ्या? कीप इट वसांपल .." 

"त्यात दोन चमचे तेल टाका.. तेल गरम झाल ेकी त्यात अधाप 

चमचा राई आवण राई तितिली की.." 

"हहॉट्स तितिली? कीप इट वसांपल मावशी.." 



"राई स्प्लॅटर झाली की त्यात थोिे वजरे टाका.." 

"वजरे? एनीव े.. आपण सबटायटल्स टाकू .." 

"थोिे वहांग.. कढीपत्त्याची पाच पान.े. हळूहळू चमच्याने 

वफरवा .." 

"वन सेक मावशी .. थोिा हले्दी टच द.े. से करी वलहहस आर 

रीच इन ववटामीन सी.." 

"कढीपत्ता सी वहहटावमनन ेभरपरू असतो.. रोहन नक्की ना?" 

"नक्की कशाला हवे? सी नाहीतर िी असेल? हाऊ िझ दटॅ 

मॅटर?" 

"अरे पण काहीही साांगनू कसे चालेल?" 

"अगां मावशी, इांटरनेटवर सगळे अलाऊि आह.े ती काय 

स्कूलची एक्झाम आह?े पण असे काही बोललीस की हले्दीनेस 

कोशांट वाढतो रेवसपीचा.." 

"ओके.. तर चार पाच कढीपत्त्याची पान ेटाका.. कवढपत्त्यात 

सी आवण िी जीवनसत्त्वे भरपरू असतात .. त्यामळेु आपली 

रोगप्रवतकारक शक्ती.." 

"एक वमवनट .. कट.. हहॉट्स दटॅ? कीप इट वसांपल .. से 

इम्यवुनटी .." 



"ओके.. सो कम्यवुनटी ववल अांिरस्टँि.. तर कवढपत्त्यामळेु 

आपली इम्यवुनटी वाढते. आपल्या आजी पणजीच्या काळापासनू 

आपण फोिणीत तो वापरतोय.. आपल्या पवूपजाांना त्याची मावहती 

होती.." 

"पवूपज? हहॉट एहहर.. बट साऊां ि्स ग्रेट.. गो अहिे.." 

"तर मी इथे आता एक िोटा काांदा, थोिा कोबी, एक िोटी 

ढोबळी वमरची बारीक वचरून घेतली आह.े." 

"कट.. कट.. एवढे इनग्रेवियांट्स?" 

"त ूगप रे.. कीप इट वसांपल ठीक आह.े. पण काही बेवसक 

गोष्टी तर टाकाहया लागतील की नाही?" 

"ओके.. काँप्रो.. ती वमरची आवण कोबी आऊट.. टू हले्दी.. 

पटु सम गाजर आवण मटर .. हहॉट अ कलर काँवबनेशन..ऑसम!" 

"फोिणी झाली की त्यात काांदा, गाजराचे बारीक तकुिे परतनू 

घ्यावेत.. काांदा जळू दऊे नका.. थोिावेळ परतल्यावर त्यात हा 

मॅगीचा पॅक उघिून घालायचा आह े.." 

"से समवथांग पसपनल अबाऊट मॅगी मावशी .. त्याची 

इमोशनल हहलॅ्य ूवाढव.." 

"मॅगी म्हटले ना की मला दोन गोष्टी आठवतात.. परीक्षेच्या 

वदवसाांत रात्ी जागनू अभ्यास करताना भकू लागली की मॅगी.. 



आवण टे्रकवर.. अवमिस्ट द नेचर.. लाकिाच्या काठ्या पेटवनू 

वशजवलेली मॅगी.. वॉव! आजही तोंिाला पाणी सटुते.." 

"फँटॅवस्टक मावशी.. ग्रेट.." 

"तर हा हहजे आटा निूल्सचा पॅक आह.े. आधी मी निूल्सचा 

हा स्लॅब चार तकुि्यात ववभागनू घेणार आह े.." 

"कीप इट वसांपल मावशी .." 

"चार तकुि्यात विहहाइि करून घेणार आह.े. ते मग या 

काांदा.. गाजरच्यावर टाकून वरून पाणी टाकायचे आह.े. साधारण 

सवप मॅगी पाण्यात बिूुन.." 

"ड्राऊन?" 

"पाण्यात बिेुपयंत पाणी घालायचे आह.े. त्यावर हा मसाला 

उघिून टाकायचा आह.े. अहाहा .. काय सगुांध आह ेमसाल्याचा .. 

आवण यात ह ेगाजराचे तकुिे वन मटारचे दाणे ही आहते.. त्यामळेु 

ह ेएकदम हले्दी खाणे होणार आह.े. पाण्याला उकळी फुटते आह.े. 

मसाला त्यात वजरतो आह.े." 

"फॉर गॉि्स सेक.. से सोक .. कीप इट वसांपल .." 

"तर मसाला त्यात सोक होत आह.े दोन ते तीन वमवनटे हा 

वशज ूद्यायचा आह.े. काय मस्त सगुांध सटुलाय साांग.ू." 



"ग्रेट मावशी .." 

"मॅगी बनवण्याचा एक फायदा असा ना की यात वरून मीठ 

घालावे लागत नाही. मोस्ट ऑफ द अमॅच्यअुसप फाइांि इट 

विवफकल्ट .. वकती मीठ टाकू? सॉल्ट टू टेस्ट म्हणज े वकती? ह े

वशजतेय तोवर माझ्या रूममेटची गोष्ट साांगते.. वतन ेमोठया ऐटीत 

बटाट्याची भाजी बनवायला घेतली.. सगळे काही चार चमचे.. 

हळद वतखट मोहरी वजरे .. आवण मीठ .. वतच्या भाजीच्या चवीतनू 

ती वकत्येक वदवस सावरली नहहती .." 

"ग्रेट मावशी.. नाइस टच टू वहहविओ .." 

"आता मॅगी वशजत आलीय.. सी द कलर काँवबनेशन.. 

परफेक्ट फॉर फोटोग्राफ ऑन एफ.बी. आवण मी आता ह ेबाऊल 

मध्य ेसहहप करणार आह.े. हां.. वकती मस्त सवुास सटुलाय.. 

तमु्हाला पाककृती आविली.." 

"वसांपल मावशी .. रेवसपी.." 

"तमु्हाला रेवसपी आविली तर जरूर करून पहा. तमु्हाला 

वहहविओ आविला तर लाइक ठोका.. आवण माझा चॅनेल 

सबस्क्राइब करा.. म्हणज ेपनु्हा मी घेऊन येईन एक नवी रेवसपी 

त्याचे नोवटवफकेशन तमु्हाला येईल. आवण काही कमेंट्स असतील 

तर खाली कमेंट बॉक्समध्ये वलहून कळवा.." 



"वॉव. रॉवकां ग मावशी! ग्रेट .. ऑसम! पण वगहह पसपनल टच 

नाऊ.. साांग माझ्या घरी सवांना .. नको, साांग जीजूांना आविणारी 

विश आह ेही.. आवण ही विश फक्त माझ्या हातची खातो तो.." 

"कोण? कोण जीज?ू" 

"कोण जीज ूकाय? तझुा बॉयफ्रें ि मावशी .. लग्न झाल्यावर 

माझ्या आईचा जीज.ू." 

"रोहन .. चपु. आगाऊच आहसे .." 

"आगाऊ काय? से स्माटप मीन ूमावशी.. तलुा हह्यजू आवण 

लाइक्स हवेत तर असे टच जोिावे लागतात.." 

"कोपरापासनू नमस्कार आह ेतलुा.." 

"आवण वहहविओला नाव काय दऊेया मावहतीय? अशी बनवा 

फोिणीची मॅगी की नेहमी अशीच बनवाल.. वकां वा चमचे चाटून 

खात रहाल.." 

"वॉव.. आता त ूआहसे तोवर खराखरुा वहहविओ बनवयूा 

आवण टाकूया य ूट्यबूवर.." 

"वन सेक.. दाखव तझु्या नेटचा स्पीि वकती आह?ेट्वेंटी 

एमबीपीएस .. ग्रेट .. म्हणज ेसेहहन टू टेन वमन मध्ये अपलोि 

होईल.." 



 

तर मांिळी लवकरच येतोय माझा य ूट्यबू चॅनेल .. 'मीनाक्षीज 

सपुर फास्ट वकचन' .. बघा, लाइक आवण सबस्क्राइब करा.. 

खालचे बेल आयकॉन दाबा आवण कीप इन टच.. बाय दने. इट 

जांक इन अ हले्दी वे आवण टेक केअर.. सी य.ू. 

  



मी आनण माझ ंस्टेटस!् 

ऑविओ वहहविओ –  

मी आवण माझे स्टेटस ! भाग - १ 

मी आवण माझे स्टेटस ! भाग - २ 

 

 

'काळ बदलतो.. तो प्रवाही आह.े कुणासाठी थाांबत नाही. वेळ 

जायला वेळ लागत नाही ..' 

ही ववचारमौवक्तके मी गोळा केलेलीत ती गरुूजी श्री श्री 

शांकरबाप्पाांच्या प्रवचन कम वनरूपण कम कीतपनातनू. श्री श्री 

शांकरबाप्पा म्हणज ेसाक्षात अवतारी परुूष. पण साांगायचे त्याांच्या 

बद्दल नाही. साांगायचेय ते बदलत्या काळाबद्दल. मागे त्याला 

बदलता मन ूवगैरे म्हणत म्हणे. आता तो मन ूअसेल की मन्या.. तो 

बदलला ह ेखरे. बदल हाच स्थायी भाव म्हण.े. ह ेववधान वाचनू 

मीच अस्थायी झाले .. भारावनू गेले.. आवण आजच्या यगुात जळी 

स्थळी काष्ठी पाषाणी हयापनू दशाांगळेु उरलेल्या माझ्या मोबाईलवर 

स्टेटस वलवहती झाले..  

'थरली इम्प्रेस्ि! वफलींग ग्रेट!' 

https://youtu.be/N-soL7LeLns
https://youtu.be/8zOfumnRjgc


तमु्हाला साांगते पढुच्या पांधरा वमवनटात पांधराश ेलाइक्स आले 

स्टेटसला .. एका नी तर वलवहले 'इम्प्रेस्ि थरली ववथ यवुर स्टेटस!्' 

बाकी 'ग्रेट' आवण 'ऑसम' वफवलांग कन्हह े करणारे ही आले 

मेसेजेस. थोिक्यात काय ह ेस्टेटस ्आता स्टेटस ्वसांबॉल झालांय! 

तोच बदलत्या काळाचा मवहमा!  

 

म्हणज ेआमच्या पवूीच्या जमान्यात लोक स्टेटस सधुारायचे 

म्हणनू मेहनत करत.. आपले स्टेटस ्साांभाळायची वचांताही करत. 

सोसायटीत आपल्या स्टेटस ्प्रमाणे राहायचा प्रयत्न करत. आवण 

एकदा कमावले स्टेटस ्की ते वषापनवुष ेबदलत नस.े पवूीच ेवसनेमे 

पहा. घरान े की इज्जत वगैरे िायलॉग म्हणज े तेहहाचे 'स्टेटस ्

वसांबॉल' होत.े लोकां  स्टेटस ् साांभाळायला गािीवबिी घ्यायचे. 

स्टेटस ्प्रमाणे राहायचे तर घर तसेच हव े .. आधी घर की आधी 

स्टेटस ्हा प्रश्न मात् आधी कोंबिी की आधी अांिे वकां वा आधी 

ववरजण की आधी दही याप्रमाणेच अनतु्तररत होता. पण स्टेटस ्

महत्त्वाचे होत.े अगदी वपढ्यान वपढ्या ह ेस्टेटस ्पढेु चालत राहावे 

म्हणनू तेहहा सारेच झटत. रोटी कपिा और मकान इतकीच स्टेटस ्

ची वचांता करत लोक.  



आता जमाना बदलला. रोटी कपिा मकान आवण इांटरनेट या 

माणसाच्या मलूभतू गरजा झाल्या. स्टेटस ् त्याप्रमाणे बदलल.े 

तेहहाचे स्थायी स्टेटस ्आता अस्थायी झाल.े. म्हणज ेबघा ना.. 

माझे ते वफवलांग ग्रेट स्टेटस ्पढुील चार तासात बदलले मी.. म्हणजे 

झाले काय ना शाळेतनू फोन आला.. दसुरीतला मलुगा माझा. 

त्याला म्हण ेॲपलचे स्पेवलांग येत नाही .. कसे होणार त्याचे या 

वचांतेने मला घेरून टाकल े .. चार तासाांत माझे स्टेटस ्बदलल.े. 

'वफवलांग लो!' 

या वफवलांग लो बद्दल सहानभुतूीच े वफवलांग्स दाखवणारे 

मेसेजेस आले मला .. 'टेक्केअर' पासनू 'िोंवरी..' पयंत. काही 

नसुतेच इमोजी आले.. आवण काही उपदशेाचे िोस पाजणारेही 

आले. म्हणजे 'जीवन कसे क्षणभांगरु आह'े यापासनू 'जीवन अनांत 

आह.े.' 'त्या भवसागरातील आपण क्षदु्र कीिा आहोत' पासनू 'य ू

आर द मोस्ट इांपॉटंट पसपन इन यवुनहहसप' पयंत .. असे सगळे मेसेजेस 

आले. सारे वाचताना पढुचे चार पाच तास सहज वनघनू गेले. 

ॲपलचे स्पेवलांग मलुाला उद्या तरी वशकवायचेच असा वनधापर 

करून मी बाकी मेसेजेस किे वळले.. तर लक्षात आले सगळ्याांना 

थयाांक्य ूम्हणायचे तर राहूनच गेले. परत मोबाईल हाती घेतला .. 

पढुील एक तास धन्यवादात गेला.. वबचारा मलुगा शाळेतनू येऊन 

दप्तर फेकून खेळूनही आला तोवर ह ेधन्यवादाचे प्रकरण सरुूच 



होत.े. कारण काही धन्य लोकाांनी तर माझ्या थयाांक्स बद्दल थयाांक्स 

असले मेसेज पाठवले. काहींनी नमस्कार तर काहींनी नसुताच थम्स 

अप! शेवटी उठले मी तर नवीन स्टेटस ् टाकून .. 'जीवनातल्या 

कठीण प्रसांगी मदतीस धावनू येतो तोच खरा वमत् ..' आवण यावर 

काही कमेंट येण्यापवूी स्वयांपाकाला लागले मी. शेवटी काम 

महत्त्वाचे .. हो की नाही?  

 

पण जाता जाता कालची गांमत साांगते. 

म्हणज े काय आह े काल मी खपू वदवसाांनी पावभाजी 

बनवायला घेतली. माझ्या मैवत्णीने काल वपझ्झा बनवनू टाकलेला. 

म्हणनू मग मला पावभाजी टाकावीच लागणार होती. स्टेटस ्मध्ये 

टाकले, 'मेवकां ग पावभाजी टुिे!' त्यावर ही मेसजेेसची लाइन. 

म्हणज ेकोणी तोंिाला पाणी सटुल ेम्हण.े. कोणी मस्त म्हणाल े .. 

कोणी न खाताच टेस्टी म्हणाले तर कुणी यमाच्या मम्मीची साक्ष 

काढत यम्मी म्हणाल.े सगळे मेसेजेस वाचता वाचता खरांतर 

पावभाजी बनवायचा कां टाळा आलेला.. पण आता बनवलेल्या 

पावभाजीचा स्टेटस टाकण्यासाठी तरी ती बनवायला पावहजेच. 

मागच्यावेळी बनवलेली पावभाजी, पण वतचा फोटो सेहह नाही 

केलेला, नाहीतर तोच परत टाकता आला असता! आवण ती स्टेटस ्



पवूपकालीन पावभाजी. यावेळी नक्की साांभाळून ठेवीन. मग 

पावभाजीच्या तयारीला लागले. पावभाजी बनवणे म्हणजे वकती 

भानगिी. सगळ्या पार पािल्या. भाजी एका काचेच्या मस्त 

भाांि्यात काढली वन टाकला फोटो! काय साांग?ू चवदाशे सत्त्याहत्तर 

कमेंट्स! जेवायला वेळ होता तोवर सगळ्याांना ररप्लाय केले. 

जेवायला बसलो तर ह्याांची पवहलीच कमेंट.. 'मीठ नाही भाजीत!' 

नसेल ही. सगळे फोटो काढण्याच्या नादात रावहलेही असेल. 

मीठाचे काय एवढे? ते फोटोत थोिीच वदसत?े सगळ्याांनी त्या 

भाजीला यमी म्हटलेले ते काय उगीच. त्यापढेु नवऱ्याच्या एका 

मताची ती काय वकां मत? मी म्हटले ही.. 

"उगाच काही साांग ू नका.. पांधराशे लाइक्स आहते 

भाजीसाठी!" 

शेवटी बहुमताचा ववजय हहायलाच पावहजे की नाही?   

 

मला आठवतेय काही वषांपवूीच े रटाळ वन नीरस आयषु्य. 

आपल्या मनातल्या भावना शेअर करण्यासारखी आनांदाची गोष्ट 

नाही.. ह ेत्या शेअर केल्यावरच ध्यानात येऊ लागले माझ्या. मी 

साांग ू पवहलाच स्टेटस ् टाकला कुठला ते? माथेरानला गेले होते 

वतकिचा! नसुताच फोटो. मग कुणी त्याला वहमाचलचा फोटो 



म्हणाल ेतर कुणी उत्तराखांिचा.. ग्रेट फोटो बद्दल सवांचे एकमत 

होत.े एकात आमचा दोघाांचा फोटो होता. गांमत साांग?ू घोि्यावर 

बसण्यासाठी भाव करण्यावरून आमची वादावादी झालेली. ह्याांना 

सगळ्याच गोष्टीत बारगेन करायच ेअसते. मी म्हटले आपण रोज 

का येतो माथेरानला? उगाच भाव कशाला करताय? मग कसाबसा 

तो वाद वमटला. वन मी तो फोटो टाकला स्टेटस ्मध्ये .. त्यावर 

'लवुकां ग हपॅी टुगेदर'ची कमेंट आलीच! आता इतके सगळे म्हणतात 

तर आम्ही हपॅी असलोच पावहज ेनाही का? हा ववचार करून मी 

हसलेच तेहहा. 

 

मग हळूहळू स्टेटस ्प्रकरण अांगवळणी पिले माझ्या. घरातनू 

बाहरे पिले की स्टेटस ्.. घरात परत वशरले की नव ेस्टेटस.् नवीन 

काही बनवले की त्याचा फोटो.. नाही बनवले की मिू नसल्याचे 

स्टेटस. बदलत्या मिूप्रमाणे बदलणारे स्टेटस आवण त्याच्यावर 

कमेंट नाही आल्या तर मिू गेला त्याचा अजनू एक स्टेटस.् मलुगा 

पवहलीत गेला तेहहा त्याच्या फोटोवर भावी शास्त्रज्ञ, िॉक्टर, 

इांवजवनयर, आवकप टेक्ट अशा कमेंटस.्. खेळतानाचा फोटो टाकला 

की लगेच भावी सवचन .. नाहीतर भावी कोहली.. असल्या कमेंटस.् 

तमु्हाला साांगते, या लाइक्स वन कमेंट्सनी अगदी भरून येतां मन. 



मग 'वफवलांग इमोशनल ववथ यवुर कमेंट्स'चे स्टेटस ् टाकले की 

स्टेटस ्कसे अपिेट झाल्यासारखे वाटते एकदम.  

 

स्वत:चेच सोिा, इतराांचे स्टेटस ्बघण्यासारखा दसुरा आनांद 

नाही. पवूी चाळीत लोक राहायचे तेहहा नाही एकमेकाांच्या घरात 

िोकावायचे थेट.. बांद दाराआिची सांस्कृती अलीकिची. पण 

स्टेटस ्ने सारे वचत् बदलले. कोण वकती सखुसागरात िुांबत आह े

की द:ुखात बचुकळून काढल्यासारखा बावचळून बसला आह.े. 

कोण अगदी टाॅॅप ऑफ द वल्िप वफल करतोय तर कोण िाऊन 

इन िम्पस आह.े. कोण एक्सायटेि तर कोण विल्ि.. इतकेच नाही 

अगदी दनैांवदन स्टेटस ्अपिेट होतात .. गॉटप जस्ट नाऊ पासनू 

गोइांग टू बाथरूम.. वन वस्लवपांग नाऊ पयंत. सारे काही लाइक ओपन 

बकु! ह ेओपन बकुचे स्टेटस ्कालच वाचलेले आठवल ेमला.  

स्टेटस मध्य े सारे काही वदसते.. कोण आता प्रवासाला 

वनघतोय.. कोण पोहोचलाय टे्रन मध्य ेनाहीतर ववमानतळावर .. 

कोण आता उिायच्या बेतात आह.े. कोण शदु्ध दशेी वठकाणी 

चाललाय सटुीत तर कोण परदशेी म्हणनू गेलाबाजार बाांगलादशेात 

चाललाय पयपटनाला .. कोणाच्या वकतहया वाढवदवसाचा केक 

कापला जातोय वन कुणाच्या लग्नाची ॲवनहहसपरी साजरी होतेय.. 



कुणाच्या घरी आता सत्यनारायण आह.े. कुणाच्या घरी वास्तशुाांत 

.. वगैरे सारे काही. सारे काही जगजाहीर. अगदी जनु्या 

जमान्यातल्या चाळींसारखे!  

 

सणवारीत तर या स्टेटसना वेगळेच स्टेटस ्वमळते. स्टेटस ्वर 

गणपतीच्या वदवसाांत गणपतीचे फोटो नसतील तर बाप्पाचा 

िायरेक्ट कोप होतो म्हण.े खरे खोटे ठाऊक नाही पण मी वाचलेय 

कुठेतरी. उगाच कशाला ररस्क. मी तर दहाही वदवस वेगवेगळ्या 

गणपतींच े फोटो टाकते. नवरात्ी दसरा वदवाळी म्हणजे तर 

स्वत:चेच स्टेटस ् असलेल े सण. त्यात मग पणती.. कां दील .. 

राांगोळ्या .. चकल्या वन वचविा.. वगैरे आलेच. त्यात कुणी मेवकां ग 

चकली टुिे म्हणतेय तर कुणी बेसन लािू टुिे म्हणनू स्टेटस ्टाकत.े 

एकीन ेतर पािहयाच्या वदवसाांत मेवकां ग श्रीखांि म्हणनू चक्क्यासाठी 

उलट्या टाांगलेल्या दह्याचा फोटो टाकलेला. कुणाला ते काय आह े

ते न कळून त्यावर नाइस कपिा .. गिु टेक्स्चर अशी कमेंट आलेली 

म्हण!े लोकां  वकती वववचत् असतात नाही? कमीत कमी हाऊ टू मेक 

चक्का फॉर श्रीखांिचा गगुल सचप तरी करायचा आधी. राांगोळ्या 

वन कां दील तर इन्स्टांट वहट. माझी एक बॅकविप मैत्ीण आह.े बॅकविप 

म्हणज े कधीच या स्टेटस ् अपिेट मध्य े नसणारी. ती राांगोळी 



आवटपस्ट. वतच्या राांगोळीचा फोटो वतने पाठवला वन मी लगेच 

'राांगोळी टुिे' म्हणनू माझ्या स्टेटस ्मध्य ेटाकला. तमु्हाला साांगते.. 

कमेंटसचे फटाके वाजले सगळीकिे.. पण सगळ्यात मोठी कमेंट 

एका बालमैत्ीणीची आली.. नववीत ड्राॅॅई ांग मध्य ेफेल झालेली 

तचू यावर ववश्वास बसत नाही म्हणाली! साांगायचा मदु्दा लोकां  काय 

काय वकती वषप लक्षात ठेवतात नाही?  

 

असो. तर स्टेटस म्हणज े एकमेकाांच्या मनात िायरेक्ट 

िोकावण्यासाठी बनवलेली चाविीच आह े म्हणा ना. जनु्या 

चाळीतल्या खोलीसारखेच झाले की ह.े कुणीतरी मागे म्हणालेले..  

'गोष्टी वजतक्या बदलतात वततक्याच त्या पवूीसारख्या राहतात' .. 

वा! काय वाक्य आह.े. एकदम ऑसम.. तमु्ही मी काय म्हणतेय 

त्यावर ववचार करा..  

 

.. तोवर ह ेवाक्य माझ्या स्टेटस ्वर टाकून आलेच मी..  

  



माझा आवडता िवरा 

ऑविओ वहहविओ –  

माझा आविता नवरा  

 

 

(शाळेत असताना कसले कसले वनबांध वलहायची सवय 

असते.. माझा आविता पक्षी वकां वा प्राणी.. माझे आविते फूल 

वगैरे. त्या शाळकरी वयातील वनबांध म्हणज े बहुतेक एका 

साच्यातनू काढलेले उतारे.. फक्त पोरां थोि्या ऱ्हस्व दीघापच्या चकुा 

करतील इतकेच फरक.. नाहीतर अहाहा! वकती मधरु तो सगुांध.. 

असली सरुूवात माझे आविते फूल या वनबांधाची असायलाच 

हवी.. पक्षी असेल तर आकाशी झेप घे रे पाखरा .. वगैरे नववी 

दहावीच्या वनबांधाांचा अववभाज्य भाग जर ववषय माझा आविता 

पक्षी असेल तर.. एखाद्या पसु्तकाने कसे शहाणपण वशकवले ह े

माझे आविते पसु्तक या वनबांधात साांगणारी शहाणी मलुेमलुी 

असतातच. पण हल्ली वशक्षणाचा ढाचा बदलला आह े असे 

ऐवकवात आह.े जीवनावभमखु वशक्षण आवण जीवनवशक्षण असली 

काही प्रगती वशक्षणक्षेत्ात होताना वदसते. त्यामळेु माझे आवित े

पक्षी, प्राणी वगैरे सजीव वकां वा आविते पसु्तक, वठकाण वगैरे 

https://youtu.be/hKVEXzTokzE


वनजीव ववषयाांची मयापदा वशक्षणाने ओलाांिली आह.े 

जीवनावभमखु वशक्षणाच्या अभ्यासक्रमात स्टाटप इट अली ह ेतत्व 

आह े म्हणतात. त्यामळेु शासनान े 'सारे काही लवकर' असा जी 

आर मराठीत काढला. शासकीय असल्यान े त्याची भाषा 

समजण्यासाठी काही भाषा तज्ञाांची उच्च स्तरीय सवमती गठीत 

करण्यात आली.. सवमती कधीच बनवत नाही .. वतचे गठनच 

कराव े लागत.े. ह्या अवलवखत शासन वनदशेानसुार.. त्या गठन 

केलेल्या सवमतीने वनयमाांना अधीन राहून ववववध शब्दकोषाांची 

मदत घेऊन त्या आदशेाला वि कोि केल.े. त्यातनू ध्यानात आले 

ते ह.े. पढुील आयषु्यात होणाऱ्या गोष्टींसाठी ववद्याथी ववद्यावथंनीना  

तयार करा.. त्यासाठी स्टाटप इट अली .. म्हणज ेअसे ववषय वयाच्या 

सात आठ वषांपासनूच हाताळा ..  

वनदशे शासनाचा असल्याने तो पाळण ेभागच आह.े. इमाने 

इतबारे तो पाळला गेला.. त्यानांतर एका चौथीच्या हुशार आवण 

चणुचणुीत ववद्यावथपनीच्या वहीत सापिलेला हा वनबांध.) 

माझा आवडता नवरा 

प्रत्येक मलुगी ही पढेु जाऊन बाई होत ेआवण मग वतला नवरा 

वमळतो असे मी ऐकले आह.े मलुगी मोठी होत गेली की वतची बाई 

होत ेकी बाई झाली की मोठी होत ेठाऊक नाही पण तशी झाली की 



वतला एक नवरा वमळतो. मी अजनू मोठी झाली नाही म्हणनू मला 

नवरा नाही पण नांतर तो वमळेल. मी आईला ववचारली तर आई 

म्हणाली, मोठी होशील तेहहा साांगेन. म्हणजे नसुत्या नवऱ्यासाठीच 

नाही तर आईला ते साांगायला पण मी मोठी हहावे लागते. तर मी 

होईन मोठी तेहहा माझा पण स्वतःचा असा एक नवरा असेल.  

 

माझा जो असेल कोणी नवरा तोच माझा आविता नवरा 

असेल. मी आजबूाजलूा पावहली तर दर बाईला एकच नवरा 

असतो. म्हणजे तोच आविता असणार नाही का? तर तोच माझा 

तेहहा आविता नवरा असेल. बाकी नवऱ्याबद्दल मला नाही 

मावहती पण आई म्हणाली ते साांगते. म्हणजे मी आईला ववचारली 

की माझा गां नवरा कसा असेल? तर आई हसायला लागली. मग 

मी साांग ना साांग ना बोलली तर आईने साांवगतले ते आठवेल तसे 

माझा आविता नवरा म्हणनू वनबांदात वलवहत आह.े आवण बाकीचे 

आजबूाजचू्या बायकाांचे नवरे पाहून वलवहत आह.े  

 

नवरा हा एक माणसू असतो. म्हणज ेगायीवरच्या वनबांदात 

वतला चार पाय दोन वशांगे दोन कान वगैरे असतात तसे नवरा या 

प्राण्याला दोन पाय दोन हात दोन कान आवण िोळे असतात. काही 



नवरेलोक िोळ्याांवर चष्मा घालनू असतात. त्याांच्या कानाांचा 

उपयोग चष्म्याच्या काि्या अिकवण्यासाठी होतो. म्हणजे काही 

नवरेलोक अवजबात आइकत नाहीत, असे त्याांच्या बायका 

म्हणतात. म्हणजे कानाांचा उपयोग चष्मा अिकवण्यासाठी झाला 

की नाही? पण कान नसते तर ऐकू न येण्याबरोबर त्याांना वदसले ही 

नसत ेनाही का? त्यामळेु िोळ्याांची काळजी िोळ्यात तेल घालनू 

घेतली पावहजे असे आई म्हणत.े पण नवरेलोक तसे करत नाहीत. 

म्हणज ेआई म्हणत ेटीहही जास्त बघ ूनको वन मोबाईल घेऊन बस ू

नको. मी तर मोबाईल बाबाचा घेऊन कधी कधी दररोज दोन तास 

गेम खेळत ेतेवढेच. टीहही पण मी थोिासा बघते. काटूपन वगैरे. पण 

नवरेलोक टीहही बघतात आवण वेळ वमळाला की मोबाईल घेऊन 

बसतात. त्याांचे िोळे खराब होतील ह े त्याांच्या आईने साांवगतले 

नसेल का? पण आईचे न आइकणारे पण नवरे असतात. असे माझी 

आई नाही बोलली, तर मीच आजबूाजलूा पाहून साांगते.  

नवरेलोक सकाळी उठले की पेपर वाचत बसतात. तयार चहा 

वपता वपता पेपर वाचल्यावाचनू चहा पोटात नीट जात नाही 

म्हणतात. मग आरामात तयारी केली की कामावर जायला उशीर 

झाल्याच े कळले की ह े लोक घाई घाई करतात आवण धावत 

सटुतात. मग मध्येच िबा घरी ववसरतात नाहीतर चावी वकां वा 

पावकट. त्यासाठी ते मग बायकोला दोष दतेात. उगाच धावाधाव 



करून एकदा ऑवफसला गेले की मग मात् बायको सटुकेचा श्वास 

सोित.े ह ेआईला करताना पावहली आह ेमी. सांध्याकाळी आले 

की ह ेलोक पाय पसरून लोळत पितात. घरातील एकही कािी 

इकिची वतकिे करायला नको असे आई म्हणत ेपण ित्ीची कािी 

मात् बाबाच दरुूस्त करून आणतात.. माळ्यावरची ित्ी उिी 

मारून काढण्याचे काम पण त्याांचेच.  

सटुीच्या वदवशी नवरे लोक परत पाय पसरून झोपतात. सटुी 

म्हणज े वदवाळी दसरा वाटतो की काय? वदवाळी दसरा हातपाय 

पसरा म्हणतात म्हणनू म्हणाली मी. बायको लोक यावरून 

ओरिाआरि करताना मी पावहली आह.े पण त्याचा वढम्म पररणाम 

होतो असे आई एकदा बोलली. काही नवरे लोक भाांिणपण 

करतात. उगाच ओरिणारे नवरे लोक मला आवित नाहीत. पण 

माझा नवरा तसा नाही. म्हणजे नसणार.  

तसा माझा अजनू नवरा नाही. पण मोठी झाली की तो येईल. 

आवण तोच माझा आविता नवरा असेल. त्याला मी आविता 

नवरा म्हणाली कारण तो माझे सवप आइकेल. मी बोलेन तसा 

वागेल. म्हणजे मग का नाही तो आविता बनणार? फक्त मी त्याला 

घरची कामां वशकवली की तो आणखीन आविता बनेल. त्यासाठी 

मी त्याला शाळेत घालेन. वतकिे वशकला की तो पण मोठा होईल. 



आईचे पण आइकणारा असा नवरा असला की बरे. असा असेल 

माझा नवरा..  

 

कळल ेना कसा असणार माझा आविता नवरा? तमु्हाला ही 

नक्कीच आविणार तो..  

  



कांदेर्ोह्ांच्या गोष्टी! 

ऑविओ वहहविओ –  

काांदपेोह्याांच्या गोष्टी! भाग - १ 

काांदपेोह्याांच्या गोष्टी! भाग - २  

काांदपेोह्याांच्या गोष्टी! भाग - ३  

काांदपेोह्याांच्या गोष्टी! भाग - ४  

काांदपेोह्याांच्या गोष्टी! भाग - ५  

 

मी तशी आईवर गेलेय..  

म्हणज ेचोखांदळपणाच्या बाबतीत.  

आई कोवथांवबरीची कािी न कािी वन कढीपत्याचे पान न पान 

वनविून घेते. भेंि्याांची टोके मोिून त्या भुांि्या केल्यावशवाय ती त्या 

ववकत घेत नाही.  

कपि्याांबद्दल तर बोलायलाच नको. सािी दकुानातला 

सेल्समन समोर शांभर साि्या टाकेल पण ती तमुच्याकिे हहरायटी 

नाही म्हणनू परत वफरेल.. अगदीच काही आविले तर वतला एका 

सािीचा कलर, दसुरीचा पोत, वतसरीचा पदर वन चौथीचा काठ 

आवितो. या सगळ्याचे वमश्रण असलेली सािी वमळेल का म्हणनू 

https://youtu.be/o8iLY0D_Lpo
https://youtu.be/UbRf4k33dZU
https://youtu.be/0iCBTaEpkpI
https://youtu.be/_NI4eqDjNiU
https://youtu.be/cYPMD-2ge7c


ती दकुानदाराच्या मागे लाग ू शकते. या इतक्या चोखांदळपणा 

नांतरही वतच्याकिे इतक्या साि्या आहते तर त्या खरेदीत वकती 

वमुन अवसप गेले असतील याचा ववचार करायला हरकत नाही. 

आजवर फक्त आगपेटीच्या प्रत्येक कािीला ववकत घेण्याआधी 

वतने पेटवनू पावहले नसेल. बाकी सारे वतच्या ISI स्टॅ ांििप नसुार होत 

आले आह.े   

 

अशा आईचे गणु माझ्याकिे सांक्रवमत होणे यात आश्चयप नाही. 

माझ्या लग्नाच्या वेळी मी मलुाची परखि परीक्षा करणार ह ेठरलेले 

होत.े त्या आधी माझ्यासारखी मीच ह ेआईन ेठसवलेले मनावर. 

तेहहा मलुगा अनरुूप म्हणजे.. त्या स्टॅ ांििपचा हवा.. की नाही िावा?  

 

'पररकथेतील राजकुमारा' ह ेमाझे आविते गाणे. स्वप्नातनू 

सत्यात कधी येईल राजवबांिा रूबाबदार आपल्या त्या अबलख 

वारू वरून ? पवूी बरे होत.े. स्वयांवर माांिले की की यायचे ते.. 

तेवढाच चॉइस वमळायचा! आता 'स्वयांवर' वन 'जीवनसाथी' 

असल्या नावाची वधवूरसचूक मांिळे असली कामे करतात.  फक्त 

अबलख वारू मात् आऊटिेटेि झालेत!  

 



मी एकुलती. माझ्याबाबतीत आई म्हणायची.. 'गणुाची पोर 

ती.. अशा तशाच्या गळ्यात नाही बाांधायची..' आवण मग 

बाबाांकिे बघत एकदा म्हणाली होती, 'नाहीतर..  आमच्यावेळी..  

आम्हाला नाही वदला आईबापानी चॉइस..' 

तर दोन गोष्टी..  

एक.. मी लग्नाळू झालेली 

आवण  

दसुरे.. मलुगा मी चोखांदळपणेच वनविणार!  

 

थोिक्यात..  

'यांदा कतपहय'चा अदृष्य बोिप लागला वन आमच्या 

घराजवळील दकुानातले काांद,े पोह ेवन त्यासाठी सांलग्न सामग्रीचा 

खप वाढला.  

 

मला आठवतोय ..  

मी पावहलेला पवहला मलुगा.. सहा फुटी वधप्पाि होता. मी 

असली लहान चणीची वन नाजकूसाजकू.. माझ्याहून दपु्पट असेल 

तो. खरे नाव त्याचे आठवत नाही पण मी त्याला स्वत:च नाव 



ठेवले.. बजरांगी! त्या कुठल्याशा गोष्टीसारखा गािीभर जेवत 

असावा! त्याच्यापढेु त्या बशीतले पोह ेकेववलवाणे वाटत होत.े  

त्याला उकिलेली एखाद िझन अांिी वन चरवीभर दधू द्यायला 

हव ेहोत ेखरे. पण कायपक्रम पिला मलुगी बघण्याचा ! त्यात फक्त 

काांदपेोहचे अलाऊि असतात म्हणे! कुणी उपमा दऊेन वकां वा 

इिली िोश्याबरोबर मलुगी पावहल्याचे ऐकलेय का? त्यामळेु ते 

पोह.े. म्हणज ेकाांदपेोहचे  त्याला द्यावे लागले. मलुगा बाकी कसा 

कोणास ठाऊक. पण माझ्या दपु्पट तरी होताच.. लाांबी, रूां दी,  उांची 

आवण आकारमानात..त्याने मला काही जजुबी प्रश्न ववचारले. तशी 

मी तोंिी परीक्षेला तोंि चाांगले दते.े. त्यामळेु काही वबघिले नाही. 

आई मग म्हणाली.. 'कुमे .. तलुा काय ववचारचेय ते ववचार..' 

आता ह ेसाांगायलाच पावहजे.. माझे खरे नाव कुमे.. म्हणजे 

कुमदु वकां वा कुमवुदनी आह ेअसे वाटेल .. पण ते तसे नाही.. मी 

लोचन .. त्यातनू कुमे वकां वा कुमी नाव पिले ते कसे .. ती गोष्ट 

साांगत बसत नाही मी.. नाहीतर ती मी पावहलेली मलुे माग े

पिायची.. असेही लोचनचे नाव हाक मारण्यासाठी लोच्या.. लोची 

.. नाहीतर चन्या ..चनी अस ेकाही होण्यापेक्षा ह ेकुमे बरे.. तर तो 

पैलवान.. मी म्हणाले आईला .. 'माझा ववश्वास प्रश्नोत्तराांवर नाही.'  

ह े ..म्हणज े .. बजरांगी.. नशीब तेहहा बजरांगी भाईजान नाही 



म्हणाल.े. अथापत तसे म्हटले असते तरी चालले असते असे नांतर 

वाटले.. तर मी म्हणाले.. 'या बजरांगीने आपली ताकद दाखवनू 

द्यावी..' खरे तर म्हणायचे होते.. उठ ब ेपैलवान.. चढा ओ सामान 

.. उपर रख .. पण म्हणाले.. 'आई वकती ताकदवान आहते ह.े. 

शवक्तमान.. पाहूयात कसे उचलतात ते सामान..' 

मग त्याला आतल्या खोलीत नेल.े. वरचा पोटमाळा साफ 

करायला काढलेला. मोठमोठ्या जि पेट्या खाली काढलेल्या. मी 

म्हणाल.े. 'हीच वरपरीक्षा.. ठेवनू दाखवा या मोठमोठ्या पेट्या 

वरती..' तो बजरांगी शि्िू ठोकून उभा रावहला. 'हा माझ्या िाहया 

हाताचा मळ..' म्हणत एक एक पेटी वर चढवली त्यान.े िाहया 

हातचा मळ म्हणत त्या जनु्या परुाण्या ट्रांका चढवता चढवता त्याचा 

शटप मात् चाांगलाच मळला! 'वकती माझी कुमी हुशार' म्हणत आईने 

माझे कौतकु केले.. अथापत तो बजरांगी गेल्यावर. माझ्या स्वप्नातला 

राजकुमार अगदी नाजकू नसला तरी इतका आिदाांि ही नहहता. 

तेहहा त्या पेट्या वर चढवनू घेण्याहून अवधक काही नाही झाले. 

बजरांगी किूनही काही वनरोप नाही आला. कदावचत त्या 

कपि्याांचा ड्रायवक्लवनांगचा खचप.. त्यामळेु रागावला असावा. 

काही असो.. ही पवहली कथा काही पढेु गेली नाही. काही वबघिले 

नाही.. पवहला घास दवेाचा असे सांस्कारच आहते ना आईचे.  



 

मध ेकाही वदवस असेच गलेे..  

परत एकदा काांदपेोह्याांची ऑिपर आली! तोवर मी स्माटप 

झालेली. काांदा वचरायला एक यांत्च आणनू ठेवलेले मी. वकती 

वदवस ह ेकाांद ेसोलावे .. म्हणजे वचराव ेलागतील कोणास ठाऊक! 

चोखांदळपण ेमलुगा वनविायचा तर वेळ लागणारच!  

आईतर म्हणाली बाबाांना .. 'ह ेकाांदपेोह ेप्रकरण लाांब ूशकत.े. 

एक पोत ेकाांद ेटाका आणनू! आवण नीट एक एक वनविून आणा.' 

बाबा गमती.. म्हणाले, 'काांदा काांदा जपनू आणीन गलुाबाच्या 

फुलापरी ..' 

 

तर या वेळी तो मलुगा त्या वधप्पािाच्या एक चतथुांश 

वनघाला! म्हणजे गवणत केल्यास माझ्याहून वनम्मा! पाप्याचे वपतर. 

कोणी इतका हािाच्या सापळ्यासारखा कसा राहू शकतो? काही 

खात असावा की नाही?  

त्यान ेववचारले.. 'पढेु काय करणार?' 

मी साांगनू टाकले.. 'ववशेष काही नाही.. लग्न!' 



खरे बोलणे ही माझी खावसयत.. ह े त्याला त्यातनू कळले 

असेलच! उगाच ताकाला जा आवण भाांिे लपवा कशाला? हो की 

नाही? मी मग ववचारले.. 'वकती वकलोचे पोत ेउचल ूशकता?'  

तो गोंधळला. म्हणाला, 'तमुच ेकाय धान्याचे दकुान आह ेकी 

काय? वकां वा रेशन दकुान?' 

मी म्हटले, 'नाही हो .. असेच शारीररक क्षमतेचा अांदाज यावा 

म्हणनू!' 

त्यावर तो कािीपैलवान हसला ..हसायचा तो तोंि वाकिे 

करून .. मला माकिासारखा वाटला. पाठच्या आरशात त्याला 

शेपटू आह ेका ते मी पाहणार होत.े. पण हा बसलेला. वदसणार 

कसे? तर हा माझ्या त्या प्रश्नावर म्हणाला, 'मला असला ववनोदी 

स्वभाव आवितो!' 

मी इतक्या गांभीरपणे ववचारतेय वन ह्याला तो ववनोद वाटतोय? 

मग नेहमीप्रमाणे काांदपेोह ेआले.. आधी त्या पैलवानासमोर ती 

बशी केववलवाणी वाटायची वन आता त्या बशीसमोर हा वसांगल 

फसली केववलवाणा वाटत होता! एकूण हा बघण्याचा कायपक्रम 

सांपला.. पवहला आधीच दवेाला वदलेला.. म्हटले हा पण दऊेन 

टाकू! नरबळी! वा वानरबळी?  



आई म्हणाली शेवटी.. 'कुम ेबरे झाल ेग बाई, ते जि सामान 

त्या आधीच्या किून ठेवनू घेतलेस.. नायतर हा काय कामाचा 

नहहता इथे! गणुाची माझी पोर ती !' 

 त्या पाप्याच्या वपतरान ेत्याला मी पसांत असल्याचे कळवले. 

थोिक्यात माझा अकाउांट उघिला.. प्रगतीपसु्तकात लाल खणू 

नाही यावेळी. पण मी पिले हिेमास्तरीण..मी त्याला काठावरही 

पास नाही केले..  

यावेळेस पोह ेजरा जास्तच िान झालेले. आईन ेत्यात वहरवे 

मटारही टाकलेले.. ह ेजाता जाता साांगायला हरकत नाही!  

 

दोन झाले.. आता 'तीसरे पायदान' पर.. 

 

एकदा एक आला.. म्हणाला, 'नमस्त!े' 

मी चकूुन म्हणणार होते,  'हम नहीं समझते..' 

पढेु म्हणाला, 'नमस्ते.. इस नाचीज को कवी बभ्रवुाहन कहते 

हैं!' 

इांदरूहून आलेला. कवी होता.  



म्हणाला, 'मी वलवहतो बभ्रवुाहन इांदौरी नावाने .. कववता माझा 

श्वास.. माझा उच्िवास..' 

 मी म्हणाल,े 'जा इथनू .. मी टाकेन वन:श्वास..' 

यावर तो चक्क 'वाह वाह' म्हणाला! 'आपली जोिी जमायला 

हवी, मग बघा काहयाच्या क्षेत्ात आपण घिव ूक्राांती.. सारे कसे 

बदलनू टाकू.. उधळून लाव ूया वनषु्ठर दवुनयेच्या काळ्या कुरूप 

वनयमाांना .. घिव ूएक उष्ण क्राांती..' 

मी म्हणाल,े 'घ्या उष्ण पोह े .. थांि होतील क्राांवतवीर .. घ्या 

ओम शाांती शाांती .. !' 

यावर तो गब्र.ू. नहह ेबभ्र.ु. खषू झाला अजनूच.. म्हणाला, 'तो 

ये ररश्ता पक्का समझूां .. कुि मीठा हो जाय?' 

बोलता बोलता त्यान ेचहाचा घोट घेतला.. म्हणाला, 'साखर 

ववसरलात? काही हरकत नाही.. कुि मीठा हो जाए.. घाला दोन 

चमचे साखर!' 

अशा रीतीन ेते पोहखेाण वन चहापान झाले!  

मी ववचारले, 'उदरवनवापहासाठी काय करता?'  

तो उत्तरला, 'उदर? मदरच्या उदरातनू आलो.. जो चोच दतेो 

तो चारा ही दतेो.. जो पोट दतेो ..' 



'You mean दवेळात असता? भटजी? पजूा वबजा ..?' 

'िे हो.. क्षदू्र जालीम दवुनयेची रीत .. ना जान े मेरी प्रीत.. 

कववता माझे प्रेम पवहल.े. वतच्या पायी जीवन वावहले..' 

चकूुन मी म्हणनू गेले, 'वा! िान!' 

बोलायचे होते उपरोधाने पण माझा टोन चकुला बोलण्याचा.. 

बभ्रवुाहनला वाटले, मी कौतकु करतेय त्याचे.. थोिीफार बोलणी 

झाली.. त्याची यमके ऐकली .. शीघ्र कवी .. कवी कसला यमक्या 

तो .. शब्द जळुारी.. शब्द सतुार!  तो जायला वनघाला. जाताना 

म्हणाला, 'मी आता जाईन उित वपसाांसारखा!' 

तो गेल्यावर मी म्हणाले, 'गेलास उित..' 

आईला म्हटले, 'याच्या कववतेच्या रद्दीत पाण्याचा बांब तरी 

पेटेल का?' 

बाबा म्हणाले वैतागनू, 'असे काय कुमे, हल्ली सगळीकिे 

वगझर असतात पाण्यासाठी.. बांब कोण वापरतो हल्ली?' माझ्या 

आईचा चोखांदळपणा जागा झाला अचानक.. म्हणाली, 'तमु्ही गप्प 

बसा हो, कुमे तझुेच खरे बाई..' 

तर अशी त्या कवीराजाची बोळवण झाली. पोह्यात आईने 

यावेळी बटाटे टाकलेले वकसनू.. ह ेआपले रेकॉिप साठी!   

इजा वबजा वतजा झाला..  



आईला आता पोह ेअजनू िान बनवता येऊ लागले. सवय 

आवण काय? पढुच े पोह े केले ना आईने ते बटाट्याच्या कापा 

टाकून. मला असे जोिीजोिीन ेकसे काय येतात पहायला कळत 

नाही. म्हणजे पवहला पैलवान.. दसुरा कािी पैलवान.. वतसरा कवी 

तर यावेळी चौथा लेखक!  लेखक होता पण एका प्रायहहटे कां पनीत 

कामाला होता. अकाउांट वलवहता वलवहता कथाही वलहायचा. 

कवीपेक्षा बरा! म्हणज ेकमावता तरी!  

मला ववचारले, 'काय करता तमु्ही?'  

मी म्हणाले, 'हल्लीचे म्हणाल तर मलुे पाहतेय. तमु्ही नांबर 

चार. गांमत म्हणजे मागचा तमुच्याच अलाईि ब्राांचचा होता. कवी 

होता!' 

बाबा वैतागले. म्हणाले, 'अशान ेलग्न जमेल का तझुे?'  

अथापत ह ेबोलल ेते तो लखेकू  गेल्यावर!  काही असो.. होता 

उमदा. िाहया िोळ्याखाली चामखीळ होता त्याच्या, एखादा 

ब्यटूीस्पॉट असावा तसा. मला तो प्रथमदशपनी आविला. तो 

म्हणज ेचामखीळ नहह.े.तर मलुगा! पण एकदा चोखांदळपणाचा वन 

परफेक्शनचा ध्यास घेतल्यावर नेहमी वनगेवटहह पॉई ांटस बघावे 

लागतात. तसे मी पावहले. उांची पाच फूट सहा इांच. बटू घालनू. थोिे 

ववरळ होत चाललेले केस. आता ह ेसाांगायला हव ेकी मलुाला नीट 



पारखनू घ्यायला आम्ही न्हाहयाच्या दकुानात असतो तसा आरसा 

मलुगा बसेल त्याच्या मागे खास बसवनू घेतला होता. आम्ही 

म्हणज ेआई वन मी. त्याची मागील बाज ूस्पष्ट वदसायला हवी! ह्या 

मलुाच्या नकळत आरशात पावहल ेतर त्याची आताच टकलाकिे 

वाटचाल सरुू झालेली वाटत होती. एकूण आमचे गणु काही 

जळुणार नहहते ह ेउघि होते.  

ही दोन्ही स्थळे एकाच वधवूरसचूक मांिळाकिून आलेली. 

अनरुूप म्हण!े माझे रूप कुठे वन याचे कुठे! या शेवटच्याने मला 

काही कठीण प्रश्न ववचारले.. जस े 'स्वयांपाक येतो का?' 'नोकरी 

करणार का?' अथापत या प्रश्नाांची खरी उत्तरे बांधनकारक थोिीच 

असतात! आवण आईन ेत्यावदवशी केलेल ेपोह ेफारच मस्त होते. 

आवण तशी मी दहावी झालेय त्याबळावर वमळणारी नोकरी 

असल्यास करायला काय हरकत? म्हणनू मी दोन्ही प्रश्नाांना वदले 

एकच उत्तर.. 'हो!' याला म्हणतात आत्मववश्वास! त्याच्या बळावर 

एहहरेस्टही सर होऊ शकतो म्हण!े मग ह ेवर सांशोधन वकस पेि की 

पत्ती वा वकस खेत की मलूी? थोिक्यात या नांबर चारचा नांबर काही 

लागला नाही. 

काांद्याचे पोते मागवणाऱ्या माझ्या द्रष््टया आईचा मला 

अवभमान वाटला!   



याच्या पढेु मला उत्सकुता होती ती कोण येईल याची. एखादा 

िॉक्टर वा इांवजवनयर? िॉक्टर कठीण. ते लोक कॉलेजातच जोि्या 

जमवनू घेतात म्हण.े वन इांवजवनयर .. विग्री वमळताच वनघाले 

परदशेी. पाचवा कुणी येईपयंत काही वदवस गेले.  

आईन े उन्ह दाखवायला काांद े बाहरे काढल े वन दसुऱ्याच 

वदवशी ते परत पोत्यात भरायला लागले. अजनू एक पोह्याांची 

ऑिपर वमळाली म्हणनू!   

 

यावेळी आला तो थोिा तोतरा होता. म्हणजे माझे नाव घेऊन 

बोलला, 'ल.. ल .. लो .. चना.. बा.. बाई ..' पढुची सारी वरपरीक्षा 

मी मनातनूच रद्द करून टाकली. अथापत रीतीप्रमाणे पोहखेाण वन 

चहापान झालेच. आईन ेआज पोह्यात गाजराचे तकुिे टाकलेले. 

मटार सोबत. वपवळे पोह े .. लाल गाजर.. वहरवे मटार.. वर पाांढरे 

खोबरे.. वा! काय रांगसांगती! FB वर वकती लाईक्स वन 'तसू्सी gr8 

हो' च्या कमेंट शअुर! इकिे ही मॅच ड्रॉ म्हणज ेनकार ठरलेला.. 

म्हणनू मी उगाच गांमत केली.. त्याचे नाव प्रद्यमु्न होते म्हण!े मी 

त्याला एकच प्रश्न ववचारला, 'तमुच े स्वत:चे नाव उच्चारायला 

तमु्हाला वकती वष ेलागली?'  



प्रद्यमु्न त्यावर हसला वन म्हणाला, 'द.. द.. ह.. हा ...' म्हणनू 

हा हा करत हसला! बरा वदलदार होता हा! आधीच वनकाल लावनू 

झाल्यान ेमी यावेळी त्याचे पॉवझवटहह शोधत होत!े   

तसे कोणाचेही पॉवझटीहह काय वन वनगेवटहह काय .. शोधले 

की सापितात! आपल्याला काय हव ेयावर अवलांबनू ते! तर ही 

पाचवी फेरी अशी सांपली.. सरुू होता होताच! 

 

पढुचे पोह ेइतक्या लवकर कराव ेलागतील असे नहहत ेवाटले. 

म्हणज ेअगदी दोन वदवसाांत. मलुाच ेनाव होत,े वगरीधर धरवशांगे 

पाटील! आता या नावाचा मलुगा फार फार तर कसा अस ूशकतो? 

वगरीधर नाव म्हटल्यावर अगदी कल्पना ताणनूही कसा मलुगा 

येईल िोळ्याांसमोर? पण इथे एक सरप्राइझ होत.े मी बाहरे आले 

तर एक पोनीटेल आरशात पाहात उभी होती. म्हटले यान ेआपल्या 

बहीणीस पाठवनू वदले की काय? माझ्या येण्याची चाहूल लागताच 

ती शेपटी वळली. तर ती पोनीटेलवाला तोच होता! वगरीधर.. तो 

ही असा? म्हणजे एकदम धक्का बसावा असा अवतार!  

'हलॅो...I am वगरीधर alias रॉकी .. रॉकी पाटील..'  

त्यान ेहात पढेु केला शेकहॅ ांि करायला. मला वाटले हा पोह े

खाईल की नाही? का याला बगपर नाहीतर वपझ्झा.. नाहीतर पास्ता..   



'नमस्त!े' 

मी हात जोिून माझी शालीनता दाखवली! या लाांब 

केसवाल्याचा वनकाल मनात मी आधीच लावनू टाकलेला. तोच 

म्हणाला पढेु.. 'आमचा बॅ ांि आह.े.' 

बॅ ांि? बॅ ांिवाला? या वधवूरसचूकवाल्याांना बॅ ांिवाला अनरुूप 

वाटावा? मी पटकन आरशात पावहल.े. त्याचे केस माझ्याहूनही 

लाांब होत.े तेवढ्यात तोच म्हणाला, 'आमचा बॅ ांि आह.े आम्ही 

पाच सहा मलुे आहोत. आमचा खिक सांगीताचा बॅ ांि चालवतो . 

विमाांि खपू आह'े 

'खिक सांगीत?' 

'रॉक म्यवुझक हो.. आमचा बॅ ांि आहनेा. िबल िी म्हणज.े. 

दगिू धोंिू बॅ ांि.. म्हणनू माझे नाव रॉकी!' 

या खिकावर िोके आपटून फुटेल.. म्हणत त्याला बायबाय 

म्हणालो. वाटल्याप्रमाणे ते पोह े त्याने खाल्ल े नाहीतच. आईने 

खास सोिे घालनू केलेले. तसाच टाकून गेला. बशी उचलताना 

आई म्हणाली, 'त्याचा केस वबस नाही पिलाना बघ पोह्याांत!' 

 

हा गेला वन योगायोग काय की पाठोपाठ दसुरा आला तो ही 

गायकच ! फक्त या वेळी कुत्याप पायजम्यातला! चक्क शास्त्रीय 



गायक. ओळख करून दते बोलला, 'नमस्कार! मी पांवित उद्धवराव 

कुां भोजकराांचा वशष्य!' 

ह ेपांवित कोण कोणास ठाऊक! आमच्या घरातील गायकी 

आरत्या म्हणण्यात सरुू वन आरत्या म्हणण्यात समाप्त! 

त्यातल्यात्यात मी.. वचकनी चमेली वगैरे चाांगली गाते .. पण ते 

आपले बाथरुममध्य.े आम्हाला त्या पांवितजींची कसली ओळख 

असणार?  

पण एक गायकदावक्षण्य दाखवत बाबा म्हणाले, 'कुां भोजकर 

बवुा! वा! प्रश्नच नाही..' असे म्हणत त्याांनी कानाच्या पाळ्याांना 

हातवबत लावला! बाबा म्हणजे कमाल करतात.. तर ह े गायक 

महाशय होते चाांगले. 'सांगीतके्षत्ात हातपाय झाितोय..' असे 

स्वत:च म्हणाला तो! अशा हातपाय झािणाऱ्यावर आई दगुाण्या 

झािणार ह ेनक्की. त्यात त्याला चष्मा! आता मी कसे कॉन्टॅक्ट 

लेन्स वापरत.े. पण कोणाला त्याची मावहती आम्ही नाही होऊ 

वदली. पण असला ढापण्या .. तेही या वयात?  

 

अधाप िझनभर अनभुव झाले. आता चोखांदळपणा 

दाखवण्यासाठी मी चेकवलस्टच बनवनू टाकली! त्यात वेगवेगळे 

पॉई ांट घालनू त्याांना गणु ठरवनू टाकले. म्हणजे उदाहरण द्यायचे तर 



एकूण रूप.. िोळे .. केस.. रांग.. कपिे.. उांची.. घरची वस्थती.. 

वजन..(ते वजन अथापतच अांदाजाने ठरवत असे मी)..नोकरी वगैरे.. 

म्हणज ेमलुगा समोर आला की झरकन िोळ्याांपढूुन चेकवलस्ट 

यायची की एखाद्याची परीक्षा घेणे सोप.े  

मात् ह ेसमजण्यासाठी मला अध्याप  िझनाहून जास्त मलुाांना 

बघण्याचा अनभुव घ्यावा लागला ! अनभुवाने शहाणपण येते 

म्हणतात ना ते असे असावे! बाकी काही असो, आजवरच्या 

अनभुवातनू आईन ेपोह्याांच्या वेगवेगळ्या पद्धती मात् चाांगल्याच 

वपक अप केल्या होत्या! काांद ेअधाप पोतेभर बाकी होत.े बाबा जाता 

येता दोन दोन वकलो पोह े आणनू टाकायचे. आईला एकदा 

म्हणालेही मी, 'अगां, एवढ ेप्रकार पोह्याांचे कशाला? मागच्या वेळेस 

काय केले आजच्याला थोिीच कळणार आह?े' 

आई म्हणाली, 'अगां तसे नाही.. पण आपल्यालाच ते खाऊन 

कां टाळा येईल ना.. अजनू वकती वेळा खावे लागतील कोणास 

ठाऊक?' 

 

हा सरूज का सातवा घोिा गेला वन आजवरच्या अध्याप 

िझनाहून जास्त 'मलुाांचा आढावा घ्यायची वेळ झालीय' असे 

बाबा म्हणाल.े ते सरूज का सातवा घोिावाले ववशेषण पण 



त्याांचेच! तीक्ष्ण ववनोदबदु्धी त्याांची! बाबाांचे काय .. मांत्ालयात 

कामाला.. आढावे काय घेतील.. कदावचत चाट्पस पण बनवतील.. 

लग्नासाठी स्वत:च अध्यक्ष बननू एखादी 'लोचन वववाह सवमती' 

बनवतील. मग आईला अध्यक्ष बनवनू उपसवमती बनवतील. 

काहीही करू शकतील ते.. म्हटले ना.. तीक्ष्ण ववनोदबदु्धी त्याांची 

म्हणनू! आवण वर मांत्ालयात कामाला! त्याांच्या या योजनेत आईने 

मोिता घातला म्हणनू..  नाहीतर सातही मलुाांचे प्रेझेंटेशन केल े

असते त्याांनी, अगदी पॉवर पॉइांट!  अथापत घरात आईपढेु तशी 

पॉवर त्याांना नाही. त्यामळेु पॉइांट असा की या सगळ्यात त्या 

रॉकीच्या केसाांइतका लाांबलचक कां टाळा आला असता! आवण 

आता आढावा काय कामाचा.. सारे 'गॉन केस' तर होते!  आता 

गांमत म्हणजे या सातपैकी चाराांकिून मला होकार आलेला.. 

म्हणज ेवफफ्टी परसेंट पावसांग!  

 

त्या काांदपेोह्याांच्या रूटीनला बाबा आता कां टाळले असावेत. 

पण चोखांदळ आईचा उत्साह अजनू वटकून होता. ती म्हणायची, 

'अजनू तर सातच प्रकार झालेत पोह्याांचे..'  

अजनू काही प्रयोग बाकी होते वतच!े   

 



नांतरनांतर ते मांिळवाले कां टाळल े असावेत. खपू वदवसात 

पोह्याांची ऑिपर काही आली नाही. त्यात एके वदवशी अचानक 

सांदशे आला, उद्या येणार.. तयार रहा! आईन ेघाईघाईत ते काांद्याचे 

पोत ेउघिले. इतक्या वदवसाांत काहींना पात फुटलेली. पोह ेमात् 

होतेठीक. परत नहया जोमाने काांदपेोह्याांची जय्यत तयारी सरुू 

झाली. यावेळी आई त्यात खोबरे वकसनू वर बारीक शेव घालनू 

दणेार होती!  

 

दसुऱ्या वदवशी एका अवत गांभीर तरूणाचे आगमन झाले.  

'मी अवनरुद्ध द्वारकानाथ ब्रह्मे.. ब्रह्म ेआवण ब्रह्मे अध्यावत्मक 

कन्सल्टन्सीचा प्रोप्रायटर आवण पन्नास टक्के मालक..  FPG ..' 

न राहवनू बाबाांनी ववचारले, 'FPG?' 

'फ्रें ि, वफलॉसॉफर आवण गाईि!' 

'वा! िान! अध्यावत्मक ऐकले.. कन्सल्टन्सी ऐकले.. पण 

अध्यावत्मक कन्सल्टन्सी प्रथमच!' 

'हो.. खरांय! आम्ही कोणत्याही समस्येवर अध्यावत्मक 

दृष्टीकोनातनू उपाययोजना सचुवतो. समस्या आवण त्यावर उपाय 

हा आमचा हातखांिा!' 



स्वत: तो ब्रह्मे वतशीतला वदसत होता आवण त्याचे लग्न जळुत 

नहहत!े अथापत ह्या त्याच्या समस्येची मावहती बाबाांनी काढलेली. 

आई चोखांदळ असेल सकू्ष्म पातळीवर तर बाबा स्थलू पातळीवर 

ववचार करायचे. त्यामळेु ज्योवतषावर ववश्वास नसनूही अशा 

प्रकारची कुां िली ते बघायला येणाऱ्या सवपच मलुाांची माांिायच.े 

थोिक्यात स्वत:च्या या समस्येवर या 'ब्रह्म े आवण ब्रह्म'ेतल्या 

पन्नास टक्क्याने काय उपाय केला असेल? पण काही असो त्याच्या 

अध्यावत्मक हयवक्तमत्वाने मी मात् भारावले ह ेखरे. अशा मलुास 

नकार दणेे .. वकतीही वचवकत्सक नजरेने पाहूनही कठीण होते. 

आपल्या दशेात अध्यावत्मक कन्सल्टन्सी म्हणज ेपैशाचा पाऊस! 

मनातल्या मनात मी त्याचे अजनू पॉवझवटहह शोध ूलागले! आईला 

ही असेच वाटत असावे बहुधा. ती गप्प होती आवण आरशात 

ब्रह्मेच्या िोक्याचा पाश्वपभाग बारकाईन े बघत होती. तीही ह्या  

ब्रह्मेमळेु भारावलेली वदसत होती. चपळाईने वतने पोह्याांवर 

कोवथांबीर टाकली.. रांगसांगती िान जमनू आलेली! आई हळूच 

माझ्या कानात कुजबजुली, 'कुमे, हा बरा वदसतोय.. चहा त ूनको.. 

मीच..' 

'त ूकसा दशेील बाहरे आणनू?' 

'मखूप.. मी बनवते.. आणनू तचू द.े.' 



तर ते उरलेले वनम्मे पोतेभर काांद े .. त्याांचे वाांद ेहोणार की 

काय? मी आता वमसेस ब्रह्मे होण्याच्या मागापवर की काय? उगाच 

आगाऊपणा नको म्हणनू मी शालीनतेने खाली मान घालनू बसनू 

रावहल.े काय करणार पढेु या प्रश्नाला उगीच.. लग्न!  असल ेआचरट 

उत्तरही नाही वदले. पन्नास टक्के ब्रह्म ेवनघनू गेला. वन मी आतरुतेने 

वाट पाहू लागले. त्याच्या अध्यावत्मक कन्सल्टन्सीत मदत म्हणनू 

मीही काही करायचे ठरवनू ठेवले मनाशी.. फेस रीविांग.. हस्त रेषा 

..की अजनू काही? दहावीनांतर करण्याचे कोसेस असणारच ना. 

काही वदवस असे स्वप्नात गेले.   

पण हाय रे दवैा!  

माझा रेकॉिप आजवर सातपैकी चार वेळा पास असा होता.. 

तो ब्रह्मेन ेचार बाय आठ करून टाकला. माझ्यासारखीला नकार? 

काही जणाांना खोि असते दसुऱ्याची खोट काढण्याची. असेही 

त्याचे दात थोिेफार माझ्यापेक्षाही वाकिे होत.े. बरेच झाले!  

 

पण तरी ह्या नकाराची गुांज खपू वदवस ऐकू येत रावहली. बाबा 

परत सवमती स्थापना करण्याची गोष्ट करायला लागले. आईन ेधीर 

सोिलेला नहहता अजनू. पण म्हणाली, 'कुमे, अशावेळी जरा जास्त 

स्माटप हहायला पावहज ेबरां..' म्हणज ेकुठेतरी मी कमी स्माटप होत?े 



थोिक्यात हा प्रेमभांग.. त्यातनू बाहरे पिण्यास त्याच ब्रह्मम्याच्या 

कें द्रात तर नाही जावे लागणार ना असे वाटायला लागले काही 

वदवस.   

 

पण एकूण या प्रकाराने आई शहाणी झाली. आता एक आि 

एक वदवस काांद ेबाहरे काढून त्याांना उन्हां दाखव ूलागली!  

त्यानांतर यावेळी मला साांगनू आलेला मलुगा दसुऱ्याच 

कुठल्या वववाह मांिळातनू आला होता. इस्टेट एजांट लोकाांची कशी 

साखळी असते तशीच याांची पण असते की काय?  

 

एक सॅम्यएुल बलसारा नावाचा मलुगा आला बघायला. 

आवफ्रकेत असायचा म्हण!े सॅम आला तो एकटाच. 

तोिक्यामोिक्या इांग्रजीत बोलायला लागला.. आता इथे नम्रपण ेह े

मान्य करायलाच हव.े. त्याचे इांग्रजी तोिकेमोिके ह ेमी अांदाजानेच 

साांगते. मलाच इांग्रजी तोिमोि न करता आले असते तर दहावीला 

परत ऑक्टोबरला कशाला बसायला लागले असते? आवण नम्र 

बनायला मागचा तो ब्रह्मदवेाचा म्हणज ेब्रह्मेचा इफेक्ट अजनू बाकी 

होता.. तर त्याचे ते इांवग्लश.. हा सॅम कुठून टपकला कोणास 

ठाऊक? होता काळाकवभन्न .. आवफ्रकेतनू स्पेशल रांग लावनू 



आलेला की काय कुणास ठाऊक.  तोंिातल्या तोंिात काय 

बोलायचा कळायचे नाही. याला आई काही झाले तरी फेल 

करणार.. म्हणनू मी त्याचे पॉवझवटहहस पाहायला लागले. आईने 

तर त्याच्याकिे लक्ष दणेेही सोिलेले. अगदी त्याच्या पाश्वपभमूीचा 

आरसा पाहणेही सोिलेले. बाबा आता कां टाळले असावेत. कारण 

तो गेल्यावर त्याचे घोिे दामटवत म्हणाले..'काही प्रॉब्लेम नाही. 

हल्ली वमळत ेफेयर ॲ ांि लहहली.. लावनू लावनू होईल गोरा.'  

मला बाबाांचा तो वांशवादी ववचार नाही पटला. काळेगोरेपणा 

आपल्या हातात थोिीच असतो? काही असले तरी सॅम मला थोिा 

आविला होता. आवफ्रकेत जायची स्वप्न ेपाहूही लागले होत ेमी. 

पण आईने फार काळ तसे होऊ वदले नाही.. म्हणाली.. 'त्या काळ्या 

आवफ्रकेत दणे्यापेक्षा ववहीरीत नाही ढकलणार माझ्या पोरीला?' 

ही एक बोलायची पद्धत असणार.  

एकतर मुांबईत ववहीर कुठून आणणार.. आवण मला तसे 

चाांगले पोहायला येते..ह ेआईलाही ठाऊक आह!े तर हा बलसारा 

.. उगवला तसा मावळला ह ेखरे. या काळ्या बलसाऱ्याच्या वेळी 

आईन ेपोह ेबनवले ते लाल रांगाचे होत!े ह ेआपले एक रेकॉिपसाठी!  

 



या सवप नऊ मलुाांच्या प्रकरणात बाबा कां टाळले. वकती पोह.े. 

वकती काांद.े. वकती वमरच्या..वन वलांब े खची पिल े असतील! 

वैतागनू बाबा म्हणाल,े 'काही खरां नाही कुमे, आतापयंत दहा पोरे 

झाली असतील.' 

बाबा असतील म्हणाले पण आईन े'असती' ऐकले असावे..  

ती म्हणाली. 'काय ह?े जीभेला काही हाि?' 

खरेतर बाबाांनी ती सवमती न बनवल्याने वन चाटप न बनवल्याने 

त्याांचा वहशेब चकुत होता. बाबाांचे काहीतरीच.. दहा म्हण.े. अगदी 

ददुवैाचे दशावतार असल्यासारखे बोलणे. मी आईचीच मलुगी.. 

चाांगले स्थळ वमळायला मेहनत तर हवीच!  

 

काही असो, पढेु काांदपेोह े प्रकरण अांगवळणी पिायला 

लागले. अगदी याांवत्कपणे ..वनरोप आला.. काांद ेकाढा.. वचरून 

ठेवा.. वमरच्या ..वलांब.ू. पोह ेवभजवनू ठेवा .. मी आईला सारी तयारी 

करून दते.े. तीच प्रश्नोत्तरे आवण तीच उत्तरे.. आह ेकाय वन नाही 

काय! आईचा उत्साह मात् दाांिगा.. अजनूही त्याच उत्साहात ती 

नवनवीन प्रकारचे पोह ेबनवायला घेते. आवण कोणी आविला तर  

स्वत: आले- वबले टाकून चहा बनवायला घेते!  

 



त्यानांतर अजनूही काही आले. एकदा एक आला.. नारळ 

ववकायचा .. म्हणाला, 'ह े पहा..' म्हणनू आपल्या स्वतःच्याच 

अांगठीने स्वत:चे िोके नारळासारखे खणखणीत वाजवनू दाखवनू 

गेला! एक शाळामास्तर आला.. हजेरी घ्यावी तसा, 'वमस लोचन 

कमलाकर साळुांखे' अशी हाक मारून गेला. तर एक होता तो 

कुठल्यातरी कुरीयर कां पनीत कामाला होता.. म्हणाला, 'काही 

होवो.. तमुची विवलहहरी वेळेत होईल!' आई थोिीशी 

वचिल्यासारखी वाटली तर सावरून म्हणाला, 'म्हणजे तमुची पत्े 

वेळेत पोचवेन अगदी..'  

पत् काय पोहोचवतोय..  पात् होता नसुता!  

अजनूही आले.. पोह ेखाऊन गेले. मला तो लहानपणीचा खेळ 

आठवला.. 'कोणीही यावे वटकली मारून जावे..' तसे 'कोणीही 

यावे.. पोह ेखाऊन जावे..चहा वपऊन जावे ..' 

 

असे वकत्येक नमनेु झाले.. काहींना मी फेल केले.. काहींनी 

मला.. तर काही आईकिून नाकारले गेले! नांतर मी त्या मलुाांचा 

काऊां ट सोिून वदला. बाबाांना अधनूमधनू ते आढावा घ्यायचे झटके 

येतात.. पण या(ही)बाबतीत आईचा चालतो .. नकारावधकार 

आवण एकावधकार ही.. फक्त आईच्या हातच्या पोह्याांची ववववधता 



पाहून कौतकु वाटत राहते. आईच ती! पण वकतीही सगुरण झाली 

तरी काांदपेोह्याांत वकती ववववधता आणणार आह ेती?  

 

आतापयंत मी त्या मलुाच्या प्रतीक्षेत आह.े म्हणज ेअजनू तरी 

मला तो राजकुमार नाही भेटला जो माझ्या परीक्षेत उत्तीणप होऊ 

शकेल. आतापयंतच ेह ेसारे वाचनू अांदाज आलाच असेल की 

कसा राजकुमार हवाय या कुमी नामक  राजकन्येला! बघा कुणाला 

ह ेआहहान पेलणार असल्यास.  

 

बाबाांनी नवीन काांद्याचे पोते आणनू टाकलेच आह.े. आवण 

आईन ेपोह्याांच्या एकशे एक रेवसपीजचे पसु्तक!  

जय्यत तयारीतच आहोत आम्ही.  

आह ेकुणी माईचा लाल? थोिे आधी कळवा म्हणज ेघेते परत 

काांद ेवचरायला..  

  



राणीची दोि र्िे.. 

ऑविओ वहहविओ –  

 राणीची दोन पत्े पत् क्र. १ - भाग १  

 राणीची दोन पत्े पत् क्र. १ - भाग २ 

 राणीची दोन पत्े पत् क्र. २ 

 

१. 

वप्रयतम राज्जास, 

वजवलगा,  

कधी रे येशील त?ू 

त ूजाऊन एकच वदवस झाला पण एक यगु लोटल्यासारखे 

वाटत आह.े तझु्या आठवणीने एक एक सेकां द मोजते आह ेरे मी.. 

चोवीस हजार एकशे पाच सेकां दापयंत मोजले मी.. नांतर मोजणे 

सोिून वदले .. मोजले काय की न मोजले काय.. वेळ जायला 

तेवढाच वेळ लागतो ह ेलक्षात आले माझ्या .. पण त ूनसताना हाच 

वेळ काळ बननू अांगावर येतो रे.. त्याचे काय कराव?े 

अगदी काहीच, म्हणज ेपांचवीस तीस तासाांपवूी त ूआजबूाजसू 

होतास.. तझु्या अवस्तत्वाने वजवांत वाटणाऱ्या या घरात तझुी नसुती 

https://youtu.be/LxB-0GyB-bo
https://youtu.be/jBwHTRo1AAk
https://youtu.be/Dwg5x05UwOg


चाहूलही वजवांतपणा आणत होती. तझु्या श्वासातनू ओढलेला 

ऑवक्सजनचा एकेक अण ू आवण त ू सोिलेल्या काबपन िाय 

ऑक्साईिचा एकेक रेण ूतझु्या असण्याची जाणीव करून दते होता 

.. अगदी कालच रात्ी तझुे ते तारसप्तकातनू मांद्रसप्तकात लीलया 

वफरणारे घोरणे कानाांना तपृ्त करीत होते. येता जाता तझुे मला हाक 

मारण.े. िोट्या िोट्या गोष्टींसाठी ही.. अगदी शेजारी असलेला 

पाण्याचा ग्लासही तलुा माझ्याच हाताने हवा.. ऑवफसात तलुा 

जायचे.. पण तयारी मी करावी .. तलुा काहीही हव ेअसेल तर मी 

हवी.. मीच हवी.. माझ्यावाचनू तझु ेपान ही न हलावे? फक्त तझुा 

श्वास तलुा स्वतःलाच घ्यावा लागतो.. नाहीतर ते ही मी केले असते 

रे.. आता त ूदरूदशेी गेलास.. काही वदवसाांत परतशीलही पण त ू

नसतानाचा एक एक वदवस एक एक यगुासारखा वाटू लागेल.. 

आवण मी नसताना तझुे कसे होईल? तझु्या ब्रशला टूथपेस्ट 

लावण्यापासनू तलुा पाांघरूण दणे्यापयंत.. सारे काही मीच कराव े.. 

त ूफक्त आज्ञा करावीस .. िे! आज्ञा कसली? तझु्या आवण माझ्यात 

वनमापण झालेले रेशीम बांध.. त ून बोलताच मला कळावे .. की तझुे 

मोजे जागेवर नाहीत.. वकां वा तझु्या शटापचे बटण तटुत आले आह.े. 

मला अजनू आठवते.. तशी गोष्ट जनुी नाही.. आपल्या लग्नालाच 

तीन मवहन ेझाले असतील तर गोष्टही फार जनुी कशी असेल? तर 

तझु्या शटापचा उसवलेला वखसा अांगावरच वशवताना हळूच तलुा 



टोचलेली ती सईु.. एक प्रश्न पिलेला मला .. वसनेमात अशी 

शटापची बटणां शटप न काढता का लावतात? त्या सांस्कारातून 

आलेली मी.. वखसा वशवायला दोन टाके मारताना तलुा टोचलेली 

सईु वन त्यावर त ू म्हणालेलास, लागी कलेजवा कट्यार! सईुला 

कट्यार म्हणणे तझु ेमाझ्याही हृदयात कसे खोलवर रूतनू बसले 

आह ेम्हणनू साांग.ू  

तसा त ूआहसेच कवी मनाचा. ऑवफसातल्या रूक्ष कामात 

कवीमन त ू कसे जपनू ठेवले असशील?  मला आश्चयप आवण 

कौतकु वाटते. वेळोवेळी त ू तझु्या दोन वकां वा चार ओळींच्या, 

आवण ववशेष प्रसांगी त्याहूनही दीघप अशा काहयपांक्ती म्हणतोस ना 

तेहहा जीव ओवाळून टाकावासा वाटतो रे. त ूआता काही वदवस 

नसशील तर तझु्या साचलेल्या काहयवपसाऱ्याचा वनचरा कसा रे 

करशील याची काळजी वाटते मला. तशी मी तझु्याबरोबर तझु्या 

साथीन ेवकां वा तझु्या मागोमाग सीतेसारखी यायला तयार होत,े पण 

तलुाच ते शक्य नहहत ेम्हणालास. त्यामळेु तलुा अन ्मला, दोन्ही 

बाजूांस ववरहाग्नीत जळणे आले.  

त ूगेलास वन तझुी एक एक गोष्ट मी आवरून ठेवलीय घरात. 

एखादी गोष्ट तलुा वदली मी काढून की परत ती जागी ठेवायची सवय 

नाही रे तलुा. मी म्हणाले तलुा, त्यावेळी म्हणालास त,ू राणी 



घरातल्या सवप गोष्टींना सवपकाळ तझु्याच करकमलाांचा स्पशप हहावा 

असे वाटते मला. करकमल काय.. हस्तद्वय काय वन दशभजुा दगुाप 

काय! वकती रे काहयमय बोलतोस त.ू आता त ूयेईतोवर मात् गद्य 

सांभाषण ऐकावे लागेल आजबूाजचू्या लोकाांचे.  

 

तीन मवहन्यात दवुनया इतकी बदल ूशकते? त्याआधी आपला 

साधा पररचय ही नहहता. रीतीनसुार सारे काही झाले. रीतीररवाजात 

तझु्या घरचे माग े सरणारे नाहीत म्हणालास त,ू पटले ते मला. 

मोठयाांच्या हयवहारात आपला हस्तक्षेप नको म्हणनू त ू

विीलधाऱ्याांचा मान ठेवलेला मी पावहला आपल्या लग्नात. 

लग्नानांतर आपला इकिे राजा राणीचा सांसार थाटला आपण. 

त्याला उणेपरेु तीन मवहने झाले. त्यात आनांदाच्या झोक्यावर 

झलुतेय मी असे वाटतेय.. झोपाळ्यावाचनू. त ूअसा झोक्यावर 

बसलाहसे.. तलुा पायान ेझोका घ्यायचा कां टाळा .. मग मी तलुा 

उभी राहून झोका दतेेय.. त ूउांच झोक्यावर झलुतोयस.. असे वचत् 

मला वदसतेय रे स्पष्ट .. आवण त ूझलुलास काय की मी.. आपण 

दोघे वेगळे थोिीच आहोत रे?  

 



त ूगेलास वन मी वेिीवपशी होऊन गेल्या तीन मवहन्यातला 

वदवस अन ्वदवस स्मरते आह.े नहवद वदवस म्हणज ेवकती क्षण रे? 

गवणत कठीण आह,े पण त्या क्षणाक्षणावर तझुेच नाव वलवहले आह े

रे. जण ूमला स्वतांत् अवस्तत्वच नसाव.े आवण त ूआवण मी याांच े

स्वतांत् अवस्तत्वच नसण ेयासारखी सखुद भावना नाही रे दसुरी. 

म्हणज ेबघ ना.. घोरावे त.ू. झोप माझी हहावी. खावेस त ूअन ्पोट 

माझे भराव.े. पसारा करावास त.ू. आवरून मी ठेवावा.. कववताांच्या 

ओळी ऐकवाहयास त.ू. कान माझे तपृ्त हहावेत.. वकती गोष्टी अशा 

साांगाहयात?  

एक साांग?ू हस ूनकोस. तलुा नावान ेहाक मारतेना त्यामळेु 

एका गोष्टीला मकुते मी.. नाहीतर राजा तलुा राया, सजणा, वप्रयतम, 

वचतचोरा अशा काय काय ववशेषणाांचा ववशेषनामासारखा वापर 

केला असता मी! तसा अजनूही करू शकते.. बघ हाां.. काहीतरी 

आलेय मनात ते वलवहते.. हसलास तर बघ.. 

एका अलकापरुी राज्यात एक राजकन्या आपल्या 

राजकुमाराची आतप नजरेने वाट पाहात बसली होती. राजकन्या 

कसली.. साधीसधुी मलुगी होती ती.. पण राजकुमाराच्या येण्याकिे 

नजर लावनू बसलेली .. तो कुठल्यातरी अबलख दचुाकीवर स्वार 

होऊन येईल .. राजकुमार तो.. त्यामळेु ती आपोआपच राजकन्या 



होऊन जाईल ना.. आवण नांतर राजाची राणी! एके वदवशी वतचा तो 

राजकुमार आलाच.. ल्यनुावर बसनू. त्याने वतला वन वतन ेत्याला 

पावहल.े नजरबांदीच झाली जण.ू. त्यान े वतच े वचत्त चोरले.. 

ह्रदयाच्या कप्प्याांत जाऊन बसला तो.. वतचा तो वचतचोर सजणा 

.. राया .. वप्रयतम.. पढेु काय? प्रीतीच्या दोन पाखराांनी मग 

आकाशी एकत् झेप घेतली.. राजकुमार आवण त्याची राजकुमारी 

दोघांही प्रेमाच्या अथाांग सागरावरून उन्मकु्त आवण स्वच्िांद ववहरू 

लागले .. राया, या गोष्टीतली राजकन्या मीच आह ेरे.. आवण राजा 

त!ू  

आज त ूदरूदशेी गेलास ना म्हणनू वचत्त थाऱ्यावर नाही माझे. 

एकेका क्षणाची आठवण होऊन मन कसे मोहरून जात.े कधी रे 

येशील परतनू.. वजवलगा.. 

तझु्या वाटेकिे िोळे लावनू बसलीय तझुी ही साजणी..  

एक ववचारू? साांगशील? तलुाही माझी वततकीच आठवण 

येतेय का रे वतकिे? ववरहाच्या वन्हीत त ूही वततकाच जळतोयस 

का रे? मला शक्य असते ना तर पक्षी बननू उित उित वतकिे आले 

असते.. आवण वखिकीतनू एका माणसाची माझ्याववना उिणारी 

धाांदल पावहली असती.. पदोपदी तलुा माझी आठवण येत 

असणारच ना राजा.. फक्त ती कशी येते ते एकदा तझु्या खोलीच्या 



बाहरेील झािाच्या फाांदीवरून पाहून परत उित आले असते इकिे. 

पण ह ेएखाद्याचा जीव पोपटात नाहीतर बेिकात असणे लहान 

मलुाांच्या गोष्टीतच असते रे..  

 

पण एक साांगते शेवटी.. परीकथा कुणी वकतीही म्हणोत 

काल्पवनक, त्या सत्यात उतरू शकतात.. कुणाचा ववश्वास नसेल 

तर त्याांनी माझ्याकिे पहावे! 

एखाद्या परीकथेसारखेच आह ेरे सारे.. आवण ते आनांदात नाांद ू

लागले .. तसेच सारे!   

ह ेपत् मी तलुा आल्यावर वाचायला दईेन.. तेहहा हसलास तर 

बघ.. गाठ माझ्याशी आह.े. आवण साधीसधुी नहह े .. तर साता 

जन्माची.. लग्नगाठ..  

 

तझुीच 

राणी  

------ 

  



पत् - २ 

वप्रय राजाभाऊ, 

राजाभाऊ! ह े रे कसले नाव ठेवलेले? तझु्या घरचे कामच 

असले! त ूमाझा भाऊ नाहीस पण नावच ह.े राजाभाऊ! मी तझुी 

राणी. नावाने का होईना. पांचवीस वषापत तेवढीच हौस परुवलीस 

बघ..  

 

त ूगावी जाऊन मवहना उलटला. यायची वेळ जवळ आली 

की एक अनावमक हुरहूर वाटू लागत.े गेल्या मवहन्यातला एकेक 

वदवस मी एकटीन े वकती आनांदात काढला .. कोणाची पाठून 

भणुभणु नाही.. राणी ह ेद,े ते द ेनाही, ह ेकुठेय.. ते कुठेय नाही .. 

येताजाता ऑिपरी सोिणे नाही .. मी असा स्वातांत्र्याचा एकेक क्षण 

भरून घेत होत ेमाझ्यात. मी आत घेतलेला ऑवक्सजनचा एकेक 

अण ू वन सोिलेला काबपन िायाॅॅक्साईिचा एकेक रेण ू हचे 

साांगतोय.. राणी, गेल्या तीस वदवसाांत वकती उन्मकु्त स्वातांत्र्याचा 

अनभुव घेतलास त!ू  

 

वकती वदवसाांत ती शाांत झोप झाली माझी. नाहीतर तझुे ते 

घोरण.े. माझ्या झोपेचे खोबरे करणारे. आता त ूनहहतास तर सारे 



कसे शाांत शाांत. इतक्या वषापत अगदी प्रकाशचे माक्याच े

आयवुेवदक तेल िोक्यावर  थापल्यासारखी शाांत झोप आली बघ 

मला. लवकरच त ूपरततोयस.. परत ते तझुे तारसप्तकातले घोरणे 

सरुू आवण माझा वनद्रानाश ठरलेला.. मग वकतीही माक्याचे तेल 

थापा की नवरत्न तेल. आधी तझुा जाॅॅब कसा वफरतीचा होता. 

मधनू मधनू ववरहवेदना झाल्यातरी थोिी मोकळीक वमळायची. पण 

गेल्या दहा वषापत तझुी ती नोकरी बदलली. वफरती बांद झाली. 

आता इतक्या वषांनी त ू गेलास बाहरे. तलुा साांगते गेल्या 

मवहन्यातला एक क्षण ही असा नसेल ज्यात मी सटुकेचा वनश्वास 

टाकला नसेल. एक मवहना म्हणज े तीस वदवसाांचे तास वकती.. 

वमवनटे वकती वन सेकां द वकती.. मी काही गवणत करत बसत नाही .. 

कारण असे क्षण क्षण मोजत बसले तर वेळ जायला कमी काळ 

जातो की काय असा भ्रम होतो.. मी आपल्या स्वातांत्र्याचे असे क्षण 

म्हणनू मोजण्याच्या फां दातच पित नाही.  

 

गेल्या वकत्येक वषांपासनू तझुा तो आळशीपणा पाहून माझे 

िोळे वदपले म्हण ूका? सगळ्या िोट्यात िोट्या कामासाठीही 

तलुा राणीच हवी. अगदी सकाळचा चहाचा कप ते रात्ी अांगावरच े

पाांघरूण .. सारे हाती हवे. मोज े तर हमखास हरवतोस त ू वन 



शटापवरची बटणां तोिणां तझुा िांदच असावा असा सांशय येतो 

कधीकधी मला. ते वसनेमात अांगावरतीच शटापचे बटण लावणे 

रोमँवटक असेलही.. पण एकदा तशी वशवायला गेले वन टोचली सईु 

तलुा तेहहा वकां चाळत ओरिलेलास त.ू. अजनू नाही ववसरले. आता 

बटण तटुो की शटापचा वखसा फाटो.. वसनेमातल्यासारखां शटपवबटप 

वशवणां बांदच केलां मी तेहहापासनू. वसनेमावाले काय, कायपण 

दाखवतात!   

तर तझुे ते परावलांवबत्व पाहून मला तर वाटते त ूस्वतःचा श्वास 

घेणे पण माझ्यावर सोपवशील की काय! म्हणज ेबघ ना, जेवण मी 

बनवावे .. भरुके त ूमारावेस .. घोरत त ूरहावे.. झोप तझुी हहावी वन  

रात्भर जागरण मी करत रहाव.े. ऑवक्सजन त ूशोषावास.. काबपन 

िायाॅॅक्साइि माझ्यासाठी सोिावास.. असा कसा रे त ू गेल्या 

काही वषापत असा झालायस? ही राणी तझुी एकेकाळी राणी होती, 

ती आता नावापरुतीच राणी रावहलीय रे तझु्यासाठी.  

 

आवण खरां साांगते, त ूगेलास वन कसां शाांत वाटतांय .. तझुे ते 

थोि्या थोि्या गोष्टींवर वचिणे.. तशी सवय झालीय आता. इतकी 

की न वचिलास तर चकुल्या चकुल्या सारख े वाटते मला. त ू

म्हणायचास, त ू अँग्री यांग मॅन आहसे.. आता पन्नाशीत अँग्री 



ओल्ि मॅन म्हणवनू घेशील, पण वचिणे काही सोिणार नाहीस का 

रे? तझु्या कववताांतनूही त ूअसांतोषाचे उग्र हुांकार सोितोस म्हण.े. ह े

शब्द तझुेच. ऑवफस साांभाळून त ू असा कववतेच्या ओळी 

रचायचास आधी.. काहयवपसारा तझुा .. वकती रोमँवटक .. तो 

रोमँवटकपणा अगदी अँवटक झाला त्यालाही वकती वष े उलटून 

गेली.. काहयवपसाऱ्याचा आता काहयपसारा झालाय. आता तझु्या 

कववता त ूमधनू मधनूच ऐकवतोस मला.. त्यात तझुी तक्रार असते.. 

मी तझु्या कववता ऐकायला तयार नाही म्हणनू. मला साांग, घरचे 

सारे साांभाळून तझु्या अखांि असांतोषाचे उवद्वग्न आवण उग्र फुत्कार 

ऐकायला वेळ कुठे आह े रे मला? आवण मी तझुे कववतावाचन 

ऐकले नाही की त्यावरही तझु्या असांतोषाचा उद्रके होत राहातो.. 

तो अलग! 

 

मी लहान होते ना तेहहा मला परीकथा सत्यात उतरतात असा 

ववश्वास होता. अबलख वारूवरून येणारा वन अल्लि राजकन्येस 

अल्लद उचलनू नेणारा राजकुमार सत्यात येतोच.. अशी भाबिी 

होत े मी.. तसा कुणी न कुणी येत असतोच, उचलनूही नेत 

असतोच.. पण परीकथा सांपते ना ती लग्नानांतर. 'द ेवलहहि हपॅीली 

एहहर आफ्टर' एवढ्या एका वाक्यात नांतरच्या साऱ्या आयषु्याचे 



सार साांग ूपाहतात त्या परीकथा सत्यात कशा असतील? अगदी 

हल्लीची भाषा वापरायची तर 'िेवहहल इज इन विटेल्स' म्हणतात 

ना तसे आह ेह.े. खरांच आह ेकी नाही ते? 

 

ह ेपत् तलुा वकत्येक वषांनांतर वलवहतेय. तलुा दाखवणार ही 

नाही कदावचत. कदावचत दाखवेन ही.. तेहहा रागावनू बस ूनकोस 

.. वचिू नकोस.. शेवटी काय साता जन्माची गाठ पिलीय.. माझी 

आई म्हणायची लगीन गाठ म्हणज ेराणी, गाठ पिली ठकाठका..! 

आवण ती ही साधीसधुी नाही .. तर साता जन्माची!  

 

तझुीच, 

राणी 

  



एका डासीचे मिोगत.. 

ऑविओ वहहविओ –  

एका िासीचे मनोगत 

तमु्हाला साांगते.. माग े दरू गावाबाहरे कुणा एका स्वामींचे 

प्रवचन चालल ेहोत.े माणसाांची गदी.. उघि्यावर सगळे बसलेले. 

माझी ि्यटूी लागलेली वतकिे. स्वामीजींच्या आजबूाजसू 

मच्िरवगापन ेवफरकू नय ेम्हणनू वहरहया वहरहया धरुाच्या तबकि्या 

लावलेल्या. साांगत काय होत.े. तर ते स्वामी साांगत होत.े. 

'मनजुा,आयषु्याचा खरा अथप शोध.. जा जगात आला आहसे ते 

कशासाठी याचा ववचार कर. म्हणजेच तझु्या जीवनाला अथप 

येईल.' लोकां  मान िोलवत ऐकत होते. मी पण थबकून जवळच्या 

वभांतीवर बसनू थोिे ऐकत होत.े माझ्या मैवत्णी आवण मी खशू 

होतो. आजबूाजलूा इतके लोक एकाच वठकाणी सापिलेले .. असे 

भरगच्च ताट वाढलेले पावहले की नसुते बघनूच तपृ्त हहायला होत.े. 

तरी काही चावे मात् घेतले मी. स्वामी साांगत होते त्याचा अथप मला 

मात् चाांगलाच समजला.. वतकिून उिून पहाटे घरी आले. 

अांथरूणाला पाठ टेकली. खरेतर आज उिण ेजास्तच झालेले, 

तरीही िोळ्याला िोळा लागेना.. त्या प्रवचनानांतर मी ही आपल्या 

मच्िरत्वाबद्दल ववचार करायला लागले..  

https://youtu.be/lIPu64bH-cE


काही किू काही गोि ..  

 

म्हणज ेकाय साांग ू..  

आमचा बाई जन्मच असा. असा म्हणज ेकष्ट आवण मेहनत. 

म्हणज ेआमचे परुूष वगापतले सारे.. उगाच कोणा मनषु्याला चावनू 

नाांग्या मोिून घेणार नाही कोणी. ना ही कोणाच्या हातनू चापटी 

खाऊन जीवाचा अांत करवनू घेणार. ते सारे आम्ही करावे. म्हणज े

परुूष वगापतले सारे मारे उवकरिे फुां कणार.. वबनधास्त वफरणार. 

माणसाच्या कृपेने भरलेल्या कचरापेट्याांवर स्वच्िांद उिणार.. 

कधीमधी कुणी िीिीटी का कायतरी धरू मारलाच तर त्याांना 

थोिाफार धोका. खरांतर धरू खाऊन खाऊन सवयही झालीय. 

त्यामळेु त्या फवाऱ्यान ेकाही दबुळेच मच्िर धारातीथी पितात वन 

बाकीचे दपु्पट जोमान ेपरत कामाला लागतात. नाहीतर कुठल्या 

अपघातात कुणी परुूष मच्िर गेलाय? बात नको.  

.. आवण त्याउलट आम्ही?  

.. स्त्रीजन्मा ही तझुी कहाणी.. मारत नाांगी गुां गुां गाणी! नाांग्या 

रोवनू रोवनू एकेका माणसाचे रक्त शोषावे.. त्यासाठी घराघरात 

कुठून कुठून घसुण्यासाठी प्रयत्न कराव.े. राब राब राबावे, तेहहा कुठे 

चार नाांग्या रक्त वमळणार प्यायला. त्यात हा माणसू प्राणी. 



मच्िराला शत् ूमाननू काय काय नाही करत. कुणी कसले पाांढरे 

मलम काय चोळेल.. कुणी वासाच्या वन धरुाच्या काांि्या काय 

लावेल.. घराघरात जाळ्या लावनू तर मच्िराांस प्रवेश बांदीचे 

बोिपच लावतात ही माणसां.. शहरात तर उांच उांच इमारतींतल्या 

घराांत उित उित चढताना दमिाक होत े नसुती. या सवांतनू 

माणसाच्या घरीदारी पोहोचावे तर जाळीजाळीच्या मच्िरदाणीत 

झोपतात सगळे. त्यातनू आत वशरण्याइतकी उत्क्राांत अजनू झाली 

नाही आमची मच्िर जाती अजनू. तरी सारे अिथळे ओलाांित 

ओलाांित मनषु्याच्या जवळ पोहोचावे..  कुठेतरी उघिी चामिी 

पाहून नाांगी घसुवावी वन झटकन उिून जावे. एवढे कौशल्य पांखाांत 

यायला वेळ वन मेहनत दोन्ही लागतात. मच्िरजन्माची हीच तर 

कहाणी. असे म्हणतात खपू पणु्यानांतर हा मच्िरजन्म लाभतो. पण 

मनषु्याचा भरवसा काय साांगावा? एका चापटीतही कधीकधी जीव 

गमवावा लागतो. असे क्षणभांगरु आयषु्य वाटेला आले.. त्यात 

कुणाचा जीव कधी जाईल साांगता येत नाही. घरातनू कामाला 

वनघताना आज परत घरी येणार की नाही .. काही साांगता येत नाही. 

तर आम्हा स्त्री िासाांचे आयषु्यच असले. तरीही अगदी वजवाची 

बाजी लावत रक्त गोळा करावे..  शेवटी मच्िर जन्माची साथपकता 

िेंग्य ूआवण मलेररयाच ेजांत ूपसरवण्यातच आह ेह ेसमजनू.   

 



तसे श्रीयतु मच्िर येतात घरी अधनूमधनू. वेळात वेळ काढून. 

आमची तशी बहुतेक वेळा रात्पाळी. काही असतात 

वदवसपाळीच्याही मच्िरी. पण त्या सदुवैी मच्िरींची सांख्या कमी. 

सदुवैी म्हणजे वदवसाउजेिी कामावर जातात वन रात्ी िान ताणनू 

दतेात. आमच्या मखु्य वनयांत्ण ववभागातनू त्याांना िेंग्यचूी 

जबाबदारी वदली जात.े तशी त्याांना ररस्क थोिी अवधकच. एक तर 

माणसू तेहहा जागा असतो. त्याला बेसावध पकिून चावा घेण्याचे 

तांत् सगळ्याांनाच जमते असे नाही. त्यामळेु आमच्या काही 

जमातीतल्याांनाच ही िेंग्य ू ि्यटूी लावनू वदली जात.े आम्ही 

आपल्या कामकरी मेहनती मच्िरी. बहुतेक सगळ्याांना मलेररया 

ि्यटूी लागते. एकदा का तो जांत ूआमच्या शरीरात वशरला ना की 

आम्हाला कतपहयाचे भान येऊ लागत.े कधी एकदा मलेररया प्रसार 

आवण प्रचाराचे नीयत कतपहय करतो असे होऊन जाते. एकदा का 

ते मलेररयाच ेजांत ूकुण्या माणसाच्या शरीरात सोिले की मच्िरी 

जन्माबद्दल धन्य धन्य वाटायला लागत.े आजवरच्या सवप हाल 

अपेष्टाांचा ववसर पिायला लागतो. शेवटी मच्िर जन्माला आलो 

तर कुणाच्या हाती मरण येण्याआत ह ेझाले की कृतकृत्य होऊन 

मरायला मोकळे असे वाटायला लागत ेह ेखरे. त्या मानाने आमच्या 

परुूष मच्िराांच्या आयषु्याला तसा ववशेष अथप नाही. नसुतेच 

वनरूद्दशे भटकणे आवण काही नाही. म्हणजे ते स्वामी म्हणाल ेतसे 



जीवनाचा अथप आम्हा मच्िरींच्याच आयषु्याला आह,े नाही का? 

माणसाला चावण्याचे काम आम्हा स्त्री मच्िर.. म्हणजे 

मच्िरींकिेच लावनू वदलांय. पवूप जन्मीचे सांवचत असेल म्हणनू हा 

मच्िरीजन्म वमळत असावा आवण काय. तसां असलां ना तरी कधी 

कधी जीव कावतो. तसे वमस्टरपण कामावर जातात. पण 

वदवसाउजेिी. रात्पाळी कधीमधीच. बाकी येऊन पाय पसरून 

झोपले असतात वदवसभर. पण बाईच्या जातीला ह ेहाल का सटुले 

आहते? अशावेळी वाटत पढुचा जन्म परुूष मच्िराचाच वमळू द ेरे 

दवेा. पण ते तात्परुते.  

 

तर जाता जाता एक काही बवघतले ते साांगनू जाते. जात ेम्हणजे 

ि्यटूीवर. सांध्याकाळची वेळ ही. घराघरावर आक्रमण करायची. 

कुठे वखिक्या दारे उघिी आहते की नाहीत शोधनू आत घसुले की 

त्या वदवसाची वनवश्चांती. तर अशीच एकदा एका घरात वशरलेले. 

वतकिे एक वदहयाचा िबा असतो त्यात माणसां हलता बोलताना 

वदसतात. टी हही की कायतरी म्हणतात म्हणे. तर त्यात एक माणसू 

उभा होता मोठया ताठ्यात, वन त्याची बायको त्याच्या पाया पित 

म्हणत होती.. मैं चरणोंकी दासी.. दासी म्हणज े काय कोणास 

ठाऊक.. पण ती बाई नक्कीच त्याच्या पाया पिून गयावया करत 



होती.. म्हणजे दासी म्हणजे काहीतरी नोकराणी वगैरे असावे.. मी 

उिता उिता थबकून ते पाहात होत.े. म्हटले अशी असते की काय 

ही माणसाची दवुनया? चरणोंकी दासी वगैरे? त्यावेळी मला मच्िरी 

असण्याचा अवभमान वाटला.. मी िासी होत ेआवण आह.े. पण ह े

दासीपण वगैरे आमच्या मच्िर जमातीत नाही.. माणसाच्या 

जमातीत असावे कदावचत सारे.. आम्ही मच्िर तसे प्रगत आहोत..  

.. म्हटले ना हा मच्िरजन्म नक्कीच पवूप सांवचतामळेुच वमळत 

असावा..  

  



एक सुखनचि.. 

ऑविओ वहहविओ –  

 एक सखुवचत् 

 

पांचवीस वषांपवूीची गोष्ट आह.े. म्हणजे मी आवण माझी 

मैत्ीण जाई असे चाललो होतो.. इतक्यात वतकिून तो आला.. 

त्याच्या बाईकवर स्वार.. धमू चाललेली त्याची बाईक.. जवळून 

एक थम्सअप वाले के्रट्स घेऊन गािी चाललेली.. त्या बाईक 

स्वारान ेआपली बाईक उांच हवेत उिवली.. वरच्या कप्प्यातनू एका 

हातान ेबाटली उचलली.. आपल्या दाताांनी वतचा वबल्ला उिवला 

.. बाईक खाली येईतो आपल्या तोंिाला बाटली लावनू ती गटागटा 

ररकामी केली.. ती धमू बाईक अजनू वेगाने पढेु वनघाली .. जाई 

म्हणाली, "काय त्या थम्सप पायी जीव धोक्यात घालतोय.." 

मी म्हणाल,े "िे गां.. जो थम्सअपसाठी असे करेल तो 

माझ्यासाठी काय नाही करणार? ते घोि्यावरून राजकुमार यायचे 

वदवस गेले. आता फक्त असे राजकुमार येतील.. आपल्या 

दचुाकीवरून.. आपल्या वजवावर उदार होतील वन.." 

"आवण काय? कोवल्ड्रांक वपतील?" 

https://youtu.be/_diCfF4KGBw


"िे ग! त ूअगदीच अनरोमँवटक आहसे.. कसला होता ना तो.. 

काय ती त्याची बाईक .." 

"त्या बाईकसाठी त ूत्याची बायको हहायला तयार आहसे की 

काय?" 

"अथापतच .." 

मी म्हणाल े वन तथास्त ु म्हणनू आकाशवाणी झाली.. तो 

बाईकस्वार माझ्या माग ेयेऊन उभा रावहला .. जाई म्हणाली,  

"अगां राध े.. तो बघ तझुा कन्हय्या .. मी वनघत ेकशी.." 

जाई जायला उठली.. वतच्या पाांढऱ्या कपि्याांकिे पाहात मी 

म्हणाल े.. भला उसकी कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसी?  

जाई जाईपयंत आवाज घमुत रावहला .. सफेदी की चमकार.. 

वकसी भी अन्य विटजंटसे ज्यादा सफेद..  

मी ऐकत रावहल.े तो कन्हयैा जवळ येऊन उभा रावहला.. 

त्याच्या अांगात रेमांिचा शटप वन रेमांिची पँट होती.. त्यामळेु तो मला 

कम्प्लीट मॅन वाटत होता..  

मी माझे सवप दात दाखवत हसल ेत्याच्याकिे पाहात.. तो ही 

हसला.. क्लोज अप टूथपसे्टच्या ॲि सारख े आम्ही दोघेही 

हसलो.. दाताांनी वबल्ला काढणारा तो.. मला पाठून ववको 

वज्रदांतीच्या जावहरातीतील गाण ेऐकू येत होते.. म्हटले अगदीच 



वज्रदांती आह े हा. आवण उत्साह आवण शक्ती वकती? नक्कीच 

हॉवलपक्स वपत असणार .. नाहीतर वसांकारा तरी..  

त्याला म्हटले ही मी, "इतक्या उि्या मारल्यास.. कुठे लागले 

तर नाही ना?' 

तो म्हणाला, "काळजी करू नकोस.. आयोिेक्स आह ेना.. 

आह से आहा तक.. आयोिेक्स मवलए काम पे चवलए.. आयोिेक्स 

असताना मला कसली काळजी? " 

म्हटले खरांय.  

"लहानपणापासनू त ूअसाच धािसी का रे?" 

मी ववचारले तर म्हणाला, "आय ॲम अ कॉम्प्लान बॉय.. पण 

नाही. आता तलुा साांगतो, बसू्ट इज द सीके्रट ऑफ माय एनजी.." 

"अवर एनजी.. फक्त तझुीच नाही रे एनजी .. चल.." 

त्याच्या बजाज पल्सरवरून आम्ही पढेु खपू वफरलो. 

त्याच्याबरोबर वफरताना मला वाटत होत.े. कुि खास ह ैहम सभी 

में..  

आम्ही शहरातल्या सवप बागाांतनू वफरलो.. समदु्रवकनारी 

िोळ्याांत िोळे घालनू एका शहाळ्यातनू नारळाच ेपाणी प्यायलो 

.. 'दो दीवान ेशहर में' ह ेगाणे ही गायलो असतो.. पण जमले नाही. 



चौपटीवर भय्याच्या हातची एक भेळ वाटून खाताना वाटले.. क्या 

स्वाद ह ैवजांदगी का..! 

त्याला एकदा म्हणाले मी, 'त ूमेरा हीरो ह'ै तर दसुऱ्या वदवशी 

तो आला हीरो सायकलीवर बसनू. म्हटले  

"तझुी बजाज पल्सर .. कुठेय?" 

तर एकदम रोमँवटक होत म्हणाला, "तझुी काय.. हमारी.. 

हमारा बजाज म्हण.." 

अशी बजाज पल्सरवर बलुांद भारतात आमची प्रेमकथा 

बहरली.  त्यावेळी जीवनसाथी िॉट कॉम वगैरे नहहत े .. पण 

िायरेक्ट असल्या जोि्या जमत असत.  आमची ही जमली म्हणजे 

चेरी ब्लाॅॅसम आवण बाटा शजूची जोिी जण.ू. म्हणज ेघरून 

वनघताना म्हणायचे.. आपन ेजतूा चेरी ब्लाॅॅसम वकया क्या..? 

पण जतेूच काय.. आमची वकस्मतही चमकली .. म्हणज े घरी 

आमच्या प्रेमकथा कळली..  

 

मग त्याचे रीतसर घरी येण ेझाले. पवहल्याांदा तो आला.. दो 

बूांदोंवाला उजाला घालनू धतुल्यासारखा पाांढरा शभु्र शटप घालनू.. 

एकटाच. मी स्वतः चहा बनवलेला. ह े सोप े होत.े. म्हणज े तो 

भेटण्याआधी वधपूरीके्षसाठी म्हणज े मला बघायला दोन स्थळां 



येऊन गेलेली. त्याांच्यासाठी चहा वन पोह ेबनवलेल ेमी.. पण ती 

परीक्षा होती.. वतच्या ररझल्टचे टेन्शन होत.े. पण तो आला तेहहा 

जण ू पेपर फुटल्याने ररझल्ट ठाऊक होता.. म्हणनू ब्रकु बाँिचा 

सवुास घरभर पसरलेला.. त्यात बादशहा चाय मसाल्याची भर.. 

आवण सहकार मसाले वापरून बनवलेल ेकाांद ेपोह.े सगळ्याांनी 

वमटक्या मारत खाल्ल ेते. मग नांतर त्याच्या घरचे लोक आले. तेहहा 

स्वाद आवण सगुांधाचा राजा असलेले बादशहा मसाले वापरून 

जेवण झाले.. अगदी कुरपम कुरपम पापिासकट. सासबूाई सासचू्या 

तोऱ्यात म्हटल्यावाचनू रावहल्या नाहीत मात् तेहहाही .. "आम्ही 

बवुा असली मसाले वापरतो.. एम ्िी एच मसाले." ते गेल्यावर 

आई म्हणाली ही.. "वापरा की त्यात काय एवढे! त्यात काय भला 

इसके मसाले मेरे मसालेसे वतखटजाळ कैसे असले काही थोिेच 

आह!े"  

काही असो.. जेवण िान झाले. जरा जास्तच जेवले सारे.. 

पोटावर हात ठेऊन ढेकर वदला माझ्या होणाऱ्या सासऱ्याांनी. तशी 

गोळ्याांची बाटली पढेु करत बाबा म्हणाल,े "हाजमोला सर.." 

हाजमोला खाऊन जेवण पचवत बसले सारे.  

 



एका थम्सअप पायी तो मला भेटला तेहहा. आता मला 

सखुवचत् वदस ूलागले नवीन. लवकरच मी त्या घरची सनू होणार. 

मी मजवर भलुल्यासारखी तासन तास त्याच्या ववचारात बिूुन 

जाऊ लागले. खशु्बदुार अँवटसेवप्टक क्रीम बोरोलीन म्हणा की 

ववको टमपररक म्हणा .. फेअर अँि लहहली सोिून सगळी वक्रम 

लावनू त्वचेची काळजी घेत रावहले. पाँि्स 'ड्रीम'फ्लाॅॅवर टाल्क 

लावनू तासन तास मी स्वप्ने पाहात लोळायचे .. बाजलूा किुआ 

िाप मच्िर अगरबत्ती जळतेय.. िोक्यावर उषा फॅन वफरतोय.. मी 

बाँिेि लेि वाल्या नटराज पेवन्सलीने त्याला पत्े वलवहतेय.. आम्ही 

तसे भेटायचो दररोज तरी पत्े वलहायची मजा काही औरच नाही 

का? त्याला मी वन मी त्याला पत्े वलहीत रावहली.. म्हटले त ू वन 

मी.. फेवहहकॉलच्या जोि सारख ेआहोत अगदी. तर त्यान ेवलवहले 

.. खरांय. अगदी अांबजुा वसमेंट सारख ेमजबतू! लग्नाच्या वदवसाची 

वाट पाहात सखुस्वप्नात िुांबत रावहल.े मनातल्या मनात जण ूकाही 

मेलिी खात.. 'इतनी क्यूां खशू हूां मैं ह'े खदु जान जाईए म्हणत! 

 

प्रत्यक्ष लग्न लागले.. आमच्या लग्नात बारावतयोंका स्वागत 

पानपराग से होना चावहए इतकीच अट होती. ती परूी केली. म्हणजे 

तेहहा पानमसाला लोकां  खायचे. आजचा गटुखा त्याचा कानामागनू 



येऊन वतखट झालेला सावत् भाऊ.. काय असेल ते असो.. लग्न 

मांिपात वातावरण कसे प्रसन्न होत.े रजनीगांधा अगरबत्ती 

लावल्यासारखे सगळीकिे.  

 

लग्न होऊन सासरी आले. अगदी सगळे सामान हही आय पी 

च्या मोठ्या सटूकेसमध्ये भरून. अहरेात काय काय वमळावे? 

िोट्या मोठ्या रकमेच्या पावकटाांबरोबरच काही भाांिीकुां िी. पण 

सगळ्यात आठवतो तो प्रेस्टीज कुकर.. आजबूाजलूा कोणी नाही 

पाहात तो म्हणालेला.. "जो बीवीस ेकरे प्यार वो प्रेस्टीजसे कैसे करे 

इन्कार?" मी तेहहाही लाजलेले.. मग हवनमनूला भारतभर वहांिणे 

झाले.. टेस्ट ऑफ इांविया अगदी..  

 

पढेु काय? नेहमीचेच.  

तो आता बाईक चालवत नाही. सझुकुीची मारूती 800 

चालवत ऐटीत जायचा कामावर. मी घरीच वजांदगीके बादभी साांगत 

एल आय सी च्या पॉवलसी वजांदगीच्या पवहलेही ले लो म्हणत 

एजन्सी चालवायची. पढेु दोन पोरां झाली. कामाचा रामरगािा 

वाढला.. पण वदवस बदलत गेले. नवनवीन मवशनां आली.. ढेरसे 

कपिे सफप  मध्य ेवभजवनू घिी विटजंट नाहीतर िबल बी साबणाने 



घासनू कपिे धवुायची मी आधी. पाठ दखुली तर पीिाहारी झांिू 

बाम लावायची. शेजारची पांजाबीण कपिे वाळत घालताना भले 

साांगत असायची सफप  वसफप  महांगा ह.ै. वतला माझ्या पाांढऱ्या 

सािीकिे बोट दाखवत साांगायची.. सस्ती और अच्िी चीज में फकप  

तो होगा ना.. सफप  की खरीददारीमेंही समझदारी ह.ै. पढेु वॉवशांग 

मशीन आले. हहलपपलू हहलपपलू गात गात कपिे धणु्याचा वेळ 

वाचायला लागला. अगदी राखुांिीने भाांिी घासायची लहानपणी ती 

मी आता ववम ने भाांिी घासनू त्या भाांि्याांत आपले प्रवतवबांब पाहू 

लागले. पोराांना मोठे होताहोता दो वमनट मध्य ेमॅगी बनवनू खाऊ 

घाल ू लागले. पोरांही ॲक्शन का स्कूल टाइम म्हणत टाॅॅक 

टाॅॅक बटू घालनू शाळेत जायची. पोरां मोठी झाली आता. 

कॉलेजात जायला लागली ..  

 

तशी आता पन्नाशी आली.. तो िाबरका च्यवनप्राश घेतो 

अगदी आधीपासनू. त्यामळेु तांदरुूस्त आह.े .. कधी लािात आली 

की पोरां हाक मारतात .. मम्मी.. आज उशीर होईल .. कॉलेजातनू 

महूहीला जातोय.. बाजलूा तो उभा असतो.. म्हणतो.. "मम्मी?" 

मी म्हणते.. त्वचासे मेरी उम्रका पताही नहीं चलता ना?  

 



एकूण सगळे काय आनांदात चाललेय.. हल्ली कुणी कॅमेरा 

वापरत नाही .. कॅमेराच नाही वन त्याची कोिॅक वफल्म पण नाही. 

तेहहा घेतलेले हॉट शाॅॅट कॅमेरातल ेफोटो वन कोिॅक मोमेंटस 

अजनूही मी मध्य ेमध्य ेकाढून बसते.. तो पण बघतो बसनू .. इतकी 

वषप सगळे फोटो साांभाळून ठेवलेत मी.. पाहून पामोवलहह का जवाब 

नहींच्या सरुात म्हणतो .. "राधा तेरा जवाब नहीं!" 

.. मी ही ह ेसारे कोिॅक मोमेंट्स सारख ेएका सखुवचत्ाचे क्षण 

मनात जपनू ठेवतेय..  

  



।। र्त्िीधमापचे स्तोि ।। 

ऑविओ वहहविओ –  

 पत्नीधमापचे स्तोत् 

चाांगणुादवेी साांवगतले । इतरेजणीं पररसले 

मनोभाव ेपावळजे । पत्नीधमप ।। १ 

 

आइकाव ेवस्त्रये समस्त । जहाल वा नेमस्त 

बाणवावी अांगी वशस्त । सांसारसागरी ।। २ 

 

इये नगरीच्या तळी । घेऊनी हाती पळी 

नररत्नाांचा बळी । घ्यावा कैसा ।। ३ 

 

वववाहात सरुूवात । लावावी आपलुीच वात 

सांसार गान गात गात । अखांिवच ।। ४ 

 

सोिू नय ेतयास मकु्त । हवेच सांसाराचे सकू्त 

कराव ेझगि्यावस उद्यकु्त । चाांगणुा म्हणे ।। ५ 

https://youtu.be/O353axsVNWc


आपण पत्नी म्हणनू तो पती । हहावी त्यास उपरती 

आपणाववन त्या नाही गती । समजावे ।। ६ 

 

ऐसा या भवसागरी । भरी पावणयाच्या घागरी  

बघावे हात घेऊन कवटवरी । जावणयज े।। ७ 

 

घागरी असो कामाच्या । अथवा असो दामाच्या 

कवटवरी हात तो स्वतःच्या । वनरखावे ठेऊनी ।। ८ 

 

बनवावे त्यास शामळू । असेल वकतीही कामसाळू  

बनोवन मग कनवाळू । त्यास उद्धराव े।। ९ 

 

कवणे केला असता सांसार । त्यासारखा कामचोर 

मोर समोर स्वतः लाांिोर । समज ूनय े।। १० 

 

कधी काढावी उणी दणुी । खरीखोटी कोण जाणी 

पळून गेली असती कुणी । ऐकवावे ।। ११ 



मधनू मधनू झगिावे । सांसार वन्हीस चेतवावे 

लायनीत त्या ठेवावे । रीतसर ।। १२ 

 

वनवमत्त वादावादीस शोधाव े। सांदभप जनेु खोदावे  

उकरून जेरीस आणावे । अधनूमधनू ।। १३ 

 

प्रसांग आठवावे जनेुपरुाणे । बोल लावावे त्यास वदवाणे 

वाजवीत तेच तणुतणुे । रहावे वनत्य ।। १४ 

 

उकरावी ती भाांिणे । त्यावाचनू न गाऱ्हाणे 

जण ूवाचनू काढावी परुाणे । अध्येमध्य े।। १५ 

 

काढाव ेिोळ्यातनू कुसळ । भासवावे त्यास मसुळ 

नवनीत काढावे घसुळ । भाांिणाचे ।। १६ 

 

वकत्येक न केलेल्या चकुा । पदरी घालाहया त्या फुका 

बसेल वबचारा मकुा । ऐसे कराव े।। १७ 



कां ट्रोल ठेवावा वनज हाती । समजवावी त्यास नातीगोती  

लाभाववण न होई प्रीती । जाणवावे ।। १८ 

 

घ्यावा हाती तो पगार । कापनू टीिीएस करावे गार  

लाि करू नाही फार । अन्यथा शेफारे ।। १९ 

 

बनवावे त्या कठपतुळी । बननू बाँब जण ूसतुळी 

अन्यथा केरात जाई मसुळी । जावणज ेगां ।। २० 

 

साववत्ी आणी सत्यवाना । विझािाला पजूताना 

हावच हवा सात जन्मा । सतवावया ।। २१ 

 

जन्मी पढुील नको नवा । हाच हाच परत हवा 

परत परत कोण एफटप तेधवा । करील? २२ 

 

या जन्मीच दईे वशकवण । पढुील जन्मी नको ववस्मरण  

सात जन्मी राह ेआठवण । ऐसे करीशी ।। २३ 



ऐसा त ूमाझा दातारू । तजुववण कोण मज उद्धारू 

साांगावे मात् जरत्कारू । वबनधास्त ।। २४ 

 

बावळट अवत पती जात । यास खरे समजनू जात 

बसवत मनी माांिे खात । बस ूद्यावे ।। २५ 

 

तोवरी करून वटसाववत्ी । सातजन्मीची सोय करर ती 

तीच जाणावी स्माटप जगती । जाया भायाप ।। २६ 

 

सवप नवरे म्हणती समान । ह ेसत्य, न वमथया जाण 

साांभाळून ठेवी आपला गमुान । अवतरेकी ।। २७ 

 

नवऱ्यानवऱ्यावचया जाती । कुणी मोठे कुणी िोटीपाती  

ताटावर बसवूनया खाती । भरपेट ।। २८ 

 

समजनू ये ते दबुपळू । बहुत हहावे ते कृपाळू 

फदफद ेते अळू । करूवन घालावे ।। २९ 



परुवावे चोचले वजभेचे । मग स्व वजभेवर सरस्वती नाचे 

उमटले जरी अांगावरी पोचे । काळजी नसावी ।। ३० 

 

तया आळवशयाांच्या जाती । खाऊनी उठूनी जाती 

न आवरण ेआपलु्या ताटी । आलस्य एक ।। ३१ 

 

वदनकाये तो थकतो ते सत्य । पण वबल्कुल न साांगावे वनत्य 

स्ततुी न करण्याचे पथय । पाळावेवच ।। ३२ 

 

चाांगला म्हणणे िेंजरस अवत। स्ततुी करणे जण ूखाणे माती 

ऐकावी पत्नी धमापची महती । म्हणनूीच ।। ३३ 

 

स्ततुी करावी माहरेाची । अन्यथा योजना सासरुाची 

तमा असत्य वा सत्याची । तेथ न बाळगावी ।। ३४ 

 

ऐसे केल्याच ेवमळते फळ । टाकून बसावा जण ूगळ 

असावा िाहया हातचा मळ । स्वतःसाठी ।। ३५ 



अवत कठीण हा पत्नी धमप । प्रेम असताही कठोरकमप  

परर हवेच सखुाच ेअसते वमप । जावणशी त ू।। ३६ 

 

मनी असावी इतकी प्रीती । तरीही न सोिावी ही नीती 

पत्नीधमापची हीच रीती । समजावी ।। ३७ 

 

पत्नीधमप तो काय वणापवा । पत्नीधमप काय जाणावा  

पत्नीधमप तो जगावा । वनरांतर ।। ३८ 

 

पत्नीधमप स्तोत् ज्या कररती पठण । त्याांच्या सौख्यास नाही मरण 

सांसार सखुाच ेह ेकारण । असे ते जाणा ।। ३९ 

 

इवत कवथतस ेचाांगणुादवेी । सवप पत्नीवगाप सखुात ठेवी  

पत्नीधमप कथा पररसावी । वनत्यनेम े।। ४० 

।। इनत श्री चांगुणादेवी नवरनचत र्त्िीधमप स्तोिं संर्ूणं ।।  



एका शयपतीची गोष्ट 

ऑविओ वहहविओ –  

एका शयपतीची गोष्ट  भाग -  १ 

 एका शयपतीची गोष्ट  भाग - २ 

 

मी राहायचे वतकिची घरे तशी लागनू होती आवण त्याांना 

वमळून एक सामावयक अांगण होत.े घराबाहरेच्या अांगणात खेळ 

रांगात आला की पोरापोरींचा आवाज चढत जाई. जोरदार 

वकां काळ्या आवण आरिाओरिा याांनी आवार दमुदमुनू जाई. पोरांच 

ती. असला गलका करायचीच. मग त्यात कसले कसले खेळ 

असत. पकिापकिी वन आबाधबुी.. पोरां जीव तोिून धावत सटुत. 

पकिायला येणारा कुणी कच्चा वलांब ूअसला की बाकीच्याांना चेव 

येई. मग त्याला नसुता गोल गोल धावायला लावत बाकी पोरां मजा 

बघत त्याची. आबाधबुीतला बॉल कोणाकोणाच्या पाठी शेकून 

काढी.  पोराांना कधी लपािपी खेळायचा उत्साह येई तर कधी 

कबि्िी. सवापत पोराांच्या आविीचा खेळ म्हणावा तर ब्याटबॉल. 

कुठल्याही फळकुटाची बॅट चाले त्याांना वन त्याने आपल्याकिचा 

एकुलता एक बॉल वपटत सटुत पोरां. ते खेळताना मग कुणी कुठल्या 

वक्रकेटरची स्टाईल मारेल तर कुणी कुठल्या. त्यातही मग ज्याची 

https://youtu.be/U9n60Bs6Kyo
https://youtu.be/wZKqeGw8Tyc


ब्याट वकां वा बॉल तो दोनदा आऊट तर आऊट म्हणवला जाई. 

कधी पोराांना फुटबॉल खेळायचा मिू येई.. तर कधी बॅिवमांटन. पोरां 

खपू सारी पण साधन ेखेळण्याची कमी. कुणाकिे रॅकेट असलीच 

तर शटल अजनू कोणाकिे. कधी पोराांना नसुतेच बसनू गप्पा 

मारण्याचा मिू असे. त्यात त्याांच्या शाळेपासनू ते नवीन वसनेमा.. 

गाणी.. नवीन वसनेमानटाांपासनू शाळेतल्या वशक्षकवशवक्षकाांपयंत 

चचाप चालत. कुणी कालच्या टीहही सीररयलबद्दल चचाप करे तर 

कुणी आपल्या मोठ्या भावाला वकती ताकद आह ेयाच्या बढाया 

मारीत बसे. मलुी असल्याच तरी सांख्येने थोि्या असत. त्याांच ेखेळ 

तसे थोिे वेगळे.. वचप्पी नाहीतर दोरीवरच्या उि्या.. कधी 

सागरगोटे.. त्याांच्या बोलण्यातले ववषयही वेगळे असत. एखाद 

दसुरीच टॉमबॉईश असेल जी पोराांच्या बरोबर त्याांचे खेळ खेळत 

असे. त्यातही पोराांना टफ फाईट द्यायची या उद्दशेाने त्या खेळत. 

शाळेत होते मी तेहहा ह ेसारे पहायची सवय होती. वनवतृ्तीनांतर 

ररकाम्या वेळात या सगळ्याांना लाांबनू पाहणे ही एक वेगळीच मजा 

होती. मी रोज त्या बाकि्यावर बसनू बघत असे. माझ्या वयाचे 

वतथ ेजास्त कुणीच नहहते. त्यान ेमाझे जास्त काही वबघिे अस े

नाही. पवहल्यापासनूच तशी मला एकट्याने रहायची अन 

एकट्यानेच सारे पहात बसायची सवय. श्री.कारखानीस आवण मी 

लक्ष्मी. आम्ही घरात दोघेच. मलूबाळ नसल्यान ेआधी लोकाांच्या 



टोमण्याांची सवय झालेली. मग ते टाळण्यासाठी एकटेपणाची. पढेु 

पढेु तर त्या सवयीचीच झालेली आवि. बाकि्यावर बसनू राही 

मी. माझी काठी बाजलूा ठेऊन. खेळता खेळता कुण्या मलुाांना 

माझी आठवण आली की ते 'चॉकलेट आजी चॉकलेट आजी' 

म्हणनू लाांबनूच हाक मारीत आवण आपल्यातच मग्न होऊन खेळत 

राहात. ह ेचाॅॅकलेट वाटायचे काम कारखानीसाांच.े ते गेले वन मी 

पढेु सरुू ठेवले म्हणा. मी दरुून पाहत राही. पण बधुवार आवण 

शवनवार मात् अपवाद. यावदवशी पोरां आवण वचमकुल्या पोरीही 

माझी वाट पाहात असत. मी आले की माझ्यामागोमाग माझ्या 

बाकि्याजवळ येऊन उभ ेराहात.. हात पढेु करून. त्याला कारणही 

तसेच होत.े मी त्याांची 'चॉकलेट आजी' होत.े. या दोन वदवशी मी 

साऱ्या पोराांना चॉकलेटां वाटत असे. पोरां वन पोरी गलका करत 

आजबूाजलूा घटुमळत वन चॉकलेट घेऊन आपल्या खेळात रांगून 

जात. ईश्वरी दरबारातनू नकुतीच आलेली ती फुले माझ्यासारखी 

पैलतीरी नेत् लागलेली आजी पाहात बसे आवण त्यातच खरी गांमत 

होती. खेळात रांगलेली मलुे पाहण े हा माझ्या वजवाचा ववसावा 

होता.. आठवि्यात दोनदा पोरां वचकटून बसत आवण 

माझ्यासारखीला तो स्पशप नातवाच्या स्पशापहून कमी नहहता.  

 



पोराांच्या खेळातल्या गांमतीजमती पाहण्यातही गांमत असे. खरे 

तर मला हाच एक ववरांगळुा होता आवण मी त्यासाठी सांध्याकाळची 

वाट पाहात असे. आयषु्याच्या सांध्याकाळी या पोराांना बागिताना 

पाहण्यात एक मजा होती. पोराांच्या परीक्षा आल्या वकां वा मे 

मवहन्याच्या सट्ु्टया आल्या की पोरां येत नसत आवण मला अगदीच 

करमत नस.े  

पण पोरां येत तेहहा धमाल चाले वतकिे.  

अशीच एक त्यावदवशीची गांमत.  

 

शवनवार होता त्या वदवशी. म्हणज े चॉकलेटचा वार. दर 

मवहन्याच्या पवहल्या आठवि्यात जवळच्या दकुानातनू मोठे िबे 

मागवीत असे मी चॉकलेट आवण गोळ्याांचे. शक्य वततके 

वेगवेगळ्या प्रकारचे.. म्हणजे वेगवेगळ्या रांगाांचे वन चवींचे. त्यातनू 

मग काही चॉकलेटां वपशवीत घालनू घेऊन जात असे बधुवार आवण 

शवनवारी. त्यावदवशीही तसेच झाले. पोरां जमली. माझ्या 

झोळीतली चॉकलेटां वाटत बसले मी. चॉकलेटां चघळत पोरां वनघनू 

गेली वन आपल्या खेळात दांग झाली. पोराांच्या खेळातही एक पद्धत 

होती. दबुळ्यास शवक्तशाली कसा नमवतो याचे प्रात्यवक्षक वतथे 

वदस.े 



 

..आवण त्यावदवशी त्याच दबुळ्याने कशी चतरुाईने त्यावर 

मात केली ह े ही वदसले. आजही ववचार केला तर त्या अजब 

तकप शास्त्राची गांमत वाटते.  

 

म्हणज ेझाले ते असे..  

त्यावदवशी सारीच मोठी पोरां होती खेळायला. मोठी म्हणजे 

पाचवी सहावीतली असावीत. एकटा एक दसुरीतला असावा असा 

कच्चा वलांब.ू तो मोठ्या मलुाांपैकी एकाचा म्हणज ेवदन्याचा धाकटा 

भाऊ मन्या. दोघाांचे एकमेकाांशी जमत नसे वन एकमेकाांच्या वाचनू 

त्याांना करमत नस.े बहुधा मन्या त्याच्या वमत्ाांबरोबरच खेळत असे 

पण त्यावदवशी त्याच्या बरोबरीचे कुणीच नहहत.े येतानाच त्याला 

बोलताना ऐकलेले मी.. 'ए वदन्या दादा.. माला घे ना तमुच्यात 

खेळायला.' वदन्या मोठ्या भावासारखा त्याला साांगत होता.. 

'मन्या.. आम्ही मोठी मलुां खेळत आहोत ना.. त्यात कच्चा वलांब ू

काय कामाचा?'  

चॉकलेटां घेऊन पोरां परत गेली खेळायला. आज त्याांचा मिू 

गप्पा मारायचा असावा. त्यात सारे दांग झालेले. मन्या नसुताच 

आशाळभतूपणे वाट पाहतोय.. कुणी खेळायला सरुूवात करेल तर. 



लाांबनू वाटत होतां मला की मदु्दाम पोरां खेळायचां टाळताहते. 

मन्याला रिकुां िीस आणायला. तसे चॉकलेट दतेाना मी सनुीलला 

काही बोलताना ऐकलेही होते. वदन्या आवण सनुीलने यावर एक 

दसुऱ्याांना टाळ्याही वदलेल्या पावहल्या होत्या मी. पोरां गप्प बसली 

नहहती वन खेळत ही नहहती. मध्य ेमध्य ेवदन्या वन सनुील मन्याकिे 

हळूच बघनू घेत आवण परत नवीन काही ववषय काढत. मन्याला 

त्ास दणे्याचाच प्लॅन असावा त्याांचा.  शेवटी मन्याचा सांयम 

सांपला. उठून तो ओरिला..'वदन्यादादा आता खेळला नाहीस तर 

आईला नाव साांगेन. आवण कट्टी पण घेईन.'  

मन्याच्या त्या धमकीन ेपोरां वफदीवफदी हस ूलागली खरी पण 

त्यामळेु मन्या अवधकच चेकाळला आवण पाय आपटत थयथया 

नाच ूलागला. पोरां अजनूच हस ूलागली.. 

 

शाळेत असताना वन नांतरही इतक्या वषांत या बाकि्यावर 

बसनू.. या पोराांच्या दवुनयेतले काही वनयम मला समजले होते. 

एकतर मलुे.. म्हणज ेकोणीही लहान मलू .. स्वतःला लहान समजत 

नाही. म्हणजे कोणापेक्षा तरी स्वतःस मोठेच समजतात ती. 

लहानपण दगेा दवेा आपल्यासारख्याांना भले वाटत असेल पण या 

पोराांना मात् लहान रहायचे वन हहायच ेनसते. त्यामळेु दहावषापची 



पोरां पाच सहा वषापच्या मलुाांना कच्चा वलांबचू समजतात.. आवण 

त्याांच्यापेक्षा मोठी म्हणज ेदहावीतली वगैरे या नकुतीच दशकपतूी 

झालेल्याांस लहान बालक समजतात. त्या वनयमानसुारच सारे सरुू 

होत,े मन्याच्या थयथयाटाकिे दलुपक्ष करत. इतक्यात त्यातील 

अवनल उठला वन म्हणाला, 'चला रे खेळू!' 

सारी पोरां गप्पाांच्या तांद्रीतनू बाहरे आली आवण अवनल म्हणजे 

अन्याकिे पाहू लागली.  

'अरे मन्या रोज येतो काय आपल्यात खेळायला? कधीतरीच 

तर येतो ना.. त्याच्यासाठी तरी खेळू चला.' 

मी दरुून पाहात होत.े सनुील त्याला खचेनू खाली बसव ू

पाहात होता. वदन्या सनुीलकिे हा अन्या 'च' आह ेअगदी अशा 

नजरेनी बघत होता. आवण अन्यान ेवततक्यात त्याांना िोळा मारला.. 

माझ्या नजरेतनू सटुल े नाही ते. नक्कीच काही वबलांदरपणा 

सचुलेला वदसतोय बेट्याांना.. बघ ूकाय होतांय म्हणनू बसले.  

इकिे मन्या खशू झालेला. आपले ते नतृ्य थाांबवत 'चला ना 

खेळूया' म्हणत पढेु झाला.  

अन्याच्या िोक्यात काही प्लॅन वशजला असावा.. म्हणाला.. 

'चला आपण रेस रेस खेळू..' 

पोरां म्हणाली, 'चालेल..' 



मग त्याांची चचाप झाली.. रेसचे वनयम झाले.. मी बसल ेहोते 

वतथपासनू लाांबवरच्या आांब्याच्या झािास हात लावायचा.. जो 

पवहला तो वजांकला. मन्या सगळ्यात िोटा. बहुधा लािकापण 

असणार घरात ज्या पध्दतीने त्यान ेतो पदन्यासाचा थयथयाट केला 

त्यावरून तरी तसे वाटत होत.े त्याला हरवण्यासाठी आवण 

वचिवण्यासाठी असणार सगळा बेत. मग पोरां परत माझ्याकिे 

आली.. 

"चॉकलेट आजी .. आम्ही रेस खेळतोय.. मी हनैा वजांकणारे.." 

मन्या म्हणाला माझ्याकिे येता येता. मग बाकी पोरां आली. परत 

ती शयपत वन त्याची  वनयमावली झाली..  

"जो हनैा त्या आांब्याच्या झािाच्या लायनीपरेंत पैला पोचेल 

तो वजांकला.." मन्यान ेरूल नांबर एक साांवगतला.  

मला गांमत वाटली. त्याच्याकिून अजनू काही समजनू घ्यावे 

म्हणनू म्हटले.. "आवण शेवटी येणारा काय रे? वजांकला की 

हरला?" 

मन्या एक सेकां द ववचारात पिला. वन म्हणाला, "मला नाय 

म्हाईत .. नेमी मीच वजांकतो म्हांज ेआजपण मीच वजांकणार.. हो की 

नाही.." तो पढेु दादा म्हणणार असावा पण वदन्याला त्याच्याकिे 

वचिवण्यासारखे हसताना पाहून म्हणाला, "हो की नाही आजी.." 



"होय तर.." मी म्हणाले.  

तसा काहीतरी मोठी गोष्ट समजावनू साांगावी तसा मन्या 

म्हणाला, "आजी .. जो वजांकत नाही ना तो हारतो आवण जो हारत 

नाही तो वजांकतो.." 

"अस्सांका?" मी कौतकुाने म्हणाले.  

"आवण हनैा.. जो लास्ट जाईल ना वतकिे तो हरला.." 

त्यान े वनयम समजावनू साांवगतले. बोलताना काहीतरी अती 

महत्त्वाचे साांगतोय असे भाव होत ेमन्याच्या तोंिावर.  

"आवण आजी .. तमुी अांपायर.." मन्यान ेमाझी त्या पदावर 

नेमणकू करून टाकली. पोरां खेळायची त्यात माझा असा हा 

पवहलाच सहभाग. या वयात कुणाला उपयोगी पिण्याचा आनांदच 

वेगळा! ते आांब्याचे झाि मी बसले त्याच्या ववरूद्ध बाजसू तरी मी 

इतक्या दरुून अांपायर झाले! चश्मा िोळ्याांवर चढवनू बसले. जण ू

काही मला ती वफवनश लाईन वदसणारच होती. वक्रकेटमधल्या 

अांपायरसारखी उभी राहणार होत ेपण पोरांच म्हणाली, "अांपायर 

चॉकलेट आजी, तमु्ही बसनू पावहलेत तरी चालेल." 

 

सगळी पोरां मग माझ्या बाकि्याजवळ लायनीत उभी रावहली. 

सनुील, अवनल वदन्या आवण त्याांच्या बरोबरचे हषपल, आरव, काहय 



आवण भाग्य. आजकाल नावां कशी ठेवतात नाही? भाग्य.. ध्यान.. 

श्लोक.. वेद.. वगैरे. आमच्यावेळी असलां नहहतां काही. मी लक्ष्मी 

.. बाकी आमच्यावेळी भावाांची नाव ेअसलीच.. ववष्ण.ू. शांकर वगैरे 

दवेावदकाांची. आमच्या पालकाांना त्यावनवमत्तान ेनामस्मरणाचे पणु्य 

हव ेअसे की काय न कळे आम्हाला हाक मारता मारता!  

 

शयपत सरुू होणार होती. मलुां लायनीत उभी. मन्या साऱ्याांपेक्षा 

िोटा. पण उत्साह असा की हा आता वजांकणेच बाकी अजनू. 

लायनीच्या दोन पावले पढेु जाऊन उभा होता तो. तर सगळी पोरां 

'चीवटांग चीवटांग' म्हणनू त्याला माग ेखेच ूलागली. मी अांपायरचे 

बेअररांग घेत म्हणाल,े "मन्या स्टॅ ांि प्रॉपरली." मन्या शहाण्यासारखा 

उभा रावहला. मी मग म्हणाले.. "ऑन यवुर माकप .. गेट सेट.." 

आवण.. "गोsss.."  

पोरां धमू पळत सटुली. मन्या अथापतच त्यात वलांब ू वटांब.ू 

वकतीही धावला जोरात तरी त्याच्याहून दपु्पट मोठ्या पोराांशी कशी 

करणार होता स्पधाप?  

 

पोरां ससुाट वनघाली. मन्याने अांदाज घेतला आवण एकाएकी 

वेग कमी करून चक्क चाल ूलागला तो. शयपत सांपली. अन्या 



पवहला आला असावा. मी अांपायर असले तरी मला त्याचा अांदाज 

येण े कठीणच होत.े मन्या अजनूही त्या झािापयंत पोचलाच 

नहहता. तो मध्येच थाांबनू रावहला. म्हणजे त्यान े शयपत सोिून 

वदली?  

 

सारी मलुां परत येऊ लागली तसा मन्यादखेील माझ्याकिे येऊ 

लागला.  

येताना मन्या वजांकल्याची 'हही' खणू करत होता. जण ूतोच 

वजांकला असावा! येता येता ओरिला.. "आजी मी वजांकलो.. मी 

वजांकलो." 

लहान आह.े. त्याचे मन का मोिा म्हणनू म्हणाले, "वा िान!" 

तेवढ्यात बाकी पोरां आली. मन्याला रिकुां िीस आणण्याचा 

त्याांचा बेत असफल होत होता की काय म्हणनू अन्या म्हणाला, 

"आजी मीच वजांकलो.. मी फस्टप.." 

"त ूफसप.. पण वजांकलो मीच.. हो की नाय?" मन्या म्हणाला.. 

"ए, वचवटांग.. त ू तर अधपवट पळून गेला.. हो ना आजी 

अांपायर.." वदन्या म्हणाला.  

मन्या मात् आपल्या हके्यावर कायम होता.. 'मीच वजांकलो, 

मीच वजांकलो' म्हणत..  



मला त्याची गांमत वाटली. पण माझी साक्ष काढत तोच 

म्हणाला, "होय की नाही हो चॉकलेट आजी?" 

मी म्हटले.. "कसा काय रे त ूवजांकलास?" 

"आजी .. आपला रूल काय्ये? मी साांगलेला ना.. जो हारला 

नाही तो वजांकला.." 

"मग? म्हणनू त ूवजांकलास?" 

"आजोबा.. जो शेवटी लायनीवर जाईल तो हारला.. म्हांजे 

हारला तो आरव.. मी लायनीवर गेलाच नाय तर मी हरणार कसा?" 

"वारे वा! त ू रेस अधी सोिलीस आवण म्हणतोस वजांकलास 

म्हणनू.." एक जण म्हणाला. 

"वचवटांग.. वचवटांग.." दसुरा म्हणाला 

"जाऊ द ेरे.. मन्या कच्चा वलांब ूआह.े." वदन्याच असे म्हणाला 

तसा मन्या वचिला..  

"तचू कच्चा वलांब ू .. कच्चा कैरी आवण कच्चा पेरू.. मी 

साांगलेलां चॉकलेट आजीला.. जो लास्ट तो हारला आवण जो 

हारला नाय तो वजांकला.. मी नाय हारला म्हणनू मीच वजांकला.. मी 

वजांकला.." म्हणनू तो नाच ूलागला.  

 



मी साग्रसांगीत बक्षीस समारांभ घिवनू आणला वतथ.े काही 

चॉकलेट लपवनू ठेवायची माझी पद्धत होती. वकत्येकदा काही 

दाांिगट पोरां लहान मलुाांना न दतेा सारी चॉकलेटां नेत. मग त्या 

लहानग्याांचे रिवेलां तोंि कसेस ेवाटे म्हणनू माझ्या वपशवीत एक 

चोरकप्पा होता. त्यात काही चॉकलेटां मी लपवनू ठेवत असे. असा 

कुणी िोटा आला तर त्याच्या हाती ठेवायला. त्या ररझवप 

स्टॉकमधली चॉकलेटां मी काढली. शयपतीचा ववजेता म्हणनू 

अवनलला वन नांबर दोन म्हणनू काहयला दोन दोन चॉकलेटां वदली.. 

आवण शेवटी घोषणा केली.. पवहला आवण दसुरा यानांतर आजची 

शयपत वजांकली ती मन्यान.े. असे म्हणनू त्याला उचलनू किेवर 

घेतले मी आवण त्याच्या वखशात दोन चॉकलेटां ठेवनू वदली. बाकी 

काही उरलेली इतराांना वाटून वदली.  

त्या चॉकलेटचा पररणाम की काय कोणास ठाऊक.. पोरां शयपत 

ववसरली.. मन्याला वचिवायचे ववसरली..  

अांधार झाला रे पोराांनो.. घरी जा.. आई वाट पाहतेय.. मी 

म्हणाल ेआवण माझ्या शब्दास मान वदल्यासारखी पोरां घरी परत ू

लागली. मी पावहल ेतर मन्या ती गोळी चघळत होता आवण वदन्या 

त्याचा हात धरून त्याांच्या घराकिे परतत होता. एकाएकी मन्या 



थबकला.. आपला हात वदन्याच्या हातनू सोिवत म्हणाला, 

"चॉकलेट आजी टाटा.." 

त्याला टाटा करून मीही वनघाले..  

 

घरी आले तरी मन्याचे ते तकप शास्त्र पाठ सोित नहहते. मन्याचे 

तकप शास्त्र अजब होत ेपण सहा वषापच्या मलुाच्या दृष्टीने त्यात खरी 

गांमत होती. लायनीवर शेवटी पोहोचणारा हरेल म्हणनू हा पठ््ठया 

लायनी आधीच थाांबनू रावहलेला.. तेही काही एक 

ठरवल्यासारखा! पोरगा उद्या वकील होणार वाटते! मलुाांचे पाय 

पाळण्यात वदसतात ते असे!  

 

आज काही वषप झाली या गोष्टीस. मन्या आता मोठा झालाय. 

आवण त्याच्याहून लहान मलुाांना सतावत असतो.. अजनूही कधी 

त्याांची शयपत लागत.े. मन्या आज ते स्वतःचे लॉवजक ववसरला 

असेल पण शयपत म्हटली की हटकून मला त्या गोष्टीची आठवण 

येते!  

मला तरी अजनूही सचुत नाही काही मन्याच्या तकप शास्त्रावर 

उत्तर. कसा खोिून काढावा तो मन्याचा यवुक्तवाद?  

 



कारखानीस म्हणजे माझे यजमान जाऊन आता चार वषप होत 

येतील. कॅन्सरच्या शयपतीत सवप उपचाराअांती वफवनशलाईनला 

पोहोचनू ही ते हरल.े मी एकटीच माग ेउरले. आता आयषु्याच्या 

शयपतीत धावतेय. अजनू शयपत सोिली नाही म्हणनू फक्त हरल ेनाही 

म्हणायच.े एकटेपणा खायला उठतो. ररकाम्या घराच्या वभांती टक 

लावनू बघण्यावाचनू दसुरे काय आह ेआता हातात? आता शयपत 

वजांकली काय की हरली काय.. मन्याचे वय चाांगले. म्हातारपण ह े

दसुरे बालपण म्हणतात, पण या बाबतीत तरी ते खरे नाहीच. 

लहानपणच्या वनरागसतेने शयपतीच ेहव ेतसे वनयम बनवण्याची मभुा 

आता या वयात थोिीच वमळणार आह?े ही शयपत अशीच.. कधी 

न वजांकण्यासारखी.  

 

.. कधी वाटते, आयषु्याची शयपतही मन्याच्या त्या 

शयपतीसारखीच असती तर!   

  



 

 

 

  

 

  

 

िॉ. वनतीन मोरे याांची २९ प्रकावशत पसु्तके 

याांच्या कहहरवर वक्लक करताच (नेट असल्यास) पसु्तक उघिेल. 
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ई सानित्य प्रनतष्ठािला तेरा वरं्ष र्ुणप िोत आिेत.  

डॉ. नितीि मोरे यांचे िे नतसावे र्ुस्तक. 

 

िॉ. वनतीन मोरे एक यशस्वी श्वसनरोगतज्ञ आहते आवण एक 

उत्साही लेखकही. त्याांच्या लखेनात एक टवटवी असत.े त्याांचा ववनोद 

कोणाच्या हयांगावर आधाररत नसतो, स्तर सोित नाही. समाजातील 

अवनष्ट ववसांगतीवर त े आपल्या ववनोदातनू नेमकां  बोट ठेवतात. 

समझदार वाचकाांना त्याांचा इशारा काफ़ी असतो. त्यामळेु त्याांच्या नमप 

ववनोदाचा एक फ़ॅनवगप वनमापण झाला आह.े त ेफ़क्त ववनोदी सावहत्य 

नहह ेतर वनरवनराळ्या प्रकारचे लेखन वलहीतात.  त्याांनी गेली अनेक 

वष ेआपल ेलखेन वनरांतर चाल ूठेवले आह.े त्याांना प्रकाशक वमळायला 

तोटा नाही. पण त्याांना आपली पसु्तके जास्तीत जास्त लोकाांपयंत नेणारे 

आवण प्रकाशनप्रवक्रया सलुभ असणारे प्रकाशन हव े होते. त्याांनी ई 

सावहत्यची वनवि केली. 

िॉ. वनतीन मोरे यवांच्यवसवरखे ज्येष्ठ लेखक आपली पु् तके ई 

सवशहत्य-च्यव िवध्यिवतनू जगभरवतील िरवठी र्वचकवांनव शर्नविलू्य 

दतेवत. असे लखेक ज्यवांनव लेखन हीच भक्ती असत.े आशि त्यवतनू 

कसलीही अशभलवषव नसते. िरवठी भवषेच्यव सदुरै्वने गेली दोन हजवर 

र्षे कर्ीरवज नरेंद्र, सांत ज्ञवनेश्वर, सांत तकुवरविवांपवसनू ही परांपरव सरुू 

आह.े अखांड. वदनानाथ मनोहर(४ पसु्तके), शांभ ूगणपलुे(९पसु्तके), 

िॉ. मरुलीधर जाविेकर(९), िॉ. वसांत बागलु (१९), शभुाांगी 



पासेबांद(१२), अववनाश नगरकर(४), िॉ. वस्मता दामले(८), िॉ. 

वनतीन मोरे (३०), अनील वाकणकर (९), फ्रावन्सस आल्मेिा(२), 

मधकुर सोनावणे(३), अनांत पावसकर(४), मध ू वशरगाांवकर (८), 

अशोक कोठारे (५० खांिाांचे महाभारत), श्री. ववजय पाांढरे (ज्ञानेश्वरी 

भावाथप), मोहन मद्वण्णा (जागवतक कीतीचे वैज्ञावनक), सांगीता 

जोशी (आद्य गझलकारा, १७ पसु्तके), ववनीता दशेपाांिे (७) 

उल्हास हरी जोशी(७), नांवदनी दशेमखु (५), िॉ. सजुाता चहहाण 

(८), िॉ. वषृाली जोशी(२३), िॉ. वनमपलकुमार फिकुले (१९), 

CA पनुम सांगवी(६), िॉ. नांवदनी धारगळकर (११), अांकुश 

वशांगािे(१०), आनांद दशेपाांिे(३), नीवलमा कुलकणी (२), 

अनावमका बोरकर (३), अरुण फिके(३) स्वाती पाचपाांिे(२), 

साहबेराव जवांजाळ (२), अरुण वव. दशेपाांिे(५), वदगांबर आळशी, 

प्रा. लक्ष्मण भोळे, अरुां धती बापट(२), अरुण कुळकणी(८), 

जगवदश खाांदवेाल(े४) पांकज कोटलवार(२) िॉ. सरुुची नाईक (३) 

िॉ. वीरेंद्र ताटके(२) असे अनेक ज्येष्ठ र् अनभुर्ी, कसलेले लेखक 

ई सवशहत्यवच्यव द्ववरे आपली पु् तके लवखो लोकवांपयंत शर्नविलू्य 

पोहोचर्तवत.  

अिव सवशहत्यितूी ांच्यव त्यवगवतनूच एक शदर्स िरवठीचव 

सवशहत्य र्िृ जवगशतक पटलवर्र आपली ध्वजा फिकर्ील यवची 

आम्हवलव खवत्ी आह.े यवत ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन एकटे नवही. ही एक 

िोठी चळर्ळ आह.े अनेक नर्नर्ीन व्यवसपीठे उभी रहवत आहते. 



त्यव त्यव व्यवसपीठवांतनू नर्नर्ीन लेखक उदयवलव येत आहते. 

आशि यव सर्वंचव सविशूहक ्र्र गगनवलव शभडून म्हितो आह.े  

 

आशि ग्रांथोपजीशर्ये । शर्िेषीं लोकीं “इ”यें । 

दृष्टवदृष्ट शर्जयें । होआर्े जी । 

 

 


