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मनोगत   
  

 आज्या इंटरनेट्या ई युगात ‘नेटभारी’चा यंिाचा 
िुसरा ई हिवाळी अंक आज आपणा सवांपुढे घेऊन येताना 
आ्िाला आज अ्यंत आनंि िोत आिे.  
 

 आजचे िे ई युग आहण ्यात ई पु्तकांची नांिी 
मोठ्या रमाणात उसळत आिे. इतर भाषेतील ई पु्तकांना 
आपली मायमराठी ई पु्तके हि जोमाने ट्कर िेत आिे. 
अनेक िजेिार ई पु्तके आप्या मायमराठी्या उिरातनू 
ज्माला येत आिेत. मराठी्या सं्कारांनी नटले्या  या ई 
पु्तकांमुळे मराठीचा झंडा ई जगतात अहभमानाने अटकेपार 
डौलत आिे. छाती अहभमानाने भॳन येईल अशी ई पु्तके या 
मरती मातीतनू हि हनमााण िोत आिे. अगिी नुकतेच 
वाचनात आलेले एक ई पु्तक. एका हचमुरडीचे. “हनहशगंध”. 
हज्िा पररषेिे्या मराठी शाळेत ईयता चौथीम्ये हशकणायाा 
“हनशा रौिळ”चे. वया्या ििा्या वषी एक एक मराठी 
मुलगी ्वत:चे ई पु्तक ्वत: तयार करते आहण ्याला 
जगभरातनू िाि हमळते, हि एक अहभमाना्पि गोट आिे. 
“आ्िाला हमळाले ञान, गुॲजी हकती छान” असो हक “आई 
माझी संुिर, ती माझा पुरंिर” असे ्िणत आप्या अंतगात 
कलेने हनशाने ई साहि्य षेराला, आज्या ई हशलेिारांना 
तसेच भहव्यात मराठी ई पु्तकां्या वाटचालीला नवी 
उभारी हिली आिे.  
 

 नेटभारीचा िा िुसरा ई हिवाळी अंक. अनेकांनी 
आपले साहि्य आ्िाला मोफत िेऊन खपू मोठे सिकाया 
केले आिे. ्यां्या या सिकायाामुळेच नेटभारी या ई हिवाळी 
अंकाची आ्िी हनहमाती िोऊ शकले. आपले िजेिार साहि्य 
कुठलेिी मानधन न घेता हवनामु्य िेऊ केले, ्या सवांचे 
आ्िी खरोखरच ऋणी आिोत.   
 

 नेटभारी या छोट्याशा सुरवंटाला आपण आप्या 
सिकायााने फुलपाखॳ बन्याची हिशा हिली आिे, ्या बॖल 
पुन्च आभार. हि हिवाळी तु्िाला सुखाची, समाधानाची, 
आहण भरभराटीची जावो, हि सहि्छा.  
 

 िा हिवाळी अंक वाचनू झा्यावर आपण आपली 
रहतहिया जॳर नंिवा. कािी चुका राहि्या असतील तर 
हनसंकोचपणे सांगा.  
जय मिारा्र...!  
***  

 

मिारा्र गीत   
 

बिु असोत संुिर संप्न कं मिा  
हरय अमुचा एक मिारा्र िेश िा ll रु. ll 

 

गगनभेहि हगररहवण अणु नच हतथे उणे 

आकांषांपुढहत हजथं गगन ठंगणे  

अटकेवरर जेथील तुरंहगं जल हपणे  

तेथ अडे काय जलाशय न िांहवणे ? 

पौॲषासी अटक गमे जेथ िु:सिा ll १ ll 

 

रासाि कशास जेथ ृियमंहिरं 

सभावांचीच भ्य हि्य आगरं 

र्नां वा मौहिकांहि मू् य मुळी नुरे 

रमणीची कूस हजथे नमृहणखहन ठरे 

शुॗ हतचे शीलहि उजळहव गिृा गिृा ll २ ll 

 

न्न खड्ग कररं, उघडे बघुहन मावळे 

चतुरंग चमचेूिी शौया मावळे  

िौडत चिुकडुहन जवं ्वार जेथले  

भासहत शतगुहणत जरी असहत एकले  

य्नामा पररसुहन ररपु शहमतबल अिा ll ३ ll 

 

हविम वरैा्य एक जाहगं नांिती  
जररपटका भगवा झंडाहि डोलती  
धमा-राजकारण समवेत चालती  
शहियुहि एकवटुहन काया साहधती 
पसरे य्कीहता अशी हव्मयाविा ll ४ ll 

 

गीत मराठ्यांचे रवणी मुखं असो 
्फूहता िीहि धहृतहि िेत अंतरी ठसो 
वचहनं लेखनीहि मराठी हगरा हिसो 
सतत मिारा्रधमा ममा महनं वसो  
िेि पडो त्कारहण िी असे ्पिृा ll ५ ll 

*** 

रीपाि कृ्ण को्िटकर  
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sथा  

बस्टॉप  

 

 “जवळपास व ष्भर िा मा्या माuे लाuलाय, न 
चsूता मी याय्या वेळेवर रोज ब्टॉपवर माझी वाट पाित 
gभा cसलेला हिसतो. मी बसम्ये चढले sी मा्या माuनू 
चढातो, मी बस सोडली sी तो िी सोडतो, मा्या uो्या 
रa uावर dहि मािs शरररावर भुळलाय dहि sाय ? मी 
चुsून ्या्या नजरेला नजर हिली तर मुलंसारtी नजर 
चोरतो. बसम्ये मा्या बाजुला येhन gभा राहिला तर मला 
्याचा ध्sा लाuनू मी ्याला sािी बोलिार नािी याची 
पिूष sाळजी vेतो. बसम्ये sोि भेटला तर बोलताना मला 
रभाहवत sरा्यासाठी लाtा्या वाताष sरतो. sोिी तरी 
मोठा हववान ्यती cस्याचा dव dितो. mtाड़ा 
चॉsलेट हिरो सारtा हिसिारा, जी्स, टी-शटष पररधान 
sरािारा, tाaड़ापयंत sेस वाढहवलेला, चेि्यावर पावडर 
थापिारा, िाढी हम्या न ठेविारा, सडपातल बाaधा cसिारा 
dहि बोलताना cरे! तरेू! sरिारा हववान sसा cस ू
शsतो? मुtष sुठला ! ्याला वाटतय मी ्या्या रेमात 
पडलेय ! ्या्या सारtे ्जार जि मा्या माuे लाuलेत ! 
मी ्याaना हभs नािी vातली तर िा हsस tेत sी मुळी 
dिे? ms नaबर डरपोs dिे. तस नसत तर हिaमत sॳन 
मला sाय ते msिाच हवचाॳन मोsळा झाला cसता. रोज 
बस्टॉपवर cस तासनतास माझी वाट पा्त gभा राहिला 
नसता. बv ! dता मा्यापासनू हsती िूर gभा रािून 
मा्याsडे ms टs पाितोय वेड्यासारtा ! cशा ्याड 
मुला्या मी रेमात पडिार श्य तरी dिे sा ? मला जर 
sोिी या्या समोर छेडल तर िा मान tाली vालनू चुपचाप 
हनvनू जाfल. मला sळत नािी मा्यापेषािी सुaिर 
हिसिायाष मुली ्वतbिून ्याला हचपs्याचा रय्न sा 
sरतात ? ्या बv ! ्या िोvी s्या ्या्या जवळ g्या 
रहि्यात ms gजहवsडे dहि ms डाहवsडे बाजलूा जाuा 
नािी ्ििनू िुसयाष ्या िोvी ms पुढे dहि ms माuे gभी 
राहिलेय ! dता बv ! मी बसम्ये चढ्याtेरीज िा बसम्ये 
चढिार नािी dहि तो चढ्याtेरीज ्या चौvी चढिार 
नािीत, पाहिलस dज त ूमा्या सोबत dिेस ्ििनू ररषाने 
uेला dहि बरोबर ्या िोvंनािी vेhन uेला. मला नािी 
sधी ्ििाला ररषाने येतेस sा ? चल ! sहवता dता dपि 

पि ररषाने जाhया !’’ sहवताने ररषाला िात िाtाहवला 
ररषा थाaबताच 

 िोvीिी ररषात बसताच sहवता ्ििाली, “रहतभा त ू
मuापासनू ्या्याबॖल बोलत िोतीस ्याच नाव तरी तुला 
मािीत dिे sा ? त ू ूळtतेस ्याला ? ्यावर रहतभा 
हsa हचत नाराजी्या ्वरात ्ििाली,’’ “नािी ना ? मला 
्याच नाविी मािीत नािी dहि मी ्याला ूळtतिी नािी 
! रहतभा त ू ्याला ूळtत नसताना ्या्याबॖलच तुझ 
मत sस sाय बनव ूशsतेस ? मला tारी dिे gड़ा त ूजर 
्या्या समोर तु्या रेमाचा र्ताव माaडलास तर तो नािी 
्ििेल ! ्यावर रहतभा sाहवताला ्ििाली तुला वेड 
लाuलय ! cस sस िोh शsत ? जो uे्या व ष्भर मा्या 
माuे लाuलाय ्या्यासमोर मी ्वतb िून रेमाचा र्ताव 
ठेव्यानaतरिी तो नािी ्ििेल िे sस श्य dिे ? िे sेवळ 
cश्यच dिे ? ्यावर sहवता d्महववासाने रहतभाला 
्ििाली, “लाव पजं लाव त ू gड़ाच ्या्यासमोर रेमाचा 
र्ताव ठेवायचा, ्याने जर तुझा रेमाचा र्ताव नाsारला 
तर त ू ्याचा नाि सोडायचा dहि ्याने जर तु्या रेमाचा 
ह्वsार sेला तर मी dयु्यभर मी त ू बोललेल nsत 
राहिन!” रहतभान sहवताची पजं मा्य sेली dहि 
ररषामधनू gतरताच िोvी िोन हवॲ्ि हिशाaना हनvनू uे्या. 
 

 िुसयाष हिवशी बस्टॉपवर ्या िोvी msरच d्या, 
तो रहतभाची वाट पा्त बस्टॉपवर gभा िोता. रहतभा हिaमत 
sॳन ्या्या जवळ uेली dहि ्याला ्ििाली, “मला जरा 
तु्याशी बोलायचय जरा बाजुला येता sा ? ्याने मानेनेच 
िोsार हिला. ती ्याला बस्टॉपपासनू िूर vेhन जात 
्ििाली,’’ मला मािीत dिे sी तुझa मा्यावर रेम dिे 
्ििनूच त ूमाझी वाट पा्त बस्टॉपवर gभा cसतो. मला िी 
तुa्िी dवडता ्याचा िात िातात vेत ती “dय ल्ि य”ू 
्णताच हतचा िात िातातनू झटsत तो ्ििाला, “बट ! dय 
िेट य ू!” षिभर रहतभाला sाय sराव dहि sाय sॳ नये 
तेच sळत न््त. ती भानावर येfपयषत तो ररषा पsडून 
हनvनूिी uेला. रहतभा्या tाaड़ावर sहवताचा िात िोता. तो 
िात न gचलताच sहवता रहतभाला ्ििाली, “रहतभा त ूपजं 
िारलेस dता तुला ्याचा नाि सोडावाच लाuेल. dता त ू
्ििहशल मला ्याचा नाि sधीिी लाuला न््ता ते tर िी 
dिे पि तो tयाषच तलूा dता लाuेल !” ्यावर रहतभाने 
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sािीच रहतहिया हिली नािी. ्याचा हवचार sरत sरतच 
ती हत्या vरीिी पो्चली. sािी sे्या तो हत्या डो्यातनू 
जात न््ता. तो मला नािी ्ििचू sसा शsतो ? िा रन ती 
वारa वार ्वतbला हवचाॳन रास sॳन vेत िोती. मनात्या 
मनात ्याला हश्यािी िेत िोती. साला ! हिड िमडीचा ! 
मला नािी ्णाला ! uेले व ष्भर मा्या माuे sु्यासारtा 
शेपटू िालवत हिरत िोता dहि dता nन वेळी धोsा हिला 
सा्याने ! ्या sहवतासमोर माझा पोपट sेला. dता 
dयु्यभर ्या sहवतासमोर मान tाली vालनू gभ रािवa 
लाuिार dिे. पि ! dम्या शु्लs पजेंसाठी sहवताने  
dयु्यभर माझa ns्याच मा्य sेल cसल तरी ती 
हजasिार याची हतला पिूष  tारी cस्याच हत्या 
बोल्यावॳन तरी ्प१ जािवत िोत. मी िार्यास हतने  
मा्याsडून ्या्या नािाला न लाu्याच वचन vेतले. 
याचा cथष मी ्या्या नािाला लाuि sहवताला मा्य 
न्ि्ते. पि sा ? sहवता तर हिसायला मा्यापेषा सुaिर dिे 
रीमaतिी dिे g्चहशषीतिी dिे dहि नोsरीलािी चाauली 
dिे. हतला या सडsछाप मािसाम्ये sाय रस cसिार ? 

साauता येत नािी ! ्या्या dजुबाजलूा vुटमलिा-या पsैी 
िी िी ms cस्याची श्यता नाsारता येत नािी. माझी 
dहि हतची मरैी चार – पाच महि्याaची मी तरी हतला तशी 
नीट sोठे ूळtते ? हतने मा्या नsळत मा्यासोबत 
रािूनच तर माझा sाटा sाढला नािी ना ? रहतभाचे डोsे  
sाम sरेनासे  झालयa ! sहवता ्िित िोती ते बरोबरच िोत 
व ष्भर मला ्याचा नाि लाuला न््ता पि dता मला 
्याचा नाि लाuलाय !  
 

 यापुढे sहवतासोबत ्या्या बॖल बोलि पिूषपिे 
बaि ! dता तो sाय sरतो ते पािू या ! िुसयाष हिवशी ्या 
िोvी msरच बस्टॉपवर d्या पि ! तो हिसला नािी. तो 
न हिस्यामुळे रहतभा हsa हचत sासाहवस झाली. पि ! 
sहवता समोर sािीच बोलली नािी. vरी uे्यावर मार हतचे 
मन cहधsच बेचनै झाले. ्याला पा््याची हतलािी हsती 
सवय झाली िोती िे हत्या लषात dले. ती मनात पुटपुटली 
्याचा mtािा िोटो जवळ cसता तर हsती बर झाले cसते. 
िोटो सोडा dप्याला तर ्याच साधे नाविी मािीत नािी. 
मी पि sीती मुtष dिे व ष्भरात ्याच साधे नाविी जािनू 
vेतले नािी. पि ! तसा रय्न dता sरावा लाuेल. ्या्या 

बाजलूा ्या sंबडया g्या cसतात ्यातीलच mtािीला 
पsडून बोलतa sरावे लाuेल ! ्यानaतर sािी हिवसाaनी 
रहतभा dहि sहवता सोबत cसताना तो ्याaना सामोरा 
dला sहवता dहि तो msामेsाasडे ्या नजरेने पा्त िोते 
ते पा्ता रहतभा्या मनात शasेची पाल पु्िा चुsचुsली ! 
्या िोvाaम्ये sािीतरी मोठी भानuड dिे िे रहतभाने 
cचsू िेरल dहि ्या्या बाबतीत थोडा वेuळा माuष 
cवलaब्याचा हतने हनिषय vेतला. 
 

 sािी हिवसानaतर जं्िा तो रहतभाला बस्टॉपवर 
msटाच gभा cसताना हिसला तं्िा ्याला पु्िा बाजुला 
vेत रहतभा ्ििली, “मला माि sर ! माझाच sािीतरी 
uरैसमज झाला cसेल, मला माि sरा ्लीज !” ्यावर तो 
हsa हचत िसत ्ििाला, “हठs dिे रहतभा !” ्यावर रहतभा 
्ििाली, “तुला माझ नाव मािीत dिे ?” ्यावर तो ्ििाला, 
“तुझच sाय तु्या vरातील सवांचीच नावे मला मािीत 
dिेत. तु्या मोठ्या भावाचे, बिीिीचे, df-वडीलाaची सवांची 
नावे मला मािीत dिेत.” ्यावर रहतभा चटsन  ्ििाली, 
“पि! मला तुझ नाव मािीत नािी.” “माझ नाव हवजय 
जाधव” ्याने हत्या िातात ms हवझीटंu sाडष  हिलa 
्यावॳन तो परsार dहि लेts cस्याच लषात येत 
िोत. ्याच नाव sळताच ्याचे cनेs लेt हतने 
वतषमानपरात वाच्याचे रहतभा्या लषात dले. तो 
हत्याशी बोलत िोता या सaधीचा िायिा gचलत हतने ्याची 
श्य तेवढी सवष मािीती sाढून vे्याचा रय्न sेला. तो 
हनvनू uे्यावरिी रहतभा बस्टॉपवर थाaबली sारि हतला 
sहवताला uाठायचे िोते. sहवता बस्टॉपवर येताच रहतभा 
हतला ्ििाली, “्याच नाव हवजय जाधव dिे तो ms 
चाauला परsार dहि लेts dिे. चेियाषवॳन वाटत नािी 
ना तो लेts cसेल cस ?” ्यावर राuावनू sहवता 
्ििाली, “चेियाषवॳन तो sािीच वाटत नसला तरी ्या्या 
चेियाषमाuेच िडलa cसेल बरच sािी sिाहचत !” ्याहिवशी 
रहतभाने हवजयने हतला हिले्या sाडषवरील मोबाfल नaबर 
dप्या मोबाfलवॳन लाव्याचा रय्न sेला पि तो नaबर 
cह्त्वातच न्िता. dता ्याच हनिान नाव तरी 
sळ्याचा dनaि रहतभा्या चेियाषवर झळsत िोता. पि ! 
dता रहतभा्या मनात ms नवीन रन हनमाषि झाला, 
“्याच मा्यावर रेम न्ितa तर तो मा्या माuे sा लाuला 
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िोता ? रहतभाला dता या रनाच gतर शोधायच िोत. पि 
sस ? dता तो पु्िा भेटेल तं्िा ्याला ्प१च हवचाॳ 
sी!. 
 

 ्यानaतर sािी हिवसानी हवजय msटाच 
बस्टॉपवर gभा िोता. ्या सaधीचा िायिा gचलत रहतभा 
िळूच ्या्या बाजलूा जाhन gभी रािीली dहि uोड 
dवाजात ्ििाली,’’ राu येिार नसेल तर ms हवचाॳ ? 

्यावर ्याने मानेनेच िोsार िेताच ती ्ििाली,’’ तुला 
मा्यात sािी रस न््ता तर मu मा्या माuे sा लाuला 
िोतात ? ्यावर हवजय ्ििाला,’’ मा्या sथेला ms नवीन 
नाहयsा वी िोती . तुझी मी मा्या sथेची नवीन नाहयsा 
्ििनू हनवड sेली िोती. तुझ चालिa, बोलिa, ्सिa, ॳसिa, 
लाजिa dहि रडिa िी सारच मला मा्या नाहयsेत 
gतरवावयाच िोत ्ििनू ! तुa्िी sथा िी हलिता ? िो शाळेत 
cस्यापासनू ! ित हलिता sी रsाहशतिी sरता ? 

रा्य्तरीय sथा्पधांम्ये मा्या sथाaना cनेs बषीस 
हमळालेत. रहतभाला षिभर sाय बोलाव dहि sाय नािी 
तेच sळत न््त. पि ्वतbला सावरत रहतभा ्णाली, “मu! 
भेटली sा तुला तु्या sथेतील नाहयsा मा्यात ? ्यावर 
हवजय ्ििाला,’ हजला ms व्ाषत ms मािसू ूळtता येत 
नािी तर ती लोsाa्या मनात sाय चाललय िे sस sाय 
ूळाtिार ? लोsाa्या वेिना ्याला षिात ूळtता 
येतात तोच tरा मािसू. mtाड़ाची वेिना sळायला जर 
डॉ्टरला ms व ष् लाuला तर डॉ्टरला sिाहचत 
्या्यावर gपचार sर्याची uरजच भासिार नािी. मी 
तु्या माuे वेडा झालोय िे पािताना तुला dनaि िोत िोता 
ना ? ms cसरूी dनaि ्यामुळे त ू मला tेळि समजनू 
मा्या भावनाaशी tेळ्याचा रय्न sरत िोतीस. मी 
तु्यासाठी रोज tचष sरत cसले्या तासाaची हsa मत तुला 
मािीत न्िती. ती जर तुला मािीत cसती तर तुला sळल 
cसत मी तु्यावर sाय gधळलय ते ? eत्यात बस येताच 
तो हतला बाय sॳन हनvनू uे्यावर रहतभा ्वतbहशच 
्ििाली,’’ dता sळतय sहवता sा ्ििाली sी ्या्या 
नािाला लाu ू नsोस ? dता s्तय ्या्या भोवती 
हभरहभरिायाषि ्या िुलपाtराaच रि्य ! रहतभाला 
्वतbचाच cहधsा cहधs राu येत िोता. पि ! dता हतचा 
cिasार cहभमान थोडा- थोडा िूर िोh लाuला िोता. 

हवजय्या वेळेची हsa मत रहतभाला sळू लाuली िोती. 
हवजयने हत्यासाठी जो वेळ tचष sेला िोता ्या वेळेत तो 
हs्येsाa्या वेिनेला वाचा िोडू शsत िोता. ्याa्य वेिना 
जuापयषत पोिचव ूशsत िोता. ्याa्या वेिनेवर r्ध शोध ू
शsत िोता. हत्यासाठी ्याने tचष sेले्या वेळेची हsa मत 
cमू् य िोती िे हत्या लषात dल िोत dहि dता तर हतला 
tरोtरच ्याचा नाि लाuला िोता.  
 

 रहववारचा हिवस िोता. रहतभा जनूी पु्तsे चा्त 
िोती, ्यात हत्या िािाची िी बरीच जनूी पु्तsे िोती. ्या 
पु्तsात हतला ms uो१ीच जुनa पु्तs सापडल. हविम- 
वेताळा्या uो१ीच ते पु्तs िोत. ्या पु्तsात हतला ms 
जुना िोटोिी सापडला ्या िोटोत हत्या िािासोबत जो 
मुलuा िोता तो िुबेिुब हवजयसारtा हिसत िोता. पि msिा 
tारी sॳन ्यावी ्णनू ती तो िोटो dप्या िािाsडे 
vेhन uेली ्याला तो िाtवत हतने ्याला रन 
हवचारला,’’िािा या िोटोत िा तु्याबरोबर मुलuा sोि dिे 
? ्यावर हतचा िािा हतला ्णाला,’’ िा माझा हजवलu dहि 
शाळेय हमर हवजय जाधव dिे. dता िा ms मोठा लेts 
झालाय बर ! बरीच व्े झाली मला भेटला नािी. रवासात 
हिसला िोता ms िोनिा पि dमची भेट नािी झाली. dता 
तो मला ू्t िाtवेल sी नािी िेव जािे ! शाळेत 
cसताना da्िी िोvे msाच बाsावर बसायचो, msरच डबा 
tायचो ्याची dहि माझी मरैी sधीच msमेsाaना sािी 
िे्या- vे्या पुरती मयाषहित न््ती. वuाषतील सवाषत शाaत 
हवड़ाथी ्णनू ्याची ्याती िोती. वuाषत तो eतsा साधा 
वाuत cसे sी sोिी ्या्या msा uालावर चापट मारली तर 
्याने िुसरा uाल पुढे sरावा eतsा. पि ्याचात तो 
साधेपिा ्या्या ्वभावामुळे dलेला न्िता तो dला िोता 
्या्या uरीबीमुळे. तो eतsा uरीब िोता sी ्याला 
sिाहचत िोन वेळेच जेवििी पोटभर हमळत नसावa. पि 
्याने dप्या uरीबीचa भाaडवल sधीच sेल नािी. 
पररह्थतीशी झuडत नेिमीच ्याने हत्यावर ्वार 
िो्याचाच रय्न sेला. मी ्या्या या रय्नाaचा शाळेतील 
msमेव साषीिार िोतो sिाहचत तं्िा. ्या्या ्या वेळ्या 
tडतर जीवनावरिी mtाि पु्तs हलिल जाव ू शsत 
eतs! sिाहचत ्याने तस ते हलिलिी cसेल. cसो माझा 
dहि ्याचा सaबaध da्िी शाळेत cसेपयषतच dला. शाळा 
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सaप्यानaतर ्या्या dयु्यात dिtी sाय sाय vडल 
cसेल याची तर मी s्पनािी sॳ शsत नािी. शाळे्या 
शेवट्या हिवशी मी जबरि्तीने ्या्या सोबत िा िोटो 
sाढला िोता. िा िाटो मी जपनू ठेवला पि ्याने sिाहचत 
ठेवलािी नसेल sारि शाळा सaप्यानaतर तो मा्या 
सaपsाषत sधीच dला नािी. तो मोठा लेts वuरेै झालाय िे 
िी मला तं्िा मािीत जं्िा ्या्या msा पु्तs रsाशना 
सaिभाषतील बातमी मी टी.्िी वर पाहिली.  
 

 पaचवीस ms व्ाषपवूी हवजय dहि मी msाच 
सरsारी शाळेत हतसयाष eयतेत हशsत िोता. ्यावेळचा  ms 
रसau dठवनू मला dजिी ्स ू येत. dम्या ्या 
शाळेपासनू पaिरा हमहनटा्या caतरावर cसिायाष झोपडपॉीत 
हवजय ्यावेळी रिात िोता. पि झोपडपॉीत रिात 
cसतानािी ्यावेळी हवजय्या वहडलाaची dहथषs ह्थती 
gतम िोती. ्यामुळे हवजय शाळेत येताना eतर मुलाa्या 
तुलनेत जरा जा्तच ॳबाबात येत cसे. ्याचा तो ॳबाब 
dजिी sमी झालेला नािी ्णजे ्याने तो sधीच sमी िोh 
हिला नािी. पहिली – िुसरीला तो ्या शाळेत हशsत िोता 
्या शाळे्या मु्या्याहपsाच ्या्या वहडलाa्या tास 
पररचया्या िो्या dहि ्याsाळी ्या शाळेची हश्त िारच 
sडs िोती. पि ्या शाळेत जा्यासाठी बसने रवास 
sरावा लाuत cसे तो टाळ्यासाठी नाfलाजाने ्याने या 
नवीन शाळेत रवेश vेतला िोता. हवजयला वuाषत शाaत dहि 
हश्तीत राि्याची जि ू सवयच जडलेली िोती. पि तो 
हsतीिी शाaत हिसत cसला तरी ्वभावता शाaत cहजबातच 
न्िता. या नवीन शाळेत बिूतेs मुलa tोडsर िोती. 
्यामुळे eतर मुलाa्या तुलनेत हवजय हsa हचत वेuळाच िोता.  
 

 dम्याच वuाषत हवहनता नावाची ms जाड-जुड, 

uोरी-uोमटी, uोड dवाज cसिारी पि चपळ dहि हनडर 
मुलuी िोती. ती या शाळेत जनूी dहि िुशार cस्यामुळे 
बाf aनी हतला वuषरमुt sेल िोत. ती वuषरमुt cस्यामुळे 
वuाषतील सवषच मुल हतला vाबॳन रिात cसत. ्याचा 
sिाहचत हतला uवष झालेला cसावा. वuाषत हत्या हमराaचा 
ms vो्sािी िोता. ती ्या vो््याची रमुt िोती. ्या 
शाळेत िुपार्या जेवना्या सुॉीत डबा tाhन झा्यावर 
सवष मुलa डबा धु्यासाठी dहि पािी हप्यासाठी शाळेतील 

सावषजहनs नळावर जात. पि हवजय जात नसे तो ्याचा 
सवयीचा भाu िोता. तो रोजच शाळेत येताना ्या्या सोबत 
ms मोठी पा्याची बाटली dित cसे. ms हिवस sाय झाले 
हवहनता dहि हत्या vोळ्याने िुपार्या सुॉीत डबा 
tाhन झा्यावर शाळेतील सावषजहनs नळावर न जाता 
हवजयची पा्याची बाटली ्याला न हवचारताच हिसsावनू 
vेतली dहि ्यातील पािी हपhन ती ररsामी झा्यावर 
्या्या समोरच dिळली. ्या uो१ीचा हवजयला भयasर 
राu dला तो शाळेची हश्त मोडू शsत न््ता dहि ्याaना 
हशषािी sॳ शsत न्िता. ्यामुळे नाfलाजाने तो ितर 
sाtेला लावनू रडत - रडत सरळ ्या्या vरीच हनvनू 
uेला. ्याला dचानs रडत vरी dलेल पािून ्या्या 
dfला dचयष वाटल sारि शाळेतनू मध्या सुॉीत vरी येि 
्याला मािीतच न््त. dfने रडत शाळेतनू मध्या 
सुॉीतच vरी ये्याच sारि हवचारल cसता ्याने झालेला 
सवष रsार sथन sेला. 
 

 हवजयची df ्वतb cहशहषत cसली तरी ती 
dप्या मुलाa्या हशषिाबाबत रचaड dरिी िोती. हवजयची 
df हवजयला पु्िा शाळेत vेhन dली. ्यावेळी sाaबळे 
dडनावा्या हशहषsा dम्या वuष हशहषsा िो्या. ्याa्या 
मुलाच नाविी हवजयच िोत dहि तो िी हवजय्याच वयाचा 
िोता. ्याचबरोबर हवजय िुशारिी िोता ्यामुळे सिाहजsच 
्या बाf्या मनात ्या्याबॖल ूलावा िोता. हवजय्या 
dfने तिार sे्याबरोबर बाfनी रहतभाला जाuेवर gभ 
sेल dहि हवचारल त ूया्या बाटलीतील पािी ्यायलीस ? 

हवहनताने मानेनेच िोsार हि्यावर बाfनी हतला िात पुढे 
sरायला साauनू हत्या नाजुs िातावर चार-पाच िटsे 
मारले dहि पु्िा cसa न sर्याची समज हिली ्यानaतर 
dम्या वuाषतील sोिीच sधीच हवजय्या वाटेला uेल 
नािी. पॉीचा मार बस्यामुळे यापवूी sधीिी मार न 
tा्ले्या हवहनताला sािी sे्या रडू dवरत न्ित. हतला 
ctaड रडताना पािून हवजयचा राu शाaत झाला पि राu 
शाaत झा्यानaतर हतला रडताना पािून ्या्यातला ्ळवा 
मािसू cचानs जाuा झाला dहि dपि तिार sे्यामुळे 
हतला eतsा मार बसला dपि तिार sेलीच नसती तर 
dप्याला िे टाळता dलa cसत. cसा हवचार तो ्वतbशीच 
sॳ लाuला. हवजय लिानपिापासनूचा ्वभाव िोता. ्याने 
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sेलेली चsू जर ्या्या लषात dली तर ्या चsूीबॖल तो 
्वतbच ्वतbला हशषा sॳन vेत cसे. dजिी ्याचा तो 
्वभाव बिललेला नसावा. हवहनताला msा मुलीला 
dप्यामुळे रास झाला याची हशषा ्णनू हवजयने शाळेत 
cसे पयषत वuाषतील msािी मुलीशी sधीच मरैी sेली नािी. 
dजिी जuाला ्याची शाळेतील ित msच महैरि मािीत 
dिे ती ्णजे हवहनता... ्यानaतर हवजय dहि हवहनता याa्या 
ना्याने sाय व्ि vेतल ते ्याaनाच माहित पि या सवष 
रsारामुळेच da्िी सवष मुल मार ्याचे हमर झालो िोतो. 
हवजय सिसा sोिाशी बोलत नसे पि जर चुsून sोिी 
्याला बोलता sेला तर तो ्याचा uुलाम िोत cसे. हवजयचा 
ms हवशे् uुि िोता हनिान शाळेत cसे पयषत तरी तो 
sधीच tोट बोलत नसे. ्याने जर mtािी चुsी sेलीच तर 
्याची हशषा भोu्यासिी तो नेिमीच त्पर cसे. तो 
हचरsार, वsील cथवा eaहजहनcर झाला cसता तर मला 
्याचे cहजबात dचयष वाटले नसते पि लेts झाला याचे 
न्sीच dचयष वाटते dिे. ्यावर रहतभाने sा ? cसा रन 
हवचारताच रहतभाचा िािा ्णाला,’’ तो हतसरीत cसतानािी 
gतम हचरे sाढत cसे, uहितात तो भयasर िुशार िोता 
dहि हवञान ्याचा dवडता हव्य िोता. शाळेत cसताना. 
चौथीत da्िी dता्या नावाजले्या uुॳsुल या शाळेत 
रवेश vेतला तं्िा dम्या चौथी्या वuषहशषीsा िेवरे मॅडम 
्या्या बाबाa्या पररचया्या िो्या. ्यामुळे ्याaचे 
्या्याsडे हवशे् लष cसे. ्यावेळी ्याने या tाजuी 
शाळेत रवेश vेतला cथाषत ्यावे्ची ्या्या vरची dहथषs 
पररह्थती बरी िोती. चौथी, पाचवीत cसताना ्याचा वuाषत 
ििा्या dतच नaबर dला िोता. पि सिावीला uे्यावर तो 
cसामा्य dहि eतराaपेषा वेuळा cस्याची लषिे हिस ू
लाuली िोती ते ्यावेळी sोिी िेरल िोत sी नािी ते िेवच 
जािे. da्िी सिावीत cसताना हवजय वuाषत िरवाजा 
जवळ्या पहि्या बाsावर पहिला बसायचा dहि 
पहलsडील शेवट्या राauेतील पहि्या बाsावर हवहनता 
बसायची. हवहनता dहि हवजय या िोvाaम्ये ms cृ्य 
्पधाष चालत cसे. ्या िोvाaचीिी msमेsाa्या रuतीवर 
िालचालंवर बारीs नजर cसे. ्यावेळ्या dम्या वuष 
हशहषsा सावaत मॅडम िो्या. ्याaचा िसरा चेिरा dजिी 
dठहवला तरी रस्न झा्यासारta वाटत. dज ्या शाळेचे 
जे मु्या्यापs dिेत ्याa्याशी ्याaच ल्न झा्याच 

माuे sधी तरी sळल िोत. ते मु्या्यापsच तं्िा ते ्या 
शाळेत eaरजीचे हशषs िोते. ्याaनी sािी sामा हनहमत 
हवजयला वuाषबािेर बोलावल ्यावेळी मध्या सुॉीनaतरचा 
साaवaत मॅडमचा पहिला तास सुॳ िोता. िुसयाषाा msा 
हशषsाaनीच बोलावल ्णनू uडबडीत हवजय मॅडमची 
परवानuी न sाढताच वuाष्या बािेर uेला . माvारी 
d्यावर सावaत मॅडमनी हवजयला परवानuी न sाढता 
वuाषबािेर uे्याबॖ्ल हशषा ्णनू िातावर पॉीने िोन-चार 
िटsे मारले. ्या्या dयु्यात ती ्याला शाळेत हमळालेली 
पहिली dहि शेवटचीच हशषा िोती sिाहचत. ्या 
िट्याa्या वेिना ्या्या िाताला नािी तर सरळ मनालाच 
जािवत िो्या sिाहचत. ्या्या रड्याचा dवाज येत 
न्िता पि ्या्या डो्यातनू vळाvळा वाििायाषाा cरूaनी 
्याचा शटष मार ूला झाला िोता. ्यानaतर dले्या 
हशषsाaनी ्याला रड्याचे sारि हवचारले cसता तो 
sािीच बोलला नािी शेवट्या तासाला सावaत मॅडम पु्िा 
वuाषत d्या तं्िा ्याला रडताना पािून सावaत मॅडमनािी 
dचयष वाटल ्याaनी ्याला जवळ बोलावल dहि dप्या 
िातातील ॳमालाने ्याaनी ्याचे डोळे िुसले dहि ्या्या 
पाटीवॳन रेमाने िात हिरवत ्याला शाaत sेले. ्यानaतर 
्याचे रडिे थाaबले. ्याच हिवशी तो सावaत मॅडमचा हवशे् 
dवडता हवड़ाथी ठरला dहि लवsरच तो tपू िुशार 
cस्याचेिी मॅडम्या लषात dले. dम्या eaरजी्या 
हशषsाaनी da्िाला msिा eaरजी श्ि पाट sॳन यायला 
साaहuतले िोते. वuाषतील सवाषत िुशार हवड़ाथयांचेिी श्ि पाठ 
न््ते. ्याला ्याबॖ्ल हशषsाaनी चार-पाच िटsेिी मारले 
cसे ििा बारा िुशार हवड़ाथयांनी मार tा्यावर सराaच लष 
बेिीsीर cसले्या हवजयवर uेल. ्याaनी ्याला gभ sेल 
dहि श्ि हवचारले ्यावर तो पोपटासारtा बोल्यावर ्या 
सराaना dचयष वाटल dहि dपि वuाषतील ms िुशार 
हवड़ाथी शोध्याचा ्याaना साषा्sारिी झाला. ्या 
हशषsाaना माहित न्ित हवजय िा नेिमी सवषसामा्य 
हवड़ाथयांम्येच रमिारा cसामा्य हवड़ाथी a िोता. ्याaनी 
लuेच ्या्यावर वuाषतील मुलाaचा eaरजीचा uिृपाठ 
तपास्याची जबाबिारी टाsली ती ्याने मनापासनू sधीच 
पार पाडली नािी. da्िाला ms मराठी हव्य हशsवायला 
हशषs िोते ्याaनी da्िाला eaरजीसारtे मराठी जलि sसे 
हलिायचे ते हशsहवले पि ते d्मसात ित हवजयनेच sेले 
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cसावे sारि ्यानaतर ्याने हलिलेले ्या्या ्यहतरीत 
sोिालाच वाचता येत नसे, cथाषत तसे तो तेच हलिीत cसे 
जे eतराaनी वाचाव cशी ्याची e्छा नसे. मी dता िी 
tारीने साau ू शsतो ्याने िाताने हलिलेले तो sोिाला 
वचायलािी िेत नसिार. ्याaचे cषर बयाषछपsैी वळिार 
dहि ्याला सुaिर ्णता येfल cसa िोत, पि ्याने जलि 
हलि्याची सवयच sायम ठेवली sिाहचत dप्याला 
भहव्यात लेts ्िायचय िे ्याने तं्िाच मनाशी प्s 
sॳन टाsल िोत. dम्या शाळेतील हिaिीचे हशषs ms 
cजब रसायन िोते ते mtािा रन हवचारायचे dहि 
mtािया हवड़ाथयांला ्या रनाच gतर नािी dले तर ्या 
रनाचे बरोबर gतर िेिायाषm हवड़ाथयांला ते ्या gतर न 
dले्या हवड़ाथयां्या sानाtाली चापट मारायला लावत 
cसत. msिा sाय झाल ्याaनी da्िाला msा ्ििीचा 
वा्यात gपयोu sरायला साaहuतला हवहनतापासनू सुॳवात 
झाली िा ! िा ्णता जवळ जवळ c्sा वuष gभा राहिला मी 
हवजयला ्णालो,’’ तुला येत cसेल तर मला साau पि ्याने 
मलािी साaहuतले नािी. मी हवचार sेला c्sा वuष gभा 
राहिला तर सर sोिालाच हशषा sरिार नािीत dहि 
sेलीच तर सवांनाच मार बसला ्णनू sोिाला वाfटिी 
वाटिार नािी. शेवट्या बॉलवर हस्सर मार्याचा हवजयचा 
्वभाव मला माहित िोता पि तं्िा cस sािी िोfल याची 
मला श्यता sमीच वाटत िोती. पि ्याने ्या्या 
्वभावानसूार हस्सर मारलाच ्या ्णीचा वा्यात gपयोu 
sॳन साaहuतलाच. मला वाटत da्िाला मािीत नसल तरी 
तं्िािी हवजयच dवाaतर वाचन िोत cसावa मu sाय 
हवजयने मा्यासि वuाषतील सवष मुलाaचे uाल लाल sेले 
dहि मुलंना ते झेपिार नािी ्णनू सराaनी ्वतb ्याa्या 
िातावर िोन- िोन िटsे मारले ्यानaतर तसा योu 
sोिा्याच वाट्याला dला नािी sािंना dला पि 
हवजय्या sानाtाली मार्याची सaधी ्याने sोिाला 
sधीच हिली नािी. तुला dचयष वाटेल पि भuूोळात 
हवजयला sधी-sधी पsैी्या पsैी uुि हमळायचे. ्याव्ी 
वuाषत सिावीला हवजयचा हतसरा नaबर dला तो िी sािी 
uुिाa्या िरsामुळे.  
 

 da्िी सातवीला uेलो dहि हवजयचे dयु्यच 
बिलले. ्या्या dयु्यात cचानs sाळोt पसॳ लाuला. 

्याच dयु्यात cचानs िुbtाच सावट पसरताना हिस ू
लाuल dहि ्या्या dयु्यातील tडतर रवासाला 
सुॳवात झाली. ्याने dपल िुbt नेिमीच ्वतbपुरतच 
मयाषिीत ठेवल. ्याचा राu ्याने dप्या dजुबाजू् या 
लोsाaवर sधीच sाढला नािी. eतरापासनू dपली िनैीय 
cव्था लपहव्याचा ्याचा cॉ्िास ्याला dनaिापासनू 
cहधsच िूर vेhन uेला dहि मu तो dप्याच msा 
वेu्या da्िाला cनोळtी cसिाया्ष जuात रम ू लाuला. 
शाळेबािेरील ्या्या जuात sोि िोत ते da्िाला मािीत 
न्ित. मी ्याचा msूलता ms हमर cसतानािी तो मला 
sधी िी ्या्या vरी vेhन uेला नािी sी ्वतb sधी 
dप्या vरी dला नािी. ्याच जuि dम्या सu्यापेषा 
वेuळ िोत. ्याला ्या्या dयु्यात sोिाची मि्त vेि 
मा्यच न्ित जि ू sािी ्याचाच ज्म जuा्या 
मितीसाठी झालेला cसावा. ित dहथषs बाबतीत सोडल 
तर eतर sोि्यािी बाबतीत ्याची मित sोिी माuावी 
dहि ्याने नािी ््ट्याच मला dठवत नािी. ्याला हचर 
sाढायला dवडायचa िे जuजािीरच िोत. हs्येsिा तर मी 
्या्या नsळत ्याने sाढलेली हचरे वuाषतील मुलाaना 
िाtवायचो. वuाषतील िोन मुली सोड्या तर बाsी मुली 
्या्यापासनू िूरच cसाय्या ्या िोन मुलीिी ्या्या 
मानले्या बहििी िो्या. मुलंपासनू िूर राि्याचा ्याचा 
्वभावाच झाला िोता. ्या िोvीिी ्या्या मानले्या बहििी 
िो्या eतर मुली ्या िोvं्या मा्यमातनूच ्या्याsडून 
dपली sामे sरवनू vेत cसत. ्याची शाळेची िी नेिमीच 
gहशरा भरली जायची ते िी हशषsाaनी िी साठी तuािा 
लाव्यावर ! तो शळे्या हपsनीsला sधीच dला नािी. 
शाळेतील sोि्याच ्पधेत ्याने sधीच भाu vेतला नािी. 
्णनूच ्याची िुशारी तं्िा िडून राहिली. सिावीपयषत वuाषत 
ms हिवसिी uरैिजर न राििारा हवजय सिावीनaतर 
dठवडा dठवडाभर शाळेत uरैिजर रािू लाuला. 
हशषsाaनी हवचारल तर साauत cसे मी dजारी िोतो 
हशषsाaनािी ते tरेच वाटे पि ्याच sाळात मी ्याला 
cनवानी वहडलाaसोबत sाaिे- बटाटे हवsताना पाहिलेले 
cसायचे. ्याबॖ्ल मी ्याला sधीच sािी हवचारले नािी. 
तरी िी ्याचा पररिाम ्या्या c्यासावर िोताना हिसत 
न्िता. तो वuाषतील िुशार हवड़ाथीच िोता पि sिाहचत 
्याने ्वतbच ्वतbला िुशार हवड़ाथयां्या ्पधेतनू बाजलूा 
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sेल िोत. शाळेय c्यासातील यशा-cपयशाशी ्याला 
sिाहचत िारस िेि-vेि राहिल न्िaत. dपली dहथषs 
ह्थती सुधार्या्या वेडाने ्याला झपाटलेले िोते. ूले 
sडधा्य, नारळ, caडी, sाaिे – बटाटे हवsता -हवsता ्याने 
ििावीची पररषा हिली ििावीला ्याला चौस२ ट्sे uुि 
हमळाले. तं्िा ्याला ्या uिूाa्या dधारावर sोि्यािी 
शाtेत रवेश हमळिे श्य िोते. ्यानaतर तो cचानs 
uायबच झाला ्यानaतर तो sाय sरतो ? sसलाच थाau पता 
लाuत न्िता. जं्िा लाuला तं्िा dम्या सu्याaपेषा 
वेu्या जuात तो रमला िोता. ्या जuात रवेश sर्याची 
da्िी s्पनािी sॳ शsत न्ितो. dज ्या्या 
cह्त्वाची लाtो लोs िtल vेतात. वतषमानपरात 
पहि्या पानावर ्याचे िोटो झळsतात. dज ्याला dमचा 
हमर ्णवनू ्यायला da्िाला cहभमान वाटतो पि dज 
्याला da्िाला dपला हमर ्णवनू ्यायला dवडेल sा ? 

sिाहचत नािी ? ्णनूच ्याने dम्या सaपsाषत पु्िा 
ये्याचा sधीच ्वतbिून रय्न sेला नािी. िे तो िोटो 
मा्याsडे मी साaभाळून ठेवतो ्ििताच , रहतभाने तो िोटो 
मनात नसतानािी िािा्या cथाषत रिय्या िातात हिला. 
्या िोटोsडे पाित रिय ्णाला. हनिान िा िोटो eतराaना 
िाtवनू मला ्णता तरी येfल sी हवजय माझा tपू जव्चा 
हमर dिे. 
 

 रहतभाची वाट पाित हवजयच बस्टॉपवर थाaबि 
dता थाaबल िोत. हवजय रहतभाला dता हिसतिी न्िता. 
पि dता रहतभाला ्या्यापयषत पोिचि cवvड न्ित 
sारि हवजय dता sोठेिी cसला तरी ्या्यापयषत पोिचि 
हतला सिज श्य िोत. रहतभाने प्तsा्या िुsानातनू 
हवजयचा ms sहवतासaरि हवsत vेतला. ्या्यावर ्याचा 
पता dहि मोबाfल नaबरिी छापलेला िोता. हत्या मनात 
हवजयबॖल रेम िोत sी नािी ते हतला हनटस sळत न्ित 
पि ती ्या्याबॖल जािनू vे्यास रचaड g्सािी िोती. तो 
dप्या िािाचा हमर dिे िे sळ्यावर dपि cधी लढाf 
न लढताच हजasली cसिी रहतभाला नरािून वाटत िोत. 
रहतभाने हिaमत sॳन हवजयला िोन sेला dहि ्णाली,’’ 
िॅलो मी रहतभा च्िाि बोलतेय मला तु्िाला भेटायचय. 
sािी tास sाम dिे sा ? या हवजय्या रनाला gतर िेत 
ती ्ििाली,’’सिजच तुमची e्छा cसेल तर. ्यावर हवजय 

हतला ्णाला, gड़ा सsाळी १० वाजता मा्या oिीसात ये 
मी पता तुला mस.mम.mस. sरतो dहि ्याने मोबाeल sट 
sेला. रहतभा्या मोबाfलवर dलेला हवजयचा oिीसचा 
पता हतला माहित िोता. ठर्या रमािे रहतभा ्याला 
भेटायला ्या्या oहिसात uेली. oहिसात पाhल ठेवताच 
हवजय ्या oहिसात बॉस dिे िे हत्या लषात dले. 
हवजय्या sॅहबनम्ये जा्यापवूी हतने िरवाजा ठोठावला ! 
समोर dराम tुचीत बसले्या हवजयचा थाट mtािया 
मोठ्या हबझनेसमॅनसारtा िोता. ्याने रहतभाला समोर्या 
tचूीत बस्याची हवनaती sेली. ती बसताच ्याने िोन 
sॳन िोन sप sॉिी माuहवली रहतभा sािी बोल्यापवूीच 
्याने रहतभाला रन sेला ? रिय sसा dिे ? ्याची 
बायsो मुल sशी dिेत ? तुझी ताf सोनल sशी dिे ? 

df-बाबा uावीच cसतात ना ? sी स्या esडेच रािायला 
dलेत ? तुझी वहििी हिसलेली ms- िोनिा रवासात पि 
बिुिा मला ती रियचा हमर ्णनू ूळtत नसावी. 
eत्यात! हवजयला sोिाचा तरी िोन dला ्याचा पारा 
cचानs चढला dहि mtाड़ा मोठ्या हबझनेसमनसारtाच 
तो तावातावाने बोल ूलाuला तं्िा ्या्यातला लेts लोप 
पाव्यासारtा हिसत िोता. ्या्या नजरेत eतsी du 
िोती sी ्या duीनेच mtािा भ्मसात ्िावा. रहतभाला 
तर dता ्याची हभतीच वाटू लाuली िोती. िोन sट sरताच 
्या्या चेियाषवर पु्िा शाaत हनमषळ िस ूgमटल िोत. ्याने 
रहतभाला सिज रन sेला मा्याशी तुला sािी तरी 
बोलायच िोत ना ? ्यावर रहतभा ्णाली,’’ मला sालच िािा 
sडून sळल sी त ूिािाचा हमर dिेस ? ्याने तु्याबॖ्ल 
बरच sािी साaहuतल ते ns्यावर तु्याशी बोलाव cस 
वाटल eतsच. cचानs रहतभाची नजर हवजयने िातावर 
रेtाटले्या नाuा्या हचरावर ह्थरावली. त ूिी msच हचर 
नेिमीच िातावर sा रेtाटतोस ? ्यावर हवजय ्णाला 
मा्यातील हचरsाराला हजवaत ठेव्यासाठी. हवजयने msा 
वा्यात gतर हि्यावर sाय बोलावa ते रहतभाला सुचतच 
न््त ्णनू ती ्णाली, िािा ्णत िोता त ू ms चाauला 
हचरsारिी dिेस मu त ू्वतbच sाढलेले mtािे हचर रेम 
sॳन तु्या sॅहबनम्ये sा लावल नािीस ? ्यावर हवजय 
्णाला,’’ मा्यातील हचरsार dजिी जीवaत dिे पि जाuा 
नािी. मा्यातील हरयsरासारtा ! मा्यातील हरयsर 
जसा sोिाला हिसत नािी तसाच मा्यातील हचरsारिी 
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sोिाला हिसावा cशी माझी e्छा नािी. त ू रियची बहिि 
cस्यामुळे तु्याबॖल मा्या मनात dिर dिे. तु्याशी 
चचाष मी तु्यासाठी नािी तर रिय्या मरैीtातर sरतोय. 
्याला वाटत cसेल sी मी ्याला हवसरलोय पि तस नािी 
भर र््यातिी ्याने मला मा्या नावाने िाs मारली cसती 
तर धावत जावनू मी ्याला हमठी मारली cसती. तो ्या्या 
dयु्यात dहि मी मा्या dयु्यात सुtी cसताना guाच 
sशाला msमेsाa्या dयु्यात ढवळा ढवळ sरायची. 
तु्या जीवनातिी मला ढवळा- ढवळ sरायची न्िती. पि 
ती sहवता ढवळे म्येच टपsली dहि तु्या डो्यात हतने 
नsो – नsो ते भरवल. ्णजे त ूsहवताला ूळtतोस ? ्या 
हिवशी मी हवचारल तं्िा मा्याशी tोट sा बोललास ? तरी 
मला शasा िोतीच sी तुa्िी िोvे msमेsाaना ूळtत 
cसाल ्णनू ! तुम्यात न्sी sोि्या रsारच नात िोतa ? 

मला जािनू ्यायला dवडेल. ्यावर हवजय ्णाला nरवी िे 
मी sोिालाच साaहuतल नसत पि त ूरियची बहिि dिेस 
dहि मलािी तुला dता माझी महैरि मानायला sािी 
िरsत नािी याची tारी पट्यामुळेच साauतो. शाळेत मी 
sसा िोतो वuरेै बॖल रियने तुला सारa  साaहuतल cसेलच 
्यामुळे ्या्या tोळात न जाता जे रियलािी माहित नािी 
ते मी तुला साauिार dिे. ििाहवला मला चौस२ ट्sे uुि 
हमळाले. ्यावेळची dम्या vरची dहथषs ह्थती िारच 
हबsट िोती. cuिी tा्या- हप्याचेिी वाaिे िोते cसa ््टल 
तरी चालेल. रिय तुला ्णाला cसेल मी ्याला िी मा्या 
vरी sधीच vेhन uेलो नािी. sसa vेhन जािार ? मी जेथे 
राित िोतो ्याला vर ्णावa sी नािी िा मा्यासाठी ms 
रन िोता. vरा्या चारिी हभaतीचा ्ला्टर हनvालेला, 
tालचा sोबा जाuोजाuी तुटलेला, छ्पर म्येच वाsलेल, 

्याला dधार ्णनू मधोमध gभा sेलेला tाaब . vरात टेबल, 

tचूी, sपाट तर सोडाच साधी चटfिी न्िती. vरी sोिी 
dलाच तर ्या्यासाठी uोड-धोड sाय sरिार ? तं्िा 
d्िीच चटनी- भाsरीलािी मिाu झालो िोतो. da्िी ्णजे 
मी dमचे df-वहडल, माझे िोन भाh dहि ms बहिि. मी 
जं्िा १० वी पास झालो त॓े्िा मी १६ व्ांचा िोतो. ्यावेळी 
मी मा्या sुटूaबचा dहथषs भार मा्या tाaड़ावर vे्याचा 
हनिषय vेतला dहि msा cहभयाaहरsी sारtा्यात 
sामाला राहिलो. ्या sारtा्यात तं्िा मला ३० ॳपये 
रोज हमळायचा. पि माu्या चार व्ाषत भोuले्या सवष िाल 

dपे१ाaचा ्या sारtा्यात पाhल ठेवताच caत झाला िोता. 
dजिी dठहवतो मला तो हिवस जं्िा मी पहि्याaिा ्या 
sारtा्यात पाhल ठेवलa िोत. ्यापवूी msा रार 
मिाहवड़ालयात रवेश vेतला िोता ्याबॖ्लिी ्या 
sारtा्या्या मालsाला िी साaहuतल िोत. ्या 
sारtा्यात लेथ महशन , sटंu महशन, हमलंu महशन, 

शेहपau महशन हिहलau महशन, eनरेहवau महशन, िो्या. 
शाळेत cसताना uहित dहि हवञान िे माझे dवडते हव्य 
्यामुळे या यaरात मी रमिार याची मला tारी िोती. 
sारtा्यात झाडू मार्यापासनू मा्या sामाची सुॳवात 
झाली. ्यामुळे मी dजिी ्णतो fवराने मा्याsडून सारे 
sािी िेरावनू vेतले तरी मी gपाशी मरिार नािी sारि मला 
झाडू मारता येते. झाडू मारिे िे sमीपिाचे sाम नािी िे मी 
्या sारtा्यात हशsलो. ्या sारtा्यात मा्या सोबत 
sाम sरिारे सारेच sामuार tुप रेमळ िोते ्याaनी मा्या 
बयाषच चुsा पोटात vात्या िो्या ्याबि्यात मी िी ्याaना 
बरीच मित sरायचो. uुॳ dप्या हशषाला बाव्नावा िात 
हशsहवत नािी cसa ्णतात पि या षेरातील मा्या uुॳa नी 
मला बाव्नावा िातिी हशsहवला. ्याa्या जीवनभराचा 
cनुभव मा्या सोबत वाटला. ्याa्यामुळेच यaरावर ्वार 
sसa ्िायच ते मी हशsलो. ्याचबरोबर sसलीच तमा न 
बाळuता साaभाळता रार-हिवस sाम sसे sरायचे िे मी 
्याa्याsडून हशsलो. ्या sारtा्यात sाम sरता-
sरता माझa रार मिाहवड़ालयातील हशषििी सुॳ िोत. 
बारावीला मला िोन हव्यात cपयश dलa dहि मी 
हशषिाला राम राम ठोsला. पि माझa वाचन लेtि सुॳच 
िोत ्यात मी taड पडू हिला नािी. माझ हवचार sरि dहि 
ते हवचार हलिून sाढि सुॳच िेत. msा नामाaहsत 
वतषमानपरात माझी परे माझी मते, माझे हवचार रsाहशत 
िोh लाuले. मी हलिलेली ms sहवता msा वतषमानपरात 
रsाहशत झाली dहि ्यानaतर माझ sहवता लेtि सुॳ 
झाल जे dजिी c्याितपिे सुॳच dिे. sथा मी हलिायचो 
पि व्ाषला ms-िोनच ्यािी नामाasीत हिवाळी casात 
रsाहशत ्िाय्या. माझे हलtाि रsाहशत sर्यासाठी 
मला sधीच धावपळ sरावी लाuली नािी. sारtा्यात 
पाhल ठेवताच मी लेts राित नसे dहि sारtा्यातनू 
बािेर पड्यावर मी sामuार नसे. cसे िुिेरी जीवन मी 
जव्पास ििा-ms व्े जuलो या िर्यान sहवता मा्या 
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dयु्यात dली िोती. मा्यासाठी ती मा्या ्व्नातील 
परीसारtी िोती. ती msा राजsुमारा्या शोधात cसावी 
sिाहचत ! पि मी मार ्यावेळी sि्लs sारtा्यात 
रोजaिारीवर sाम sरिारा ms सामा्य sामuार िोतो 
dहि ती पिवीधर uोरीपान uालावर तीळ cसिारी sरड्या 
sेसाaची रीमaत vरात लिानाची मोठी झालेली ms 
राजsुमारी िोती. चार-पाच व्ाषपवूी dता sािी महि्याaपवूी 
मी तुझी वाट पाित बस्टॉपवर थाaबायचो तशीच हतची िी 
वाट पाित थाaबायचो ms तास नािी msिा तर च्s तीन 
तास हतची वाट पाित थाaबलो िोतो. sाल परवा त ूजस मला 
वेड्यात sाढल िोतस तसa हतनिी sाढल िोत. हतने हवचार 
sेला िया sारtा्यात sाम sारिा-या  मामुली तॳिा्या 
sा रेमात पडावa ? पि तं्िािी मा्या माuेपुढे vुटमळिायाष 
मुलंची सa्या sमी न््ती. िे ती जािनू िोती. मी 
हत्यासाठी बस्टॉपवर थाaबतो िे हत्या लषात dलa िोत 
पि हतला ्याची हिsर न्िती. मला वाटत हतने sिाहचत 
मनात ठरवनूच टाsल िोत sी मी जं्िा हिaमत sॳन हतला 
रेमाबॖ्ल हवचारेन तं्िाच ियाच sाय sरायचa ते पािू. 
sारtा्या बािेर्या जuात मला tुप मानस्मान िोता, तो 
मी sोि्यािी पररह्थतीत हि्यासाठी uमाव ू शsत 
न््तो. sारtा्याबािेर्या जuात मी ms cसामा्य 
्यती िोतो. ती मला dवडायची पि मा्या मनात 
हत्याबॖ्ल cहजबातच शारररीs ds ष्ि न्ित. हत्या 
संियाषपेषािी हत्या ्वभावाने मला भुरळ vातली िोती. पि 
नaतर हतचा वा्तहवs ्वभाव जस जसा gलuडत uेला 
तसतशी ती मा्या मनातनू gतॳ लाuली... dज त ू जशी 
मा्या बॖ्ल जािनू vे्यास g्सsू dिेस तशी ती िी 
g्सsू dिे. पि हत्यात dहि तु्यात ms मि्वाचा िरs 
dिे तो ्णजे त ूमा्या हमराची बहिि dिेस. पवूी मी जशी 
हतची वाट पाित gभा रािायचो तशी तुझी िी वाट पाित मी 
gभा राितो िे sळ्यावर हतने हवचार sेला sी मी 
हत्यासमोर मा्या रेमाचा र्ताव माaडला नािी ्ििजे मी 
तु्यासमोरिी मा्या रेमाचा र्ताव माaडिार नािी. हतने 
तं्िा जर मा्या समोर हत्या मा्यावरील रेमाचा चुsून 
र्ताव माaडला cसता तर माझa gतर sाय cसेल याचा 
caिाज बाaध्यासाठी g्सsू cसिायाष हतने तुला पुढे sेल. 
पि मी तुला ूळtतो िे हतला माहित न्ित. dज मी जो 
sोिी dिे ्याच हतला ds ष्ि dिे. मला मा्यावर मी 

sोिीिी नसताना रेम sरिारa  sोिी तरी िवa िोत. मी sािी 
नसतानािी मा्यावर हजवापाड रेम sरिायाषिी बयाषच 
िो्या. ्यामुळे मी sहवता सारtी्या रेमाचा ह्वsार 
sॳन ्याa्यावर नsळत c्याय sॳन ्याa्या 
मा्यावरील रेमाचा cपमान नािी sॳ शsत. 
 

 sहवताने dपला बsरा sेला याचा रहतभाला 
भयasर राu dला िोता. पि ्याचवेळी रहतभाने िुसयाष 
बाजनेू िी हवचार sेला जे झालa ते बरa च झालa. नािीतर 
हवजयशी dपली ूळt cशी न्याने sधीच झाली नसती. 
्याबॖ्ल sहवताचे dभारच मानायला िवेत. cचानs हवचार 
sरता - sरता रहतभाची नजर हभaतीवरील vड्यालाsडे uेली 
िुपारचे बारा वाजले िोते. जेवनाची वेळ झाली िोती ती 
हवजयला ्णाली,’’ चल हवजय ! मी हनvते परत येfन 
sधीतरी तुला भेटायला पु्िा. ्यावर हवजय रहतभाला 
्णाला,’’ मी येतो ना ! तुला सोडायला बस्टॉपयषत. ्यावर 
रहतभाने uालात मaि ह्मत sरताच तो िी हनvाला 
हत्यासोबत. ्या्या सोबत चालताना रहतभाला ्वतbचाच 
cहभमान वाटत िोता. िे cसa वाटिa dयु्यात tपू मि्वाच 
cसत. ्या्या सोबत चालताना हतची मान ताट िोती. 
हत्यावर sसलच िडपि न्ित. चालता- चालता 
रहतभा्या मनात हवचार dला,’’ dता पाच हमहनटे 
चालताना हवजयने जशी dप्याला सोबत हिली तशी सोबत 

्याने dप्याला dयु्यभर हिली तर… 

 

 नेिमी सारtी रहतभा बसची वाट पाित बस्टॉपवर 
gभी िोती eत्यात हतची ms सोनल नावाची महैरि ्याच 
बस्टॉपवर dली. िात वuरेै हमळवनू झा्यावर हतने सरळ 
रहतभाला रन sेला,’’ त ू ्या हवजय जाधवला sशी sाय 
ूळtतेस ? sाल मी पाहिल तुला ्या्या सोबत u्पा 
मारताना. ्यावर रहतभा ्णाली,’’ तो मा्या िािाचा हमर 
dिे. ्यावर सोनल ्णाली cसa sा ! त ू्याचा रेम नावाचा 
sथा सaरि वाचलास sा ? sाय भ्नाट sथा हलि्या 
dिेत ्यात ्याने, मला तर tपूच dवड्या मला sी नािी 
्या पु्तsावर ्याची सिी ्यायची िोती. मला तर वाटत 
्या sथा सaरिातील पaिरा sथा ्याने पaिरा जिंवर 
हलि्या cसतील. पु्तsा्या सुॳवातीला मनोuतात 
हलिलय sी sथा sा्पहनs dिेत पि ्या वाच्यावर तस 
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cहजबातच वाटत नािी. मला tारी dिे ्या sथा 
sा्पहनs नसिार m ! त ूtारी sॳन vे ना dहि ्लीज 
या पु्तsावर मा्यासाठी ्याची सिी vेhन ठेव. dपि 
पु्िा येथेच भेटू तं्िा मला िे पु्तs परत िे िा ! माझा 
मोबाfल नaबर तर dिेच ना तु्याsडे ! ्णनू सोनल हनvनू 
uे्यावर रहतभा sािी वेळ हतथेच बस्टॉपवर ्वतb हशच 
हवचार sरत gभी राहिली. vरी uे्यावर हतने तो sथा सaरि 
रिय्या िातात िेत ती ्याला ्ििाली,’’ िे vे तु्या हमरचa 
पु्तs मा्या महैरिीsडून vेतलय वाचायला. ते पु्तs 
पािून रियला tपूच dनaि झाला, रहतभा्या vरातील 
जवळ - जवळ सवांनी ्या पु्तsावॳन नजर हिरवली 
सवांनाच ते पु्तs tपूच dवडले. सवांनी ्या पु्तsाची 
तंड भॳन ्तुती sेली. रहतभाने झोप्यापुवी ते पु्तs 
रिय sडून वाचायला vेतल. हवजयने हलिले्या र्येs 
sथेतील नाहयsेत ती ्वतbला शोध्याचा रय्न sॳ 
लाuली. mtािा हरयsर dप्या रेयसीवर eतs रेम sॳच 
sसा शsतो तेच हतला sळत न््तa. sोिावर तरी रेम 
sे्याtेरीज िे cसa eतs सुaिर रेमावर हलिि sेवळ 
cश्य ! ्ििजे सोनल बोलत िोती ते tर cसिार sा ? 

हत्या dयु्यात पहि्याaिा हतने sोितिी पु्तs सaपिूष 
msा िमात वाचल िोत. रेमात िे cसिी िोh शsत िे हतला 
न्यानेच gमuल िोत. ्या्याच िुसयाष हिवशी ते प्तs 
सोबत vेhन रहतभा हवजय्या sायाषलयात cचानs 
धडsली. ्यावेळी हवजय ्या्या सिsायां सोबत चचाष 
sरीत िोता. हतला समोर्या tचूीत डो्यानेच बसायला 
साauनू िाता्या बोटाaनी पाच हमहनटे थाaबायला साaहuतले. 
चचाष सaपवनू ्याचे सिsारी बिेर uे्यावर हवजयने 
रहतभाला ्या्या समोर्या tचूीत बसायला साaहuतले. 
tचूीत बसताच रहतभाने हवजयचा sथा सaरि हवजय्या 
समोर ठेवत ती ्याला ्णाली,’’ माझी ms महैरि dिे 
सोनल मोरे हतला यावर तुझी सिी िवी dिे. ्या पु्तsावर 
हवजयने सोनल मोरे हिस स्नेि भेट हलिून ्याtाली सिी 
sेली. dहि सिी sॳन ते पु्तs पु्िा रहतभा्या िातात 
िेत तो ्णाला, त ू वाचलस sा िे पु्तs ? ्यावर रहतभा 
हsa हचत राuाने िो ््ट्यावर हवजयने िोन sॳन थaडा 
माuहवला तो येताच रहतभाला ्णाला थaडा ्या ! ्णजे तुमचा 
राu थोडा थaड िोfल. तुला sसa माहित मला राu dला dिे 
ते ? ्यावर हवजय ्णाला,’’ तुला राu dला dिे िे तुझा 

चेिराच साauतोय ! तुला िे प्तs वाच्यावर राu dला 
नसता तर मला dचयष वाटल cसत. dता तु्या डो्यात 
cसa्य रनाaच sािूर माजल cसेल. sािी रनाaची gतरे 
हमळहव्यासाठी त ू बेचनै झाली cसहशल. vाबॳ नsोस मी 
तु्या सवष्या सवष रनाaची समाधान sारs gतरे िेfन. 
्यावर रहतभा uालात्या uालात uोड िसली dहि 
हवजयला ्णाली,’’ सोनलला वाटत sी या पु्तsातील 
सवष्या सवष sथा वा्तहवs dिेत dहि या sथा 
हलििायाष,्या dयु्यात या sथाaमधील सवष नाहयsा येhन 
uेले्या cस्याची श्यता नाsारता येत नािी. ्यावर 
हवजय ्णाला,’’ तुझी महैरि सोनल ्णाली,’’ तशी माझी ििा 
– पaधरा रेमरsरिे cसली तर तुला sाय िरs पडतो ? मी 
तर तुझा ित हमर dिे हरयsर नािी ना ? ्यावर रहतभा 
्णाली,’’ त ूजरी माझa रेम नाsारल cसलस तरी मी तुझा तो 
नsार cजनू ह्वsारलेला नािी. तं्िा हवजय ्णाला,’’ मी 
तं्िा तुला नsार sा हिला याच ्प१ीsरि मला वाटत मी 
तुला हिलयa. ्यावर रहतभाने मानेनेच िोsार हिला. ्या 
sथा सaरिाहव्यी रहतभाला ्प१ीsरि िेत हवजय 
्ििाला,’’ िे बv रहतभा dप्या सभोवताली वावरिारी 
मािसे dहि ्याa्या म्ये िोिारा सaवाि dहि ्याa्या 
dयु्यात vडिायाष vटनामुळे ्याa्या dयु्यात ्या vटनेचे 
gमटिारे पडसाि याaची हमळुन sथा िोत cसते. sोि्यािी 
sथेचा ज्म तु्या- मा्या cuिी र््यावर्या हभsाया्ष्या 
dयु्यात िी िोत cसतो . पि ती sथा र्यषात dsारात 
येताना जो पाितो dहि ती sाuिावर gतरवतो तो sथा 
लेts cसतो. र्येs sा्पहनs sथािी वा्तवाचचa 
रहतहबaब cसत. जो sथा लेts sथेतील पार ्वतb जuतो 
तं्िा ्याची sथा वाचsाaना वाचताना वा्तववािी वाटते. 
मी िी तेच sरतो मा्या dयु्यातील सभोवताल्या 
्यतं्या dयु्यात vडलेले रेम रसau, रेम रsरिे, रेम भau 
मा्या sथेच tाड़ ठरत. मला साau तु्या महैरिं्या ्ण्या 
रमािे जर मी tरोtरच eत्या जिं्या रेमात पडलो 
cसतो तर dता पयषत cहववािीत राहिलो cसतो sा ? तुझी 
वाट पाित ! िे nsून न ns्यासारt sरत रहतभा 
्णाली,’’ sाय ्णालास dता ! मी नीट nsल नािी. ्यावर 
हवजय sािी नािी ्िट्यावर िी रहतभा्या मनात dनaिाचे 
लाडू िूटत िोते. पि ्वतbला dवरत ती हवजयला ्णाली,’’ 
मा्या सोबत जरा tरेहिला येतोस sा ? gड़ा िािा्या 
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मुलाचा वाढहिवस dिे ्या्यासाठी ms भेट ्यायची dिे ! 
्यावर हवजय हठs dिे ्णताच, रहतभाला tपू dनaि झाला 
्याने dप्या msा सिsायाषयला बोलावनू ्या्याsडे 
oिीस्या uाडीची चावी माहuतली,’’ हवजयsडे uाडीिी 
dिे याचे रहतभाला dचयष वाटले. sारि हवजय ती uाडी 
्वतb sधीच वापरत नसे. ्वतb बसने रवास sरीत cसे. 
tरेिी झा्यावर ्याने uाडीने रहतभाला vरापयषत सोडले 
cसता रहतभा हवजयला ्णाली ,’’ vरी बोलावले cसते पि 
िािाला cजनू मािीत नािी sी मी तुला ूळtते ते. ्यावर 
हवजय uोड िसला. िुसयाष हिवशी रिय्या मुला्या 
वाढहिवसा्या हिवशी हवजय cचानs रहतभा्या vरी 
टपs्यावर रहतभा्या पायाtालची जमीनच सरsली. 
हवजयला पािताच रिय धावत पुढे uेला dहि ्याने 
हवजयला dप्या हमठीत भॳन vेतल. रहतभासि सवांशी 
्याने ्याची ू्t sॳन हिली. रहतभाने ्या्या िातात 
सरबत िेताना ्याने िळूच हतचा िात पsडला. षिभर ती 
vाबरली पि नaतर सावरली sोि पाित नािी cसa 
हिस्यावर. वाढहिवसाला dलेले जवळ - जवळ सवषच जि 
हवजयशी u्पा मार्यास g्सsू िोते. ्यामुळे रहतभाला 
्या्याशी बोलताच येत न््ते. सवष पािुिे मaडळी जेवनू 
हनvनू uे्यावर रिय dहि हवजय जेवायला बस्यावर 
रहतभाची वहििी हवजयला ्णाली, df-बाबा dहि हनलम 
dहि बाsी सuळे sसे dिेत ? हनलम म्ये msिा र््यात 
भेटली िोती सोबत हतचा मुलuािी िोता. रहतभाला dप्य 
वहििी dहि हवजय याa्या िर्यान्या बोल्यातनू वेuळाच 
सुर nsू येत िोता. रहतभा हवजयला sोहशaबीर वाढिार तोच 
ती रहतभाला ्णाली,’’ ्याल sोहशaबीर नsो वाढू ्याला 
नािी dवडत dहि sोबीची भाजीिी नsो वाढू ! भात 
नावाला वाढ ! eत्या सुचना ns्यावर रहतभा्या लषात 
dले sी dपली वहििी हवजयला cuोिर पासनूच ूळtते 
dहि ित ूळtत नािी तर चाauली ू्tते. eतsी 
चाauली sी हतला ्या्या tा्या-हप्या्यािी सवष सवयी 
मािीत dिेत. जेवन वuरेै झा्यावर रियने हवजयला रन 
sेला,’’ sाय मu हवजय ल्न sधी sरतोयस ? sोिी 
लेहtsा भेटली sी नािी ? तु्या sथेतील सवष नाहयsा 
ल्न sॳन मोs्या झा्या sी sाय ? ्यावर महन्ा 
रहतभाची वहिनी रियला राuावत ्ििाली,’’ तुa्िी ना sािी 
िी बोलता, तो तसा नािी. मी ्याला तुम्यािून चाauल 

ूळtते. हवजय जायला हनvताच रिय ्या ला सोडायला 
uाडी पयंत जािार िोता या िर्यान रहतभाने ्याला 
िाता्या tनेूने िोन sरायला साaहuतले िोते ते महन्ाने 
पाहिले. हवजय हनvनू जाताच महन्ाने रहतभाला बाजलूा 
vेतले dहि हतला रन sेला त ू हवजयला ूळtतेस ना ? 

्यावर रहतभा नािी ! ्णताच महन्ा हतला ्णाली,’’ tोट 
बोल ू नsोस मी त ू ्याला िाता्या tनेूने िोन sरायला 
साauताना पाहिलयa ! eतsयात िोन वाज्यावर रहतभाने 
िोन sानाला लावला dहि िू ! sॳन sट sेला dहि 
महन्ाला ती ्णाली, िो ! मी हवजयला ूळtते dहि माझa 
्या्यावर रेम dिे. ते ns्यावर महन्ा रहतभाला हमठी 
मारत ्णाली,’’ तुला मानल पाहिजे शेवटी त ू पा्ािालािी 
पाझर िोडलसa ! मा्या िािाला रेमात पाडलस ! dज मला 
tपू dनaि झाला dिे. eतsा sी मी श्िात ्यत sॳ 
शsत नािी. dता मी मा्या ि्sा्या vरात पाhल ठेh 
शsते. ्यावर रहतभा चिावनू महन्ाला ्णाली,’’ िे sाय 
चाललय वहिनी ? मला समजेल cशा भा्ेत sािी साauहशल 
sा ्लीज,’’ ्यावर ्वतbला सावरत महन्ा रहतभाल 
्णाली,’’ हवजय माझा चुलत भाh dिे da्िी लिानाचे मोठे 
msरच झालो मा्या sडून ्या्या tपू cपेषा िो्या पि 
मी तु्या िािा्या रेमात पडले dहि तो मा्यापासनू 
िुरावला dम्यात sडा्याच भाaडि झाल राuा्या भरात 
मी ्याला ्णाले,’’ dता त ूजं्िा sोिा्यातरी रेमात पडून 
ल्न sरहशल dहि मला ्वतbिून dप्या vरी बोलावशील 
तं्िाच मी dप्या vरात पाhल ठेवीन. पि ्यावेळी मला 
माहित न््त sी रिय हवजयचा हजवलu हमर dिे ते. 
da्िी sोटाषत जावनू ल्न sेल dम्या ल्नलािी तो 
dला न्िता. ्यानaतर da्िी सतत msमेsाaना टाळतच 
राहिलो. ्या्याबॖ्ल मी रियलािी sधीच sािी साaहuतल 
नािी. eत्यात तेथे रिय d्यावर िोvं्यािी डो्यातील 
cर ू पािून हवजय ्णाला,’’ dज नaिि dहि वहििीच रेम 
eतs ूत ूsा जातय ? ्यावर रहतभा रियला ्णाली िािा 
तुला माहित dिे sा ! हवजय वहििीचा भाh dिे ! ्णजे 
तुझा मे्िुिा dिे. ्यावर चेियाषतवर sोितािी भाव न 
dिता रिय ्णाला ,’’ िो मला माहित dिे dहि 
हवजयलािी ते माहित dिे ्णनूच तो महन्ा्या बाबतीत 
eतsा हनधाष्त िोता पि महन्ाला वाटत िोत sी तो हतला 
हवसरला पि तस न्ित तो बािेॳन नेिमीच हतची माहिती 
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हमळहवत िोता da्िाला sधीिी uरज भासली cसती तर तो 
न्sीच धावनू dला cसता. िे जर मला माहित नसत तर 
dप्या हमरा्या dवडी-हनवडी dप्या बायsोला माहित 
dिेत िे s््यावर मला राu नसता sा dला ? dप्या 
ल्नापवूी तुम्या िोvात झाले्या भाaडिाबॖ्ल मला माहित 
िोत ्णनूच मी ्याला sधीच dप्या vरापयंत येव ू हिल 
नािी. मला िे िी माहित dिे sी रहतभा ्या्या रेमात 
पड्लेली dिे. नािीतर मी dजिी ्याला dरि sॳन vरी 
बोलावल नसत. ्या हिवशी रहतभा हवजय्या sथेच पु्तs 
वाचायला vरी vेhन dली ्याच हिवशी रहतभा्या tोलीची 
लाfट रारभर चाल ूिोती. बोडाष्या पररषेलािी रारभर जाuनू 
c्यास न sरिारी माझी बहििी ms sथेच प्तs रारभर 
जाuनू sा वाचेल ? तुa्िी हवचारल sा ्याबॖल ्याला ? या 
महन्ाला रनाला gतर िेत हवजय ्ििाला,’’ मी मुॖामच 
नािी हवचारल ! ्यालािी sळूिे रेमात पड्यावर sाय sाय 
िोत dहि sाय sाय sराव लाuत ते ? िे ns्यावर रहतभा 
लाजनू dप्या tोलीत हनvनू uे्यावर महन्ाने रियला 
dप्या हमठीत vेतल dहि हतने dप्या बयाष च व्ाषपासनू 
डो्यात साचले्या cरूaना बािेर पडायला वाट मोsळी 
sॳन हिली.  
 

 ्यानaतर msा रहववारी रहतभा हवजयला msा बाuेत 
भेटली. बोलता - बोलता हतने हवजयला cuिी सिज रन 
sेला,’’ मी रियची तु्या हमराची बहििीची dहि तु्या 
लाड्या बहििीची लाडsी ननaि नसते तर तर त ू मा्या 
रेमाचा ह्वsार sेला cसतास ? ्यावर हवजय थोडा वेळ 
शाaत बसला dहि हवचार sॳन ्णाला,’’ sिाहचत नसता 
sेला. याचा cथष तुझे मा्यावर रेम नािी ? ित ना्याa्या 
िबावाtाली त ू मा्य रेमाचा ह्वsार sेलास ? रेमा्या 
बाबतीत तडजोड sेलीस ? रहतभा्या या रनाa्या 
भहडमाराला gतर िेत हवजय हतला ्ििाला,’’ तुझa तरी 
मा्यावर रेम sोठे िोत ? मा्याबॖ्ल सवष sािी जािनू – 

gमजनू vेत्यावरच त ूमा्याsडे dsह ष्त झालीस ना ? या 
ds ष्िालाच जर त ू रेम ्णत cसहशल तर माझa तु्यावर 
रेम dिे. मu ! लोs रेमात जे d्मि्या sरतात ते sाय 
cसत ? या रहतभा्या dिtी msा रनाला gतर िेत हवजय 
्णाला,’’ महन्ा्या dहि तु्या िािा्या रेमाला माझा 
sधीच हवरोध न््ता पि dम्या vर्याaचा िोता ्णनू हतने 

हव् हपhन d्मि्या sर्याचा रय्न sेला, तो यश्वी 
झाला नािी पि जर यश्वी झाला cसता तर याचा हवचार 
रेमात daध्या झाले्या हतने तं्िा sेलेला न्िता. मला 
नेमsा ्याचा भaयsर राu dला िोता. हत्या मुtषपिामुळे 
sिाहचत da्िी dहि रियिी हतला uमावनू बसला cसता. 
्या राuा्या भरातच dम्यात भाaडि झालa dहि ती 
िुरावली मा्या पासनू ती dता पयंत ! ्णनू माझa 
हत्यावरील रेम sमी झालेलa न्ित. रेमासाठी d्मि्या 
sरिारे dहि ्याaना तस sर्यास रवतृ sरिारे sाय 
सा्य sरतात तेच s्त नािी ्णनू मी महन्ाला मोsळ 
सोडल. मला ्यतीशb cस वाटत sी रेम वuरेै नावाची 
sोितीच uो१ या जuात cह्त्वातच नािी िा सारा मंिुचा 
tेळ dिे. dप्यासाठी sोि्यािी uो१ीशी तडजोड 
sरिारी रसauी dप्यासाठी जीवाचa बहलिान िी ियायला 
तयार cसिारी ्यती dप्यावर रेम sरते cसa dपि 
मानतो. सिवासाने शारीररs ds ष्िातनू रेम हनमाषि िोते. 
sधी – sधी सa्sार नीती-मू् ये याa्यावरिी मात sॳन 
रेम मानसाला sािी uो१ी sरायला भाu पाडते, ्यातनू 
हनमाषि िोतात cनहैतs सaबaध. ्वतb ला uauेपेषािी पहवर 
मानिारे हs्येs ढंuी मी पाहिले dिेत, ्याaनी dप्या 
भुतsाळात cसa्य चुsा sेले्या िो्या पि dज समाजात 
साध ूcस्याचा dव dित िोते. dज msा sुशीतनू gटले 
sी लuेच िुसयाषत sुशीत हवसाविारे मी हs्येs dप्या 
dजबूाजलूा पाित dिे. dता त ूमाझी बायsो िोिार dिेस 
्यामुळे मा्या भुतsाळा हव्यी मा्या sुटूaबाहव्यी तुला 
सवष माहिती cसिे uरजेचे dिे. dज जं्िा त ू मा्याsडे 
पाितेस तं्िा तुला हिसतो ms eतराaपेषा वेuळा cसामा्य 
मािसू. रिय sडून तु्या वहििी sडून तुला जे s्ल 
cसेल ्यापेषािी भयasर पररह्थतीतनू मी uेलेलो dिे. 
मा्या ज्माला sारि cसिायाषc मा्या df- वहडलाaचा 
ज्म sोsिातील msा छोट्या्या tेड्यात झाला िोता. 
्यावेळी ्णजे तीस-चाळीस व्ाषपवूी sोsिातील vरे िuड – 

मातीची cसत. ्यावेळी सातवी पयषतची शाळा uावात dहि 
्यापुढची शाळा तालु्या्या हठsािी cसे. ्यावेळी 
uावातील uरीब लोsाa्या मुलाaना तालू् या्या हठsािी 
हशsायला जािे dहथषs ृ१्या श्य िोत नसे ्यामुळे 
्याaना सातवीला हशषि सोडावी लाuत cसे, ्यानaतर ते 
हवड़ाथी पोटापा्यासाठी मुaबfचा र्ता धरत. dमचे वडील 
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सातवी पयषत हशsले, सातवीला cसे पयषत ्याaनी वuाषत 
पहिला नaबर sधीच सोडला नािी dहि da्िाला तो sधी 
धरताच dला नािी da्िी िार - िार हतसयाषन नaबर पयषत 
मजल मारली. dमची df हतला शाळे्या पहि्याच हिवशी 
हशषsाaनी मारल ्णनू शाळेतच uेली नािी dहि cहशषीत 
राहिली पि नaतर sधी तरी dपि cहशषीत राहि्याची taत 
हत्या मनात हनमाषि झाली cसावी. ्णनू सुॳवातीला 
dम्या हशषिाबाबत ती िारच dरिी िोती पि नaतर 
पररह्थतीपुढे हतलािी uुडuे टेsावे लाuलेच. dम्या df - 
बाबाaचा रेमहववाि झाला िोता ते िी da्िाला हs्येs 
व्ाषनaतर esडचे - हतsडचे सaिभष जोड्यानaतर s्ले िोते. 
्याबॖ्ल चचाष sरावी eतsे महैरपिूष सaबaध dमचे dम्या 
df-वहडलाaसोबत sधीच न््ते. बाबा sामाहनहमत 
सुॳवातीला मुaबfला d्यानaतर msा महि्यात जवळ पास 
वीस –ms िॉटेलात ्याaनी sाम sेले ्यानaतर msा 
िोलसेल्या हलaबा्या िुsानात ते ह्थरावले. ्याaना लोs 
हलaबवूाले शेट ्णनू ूळt ू लाuले. ्वतbला शेट ्णवनू 
vेताना ्याaना तं्िा cहभमान वाटायचा पि नaतर sािी 
व्ांनी शेट sायमचा हनvनू uेला dहि वाले्या पुढे व्तूaची 
नावे बिलत राहिली. माझा ज्म झाला तं्िा मी माaजरा्या 
हप्लासारtा छोटासा िोतो. मा्या cauावर िाट sेस िोते. 
मी जuेन sी नािी याबॖ्लिी बयाषयच लोsाa्या मनात शasा 
िोती. मी eतsा हsरsोळ बाa्याचा िोतो sी मी sधी ध१-

पु१ िोfन sी नािी याबॖ्ल िी लोsाa्या मनात शasा िोती. 
मा्या dfने मा्या cauाला च्या्या डाळीचे पीट लावनू 
लावनू मा्या cauावरील sेस हवरळ sेले. मी tुप सडपातल 
cस्यामुळे ्यावेळी हs्येs जि मला सुsड्या ्णायचे 
्याचा मला sधीच राu येत नसे मी सुsड्या या श्िाला 
माझa टोपिनाव ्णनूच ह्वsारल िोत. dजिी मा्या 
cauावर िाट sेस dिेत. मी ms िोन व्ाषचा cसताना df 
सोबत निीवर uेलो िोतो dहि tेळता tे्ता निी्या 
पा्यासोबत वािून जािार िोतो तं्िा जव्च sपडे 
धुिायाषाो sािी तॳिंना मला वाित जाताना पाहिल dहि 
वाचहवले ्याaचे मा्यावर cनaत gपsारच dिेत ्यामुळेच 
sिाहचत मला पा्याची हभती वाटत cसावी. मा्या नaतर 
मा्या धाsट्या भावाचा cजयचा ज्म झाला तो लिान 
cसतानाच ्याला पोहलूची लाuि झाली dहि तो 
sायमचा cपau झाला. dम्या dfच dहि dम्या dजीच 

पटत नस्या sारिाने बाबा da्िा सवांना मुaबfला vेhन 
dले ते sायमचेच. ्याaनaतरिी da्िी मी पहिलीला cसताना 
uावी रािायला uेलो िोतो पि msाि महि्यातच पु्िा 
मुaबfला dलो िोतो. ्यानaतर हनिान मी तरी पिूषपिे 
मुaबfsर झालो ्यानaतर मी uावचा र्ता हवसरलो तो 
sायमचाच. ्यानaतर मा्या धाsटया भावाचा मिेशचा dहि 
धाsट्या बहििीचा हनलमचा ज्म झाला. dम्या बहििीचा 
ज्म िा cपvात न््ता तर dम्या vरात msिी मुलuी 
न्िती dहि dम्या बाबाaना ms मुलuी िवी िोती मुलuा- 
मुलuी भेि न मान्याची परa परा dम्या vरात तं्िाच सुॳ 
झाली िोती. dम्या लिानपिी dम्या बाबाasडे पशैाची 
sािी sमी न््ती ्यामुळे da्िी सवष भावaडानी tाजuी 
शाळेत रवेश vेतला िोता. मी सातवीला uेलो dहि dम्या 
sुटूaबाचे रि हिरले बाबाaचा हलबाaचा ्यवसाय बaि sेला 
डो्यावर sजाषचा डंuर वाढत uेला dहि ्यात भर ्णनू 
्याaचे िाॳचे ्यसन बळावले dहि dहि dम्या वाढ््या 
वयाबरोबर्या वाढ््या uरजा ्यानaतर्या चार व्ाषत da्िी 
जे भोuल ्याला tरोsरच भोu ्णता येfल. ्या चार व्ाषत 
da्िा भावaडाaना msिी नवीन पो्ाt हवsत vेता dला 
नािी. छोटी – मोठी sामे sॳन da्िी भावaडानी dम्या 
हशषिाचा tचष भाuहव्याचा रय्न sेला. ms-ms हsलो 
ताaिुळ हवsत dिनू तो भात ित हतsट मसाला dहि 
हमठात हमसलनू tा्ला. भात cसेल तर चपाती नािी, 
चपाती cसेल तर भाजी नािी dहि भाजी cसेल तर डाळ 
नािी cशा पररह्थतीत चार व्े sाढली. पि sधीिी 
पशैासाठी sोिाsडे िात पसरले नािीत dम्या ्या 
पररह्थतीचा िायिा vेिारे, dम्या ्या पररह्थतीमुळे 
dमचा cपमान sरिारे िी बरेच भेटले पि ! माझा cपमान 
sरिायाषs msालािी मी माि sेल नािी. sोिासमोर िात 
पसरि dम्या df्या dहि dम्यािी ्वभावात न्ित. 
dमचा ज्मच जि ूलोsाaना िे्यासाठी झाला िोता. ्याचा 
र्यय मला dजिी येतो. मा्याsडे sािी नसतानािी 
मा्याsडे sािी तरी माu्यासाठी लोsाaचे िात पसरलेले 
cसतात. sधी िी vराबािेर न पडलेली माझी df dम्या 
sुटूaबाची हव्sटलेली dहथषs ह्थती सावर्यासाठी 
vराबािेर पडली msा sारtा्यात नोsरी sॳ लाuली. 
्यानaतर da्िाला थोड बळ हमळालa ्यानaतर मी िी हशषि 
cधषवट सोडून नोsरीला राहिलो dहि dम्या sुटूaबाची 
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dहथषs ह्थती झपाट्याने सुधॳ लाuली. हनलम dहि 
महन्ा जाि्या िोfपयषत dम्या sुटूaबाची dहथषs ह्थती 
पिूषपिे बिललेली िोती ्यामुळे dम्या uरीबीची झळ 
्याaना sधीच पोिचली नािी. ्या चार व्ाषत मी मा्या 
बाबासोबत uाडीवर sाaिे – बटाटे, नारळ, हवsले बुजी –पाव 
हवsला dिtी sाय sाय हवsल dता dठवत िी नािी. 
्यावेळी dम्या शाळेतील sोिी पाहिल तर sाय वाटायच 
िे मी श्िातिी ्यत sॳ शsत नािी . पि sालाaतराने मी 
्याचा ह्वsार sेला dहि ्वतbला या सवष uो१ंना सामोर 
जा्यास स्ज sेल dज मला मलsटले sपडे vालनू 
c्sी मुaबf हिरायला साaहuतली तरी मी हिरेन. dज मी 
हsतीिी मिाuातले sपडे vातले तरी ्याaना जप्यासाठी मी 
रय्नशील नसतो. dजिी मला िाताला लाuतील ते sपडे 
मी cauावर चढवतो. dपली dहथषs ह्थती सुधारावी ्णनू 
नोsरी sरीत cसतानािी dमची df dम्यावर चाauले 
सa्sार sरायला हवसरली नािी. dमचे बाबा िाॳ ्यायचे 
पि dम्या समोर sधीच ्यायचे नािीत dहि da्िाला 
sधीच िाॳ हवsतिी dिायला साauत नसत. ्याaच ्यसन 
िे मानहसs रासातनू बळावल िोत. पुढे बाबाaना sोिी 
मिापुॳ् भेटला sी ्याaना साषा्sार झाला ्याaनी िाॳ 
्यायची सोडली dfनेिी मा्या भावaडा्या tा्या-हप्याची 
िोिारी cबाळ पािून नोsरी सोडली मी dहि sािी व्ाषतच 
मी मा्या भावaडा्या साथीने dम्या sुटूaबाची dहथषs 
ह्थती बयाष पsैी सुधारली. मला cजयला पिवीधर sॳन 
्याला ्या्या ्वतb्या पायावर gभa sरायच िोत मिेशने 
dपला माuष ्वतbच हनवडला िोता. ्याचा रवास पशैा्या 
हिशेने यो्यरsारे सुॳ िोता बाबा बयाषuपsैी sमाव ूलाuले 
िोते. dता dम्याsडे पशैाची sमी न्िती. पि या 
सu्यात dम्या sुटूaबातील लोsाaचा msमेsाaशी मोsळा 
सaवाि sधीच झालाच न्िता. सारेच dप dप्या माuाषवर 
चालत िोते. हनलमला ती हशsेल तेवढ हशsहव्याच माझa 
्व्न िोत पि ते ्व्न हतने रेमहववाि sॳन धुळीला 
हमळहवल. महन्ा्या बाबतीत sेलेली चुs da्िी हत्या 
बाबतीत sेली नािी. हत्या यो्य पॗतीने धुमधडा्यात 
ल्न लावनू हिल. मिेशच dम्याच ना्यातील msा 
मुलीसोबत रेमरsरि िोत ्णनू ्याaना िी मी ल्नाचा माuष 
मोsळा sॳन हिला. मला tरa  ्णजे ल्नात िारसा रसच 
न््ता dहि dजिी नािी...मी ल्न sरीत नस्यामुळे 

लोs dप- dप्या पररने हवचार sरीत cसतात... gिा. मी 
ल्न sा sरीत नािी ? मा्या dयु्यात मला dवडावी 
cशी मुलuी sधीच dली नािी sा ? मला ल्नच sरायच 
नािी sा ? नािी तर sा ? मी ्aढ तर नािी ना ? eतपयषत 
सारेच पन त ूिी मला हवचारायला िवे िोतेस. ्यावर रहतभा 
िसनू ्णाली,’’या सवष रनाaची gतरे मला तु्या साहि्यात 
हमळालेत, त ू sािीिी ्णालास तरी सोनलला जे वाटत िोत 
्यात तथय िोत. मला पुिष tारी dिे तु्या र्येs 
sथेतीला नाहयsा sधीना sधी तु्या dयु्यात sािी 
sाळासाठी sा िोfन डोsावनू uेलेली dिे. हतला 
िे्यासाठी तु्याsडे वेळ न्िता ्िि cथवा ्यावेळी 
हत्यापेषािी cहधs मि्वाच dिtी sािी तरी तुला 
tुिावत िोत ्िि. cसामा्य ्यती िोि िे तुझ ्व्न िोत 
तुझा ज्मच ्यासाठी झाला dिे याची तुला tारी िोती. त ू
तु्या dयु्यातील र्येs पाhल हवचार sॳनच टाsलस, 

तु्या sथेतील नाहयsाaनी नायsासमोर ्याaच रेम ्यत 
sरताच नायsाने ्याa्या रेमाचा ह्व sार sे्याच हलिून 
त ू तु्या sथेचा शेवट sेलास पि वा्तवात त ू मार ्या 
सवषजिंचा cपेषा भau sेलास. ्याaपsैी msीचीिी 
तु्यासमोर हत्या रेमाचा र्ताव माaड्याची हिaमत झाली 
नािी. तु्यात cसa sाय dिे ्यामुळे लोs तु्याशी 
बोलताना vाबरतात िे sोड मला dजिी gलuडत नािी. ्या 
सवषजिंनी तु्यासमोर रेमाचा र्ताव माaडून तु्या पासनू 
sायमचa िूर जा्यापेषा िुसरा जोडीिार हनवडून sायम 
तु्या मनाजवळ राि्याचा माuष ह्वsारला. sिाहचत त ू
्याa्या ृड़ात् cढल ्थान हनमाषि sेल िोतस. ्यापsैी 
sोिाचािी uरैिायिा vेि तुला श्य िोत पि त ूतस sेल 
नािीस. gलट ्या सवषजिंना हन्वाथीपिे मितच sरीत 
राहिलास. ल्न sॳन लोs ित शरीराने msर येतात त ू
्याa्याशी मनाने जोडला uेलेला िोतास. तु्या sािी 
हिवसाa्या सिवासाने त ू मला िवा िवासा वाटत cसावास 
तर तु्या सोबत हs्येs व्े vालहवले्या तु्या रेमात 
पड्या नस्या तर मला नवळ वाटल cसत. तुझा ज्म 
न्sी sोि्या sायाषसाठी झालाय िे तुला माहित dिे 
्णनू त ू भरsटत नािीस. dप्या हवचाराaपासनू हवचलीत 
िोत नािीस. त ू मा्या रेमाचा ह्वsार sेलास ते मी तु्या 
हमराची बहिि dिे ्णनू नािी तर मी तु्या ्येयापयषत 
पोिच्याची हशडी dिे ्णनू. त ू eतsी व्े ्या हशडी्याच 
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शोधात िोतास dता तुझा तो शोध सaपलाय sिाहचत...हवजय 
uालात मaि ह्मत sरत हत्यासि बuी्या्या बािेर पडला. 
msे हिवशी रहतभा भेटायला येिार ्णनू हवजय msटाच 
्या्या sायाषलयात हवचार sरीत बसला िोता. हवचार sरता 
sरता तो ्या्या भुतsाळात डोsाव ू लाuला. dप्या 
tडतर dयु्यातिी dनaिाचे हवनोिाचे षििी बरेच dले 
िोते. dपल dयु्य cuिीच वाया uेल cसिी ्णता येिार 
नािी. शाळेत हवहनताला sबडी tेळताना पिायला हsती 
मजा यायची सवांना वाटायच माझा dहि हतचा छतीसचा 
dsडा dिे sारि ्यावेळी da्िी हतसरीत cसताना 
sाaबळे बाfनी हवहनताला मार्यावर ती tपू रडली पि 
शाळा सुट्यानaतर जे झाल ते sोिालाच माहित न्ित. ्या 
हिवशी शाळा सुट्यावर हवहनता्या dहि मा्या dfची भेट 
झाली. ्या िोvं्या बयाषपsैी ूळt हनvा्यावर ्या 
िोvंनी d्िा िोvाaना पु्िा न भाaड्याचा स्ला हिला तो 
da्िी sायम पाळला. हत्या मनात मा्याहव्यी sाय िोत 
न्ित मला माहित नािी पि ती मला dवडायची dज हतची 
ल्न िोhन हतला िोन पोर झाली तरी िी dवडते हतची 
dठवि dजिी मला g्िाहसत sरते. मा्या dयु्यातील 
पहिली मुलuी िोती हज्या मी रेमात पडलो िोतो. हत्यावर 
हलिलेली माझी पहिलीच sहवता msा वतषमानपरात 
रsाहशत झाली dहि मा्या sहवता हलtािाला सुॳवात 
झाली मा्या हलtािाची सुॳवातच मी हत्या नावाने sेली 
cसa ्णायला sािी िरsत नािी. मा्यातील लेtsाला 
हतने ज्माला vातला िोता. msा वतषमानपरात ्िॅले्टाfन 
डे ्या हनहमताने तॳिाasडून dप्या रेम भावना ्यत 
sरिायाष sहवता माuहव्या िो्या तं्िा मी पहि्याaिा 
sहवता हलि्याचा रय्न sेला ्या sहवते्या सुॳवातीला 
वर हरय हवहनता cसa हलिलेल िोत dहि शोवठी तुझा हवजय 
्यामुळे ती sहवता माझी िोती िे तं्िा sोिा्यािी लषात 
dले नािी. ती sहवता ्या वतषमान परात रsाहशत झाली 
िोती ते वतषमानपर मी sोिालाच िाtहवले नािी dहि 
्याचे sारििी मा्याsडे जपनू ठेवले नािी. पुढे हतच 
sहवता मी ्यात sािी बि्ल sॳन मा्या msा 
sाहवतासaरिात रsाहशतिी sेली. मी शाळेत cसताना मी 
तयार sेले्या शुभे्छा पराa्या मधोमध ्िी हलिीत cसे 
सवांना वाटे तो ्िी िॉर हवजय िोता पि तो ्िी िॉर हवहनता 
cसायचा. शाळा सaपली dहि माझa हत्यावरील रेमिी सaपल. 

पुढे cपvाताने d्िी भेटलो पि तो पयषत मा्या dहि 
हत्या dयु्यातिी बरच sािी vडून uेल िोत. मी शाळेत 
cसताना जसा साधा भोळा िोतो तसा राहिलो न्ितो. 
्यामुळे तं्िा ती मला ित माझी ms चाauली महैरि ्णनुच 
dवडत िोती. तं्िा िी मा्या dजुबाजुला cसa्य 
िुलपाtरे gडत िोती. हवहनता्या िुशारी बॖ्ल मला रचaड 
dिर िोता. ्या मुळे dम्याच सोसायटीत राििायाष पुजा 
नावा्या c्यaत िुशार मुली्या मी रेमात पडलो. पुजा ित 
हत्या नावातच िोती, बाsी हतच चालि, बोलि, िसि, 

लाजि सारa च मािs िोत. हत्याsडून मला जरा जा्ती्या 
cपेषा िो्या मला वाटत िोत sी ती हत्या dयु्यात ms 
cसामा्य ्यती िोfल ्णनू हत्या भहव्याच ूझ वा्त 
मी माझa हत्यावरील रेम हत्यासमोर ्यत sरि टा्त 
िोतो. हतला िे्यासाठी मी ms रेमपरिी हलिलa िोत पि 
da्िी ज्मतb डरपोs मुलं्या बाबतीत ! ्णनू शेपटू dत 
vेhन बसलो dहि मu तेच रेमपर पुढे msा sथेत वापरल 
ती sथा msा हिवाळी casात रsाहशत झाली. मा्यातील 
sथा लेtsाला ज्मास हतने vातला िोता हत्यािी 
नsळत. ्या पुजाचा चेिरा पािता यावा ्णनू dम्या 
vरापासनू ििा- पaिरा हमहनटावर cसिायाष हविीरीवर vरात 
पा्याने भरलेले िaडे ररsामे sॳन da्िी भरायला vेhन 
जायचो. vराजवळील जauलात msा ूढ्यावर ती sपडे 
धुवायला जायची ्णनू पावसा्यात िर रहववारी da्िी िी 
dम्या vरातील चािरी धुवायला ्या ूढ्यावर vेhन 
जायचो. ्या ूढ्यावर sािी महिला cavोळ िी sराय्या . 
्यामुळे राम तेरी uauा मलैी चा सीन da्िाला समोर 
पािायला हमळायचा पि तो पाि्यातिी da्िाला तं्िा रस 
न्िता d्िाला रस िोता तो sपड्याaना साबन लावता 
dप्या चेिरयावर येिारे sेस िळुच िाताने वर sे्यावर 
हिसिारा हतचा uुलाबी चेिरा पाि्यात. तर पुजाचा नुसता 
मधरू dवाज जरी sानावर पडल तरी माझa मन तं्िा रसa्न 
्िायचa. dम्या सोबत हत्यासाठी बरेच जि धावले, dमची 
यश्वी िो्याची श्यता जरा जा्त िोती पि da्िाला 
हत्याsडून जे cपेहषत िोत ्या cपेषाaना हतने पायिळी 
तुडवल. मला हतला रहस्ि झालेल पािायच िोत पि रहस्िी 
sालाaतराने dम्याच पायाशी vुटमळू लाu्यावर मलािी 
रहस्िीचा मोि टा्ता dला नािी dहि मu रहस्िीची 
नशा चढू लाu्यावर पुजा्या रेमाची नशा gतरली ती 
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sायमचीच. dम्या uरीबी्या sाळात मा्या रेमात पडाली 
ती cहन्ा मा्या vरापयषत पोिचलेली ती माझी पहिली 
महैरि िोती. नािीतर हवहनतािी मा्या vरात sधीच dली 
न्िती. cहन्ा हिसायला cहतशय सुaिर पुजापेषािी, 
dवाजिी uोड, मनहमळाव ू dहि सतत dनaिी cसिारी 
तॳिी िोती. मला माझी महैरि ्णनू ती tुप dवडायची 
dजिी dवडते. मी ms सामा्य मािसू cसतो तर हत्याशी 
ल्निी sेल cसत. पि मा्या ्येया्या माuाषत ती cडचि 
ठरली cसती याची मला tारी िोती ्यामुळे मी ल्न, रेम 
dहि मरैी याaची sधीच भेसळ िोh हिली नािी. dज हतच 
ल्न िोhन ती सaसारात रम्यानaतरिी dमची मरैी sायम 
dिे. या िर्यानच sोठेतरी मी मा्या sथेतील नाहयsे्या 
सु्मा्या रेमात पडलो. सु्मा ms cजब रसायन िोत. 
हत्या ित नावाने uेली ििा व्े मला हत्याशी जोडून 
ठेवलय. हतच मा्याsडे dsह ष्त िोि याला sिाहचत रेम 
्णतािी येिार नािी. तं्िा ती बारावी्या वuाषत हशsत 
िोती. माझी sामाला जा्याची dहि हतची ्लासला 
जा्याची वेळ msच िोती. da्िी िोv msाच बस्टॉपवर 
gतरायचो, बस मधनू gतर्यावर थोड चालत uे्यावर ती न 
चsूता मा्याsडे मuे वळून पािायची dहि uालात uोड 
िसायची, हतच िसि न्िे तर ती िस्यावर हत्या uालाला 
पडिायाष t्या मला tपू dवडाय्या. या िर्यान हत्या 
dहि मा्या dयु्यात ms vटना vडली ्या vटनेमुळे 
da्िी िुरावलो. ्या vटनेवर मी ms sथा हलिली ती msा 
रहस्ि हिवाळी casात रsाहशत झाली. ्यानaतर sािी 
व्ाषनaतर मला cपvाताने ती मा्या msा हजवलu हमराची 
बहिि cस्याचे s्ले dहि मu मी पुिषता माvार vेतली, 
ती sायमचीच ! ्यानaतर मी हत्या भानuडीत sधीच पडलो 
नािी. पि मा्या sथेतील नाहयsेच नाव मार बयाषचिा 
सु्माच cसायच sारि ते नाव मा्यासाठी िेिuी ठरत 
िोत. मी मा्या dयु्यात सवाषत जा्त वेळ tचष sेला िोता 
तो sहवतासाठी ! dता मी हतला हवसर्याचा रय्न sरीत 
िोतो पि ती dजिी माझा हप्छा सोडायला तयार िोत 
न्िती. sहवतावर माझa msतिी रेम िोत पि dम्यात 
सaवाि sधीच झाला न्िता. हतने रहतभाला मा्या 
dयु्यातनू िूर sर्याचा रय्न sा sेला cसावा ? मा्या 
बॖ्ल हत्या मनात cचानs रेम sा हनमाषि झाल cसावa sी 
sोिीतरी मा्या रेमात ्वतbिून पडलय िे पािून हतचा 

cिasार िुtावला cसावा ? ती रहतभा सोबत जशी वाuली 
तसा हतचा ्वभाव tहचतच न्िता. मा्याsडून sधीच 
sोिावर जािन बुजनू c्याय झाला नािी. मu मी 
sहवतावर तरी c्याय sसा sॳ शsतो. मा्या बॖ्ल 
हत्या मनात sािी cसेल नसेल पि msिा चचाष sॳन सार 
्व्छ sरायलाच वa cसा हवचार हवजय sरीतच िोता 
eत्यात् रहतभा d्यावर तो हत्यासि tरेिीला हनvनू 
uेला. 
 

 ms हिवस बस्टॉपवर हवजयला sहवता हिसली 
cसता तो हत्या जवळ uेला तो बोल्या पवूीच sहवता 
्याला ्णाली, “cहभनaिन ! रहतभा dहि तुझ ल्न 
ठर्याबॖ्ल . हिaमत sॳन मला sधी sा नािी हवचारलस 
sी माझa तु्यावर रेम dिे sी नािी ? ्यावर हवजय हतला 
्णाला,’’ मी तुला हवचारायला vाबरत न्ितो ! मी vाबरत 
िोतो तो मी हमळहवले्या नावाला मा्या हन्sलas 
चारर्याला ! ते uमवायला मी sोिासाठीिी तयार न््तो. त ू
sा नािी हवचारलस ? हवजयने रन sरताच sहवता 
्णाली,’’ मी हवचारल cसत तर तुला मा्या चारर्याबॖल 
शasा dली cसती cशी मला हभती वाटत िोती. त ू मा्या 
uोयाष रa uाला dहि मा्या ताॳ्यावर हििा झाला dिेस 
cसa िी मला वाटत िोत पि नaतर तु्या dजुबाजुला 
vुटम्िायाष हs्येsजिी पाहि्या dहि माझa मत बिलत 
uेल. सुॳवातीला त ूजे बोलायचास ्या मला थापा वाटाय्या 
तु्या राि्यात dहि बोल्यात tपू तिावत िोती ्ििजे 
तुझa रािि हचरपटातील नायsासारta dहि बोलि mtाड़ा 
साधसूारta ! तु्यावर ्या तॳिी लॉू sा िोत cसत ते sोड 
मला dजिी gलuडत नािी, sिाहचत ते तुलािी gलuडलेले 
नसावa. सुॳवातीला मला वाटत िोत तुला मा्या सोबत ित 
टाfमपास sर्यातच रस cसावा. पि नaतर जस जसा त ू
मला s्त uेलास तस तशी मी तु्या रेमात डुaबत uेले. पि 
िे सवष sळेपयषत वेळ हनvनू uेली िोती dहि त ू रहतभा्या 
रेमात पडला िोतास. मी मा्या परीने रहतभाला तु्या 
dयु्यातनू िूर sर्याचा रय्न sेला िोता. पि तो िसला. 
्यावर हवजय ्ििाला,’’ मा्या िड़ात dजिी तु्यासाठी 
जाuा मोsळी dिे पि् dता मा्यावर माझा नािी तर 
रहतभाचा cहधsार dिे. मा्या मनात dता तु्या बॖल 
sसलाच हsa तु परa त ूनािी dयु्या्या sोि्यािी व्िावर 



नेटभारी f साहि्य चळवळ............................................................................................................................. .................................................. netbhaari@gmail.com 

नटेभारी f हिवाळी cas २०१६                                                                                       netbhaari.jimdo.com 23 

 

 

 

जर dपि पु्िा समोर dलो तर मी तुला न्sीच ूळt  
िाtवेन cनोळtी िोिार नािी िा माझा तुला श्ि dिे. 
्यावर sहवता हवजयला ्णाली त ूतु्या dयु्यात eतराa्या 
सुtासाठी cसa्य uो१ंचा ्याu sेलास ! dज मी तु्या 
dहि रहतभा्या रेमासाठी मा्या तु्यावरील रेमाचा ्याu 
sरते. sहवता डो्यात dलेले cर ूिुसत जाताना रहतभाने 
लाaबनूच पाहिले dहि हवजय्या जवळ येताच ती हवजयला 
्णाली,’’ sाय ्णत िोती तुझी माजी रेहमsा ? sािी नािी ! 
dप्या भावी dयु्यासाठी dप्याला शुभे्छा िेत िोती. 
्यावर हsa हचत राuावत रहतभा ्णाली,’’ मा्या नहशबाचा 
िेवा dिtी हsती जहिaना वाटिार dिे िेव जािे ? मला तर 
वाटत ल्नानaतर पहि्याaिा मला तुझीच नजर sाढावी 
लाuेल. sहवताने sेले्या या हवनोिावर sहवतासि 
हवजयिी मनमुराि िसला... 
*** 

ननलशे  बामण 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sथा  

 रिय, आई 

(ग्भात्यभ बभळभच ेआईलभ पर) 

  

तुला uोड uोड पापा... cस ्िि ू sी uाल 

िुuवनू ॲसनू बस.ू.. sा भोsाड पसॳन रडू sािीच sळत 

नािीm. तुझा tपू राu हि येतोय मला dहि sीव हि वाटतेय. 

तु्या मनाहवॲॗ vडिारया uो१ी सिन sर्या्या तु्या 
शाaत ्वभावाचा tरच tपू रास िोतोय मला,तुला cस 

ितबल झालेले पाहिलa हs msाषिी वाटत ्वतbिूनच या 
तु्या uभाष्या gबिार vरट्यातनू gडून जाव.तुला मला 
जोडिा्या नाळेचा िास u्याभोवती  dवळावा  dहि तुला 
६ा sंडीतनू मुत sराव.पि िुस्याच षिी बाळासाठी 
्याsुळ झालेला तुझा चेिरा मला हिसतो. sस समजाव ू u 

तुला तेच sळत नािीये तु्या या छsुलीला . 
 

sा सिन sरतेस u िा c्याय, तुला तुझ मत 

नािीये sा,तुलािी माझtरच ूझ वाटू लाuलय sा,sा मी 
मुलuी ्ििनू मा्याबॖल तुला हववास वाटत नािीये sा, 
साau ना tर sारि , sा तुलािी बाsी्या  लोsाaसारt 

मुलuाच िवा dिे.df साauशील मला tर sाय dिे तु्या 
मनात ते. 

 

df tरच मी तुला रास नािी िेिार ,तुझ सuळ 

nsेन, युला माझा cहभमान वाटला पाहिजे cस vडवेन मी 
्वतbला,cuिी तुम्या ्िातारपिीिी तुमची sाळजी vेfन 

तु्िाला msात नािी सोडिार , cuिी तुझी शपथ vेhन 

साauते dिे िे मी तुला, dहि मी तुझी tोटी शपथ vेिे 

श्यच नािी.त ूdहि मी msाच dिोत मी तु्याच शरीराचा 
ms भाu dिे ना मu त ू नसलीस तर माझ cह्त्व या 
जuात ये्यापुवीच न१ िोfल. 

 

m df, िे पर वाचताना तुला tपू रडू येतaय ना 
तुझे िुaिsे जािवतािेत मला, पि मी तरी sाय sॳ u  िे 

सार मी ित तुलाच साau ूशsते ना, त ूहि ms री dिेस. त ू

तु्या df्या uभाषत cसताना तु्या dfने तुला ज्म िेि 

नाsारलa cसत तर तुला sस वाटलa cसत, िे सुaिर जu 

sनिता 

िभ ा्नभ                       
                 ( वाaझ रीचे माuिे) 

  (  चाल-- tरा तो msची धमष जuाला रेम cपाषवे) 

                  मा्या रातनाची sथा 
                  मा्या सारtीची ्यथा ।।रु।। 
                  df नािी िोता dलa 
                  समाजानa िूर लोटलa 
vातलa ्यानa ज्माला,  माझा हवचार ना sेला।।१।। 
                  हनिान msिा तरी 
                  िल ूिे पाळिा vरी 
िेच माuिa माझa,  नsो रािू िेh त ूवाaझ ।।२।। 
                  sाय झाला cसा uु्िा 
                  िुटू िे मला dता पा्िा 
िुल ूिे बाu cauिी, tेळू िे tेळ रa uिी।।३।। 
                 मा्या रातनाची sथा 
                 मा्या सारtीची ्यथा (२) 

*** 

सौ. िीणा cनित मा्छी 
घोलिड, ता. डहाणू. 

मोबाठल रमांs : ९४२३९२२२२३   
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तु्या ृ१ीस तरी पडल cसत sा, df msिा नीट हवचार 

sर, िे मी ित मा्यासाठी नािी साauत dिे तर 

मा्यासार्या  हsतीतरी नsो्या df्या uभाषत ॲजत 

dिेत,६ा वेलीला gtडून टाs्यासाठी  हsतीतरी  cvोरी 
रsार sेले जातात, हव्ारी tतपािी uाळून मारायचािी 
रय्न िोतो िे तुलािी चाauलच माहित dिे. या म्ये बाळा 
बरोबर dfचा हि जीव धो्यात येh शsतो याचा sोिीच 

sा u हवचार sरत नािी.पि त ूयाa्यातली ms िोh नsोस 

ना. िे cस vडताना  पाहिलa हs िे तुझ uभषॲपी vरट्यात 

caधारsोठडी cस्याचा भास िोतो मला. जीव vुसमटतो u 

eथे ्याषिी माझा. 
                

या सu्या िुिेवी रsारात  sािी नsो्या 
tरच या न पाहिले्या जuाचा हनरोप vेतात  तर sािी 
मा्यासार्या  हचवट cसतात, ्या जu्यासाठी 
धडपडिा्या, dfबाबाa्या रेमासाठी dसुसले्या, मला 
माहित dिे िे सार वाचनू त ूtपू c्व्थ झाली dिेस, tपू 

रडत dिेस ्या cरूa्या dडून तुला माझे श्ि हि  येत 

नािीmत ना, पि df dता डोळे पसू, हि रड्याची नािी तर 

ठामपिे हनिषय vे्याची वेळ dिे. मी ्वाथी नािीये, तु्याच 

रतामासावर वाढिार तुझच बाळ dिे. िे मी तु्याच 

भ्यासाठीच साauतेय, मा्यावर राuव ू नsोस िa. मला 
माहित dिे तुझ बाबाaवर tपू रेम dिे. ्याaचे मन जप्याचा 
त ू dटोsाट रय्न sरतेस, तुला ्याना नsार िेि तुला 
जमत नािी. पि र्येs वेळी िे यो्य नािी ना, तझू बाबा 
dहि dजीdजोबाaसमोर sािीिी चालत नािी. पि ्ििनू 

त ू तु्या मनाहवॲॗ हनिषय sा  vेत dिेस, sा माझा 
ज्माला ये्याचा ि्s नाsारत dिेस, cसाच sरायचa 
िोत तर मला िेवबा्पा्या vॳन sशाला बोलावालस u 

तु्या या uभषॲपी vरट्यात, हतथे tपू dनaिात िोते मी, sा 
ूढ लावलीस मला या तुम्या जuात ये्याची साauशील sा 
मला msिाच  तु्याsडे याचे gतर dिे sा.. नािी ना. 
                

df त ूसuळ हवसरलीस sा u.. याच gतर मीच 

िेते हs त ूसuळ sािी हवसरली dिेस, तस नसत तर मला 
जuव्यासाठी त ूजीवाचा dsाaत sेला cसतास, पि त ूतर 

मला मारायला हनvालीस dहि त ू मला मारिारच cसशील 

तर dज मला तुला सu्याची dठवि sॳन ड़ावीच 

लाuेल तुला मा्या मनातल सuळ msावेच लाuेल.हि माझी 
शेवटची e्छा समज. dठवतािेत sा तुला ते हिवस, तुम्या 
ल्नाचा बारावा वाढहिवस िोता, सuळेजि cजनूिी तुम्या 
uोड बातमीची वात पिात िोते तसतशी त ूबेचनै िोत िोतीस, 

त ू नातेवाesाaना हि टाळू लाuली िोतीस. बाबाaना ६ा 
सu्याचा िारसा िरs पडत न्िता sारि मुल झाल 

नािी ्ििजे रीमधेच sािीतरी िो् cसिार cसेच 

cनेsाaना वाटते तशीच या vरात्या सu्याaची िोती cuिी 
बाबाaची सुॗा. dजी dजोबा tपू नाराज िोते. पि ्प१पिे 

बोल्याचे धाडस sोिीच sरत न्िते sारि त ू हिसायला 
सुaिर, िुशार, सुuरि, सu्याaना साaभाळून vेिारी cशी 
cस्याने तुला नावे ठेव्याचा रनच येत न्िता... त ू

हिवसभर tपू dनaिात cसायचीस पि रोज रारी cरुनी 
gशी हभजायची, िे िुtb मा्याच नहशबी sा cसा मनात्या 
मनात िेवाला जाब हवचारायचीस, बाबा तुझी समजतू 

sाढायचे, dपि बाळ ितs vेhया मी मा्या  df बाबाना 
्यासाठी तयार sरेन cसिी तुला सुचवायचे, ते cस 

्ििताच तुझा चेिराच बिलायचा,sारि हि s्पना हि त ू

सिन नािी sॳ शsायचीस. tर तर ्यात वाfट sािीच 

न्िते पि तुला ते पटत न्िते. िेवधमष , पजूाcचाष जपतप 

सuळ sािी त ू मनापासनू sरत िोतीस. पि sसलाच 

gपयोu िोत न्िता. 
                     

cशातच msिा तु्या हजवलu मरैीिी्या 
मुलीचा पाचवा वाढहिवस ्याaनी msा cनाथारमात sरायचे 

ठरवले िोते. हतने tपू dरिाने तु्िाला िोvाaना बोलावले 

िोते, tरतर तु्या मनात हतथे जायची cहजबात e्छा 
न्िती. पि तू् या महैरिीला नाराज sरिे तुला cश्य 

िोते.्ििनू त ू ्या वाढहिवसाला uेलीस.हतथे tपू dनaिी 
वातावरि िोते. हतथे tपू uोड हनराuस बाळे िोती, 
सuळेजि वाढहिवसाचा dनaि लुटत िोते, पि त ूमार tपू 

c्व्थ झाली िोतीस. ्या मुलाaना df नािी dहि तुला 
बाळ नािी cशी हवहचर परी्ठीती हतथे िोती. ्या मुलाaना 
बvनू cनाथ मुलाaबॖलची तु्या मनातली cढी थोडी sमी 
झाली िोती तरीिी ्याaना ितs ्यायचा हवचार तुला पटत 

न्िता. तेथील cuिी लिान िुपट्यात uुaडाळलेली बाळे, 
्याaचे eवलुसे िात पाय, नाजsू जीविी, sाळेभोर जावळ 

पािून तु्यातली df जाuी झाली, mtािी df eतs सुaिर 
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बाळ sस सोडू शsते या रनाने त ू शिारलीस, बचेैन 

झालीस dहि िे सार सिन न  िोhन त ूबाबाa्या tाaड़ावर 

डोs ठेवनू ढसाढसा रडलीस... िे सार eत्या पटsन vडल 

हs बाबाaनािी तुझी समजतू sशी sाढावी िे sळेना. तु्िी 
हतथनू हनvताना ms cनाहमs िुरिूर तु्या मनाला लाuनू 

राहिली िोती. ्या cनाथारमातील बाळाला जवळ ्याव cस 

षिभर तुला वाटून हि तास sर्यास तुझ मन धजावल नािी, 
पि ्या षिापासनू तु्यात sािीतरी बिल िोत िोता, तु्या 
df्या रेमाला पा्िा िुटला िोता िे मार tर िोत. 

 

या uो१ीला ms िोन महिने झाले cसतील पि 

ती बाळे sािी तु्या नजरेसमोॳन जात न्िती, ती तु्या 
्व्नातिी येत िोती,dहि cशातच msे हिवशी सsाळी 
gठ्यावर तुला tपू मळमळायला लाuल च्sर येतेय हs 

sाय cस वाटू लाuल तुला वाटलa हपताचा रास cसेल. dराम 

sेला हs बर वाटेल पि नaतरिी तुला सतत sोरड्या gलट्या 
िोh लाu्या, िे dजी्या लषात येताच हतने तुला 
डॉ्टराasडे जाhन यायला  साaहuतलa. पि हि लषि sसली 
dिेत िे dजी्या चािाष नजरेला शasा dली िोती. 
सa्याsाळी त ूdहि बाबा डॉ्टराa sडे uेलात.. ्याaनी तुला 
तपास्यावर बाबाaना हि dत म्ये बोलावलa ्यावेळी  त ूtपू 

vाबरली िोतीस, dप्याला sािी मोठा dजार तर नसेल ना 
झाला या sाळजीने त ूc्व्थ िोतीस. ्याचषिी डॉ्टराaचे 

तु्िा िोvाaचे cहभनaिन तु्िी dता df बाबा िोिार dिात 

िे श्ि तु्या sानावर पडताच तुझा हववासच बसत 

न्िता.तुला sाय बोलावे सुचत न्िते त ू msा तपानaतर 

df िोिार िोतीस िे सuळ मी cनुभवत िोते sारि तु्या 
uभाषत मी वाढत िोते, तुला dfपिाचा cनुभव िे्यासाठी 
िेवबा्पाने माझी हनवड sेली िोती. तुझा dनaि मला sळत 

िोता. vरी येताच हि बातमी तु्िी dजीdजोबाaना 
साaहuतलीत dता नातवaड येिार ्ििनू ते हि tुश झाले िोते. 
तु्िी िोvे ्यa्या पाया पडताच dजी ्ििाली. चला dता 
माझी e्छा पिूष िोिार वaशाला हिवा हमळिार dप्या 
vरा्याच नाव लाविारा मुलuा ज्माला येिार. 

 

 िे सार msताच त ू dहि बाबाaनी msमेsाasडे 

पाहिलa. बाबािी लuेच ्ििाले मलािी मुलuाच िवा मी tपू 

्व्न बहvतली dिेत ्या्यासाठी  dता ती पिूष िोिार, िे 

सार msून तुझा चेिरा sावराबावरा झाला िे सार तुला 
cनपेहषत िोत, त ूस्जपिे  बोलनू uेलीस dहि dप्याला 
मुलuी झाली तर  िे msताच dजी dहि बाबाaनी तु्याsडे 

राuाने ms sटाष टाsला जि ूsािी त ूिे हवचाॳन uु्िाच 

sेला िोतास. मुलuी िोि श्यच नािी dप्याला uे्या 
सात हपढ्यात या vरात मुलuी ज्माला dली नािी ्ििजे 

dपल बाळ हि न्sी मुलuाच cसिार. पि त ू शasा 
sाढलीच dिेस तर tारी sॳन vेhया लवsरच जरी 
sायड़ाने बaिी cसली तरी sािी हठsािी cजनूिी िे 

साaहuतले जाते.dहि sािी हिवसातच बाबा तुला ्याa्या 
msा डॉ हमराsडे vेhन uेले तुला िे सार cस६ िोत िोत 

sारि तुला ित बाळ िव िोत तुम्या रतामाaसाच मu ते 

मुलuा हsa वा मुलuी cसल तरी त ू ्याला tपू रेम िेिार 

िोतीस पि... िे सार बाबाना समजावनूिी ्याना sळत 

न्ित, tपू व्ांनी िोिारया बाळापेषा  ते sोि dिे िे 

्याa्या ृ१ीने मि्वाचे िोते. dहि तु्या uभाषत मुलीचाa 
uभष वाढतोय िे msताच ्याaचे तु्याशी वाuिेच बिलले, 
dजीनेिी तु्याशी cबोला धरला जि ू sािी त ू tपू मोठी 
चsू sेली िोतीस cसेच ते तुला वाuवत िोते. 

 

cशा cवvडले्या पररह्थतीत तु्यािी मनात 

नsारा्मs हवचार येिे सािहजsच िोते, त ूtपू uोधळलीस, 
तुला sुिालाच uमवायच न्ित, पि जर या vरात sेवळ 

मुलuी ्ििनू dप्या बाळाला रेम हमळिार नसेल ते 

नाsारलa जािार cसेल तर ्याला या जuात तरी sशासाठी 
येh ड़ायचे cसा हवचार हि तु्या मनात डोsावत िोता, 
esडे dड dहि हतsडे हविीर cशी तुझी cव्था झाली 
िोती. तु्या जीवाची vालमेल िोतेय. तुला िे सार dजिी 
सिन िोत नािीये. िे मला सार तु्या uभाषत मला जािवतaय 

्ििनूच तुला हनिषय ्यायला मित ्िावी ्ििनू िे पर मी 
तुला हलिील. 

                          

 df, त ू माझा तु्या uभाषत नh महिने साaभाळ 

sॳन मला ज्म िेशील sा नािी मला माहित नािी, पि 

msिाच माझी शेवटची e्छा ्ििनू मा्या साau्याचा 
हवचार sर... त ूdहथषs ृ१्या ्वावलaबी dिेस, ्वबळावर 

माझा साaभाळ sॳ शsतेस. dपि िोvी msमेsीना साथ 

िेhया, sारि माझा जीव vेhन त ू मला हवसॳ शsशील 
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sा... dयु्यभर ते िुtb तुला बोचत रािील.dहि तुझे cर ू

पुसायला मी नसेन हतथे, हsतीिी िाs मारलीस तरी तुझा 
dवाज मा्यापयंत पोचिार नािी. मला त ूिवी dिेस...पि 

तुला मी िवी dिे sा नािी मला sळत नािीये. df माझ 

तु्या मातीत ॲज्याला तु्िी िोvेिी sारि cसलात तरीिी 
हनिषय तचू ्यायचा dिेस dहि यो्य तो हनिषय त ू

vेशीलच..... 

 

तु्या माये्या sुशीत हनजायचय मला 
तुझ cauाfuीत  nsायचय मला 

df cशी िाs तुला मारायची dिे मला 
री ज्माच साथषs sरायच dिे मला 

तुझी df ्िायचa dिे मला 
तचू िेh शsतेस जीविान तु्या या छsुलीला 

तु्या  हनिषयाची cहधरतेने वाट पिािारी.. 
 

तुझीच लाडsी..... छsुली 
 

ता.s.  dठ मी तलुा िरा िा्त बोलल ेcसल ेतर रागािू 

नsोस ह मा्यािर, ह े सगळ तलुा नलनह्यािर मा्या 
िीिाची घसुमट dता थांबली dह,े tूप हलs हलs 

िाटतयं,sा मानहत नाही पण या तु् या षणी मा्या 
छोट्या्या घरट्यात या षणी tूप सरुनषत िाटतंय.dता 
तझुा ms गोडगोड पापा ्यािासा िाटतोय... 

*** 

चरैाली िोगळेsर 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sथा  

सभसुबभ ा्च े्भवी सुनसे पर 

 

निय सनुबाeइस (होणा्या) 
cनेs dहशवाषि 

 

िळिी्या सोनपावलाaनी uिॄरवेशाची ्व्न 

हजतsे त ूबvत dिेस हततsेच ्व्न मी िी बvत dिे. मला 
माहित dिे तु्या मनाचा uंधळ gडालेला dिे. मनात 

साषasता dिे, बावरलेली dिेस. तुझी िी cव्था बvुन मी 
msिम ३० व ष् माuे uेले. मी िी cशीच धा्तावलेली िोते. 

sाsिaभर जा्तच. ्यामुळे मला तुझी cवvडलेली cव्था 
न्sीच समजते ua ! 
 

तलूा ms साau ूsा ? dपि dपली मािेरची नाती 
सोडतो dिोत, vर सोडतो dिोत cसा हवचारच sॳ नsोस. 

gलट cसा हवचार sर sी मी dता मा्या dवड्या ्यती 
बरोबर मला िवे तसे माझे dयु्य न्याने सुॳ sरीत dिे. 

मu बv तुला sसे वाटते ते, मािेर sधीच तुटत नसतa u ! 

पि मोठa  झा्यावर र्येsालाच dपला सिचर व ्या्या 
सोबतच सिजीवन िव cसतa ्ििनू dपि ित वेuळa  िोत 

cसतो mवढaच. 

 

मला s्पना dिे sी, मी ms २५ व्ाषचे झाड 

मा्या cauिात लाव्याचा र्य्न sरत dिे. ्यामुळे 

सुॳवातीला ्या झाडाची हsतीिी  sाळजी vेतली, हsतीिी 
जपलa तरी ते मलुलa राििार dिे. sारि ्याची पाळेमुळे हतथे 

tोलवर ॳजलेली dिेत ना. sािीिी िरsत नािी मी वाट 

बvायला तयार dिे. 

 

सुॳवातीला सुनेचा ूढा हत्या मािेरी cपेहषतच 

cसतो. मला वाटते सुना मािेरी ित सासर्या 
लोsाa्या  sाuा्या sरायला जातातच cसे नािी तर 

sिाहचत ्याaना dपि सासरी हsती सुtी dिोत, सuळे 

dपली हsती sाळजी vेतात sौतुs sरतात िे िेtील 

साauायचे cसते. ्यामुळे tु् िोिा्या deषवहडलाaचे चेिरे 

मरभठी रवचभरधन 

तुमचा dजचा सav ष् 
तुमचे gड़ाचे सामथयष 

ननमाइण sरतो 
्यामुळे 

हवचार बिला dहि बिला तुमचे dयु्य ! 

  *** 

संरनहत  
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बvायचे cसतात. ्यामुळे मनात येeषल ते्िा deषsडे जाता 
येeषल ना? िा रनच gग़वत नािी ua.  
 

त ू जशी भावी सaसाराची ्व्ने बहvतली cसतील 

तशाच मी िी sािी uो१ी मनाशी ठरहव्या dिेत. 

सुॳवातीला मला सaसारात ्या sािी cडीcडचिी d्या, 
sािी तडजोडी sरा्या लाu्या तशा तुला sरा्या लाu ू

नये याची मी sाळजी vेतली dिे. sािी sारिामुळे मला जे 

हमळाले नािी ते तुला सिज gपल्ध ्िावे याची मी tबरिारी 
vेतली dिे. तरीिी dयु्यात sठीि रसau येतच cसतात 

ना ua ! sठीि रसauातच dपला tरा sस लाuत cसतो ते 

न्sी. सुtात तर सuळेच सिभाuी cसतात. 

 

मी जरी mवढा सuळा हवचार sरत cसते तरी 
dप्यात वाि, हवसaवाि िोिारच नािी cसे नािी. भाaडिे 

जरी झाली तरी पोटात माया िवी. भाaडिात िु१ावा नsो. 
uरैसमज झाले तरी न्sी sाय tुपतयa िे dपि 

msमेsंना न्sीच ्प१पिे साauयूा. सास ू सुनेचa नातa 
्ििजे ‘हवळा भोप्याचे स्य’ cसे dप्या ना्यात िोता 
sामा नये. सास ूजरी झाले तरीिी मी िी मािसूच dिे ना? 

dहि मी नेिमीच बरोबर cसेन cसेिी नािी. झा्या चु्या 
मनमोsळयापिाने मा्य sे्या तर dला रसau न्sीच 

हनभावला जाeषल. sािी झाले तरी dप्यात सaवाि िवा. मला 
वाटते जे्िा सaवाि सaपतो ते्िा नाते िी सaपते. 

 

मुलाa्या शाळे्या हशहबरात msिा मला रन 

हवचारला िोता sी तुमचा मुलuा sोि ्िावा cसे तु्िाला 
वाटते? यावर मी gतर हिले sी मी ्वत: हशहषत dिे. 

्यामुळे पोटापा्यासाठी माझा मुलuा न्sीच eaहजहनcर, 

डॉ्टर हsa वा वहsल िोeषल पि मला वाटते sी, ्याने dिशष 
पती व हपता ्िावे. dिशष पुर तर तो dिेच. मला sुटुaब 

्यव्था व नाते सaबaध tपू मि्वाचे वाटतात sारि 

्यामुळेच मािसाचे ्यतीम्व िुलते, tुलते व तो 
सa्sाराने समॄॗ  िोतो cसे मला वाटते. पुॳ् cसो व री 
िोvेिी नातेसaबaधाने समॄॗ  cसावी ्ििजे ती पररपिूष व 

समाधानी cसतात. पुॳ्ा्या जीवनात ्या्या deष eतsेच 

्या्या प्नीचे cह्त्व िी हततsेच मि्वाचे cसते. तसेच 

बहिि मावशी, d्या, मरैीि या ना्याचीिी dव्यsता 
cसतेच ना ! ना्याची हsa मत dयु्यात tपू मोठी dिे ua ! 
gतम सिचर तुम्या dयु्याचे सोने sरतो तर हनवड 

चुsली तर तुमचे dयु्य नरsमय िोते. िे ्ििजे cसे dिे 

sी, रवासात जर तुमचा सिरवासी व तुमची dवड हनवड 

सारtीच cसली sी तो रवास ्ििजे सुरेल सaहuताची 
जमलेली मिैीलच वाटतो व sधी सaपतो ते िेtील sळत 

नािी. cuिी cसेच dयु्याचेिी dिे. 

 

पि sधी माझा मुलuा िताश झाला, ्याला 
gिासवािे वाटले व ्याने sधी मा्या माaडीवर डोsे टेsवले 

तर त ू वाeषट वाटून vेh नsोस िा तुझा पराजय dिे cसे 

चुsूनसुॗा मनात dि ूनsोस. cua, deष िे नात cसच dिे 

sी dपि हsतीिी मोठे झालो cसलो तरी deष समोर लिान 

्िावेसे वाटतेच नाa. बस mवढaच समजनू vेशील ना? deष व 

बायsो यात तुला sोि dवडते? cसा रनच चुsीचा dिे. 

्या िोvी dप्या जाuी रे२च dिे. ्याa्यात तुलना िोh 

शsत नािी. 
 

ल्नाचे सुॳवातीचे हिवस ्ििजे ना्याa्या 
बाaधिीचे हिवस, िे हिवस tपू मि्वाचे cसतात ua ! 

सu्याaसाठीच. ती वीि msिा vॉ झाली ना तर मu 

sाळजी हमटते बv! ्ििजे बv, eमारत बाaधत cसताना जसा 
हतचा पाया मि्वाचा cसतो तसाच ल्ना्या सुॳवातीचा 
sाळ, नaतर मu हsतीिी वािळवारे dले तरी eमारत भ्sम 

gभीच cसते बv. 

 

dता राहिला रन रत, वsै्ये, gपासतापास, 

परa परा या हव्यी. मा्या मते रत वsै्ये, gपासतापास िे 

नातेसaबaध िढॄ sर्यासाठी cसतात. vरातील परa परा पाळून 

gपास sॳन मी िी तुम्यातील ms dिे, मला तुम्याबॖल 

sािीतरी वाटते िे साauायचे cसते. तर सि वार परa परा या 
sुटुaबाला हश्त लाव्याचे sाम sरतात. हनयमाaनुसार 

वाu्याचे हशsहवतात. dपि ६ा सवाषतील ममष जािनू 

vेतले व ्वयaहश्त ठेवली तर मu वेuळ cस sािी 
sर्याची uरज dिे cसे मला वाटत नािी. मu नव्यासाठी 
gपास, वडाला िेरे vाल्याची uरज dिे cसे मला वाटत 

नािी. वडाला िेरे vालनू नव्या dयु्य वाढत नसते. तर 
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्यासाठी ्या्या dरो्याची sाळजी vेिे मि्वाचे cसते िे 

msिा sळले sी मu िातभर हिर्या बाauडया, व uळाभर 

sाळे मिी नािी vातलेस तरी चालतील. 

 

तुझी नोsरी व तुझे sररयर sधीच िु्यम मानले 

जािार नािी. sारि मला तुझी रuती झालेली बvायची dिे. 

्वयaपाsाची तुला हवशे् dवड नािी िे मला माहित dिे. 

पि तरीिी र्येs री पुॳ्ाला ्वयaपाs िा sरता dलाच 

पाहिजे cसे मला वाटते. िी पि sाळाची uरजच dिे. 

तु्िाला तुमचे gिरभरिa sरता dलेच पाहिजे. सतत बािेरचे 

tा्यामुळे dज तॳि वयातच मुलाaना cनेs uaभीर 

dजाराना तंड ड़ावे लाuत dिे. त ूिी gड़ाची माता dिेस. 

तुम्यातीलच स्व vेवनू तुमचे मुल येिार dिे ते्िा ्याला 
ड़ायला तरी तुम्याsडे sािीतरी िवे ना ua ! तरच ते सुिढॄ 

िोfल.  

 

मुलंना ि्ली राaधा वाढा g१ी sाढा नsो cसतa. 
्ििनू ल्नच टाळतात. पि जरी तु्िी मािेरीच राहिलात 

तरी िे टळिार dिे sा? dपि msिा मोठे झालो sी िे सवष 
cपररिायषच cसते ua ! मu ्या्याशीच िोन िात sॳयाना. 
mवढa sािी cवvड नािी ua ते! dपिच िे cवvड sरतो! 

 

शेवटचा ms स्ला तु्यासाठी dहि मा्यासाठी 
पि, dप्या cवतीभोवती cनेs लोsa , नातेवाeषs, हमर 

महैरिी dप्याला cनेs स्ले िेत cसतात. जेिेsॳन 

dपले msमेsंबॖलचे मत sलुशीत िोत cसते. dपि 

msमेsंशी sसे वाuावे cसे जि ू तेच ठरवत cसतात व 

्यारमािे स्ले िी िेत cसतात. पि dप्या जवळ 

सारासार हववेs बुॗी dिे ्यामुळे ्याaचे स्ले हsती मनावर 

्यायचे िे dपि ठरवायचे व dप्या माuाषतील sाटे 

dपिच िूर sरायचे. 

 

मला तु्या ॳपाने ms सtी हमळाली dिे मनातलa 
बोलायला. मुलीची sमतरता त ूभॳन sाढिार dिेस. ms 

नवथर तॳिीचे सुuहॄििीत ॳपाaतर िोिार dिे. cauिात 

लावले्या झाडाला बिर येिार dिे. ते िळािुलाaनी 
लuडलेलa मला बvायचa dिे. ्या्या dरयाला dले्या 

पषाaचा sलरव मला nsायचा dिे. ्या्या सावलीत 

बसले्या पाaथ्थाचा हनवाaतपिा मला cनुभवायचा dिे. 

 

तु्या sुa sवाने भरले्या पावलाaनी gaबरठयावरचे 

माप ूलाaडताना मला तुला बvायचे dिे. तुझी dतुरतेने 

वाट पिात cसिारी. 
तझुीच deइ 
(होणारी) 
*** 

मनीषा पिार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

चारो्या  

चभरो्यभ                     
                  

नयन शोहधशी तुजला, 
मन वेडे sावरे-बावरे. 

धुaि वेडाव्या मनाला, 
िाsेची साि त ूvाल रे. 

*** 

 

नयनाaची cबोल भा्ा, 
तचू मनाची cहभला्ा. 
तुहजयात uुaतले्या रियाची, 
िीच ती रेमळ ्व्नॳपी dशा. 
*** 

 

पिावे हतsडे नीरस शाaतता िोती, 
िीच ती वािळापवूीची पिाट िोती. 
तुटले्या ्व्नाa्या राशी मधली, 
िीच ती,जीवvेिी सुनामी लाट िोती. 
*** 

धनंिय शंsर पाटील 

ठ पता : a ay a 142@ a .     
मोबाठल रमांs : ९९६०६०७१४८ 

http://marathi.pratilipi.com/dhananjay-shankar-patil
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sथा  

आयु्यभची सभंज... 

 

uाडी सुॲ झाली dहि dजी dजोबानी बािेर g्या 
cसले्या msा िा्प्याला िात िलवनू हनरोप हिला,  tाली 
gभे cसलेले जोडपे नाजरेdड िोfपयंत dजी डोळे 

हsलहsले sरत िात िलवत िो्या जि ू sािी तरी रिात 

िोत ्याचa. uाडीने uती vेतली dहि माuच माuेच रािील. 

dता रवास सुॲ झाला तो msा न्या मु्sामाचा. थोडावेळ 

ते िोvेिी sस्याशा हवचारात िोते cuिी cनोळtी 
cस्यासारtे पि sािी हमहनटाaतच ्याaची तaहि भau झाली 
dहि ते msमेsाaशी बोलायला लाuले, न रािवनू मी 
हवचारले मुलuा dहि सुन िोते sा? िोय! dजोबा 
सामाधानाने gतरले, dहि मा्या चेियाषवरचे cuहित रन 

cनुभवाने पaढयाष झाले्या ्या भुवf tाल्या डो्याaनी 
समजनू vेतले. sुठ्या्या dह्मयतेने ्याaनी मा्याशी 
बोलायला सुॲवात sेली.  

 

माझे लिानपि msा tेड्यात uेले, vरची परर्तीहत 

तशी जेमतेमच,  हशषिाने शिािपि येत uेले dहि तसतशी 
्यहतम्वात् सुधारिा झाली, ्यावेळीिी िेच ठरवल िोत sी 
पसेै sमावनू रीमaत िो्यापेषा dयु्य सामाधानाने जuता 
येfल cस sािीतरी sरायच, dहि िो िे sरत cसताना 
sतष्यात मार sसरू नािी sरायची, सुिवैाने तस vडतिी 
uेल, यो्य वयात यो्य ्यती जोड़ीिार ्ििनू लाभली 
dहि dजिी स्यनारायना्या पुजेला बसुन मा्या र्येs 

श्िाला री ूढावी तशी साथ मला िी िेहतये. dजवर्या 
dयु्यात मी हतला भौहतs सुt हsती हिलय ते मािीत नािी, 
पि सिचाररिी ्ििनू मी नेिमीच हतला स्मानाने 

वाuहवहल cथाषत तीनेिी sधीच uरैिायिा vेतला नािी 
्याचा. 

 

सaसार बिरत uेला, नहवन जबाबिायाष dहि 

d्िाने vेत जuायला dव्यs ते सuळ sरत uेलो. 
मुला्या हशषिात ्या्या uरजाaमधे sधी sािी sमी पडु 

हिले नािी, ्याला सुहशहषत, सुसa्sारी बनवला dहि 

्याला ्या्या dयु्यात t्या cथाषने हजथवर dमची 

सोबत uरजेची िोती हतथवर ती हिली, ्याचे ल्न झाले सुन 

सुहशल, sताषबuार dहि uिृsतष्यिष हमळाली dमची 
साधना सिल झाली.  

 

मला िे nsून िारच समाधान वाटले, dज्या 
युuातिी cस sािी cसत िे पािुन वेuळच समाधान वाटल. 

मी dजोबाना हवचारल चार हिवस uावाला हनvालात sा 
तु्िी? dजोबानी िीvष वास vेतला dहि ्ििाले, नािी, 
d्िी वृॗ ारमात हनvालोय!. मी षिात सु्न, चेिरा cनेs 

रनहच्िाaहन भरलेला. पि dजोबा dता तर तु्िाला ्याaची 
tरी uरज dिे, या वयात तु्िी msटे...??  msटे sुठे d्िी 
िोvे dजिी सोबत dिोत, dहि मुलाला ज्म हिला तो 
sािी dमची ्िातारपनीची sाठी ्ििनू नािी तर d्िाला 
dमचा सaसार िुलवायचा िोता ्ििनू d्िी df बाप झालो, 
पि ्ििनू dमच ूझ वाटेल cस d्िाला sािी sरायचे 

नािी, d्िी dमच dयु्य िव तस जuलो ते ्यानीिी 
जuाव mवढीच cपेषा, dहि ्याa्या dधारावर जu्यापेषा 
msा नहवन जuात जuायला हमळत cसेल तर ्यात वाfट 

sाय dिे? 

 

नाती ते्िाच हटsतात जे्िा ्याचa ूझ न िोता ती 
सिजपिे िुलतात.  वृॗ ारमात समवय्s लोsाaसोबत msा 
वेu्याच cनुभवात रािायला हमळते dिे, हशषिासाठी 
dfवहडलाaना सोडून वसहतuिृात राित िोतो तसच sािीसा 
cनुभव dिे िा, dयु्याची सa्याsाळ t्या cथाषने जuत 

dिोत, sािी uो१ी रािून uे्या िो्या ्या sरतोय, छaि 

जोपासतोय, रsृहत साaभाळून जी समाजसेवा sरता येfल ती 
sरतोय.... dजोबा ्याa्या या न्या पवाष बॖल भरभॲन 

बोलत िोते, ्याaचे च््याdडचे डोळे तेजाने चमsत िोते. मी 
मार मा्याच हवचारात uढुन uेले िोते, eतsा वेळचा तो 
रवास मला ms वेuळीच सsारा्मs हिशा िावनू uेला. 
माझा ृह१sोि बिलिारे dजोबा dजी मला मा्या 
रवासात sायमच माuषिशषs ठरतील. 

*** 

नियांsा यिेल े
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sथा  

रंगभत ्टेल ेमी  
 

cलामष वाजतच िोता. सररताचे  dज डोळे gvडेनात. 

डोळे चुरचुरतायत. बरेच हिवस झोप येत नािी. ms cनाहमs 

िुरिुर लाuनू राहिलीय. हवहचर c्व्थता जािवतेय. तरी 
gठलेच पाहिजे. नवयाषसाठी, मुलाaसाठी डबा sरायचा dिे. 

तरी बरa  रारीच sहिs हभजवलीय. भाजी sापनू ठेवलीय. 

मरuळले्या मनाला झटsत सररता gठली. राजेश बेडवर 

हनहचaत झोपलाय. ि्ली तोिी लष िेत नािी dप्याsडे. 

dरामात gठतो. मu vाfvाfत डबा vेवनू जातो. सa्याsाळी 
िमलेला cसतो. sुठे हिरायला जाh तर ्िितो "तलूा sाय 

त ू vरीच  cसतेस. मी हिवसभर sाम sॳन थsतो. sधी 
vरी येवनू झोपतो cसे िोते. हs्येs हिवसाaत साधे चुaबनिी 
vेतले नािी .िु ..sामाचा ताि tुप dिे ्या्यावर. तसा तो 
tुप चाauला dिे. ्वतb्या मनाला ती समजावत राहिली 
dहि ड्याची तयारी sॳ लाuली . 
   

 "cu df, हsती gशीर झालाय. sॉिी िे ना 
पटsन." राचीचा dवाज ्वतbसाठी sॉिी sॳन 

्यायलािी वेळ नािी हिला. मीच लाडावलीय ना.  
" cu df , माझे सो्स sुठे dिेत? sाय sरते त ूहिवसभर 

vरात. व्त ू सापडत नािीत." झाली हनहtलची हचडहचड 

सुॳ. cनेsवेळा साaहuतलaय dि्या हिवशी dपली तयारी 
sॳन ठेवा पि नािी. मी dिे ना dय्यावेळी याaना िातात 

व्त ू ड़ायला. िोvे uेले sॉलेजला. राजेशनेिी डबा vेतला 
dहि हनvनू uेला. िोन हमहनटे जवळ पि vेतले नािी. sा 
dपली हचडहचड िोतेय सारtी sािी sळत नािी. िे सuळे 

रोजचेच ॲटीन dिे. िेच जीवन sा dपले ? sाय िवे 

dप्याला dिtी. 
 

vर साaभाळ्यासाठी राजेशने नोsरी sॳ हिली 
नािी. dपििी dनaिाने uहृििीपि ्वीsारले. मu dता 
sाय िोतोय िा राuा ?  sॉिी पीत टी्िीवर बात्या 
लाव्या. msा रहसॗ हचरsारा्या हचररिशषनाचे ृ्य सुॳ 

िोते. सररता भान िरपनू पािू लाuली. वेuवेu्या हरयाaची 
भावहवभोर हचरे ्यात िोती. हवहवध रa uछटा.. हवलोभनीय ! वा 

cरहतम !  

   

   सररताला sॉलेज चे हिवस dठवले. हचरsला ्पधेत 

हत्या हनसuष हचराला रथम पाररतोह्s हमळाले. vररिी हचर 

sाढत cसे. df ्ििायची, "cu हचर sाढ्यापेषा 
्वयaपाs चाauला हशsून vे. सaसाराला ्याची जा्त uरज 

dिे. हचरsला िळूिळू sमी  झाली. नaतर  सaसारात 

uुरिटून राहिली. हचरे sाढतात येतात िेिी हवसॳन uेली.  
   

   cसa sसa हवसरलो dपि dपली dवड ? राजेश, 

मुलa ्याaना जे पाहिजे तेज sरतात. vरची सuळी जबाबिारी 
मा्यावर. ्यात sािी चsू झाली तर tापर मा्यावरच 

टाsतात. tुप gपेषा िोतेय. सuळे uहृित धरतात. 

सररता्या डोळयातनू लाल रa u वािू लाuला. 
     

थsून डोळे हमटले. रa uाच हिरत dिेत 

डो्याaभोवती. लाल, हनळा, हिरवा, हपवळा, sेशरी, जाaभळा. 
msात ms रa u हमसळतोय. चि तयार िोतaय. cिािा! हsती 
सुaिर िे रa u ! मला िवेत िे रa u.  रa uात माझा dनaि dिे. मला 
tुप tुप हचरे sाढायचीत. dधी सामान dिायला िवे 

dहि ती लuबuीने tरेिीला uेली. पेपर बोडष , 
sॅन्िास  dहि रa u vेवनू dली. ्लेटम्ये रa u vेवनू ती gभे 

dडवे रa uाचे पॉे sाढू लाuली. मनातील vुसमट जिु 

रa uातनू gमटत राहिली. sािीच सुसauती नािी. २५ व्े रa u 

िातात vेतले नािी. िळूिळू मन िलsे  िोत uेले  िुसरा पेपर 

vेतला. eaिधन ू साsारले. सतरa uात मन  ्िावनू uेले. 

नवहनहमषतीचा dनaि डो्याaतनू वािू लाuला. मनी रa uाaवर 

तरa uत राहिले. ्वतb ्वतbला भेट्याची ती भावाव्था िोती. 
सa्याsाळ झाली ते sळलेच नािी. 
    

cu sाय िा पसारा ? dहि sधीिी बेल वाजवतोय ? 

शेवटी मीच लॅच gvडून  dता dलो. सररता भारावलेलीच 

िोती. राजेशचे लष हचराsडे uेले. हनरर dsाशातील 

सतरa uी eaिधन!ू  " सररता, cu िे त ू sाढलेस ? cरे वा ! 

माझी बायsो mवढी sलाsार dिे िे माहित न्िते. dहि 

्याने हतला हमठीत vेतले. सररता्या डोळयातनू dनaिार ू

वािू लाuले.  मुले dली. df sाय िा पसारा? dहि जेवि िी 
नािी  बनवले. " िो, नािी बनवले. सa्याsाळी ्वयaपाsात 
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dजपासनू त ूमित sरायची "मुहलला िटावलेच जरा dहि 

हनहtल, vर ्व्छ sरायला मित sर. मा्या हचर 

sलेसाठी मला वेळ िवा. हतvेिी cचaहभत िोवनू हत्याsडे 

पाित राहिले. राजेश cहनहम् नेराaनी सररताsडे पाित िोता. 
सररता्या डोळयात ms वेuळेच तेज dलaय जे dजवर sधी 
हिसले नािी. िे तेज cसेच राहिले पाहिजे. ित vरsामात 

डुबवनू dपि c्याय sरतोय सररतातवर. dता 
eथुनपुढे  cसa नािी िोिार तो मनोमन ्ििाला. 

 

" चला रे मुलाaनो, dज dfने tुप सुaिर हचर sाढले. 

्याबॖल dपि dज हतvे हमळून ्वयaपाs sॳ dहि हतला 
हu्ट िेव'ू dहि तो मुलाaना vेhन ्वयaपाsvरात uेला. 
सररता तर रa uाaवरच तरa uतेय cजनूिी. रa uाaनी मनातले 

हsह्म् िुर sेले िोते. नsळत uुिuुि ूलाuली. 
"रa uात रa uले मी  
रa uात मला भेटले मी  
रa uात रa uले मी . 
*** 

cननता सािंत  

मोबाठल रमांs :  ८८७९०११८९४    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sथा   

आद ा् मरैीच एक पर  

 

 निय नमर / मरैीण...... 

      

 tरच ! सुरवात sुठून sॳ? तू् या ्या uोड 

िा्यापासनू, तू् या मनमोsळया, रेमळ ्वभावापासनू,  sी 
सिवै dपुलsी भावना जपिा्या नेराaपासनू...... 

          

“मरैी” िा िोनच cषरी श्ि पि सasटा्याsाळी 
सिवै मितीचा िात, यशात sौतुs cन् शाबासsीची थाप 

पि हततsेच sठोर श्ि मा्या चुsी्या र्येs हठsािी 
िेिारी ित तचू.... dहि ्ििनूच तझूी साथ लाभ्यापासनू 

पु्िा sधीिी या tाचtळ्याaनी भरले्या जीवनात माuे न 

हिर्याची शपथच vेतलीय. 

            

तू् या सारtी मरैीि हमळिa ्ििजे माझa भा्य व 

जीवना्या शेवट्या षिापयंत ती सिवै cशीच 

रािि  ्ििजे या ज्माच साथषs. 

            

त ू नसतीस तर? मा्या या ्येयाsडे  वाटचाल 

sरिा्या cजानतेपिातनू जानतेपिा vेिा्या मा्या या 
ताॲ्यात सुuaध भर्याच sाम sुिी sेलa cसतa? नािी तर 

िे िूल sसa बसa िुलुनिी sोमेजलेलa व सुuaधीिीन रािील 

cसतa.  
 

तू् या सिवासात vालवलेला र्येs हिवस ्ििजे 

मा्यासाठी tरोtर मेजवानीच dिे.त ू समोर नसताaना 
तू् या dठविीत vालवलेला  हिवस िी cहव्मरहनयच! sधी 
sधी vडिारी dपली रेमळपिाची भाaडि, sधी sधी राu 

d्यानaतर त ू धरलेला cबोला पि ्यानaतर लuेचच तझूा 
येिारा सुaिरसा sms ्ििजे जोरिार पावसानaतर dsाशात 

dलेलa eaिधनु्य dिे. 

           

मा्या dजरपिात त ू vेतलेली sाळजी ्ििजे 

डॉ्टरने हिले्या r्धापेषािी uुिsारी dिे. परीषे्या 
sाळात sेलेली मित, cपयशात त ूहिलेले रो्सािन व पु्िा 

मरभठी रवचभरधन 

dपि मिान uो१ी sॳ शsत नािी तर, 

मिान माuाषम्ये लिान uो१ी sरा.  
 *** 

संरनहत  

 

मरभठी रवचभरधन 

mtािी चांगली गोॶ मुळीच न sर्यापेषा ती 
sमी रमािात sरिे हsa वा सावाsाशीने sरिे रेय्sर.  

*** 

संरनहत  
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न्याने gभे राि्यासाठी त ूहनमाषि sेलेला हववास sसे बरa  
हवसरता येfल? 

 

 रताची नाती मला तर िवैािa हमळाली. sािी नाती 
मी जोडली पि sािी न जोड़तािी cपेहषतच  जोडली uेली 
ती तु्याशी मरैी... 
             

sिाहचत सवषच भावना श्िात माaडता येत नािी 
परa तु भावनाॳपी श्िातनू हनtळ मरैीचa cह्त्व cबाहधत 

हटsून राित. ्ििनूच या श्िॳपी भावना dज नsळतपिे 

माaडत dिे .sारि daध्या रेमापेषा मरैीॳपी रेमाच 

dयु्य cजरामर dिे.  िे मरैीॳपी रेमाचa नातa casुरल तर 

dिेच व सिवै िुलत राििार यात शasाच नािी. sारि ते 

िूलविa ित तू् या dहि मा्याच िातात dिे. 

 

मा्या या मरैी्या मaहिराला तु्याsडून हमळालेला 
हववासॳपी पाया,  रेमळॳपी हभaती व dपलेपिाचा sळस 

dिे ्ििनूच सu्याaना िेवा वाटावा व dिशष हनमाषि ्िावा 
cसa sािी न्sी dिे. ्ििनूच मी ्ििेन.........  

 

तझूी मरैी मा्यासाठी 
परमवेराचं िरदान dह.े 

मा्या िीिनात तझूं ्थान 

्या्याmिढं महान dहे. 
तू् या मा्या मनैरत dहे 
न्sीच sाही tास, 

तझूी माझी मरैी ्हणि े

दोन िीि ms वास. 
 

tरa  तर ६ा भावना sधी थाaबिार नािीत पि 

्िितात ना "मनाचा रेs, gतम रेs" ्ििनूच मा्य 

श्िाaना पिूषहवराम  िेते.  सिवै taबीर साथ 

तझूीच मरैीण..... 

*** 

योनगता नsरण पाtल े 

पणु े

ठ पता : yogitakotkar51@gmail.com 

मोबाठल रमांs :  ९२२५७९४६५८    

sथा  

पभठलभग 

 

 ‘dपि sाय sरता ? मी मृ् य ूचा पाठलाu sरतो ! 
सिजपिे तो ्ििनू uेला पि, सहचन मार पुरता uाauरला. 
्ििजे sाय ? सहचन न हवचारल .  

 

तो पु्िा uढू िसला, dहि ्ििाला, तुला ms uो१ 

साauतो !   
 

सहचनने sान टवsारले. तो साau ू लाuला. 
बुिाषिपरूचा ms जहमनिार िोता. रिािी िी साजेशी. 
जहमनिार मोठा िौशी िोता. ्यान मोठा वाडा बाaधला ! 

राजवाडाच ्िि ना ! न तुटिायाष िुटिायाष हवटाaचा ! ्यात 

sारa जी, पु्sर्या तयार sे्या ! सुaिर बuीचे बाaधले ! 

cविषनीय ! ्याचे वभैव पािून,  सारे cचaहबत िोत cसत.  

 

जहमनिार मौठा िानी िोता. ्याची प्नी िी ्याला 
साजेशी िोती ॲपवान, uुिवान ! मोठे याu sेले, समाराधना 
sे्या ! msहिवस ms ्िातारा dला ्याने साaहuतले 

मा्या मुलाला, िूधषर dजार झालाय ्या्यासाठी sािीतरी 
sरा. ्यान पसेै हिले, चाau्या वड़ैाची नेमिsू sेली. तरीिी 
तो sाळाने नेलाच ! ्िातायाषला शोs cनावर झाला ्यानेिी 
राि ्याuला. िा जहमनिार वड़ैावर ूरडला, मtूष dिात 

तू् िी ! mवढा पसैा ूतला पि यश हिल नािीत ! dवा्यात 

न्िते तर साauायच िोत ! लौहss धळूीस हमळवला माझा ! 
िे nsून हतथला भीsारी ्ििाला cरे मृ् य ू पै् याने नािी 
रोtता येत ! ्यान राuान भीsायाषsडे पािील. भीsारी 
िसला ्ििाला cरे र्येsजि पाठलाu sरतो मृ् यचूा .! मी 
िी sरतोय dहि सवांना वाचवतो ्िििारा वड़ैिी ! िा वड़ै 

dिे ्ििनू हsa वा त ूजहमनिार dिेस ्ििनू मृ् य ूथाaबिार 

नािी ! dहि tरच तो वड़ै िी cचानs हनधन पावला ! 

जहमनिाराला sळल ्या्या sानात भीsायाषचा dवाज 

vुमला , dहि वभैवाचा ्याu sॲन तो मृ् यलूा शोधायला 
हनvाला.  

 

सहचन ने हवचारल sुठे uेला तो ?  मीच तो 
जहमनिार ! मृ् यचूा पाठलाu sरतोय ! पि tर साau ूतोच 
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sरतो सu्याaचा पाठलाu ! तो gठला dहि हनvाला र्ता 
ूलाaडताना भरधाव रsने ्याला gडवल, तो uतराि झाला. 
सहचन cहववासाने बvत रािीला . ्या्या sानात श्ि vुम ू

लाuले पाठलाu मृ् यचूा पाठलाu ! 

*** 

िभैि नारायण िोशी  
cंबरनाथ  

ठ पता : vnjoshi591@gmail.com 

मोबाठल रमांs : ९६०४२८२१३३   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sथा  

 चपरभक   

  

 cिो ! रारीचे ११ वाजत dले. dता तरी पोलीसात 

sळवा. ते शोधनू sाढतील ्याला. dपि सuळीsडे िोन 

sॲन पाहिले. हमराasडे िेtील चौsशी sेली. पि बबलुचा 
sुठेिी ठावहठsािा लाuत नािी.  
 

िa ! मी िोन sर्यासाठी ररसी्िर gचलला. 
mवढ्यात बेल वाजली.  बायsोने धावत जाhन  िरवाजा 
gvडला. ms uरीब हिसिारे जोडपे िारात gभे िोते. sुठ्या 
तरी झोपडपॉीत रिात िोते. vरात बसलेले शेजारी पि 

चिाgन uेले.  

 

sाय पाहिजे तु्िाला ? हिवस नािी रार नािी. 
sे्िािी हभs माuायला येतात. माझी g्च म्यमवuीय 

sॉलर मा्या बोल्यात gतरली.  
 

ू सािेब ! वाfच ्वाaड सaबाळून बोला. झोपडपॉीत 

रातो. uरीब ि ै पन हभsारी नाय. sाय  माuायास ्िाf, 

वाfच िेयलाच dलुया. cसे ्िित तीने बबलुला dम्या 
समोर ढsलले.  ्या dपल ्वार ते्यात.  जीव ड़ायला gभ 

िोत रे्वे पटरी वर. मा्या िाि्यान पायल,  dनी dनल 

पsडुनशान ्येला. माझ पोरu बी हशsतुया ्याचेच 

हsलासमaिी. माप sरा  सायेब. पि िोन थोतरीत बी मार्या 
्येवा. मu eचारल sाय झाल साau. dनी sाय साau.ू  ्वार 

sुशीत हशॳन ढसाढसा रडल वa ते. ररडु हिल ्येला. शाaत 

झे्यावर जीवु vातल. मu  eचारल sाय झाल ? जीव sा 
िेयास हनvाला ? dहन ते बोलल... 

 

मावशी थाaब ! मला साauु िे. बबलु बोलला. मी साauतो 
मी sा जीव िेिार िोतो ते.  df ! बाबा !! माझे िे 10वी चे व ष् 
्ििुन तु्िी तुमची रहत२ा पिाला लावली िोतीत. मी  
बोडाष्या पररषेत ९५ % हsa वा जा्त माsष  हमळवावेत ्ििुन 

हनरहनराळे ्लास लावलेत.  

 

सsाळी ५ ते रारी १२ पयंत  c्यासात uुaतवुन 

ठेवलेत. c्यास, c्यास dहि ित c्यासच. tेळ नािी. 

चारो्या  

चभरो्यभ                     
 

पावसा्या ररमहझम बरसिा-या धारा, 
रa uहबरa uी िोड्या शोधती हsनारा. 
बालपिी्या dठविंना हमळाला gजाळा ्यारा, 
टपटप सauीतमय धुaिीत,धु्वािार जलधारा. 
*** 

 

नयनाaचा sटाष, 

जीव vायाळ sरी. 
c्लड cबोल भावाaशी, 
मनाची हितuुज gरी. 
*** 

 

पािावले्या डो्यात, 

जि ूहवरि वेिना िाट्या. 
vायाळ मना्या dशाच, 

पार sायम्या तुट्या. 
*** 

धनंिय शंsर पाटील 

ठ पता : a ay a 142@ a .     
मोबाठल रमांs : ९९६०६०७१४८ 

 

http://marathi.pratilipi.com/dhananjay-shankar-patil
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हसनेमा नािी, sसलेच मनोरa जन नािी हs धड झोप नािी. 
ित c्यास  msे c्यासच. sa टाळा dला िोता िो मला या 
c्यासाचा.  

 

cिो ! मी cसे िी मी ८५-९० ट्sे हमळवतोच dिे 

ना ! मu ्या जा्ती्या ५-१० ट्याaसाठी sा मला वेठीस 

धरले तू् िी ? sिाचीत df सारtा हsa वा तुम्या सारtा 
tुप नािी  शीsु शsिार मी. पि हमळाले्या माsांवर सु्िा 
मी मोठा िोh शsतो ना ! मu sा  तुम्या cपेषाaचa ूझे 

मा्यावर लािलेत ?   

 

मला मा्य dिे िे सवष तू् िी मा्या चाau्यासाठीच 

sरता dिात. मला डॉ्टर हsa वा  eaहजहनcर sरावयाचे 

dिे. पि ्यामुळे मी हsती िडपिाtाली वावरतो dिे िे 

तु्िाला  समजत sा नािी ?  

 

मी जर तुमची cपेषा पिूष sॲ शsलो नािी तर ? मी 
हमळवतो ्यापेषा sमी माsष  हमळाले हsa वा नापास झालो 
तर? तु्िाला हsती मन्ताप िोfल याच िडपिाtाली जीव 

ड़ायचा  हवचार मनात dला. dहि मी या माuाषsडे वळालो.  
 

dर पोरा ! ते तुझे df बा िाfत. तु्या चाau्या 
साठीच ते िे sॲत िोतa. वाfच जा्त िोतु.  पि तुज dयु्ा 
मaहि sाय बी वauाळ िोh नये ्ििुनशान sेल ्ये्ली िे. तु 

नापास झालाच  तर वाfटच वाटल् ्ये्नी  पि तु जीव 

हिलास तर sाय dनaि िुनार िाय sा ? हsती वाfट  वाटल् 

्या्नी. sधी सोताला माप बी नाय sॲ सsिार ते. याचा 
fचार नाय sेलास तु.  लf वauाळ वाuलास बv ्वरा.  
पf्याaिा ्यंची पाय धॲनशान मापी माu. 

 

dन तुमी वो ! df बा न ्याच. ू सायेब ! मोटे 

हसsलेले ना तुमी. थaडuार िापीसात सािेब न तुमी. धा 
मानस िाताtाली cसतील न ्िो तुम्या. तुमाला बी 
समजत नाय. सोताला लf हसsलेले मनताना, dप्या 
पोराच मन नाय sळव वो तुमा्नी. थु ! तुम्या  
हसsसिावर. dनी m भवाने ! dय ना तु ्येची. नh मfने 

्वटात वाढीवलस ना ्येला. तुला सुहिs  c्sल नाय. 

माया िाय sाय नाय. तुमी िोu बी uाव gaडारत cसतुया dन 

पोराला c्यासाला जुaपतुया. ते पोरu sेवढ तेला c्यास 

sेवढा. िोन चार मारs sमी पडले तर sाय dभाळ 

sोसळिार िोतु हs sाय ?   

 

tर मनाल तर तुम्या बी िोन sानसुलात 

िािायला पाfजे.  cवो जरा ्येला, ्ये्या मना  परमान वाuु 

िे हs. जरा tेलु िे. हिराया जाh िे. हशिुमा बuु िे. मu बuा 
sसा चाauला c्यास sरतुया ते. dन मारs बी चाauले 

हमळवतुया. dवो c्यास sरायास, झोप बी  ्याs वावयास 

पायजे. मन बी परसन लाuतय बuा. 
 

dम्या िाि्यास िम हिलाय बuा. dप्या 
पोराची परर्सा िोf पतुर बेवडा पीhनशान  vरात नाटsa  
sरायची नाय. पोरा्या c्यासात हड्टुरब नाय पायजे. 

नायतर पायतानान  िानीन ्या.  
 

cवो सायेब ! हशsलेली मानस मोप िायत बuा या 
जuात. ्येला चाauला मानुस बनवा हs. िेव sाय बी सुहिs 

sमी पडु िेनार नाय बuा ्येला.  
 

सायेब ! चलतुया dमी. dमचे मनात sाय वायट 

नाय बuा. dत बाfर नसत cमच. sाय  cसेल ते ्वaडावर 

बोलतुया बuा dमी. dवो माझ बी ्वार mवढच िाय बuा. 
्िनुनशान हजव तुटला माझा. sाय वauाळ बोललु cसल तर 

माप sरा सायेब. सaबाळा ्वराला. येतुया  dमी. शेजारी 
िेtील हनvनू uेले. d्िी िोvाaनी बबलुला हमठीत vेतले. 

df ! बाबा ! माि sरा  मला. मी पु्िा cसे नािी वाuिार.  

 

cरे ! बबलु तुच d्िाला माि sर. dजुबाजुला 
बvुन d्िी dम्या cपेषाaचa ूझे  तु्यावर लािले. पि 

्यात तुला चाauले माsष  हमळावेत, चाau्या sॉलेजात 
ॲडहमशन  हमळावी. g्च हशषि हमळावे िाच िेत ूिोता रे.  

 

पि नािी ! dता तसे िोिार नािी. तु मुत dिेस. 

तु्यावर dमचा हववास dिे. चाauला  c्यास sरशील व 

चाauले माsष  हमळवशीलच. ते्िा gड़ापासुन पररषा िोf पयंत 

तु सsाळी ६ ते िुपारी १ वाजे पयंत c्यास. नaतर १ ते ३  
पयंत जेवि व थोडी हवराaती. मu ३ ते ६ पयंत c्यास. मu ६  
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ते ८ पयंत sa पलसरी २ तास  तु्यासाठी मोsळा ठेवशील. 

्यात तु tेळावयास जा,  हिरावयास जा हट्िी बv. तुला 
sाय िवे ते sरशील. मu १० पयंत dपि msर जेवायचे. 

dहि तु मu १०-१०F३० पयंत झोपायला  जायचे.  रारीचे 

जाuरि िेtील बaि. मu cसा c्यास sॲन हsतीिी माsष  

पडले तरी d्िाला  ्याचा cहभमानच वाटेल.  

 

sाय िो ! मी  ्ििते dिे ते बरोबर dिे ना. पटतय 

ना तु्िाला !!  िो िो. पटतय ना. मा्या तंडून sसेबसे श्ि 

बािेर पडले.  बबलु dप्या ॲम मधे झोपायला uेला. d्िी 
िोvे dम्या बेडॳम मधे dलो. मu मी  uॅलरीत dलो. ms 

हसuारेट पेटवली. हि बाजुला sधी येhन gभी राहिली समजले 

िेtील नािी.  cिो ! dता मला समजले हs dपि हsती 
c्याय sरत िोतो बबलुवर. हबचारा ! dप्यासाठी सu्या 
dप्या f्छा माॲन c्यास sरीत राहिला.  So called 

competition म्ये हबचारी मुले भरडली जातात. या जuा्या 
रॅट रेस मधे dप्या  मुलाa्या बालपिाचा नािs बळी 
dपिच िेतो.  

 

हsती यो्य श्ि वापरला िोता हिने. "रॅट रेस" 

dजsाल हशषि िे हशषि राहिले नसुन  ms रेस झाली 
dिे. जो हजasला तो जuला. cसाच सवाषनी समज sॲन 

vेतला dिे. dपिच  हवचार sरायचा हs िे यो्य dिे sा? 

sा dपि ्याaचे बालपि हिरावुन vेhन ्याaना या  
िु१चिात ढsलतो ? sा dपि पररषेचा व ररझ्टचा mवढा 
बाh sरतो ? ्याaना ्याa्या  मनारमािे वाuु िे. c्यासा 
बरोबर tेळ व मनोरa जन हि िवे. नुसतीच शषैहिs सुिुढता 
नsो.  ्याच बरोबर शारीररs व मानहसs पि सुिुढता 
िेtील पाहिजे. 

 

cिो ! चला !! झोपायला जाhया. dज बरेच 

हिवसाaनी dप्यालाहि मोsळेपिा मुळे शाaत झोप लाuेल.  

 

बरोबर बोलहलस तु. dज dपि िेहtल msा 
dपििुन ूढाhन vेतले्या मानहसs   तिावातुन मुत 

झालो dिोत.  

 

mवढे हशsलेले d्िी, पि cसे ता्यावर 

ये्यासाठी शेवटी झोपडपॉीतील ms cनपढ  "चपराsच" 

sामी dली.  
*** 

cनित sरंबळेsर  

ठ पता : ask250560@gmail.com 

मोबाठल रमांs : ९८१९४८९४८०              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sनिता 

्भकीत                   

                  

भाsीत िोतa साaहuतलa  
बळीचa रा्य जाhन 

sलीचa रा्य येfल  

बळी्या ्व्नातला भारत  

sलीच g्व्थ sरील.... 

sली्या रा्यात पडेल  

्ििे पावसाचा िु्sाळ  

स्जनाa्या मािuुटीवर 

बसिायांचा िोfल सुsाळ.. 

tोट्याचा िोfल रसार  

tयाषवर जाfल वारa  
र१ाचारी जuात सामा्य  

मािसाचa नसेल sािी tरa  .. 
षिोषिी dजsाल  

भाsीताचा र्यय येतोय 

रताचे नाते हवसॳन मािसू  

्वsीयाaचे रत हपतोय... 

sोि जािे पुढे dता  
sोिाचa रा्य येfल  

तोपयंत मािसू eथला  
sुठ्या थळास जाfल 

*** 

घन्याम बोराड े

बलुडाना  
ठ पता : ghanshyamborhade@rediffmail.com 

मोबाठल रमांs : ८३०८४३२६२५  
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sथा  

एकटी  
cu ! nsलेस sा ! sाल ्या ९ नaबर sडे ७-८ 

पुॲ् dले िोते. हतन-चार तास िोते ्ििे vरात.cu ! िो !  
रारी १०-१०F३० uेले सuळे. dम्या ६ाaनी पाहिले ना 
्याaना बािेर पडताना.  हि वा्ये nsुन मी जरा हज्यात 

थबsले. मा्या बॖलचे बोलिे चाल ूिोते.  

 

sोिीतरी जाब हवचारला पािीजे हतला msिा. sाय 

हि मेलa थेर. cशा मुळे dप्या सोसायहटचे नाaव tराब  िोते. 

सuळी स्जन मािसे राितात ्िि fथे.  िो ! u ! dपि सवष 
जिी हमळुन हवचाॲ msिा.  

 

dता मार माझा सaयम सुटला. िमुन भाuुन dले 

िोते. तरी पि याचा सोषमोष dज लावायचाच व मी ्याच 

जोशात पुढे सरsले. sाय ्ििताय ! sोिाला हवचारायचा 
dिे जाब मला. sाय वाfट वाuते िो मी. sधी तुम्या sडे 

sािी माuायला dले dिे sा ? sा मंटेनस चुsहवला dिे. 

sा िाॲ हपhन हधauािा vालते मी. dहि मला नावे ठेवताना 
dप्या vरात जरा डोsावुन बvा. ्ििे सuळे स्जन  

रिातात fथे. tाली मुaडी dहि पाताळ धुaडी. dज याaची 
sुa डलीच माaडायची ठरहवले मी.  

 

sाsू ! तुमचा नवरा स्जन dिे ना ! परवा तुमचा 
नवरा मला हवचारत िोता. cशी msटी sा रिातेस. िौस  

नािी. मौज मजा नािी. तुझा वाढहिवस dिे ना चार 

हिवसाaनी. मी तुला िॉटेल मधे पाटी िेतो. हि पि मािेरी uेली 
dिे. sॅ्डल हडनर vेh dपि. ्िटले तु्िाला sसा माहित 

माझा वाढहिवस. cu ! mि.बी. वर पाहिली ना तुझी ज्म 

तारीt. िा तुमचा स्जन नवरा. dहि ताf ! तुमचा मुलuा. 
dठ हिवसाa पुवी लेडीज बार मध्या धाडीत पsडला िोता 
पोलीसाaनी. तो ea््पे्टर माझा sॉलेज मेट िोता. 
सोसायटीचे नाaव समज्यावर मला िोन लाhन साaहuतले. व 

माझा शेजारी dिे सोडुन ड़ा िे साauीत्यावर ित िम 

िेhन सोडुन हिले. िा स्जन !! मावशी ! तुमचा मुलuा. 
sॉलेजला जाताना मला sाल सsाळी वाढहिवसा्या 
शुभे्छा व संटची बॉटल vेhन  dला िोता dहि ६ ते ९  

हसनेमा्या शोची oिर िेhन uेला. sाल uेले cसते ना 
्या्या बरोबर हसनेमाला, तर dज िे तु्िी बोलु शsला 
नसतात. dहि sाsु !  िोन हवau सोडुन रिािारा तुमचा 
भाh ! dठ हिवसाaपुहवष dम्या मज्यावरची ट्युब vालवुन,  

 

मा्या िारा समोर hभा िोता. पि शेजार्या sिम 

sाsू मा्या बरोबर बvुन " िa िa िa ! ट्युब uेली ्ििुन  

बvायला dलो िोतो. " ्ििुन पसार झाला. िोन हवau सोडुन 

रिािायाष तुम्या भावाला dम्या मज्यावरची ट्युब uेली 
dिे िे sसे sाय समजले िो ! dता हवचारिार sा जाब 

्याला िa ! ्ििे स्जन रिातात fथे. हिच ्या्या dिे sा 
तुमची स्जनपिाची.  

 

cिो ! मी fथे msटी रिाते. नोsरी sॲन माझे 

dहि uावी मा्यावर cवलaबनू cसले्या मा्या वय्sर  

df-वहडलाaचे पोट भरते. मा्या िोन लिान बहििीचे हशषि 

sरते. sाय माहिती dिे तु्िाला मा्याबॖल. dपली 
gचलली जीभ लावली टा्याला.  

 

cरे ! तु्िी पि ms री dिात. तु्िी तरी मला 
समजुन vेतले पािीजे िोते. मला msटी बvुन dपुलsीने  

मित sरायची सोडुन मलाच जाब हवचारला येताय. मला 
dता पुढचे बोलवेना. uोळा sेलेला सuळा जोश सaपत dला 
िोता. ms जोरिार िुaिsा बािेर पडला dहि मी धावतच 

मा्या ्लॉs मधे हशरले. बेडवर पडुन ू्साबोषी रडायला 
लाuले. c्याष तासाने gठले. रेश झाले. sपडे बिलले. जेवि 

sरायची f्छाच न्िती. तशीच बेडवर पडुन हवचार 

sरायला लाuले.  

 

मला िौस मौज sरावीशी वाटत नािी sा ? dज 

माझे वय ३० dिे. यो्य वयात ल्न झाले cसते तर  dज 

िोन मुलाaची df झाले cसते मी. मला नािी वाटत sा माझा 
हि सaसार cसावा. ms-िोन uोजीरवािी  मुले cसावीत. पि 

या vर्या जबाबिायाष साaभाळताना नािी मी ल्न sॲ 

शsत. df-वहडल, िोन लिान बिीिंचे हशषि, ्याaची 
ल्ने या सवष जबाबिायाष मलाच, msा मुला रमािेच पार 

पाडाय्या dिेत. sोि साauिार याaना समजावनू. msटी 
हर ्ििजे याaना dपली मालमता वाटते. मित sराय्या 
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gॖे्याने जवळीs साधतात. हमळेल हतथे चा्स ्यायला 
बvतात.  

 

sाल dलेले पि तसलेच. पि oहिस मधले 

cस्याने टाळता पि dले नािी. sोि समजतात िे 

्वताला. cबलाaचे sैवारी. री msटी रिाते समज्यावर 

लाuले लuेच िुauायला. मला िे समजत नािी cसे वाटते हs 

sाय याaना. vरापयंत सोबत sाय sरतील. पशैाची मित 

sाय sरतील. uोड uोड बोलतात dहि भुलवायचा रय्न 

sरतात. 

 

जाh िे ! ्ििुन िेसबुs ूपन sेले. बvते तो 
sाय. ५५ वाढहिवसा्या शुभे्छा. eनबो्समधे १५ मेसेजेस.  

sोिी हu्ट vेत्याचा मेसेज...sोि हथmटर जवळ वाट 

पाितोय...sोि िॉटेल बुs sरायला तयार...sोिी  चोरलेली 
शायरी sेलेली...msाने तर "cसा हsती हिवस msटीने 

वाढहिवस साजरा sरिार, िोvे हमळुन  साजरा sॲ.  sायम 

लषात राहिल cशी हu्ट िेfन". cसा हवcथी मेसेज. शी ! 

fतsी gबu dली ना मेसेज वाचुन. िेसबsू वर पि msटी 
cसिारी री सुरहषत नािी िेच tरे. 

 

cरे ! री msटी रिाते ्ििजे sाय तुम्या 
मनोरa जनासाठी सिवै cवेलबल dिे हs sाय ? sा msटी  
रिाते ? sुठ्या sारिाने cशी msटी रिाते ? याचा हवचार 

sरा ना ! या लाaड्याa्या िुहनयेत cशी msटी हर sशी 
्वतbला साaभाळत cसेल. 

 

सोसायटी मधे तेच. oहिसमधे तेच. िेसबुsवर पि 

तेच. msटी रीया जuात sुठेच सुरहषत नािी िेच tरे dिे.  

oहिसम्ये बॉस cसलेली री चालत नािी. पुॲ्ाa्या 
tाaड़ाला tाaिा लाhन नोsरी sरिारी री नsो cसते. हत 

पसैा sमहवते, पि ्या पशैावर पुॲ्ी cहधsार. रीचे 

uुिuान sरताना पुॲ्ी cिasार dड येतो. cरे !  

 

व ष्भर रीचा मान राtा ित ms हिवस dमचा 
मान ्ििुन वुम्स डे साजरा sॲ नsा. वुम्स डेला 
शुभे्छाaचा पाhस पडतो सuळीsडे. बायsाaचे uुिuान िोते. 

पि...  

"नाही नमळत संधी, तो िर साधू 

नमळाली संधी, नs संधीसाधू" 

 

dज cशा हsतीतरी जिी msट्या रिात dिेत. 

sोिी df-वहडलाaना dधारासाठी. sोिी sररcरसाठी. 
sोि vट्फोटीता ्ििुन. तर sोिी नवयाषने टाsलेली 
्ििुन. sारिे cनेs पि ररझ्ट msच " msटी." 

*** 

cनित sरंबळेsर  

ठ पता : ask250560@gmail.com 

मोबाठल रमांs : ९८१९४८९४८०              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

चारो्या  

चभरो्यभ                     
 

dयु्य ्ििजे जीवनाचा, 
tडतर,dडवळिी रवास dिे. 

“cनुभव” जu्याला िेिारा, 
नवचेतना हवsास dिे. 

*** 

 

ह्मत िा्याने तु्या, 
मन vायाळ झाले. 

रेमॳपी साuरात, 

जि ूवािवत uेले. 

*** 

 

पावसात हचaब हभजताना, 
स्या dठवि तुझी झाली. 
cरूaनी भरले्या मा्या मनात, 

वेिना हवरिाची िेवनूी uेली. 
*** 

धनंिय शंsर पाटील 

ठ पता : dhananjaypatil142@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९९६०६०७१४८ 

http://marathi.pratilipi.com/dhananjay-shankar-patil
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लtे   

गु्हभ कुणभचभ ...  सजभ कुणभलभ  
 

cिो ! मा्या मुहलचे ल्न dिे िो. ्या साठी मला 
माझे ठेवलेले पसेै िवे dिेत. dता जर मला ते नािी  ते नािी 
हमळाले तर मी sोिाsडे िात पसॲ. िे ल्न मोडेल िो.  " 

"cिो ! हि्या oपरेशन साठी मला पशैाची uरज dिे. मला 
माझी FD मोडायची dिे." 

 

"cिो sाsा ! d्िी हनयमा रमािे ित ५० िजार 

िेh शsतो. ते सुॗा वॲन oडषर d्यावर." cसे सaवाि 

sुठ्यािी बुडाले्या बॅsेत, तेथील ्लाsष  व mtािी 
वय्sर ्यती याa्या मधे dपिाaस nsावयास हमळेल.  

 

dप्या मुली्या ल्नाला ्ििुन ्या बापाने msा 
सु्थीतीतील, नावाजले्या बॅsेत dपले पसेै Fix Deposit  

म्ये ठेवलेले cसतात. सवष sािी ्यव्थीत चालु cसते. 

िरव्ी बॅsेचे Deposit वाढत cसते. बॅs िाtवीत cसलेला 
oहडट ररपोटष चाauला येत cसतो. 

 

cचानs msा िुिैवी सsाळी बॅs बुडाली cसे 

समजते. बॅsेचे सuळे ्यविार RBI ने ता्यात vेतले. 

बॅsे्या  ्यविारा वर हनबंध dिले. sोिीिी dता ्या 
बॅsेतुन पसेै sाढु शsत नािी cशी नोटीस लाuते. 

 

याला िुिैव ्ििायचे, हs cनाuंिी sारभाराचा 
cजुन ms नमुना ्ििायचा. sािी मािसाaना Capacity पेषा 
जा्त sजष हिले uेले व dता ते recover  िोत नािी ्ििुन 

बॅs बुडाली.   
 

यात िो्ी sोि. सवषसामा्य मािसाने बॅsेवर 

हववास ठेhन बॅsेत पसैा ठेवला ्ििुन तो िो्ी...sा cशी 
लोन हिली ती बॅs िो्ी...sा cशा बॅsेवर ्यव्थीत casुश 

न ठेवता dलेली RBI  िो्ी. sोिाला िो्ी ठरहविार.  

 

िो्ी sोिीिी cसला तरी नेिमीरमािे नुsसान 

झाले सवषसामा्य मािसाचे.  cरे !  सामा्य मािसाला साधे 

५० िजाराचे लोन vेताना १७६० sाuिपरे ड़ावी लाuतात. 

पॅन sाडष ... dधार sाडष ...  पासपोटष... vराची sाuिपरे... 
eनsम सहटषहिsेट... सॅलरी ्लीप.. uॅरंटर... िजार uो१ी 
माuते बॅs. मu या बुडहविायाष  लोsाaची sाuिपरे sाय 

्पेशल cसतात sा ?   

 

िरव्ी बॅs चाauला oहडट ररपोटष िाtहवते. मu 

sोठ्या हनs्ाaवर िा ररपोटष हिला जातो. ्या ररपोटष मधे  

sोठेिी sािीच sसे िाtवले जात नािी. मोठे मोठे dsडे 

िाtवनू, सवषसामा्याaना न समजियाष cu्य  

dsडेवारीत ररपोटष िाtवला जातो. र्येs ररपोटष मधे 

वाढता निा िाtवला जातो. मu िरव्ी चाauला निा  
िाtहविारी बॅs cचानs बaि पड्या mवढी डबvाfला sशी 
sाय येh शsते ? िे ms न gलuडलेले sोडे dिे.  

 

लोन vेhन बुडवनू जािारे, dरामात पसेै बुडवनू 

मजेत जuत cसतात dहि uरजे्या वेळी hपयोuी पडावा 
्ििुन ठेवलेला dपलाच पसैा सवषसामा्य मािसाला 
sाढता येत नािी.  ररटायडषमंट नaतरची तरतुि, मुहलचे ल्न, 

्ििुन ठेवलेला पसैा पुिषपिे cडsून रिातो. sाय sरायचे 

्या वय्sर  हजवाaनी. sसे जuायचे या मिाuाf्या 
sाळात. r्धपा्याचा tचष sसा जमहविार. s्या पुिष 
sरावया्या  मुलाa्या uरजा. sशी मुलाaची ल्ने 

sरावयाची.  sधी हवचार sेला dिे sा RBI ने हsa वा 
सरsारने.   

 

dज sािी मोठी मािसे sािी िजार sोटी sज े

vेhन बुडवनू dनaिात रिात dिेत dहि लिान मािुस 

dपलाच  पसैा परत sसा हमळेल या हववaचनेत dिे. लिान 

मािसाचे िोन-चार िते थsले तर लuेच वसुली साठी जती  
dितात व वसुली sरतात. sारि sजाषपेषा जा्त 

हsa मतीची व्त ू ्याa्या sडे uिाि cसते. मu  लोन  

बुडहविायाष मोठ्या मािसाaचे sाय ? याचाच cथष uिाि 

व्तपेूषा हsमती पेषा जा्त sजष ्याaना हिलेले cसते.  मu 

ते sोिी हिले व sुठ्या हनs्ाaवर. याचे gतर sोि िेिार?? 

 

बरa  ! dपलेच पसेै परत हमळ्यासाठीची procedure 

बvा... तुम्याच पशैातील ित ५० िजार तु्िाला मुहल्या 
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ल्नासाठी हsवा r्धासाठी हमळतील. ्या साठी तुमचे  

पॅनsाडष , रेशनsाडष , ल्न पहरsा, िॉल बुहsa u ची पावती, 
िाहuने हवsत vेत्याची पावती, मेहडsल हबल, सवष  ररपोटष 
जोडायचे. cसे वेuवेu्या sारिासाठी २०-२५ cजष जमले 

हs मu बॅs RBI sडे पाठहविार. मu RBI  ्यावर हवचार 

sरिार dहि ूsे sॲन बॅsेला पाठहविार. मu बॅs 

तुम्या िुसयाष बॅsेतील csौट मधे ते  जमा 
sरिार.्यासाठी परत िुसयाष बॅsेचा csौट नaबर, IFC sोड 

व c्य माहिती vेिार व मuच पसेै जमा  sरिार.या सवष 
sालावधीसाठी ७-८ महिने हsa वा ्या पेषा जा्त  जािार 

्ििजे ल्ना साठी माuीतलेले पसेै नाती्या हsa वा  
नातवा्या बारशाला हमळिार (cहतशयोती चा थोडा भाu 

सोडा) 
 

dता हवचार sरा ! जर mtाड़ा वय्sर ्यतीने 

dपले पसेै माuीतले व या रोसीजर रमािे जर ्याला ८-९ 

मिी्यानी िे पसेै हमळािार cसतील तर ्याचा ्याला sाय 

gपयोu. sोिाला मुले cसतील नसतील cथवा   िुिैवाने  

स्या्या रंड रमािे ्याaना बvिारे sोिीिी नसेल cशा 
िुिैवी हजवाaनी sाय sरायचे. dहि sा  ्ििुन ्या 
्वाहभमानाने जuिायांनी dपला पसैा cसताना, मुलाa्या 
समोर िात पसरायचे. Hospitalisation cथवा c्य tचाष 
साठी जर ्याaना ्याaचेच पसेै यो्य वेळी हमळिार नसतील 

तर जीव uे्यावर ्या पशैाaचा  sाय gपयोu. dहि िुिैवाने 

ती ्यती uे्यावर तर, माuे रिािायाष ्यतीला ते पसेै 

हमळ्यासाठी cजुन sोटष  sचेरी चा रास. sोिी c्य 

नातलu नािी, c्य वारस नािी िे हस्ि sरीत रिा. 
 

sधी sरिार सरsार/ RBI या uो१ीचा हवचार.  

cशा बुडले्या बॅsाaची पुिष जबाबिारी RBI/ सरsार वरच 

dिे. तु्िीच ्याaना बॅs sाढायला/चालवायला  परवानuी 
हिलीत ना !  मu िे पुिष पसेै यो्य वेळी परत sरायची 
जबाबिारी पि तु्िीच ्यावयास िवी.  

 

शेतsरी लोsाना जसे sजष मािी साठी sरोडो 
ॲपयाaचे पॅsेज िेता, तसेच पॅsेज cशा बॅ as बुडले्या 
tातेिराना पि ड़ा. लबाड जोडीती fमले माडया, uुिवaताला 
मार झोपड्या  

पतीरते् या ग्यात धंडा, िे् यलेा मणीहार 

पतीरते् या ग्यात धंडा, िे् यलेा मणीहार " 

 

हsती साथष uािे dिे dज्या युuात िुसयाष्य 

चुहsची सजा sा ्ििुन याaनी भोuायची. dयु्य ्वाहभमाने 

जuलेले िे Senior Citizen dयु्या्या सa्याsाळी cसे 

लाचारीचे हजवन जuिे बरोबर dिे sा ??? 

*** 

cनित sरंबळेsर  

ठ पता : ask250560@gmail.com 

मोबाठल रमांs : ९८१९४८९४८०              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

चारो्या  

चभरो्यभ                     
 

नयनाaची बोलsी भा्ा, 
हरय हमलनाची cहभला्ा. 
ूढ vेती मन िािी-हिशा. 
रीतवेड्या मनाची ्व्न-dशा. 
*** 

 

सोडूनी जाता मज msाsी, 
रीतबaध मनास वाटला परsा. 
हवरि वेिनेत तुहजया जळताना, 
सtे मaि झा्या तारsा. 
*** 

 

मनात dशाॲपी ्व्नाaचे, 

uजबजलेले uाव cसते. 

मोडले हs, मनाचे vमूजाव cसते, 

dमचa िे cसच cसते.. 

*** 

धनंिय शंsर पाटील 

ठ पता : dhananjaypatil142@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९९६०६०७१४८ 

http://marathi.pratilipi.com/dhananjay-shankar-patil
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लtे   

बभ, पभं्््भ  
 

बाf... बाf ... बाf.... हsती िा gsाडा .... ि्ली बारा 
िी महिने gsाडा वाढत चाललाय .... न हिवा्यात 

पवूीसारtी थaडी जािवत न पावसा्यात पवूी सारtा 
पाhस..... पवूी sसे िाडे uोठविारी थaडी पडायची....मी िी 
uोठून जायचे ... पि ि्ली ते ्व्नच राहिलaय ... .पाhस िी 
पडतो मेला नsो तं्िा ...नािी तर पडतच नािी ....जाम 

लिरी झालाय.......sधी ूला तर sधी sोरडा िु्sाळ 

.....मा्याच sाय सaपिूष मानवजातीवर, पहृथवमाते्या 
cह्त्वावर uaभीर पररिाम िोतोय sी.... .msूिच 

वातावरिात रचaड g्मा वाढलाय ...sारि sाय तर ्लोबल 

वाहमंu ्ििे ...याला जबाबिार sोि ? हनसuष sी मानव ? 

रनाचa gतर शोधायला िवa न? िोvेिी जबाबिारी vेिार 

नािीच ,ती झटsिार cन msमेsाaना िु्िे िेत राििार ...ते 

जाh िेत.... तो पिा िुॳन ms पाaथ्थ येताना हिसतोय.... 
पायिळच येतोय ... uरीब हिसतोय हबचारा .... नािी तर ि्ली 
वािनाaहशवाय sुिी sुठे जातच नािी.... .vरोvरी मानसी 
वािने वाढलीत .......वािनाaहशवाय vोडaच cडत 

dमचa...जाuचे िलु शsत नािी d्िी ....हजथे पायी जाh 

शsतात तेथेिी िी मािसे बुडाtाली वािन vेhनच 

जािार.....वािनाa्या रचaड सa्येमुळे वायुरिू्ि, 
्वहनरिू्ि cहतशय वाढलaय िे लषातच vेत नािीय िा 
sृत्न मानव ....dहि हनसuाषलाच िो् िेत बसलाय...िो 
sृत्नच ....नािी तर sाय....हनसuाषनी ्याला लष लष 

sराaनी cमाप,cनमोल cसा िेिa हिलaय,समृॗ  sेलaय,पि 

याची जािीव न ठेवताच तो sेवळ ूरबाडत राहिला  
 

हनसuाषला.....dता िेच पिा नa ...माझी dहि मा्या 
बaध ूभहuनंची ह्थती sशी sेहवलवािी झालीय ते .....तो बvा 
तो पाaथ्थ dलाय ....cuिी मा्या जवळ...tपू 

िमला,भाuलेला हिसतोय हबचारा.......सािहजsच dिे 

्ििा....िार लाaबचा रवास sेलेला हिसतोय ्याने ....भुsेला 
cन तिानलेलािी हिसतोय ....मी न ्याची भsू भाuव ूशsत 

न तिान .....िार वाfट ह्थती झालीय माझी......हवराaती 
्यायला झाडाचा dसरा, सावली शोधतोय हबचारा .....येथनू 

िूर िूरवर msिी झाड dढळत नािी .....मी तरी sाय 

साauिार ्याला .... tपू dशेने येतोय िो मा्याsडे पािी 
्यायला....मी sुठ्या तंडाने साau ू ्याला sी बाबा रे मी 
तुझी तिान भाuवायला cसमथष dिे .....cसे हवपरीत sधीच 

vडले न्िते ......मा्या cसिायतेचा, िुबषलतेचा रचaड राu 

येतोय ...cनावर िु;t िोतaय .....sेवळ मनात्या मनात 

चरिाड्याहशवाय मी sािीिी sॳ शsत नािी dिे 

......वषृाची शीतल छाया न हमळा्यामुळे, तिानलेला, भुsेला 
तो पाaथ्थ तडिडतोय, तuमuतोय .....cरेरे....cनेsाaरमािे 

िा िी राि सोडिार तर.... eतराaरमािे याचािी बळी जािार 

तर..... dजवर शेsडो बळी uेलेत येथे .... मानावाबरोबर uुरे, 
ढोरे, पषी, रािी .... हs्येsाaनी येथे िेि ्याuलाय.......िे 

ृ्य मला पु्िा gvड्या डो्याaनी बिावे लाuिार.....dजवर 

िेच बvत dलेय...... sधीतरी िे हचर बिलेल cशी dशा 
मनी ठेhन मी िी जuतेय .....जuतेय ्िि्यापेषा 
रtडतेय.....भतूsाळ dठवत जीवन sa ठतेय .....dता 
मा्यािी सिनशतीचा caत झालाय ......धुuधुuी तेवढी बाsी 
राहिलीय .......tरेच पवूीचा sाळ येfल sा िो परत? साauा नa 
uडे .....cिािा!!!.....sाय र्य पररसर िोता िो िा.....uिष, 
vनिाट वनराf, पषी, रािी, झाडे, पाने िुलाaनी बिरलेलa 
सaमृॗ  जauल ....झुळझुळ वाििारे ूढे, झरे....्यावर पािी 
भरायला, ्नानाला येिा्या लाव्यवती...... ्याaचे हनtळ 

संियष dहि मधुर िा्याने िा पररसर भाॳन 

जायचा.....cनेs जि या पररसरा्या cन ललनाa्या रेमात 

पडले िोते......्याa्या रेमलीला, रासलीला cन धुaि शृauार 

बvताना मला लाजिी वाटायची ...तरीिी रस vेhन mtाि 

ृ१ी टाsायचीच ्या रेमी युuलाaवर .....बेशरमपिे 

.......cनेsाa्या रेमाची साषीिार राहिलेय मी.....जािायाष 
येिा्या पाथ्थाaची विषळ.....्याa्या dिळा मुळे जauलात 

sसा हजवaतपिा िोता ..... पि तो sाळ eहतिास जमा 
झालाय......dता येथे gरलीय sेवळ शु्sता 
....मा्यासारtीच .....मा्यातील dहि या पररसरातील 

जीवनरस शो्नू vेतला uेलाय..... रेतवत, मतृवत झालाय 

......हवराि वाळवaटात ॲपाaतर झालaय याचa.....सaपिूष धरिी 
मातेचa msा हवशाल वाळवaटात ॲपाaतर ्िायला वेळ लाuिार 

नािी.......सaपिूष जuाचे eहथूहपया िोfल sाa cशी भीती 
वाटायला लाuलीय िो.... ................बा पाaथ्था,....sृपया, 
मला माि sर ....त ू sाa dलास बाबा esडे ? त ू esडे 
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न्sीच वाट हवसर्याने भटsला cसिार......... त ू esडे 

dलास .....cन ्वतbचा मृ् य ू ूढावनू vेतलास .....esडे 

sुिी हिरsतच नािी रे......हs्येs व्ांनी तु्या ॲपात 

मनु्य ृ१ीस पडलाय ....msीsडे तुला पािून dनaििी 
झाला cन िुसयाष षिी रचaड वाfट िी वाटलa.....sारि तुझa 
sाय िोिार िे भहव्य मला माहित िोतa.....मला षमा sर रे 

...तुझा मृ् य ू मी नािी टाळू शsत.....हवहधहलहtत िेच 

cसावa.....पि tरa  साau ू sा पाaथ्था, िवैाला, नहशबाला, 
रार्धाला guाच िो् िेhन ्वतbची चsू uंजार्यात 

sािीिी cथष नािीय ......मानवानेच ्वतb्या पायावर भला 
मोठा धंडा पडून vेतलाय ...mवढा मोठा sी ्या्या 
cह्त्वालाच धोsा हनमाषि झालाय ....हनसuाषने mवढa 
भरभॳन हिलेलa cसताना ते हनuुतीने gपभोuायचa सोडून 

cहत लोभापायी cषरशb ूरबडलaय ्याला .....हवsासा्या 
नावाtाली हनसuाष्या र्येs sषेत,षेरात ढवळाढवळa  
sेलीय ....हनसuाषचा नसैहuषs समतोल ढासळवला .....्याचे 

चि हव्sटून टाsले ....हनसuाषवर caधाधुaि, cनह्वत 

c्याचार sेलेत ......बेजबाबिार, बेहिsीरीने वाuनू सu्या 
रिू्िाचे हu्ट हनसuाषला हिलaय ....भौहतs सुtा्या माuे 

लाuनू यaराaचा वारेमाप वापर sॳन वातावरिातील g्िता 
वाढवली ....वन, धन, जल व tहनज सaपतीची eतपत वाट 

लावलीत sी पुढ्या हपढ्याaना ृ१ीस िी पडिार 

नािी.....स्या जी सasटे येत dिेत नa,....पथृवीवर, भsूa प, 
्सुनामी, परू, वेuवेuळी वािळे, ्वालामुtीचे gिेs, परू, 

भू् tलन, िरडी sोसळिे, sोरडे, ूले िु्sाळ िे सवष 
मानवा्या cहतररत ि्तषेपामुळे...... तरीिी ्याचे डोळे 

vडत नािी dिेत... ्या्या हवsासा्या u्पा सुॳच 

dिेत...... 

 

माझी िी cशी िलाtीची ह्थती िो्याला तोच 

जबाबिार dिे ....मा्या साषीने हsतीतरी सa्sृती 
िळ्या, िुल्या ....हवsहसत झा्या, बिर्या, नावाॳपाला 
d्या ....हsतीतरी व्े हटs्यात ......मा्या 
भहuनं्या,बाaधवाa्या sतृष्वाने हsती सुपीs, सुजलाम, 

सुिलाम समृॗ  पररसर िोता िा.....सवष सुtे पायाशी लोळि 

vेत िोती मानवा्या .....धन, धा्य, सaपतीची sमतरता 
न्िती ...ततृ cन समाधानी िोता मानव dहि हनसuष िी...िो 
हनसuष िी समाधानी िोता sारि ्या्या sारभारात 

मानवाची लुडबुड न्िती .....gलट ्या्या सिवासात, 
्या्या साथीने, ्याचा यो्य तो dिर sरत मयाषिेत cन 

uरजेपुरताच gपभोu vेत dनaिात जीवन जuत िोता 
मानव.....पि sाय cविसा सुचली ्याला cन हवsासाचे 

भतू ्या्या डो्यात हशरलa.....हवनाश sाले हवपरीत बुॗी 
.....िुसरa  sाय? ....caतराळातील रि्य gलuडायला 
चाललेत..... या cनािी cनaत र्िाaडाचा थाau तरी लाuला 
sाa याaना?...... sाय gजेड पाडिार िेव जािे?......िातचa 
सोडून पळ्या्या माuे लाuलेत.... ्याaवर, वेuवेu्या 
रिाaवर जा्या्या u्पा मारिारे, ्यासाठी c्जावधी ॲपये 

tचष sरिायांनो dधी dप्या रिाची ह्थती सुधारा 
....तुमचा पसैा धरिी मातेसाठी लावा .....नािीतर पररह्थती 
िाताबािेर जाfल न्sीच .....eतर रिाaरमािे पथृवीचे िी 
हवराि वाळवaट ्६ायला वेळ लाuिार नािी, मानवाचा रवास 

ि्ली ्याच हिशेने सुॲ dिे...... बा, पाaथ्था,....cरे 

मानवा्या c्या बेमुवषत वाu्याने मा्या सार्या 
cनेsंचे जीवन g्व्त sेले......जीवनातनू gठवलa रे 

d्िाला ....मा्या हरयsराची तर मी व्ाषनुव्े झाले भेट 

vेh शsले नािी.....dम्या हमलनातच माझे समपषि 

ठरलेले.....मा्या जीवनाची eहतsतष्यता ठरलेली .....पि या 
िु१ मानवाने ते सुt िी मा्यापासनू हिरावनू 

vेतले.....डो्यात राि dिनू मी वाट पाितेय रे ्या 
हमलना्या षिाची ....पि मला नािी वाटaत या ज्मी तो षि 

येfल ....पु्िा sोि्या तरी भuीरथाला cवतार vेhन यावा 
लाuेल .....्या भाuीराथाची वाट बvतेय रे मी.....येfल sाa रे 

तो ?.....मी dहि मा्या सार्या, मा्यावर cवलaबनू 

cसले्या cनेs शाहपत, हपडीत जीवाaचा gॗार sरील sाa रे 

तो?..... बा, पाaथ्था,....nsतो dिेस नa रे त ू ? हsती तरी 
व्ांनी तु्या ॳपाने मनु्य रािी हिसलाय .....हनसuाष्या 
cन मा्या या िािs ह्थतीला जबाबिार मानावारतीची 
चीड, सaताप बािेर पडला बv.....eतsे हिवस िाबनू ठेवले्या 
भावनाaचा gिेs झाला रे....तुला पािून वाट हमळाली मा्या 
िुtा;ला.......माझे श्ि तु्यापयंत पोिचलेत sाa रे? cरे, मी 
sोि बोलतेय िे sळaल sा तुला?.....बोल नa रे......sसे sळेल 

्ििा तुला.....तचू तर मृ् युपaथाला लाuला dिेस.......चल, 

तुला साauनूच टाsते......मी dिे हजला जu जीवनिाहयनी, 
जीवनवाहिनी ्िितात ती निी ......िो निीच .....पि 

मा्यातील जल सaपनू शु्s झालेली cभाuी निी 
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..........तु्यासारtीच मी िी मरिपaथाला टेsलेली ........निी 
cसुनिी तिानलेली.....्यासी......हsती हवरोधाभास नa 
रे?....cसो,ते जाg िेत......चल, dपि िोvे िी msमेsाa्या 
साषीने मृ् यलूा dहलauन िेh या....dता या पुढे मला 
sु्यािी मानवाचा cसा तडिडत मृ् य ू पिावा लाuिार 

नािी.....nsतोयस नa?..... हनजधामाला uेला वाटतa....... 
चला,..... ्या्या पाठोपाठ मी िी हनvालेय...... िे 

पथृवीवाहसयाaनो, जम्यास sाळजी ्या gवषररत राहिमाराaची 
......या धरिी मातेची......ती ्याल cशी tोटी dशा ठेhन 

तुमचा हनरोप vेतेय...... नम्sार........cलहविा......... 
*** 
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लtे   

ह ेसुरभंनो, चंर ्हभ..........  
 

d...d... d्जा......d ...d....d्जा .......dजा 
dजा .... म ैिँू ्यार तेरा........हमराaनो ,िे uािे uावनूच ्याला 
बोलवावa लाuतaय, तरीिी जाuचा हढ्म िलत नािी ....येिa 
तर िूरच राहिलa.....cसा छळaतोय नa बाf मेला....हsती वाट 

पिावी मािसानa... याला sािी मयाषिा?.....्याला मला cसा 
रास िे्यात िार म्जा येत cसावी.....पि मला हsती रास 

िोतो याची sािी जािीवच नािी ्याला..... मा्या भावनाaची 
sिरच नािी मुळी ्याला.... तो dप्याच uुमीत... तालात.... 
बेपवाष.... बेहिsीर... sलaिर... मनमौजी.... eथे माझी जीव 

जायची पाळी dलीय..... रडsुa डीला dलेय मी... 
वतैाuलेय..... dिळdपट सुॲ dिे .... sािीिी sॳन ्याने 

यावे.... पि ्याचा मा्या सािेला sािी रहतसािाच नािी 
....मा्या िाsा, हवनव्या, सu्या िवेत हवॳन जात 

dिे..... सuळा msतिीच मामला.. ..... मीच बोलायचa, मीच 

भेटीसाठी रय्न sरायचे ....जसा sािी माझaच cडलaय 

....याला sािी uरजच नािी.....tरa य ्ििा, माझाच cडतa 
्या्याहशवाय.....्याचा हवरि मला cस६ िोतो िो...्या्या 
सिा्याने माझी tपू sामे िोतात ....न्िे तो tपू मित 

sरतो ...पि....पि जरा csडूच dिे...ताठा हमरवायची िार 

सवय ....्याला माहिताय न ्या्याहशवाय माझी sामे 

tोळaबतात ...्ििनू जा्तच रासनू सोडतो मला....्याचे 

सuळे नtरे सिन sरते िो....हिवस हिवस .....तासान तास 

...्या्या वाटे sडे डोळे लावनू बसते.....dता येfल, मu 

येfल....पि sसचे sाय ? ....रतीषा वाया जाते....dठ dठ 

हिवस,पaधरा पaधरा हिवस याचा पता नसतो......cञातवासात 

जाते ्वारी msिम ....मला sािीिी न साauता...न 

sळवता....तशी uरजच वाटत नािी ्याला....मी मार स्uळa  
स्uळa  साauते िो ्याला ..... याचa वाuिa cसaच .....माझा 
जीव मार sाळजीने टाauिीला लाuतो.....sाळजी 
sर्याहशवाय मा्या िाती िुसरa  cसतa तरी sाय? 

......िेवाला राथषना sरते sायम sी ्याला लवsरात 

लवsर धाड ्ििनू.....dमची भेट vडू िेत.....dहि sािी 
हिवस तरी ्याचa बुड टेsू िेत.....िातावर िात िेवनू cन 

हवरि uीते uात रतीषा sरते मी ्या्या 

चारो्या  

चभरो्यभ                     
 

जरी सुsला uुलाब तरी, 
मनात ्याचा सुवाहसs uaध िरवळतो. 
रीत तया तु्यासauे, 

dठवि रेमळ षिाaची िेतो. 
*** 

 

gरलीच नािी “मािुसsी”, 
स््या ना्याaना uेली तडा. 
्वाथाषने बरबटले्या जuात, 

मितीचा िाथ हमळेल, 

िी तर cपेषाच सोडा. 
*** 

धनंिय शंsर पाटील 
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duमनाची.....sाय sॳ dता sािी सुचेनासa झालaय 

बvा....sालीिासारमािे d्ाढातील मेvाaना, राविातील 

सरंना, मेv म्िारातील सुराaनािी हवनविी sॳन झाली 
माझा हनरोप िे्यासाठी....िे सुराaनो चaि ्िा .... िे सुराaनो, 
चaि ्िा चाaि्याचे sो् मा्या हरयsराला पोचवा ॥ वाट 

msाsी तमाची िरवले्या मानसाची बरसुनी dsाश ...िे 

नाट्यuीत तार्वरात uाhन झालa......पि सवष रय्न हविल 

झालेत.... .हमराaनो,तु्िी माझा सaिेश पोिचवाल sाa िो 
्या्या पयंत ....िूत ्िाल माझे?.....्िा नa जरा....dता 
तुम्या मितीची cपेषा dिे िो ...तु्िी तरी dप्या मरैीला 
जाuा.....तु्िाला sुठे हिसला ,भेटला तर साauा जरा ्याला 
sी ्याची हरया ्या्यासाठी हsती ्याsूळ झालीय ते... 

साauाल नa ्लीज ...... sाय ्ििता ? ...sुिाला हनरोप 

ड़ायचाय िेच sळले नािी तु्िाला......cिो,sुिाला sाय 

्ििनू हवचारता? ...तुम्या मा्या जीवच sa ठच स्याला 
िो.........’नेट’रावाaना िो......िा िा िा..... 
*** 
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लtे   

क्ी क्ी मरेे रदल म ंय ेखयभल आतभ 
ह.ं.....  

 

िं्तो, sभी sभी मेरे हिल मं tयाल dता ि ं.....sे 

भuवान sा मेरे बारे मं चु्याच .....(sृपया dता िेव dिे 

हsa वा नािी, dह्तs-नाह्तsतेचा वाि नsो )...तर िेव 

cथवा सुपर power dिे हतने dप्याला cहत सामा्य री 
जी sुठ्यािी पररह्थतीत हनहवषsार रािू शsते cसa 
vडवायला िवa िोतa....नsो हतला िी मन dहि भावना 
cसतातच sी ......मu िuड बनवायला िवa िोतa....नsो, ते 

िी नsो....्याला िी पाझर िुटतो ्ििे sधी तरी .....तर मन, 
ृिय, बुॗी नसलेलa mtािa यaर ्ििनू हनमाषि sरायला िवa 
िोतa.....हsती छान झालa cसतa नािी ?....मन, ृिय नािी तर 

sुठ्याच रsार्या भावना नािी ....ताितिाव 

नािीत....्या cहभ्यत sरायचा मu रनच नािी ......बुॗी 
नािी तर हवचार नािी.....िेिबुॗी नािी.....हवsार 

नािी,वासना नािीत....msा ह्थतरञासारta dयु्य जuता 
dलa cसतa ......जीवन हsती शाaततामय ्यतीत sरता dलa 
cसतa ......ms cलौहss शाaतता लाभली cसती मला ..... 

 

...............................caि ित मा्याच नािी sािी 
सवां्याच बाबतीत,सaपिूष मानव जाती्या बाबतीत िे vडलa 
नaतर dज सaपिूष जuात, िेशािेशात, dप्या भारतात, 

समाजात, sुटुaबात जातपात, धमष, cञान, uररबी, c्याचार, 

र१ाचार व सता, वासना, हशषि, sला, बुॗीचा ,रीमaतीचा 
माजामुळे,्िीपुa्या ,cहतरेsामुळे जे cराजs माजलaय ते 

माजलa नसत .....नa युॗे ,नa िauली झा्या cस्या, परू, 
भsूa प, सुनामी, ूला- sोरड्या िु्sाळात लाtो बळी uेले 

नसते, uररबी मुळे, c्नपा्याहवना, r्धानहवना, 
gपचाराहवना, हवजेहवना, भरमसाठ sजाषपायी sुिाला जीव 

uमवावा लाuला नसता............... सuळे sसे 

uु्याuोहवaिाने, सुtात, मजेत, dनaिात, समाधानात राहिले 

cसते, नa sुिी sुिा्या c्यात नa म्यात.....ना िेवे िावे, 
ना राu-लोभ, e्ाष-म्सर .....जो तो dपाप्या नेमनू 

हिले्या sामात चोt cन ्य्त राहिला cसता, जuाचa 
ms सुaिर हचर हनमाषि झालa cसतa ....हsती सुaिर s्पना 

चारो्या  

चभरो्यभ                     
 

रेमात तु्या हरया, 
िेिभान िरपनू uेले. 

त ूनसलास तरी, 
मनाने तुझीच रे झाले. 

*** 

धनंिय शंsर पाटील 
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dिे नािी िी?......sारि यaराaना sुठे d्यात 

भावना?.....सaपिूष जu िे ms factory म्ये परावतीत झालa 
cसतa .....्यावर ित िेवाचा sa रोल राहिला cसता .. 

 

......................तसa पाहिलa तर िेवासाठी dजचa 
जuिी ms factory च dिे ्ििा ....पि िरs mवढाच sी 
िेवाने मानव ॲपी यaरात राि िुa sले .....ms चतै्य बिाल 

sेलa.....िेवाचa जरा चु्याच ....,नािी sाa? ...sारि मानवाला 
्याला ८४ िशलष योनी नaतर रात झाले्या मनु्य ज्माचa 
ना मि्व .....ना ्याला हवनासायास लाभले्या िेिाचa, 
रािाaचa, ना मन ृिय, बुॗीचa मि्व ....ना dप्या 
भा्याचa....िो भा्याचaच.....sारि मनु्य ज्म हमळायला 
भा्यaच लाuतa ्ििे .....पि िे sुठे जािलaय ्याने ...िे मि्व 

जर मनु्याने ूळtलa cसतa ना तर dज जuाचa, समाजाचa 
हचर tपूच वेuळa  cसतa ....नािी sाa हमराaनो ? .....cरे िो , बरa  
dठवलa ....भहव्यात यaर मानवाचaच जu राििार dिे ्ििे 

...्याaचा र्येs षेरातील वाढता सिभाu बvता.....िार 

gतम िोfल मा्या मते......cसेच िोh िे......पि िेवा, बा्पा 
तुला msच sळsळीची हवनaती, cन मनापासनू राथषना 
sरते sी ्यात मार पु्िा राि िुa s्याची, चतै्य बिाल 

sर्याची,मन, बुॗी िे्याची vोडचsू sॳ नsोस रे बाबा 
......nsशील ना रे माझa.......?...sाय? 

*** 
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लtे   

र्षण कभ महभगल े?  

 

राथहमs शाळेत हशsिा-या मुलाa्या पाठीवरील 
ितराa्या ूझेबाबत g्च ्यायालयाने ्प१ हनिेश हिले 
sी मुलाa्या पाठीवरील ितराaचे ूझे ्याa्या वजना्या १०  
ट्sे eतsे cसावे ्यापेषा जा्त वजनाचे ितर dढळून 
d्यास शाळाaवर dहि ्या शाळा रमुtाaवर sारवाf 
sर्याचा fशारा याहनहमताने सरsारने हिला.  यापवूीसुॗा 
मुलाa्या पाठीवरील ितरा्या ूझयाबाबत हशषितञ 
मaडळंनी tपू बोलले dहि हलहिले dिेत मार यावर sािी 
sायमचा तोडuा sाढ्यात dला नािी.  वा्तहवs पािता 
sोि्या मुलाa्या पाठीवर ितराचे ूझे जा्त cसते?  

सरsारी शाळेत हशsिा-या sी tाजuी शाळेत हशsिा-या 
या बाबीचे हनरीषि sे्यास dपिाaस न्sीच dढळून 
येfल sी, यात सरsारी शाळेतील मुलाaपेषा tाजuी शाळेत 
हशsिा-या मुलाa्या पाठीवरील ितराचे ूझे जा्त cसते.  
्या मुलाa्या ितरात sाय sाय cसते?  र्येs हव्या्या 
िोन-िोन पु्तीsा, ्याच हव्याaशी सaबaहधत विी, 
sa पासपेटी, हटिीन बॉ्स dहि पा्याची बॉटलया सवष 
बाबंचे ूझे ्या लिान मुलाa्या पाठीवर हिसनू येते.  
याgलट सरsारी शाळेतील मुलाa्या ितरा्या बाबतीत 
हिसते.  याa्या ितरात यापsैी ब-याच व्त ू नसतात यास 
sारिे cनेs cस ू शsतात.  मार जे पालs dज 
हशषिा्या बाबतीत जाuॳs झाले dिेते ते सरळ सरळ 
dप्या पा्याaना tाजuी शाळाaम्ये रवेश िेत dिे.  
vराजवळ सरsारी शाळा cसनू सुॗा पालs tाजuी 
शाळाaची हनवड sरतात dहि सुॳ िोतो.  मिाuड्या 
हशषिाचा रवास, हशषि मिाu झाले cसे ्ििताaना ते sा 
मिाuले याचािी हवचार sरिे uरजेचे dिे.  

 

२५-३० व्ाषपवूी जे्िा d्िी पहि्या वuाषत रवेश 
vेतला ्यावेळी sाय ह्थती िोती dमची dजिी स्ला 
्प१ dठवते.  रोजचाच ms िेस cauावर, िातात tापराची 
पाटी, हtशात िोन-चार sलम dहि हनvाले शाळेला.  
शाळेत रवेश sे्यावर d्िाला ना sशाचा भय ना sशाची 
हचaता.  सर जे साauतील ते पाटीवर हलिायचे, सराaना 

मरभठी रवचभरधन 

रन सुट्यासारtा cसेल तर sाळजी नsा 
sॲ,dहितो न सोडवता येिारा cसेल तर sाळजी 
sॲन sाय िोिार ? *** 

संरनहत  
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िाtवायचे, पुसायचे, परत हलिायचे.  हिवसातनू हsती वेळा 
हलिीला dहि हsती वेळा पुसला याची sािी uिती 
नसायची.  पाटीसुॗा हवsत ्यायचे नािी.  vरातील ताf-

भाhची पाटी वापर्यास हमळायची.  पु्तsेसुॗा जुनीच, 

uिवेश नावाची व्त ू sाय cसते ते मािीतच न्िते.  
पायाला तर साधे च्पल सुॗा भेटायचे नािी तर सॉ्स व बुट 
िूरची uो१.  tचष यायचा तो ित sलमचाच.  तोिी पाच-

ििा पै् याaत हवsत हमळायचा ्ििजे dमचा पहिला वuष 
साधारि पिे िुsटात पिूष ्िायचे dहि dज पहिला वuष 
sरताaना पालsाa्या हtशाला हsती चाट बसत dिे dज 
्यास पहि्या वuाषत रवेश िेताaना पaधरा िजार ॳपयाaपासनू 
प्नास िजार ॳपयाaपयंत रवेश िी भरावा लाuत dिे.  
शाळेचा uिवेश सॉ्स, बुट, ितर, व६ा sa पासपेटी e्यािी 
सवष बाबंचा tचष साधरिपिे व्ाषsाठी ms वuष 
हशsहव्यासाठी लाtाa्या vरात tचष sर्याची पालsाची 
dज तयारी हिसनू येत dिे.  पालsाa्या याच मानहसsतेचा 
हवचार sॳन sािी tाजuी मaडळी हशषि सa्था gvडून 
ठेव्या dिेत dहि शासन ्याaना परवानuी िेत dिे.  
्यामुळे राथहमs हशषिाचा tचष सुॗा भरमसाठ वाढत dिे 
cसे sा िोत dिे याचािी sुठेतरी हवचार sरिे dव्यs 
dिे.   

 

पालsाaची मानहसsता dज्या पालsाaची 
मानहसsता पवूी्या पालsाaसारtी न्sीच नािी.  
vराaजवळ cसलेली शाळा ूलाaडून िूर्या शाळेत 
टाs्याची ्याaचा हवचार sधीच िोत न्िता.  sिाहचत 
्याaना eतर शाळेची माहिती न्िती हsa वा ्याaना dपले मुल 
vराaपासनू िूर ठेवावे वाटत नसेल.  ्याचसोबत ्याaना 
जवळ्या शाळेवर हववास सुॗा िोता.  जे sी dज sमी 
sमी िोत चाललेला dिे.  हशषिा्या बाबतीत cहधsच 
जाuॳs झालेली पालs मaडळी भरपरू पसैा tचष sर्याची 
तयारी िाtहवत dिेत.  esडे सरsारी शाळेत मोित 
uिवेश, शालेय पो्ि dिार योजनेcaतuषत िुपारचे जेवि, 

मोित पाठ्यपु्तsे याचसोबत हवहवध योजनेचा िायिा 
िेhनसुॗा पालs मaडळी या शाळेsडे sानाडोळा sरीत 
dिेत.  tचाषत sाटsसर sर्याnवजी dपला tचष 
वाढहवत dिेत.  mtाड़ा चचेत म्ये बोलताaना मोठ्या 
cहभमानाने छाती िुuवनू साauतात sी, मा्या मुलाaना 

पहि्या वuाषसाठी साधारिपिे ms लाt ॳपये tचष येतो.  
बिुताaश पालsाaना cसा समज dिे sी, भरपरू पसैा tचष 
sेला sी मुलाaना gतमातील gतम हशषि हमळते जे sी या 
सरsारी शाळेतनू हमळत नािी.  या शाळाaचे हनयम िारच 
sडs ्याची caमलबजाविी मुलाaना तर sरावी लाuतेच 
हशवाय पालsाaना सुॗा या uो१ीsडे लष ड़ावे लाuते.  
c्यथा पालsाaना िी मaडळी हनयमाची dठवि sॳन 
िेतात.  ्या बाबीसाठी साधारिपिे tपूच sमी tचष 
cपेहषत cसताaना लाt-लाt ॳपये tचष sा sरायचे? या 
बाबीचा sोिी हवचार न sे्यामळेू हशषिावरचा नािs tचष 
वाढत dिे.  हशषिा्या cहधsार sायड़ात cनेs sलमाaचा 
समावेश dिे, ्यातनू B ते 14 वयोuटातील मुलाaना मोित 
हशषि िे्याचे ठरहव्यात dले.  परa तु tरोtरच ्याaना 
मोित व सतीचे हशषि हमळते sा?  लाtो ॳपये tचष 
िो्याची वेळ पालsाaवर sा येत dिे?  याचा sोिी तरी 
हवचार sरिे cu्याचे dिे.  

 

मोित dहि सतीचे हशषि हमळावे यासाठी sायिा 
sर्यात dला मार तरीिी जनता पसैा tचष sॳन 
राथहमs हशषि हमळवते यास sाय ्ििावे?  यासाठी 
gपाययोजना sरिे dव्यs dिे.  हशषिा्या cहधsार 
sायड़ानुसार मुलाaना ms हsमी्या dत राथहमs शाळा 
हमळावी.  तीन हsमी्या dत g्च राथहमs dहि पाच 
हsमी्या dत मा्यहमs शाळा हमळावी cसे यात नमिू sेले 
dिे या cनु a्uाने सaबaहधत शाळे्या पररसराaत dढळून 
येिारी मुले ्या शाळेत रवेश vे्यास पार cसतात.  पि ्या 
पररसराaतील मaडळी dप्या जवळ्या शाळेत रवेश 
vे्याnवजी िूर्या शाळेत रवेश vेतात.  ्याaना वाटते sी, या 
शाळेपेषा cमsू शाळा tपू चाauली dिे.  जरी िूर cसले तरी 
dज cशी पररह्थती बvायला हमळत dिे sी, रामीि 
भाuात सुॗा या tाजuी शाळाaचे लोिी परसले dिे.  
जवळपास uावाaपासनू पाच-ििा हsमी िूर caतरावर 
cसले्या शाळाaत dप्या हचमुs्या बाळाaना पाठहवले जात 
dिे.  ्या लिान मुलाa्या मानहसsतेचा, ्या्या हमर 
पररवाराचा, पररसराचा cहजबात हवचार न sरता पालs 
मaडळी dप्या cपेषाaचे ूझे ्या लिान मुलाaवर लाित 
dिेत.  याबाबत या sायड़ात sस्याच रsारची sलमाचा 
समावेश नािी.  ्यामळेू पालs dप्या मुलाaना sोि्यािी 
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शाळेत रवेश िेh eह्छतात.  मार यात थोडा बिल sे्यास 
मिाuात चाललेले हशषि ्व्त िोh शsेल.  शाळे्या 
पररसराaतील मुलाaनाच ्या शाळेत रवेश हिले जावे cसे जर 
sेले तर msा शाळेत मुलाaची uिी dहि msा शाळेत मुलेच 
नािीत cसे हचर हिसते ते सaपेल.  शिराम्ये तर sािी 
शाळेत रवेशासाठी राauाच राauा लाuतात तर sािी शाळाaना 
मुले शोध्यासाठी u्लोu्ली हिरावे लाuते.  शासनाने या 
बाबीवर sुठेतरी dहि sे्िा तरी हवचार sरिे uरजेचे dिे.  
msा शाळेत msा वuाषत जा्तीत जा्त हsती हवड़ाथी 
cसावेत याचा sािीच नेम नािी.  याबाबत sािी तरी 
हनयमावली तयार sे्याहशवाय िी शाळा-शाळाaम्ये चालत 
cसलेली जीवvेिी ्पधाष सaपिार नािी.   

 

मला तर वाटते ्या रsारे csरावी वuाषत sंिीय 
पॗतीने भरती sे्या जाते cuिी ्याच पॗतीचा वापर 
शिरात्या शाळेत sेला uेला तर सवषच शाळाaत समान 
सa्या रािील dहि सवांना समान हशषि हमळेल.  dज 
्या्याsडे भरपरू पसैा dिे, तो पै् याa्या बळावर tाजuी 
शाळेत रवेश हमळवीत dिे तर uरीब cसले्या मुलाaना 
सरsारी हज.प. शाळेहशवाय पयाषय gरला नािी.  ्ििनूच 
dजचे हशषि uररबाaचे राहिले नािी cशी ्िि्याची वेळ 
dली dिे. 

 

हशsविी- dज शाळा व sॉलेज mवढचa हsa वा 
्यािून जा्त हशsविीला मि्व हि्या जात dिे.  मुले 
शाळा व sॉलेजात sमी परa त ूsोहचau ्लासेस म्ये जा्त 
हिसनू येत dिेत.  िे शिराaतील मोठे मोठे पो्टर व बॅनसष 
पािून dप्या लषात येते.  ििावी व बारावीचा हनsाल 
लाuतो ्यावेळी रा्यातील सवष्या सवष वतृपर sोहचau 
्लालेस्या जाहिरातीने पानन पान भरले जातात.  

 

र्येs पालs dप्या मुलाaना चाau्या शाळेत तर 
रवेश िे्यासाठी धडपड sरतोच हशवाय चाau्या हठsािी 
हशsविी हमळावी यासाठी सुॗा रय्न sरीत cसतो.  
sोहचau ्लासची tरोtरच मुलाaना uरज dिे sाय? याचा 
जरासुॗा हवचार sेला जात नािी.  tाजuी हशsविी 
लाव्याची रथा sे्िापासनू सुॳ झाली याचा sािी शोध 
लाu ूशsत नािी मार जो हव्य sठीि वाटतो हवशे् sॳन 

eaरजी व uहित याचसाठी पवूी हशsविी लाव्या जायचे 
dहि शाळेत हशsहविारे हशषsच ते हशsविी ्यायचे.  
्यामळेू शाळा व sॉलेज्या वेळाaचे भान ्याaना cसायचे.  या 
हशsविीमळेू हशषs मaडळी वuाषत dहि vरात तेच 
हशsवीत cस्यामुळे मुलाची रuती ता्sाळ sळायची.   

 

जे मलूa हशsविी लाव ूशsत न्िते ्याaचे मार tपू 
नुsसान ्िायचे sारि ते हशsविीला न येत cस्यामुळे 
हशषs शाळेत ्याa्याsडे लष ड़ायचे नािी.  ्याचे sारि 
msच ते ्ििजे uररबी िी मुले vरची uरीब cस्यामुळे 
हशsविी लाव ू शsत न्िते dहि हशषs शाळेत नीट 
हशsवीत न्िते.  यात ्या uरीबाa्या मुलाaचे cतोनात 
नुsसान ्िायचे िे जे्िा लषात येh लाuले ते्िापासनू 
हशषsाa्या tाजuी हशsविीवर बaिी vाल्यात dली 
dहि शाळेतील हशषs dता शाळेतच हशsव ूलाuले.  ्याaचे 
tाजuी हशsविी बaि झाले.  याचा चाauला पररिाम िोfल 
cसे र्येsाaना वाटू लाuले िोते.   

 

परa तु sािी व्ाषतच tाजuी sोहचau ्लासेसचा 
रोत tपू वाढीस लाuला.  c्वाचा स्वा िीस dsारिी 
िोh लाuली.  रीमaताची पोरa  या ्लासेसला जाh लाuली 
dहि परत msिा शाळेतील हशषsाaचे हशsहविे थaडावले.  
परa तु uरीब मुलाaचे sाय?  ्याaना dजिी िजेिार हशषि 
हमळत नािी.  sािी sोहचau ्लासेसचे सaचालs uरीब 
हवड़ाथयांना मोित हशsहवतात परa तु  c्याची सa्या िारच 
sमी dिे ते िी tरे dिे.   

 

या tाजuी हशsविीमुळे uरीबाa्या मुलाaवर ms 
रsारे c्याय िोत dिे या बाबीचा sोिीिी, sुठेिी हवचार 
sरायला तयार नािी.  हशsविीमुळे बेरोजuार युवsाa्या 
िाताला sाम हमळाले परa तु र्येs जि हशsविी लाव ूशsत 
नािी.  ्याaना हशषि मिाuडे वाटिार नािी sाय? पवूी 
cवvड वाटिा-या हव्याचीच हशsविी लाव्या जायची 
dहि dज र्येs हव्याची हशsविी लाव्याची रथा चाल ू
झाली.  ्यामुळे मुले जा्तीत जा्त वेळ शाळा व 
हशsविीम्ये ्य्त रािू लाuले.  ्याचा tेळ्याचा dहि 
झोप्याचा वेळ याच sायषिमात जाh लाuला ्यामुळे ्या 
मुलाaचे शारीररs व मानहसs t्चीsरि सुॗा िोत dिे 
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याच sािी sारिाaमळेू राथहमs हशषिासि सवषच रsारचे 
हशषि tपूच मिाu झाले dिे.  
*** 

नागोराि सा.यिेतीsर   

म.ुयिेती, ता.धमाइबाद  
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लनलत   

जीवनभत हस्यभच ेमह्व   

 

मािसाचे जीवन हनरोuी राtायचे cसेल तर 

जीवनात िा्याला मोलाचे ्थान dिे. uaभीर चेि्याचा 
dहि sधीच न िसिा्या ्यती्या सिवासात चाauली 
्यती सु्िा मानहसsरर्या dजारी पडते. तर हवनोिी 
िस्या ्यतीसोबत शारीररs dजार cसले्या ्यतीला 
सु्िा थोडा वेळ sा िोfना बरे वाटते. राजेश t्ना cहभनीत 

dनaि हचरपट पाहि्यावर cसे वाटते sी, tरोtरच 

dप्या जीवनात िा्य राहिले नसते तर dपि जा्त sाळ 

हजवaत रािू शsलो नसतो.  िस्यामुळे मनावरचा ताि 

षिभर नािीसा िोतो dहि मनाला, मंिूला ताजेतवाने वाटते 

cन् मोठ्या जोमाने िाती vेतलेले sाम पिूष्वास नेता येते. 

 

sोितेिी sाम dह्मs dनaिाने sेले नािी तर 

्या sेले्या sामात sािी ॲची, चव राित नािी. मu ते 

्वयaपाs cसो sी, vरsाम cसो वा sायाषलयीन sाम. 

हवनोिा्या चार ूळीच  हिवसभरातील शीि िूर sरतात. 

समथष रामिास ्वामी "टवाळा dवडे हवनोि " cसे ्िितात. 

sारि dज dपि dह्मs प्ितीने न िसता eतराa्या 
िहजतीवर हsa वा ्याaची िसविsू झा्यावर िसतो. 
वा्तहवs पािता cसे िसिे षहिs cसावे. dप्या 
िस्याने eतराaना रास िोिार नािी, याची जािीव ठेवनू 

हवनोि sरिे sं्िािी चाauले. हवनोिात श्ि िे tपू मोठे 

sायष sरतात. शाह्िs sोट्यावॳन भरपरू हवनोि तयार 

sेले जातात dहि sधी sधी सिजच हवनोि तयार िोतात. 

सaत तुsाराम मिाराज याaनी ्िट्यारमािे श्ि िे शर 

dिेत जरा जपनू वापरा. श्िाचे vाव eतर vावापेषा tोल 

cसतात. ्यामळेू यो्य श्िाचा यो्य वापर sॳन हवनोि 

हनमाषि sरिे dप्यासाठी dहि समाजाaसाठी सु्िा चाauले 

cसते.  जीवनात िस्याचे  रसau बिुतेs वेळा येतात. सा्या 
सा्या vटनेतनू dपि हवनोि हनमाषि sरीत राहिलो तर 

sुटुaबातील वातावरि िसरे व हनsोप रािील. सब टी ्िी 
वरील तारs मेिता sा g्टा च्मा िी माहलsा र्येs 

sुटुaबातील लिान मोठ्या सवष रsार्या रसauाना 
हवनोिबु्िीने सasटाना sसे तंड ड़ायचे याचे नमुनेिार 

चारो्या  

चभरो्यभ                     
 

जu्याची dस त,ू 

मनाचा हववास त.ू 

जीवनातील सोबतीला, 
सुtाविारा dभास त.ू 

*** 

 

cबोल भाव मनीचे जािलेस त,ू 

सोबतीने रीत बaधात मज बाaधलेस त.ू 

त ूजािवतो सोबतीचा सtा ्यारा, 
या षिाaत चमsतोय चaि cन् तारा. 
*** 

 

“तुटले्या” uो१ी, 
जोड्या नािी जात. 

cसतो तो मनावर, 

dयु्यभराचा dvात. 

*** 

 

ञानाचा रsाशॲपी हिवा, 
sायम तेवत रिावा. 
भयान caधsार cञानाचा, 
sायमचा िूर ्िावा 
.*** 

धनंिय शंsर पाटील 

ठ पता : dhananjaypatil142@gmail.com 

मोबाठल रमांs : ९९६०६०७१४८ 

http://marathi.pratilipi.com/dhananjay-shankar-patil
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रसau िाtवनू सवांना नेिमी tळtळून िसहव्याचे sाम 

sरीत cसते. dपि िी ्या पारारमािे जu्याचा रय्न 

sा sॳ नये !  

 

dचायष cरे याaना हवनोिाचा बािशिा cसे ्िितात 

्याaनी dप्या जीवनातील र्येs सasटाला हवनोिबु्िीने 

तंड हिले चाली च्लीन या जuरहसॗ sलाsाराने सaपिूष 
जuाला िसहवले ्ििनू dपि dज िी ्याaना हवसॳ शsत 

नािी हचरपटात cसे भरपरू sलाsार झाले dिेत ्याना 
ित dपिाला िसहव्याचे sाम sेले ्ििनू dपि ्याaना 
dठवि sरतो. जसे sी जु्या sाळातील  जॉनी वॉsर, 

cसरािी, मिेमुि, जuिीप, जॉनी हल्िर, िािा sंडsे, 

cशोs सराि, लषमीsाaत बेडे e्यािी. dज टी ्िी वर 

रो्याaना िसहव्यासाठी वेuवेuळे sायषिमाची रेलचेल dिे. 

्यावारे dपि tपू िस ू शsतो.  जu्जेता हसsa िर सवष 
जu हजasला, पि ररsा्या िाताने परतला. dपि सु्िा 
cसेच msे हिवशी ररsा्या िाताने परत जािार dिोत. 

त्पवूी sािी चाauले sाम ्ििजे सवांना िसत tेळत 

ठेव्याचे sाम sेलेले बरे ! dपि सवषजि हविू्sा्या 
uमती जमती पाि्यासाठी सsष शीला जातो सsष स पािुन 

dपि tपू िसतो ्याला पोट धॳन िसिे cसे ्िितात िे 

sिाहचत हतथे sळते. या िस्यामुळे मनाला dनaि हमळतो. 
िस्यामुळे dप्या शरीरातील सवांuाचा ्यायाम िोतो. 
्यामळेू िस्याचे जीवनात िारच मि्वाचे dिे. ्ििनू 

sोठेिी dहि sसेिी िसता येत नािी. dपि मोठमोठ्याने 

िसलो तर dजबूाजचेू सवांचे लष dप्याsडे जाते ्यामुळे 

िसताना वेळ dहि जाuा याचेिी भान cस ू ड़ावे. मुलंनी 
dहि महिलाaनी िारच साaभाळून िसावे लाuते. dप्या 
िस्यात सु्िा संियष लपलेले cसते. tपूच uaभीर 

वातावरिात थोडसa हवनोि सु्िा सaपिूष वातावरि बिलवुन 

टाsू शsते.  

 

मोठ्या शिरात रोजची धावपळ dहि धsाधsीमुळे 

्याचे िा्य लोप पावत dिे cसे वाटते. ्यामळेू लॉहिa u 

्लब gvड्याची नामु्sी dली dिे. िसनारे बाळ dहि 

िसरे ्यती dपिा सवांना िवेिवेसे वाटतात. पि नुसतेच 

लटsे िसिे, तंडावरच gसने िस ूeतराa्या मनाला समाधान 

िेव ू शsत नािी. ्यासाठी मनातनू िसले तरच sोिीतरी 
dपिाला tरी िाि िेतील. 

 

िजरजवाबीपिा dहि चातुयष हवनोि cशा uुिाa्या 
बाबतीत जु्या sाळातील gतर भारतातील बािशिा्या 
िरबारातील हबरबल dहि िहषि रा्यातील चतुर 

तेनालीराम याa्या cनेs sथा dपि nsले्या dिेत. 

्यातनू dपिाaस ्याaची हवनोिबु्िी ्प१पिे जािवते. 

्यानaतर पुढील sाळात मराठी साहि्यात dचायष cरे याaचे 

नाव हवनोिा्या बाबतीत cरिमाने vेतला जातो. ्याaचीच 

परa परा पुढे पु ल िेशपाaडे याaनी चालहवली. ्याचे साहि्य dज 

िी वाचsाaना tळtळून िसहवते. चला तर मu cसेच sािी 
मजेशीर हवनोि वाच ू या dहि हिवसाची सुॲवात िस्याने 

sॳ या 
** 

बaड्याला s््यटूर eह््टट्यटू म्ये नोsरी हमळाली, 
पहि्याच हिवशी तो vरी uेलाच नािी. रारभर sाम sरत 

बसला tू्  झाले्या बॉसने सsाळी ्याला हवचारलa, " 

बaड्या, रारभर जाuनू mवढa sसलa sाम sर िोतास ?'' बaड्या 
्ििाला ''cिो सर, सu्या sी-बोडांवर 'mबीसीडी'चा िम 

चुsलेला िोता. सu्या sी gपसनू नीट लावनू vेत्या...( 
िसा ) 
*** 

नागोराि सा.यिेतीsर   

म.ुयिेती, ता.धमाइबाद  

ठ पता : nagorao26@gmail.com 
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मरभठी रवचभरधन 

यशाsडे नेिारा स्वात ज्ळचव मव्ा cजुन 

तयार ्िायचा dिे ! 

*** 

संरनहत  
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लtे   

मभझ ेह्क आरण मभझ े कता्य  

 

लिानपिी मला सवाषत जवळची dहि चाauली uो१ 

वाटायची ते ्ििजे माझा ि्s. मला माझी िवी cसलेली 
व्त ू हमळायलाच िवे cसे वाटायचे. बालपिी्या वयात 

र्येs uो१ हमळहव्यासाठी रडिे िा ms चाauला पयाषय 

cसायचा. रडून ती व्त ू हमळहवताना िुस्या्या ि्sाची 
uो१ dपि हिसsावुन तर vेत नािी ना याचा जरा सु्िा 
हवचार sेला जात न्िता. पि जसजसे वय वाढत uेले dहि 

dहि ि्s ्ििजे sाय ? याची पररचीती dली dहि sळू 

लाuले dप्या ि्sासोबत sतष्याची जािीव जं्िा झाली 
तं्िा ि्sाने ्या uो१ी हमळवायला पाहिजे ्यावर सु्िा 
dता ि्s न साauता समायोजन sर्याचे हशsलो. 
िुस्या्या ि्sातील व्तु हिरावनू vेत्याने dपिाला तो 
dनaि हमळत नािी जो dनaि dपली व्त ू eतराaना 
वाट्यात हमळते. ि्sाची जािीव झाली sी मािसू सवाषत 

पहि्याaिा sतष्याsडे वळतो. ्याaना जािीव िोत नािी ते 

ित ि्sासाठी नेिमी लढत राितात. ि्sाची माuिी 
sरताaना sतष्याला हवसॳन चालिार नािी. मी या िेशाचा 
vटs cस्यामळेू िेशाने मला sािी ि्s हिले dिेत ्याच 

सोबत sािी sतष्य सु्िा dिेत. मला चाauले हशषि 

हमळावा, शु्ि पािी हमळावा, वीज, dरो्य dहि मलूभतू 

सुहवधा हमळ्याचा मला ि्s dिे. ्याच बरोबर िे ि्s 

हमळहव्यासाठी dपले sतष्य sाय dिेत. dपि ms 

जाuॳs नाuररs िोhन र्येs पाhल जाuॳsतेने 

टाsिे dपले sतष्य dिे. dपि dपले sतष्य हवसॳन 

चाल्यामुळे dज cशी हवपररत पररह्थती बvायला हमळत 

dिे. ्यामुळे माझे ि्s sाय dिे िे तर dपिाaस माहिती 
पाहिजेच हशवाय sतष्य सु्िा dपि sधीिी हवसॳ नये cसे 

वाटते. 

*** 

नागोराि सा.यिेतीsर   

म.ुयिेती, ता.धमाइबाद  

ठ पता : nagorao26@gmail.com 
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मंथन  

्तेकऱयभंनभ जगवभयच ेअसले तर .   

 

भारतातील जवळपास ७५ ट्sे जनता tेड्याaत 

रािते. लोsाaचा रमुt ्यवसाय शेती ्ििनूच भारत िेश 

sृह्रधान dिे cसे ्िटले जाते. भारतातील सaपिूष ्यविार 

िा शेतीवरच cवलaबनू dिे. शेतातनू हनvिा-या 
g्पािनावरच भारताचा हवsास cवलaबनू dिे. eतराaना 
जuविारा, g्पािs cसा शेतsरी मार िारच हबsट 

cव्थेत हिसनू येतो. sवी eaिहजत भालेराव याa्या 
sहवतेतील ूळीनुसार शेतsरी िा g्या जuाचा पोहशaिा 
dिे. मार ्या्याच पिरात धंडा sा पडतो? िे ms न 

सुटिारे sोडे dिे. जuाचे पालनपो्ि sरिारा शेतsरी 
मार मिाuाf्या duीत िोरपळून हनvत dिे. sजाष्या 
डंuराtाली िबला जात dिे. ्याचबरोबर याच शेतातील 

g्पािनावर ्यापार sरिारी मaडळी मिालातील 

पa्याtाली बसनू भरपरू पसैा sमहवत dिेत dहि शेतात 

हिवसरार sाबाडs१ sरिारा शेतsरी मार िलाtीचे 

जीवन जuत dिे.  

 

शेतsरी मaडळंना ना हनसuाषची साथ ना 
सरsारची, ्यामुळे ्याa्या पिरात िरव्ी हनराशाच येते. 

पावसाळा dला sी, न्या िमाने, न्या g्सािाने तो 
sामाला लाuतो. मार ्या्या g्सािावर हनसuष sायम 

पािी टाsतो. वेळेवर पावसाचे पािी पडत नािी मार sेले्या 
sामावर पािी टाsायला हवसरत नािी. शेतातनू हनvिा-या 
g्पािनाaवर भरवसा ठेवनू शेतsरी dपले sौटुaहबs 

्यविार पिूष sरतो dहि nनवेळी हनसuाषsडून ्यास 

िटsा बसतो. ्यामुळे ्या्या डो्यावर sजाषचे डंuर 

वाढत जातात व ms हिवस cशी पररह्थती येते sी, शेतs-

याaना d्मि्या sर्याहशवाय पयाषयच हिसत नािी. msा 
व्ाषत sोि्या भाuात हsती शेतs-याaनी d्मि्या 
sे्या? िे मि्वाचे नािी. मि्वाचे dिे ते शेतsरी 
d्मि्या sा sरतो? हनसuाषची साथ- भारतात रामु्याने 

िोन रsारची शेती sेली जाते. ms ्ििजे हजरायती cथाषत 

sोरडवािू dहि िुसरी बाuायती. िेशात िुस-या रsारापेषा 
पहि्या रsाराची शेती sरिा-याaची सa्या जा्त dिे. 
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हनसuाषवर dधाररत शेती sरावी लाuते, ्यामुळे ्याचे 

जीवन बेभरवशाचे cसते. शेतsरी प-ैप ै uोळा sॳन बी-
हबयािे, tते व r्धी tरेिी sरतो dहि शेतात टाsतो. 
मार हनसuाष्या लिरीपिामुळे ms तर ्याला dsाशाsडे 

डोळे लावनू बसावे लाuते हsa वा cहत पावसामुळे पाhस 

थाaब्याची वाट पािावी लाuते. sािी sा cसेना िटsा मार 

शेतs-याaनाच बसतो. स्या तरी sोरडवािू शेती sरिे 

्ििजे ms जुuारच dिे. लाuली लॉटरी तर लाuनूच जाते 

c्यथा बरबािच. नहशबाने साथ हिली तरच शेतात टाsलेले 

बी-हबयािे, tते, r्धे dहि रम याaना िळ हमळते. नािी 
तर tचष झालेली मुॖल र्sमसुॗा ्यास परत हमळत नािी. 
शेतs-याaसोबत िरव्ी cसेच vडते. ्यामुळे ्या्या पिरात 

नेिमीच हनराशा पडते. 

 

शेतs-याचे जीवनमान, ्याचा जीवन जu्याचा 
्तर gaचवायचा cसेल तर सवषरथम ्याची शेती हनसuाषवर 

cवलaबनू रािू नये cशी पररह्थती हनमाषि sरावी. हनसuाषचा 
लिरीपिा हनमाषि sेला dपिच dहि ्यास cटsाव 

sर्याची जबाबिारी dपिावरच dिे. पाhस पडिे वा न 

पडिे िे सरsार्या िाती नािी. पा्याचे यो्य हनयोजन 

sरिे, वषृलाuवड sॳन वषृसaवधषन sरिे e्यािी साधे 

gपाय sरिे dव्यs dिे. वषृाaमुळे पाhस पडतो िे dता 
सवषञात झाले dिे. gvड्या जाuेवर, माळरानावर, 

टेsड्याaवर जा्तीत जा्त वषृ sसे जuहवता येतील याचा 
र्येsाने हवचार sरिे dव्यs dिे. हनसuाषची शोभा व 

पयाषवरि सaतुलन sसे राtता येfल यावर हवचार झाला 
पाहिजे. 

 

* शतेs-यां्या g्पादनाला हमी भाि 

 

शेतsरी जीवनाव्यs cशा cनेs c्नvटsाaचे 

g्पािन sरतो. सaसार चालहव्यासाठी पशैाची dव्यsता 
भासते ्यामुळे तो dपला g्पाहित माल बाजारपेठेत 

हविीसाठी dितो. मार बाजारपेठेतील माuिी व 

पुरवठ्या्या uहितात शेतs-याaना नेिमीच िटsा बसतो. 
जे्िा शेतs-याजवळ शेतमाल cसतो ्यावेळी बाजारात भाव 

sमी cसतो dहि ्यापारी मार साठविsू sॳन चढ्या 
भावाने हविी sरतात. िरवाढीचा tरा िायिा शेतs-याaना 

िो्याnवजी तो िलालाaना व ्यापा-याaनाच जा्त िोतो. 
्यामुळे c्नधा्य g्पािन sरिारा पोहशaिा sa uाल बनत 

चालला dिे तर ्या्या g्पािनावर जuिारी बाaडuुळे 

रीमaत िोत dिेत. ते्िा शासनाने या रनाहव्यी uाaभीयाषने 

हवचार sरिे uरजेचे dिे. बाजारपेठेत ्यापारी वा िलाल 

लोsाaची मतेिारी सaपु१ात dि्यासाठी र्येs शेतs-

याला dपला g्पाहित माल साठहवता येfल cशा शीतuिृ 

sोठाराaची uावोuावी हनहमषती sरावी. म्य्था्या मितीने 

चालिारा ्यविार बaि sॳन शेतs-याa्या र्येs g्पाहित 

मालाचे शासनाने िमी भाव cuोिरच जािीर sे्यास शेतs-

याaची लटू िोिार नािी. g्पाहित मालाची नंििी शेतs-

याa्या नावे sर्यात यावी ्यामुळे शेतsरी हविी sरताना 
तरूडाळीची हsa मत ३५ ॲ. रहत हsलो dहि ्यापारी हविी 
sरताना ८० ॲ. तर या वाढीव रsमेतनू हनिान ५० ट्sे 

र्sम शेतs-याaना हमळावी cसा sायिा तयार sे्यास 

शेतs-याaचा न्sीच िायिा िोfल. शेतs-या्या िातनू 

msिा माल uेला sी ्यावर ्याचे sस्याच रsारचे 

हनयaरि नसते.बाजारात स्या cसलेली िी हव्मता िूर 

sरिे c्यaत मि्वाचे dिे. बाजारपेठेतील शेतs-याa्या 
g्पाहित मालाचे सवष ्यविार sृह् g्प्न बाजार 

सहमतीमािष तच ्िावेत. बाजारपेठेत शेतs-याa्या मालाची 
बोली लाव्याची पॗत सवषरथम बaि sरावी. g्पाहित 

मालाला वेuवेu्या रsारची नावे ठेवनू िलाल मaडळी 
msाच रsार्या g्पािनाला िर तासाला हsa वा 
हिवसाuहिs वेuळेच भाव लावतात. cशा या हललाव 

रहियेमुळे शेतsरी िवालहिल िोतो. ्याnवजी ह्थर भावात 

tरेिी-हविी झा्यास शेतs-याaना dप्या g्पाहित 

मालाहव्यी हववास वाटतो. ्यापारी हsa वा िलाल मaडळंना 
िाटा िेhन ्यारsारे पिन मिासav sापसू tरेिी sरते 

्याच धतीवर सवष g्पाहित माल जसे sी, तरू, मuू, gडीि, 

सोयाबीन e्यािी सवष व्त ू शासनाने tरेिी sरा्या व 

msच िमीभाव जािीर sरावा ्ििजे शेतsरी हववासपवूषs 

जu ूशsेल. 

 

* िोडधंदा sर्यासाठी cनदुान याि े 

 

शेतीला परूs cसा जोडधaिा cसेल तर शेतातनू 

झालेले नुsसान या ्यवसायातनू भरपाf sरता येh शsते. 
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पहचम मिारा्र, tानिेश हsa वा sोsि हवभाuातील 

शेतsरी शेती या मु्य ्यवसायासोबत पशुपालन, 

शेळीपालन हsa वा eतर जोड ्यवसाय sरतो. ्यामुळे ्याला 
dहथषs चिचि भासत नािी हsa वा nनवेळी sोिाsडे जावे 

लाuत नािी. याच जोडधaड़ाची gिीव मराठवाड्यासार्या 
माuासले्या भाuात हिसनू येते. येथील शेतs-याaची 
नुsसानभरपाf sोि्याच माuाषने िोत नािी.  

 

२०-२५ व्ांपवूी र्येsा्या vरी ms तरी िुभते 

जनावर cसायचे ्यामुळे िूध त हमळतच िोते हशवाय 

िु्धज्य पिाथषिी vरीच हमळत िोते. ्याचसोबत जनावरेिी 
वाढत िोती. मार ५-१० व्ांपासनू जनावराaची सa्या sमी 
झाली. जेथे िुधाची uauा वािात िोती तेथील लोsाaना 
चिासाठी जेवढे िूध लाuते तेवढ्या िुधासाठी मोताि 

िो्याची वेळ dली. mवढी हवपरीत ह्थती sा हनमाषि झाली? 

शासनाने वेळीच यावर gपाययोजना dtली नािी. शेतs-

याa्या d्मि्या थाaबहव्यासाठी सaपिूष sजषमािी sेली. 
याने d्मि्या थाaब्या sा? नािी. gलट वाढतच uे्या. 
या्यहतररत शासनाने र्येs शेतs-याला पशुपालन, 

शेळीपालन वा eतर जोड ्यवसाय gभारिीसाठी 
सबहसडी्या ्वॳपात हsa वा sजाष्या ्वॳपात र्sम 

हिली cसती तर लाtो शेतs-याa्या िाताला sाम हमळाले 

cसते, uावात समृॗ ता वाढली cसती. शेतs-याaची 
नुsसानभरपाf झाली cसती, ्याचसोबत धवलिाaतीिी 
vडली cसती. sािी लvुgड़ोuाaसाठी जरी sजषपुरवठा झाला 
cसता तर ्या्या मानहसsतेत बिल झाला cसता. परa तु 

sजषमािी sॳन शेतs-याaना dळशी बनहवले.  

 

िुsट हमळाले्या पशैातनू िाॳ, जुuार या बाबंवर 

tचष sरिा-याaची सa्या sमी नािी. ms रsारे शासनाने 

लोsाaना िुsट जuहव्याचा जि ू हवडा gचलला dिे cसे 

हिसते. नुsतेच पाररत sर्यात dलेले c्न सुरषा 
हवधेयs २०१३ मधनू ms हचर ठळsपिे हिसत dिे. 

भहव्यात शेतsरीवuाषस शेतात sाम sर्यासाठी जे sािी 
मजरू लाuतील ते c्वा्या स्वा िरात हमळवावे लाuतील 

dहि sिाहचत मजरू हमळिारिी नािीत. sारि या 
हवधेयsानुसार िेशातील c्याष जनतेला sमी िरात 

c्नधा्य हमळत cसेल तर ते sाम sा sरतील? dज 

ca्योिय योजनेतनू जे सषूम हचर हिसत dिे या योजनेतनू 

cuिी ठळs हिसेल. यापेषा शासनाने शेतs-याa्या 
g्पाहित मालाला सaरषि व िमी भाव हिला cसता तर िार 

बरे झाले cसते. 

*** 
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लtे   

मुलंच ेर्षण: िगतीच ेलषण  

 

 शहन हशauिापरू येथील मaहिरात महिलाaना रवेश 
ड़ावा हsa वा नािी या बाबत स्या समाजात, हमहडयाम्ये 
जोरिार चचाष चाल ू dिे. tरोtरच शहन मaहिरा्या चौथ-

यावर महिलाaना रवेश हमळाला तर ्याaचे सारेच रन सुटतात 
sाय ? चारशे व्ाषपासनू चाल ूcसलेली परa परा सिजा सिजी 
बिलेल cसे वाटत नािी. रामीि भाuातील मुलंचे हशषि, 

महिलाaची sुचaबिा, vरात व िारात महिलाaची िोत cसलेली 
मु्sटिाबी याहव्यी िार sमी बोल्या जाते. ्याa्या 
रनाaना वाचा िोड्या जात नािी ्याaमळेू ्याa्या वरील 
c्याय sािी sे्या sमी िोत नािी. यात महिलाaनीच 
पुढाsार vेिे c्यaत uरजेचे dिे. महिलाaवर िोिारे c्याय 
महिलाaनीच सषमरर्या सामना sॳन सोडहवले पाहिजे, 

्याहशवाय महिलाaची रuती cश्य dिे dहि िी शती 
महिलाaम्ये ित हशषिामळेूच येh शsते. हशषि िा 
मानवी जीवन हवsासाचा मु्य रोत dिे. हशषि 
vेत्यामुळे dप्या जीवनाला ms हिशा हमळते, सaहजवनी 
हमळते.  याaचे gतम gिािरि ्ििनू dपि मिा्मा ्योहतबा 
िुले dहि ्याaची प्नी साहवराबाf िुले याa्या 
जीवनचररराsडे पािू शsतो. cनाडी व हनरषर प्नी मळेू 
msे हिवशी ्योहतबाना ्याaचा मि्वाचा sाuि uमवावा 
लाuला dहि ्याच वेळी प्नी साहवरीबाfला साषर  
sर्याचा ्याaनी मनसुभा sेला. तेवढ्याच त्परतेने ्यास 
साहवरीबाf aनी िोsार हिला. vरात्या vरात हशषि हिले. 
्याचा िायिा mवढा झाला sी, िेशातील पहिली महिला 
हशहषsा िो्याचा मान साहवराबाf िुले याaना हमळाला. 
साहि्या्या षेरात ्याaचे नाव cरिमाने vेतले जाते. 
मिा्मा िुले याaना हशषिाचे मि्व sळाले िोते. ्यामुळे 
्याaनी सन १८४८ म्ये पुिे येथील हभडे्या वाड्यात tास 
sॳन मुलंसाठी िेशातील पहिली शाळा सुॳ sेली. ms री 
हशsली तर सaपिूष sुटूaब हशsते cशी ्याaची धारिा िोती 
्यातनूच मu ्याaनी dप्या प्नीला हशsवले. cसे मि्व 
र्येs पालsाaना,  नव-याaना ्ििजेच  पुॳ् मaडळंना 
sळिे uरजेचे dिे. समाजात dजिी मुलं्या हशषिा्या 
बाबतीत पालs जाuॳs नािीत. cसे  ्िि्यापेषा 

मुलाa्या व मुलं्या हशषिाबाबत िुजाभाव sरीत cसतात. 
मुलuी हशsून sाय sरिार ? िी पालsाaची  भावना  
cजनूिी िुर झालेली नािी. eaरजाa्या uुलामीहuरी्या 
sाळात महिलानी vराबािेर जािे cuिी तु्छ समजले 
जायचे. महिला या " चलू dहि मलू " mवढ्याच sामासाठी 
समाजात राबत cसत, तर हशषिासाठी vराबािेर जािे िूरची 
uो१. भारत ्वतaर झाला ्यावेळी िेशासमोर हनरषरता िी 
िार मोठी सम्या िोती. ्यात्या ्यात महिलाaची 
हनरषरता तर िेशा्या रuतीत िार मोठी cडसर ठरत dले 
dिे. ्यामुळे शासन रथम पासुनच महिलाa्या हशषिावर 
भर िेत dले dिे. uे्या वीस ms व्ाषपासुन हशषिा्या 
बाबतीत भारताची रuती g्लेtनीय झाली ्िििे चुsीचे 
ठरिार  नािी. राथहमs हशषिात सवष हशषा cहभयान 
मोहिमेमुळे मुलं्या हशषिाला रेरिा हमळाली.  शासनाने 
मुलं्या  हशषिाचा रचार व रसार ्िावा या साठी मुलंचा 
gपह्थती भता,  साहवरीबाf िुले ितs पालs योजना, 
मोित  uिवेश, मोित पु्तsे, साहवरीबाf िुले 
माuासवuीय हश्यवतृी योजना, हवड़ावेतन, शाळेला ये-जा 
sर्यासाठी राजमाता हजजाh मोित सायsल योजना, 
mसटी ने  मोित  रवास  sर्यासाठी cहिलाबाf िोळsर 
योजना, s्तुरबा uाaधी बाहलsा हनवासी हवड़ालय, मानव 
हवsास योजना, तसेच लेs वाचवा लेs हशsवा या सार्या 
cनेs योजना्या मा्यमातनू मुलं्या हशषिासाठी शासन  
रय्न sरीत िोते dहि sरीत dिे. ्याaना ्यात sािी 
caशी यश  हमळाले पि पुिष यश हमळालेच नािी. ्याaची cनेs 
sारिे dिेत. ्या sारिाचा  हवचार sॳन ्यावर gपाय 
योजना  sरिे dव्यs  dिे.  
 

* पालsांची नशषणाबात cना्था -  
 

 मुलं्या हशषिासाठी रामीि भाuातील  
पालsाम्ये तेवढी g्सुsता व जाuॳsता हिसत नािी, 
जेवढे शिरी  भाuातील पालs जाuॳs cसतात. रामीि 
भाuातील पालs ्वतF हशषिा्या  बाबतीत cनहभञ 
cसतात,  ्यामुळे ्याaना हशषिाचे मि्व पटत नािी. बरa   
हशषिाचे मि्व पटत नािी cसे जर ्ििावे तर िेच हनरषर 
पालs dप्या मुलाचे हशषि sुठेच थाaब ू  िेत नािीत. 
पोटाला हचमटा िेhन dप्या मुलाचे हशषि पुिष sरतात 
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dहि मुलीचे हशषि मार या ना ्या sारिाaवॲन 
थाaबहवतात. uावात ्या वuाषपयंत शाळा ्याच  वuाषपयंत 
मुलंना शाळा हशs्याची मुभा  हिली जाते. पुढील 
हशषिासाठी जवळ्या uावात हsa वा शिरात जावे लाuते 
dहि ्याहठsािी जा्यासाठी मुलंना परवानuी हिली  जात 
नािी, िी व्तुह्थती dिे. ्यामुळे dज राथहमs  वuाषतील 
मुलंची  सa्या मा्यहमs वuाषत uे्यावर ५० % पेषा sमी  
िोते िी uळती मुली्या हवsासास न्sीच बाधs ठरत 
dिे.  
 

* cननॷ ংढी ि परंपरा –  

 

 रामीि भाuातील समाज dज िी cहन२ ॲढी व 
परa परे्या tोल uतेतुन बािेर ये्यास तयार नािीत. 
मुलं्या हशषिा हव्यी ्याa्या मनात dज िी तेच हवचार 
vोळत dिेत जे sी, वीस व्ाषपवूी िोते. मुलीने हशsून sाय 
sरावa ? शेवटी vरच तर साaभाळायचे dिे. ्यासाठी mवढa 
हशषि पुरेस dिे या हवचाराने रामीि भाuातील पालs 
dप्या मुलंचे हशषि पिूष िो्यापवूीच बaि sरायला भाu 
पाडतात. sािी पालs मaडळी मुलंना सुरषे्या sारिाaवॳन 
शाळेत पाठहविे बaि sरतात. मुलंचे ल्न िोfपयंत df-

वहडलाaना हतची sाळजी वाटते, मुलं्या वाट्याला sोितेिी 
वाfट रसau येh नये cसे र्येs पालsाaना वाटते ्यामुळे 
्याaचे  पुढील हशषि बaि sर्यात d्याचे sािी पालs 
tाजuीत बोलतात. तर sािी पालs मुलuी dता gपवर 
झाली, हत्या साठी mtािे चाauले ्थळ बvुन msिाचa िात 
हपवळa  sेलa sी, मी मोsळा िोfन cसे बोलतात. ्याa्या या 
बोल्यातनू मुलं हव्यी cसलेली ्याaची तळमळ व sाळजी 
्प१पिे हिसनू येते. स्या समाजात cसलेले uढूळ 
वातावरि dहि मुलं्या बाबतीत वाढत चाललेली 
cसुरहषतता यामळेू sोिीिी मुली्या हशषिासाठी पुढील 
पाhल टाsताना हिसनू येत नािी. ्याच बरोबर िेशात 
चालत dलेली वधपूषाsडून वरपषाला ड़ावी लाuिारी 
िेिuी ्ििजे िुaडा. यामुळेसु्िा मुलं्या हशषिावर िार 
मोठा रहतsूल पररिाम हिसनू येत dिे. mtाड़ा पालsाaने 
dप्या मुलंना tुप हशsहवले, हत्या हशषिावर tपू tचष 
sेला, cसे cसले तरी मुलं्या ल्ना्या वेळी िेिuी ड़ावीच 
लाuते cशी परa परा मुलं्या हशषिास vातs ठरत dिे. 

्यामुळे c्या cहन२ ॳढी व परa परा यास हतलाaजली िेिे 
c्याव्यs dिे. mवढa हशsवनू, tचष sॳन जर पु्िा 
dिे तीच रथा साaभाळायची cसेल तर मुलं्या हशषिावर 
tचष sा sरावा ? cसा सवष सामा्य हवचार पालs sरतोच, 

यात ्याचा तरी sाय िो् ? पि याgलट मुलuी हशsून 
सवॳन नौsरीला लाuली हsa वा ्वतF्या बु्िीमते्या 
बळावर रोजuार हमळवनू sमावती झाली तर समाजात हतची 
पि, रहत२ा, मानस्मान या सवषच uो१ी वाढीस लाuतात. 
महिलाa्या िातात ्वतFचा पसैा cसला हsa वा पुॲ्ाasडे 
भीs माu्याची वेळ जर महिलाaवर येत नसेल तर हतला 
्वाहभमानाने जीवन जuता येते. ्वाहभमानी हरया ६ा 
cहन२ ॳढी, परa परा dहि रथा याa्याहवरोधात लढा िेh 
शsतात dहि ्यात यश सु्िा हमळव ू शsतात. ्ििनूच 
मुलंचे हशषि c्यaत मि्चाचे dिे. 
 

* ह्s dनण sतइ्याची िाण –  

 

 भारतात dज सवषच षेरात महिलाaची रuती 
नेरिीपs cशी dिे. भारता्या सवो्च c्या रा्रपती 
पिावर रहतभाताf पाटील याaनी पाच व ष् dपली धुरा 
साaभाळली dहि पहिली महिला रा्रपती िो्याचा मान 
हमळहवला.vरातनू राजsीय वारसा लाभलेली रीमती eaहिरा 
uाaधी या िेशा्या पहि्या महिला पaतरधान झा्या. 
िेशात्या हवहवध रा्यात महिला ६ा मु्यमaरी वा eतर 
मि्वा्या पिावर sाम sरीत dिेत. िेशाची पहिली महिला 
पोहलस मिासaचालs पिावर रीमती हsरि बेिीचे नाव 
ठळs cषराने हलिीले uेले. लता मauेशsर याaना भारताची 
uानsोsीळा ्ििनू सaबोधले जाते. िीडा षेरात पी.टी. g्ा, 
sहवता राhत, म्लेवरी, साfना नेिवाल, साहनया हमझाष 
e्यािी सवष महिला dप्या cपवूष योuिानाने िेशाला 
यशोहशtरावर ने्यासाठी मि्वाची भुहमsा बजावली dिे. 
हवहवध षेरात cसa्य महिला dिेत. ्याaची sामहuरी 
tरोtरच नेरिीपs dिे. ्या सवाषची यािी sरीत बसलो 
तर िारच लाaबलचs यािी िोfल. महिलाaची भरारी डो्यात 
भरिारी cसली तरी िे हचर िार  समाधानsारs नािी. 
sारि dज िी महिलाaना ्ििावी तशी सaधी हमळत नािी, िे 
वा्तव नाsाॳन चालिार नािी. िेशा्या राजsारिात 
dहि eतर मि्चा्या षेरात महिलाaना सaधी हमळावी, 
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्याa्यात धाडस, सािस, रuती ्िावी यासाठी सरsारने 
महिलाaना प्नास ट्sे dरषि िे्या्या तयारीत dिे. 
परa तु dज जे sािी महिला राजsारिात dिेत हsa वा ्याaनी 
हनवडिsू हजasून सता व पि हमळहवले dिेत. ्या पिावर 
tरोtरच महिलाच रा्य sरीत dिेत sाय ? याचे वा्तव 
हचर cसे dिे sी बिुताaश हठsािी सरपaच, पोहलस पाटील, 

तालु्याचे सभापती, शिराचे नuरा्यष हsवा हज्िा 
परर्िे्या c्यषपिी महिलाaची विी लाuत dिे.  ्याaचे 
ररमोट मार ्याa्या पतीराज्या िातात dिे. यास sारि 
msच dिे ते ्ििजे या पिाहधsारी महिला हशsले्या 
नस्यामळेू ते dप्या पती्या िातनू sारभार पाित 
cसतात. सaहवधानाने ्या िेतनेू हsa वा gिे्याने हनयमावली 
तयार sेली ्याचा dपि c्यारsारे cनािर sरीत cसतो.  
dपिाला dपले ि्s dहि sतष्याची जाि हनमाषि 
sरावयाचे cसेल तर हशषिाहशवाय पयाषय नािी. हनरषर 
हsa वा cडािी बाf लोsरहतहनधी झाली तर ्या हवभाuाचा 
हवsास जसा ्िायला पाहिजे तसा िोतो sा ? हनिान याचा 
ms वेळा हवचार sॳन dप्या मुलंना हशsव ू या. gड़ा 
sिाहचत ती uावची सरपaच बननू uावाचा sायापालट sॳ 
शsेल.  
 

* पालsांच ेदाररर्य  
 

 मुलं्या हशषि हवsासात पालsाaचे िाररि्य िी 
िार मोठी सम्या dिे. पोटाचे रन जो पयंत सुटत नािीत 
तो पयंत मािसाचे sशातच लष नसते. शेती sाम sरताaना 
vरातील लिान मोठी sामे sर्याची uरज vरातील मुलं 
sडून पिूष sे्या जाते. vरातील छोटी भाaवडे साaभाळिे, 

sपडे धुिे, भाaडी vासिे, vर साaभाळिे e्यािी sामे cथाषतच 
मुलंना sरावे लाuते. याgलट मुले sािीच sाम sरीत 
नािीत तरी df-वडीलाaचा मुलाaहव्यी वेuळाच भाव cसतो 
dहि मुलं हव्यी वेuळाच. mवढa cसनू सु्िा राथहमs 
वuाषत मुलंची c्यासातील रuती मुलाaपेषा जा्त हिसनू 
येते. याची रहचती ििावी व बारावी्या हनsाल ्यावेळेस 
लाuतो ्यावेळेस हनिशषनास येते. मुलंचा हनsाल मुलाa्या 
हनsालापेषा नेिमीच सरस cसतो. पहि्या ििा म्ये सवष 
रे२ uुिाaत मुलंच बाजी मारतात. मार पुढे पिवीचे हशषि 
vेताaना मुलं्या सa्येत लषिीय vट िोते. uुिवता यािीत 

झळsिा-या मुलं sिाहचत sुठे तरी नौsरी हमळवहतल 
परa तु बाsी्या मुलंचे पुढे sाय रuती िोते ? या बाबत रन 
हच्िच dिे. याgलट ििावी-बारावीत सवषसाधारि uुि 
हमळहवलेला मुलuा मार dपले हशषि पिूष sॳन 
नोsरीसाठी रय्न sरतो. िी रथा sुठे तरी बaि ्िायला 
पाहिजे मुलuा cसो वा मुलuी सवांना हशषि हमळायलाच 
िवे. याgलट मुलंचे हशषि समाजा्या व िेशा्या 
रuतीसाठी dव्यs dिे. dज िेशात जे sािी cनहैतs 
हsa वा cराजsता वाढत चालले dिे. ्यास मुलंना हशषि 
न िेिे िेच रमुt sारि हिसनू येते. मुलीने हशषि vेतले तर 
हतला ्वतFबॖल d्महववास हनमाषि िोतो. dज vरोvरी 
िुaडाबळी हsa वा हववाहित मुलंचा जो छळ चाल ू dिे ्यास 
हशषि vेतलेली मुलuी न्sीच हवरोध sरेल यात शasाच 
नािी. मुलं्या सुरहषत dयु्यासाठी हतला वया्या 
dठरा्या व्ाष पयंत हशषि िेिे dव्यs dिे. िेशा्या 
रuतीसाठी मुलंचे हशषि िे िारच dव्यs dिे. पराया 
धन हsंवा पर्या vरची सनू ्ििनू जािारी, dप्या 
vराaसाठी हतचा ञानाचा sाय िायिा ? c्या uो१ीचा 
हवचार न sरता मुलंना हशषि िेिे c्यaत uरजेचे dिे. 
c्याया्या हवॳ्ि dवाज gठहव्यासाठी  मुलंना 
हशsवलेच पाहिजे, ्याहशवाय िेशाचा हवsास cश्य dिे. 
्ििनूच मुलंचे हशषि ्ििजे रuतीचे लषि cसे ्िट्या 
जाते ते sािी tोटे नािी िे dपि नेिमी साठी लषात ठेवावे. 
*** 

नागोराि सा.यिेतीsर   

म.ुयिेती, ता.धमाइबाद  

ठ पता : nagorao26@gmail.com 

मोबाठल रमांs : ९४२३६२५७६९ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मरभठी रवचभरधन 

्वतaर िा dपला ज्महसॗ ि्s dिे पि 
्याचा ्वरैाचार  िोh न िेिa िे dपलa dड़sतष्य dिे.   
*** 

संरनहत  
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लtे   

रज्हभ पररषद ्भळभ कभत टभकतंय  

 

 हज्िा परर्िे्या सरsारी शाळा ्िटले sी, 
र्येsाa्या डो्यासमोर ms वेuळेच हचर gभे रािते. ्या 
हचरात ्या शाळाची, तेथील पररसराची, हशषsाaची dहि 
हवड़ाथयाष्या बाबतीतचे हचरि भयानs हिसनू येते. या 
शाळाaची ह्थती sधीच सुधारिार नािी, cशी धारिा 
र्येsाची बनलेली dिे. या शाळाaत ित uररबाaची मुलेच 
हशsतात ्ििनू यास uररबाaची शाळा cसे सु्िा सaबोधले 
जाते. सरsारी यaरिेमािष त चालहव्यात येिारी िी ्थाहनs 
्वरा्य सa्थे्या हनयaरिाtालील हज्िा परर्िेची शाळा 

र्येs uावात dढळून येते. sारि ‘uाव तेथे शाळा  या 
सas्पनेत र्येs uावात, वाडी-ताaडयात, डंuर, sपा-यात, 

िरी tो-यात राथहमs शाळा सुॳ sर्यात d्या. सिा ते 
चौिा वयोuटाaतील msिी मलू हशषिापासनू वaहचत रािू नये 
यासाठी वेuवेuळया योजना राबवनू जसे sी मिा्मा िुले 
हशषि िमी योजना, साtर शाळा, राजीव uाaधी हनवासी व 
cहनवासी सेत ू शाळा, व्ती शाळा, िauामी ्थलाaतररत 
पालsाa्या मुलाaसाठी वसतीuिृ e्यािी योजनेतनू 
शासनाने मुलाaना हशषिा्या रवािात ठेव्याचा रय्न 
sेला. भारत रजासताs िोताaना भारतात मोठ्या रमािात 
हनरषर लोsाaची सa्या िोती, ती भारत सरsार समोर ms 
िार मोठे d्िान िोते.  ्वतF हनरषर cस्यामळेू ्याaनी 
dप्या मुलाa्या हशषिाsडे िी लष हिले नािी. ्यामळेू 
िुसरी हपढी सु्िा हनरषरते्या tाfत लोटली uेली. 
्यानaतरची हपढी मार हशsून सवॳन साषर झाली, नोsरी 
लाuली dहि समृ् ि बनली. ्यामुळे dज शाळेत िाtल 
िोिा-या  मुलाaचे पालs जवळपास न्वि ट्sे साषर, 

समजतूिार सजu व हशषिाला मि्व िेिारे dिेत.  रामीि 
भाuात राथहमs हशषि पिूष sर्यासाठी हज्िा परर्िे्या 
सरsारी शाळेहशवाय पयाषयच नसतो.  sािी रीमaत हsa वा 
पसेैवाले मaडळी dप्या पशैा्या बळावर शेजार्या eaरजी 
शाळेत dप्या मुलाaना  पाठहवतात. सरsारी शाळेत sािीच 
हशsहवले जात नािी, cसे टोमिे या सरsारी शाळाaसाठी 
वहशला पुजेलेले dिे. ्यात या पालsाaना िो् िेhन 
चालिार नािी. sारि तसे वा्तव ्याaना sुठेनsुठे हिसते. 

u्िासोबत हsडे रuड्या्या  रsारामळेू चाau्या 
cसले्या शाळा dहि हवड़ाथी सु्िा या चsूी्या राauेत 
नेhन बसहवले जाते. वा्तहवs पािता सरsारी शाळा 
mवढ्या वाfट न्िते हsa वा नािीत, स्या वuष ms हsa वा िोन 
पिावर sाम sरिा-या cहधsा-याaचे राथहमs हशषि 
sोठून पिूष झाले ? या रनाa्या gतराaतनू sळेल sी, ते सवष 
हज्िा परर्िे्या सरsारी शाळेतनू राथहमs हशषि पिूष 
sेलेले dढळून येतील.  
 

 ्याsाळी हशषिा्या रचार dहि रसार ्ििावा 
तेवढा झाला न्िता ्या sाळात शाळेतनू हशsवायला 
uुॳजी हमळत नसायचे, िा ms uaभीर रन िोता. cसाच 
रसau मिा्मा ्योहतबा िुले याaना सन 1D4D म्ये जं्िा 
पु्यातील हभडे्या वाड्यात मुलंसाठी पहिली शाळा sाढली 
िोती, ्यावेळी ्याa्या समोर िा रन राहिला िोता. मार 
्याaनी ्वतFची प्नी साहवराबाf िुले याaना यासाठी तयार 
sेले dहि िेशातील पहिली महिला हशहषsा बन्याचा मान 
्याaना हमळाला परa त ू शासन eथे तसे sॳ शsत नािी. 
्याa्यावर sािी बaधन cसतात, हनयम cसतात. gतम शेती, 
म्यम ्यापार, dहि sहन२ नोsरी या हरसुरी्या 
हवचारधारेत cसले्या मaडळीनी ्याasाळी हशषsाaची 
नोsरी sर्यास तयार न्िती. ्या मaडळीना dजिी या 
vटनेचा पचाताप िोत cसे dढaळून येते. sारि ्याa्या 
सोबतची मaडळी हशषsाची नोsरी sरीत dज सुtात 
dिेत. पaचवीस - तीस व्ाषपवूी र्येs uावात र्ता dहि 
वीज पोिोचली न्िती ्यामळेू हशषs सु्िा पोिोचले 
न्ितेच हsa वा ्याaचे रमाि sमी िोते. हचtलाचा र्ता 
तुडहवत, msा िातात धोतराचा सोuा cन िुस-या िातात 
चपलाaचा जोडा dहि मानेवर  लाaब छरी cडsवुन 
dठवडयात्या पहि्या हिवशी सोमवारी uुॳजी शाळेत 
यायचे. िात-पाय ्व्छ धुhन झाले sी, शाळेsडे ्ििजे 
msच वuषtोली ्यात रवेश sरायचे. dपली शबनम 
बाजलूा ठेवनू सािसिाf  sे्या जायची. मu सुॲ ्िायचा 
शाळेचा हिनिम.  uुॳजीचा ms िी श्ि tाली पडू  ड़ायचे 
नािी, uुॳजंनी  dपिाला sािी तरी sाम साauावे cसे 
र्येsाaना वाटायचे. परa तु uुॲजी ठराहवs मुलाaनाच sाम 
साauायचे, याचा eतर मुलाaना राu यायचा. uुॳजीचा 
uावातील सवष लोsाaशी सaपsष  cसायचा. चाauला cसो, 
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भाaडsुिळ cसो, बेवडा cसो वा नालायs, uुॳजंना सवषच 
जि नम्sार sरायचे dहि  uुॳजी सुॗा सवांना. 
dठवडाभर मु्sमी राििारे uुॳजी ्वतFची sामे sधी 
्वतF sरीत तर sधी eतराasडून sरवनू vेत. शाळेत तुटsा 
िळा, msच लाsडी पेटी ्यात शाळेचा सaपिूष ितर, ms 
टेबल, ms  tुची mवढेच sाय ते साहि्य. msाच वेळी सवष 
वuांना हशsवायचे. sािी sाम cसले sी, वर्या वuाषतील 
cauाने लठ, ध१पु१ cसले्या मुलाला मॉहनटर  ्ििनू gभे 
sरायचे dहि dपले sाम पिूष sरायचे. mtाड़ा मुलाला 
वाचता dले नािी हsa वा uहित सोडहवता  dले नािी sी, 
uुॲजंची हशषा sडs राित cसे. uुॳजंची हशषा हमळू नये 
यासाठी र्येs मलू धडपड sरी, रय्न sरी, dहि हशषा 
हमळाली नािी याचा मनातनू dनaि ्िायचा. याच रसauातनू 
मुले हशsली, मोठी झाली. sािंना सरsारी नौsरी हमळाली, 
sािंना tाजuी तर sािी ्यापारी झाले cन gरले सुरले 
सवष शेतsरी dहि  शेतमजरू बनले. परa त ू ्या uुॳजंला ते 
cजनूिी हवसरले नािीत dहि हवसरिार िी नािीत. sारि 
uुॳजी dहि मुलाaम्ये हज्िाळा हनमाषि झालेला cसतो.   
 

 पवूी्या शाळेचा eहतिास पािता स्या्या सरsारी 
शाळा ्या मानाने tपू चाau्या dिेत. tडू - िळा मोहिम 
dहि सवष हशषा cहभयानामळेू पड्या vरात, रामपaचायतीत 
हsa वा झाडाtाली भरिा-या शाळा ्वतF ्या eमारतीत भॳ 
लाu्या dज  uावोuावी सवष सोयी सुहवधायुत ( ताaहरs 
sारिामळेू सुहवधा बaि cव्थेत cसेल ती  uो१ वेuळी ) 
शाळा dिेत. हशषsाaना ये-जा sर्यासाठी र्ते चाauले 
झाले dिेत. ्या्तव ्या uावात राि्याचा ्याaना रनच 
येत नािी. तसेच ्वतFsडे वािन cस्यामुळे तर  ये - जा  
sर्याचा रनच हमटला. dज शाळेवर c्यापन 
sर्यासाठी येत cसलेला  हशषs िा ्वतF िुशार 
cस्यामळेू ्वतFचे रहतहबaब हवड़ाथयांत पाििार, यात 
dचयष ते sाय ? याच हवचार रहियेतनू dज रा्यातील 
हज्िा परर्िे्या शाळा sात टाsतaय cसे ्िििे चsूीचे 
cन cहतशयोतीचे ठरिार नािी. सauिs युuा्या sाळात 
dज र्येsाa्या vरी मोबाfल, लॅपटॉप dहि सauिsाचा 
वापर चाल ू झाला dिे. vरात िी व्त ू cस्यामळेू ्याचा 
वापर शालेय मुले सु्िा sॳ लाuली. जमाने sे  साथ चलो  
रथेनसूार हशषs मaडळंना सु्िा याच रवािात साहमल िोिे 

c्यaत uरजेचे dिे. ्यानुसार ‘हडहजटल शाळा’  िी 
सas्पना पुढे dली. ्यासाठी लाuिारा लाt-हिड लाt 
ॳपयाaपयंतचा हनधी सरsार nवजी हशषs, uावsरी, तॲि 
मaडळ, रामपaचायत या्या लोs सिभाuातनू जमा sर्यात 
येh लाuला. पािता पािता रा्यात्या cनेs शाळा 
हडहजटल ्लासॳम म्ये ॲपाaतर िोhन हवड़ाथयांना f-

लहनंu चे धडे ड़ायला सुॳवात झाली dिे.  रा्याचे हशषि 
सहचव नaिsुमार सािेब dहि हशषि dयुत पुॲ्ोतम 
भापsर सािेब याaनी रा्यातील तaर्नेिी हशषsाaना 
हिले्या रो्सािनामळेूच dज रा्यात सवषर हडहजटल 
शाळाaचे वारे वाित dिेत. स्या cजनू ms बाब रs्ाषने 
लष वेधनू  vेत dिे ते ्ििजे sुमठे बीट येथील 
ञानरचनावाि. िररोज हsती तरी शाळाaचे हशषs, 

मु्या्यापs dहि cहधsारी वuष या sुमठे बीटला भेट 
िेhन ञानरचनावाि समजनू vेत dिेत. ्या ञानाचा 
िायिा dप्या शाळेतील हवड़ाथयांना िेत dिेत. चाauली 
बाब ृ१ीस पड्या हशवाय dपली ृ१ी िेtील बिलत नािी 
िे िी तेवढेच tरे dिे. dज रा्यात हsती तरी शाळा 
हडहजटल झाली dिेत. dय mस ू मानाasना्या शाळा 
dिेत. ञानरचनावाि युत शाळा dिेत. eaरजी शाळेला 
लाजवेल cशा िी  सरsारी शाळा पिायला हमळतात. 
पवूीसारtा हशषs dज न्sीच नािी. dधुहनs 
तaरञाना्या dधारावर मोबाfल, टॅब, लेपटॉप dहि 
सauिsाचा वापर sरीत मुलाaना uुिवaत sर्याचा रय्न 
sरीत dिेत. uरज dिे लोsाaनी या सरsारी शाळाsडे 
चाau्या ृ१ीने पाि्याची. सरsारी शाळेतील हशषsावर 
हववास ठेवनू, ्याaना सवषतोपरर मित sर्याची, न्sीच ते 
चाauले sॳन िाtव ू शsतात. बिुताaश uावात लोsाaची 
मित शाळेला हमळत नािी, शाळेला भरपरू हनधी येतो तं्िा 
या शाळेला d्िी sा मित sरायची ? cशी हवचार रिाली 
uावातील लोsाaची cसते ्ििनू ्या uावाची शाळा 
नावाॳपास येत नािी. शीतावॳन भाताची परीषा न sरता 
dप्या uावातील शाळाaचे भहव्य dपिच vडवावे. 
तालु्यात, हज्ियात c्या cनेs शाळा dिेत ्याचा 
sायापालट uावातील लोsाaनी हमळून sेला dिे. dपली 
ms ॲपयाaची मित शाळेला लाtमोलाचे sाम sॳन जाते. 
शाळा dपली dिे िी सas्पना तयार िो्यासाठी शाळेला 
थोडा वेळ ड़ा, हशषsाची सम्या समजनू ्या, ्याaना 
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रो्साहित sरा, ्याaना uावsरी मaडळी्या dधाराची tरी 
uरज cसते. नेमsे याच हठsािी चुsा िोतात dहि शाळा 
ित नावालाच शाळा रािते. जेथे वरील प्ितीने शाळा 
चालहवली जाते, तेथील शाळा tरोtरच सुaिर िोतात. eaरजी 
शाळेचे tळू मनातनू sाढून टाsून पालsाaनी dप्या 
मुलाaना सरsारी शाळेत रवेश िेिे uरजेचे dिे. पवूी 
सार्या शाळा dहि हशषs dज राहिले नािीत ्ििनू 
dता  लोsाaनी हज्िा परर्िे्या सरsारी शाळाasडे 
बv्याचा ृ१ीsोन बिलिे dव्यs dिे sारि सरsारी  
शाळा dता sात टाsतaय.........  
*** 

नागोराि सा.यिेतीsर   

म.ुयिेती, ता.धमाइबाद  
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लtे   

मरभठी ्भषभ गौरव रदन  

 

 ्ये२ साहिह्यs, नाटssार, sािaबरीsार तथा 
भारतीय ञानपीठ पुर्sार हमळहविारे मराठी साहि्यातील 
िुसरे साहिह्यs sहवरे२ हव्ि ू वामन हशरवाडsर gिष  
sुसुमारज याa्या जयaतीहनहमत dज सaपिूष मिारा्रात 
'मराठी भा्ा uौरव हिन' साजरा िोत dिे ्या हनहमताने 
मराठी भा्े्या हवsासासाठी dपि सारे जािीवपवूषs 
रय्न sरायला िवे. मराठी भा्ा ९ ्या शतsापासनू 
रचहलत भा्ा dिे.  
 

 मराठी मातभृा्ा cसिा्या लोsसa्येनुसार मराठी 
िी जuातील पaधरावी व भारतातील चौथी भा्ा dिे.मराठी िी 
मिारा्राची राजभा्ा dिे. मार dप्याच रा्यात dपि 
dप्या मराठी भा्ेला पिोपिी ठार sरीत dिेत. बिुताaश 
वेळा dपि uाaभीयाषने हवचार न sरता भा्ेचा वापर sरीत 
cसतो, ्यामुळे भा्ेची पुरती वाट लाuनू जाते. ्याaना 
भा्े्या र्येs श्िाaत cसले्या  संियष dहि सामथयांची 
जािीव नसते, ्याaना वा्यरचनेशी हsa वा श्िाशी sािी 
िेिे-vेिे नसते. cशा लोsाa्या भा्ेमळेू मराठी भा्ा 
रसातळाला जात dिे, ्िििे चsूीचे ठरिार नािी. 
मािसा्या जीवनाaत dfचे ्थान जेवढे मि्वाचे cसते 
तेवढेच मातभृा्ेचे िी cसायला पाहिजे. पि dज हत्याबाबत 
जे हचर हिसते ते िुिैवाने िार वेuळे dहि मन gिास sरिारे 
dिे. ती ह्थती बिल्याची जबाबिारी हजथे हजथे मराठी 
मािसू राितो dिे, हतथे हतथे  र्येsाची dिे. 
 

 dज र्येsजि dप्या पा्याaना मराठी्या 
शाळेत हशsहव्या nवजी eaरजी हमशनरी्या शाळेत 
हशsहव्याsडे जा्त sल हिसनू येत dिे. सaपिूष जuात 
eaरजी भा्ा बोलिा-याaची सa्या  सवाषत जा्त dिे. eaरजी 
हलहिता-बोलता dली तर dपले मलू जuा्या ्पधेत हटsू 
शsतो. मा्यहमs व g्च मा्यहमs हशषिातील eaरजी 
सोपी वाटावी ्ििनू ्याला K.G. पासनू eaरजीचे धडे 
हशsहव्यास रारa भ sे्या जाते. स्या पालsाaचा cसा ms 
रम झाला dिे. sी, राथहमs  हशषि  eaरजी मा्यमातनू 
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झाले sी ्याला पुढील हशषि sािी sठीि वाटत नािी.परa तु 
वा्तव sािी gलट dिे. मातभृा्ेतनू हशषि vेतले्या 
मुलाa्या सas्पना cहधs ्प१ िोतात. ्यास vोsa पटटी 
हsa वा वारa वार c्यास sरावे लाuत नािी. हव्याची  
सas्पना मुलाaना sळाली तर ते cuिी हबनधा्त पिे 
्यत sॳ शsतात dहि ्यासाठी मातभृा्ेतनू हशषि 
c्यaत मि्वाचे dिे. eaरजी शाळेत टापटीपपिा dहि 
िोमवsष  पिूष sर्याची प्ित mवढे िोनच बाबी sोटेsोरपिे 
पाळले जातात. येथे  हशsहव्यासाठी तञमaडळी gपल्ध 
नस्यामळेू थातरू मातरू हशsहवले जाते याsडे मार साि 
िुलषष sे्या जाते. पालsाasडून भरपरू पमािात हिस ्या 
्वॳपात पसैा gsळिे dहि ्या बि्यात मार ्या मुलाaना 
vोsa पटटीहशवाय sािीच हमळत नािी, िे वा्तव हचर dिे. 
याgलट mtािी eaरजी शाळा cस ू  शsते जे sी पालs व 
हवड़ाथयां्या सवष dशा  पिूष sॳ शsेल. पि c्या 
शाळाa्या सa्या िार sमी. मुलाa्या भावना लषात न vेता 
dपि ्याaना ्या uरैभा्े sडे वळहवतो तर याबाबीमळेू 
मुलाaवर cपि c्याय sरीत नािी sा ? याबाबीचा हवचार 
sोितािी पालs sरताaना dढळून येत नािी. या बाबतीत 
समाजातील sािी हशषितञ हsa वा जािsार लोsाaनी 
पालsाaचे यो्य माuषिशषन sॳन ्याaची िोिारी dहथषs व 
मानहसs हपळविsू थाaबहविे uरजेचे dिे. eaरजी मा्यमात 
हशsिा-या मराठी मुलाची भा्ा जर nsायला dहि पिायला 
हमळाली तर ्याची िारच sीव येते sारि ्याaना मराठी 
श्िाaचे cथष नीट  sळत नािीच हशवाय हनयमानुसार 
cषराaचे लेtन सु्िा  sरीत नािीत.  
 

 सaत तुsाराम मिाराज याaनी शेजा-यावर रेम sरा 
cसा सaिेश हिला dिे. मार िी मaडळी शेजा-याaशी नेिमी 
तुलना्मs ृ१ीने पाितात. पालs वuष नेिमी शेजा-याa्या 
मुलाaची तुलना sरत cसतात. शेजा-याचा मुलuा eaरजी 
मा्यमात हशsत cसेल dहि रेन रेन sम cuेन ्िित 
cसेल तर dपले मलू सु्िा cसे uीत ्ििावे cसे ्याaना 
वाटते परa त ू ्या eaरजी्या मुलाaना रेन  रेन sम cuेन चा 
cथष sळत नािी तो ित याaहरs प्ितीने uात cसतो परa त ू
dपला मराठी शाळेतील मुलuा ‘ येरे येरे पावसा ’्ििताना 
्या्या चेि-यावरचे भाव ्प१ हिसतात. sारि ्याचा cथष 
्याला sळालेला cसतो. लिान वयात जी भावना, सas्पना 

्प१ िोते ती dयू् यभर सोबत रािते तसेच सas्पना 
समजनू vे्यासाठी मातभृा्ा sधीच ूझे वाटत नािी eaरजी 
सारtी. esडे मराठी मा्यमा्या शाळाaतील मुलाaची ह्थती 
tुपच चाauली dिे, cसेिी छाती ठोsून साauता येत नािी. 
sारि येथील मुलाaची ह्थती सु्िा मराठी्या बाबतीत 
िारच वाfट dिे. मराठी भा्ेला नीट समजनू न vेता िरव्ी 
msा नवीन वuाषची पायरी चढत शाळे्या बािेर पडलेला 
जे्िा समाजात ्यविार sर्यास रारa भ sरतो तं्िा 
हनरषर ्यतीपेषा साषर ्यतीच मराठी भा्ेला पिोपिी 
मारत cसताaना dढळून येतो.  
 

 मार (मात)ृ िेवो भव, sार cपvाताaत ्याaचा  ca्य 
(caत) झाला, पािी  िे ि्य (िव) dिे. dज हशषs िीन 
(हिन) dिे, सहचनचा sमष (िम) सौरभ नaतर येतो e्यािी  
वा्याचे  बारीs हनरीषि sे्यास sa सातील श्िामुळे 
वा्याचा cथष ्प१ िोतो मार भा्ेचे ञान नसलेले  हsa वा  
cधषवट ञानी मaडळी ms रsारे भा्ेचे हचरिाड sॳन 
वा्याचे cनथष sॳन टाsतात. िे ्ििजे sसे dिे, uाडी  
नीट चालवता येत नसले्या ्यती्या िातात uाडी िेhन 
cपvात sॳन vे्यासारtे नािी sा ? ्यारsारे uाडी 
चालव्यासाठी परवानाची uरज भासते cuिी ्याच रsारे 
भा्ेची माaडिी sरिा-या ्यतीला हवशे् ञान cस्याचा 
परवाना dव्यs नािी sाय ?  

 

 लिानपिापासनू मुलाa्या बोल्याsडे हवशे् लष 
िेवनू ्याa्यात वारa वार सुधारिा vडवनू dि्याची 
जबाबिारी र्येs पालsाaनी vेिे dव्यs dिे. राथहमs 
शाळेतनू हशषि vेताaना मुलाaना मराठी्या जा्तीत जा्त 
श्िाची तंड ूळt sशी िोfल ? याचे हनयोजन र्येs 
भा्ा हव्य हशsहविा-या हशषsाaनी sेले पाहिजे. श्ि 
पाहिले, nsले dहि हलहिले तरच ्या्या sायम ्मरिात 
रािील. मराठी श्िाa्या बाबतीत cuिी राथहमs 
हशषिा्या पाया पासनू रवि भा्ि,वाचन dहि लेtन या 
(LSRW) चार ट्यानुसार चालते dहि हशषsाaचे सुषम 
हनरीषि cसेल तर मुलाaम्ये भा्ेचे िार sमी चुsा िोतील. 
परa तु हवशे् sॳन येथेच िुलषष sे्या जाते dहि भहव्यात 
याच मुलाa्या िातनू भा्ेची हचरिाड िोताaना हिसनू येते. 
मराठी भा्ा िार सोपी वाटत cसेल तरी या हव्यात 
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cनुतीिष िोिा-याaची सa्या िार मोठी dिे. sारि ्वतF्या 
भा्ेत या मुलाaना विषन sरता येत नािी. ्याaना वेळेवर 
पयाषयी cथषपिूष श्ि dठवत नािीत हsa वा tरा श्ि नेमsa  
sसा dिे? िे िी लषात येत नािी.  सन 1960 साली 
भा्ेनुसार मिारा्र रा्याची हनहमषती झाली. परa त ू uे्या 
प्नास व्ाषत मराठीचा ्िावा तेवढा हवsास झाला नािी. 
sारि या सम्येsडे sुिीच uाaभीयाषने लष िेत नािीत. 
यासाठी समाजातील र्येs vटs तेवढाच जबाबिार dिे. 
्यामुळे मराठीची रuती ्िावी, ्याचा हवsास ्िावा,्याची 
चीरिाड िोव ूनये cसे वाटत cसेल तर र्येsाने dज जाuे 
िोिे c्यaत uरजेचे dिे. शाळेतनू हवशे् sॳन मराठी भा्ा 
हशsहविा-या हशषsाaनी याहव्यी uाaभीयाषने िषता vेवनू 
मुलाa्या भाह्s sौश्याचा हवsास sरावा. eयता पहिली व 
िुसरीम्ये cनुलेtन ,हतसरी व चौथया वuाषत शु्िलेtन 
dहि पाचवी ते dठ्या वuाषपयंत र्येs  हवड़ाथयांना 
रुतलेtन यो्य रsारे sरता यावे cसा हsमान gॖेश 
डो्या समोर ठेवनू sायष sे्यास मुलाaत वारa वार िोिा-या 
चsूा न्sीच टाळता येतात. बिुताaश वेळा मुलाaची रवि 
रहिया यो्य रsारे हवsसीत न झा्यामुळे समान 
dवाजा्या श्िात  मुले vोळ sरतात जसे tाs-sाs, 

मtर–मsर , tेळ-sेळ ,भार–बार, vार–uार , झरा–जरा 
,झाu–जाu,धार–िार ,भाf–बाf , साि–साप,िळ-पळ, सau-

सaत,बaध-बaि, िर–पर ,tल-sल, भाu–बाu, साथ–सात , 

पथ–पत,sोश-sो्, e्यािी श्ि ्याaची ्वनी जवळपास 
सारtी वाटते dहि श्िाचा cथष बिलतो. यानaरत मराठीत 
cसेिी sािी श्ि dिेत ्याa्या -ि्व व िीvष esार व 
gsार मुळे वा्याचा cथषच बिलनू जातो. जसे sी, dिी–
dहि, dयत- dयात, dतष–dिष, री-eरी, sोश–sो्, 

हिन–िीन, हनयत-नीयत, sेशर–sेसर, पास–पाश, हपs–
पीs, बिु–बिू, लष-लषय, हव्–वीस ,चालs-चालाs, e.  
cशा बारीs सारीs बाबंsडे हव्य हशषsाaनी लष 
हि्यास मुलाa्या मराठी लेtनात  न्sीच सुधारिा िोव ू
शsेल. सaत ञानेवर मिाराजाaनी माझा म्िाटीहच बोलु 
sवतुsे परी cमतृातेिी पजेैसी हजasे cसे ्िटले dिे तर 
रहस्ि uजलसराट सुरेश भट याaनी ्िटले dिे  
 

लाभल ेd्हास भा्य बोलतो मराठी  
िाहलो tरेच ध्य ms तो मराठी  

धमइ, पंथ, िात ms िाणतो मराठी  
mिढ्या िगात माय मानतो मराठी  
 

 मराठी भा्ेचा हवsास ्िावा व रuती ्िावी cसे 
मनातनू वाटत cसले तर र्येsाaनी हवशे् रय्न sरिे 
uरजेचे dिे. शालेय वयात eaरजी श्िाथष पाठाaतर sरीत 
cस्याचे dपिा सवांना dजिी dठवते. मार मराठी 
श्िाथष पाठाaतर dपि  sरतो sाa? cथाषतच याचे gतर नािी 
cसेच येते. eaरजी श्िाची जा्तीत जा्त ूळt ्िावी 
्ििनू o्सिडषची हड्शनरी र्येsजि msिा तरी  
िाताळलेला cसतो. मार मराठीची श्िासaपती वाढवी ्ििनू 
हनिान मराठी हववsो्ाचे taड िे  िूरचीच  uो१ dिे 
हनिान वसaत dबाजी डिाsे याaचा शालेय मराठी 
श्िsोशाचा शaभरामाuे mtािा मराठी  ्यती िाताळतो. 
मराठी भा्ेसाठी िी िार मोठी शोsाaहतsा dिे. ्या्तव 
र्येsाने dपली श्िसaपती sशी  वाढहवता येfल  याचा  
जॳर हवचार sरावा. यासाठी मुलाaना लिानपिा पासनू 
हवहवध रsारचे मराठी श्िsोडे सोडहव्याचा  छaि sसा  
लाuेल  याsडे  हवशे् लष ड़ावे. वारa वार sोडे  
सोडहव्यामुळे tेळत tेळत  मराठी भा्े्या cनेs 
श्िाaची  व ्या्या  cथाषची  ूळt िोते.  मराठी भा्े्या 
हवsासासाठी  व भा्ेची हचरिाड टाळ्यासाठी र्येsाaनी 
रय्न sरिे uरजेचे dिे. 
 

 पररमलाaम्ये s्तुरी sा caबराम्ये शaबरारी, तसैी 
म्िाठी सुaिरी भा्ाaम्ये, िी ूळ लषात ठेवनू dप्या 
मराठी भा्ेचा cहभमान बाळu ू या. मराठी भा्ा uौरव 
हिना्या सवांना tपू tपू शुभे्छा. 
*** 

नागोराि सा.यिेतीsर   

म.ुयिेती, ता.धमाइबाद  

ठ पता : nagorao26@gmail.com 

मोबाठल रमांs : ९४२३६२५७६९ 
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लtे   

रटभचभर बनलभय र्टभचभर 

 

 ‘पाचशे ॳपयाची लाच vेताना cमsू sमषचा-याaस 
cटs’ cशा dशया्या बात्या dता रोजच 
वतषमानपरातनू रsाहशत िोत dिे.  sिाहचत cशा बातमी 
हशवाय ्या हिवशीचे पेपर पिूषच िोत नसेल!  रा्यात sुठे 
ना sुठे cशी vटना vडतेच.  sारि dज र१ाचार िाच 
हश१ाचार बनत चालला dिे.  तसेच र१ाचार sर्यासाठी 
िी मaडळी माuे-पुढे cहजबात sसलािी हवचार न sरता 
eतराaसोबत वाuत cसतात.  सरsारी sमषचारी ्यास 
शासनाasडून ्याa्या sुटूaबाचे पालन पो्ि िोfल, mवढा 
पuार हमळतो.  तरी सुॗा ्याaची पसैा sमाहव्याची लालसा 
sािी sे्या sमी िोत नािी.  हमळेल ्या पuारात जी ्यती 
समाधानी cसते ्याला sुठेच र१ाचार sर्याची uरज 
भासत नािी.  cसे ्िट्या जाते sी, dडमाuाषने sमावलेला 
पसैा sसा येतो dहि हsती येतो िे जसे sळत नािी तसे 
uे्याचे सुॗा sळत नािी.  sारि या पै् याaसाठी dप्या 
शरीरातील vाम uळत नािी.  vामाचा पसैा cसेल तर ्याचा 
हिशेब सुॗा लाuतो.  dजsाल झटपट पसैा हमळहविे dहि 
dपले जीवन सुtी समृॗ  बनहव्यासाठी र्येsजि dपली 
नहैतsता वेशीला टाauनू cनहैतs sृ्य sरीत dिेत.  
र१ाचाराची सुॳवात vरा्या िाराaपासनू सुॳ िोते ते थेट 
मaरालया्या िारात जाhन पोिोचते.  या िर्यान cनेsाaची 
िारे लाuतात, ्या ्या हठsािी र१ाचार ृ१ीस पडतो.  
्ििजेच र१ाचाराची सुॳवात ्वतFपासनू sरावी लाuते.  
्वतFपासनू मu तो ्वतF tासिार cसेल, dमिार cसेल, 

g्चपि्थ cहधsारी cसेल, साधा sमषचारी cसेल हsa वा 
tाजuी sa पनीत sाम sरिारा cसेल, ्याaनी र१ाचार 
sरिार नस्याचे जर ठरहवले तर याचा नायनाट िोh 
शsतो.  
 

 मिा्मा uाaधीजी ्िितात sी, sोि्यािी चाau्या 
sामाची सुॳवात ्वतFपासनू sर्यात यावी.  dपि मार 
eतराasडे बोटa िाtहवतो.  ्यामुळे sामाची सुॳवात िोतच 
नािी.  या र१ाचाराला सुॳवात cuिी सिजपिे िोते, ते्िा 
dपिाला cसे वाटत सुॗा नािी sी, मा्यामळेू या 

र१ाचाराला सुॳवात झाली.  msा sायाषलयातील sाम 
सaबaहधत sमषचा-याने cपेषेपेषा लवsर पिूष sॳन dप्या 
िाती हि्यानaतर dप्याला dनaि िोिारच.  मu ्या 
dनaिा्या भरात dपि ्या sमषचा-याला ‘चला ms sप 
चिा vेh या’ cसे ्िििार.  sमषचारी िी मu dपली टेबल व 
tुची सोडून चिा हप्यास जाf.  येथनूच मu सुॳ िोतो 
‘चिा-पा्याचा tचष’.  sािी हठsािी यापेषा वेuळा cनुभव 
cसेल िी sिाहचत.  परa तु ्यती dप्या sामाला जे्िा 
सुॳवात sरतो ते्िा ्याला sामाची जाहिव cहधs 
रमािात cसते.  मार जसे जसे सेवा वाढत जाते dहि ्या 
षेरात ॳळले जातात तसे तसे sामाला राधा्य िे्याnवजी 
‘चिा-पानाला’ राधा्य िेत cसतो.  यावॳन dपि हन्s ष् 
sाढू शsतो sी, र१ाचाराला सुॳवात sोिी sेली, dपि 
sी sमषचा-याने.  र्येs हवभाuात याचे वेuवेuळे cनुभव 
येतात  जर यिा sिाहचत लाच न vेिारा cहधsारी 
sायाषलयाला भेटला तर ्याचे जीवन िे लोs तauवनू 
टाsतात.  ्या्यावर वेuवेu्या ्तराaवॳन िबाव टाs्या 
जाते dहि रामाहिs cसले्या sमषचा-यास सुॗा या 
र१ाचारा्या tाfत ूढ्या जाते.  ्याaची f्छा नसताaना 
सुॗा जे्िा र१ाचार sर्याची पाळी येते ते्िा ्याaना 
्वतFला पचाताप वाटत cसेल िी sिाहचत परa तु sािीच 
sरता येत नािी.  रा्यात cसे िी sािी हवभाu dिेत ्या 
हठsािी र१ाचार न sरिे msरsारे cरामाहिs समज्या 
जाते.  लाच vेिारा ्यती sामाचा हनपटारा ता्sाळ sरतो, 
िे स्य dिे.  
 

 र१ाचाराची sीड समाजाला लाuली dिे.  ती sीड 
समळू न१ sर्यासाठी dप्यात बिल sरावा लाuेल. 
मा्या sामाaसाठी मी ms िी ॳपाया न िेता sाम पिूष sॳन 
vे्याचा हनधाषर sरिे uरजेचे dिे.  मu ्यासाठी ििा वेळा 
चsरा मारले तरी चालेल cसा हवचार sे्यास यात बिल 
िोh शsतो.  mtाड़ा sमषचा-यास लाच लुचपत हवभाuात 
पsडून हि्याने समाजातील िी र१ाचाराची sीड न१ 
िोिार नािी.  या uु्६ातनू सुॗा cनेs लोs सुटतात 
्यामळेू यावर सुॗा लोsाaचा dज हववास sमी िोत चालला 
dिे.  शेवटी जाता जाता ms बाब साauावेसे वाटते sी, ्या 
हिवशी mtाड़ा uो१ीत र१ाचार sॳन dपि पसैा 
sमाहवला cसेल ्या रारी dपिाaस uाढ झोप लाuते sा?  
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जर झोप लाuत नसेल तर dपि sमाहवलेले लाtो ॳपये 
sािी sामाचे नािीत. sारि ्या पशैातनू झोप हवsत vेता 
येत नािी. esडे रामाहिs sाम sरिा-या ्यतीला पसैा 
sमी हमळत cसेल परa तु रारी समाधानाने झोप लाuते.  
्यासाठी झोपेची uोळी ्यावी लाuत नािी.  यावॳन 
र्येsाने हवचार sरावा dहि र१ाचार सaपहव्यासाठी 
्वतF पहिले पाhल gचलावे, याहशवाय र१ाचार सaपहविे 
श्यच नािी. 
*** 

नागोराि सा.यिेतीsर   

म.ुयिेती, ता.धमाइबाद  

ठ पता : nagorao26@gmail.com 
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लtे   

परीषलेभ जभतभ जभतभ  
 

 िेरुवारी महिना gजाडला sी, सवांना परीषेचे वेध 
लाuतात. मिारा्र रा्य मा्यहमs व g्च मा्यहमs 
परीषा मaडळावारे या परीषे्या sायषिमाचे gिvाटन 
बारावी्या परीषेने िरव्ी sरीत cसते. तसे बारावी्या 
परीषेला िेरुवारी महि्या्या 1D तारtेपासनू सुॲवात 
झाली. ्यानaतर ििावी्या परीषेला dजपासनू सुॳवात िोत 
dिे. मu eयता पहिली ते नववी पयंत्या हवड़ाथयांची परीषा 
िोते. हवड़ापीठा्या परीषेने या परीषाaचा शेवट िोतो. 
परीषे्या sाळात मुलाaवर ms वेu्याच रsारचे िडपि 
जािवते. व ष्भर sेले्या c्यासाची ित िोन ते तीन 
तासात परीषा ड़ावी लाuते. बिुताaश वेळा cसे िोते sी 
nनवेळी हवड़ाथी रनाचे gतर हवसरतात. परीषे्या sाळात 
uंधळून जाh नये हsa वा मनावर जा्तीचे िडपि vेव ूनये. 
परीषे्या dि्या हिवशी जाuरि sॳन c्यास न sरता 
हनहचत झोपी जावे. gड़ाचा पेपर sसा जाfल ? याची cहजबात 
sाळजी न sरता dपले डोsे शाaत ठेव्यास ्याचा 
पररषे्या sाळात हनहचतपिे िायिा िोतो. नावडता हव्य 
dपिाला cवvड वाटतो, ्याची जा्तच sाळजी वाटते. 
्यामुळे ्या हव्यातील येत cसलेला भाu सु्िा dपि 
हवसॳन जातो. cसे िोh नये यासाठी ्या हव्याची धा्ती 
मनात न ठेवता परीषेला सामोरे जावे. eयता पहिली ते 
dठ्या वuाषची परीषा प्ित बaि sे्यामळेू हवड़ाथयांचा 
परीषेला जा्याचा सराव  sमी झाला cसे ्िििे चsूीचे 
ठरिार नािी. पवूी पहि्या वuाषपासनू vटs चाचिी व 
सिामािी ्ििजे रथम व हवतीय सर परीषा िोत cसत. 
पररषे्या sाळात शाळेम्ये सवषर परीषेचे वातावरि 
cसायचे, जो तो dपले डोsे पु्तsाaत tुपसनू c्यास 
sरीत बसायचे, श्यतो uिृपाठा्या व६ा वाचनू sाढले 
जायचे sारि ्यातीलच रन परीषेत हवचार्या जायचे. 
परीषेला जाताaना dप्या gज्या िाता्या sरa uळीने 
सामसोळी्या शेपटाला ्पशष sेला तर पेपर सोपा जातो cसa 
परीषे्या dि्या हिवशी हमराaम्ये चचाष ्िायची. नेमsa  
परीषेला हनvताना ती सामसोळी मार sुठच हिसायची नािी. 
पेपर सोपा uेला तर ्याची dठवि सु्िा यायची नािी. परa तु 

sनिता  

उ्हभत दभट्यभ त्यभ्ी 
 

g्िात िाट्या त्याशी 
तुझी हमठी वेडी tुळी 
जाuवीत ्पaिने वासाaची 
बिरास d्या रियलिरी 
sाळजास gसवीत येतो 
वास तुझा cनवािी 
vनवसaत मोuरा िुलतो 
पेट्या िेिाaमधनूी 
*** 

्िाती gदार  

ठ पता : swati.udar@gmail.com  
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जर पेपर cवvड uेला cसa जर वाटलa तर मनात ॲtॲt 
लाuायची. परीषेतला जाताaना cजनू ms रs्ाषने ्िायचa 
परीषे्या पॅडला तुळशीचे िोन पान लावायचे. ्याचa sाय 
uुहपत dिे ते dजपयंत sळले नािी. dज शिरात cauि 
नािी तर तुळस sुठa हिसिार. पि िी बाब cजनूिी vरोvरी 
हिसनू येत dिे. परीषेचा हिवस gजाडला sी, सsाळी सवष 
sामे dटोपनू परीषेला पॅड vेhन हनvताaना df ूरडून 
्ििायची" cरे िेवा्या पाया पड, पेपर सोपा जाfल"  हत्या 
या बोल्याचa मला िस ू यायचे dहि  मी ्ििायचो ‘व ष्भर 
c्यास sे्यामळेू माझa पेपर सोपa जािारच dिे. ्यासाठी 
िेव sाय मित sरिार dिे. तो sाय ्वतF येhन मला 
हलिायला मित sरिार dिे sाa ? cसा रहत रन हतला 
हवचारायचा. dप्या िेवाला sुिी sािी cसa बोललेलa हतला 
tपायचे नािी, ॲचायचे नािी. ती मला समजावनू साauे sी, 
‘िेवाला पाया पड्याने dह्मs समाधान लाभते, बळ 
हमळते, ms वेuळा g्साि येतो. यामळेू िेवाला नम्sार 
sरायचा’. मu शेवटी dfचे मन रिावे ्ििनू िेवासमोर 
नतम्तs ्िायचो. पहिला पेपर सोपा uेला sी, dपसुsच 
िुस-या हिवशी परीषेला जा्यापवूी पाय िेवvराasडे वळायचे. 
मu यानaतर जीवनात sोिती िी परीषा cसो ्यापवूी dपले 
पाय िेवvराasडे वळतातच. dज िी d्िी िीच रथा हsa वा 
परa परा dप्या मुलाaपयंत पोिचहवत dिोत. dज dपली 
मुले जं्िा परीषेला हनvताaत ्यावेळेस ‘जा िेवाचे पाया पड 
dहि मu परीषेला जा’ cसे dपि cuिी सिज ्िितो. 
परीषेला जाताaना िेवा्या पाया पडावे हsa वा नािी िा 
वािातीत हव्य dिे. ्यावर चचाष sे्यास वािau िो्याची 
श्यता नाsारता येिार नािी. मार िेवा्या पाया 
पड्यानaतर जो d्महववास मनात तयार िोतो, ते c्यaत 
मि्वाचे dिे.  परीषा ्ििजे ms sसोटी, dयु्यात vेत 
cसलेले मि्वाचे वळि. या sसोटीत हनभेळ यश 
हमळहव्यासाठी िेवाaसोबत vरातील वाड-वहडलाaचे dशीवाषि 
vेिे सु्िा c्यaत मि्वाचे dिे cसे वाटते. ्यारsारे पवूी 
रa िाuिावर जाताaना राजे मिाराजे dप्या पवूषजाaचे 
dशीवाषि ्यायचे तसेच sािीसे या परीषे्या बाबतीत िोत 
cसते. ्वामी समथाष्या ‘हभh नsोस  मी तु्या पाठीशी 

dिे’ या वा्याने ्याa्या भतात ms नवी रेरिा, g्साि 
हिसनू येतो िे रे िरी  पलauावरी cशी ्याची वतृी नािी 
्याला परीषेची cहजबात भीती वाटत नािी. परीषेत जा्तीत 

uुि हमळावे यासाठी नsला मारिे िी ्वतb सोबत sेलेली 
िार मोठी चsू dिे. ्यामळेू नsला माॳन पास िो्यात 
sािी cथष नािी. या परीषेत sिाहचत तु्िी पास ्िाल पि 
dयु्या्या परीषेत नsलाच  नसतात हतथे मार नापास 
िो्याची श्यता जा्त cसते. नsला मारिे ्ििजे चोरी 
sरिे. dहि चोरी  sधी  ना sधी पsडली जाते. ्ििनू 
मुलाaनो, परीषेत यश्वीपिे तंड िे्यासाठी परमेवर 
dपिास सुबु्िी िेवो, dह्मs बळ िेवो. ििावीची परीषा 
िेिा्या सवांना tुप tपू शुभे्छा. 
*** 
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चारो्या  

चभरो्यभ                     
 

वाटतa msिा पाhस ्िावे  

तु्या सोबती हचaब नािवे  

dयु्यात साचलेले हशि  

तु्या हमठीत हवरvळून जावे  

*** 

 

dयु्या्या ूaजळीत  

श्िाaचे िान  

तु्या मा्या हरतीचा  
ॲजला eथे मान  

.*** 

शाननल चंरsांत पाटील  

म.ु मोहोटयाचापाडा, ता. िाडा, 
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लtे   

आई - वडील हचे खरे दौलत  

 

 msा sहवतेत vार gडते dsाशी हचत हतचे 
हपलापाशी cसे वाचले dिे. tरोtरच df वडीलाaची 
dप्या लेsराaबाबतची माया हनराळीच cसते. तळिाता्या 
िोडारमािे df वडील मुलाaची िेtभाल sरतात, ्याaना 
मोठी sरतात. dज्या sाळात मार मुले मोठी झा्यावर 
dप्या ज्मिा्यालाच हवसरतात. ्याaनी dपिाला या 
सुaिर c्या पथृवीवर dिले, ्याaना व ृ् िारमात धाड्यास 
सु्िा माuे पुढे पिात नािीत. ्या df वहडलाaनी dपिाला 
लिानाचे मोठे sेले ्याa्यारहत dपले sािीच sतष्य 
नािीत sाय ? ्याa्यावर dपि mवढा c्याय sा sरावा ? 

dज्या हवभत sुटुaब प्िती मुळे नातवaडाना dजोबाaची 
sथा dहि dजीचे uािी nsायलाच हमळत नािीत.dजी - 
dजोबाaचे रेम sसे cसते िे ित हचरपटातनू पाि्याची वेळ 
्याa्यावर dलेली dिे. या नातवaडाचे हsती िुभाष्य ! cशा 
vटनाaना सवष्वी िी मुलेच जबाबिार dिेत cसे मला वाटते.   
 

 sािी sुटुaबात भावाभावाचे वाि िोतात. sािी वेळा 
बायsो्या sटsटीमुळे f्छा cसनूिी मुलाaना df 
वहडलाaपासनू िूर रिावे लाuते. cशा वेळी vरातील 
हचमुs्याचे tपू नुsसान िोते. हिवसंहिवस समाजातील 
हनहतमता tालवली जात dिे. vरातील थोरासाठी ्या 
sाळात व ृ् िारमाची सोय झाली, ्याच sाळात हनहतमता 
लयास जा्यास सुॲवात झाली. मी मा्या df वहडलाaना 
साaभाळू शsत नािी, cसे ्ििताना df वहडलाaनी ्वतb्या 
पोटाला हचमटा िेhन dपले पोट भरहवले या uो१ीची 
dठवि मुलाaनी msिा तरी ठेवायला िवी. रोज सsाळी gठून 
िेवपजूा sरते, िेवाला uोडधोड नेवड़ै िेते, पि सास ू
सास्या्या त्येतीबॖल न हवचारिा्या सुनेला dयु्यभर 
िेव sळिार नािी. dजsाल मािेर्या साau्यावॳन हsa वा 
sुठ्यािी sारिावॳन " d्िी िोvे राजा रािी, vरात नsो 
परsा sोिी" cशीच सaसाराची प्ित नवीन मुलं्या मनात 
ॳढ िोh पाित dिे. सasृतम्ये ms लोs dिे मात ृ िेवो 
भव, हपत ृ िेवो भव cथाषत df वहडलाaना िेव माना व ्याaचा 
dिर sरा, सेवा sरा, याaतच मुलाaची पु्याf dिे. mtाड़ा 

तीथषषेरी हठsािी भेट हि्याने जे पु्य हमळहवता येते cसे 
वाटते ्यापेषा जा्त पु्य df वहडलाa्या सेवेतनू हमळते. 
dज तु्िी तुम्या df वहडलाaना जर व ृ् िारमात पाठहवत 
cसाल तर gड़ा तु्िाaला सु्िा याच व ृ् िारमात तुमची मुलa 
तु्िाaला पाठविार नािीत s्यावॳन. sारि जसे पेराल 
तसे guविार ते तर ठरलेलेच dिे. तं्िा र्येs मुलाने " 
व ृ् िारम s्यासाठी " यावर सtोल हचaतन sॳन dप्या 
df वडीलाaची dज्म सेवा sरावी ते dपले परम sतष्य 
dिे. 
*** 
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चारो्या  

चभरो्यभ                     
 

तसa पाहिलa तर  

dप्यात sुठलaच नािी वरै  

तरीिी पाhस ्िटला sी  
िोतो dपि eथे uरै  

*** 

 

जu्याचा िा cॉािास  

जे्िा तु्याsडे वळतो  
ते्िा माझa मलाच sळत नािी  
मी न्याने sसा जuनू जातो  
.*** 
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लtे   

मरभव ेपरी कीरताংप ेउरभव े 

 

dज भारताचा ६९ वा ्वातa्य हिन. ६ा सोनेरी 
हिवसाची पिाट पाि्यासाठी हs्येs लोsाaना dपले राि 

uमवावे लाuले. dज्या हिवशी dपि ६ा सवष थोर 

मaडळीची dठवि sरतो. 
 

"भारतमाता sी जय" cसा नारा िेताaना ्या 
छोट्याशा हशरी्sुमारची dठवि d्याहशवाय राित नािी. 
तो शाळsरी वयाचा ्ििजे जेमतेम १० व्ाषचा िोता. 
eaरजाaचा हवरोधात नारे हि्यामुळे dहि भारतमातेची सेवा 
sे्यामुळे ्याला eaरजाaनी ठार sेले. परिेशी sपड्याa्या 
uाडीसमोर ्वतbचे बहलिान sरिारे बाब ूuेनलूा dपि sसे 

हवसॳ. हशरी्sुमार व बाब ूuेन ूdज dप्यात नािीत परa तु 

्या्या dठविी, ्याचे sायष cजनूिी ्मरिात dिे. dपि 

ते sधीच हवसॲ शsत नािी.  भारतीय ्वातa्यलढ्या्या 
sाळात लोsमा्य हटळs, मिा्मा uाaधी, नेताजी सुभा्चaि 

बोस, मौलाना cबुल sलाम dझाि, डॉ. बाबासािेब 

daबेडsर e्यािी cनेs जिाaनी िेशा्या ्वातa्यासाठी 
चळवळ gभी sेली व िेशाला uुलामहuरीतनू मुत sेले. 

्यापवूी मिा्मा ्योहतबा िुले व िाaती्योती साहवरीबाf a 
िुले याaनी पुिे येथील हभडे्या वाड्यात मुलंसाठी पहिली 
शाळा सुॳ sेली. समाजातील ॲढ, परa परा व सनातन 

पॗती्या sाळात िुले िा्प्याना tपू िालcपे१ा सोसावे 

लाuले. तरीिी ्यान॑ी न डuमuता हशषिाचा रचार व रसार 

sर्याचे मिान sाम sेले ्या्तव शषैहिs षेरातील 

्याचे sायष हवसॳन चालिार नािी. हिaिवी ्वरा्य 

हनहमषतीसाठी ्रपती हशवाजी मिाराज याaनी dपले सaपिूष 
dयु्य cपषि sेले िे तर लषात राितेच हशवाय ्याaना 
vडहविारी राजमाता हजजाh याaची dठवि पिोपिी येत 

रािते. सिा महि्याaचे ता्िे बाळ पाठीशी बाaधनू eaरज 

लोsाaशी िोन िात sरिारी dहि मेरी झाँसी निी ँिँूuी cशी 
ठिsावनू साauिारी रािी लषमीबाf चे शौयष dम्यासाठी 
नेिमीच रेरिा िेत रािील. uरीब व cनाथाaची df मिर 

तेरेसा िे ्याa्या cहवरत सेवेमुळे sायम ्मरिात राितात.   

 

या सवषच लोsाना जाhन eतsी व्े झाली तरी 
्याaचे नाव dपि ्मरिात ठेवतो, dठवि sरतो, ्याaना 
हवसरत नािी. sारि ्यान॑ी sामाच cसे sेले dिे sी 
्यास sोिीच हवसॳ शsत नािी यालाच ्िितात मरावे 

परी sीहतषॳपे gरावे.   

 

dपिाला सुॗा cसेच sािी लोsाa्या dठविीत, 

्मरिात रिावे cसे sायष sरिे uरजेचे dिे. तसा हनधाषर 

dपि sरायला िवे. रहसॗ हवचारवaत साfरस ्िितो sी, ' 
sीती हमळहव्यासाठी चाau्या रsारची पु्sळ sामे 

sरावी लाuतात ; मार cपहsती िो्यासाठी ms वाfट sाम 

पुरेसे cसते'. cनेs लोs ज्मतात dहि हsती तरी लोs 

रोज मरि पावतात. परa तु ्याaनी समाजा्या gपयोuी पडेल 

cसे sाम sेले dिे ्याaचीच समाजाम्ये sीती dहि नाव 

हश्लs रािते. ्वतbसाठी हsa वा ्वतb्या sुटुaबासाठी 
cिोरार s१ sरिा्या व धडपडिा्या ्यतीला ्या्या 
sुटुaबातील सि्यच तेवढे लषात ठेव ू शsतात. ्यामुळे 

िे्नी mस. सटन याaनी ्िट्यारमािे ' sीती हमळवायचे 

cसेल तर िुस्याचे cर ूपुस्यचे रय्न sरा'. dपि जं्िा 
eतराaचे िुbt समजनू vेhन ्याना िातभार हsa वा हिलासा 
िेतो तं्िा ्या्या मनात dप्याहव्यी sॲिा, रेम, माया 
dहि ममतेची भावना हनमाषि िोते dहि न्sीच dपली 
sीती िोते. या जuात dपि ररsा्या िाताने dलोत dहि 

ररsा्या िातानेच परत जािार dिोत िी जu्जेता 
हसsa िराची हशsवि हवसॳन चालिार नािी. sवी भा. रा. 
ताaबे dप्या sहवतेत ्िितात sी, ' जन पळभर ्िितील 

िाय िाय, मी जाता रािील sायष sाय ? ' cसा रन ्यान॑ी 
सवांना हवचारला  परa तु dप्या मृ् यनूaतर या जuात sाय 

gरते तर ते ित नाव dहि sीती. ्ििनू dप्या माvारी 
dपले नाव सवांनी ्यावे cसे वाटत cसेल तर sािी 
जuापेषा वेuळे sॳ या. ्वातa्यहिना्या सवष भारतीयाaना 
tपू tपू शुभे्छा. जय हिaि.  

*** 
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लtे   

आधी वंदू तुज मोरयभ  
 

िरतुडं महाsाय सूयइsोटी समिभ:  

नननिइ्नम sुঁम ेदिे सिइ sायशेू सिइदा 
 

dप्या सवाषचा लाडsा िेव ्ििजे uिपती बा्पा. 
िेव sसला dपि तर ्याaना माय रंड uिेशा cसे ्ििता. 
पुढ्या व्ी लवsर या cसा हनरोप हि्यामुळे uिेशो्सव 

sधी msिा येतो याची dपिाला g्सुsता लाuलेली cसते. 

र्येs शुभ sायाषत मu तो ल्न समारa भ cसो 
वा  लषमीपजून cसो, sोनहशला समारa भ cसो वा  वा्त ू

शाaती cसो sी स्यनारायिाची पजूा cसो ्यात 

सवषसाधारपिे सवषरथम री uिेशाची पजूा sेली जाते. 

्ििनूच री uिेशाला dड़ िवैत ्िटले जाते. हिaिू धमाषतील 

लोsाa्या gaबरठयाsडे लष हि्यास ms बाब रs्ाषने 

जािवते ते ्ििजे vरा्या  चौsटीतील वर्या dड्या 
लाsडी िटीवर री uिेशाची मतूी sोरलेली हिसते. 

्याहशवाय vराला vरपि येत नािी. ्याa्या vरा्या 
चौsटंवर री uिेशाची मतूी नािी cसे vर शोधनू सु्िा 
सापडिार नािी. vरातनू बािेर पडताना dपि sोि्या 
sामाaसाठी बािेर जात dिोत ?  ्वाथाषसाठी sी हन्वाथष 
sामाaसाठी जात dिोत याaची नंि चौsटंवर हवराजमान 

cसलेले री uिेशा sरतात, cसे पुरािात साaहuतले dिे. 

्याचमुळे vराबािेर पडताना वडील मaडळी हवशे् sॳन 

महिला नेिमीच चौsटीचे िशषन vेताaना dढळून येतात व 

ठरहवलेले sाम वेळेत पिूष िोवो cशी राथषना री uिेशाजवळ 

sरतात.  

 

तसे पाहिले तर र्येs महि्या्या sृ्ि पषातील 

चतुथीला vरात री uिेशाची पजूा sेली जाते. मार भािपि 

महि्यातील शुॗ चतुथीला vराvरात री uिेशा्या मतूीची 
्थापना sॳन हवहधवत ्याaची पजूा sेली जाते. याच 

हिवसाची dबाळापासनू ते वृॗ ाaपयंत सवषचजि dतुरतेने 

वाट पाितात.  ितीचे संड cसलेले तंड, सुपासारtे मोठे 

sान, बारीs डोळे, cuडबaब पोट dहि ्याचा लिानसा 
वािन मु्sराज या सवाषहव्यी dप्या मनात sमालीची 

g्सुsता cसते. छरपती हशवाजी मिाराज याa्या sाळात 

vरोvरी री uिेशाची ्थापना sेली जात cसे cसा g्लेt 

eहतिासात dढळते. भारतीय cसaतो्ाचे जनs dहि जिाल 

नेते लोsमा्य हटळsाaनी eaरजा्या जुलमी राजवटीहव्यी 
लोsाaम्ये जनजाuतृी हनमाषि ्िावी, लोsाaत msता dहि 

msा्मतेचे वातावरि तयार ्िावे ्ििनू सन १८९० ्या 
िशsात री uिेशा्या vराvरातील g्सवाला सावषजहनs 

्वॳप हिले. पु्या्या िuडूशेठ िलवाf्या uिपतीची सन 

१८९४ म्ये ्थापना sॳन सावषजहनs uिेशो्सवास 

रारa भ sेली.  तं्िापासनू dजताuायत dपि सावषजहनs 

uिेशो्सव साजरा sॳ लाuलोत. लोsमा्य हटळsाaनी 
्या gॖेशाने सावषजहनs uिेशो्सव सुॳ sेली तो gॖेश 

dज सिल िोत dिे sाय ? याaचा हवचार sर्याची वेळ 

dपिावर dलेली dिे. या हिवसाaत " uजानना री uिराया, 
dधी वaिू तुज मोरया " या uीताaने सवषर चतै्यमय वातावरि 

िोhन जाते. तं्िा बोला msिाचे uिपती बा्पा $$$$ मोरया 
$$$$$$. 

*** 

नागोराि सा.यिेतीsर   

म.ुयिेती, ता.धमाइबाद  

ठ पता : nagorao26@gmail.com 

मोबाठल रमांs : ९४२३६२५७६९ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sनिता  

मनभ्यभ टोकभ्ी 
 

मना्या टोsाशी 
gरात्या डोिाशी 
sाळजात्या uा्याशी 
sोsीळ िोता िडला 
साि जराशी हमळता ्याला 
वसaत ्वराaचा बिॲन dला 
*** 

्िाती gदार  

ठ पता : swati.udar@gmail.com  
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लtे   

मन 

 

मन ms  c्यaत वेuवान, सवाषत शहतमान, cततृ, 

चaचल, cशा cनेs सas्पना dपि मना शी जोडत cसतो. 
dज ms हवचार वाचला " ्याने ्वताचे मन हजasले ्याने 

जu हजasले."   हवचार cहतशय स्य dिे. मी थोडासा 
caतमुषt झालो ्या वाचले्या वा्यावर हवचारमaथन sॳ 

लाuलो.  वा्य ित msा ूळीचे पि ते हवचाराaना चालना 
िे्यास रवतृ sरते. ms वेळ vोड्याला लuाम िेिे सिज 

dिे परa तु  मना वर लuाम लाविे cश्य नािी पि cहतशय 

sठीि dिे . लिान बालsा पासनू ते वयोव ृॗ  ्यती पयंत 

सवांचे मन sधीच था्यावर हsa वा ह्थर राित नािी.  sारि 

mtािी ्यती शाaत बसलेली dिे पि ्या्या मनातील 

वािळे ित ्यालाच माहित cसतात. 

 

मन ह्थर ठेविे tरच tपू cवvड dिे. sधी sधी 
मािसू बािेर ms dत ms cसा वाuत cसतो ्ििजेच 

्या्या मनात sािीतरी लपaडाव चालत cसतात ते sळने 

cश्य dिे.   

 

mtािा डॉ्टर मनोॲ्िाला ित मानहसs 

पाठंबा हsa वा सिानुभतूीिेवनू ्याला dधार िे्याचा रय्न 

sरत cसतो पि तोिी sोिा्यािी मनातील uो१ जािनू 

vेव ूशsत नािी.  मन िे हsती चaचल cसते यावॳनचsळून 

येते. शाळेत हवड़ाथी शरीराने वuाषत ब्सालेला cसतो पि 

मनाने तो िीडाauिaवर dप्या हवचाराaची gaचच gaच पतau 

gडवत cसतो.   
dयु्यात हवचार बोलनू िाtविे सिज सोपे cसते 

पि ते dचरिात dििे cहतशय sठीि cसते  मनाचे tेळ 

र्येs जन cनुभवत cसतो. sधी सुtावि तर sधी 
्लेशsारs.  

 

"माझ े मन नाही मनात 

 

sधी dत तर sधी बाहरे 

न मला ठाि न नठsाण 

sधी शांत तर sधी cशांत 

 

माझ ेमन नाही मनात . . . . . 
 

sधी gंच gंच झो्यात 

sधी tोल tोल पा्यात 

माझ ेमन नाही मनात . . .. . 
 

निंsेल दसु्याच े मन dपसूs 

पण ्िताच े्ि्छंद लहरांत 

माझ ेमन नाही मनात . . . . . 
 

लहर dली तर sरेल sहर 

माझ ेमन नाही मनात . . . . . 
 

नाही ्िगाइत नाही नरsात 

हा भटsतो ्ित:त 

 

माझ ेमन नाही मनात . . . . . 
sधी भािूs sधी हळिा 
tळे tळेती लपंडािाच े

 

माझ ेमन नाही मनात . . . . . 
माझ ेमन नाही मनात . . . . . . 
माझ ेमन नाही मनात . . . . . . 
माझ ेमन नाही मनात . . . . . . 
 

मन नािी मनात tरेच  हमराaनो,  sाय वाटते 

तु्िाला ? 

*** 

निsास लाड  

नानशs   

ठ पता : vikylad@gmail.com  

 

 

 

 

 

mailto:vikylad@gmail.com
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sथा  

अजभ पुरभलभ बळी  
 

भलa मोठ vर, ६ा टोsा पासनू ्या टोsापयंत 

पसरलेलa. छोट्या िीड व्ाष्या बाबलूा तर ते c्ta जuच 

िोतa. हभaतीच हभaती सuळीsडे, dहि हtड्या, िारa  sतीतरी. 
्याला cजनू dsडे मोजता येत न्िते, नािीतर ्याने 

नेमsी सa्या साaहuतली cसती. वरती nसपसै माडी; 
्या्या माuे पोटमाळा. जीनेच जीने, लाsडी ! gaबरठे तर 

्या्या माaडीपयंत पोचतील eतsे gaच. vरातच, पा्याने 

sाठोsाठ भरले्या, तीन हविीरी. ms राaधपvराला लाuनू, 

्वयaपाs sरता sरताच बायsा, छोट्या हtडsीतनू पािी 
ूढून sाढाय्या. ms ्िािीvरा्या शेजारी dहि ms 

मध्या vरात; धुिीभाaडी sरायला सोयी्sर पडेल cशी. 
पवूी्या sाळात dिमिa ्िायची; ते्िाa vराबािेर पडायची 
वेळच येिार नािी; cशी सवष रचना िोती .  

 

caधुs gजेड हsa वा sौलात लावले्या चौsोनी 
sाचातनू येिारी सयूषरsाशाची हतरीप हमरविा्या, cuडबaब 

tो्या. msीत नारळाaचा हढuारा ! msिा बाब ू्या tोलीत 

sडमडायला uेला िोता. ्या्या ध््याने नारळाaची gतरa ड 

sोसळली िोती. नहशबानa बाब ूdटोsटी वाचला. पि ते्िाa 
पासनू नारळाची tोली, भाताची tोली, ताaिळाची, तुसाची, 
बाळaतीिीची tोली; ्या सu्या सu्या tो्याa्या जाड 

लाsडी िाराa्या हपतळे्या ििsट sड्या नेिमी 
लावले्याच cसाय्या. 

 

msे sाळी vर भरलेलa िोतa, मािसाaनी पि dहि 

िौलतीनa पि ! िळू िळू सu्यालाच uळती लाuली. राचीन 

vर. पोतुषuीजाa्या sाळातलa. ्या्या जाड हभaतंम्ये, 

जहमनी tाली मोिराaचे िaडे, राaजि पुॳन ठेवले dिेत cशी 
सu्याaना tारी िोती. vरात िाढी वाढलेले, जटा झालेले, 

भu्या sपड्यातले cनोळtी यायचे. रमल हवड़ा जाििारे, 

भहव्य साauिारे, caतञाषन cसिारे, सोनa बनविारे 

हsमयाuार cसे sैsाडे, भतूाडे sोि sोि यायचे. ते येhन 

uेले sी रारी िी tोली tिली जायची, ती हभaत gsरली 
जायची. पि ते uुत धन िुलsाव्या िेत िोतa. . 

बाबचूा जा्त वावर माu्या vरातच cसायचा. 
हवहिरी प्याड cसिा्या cॲa ि tोलीत ्याचे dबोजा िोते. 

sायम बाजेवर पडलेले, सतत tोsिारे. पि ित ्याa्या 
sडे बाबसूाठी वेळ िोता. बाब ू हतथेच रमायचा. ्याला 
पाहि्यावर cबोजाaचे डोळे लsाsायचे. ्याa्या sडे बाबलूा 
ड़ायला sािी न्ितa, पि बाबुला ्याaचा ्पशष, ्याaचa 
sुरवाळिa, ्याa्या बाजलूा बसनू हबॉी्या, पाauायाष्या 
हबयाaबरोबर, uुaजाaबरोबर tेळायला dवडायचa. रारी tेळता 
tेळता तो हतथेच झोपायचा. sोिीतरी येhन ्याला नaतर 

vेhन जायचa. सsाळी तो gठायचा पुढ्या vरात.  

 

msिा cसाच sोिी बरैाuी dला िोता. uुत धन 

शोधनू िेिार िोता. vर ्या्या भोवती जमलa िोतa. 
"vरातलाच sोिीतरी तुम्या वायाटावर dिे. धन िाताशी 
येतa, पि ्याची sाळी छाया पडली sी ते िूर sुठेतरी, 
िुसयाषच बाजलूा जातa !" तो साauत िोता. sोि dिे तो; िे 

शोधिa चाललa िोतa. पिती लावली िोती. हत्या ्योतीवर 

gलटा चमचा धरला िोता. ्यावर sाजळी धरत िोती. 
sोिीतरी जाhन बाबलूा बtोटीला धॳन dिलa. तो नाराज 

िोता, तो cबोजाa्या tोलीत ्याa्या बरोबर tेळत िोता, 
्याa्यातली पेज tात िोता. तauड्या झाडत तो; dबोजा, 
dबोजा cसa ूरडत िोता. पि ्याला थाaबवायची शती 
्या्या dबोजा म्ये न्िती.  

 

बाबू् या dि्ताळेपिा sडे लष न िेता ्याला 
बरैा्या समोर dिळलa uेलa. बरैा्याने tोट्या मायाळू 

dवाजात हवचारलa, ''sोि हिसतaय तुला ६ा्यात ?'' 

sाजळीने भरलेला चमचा ्याने बाबुसमोर धरला. बाबलूा 
हतथे sोिीच हिसत न्ितa. ्याने रडवे्या चेि्याने ms 

नजर चम्याsडे टाsली. sोिीतर न्ितa. ्याने पु्िा 
रडायला सुॲवात sेली ... ""dबोजा dबोजा !"" जमले्या 
सu्याaनी msमेsाasडे cथषपिूष नजर टाsली. sोिीतरी 
पुटपुटल, "मला सaशय िोताच,  िे ्ितारडच dडव येतaय !" 

 

बाब ू िाताला हिसडा माॳन हतथनू पळाला. 
dबोजा्या tोलीत ्या्याशी tेळता tेळता ्याa्याच 

बाजेवर झोपला. िुस्या हिवशी पुढ्या vरात जाuा झाला; 
नेिमीरमािे ! पि dज sािीतरी वेuळaच हिसत िोतa. 
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ूटीवर जहमनीवर चटf वर dबोजा शाaतपिे झोपले िोते. 

्याa्यावर पाaढर पाavॳि िोतa.. बाब ू ने ्याa्याsडे धाव 

vेतली . ''dबोजा , dबोजा ..." पि ते sािीिी बोलले नािीत, 

्याला जवळ vेतलa नािी.  
 

बाबलूा sािी समजत न्ितa. ्याला ms dठवत 

िोतa, रारी ्याला ्यायला sोिीतरी dलa िोतa, ते्िाa 
्या्या िातात gशी िोती. पंuुळले्या बाबलूा ते्िाa sळल 

न्ितa sी ती gशी dबोजाa्या डो्याtाली न ठेवता 
्याa्या तंडावर sा िाबली जात िोती ?? dहि dता तीच 

gशी cबोजाa्या डो्याtाली . sा ठेवली िोती ?? ते्िाaच sा 
नािी ती gशी dबोजाa्या डो्याtाली ठेवली ??  

 

 ्याला ते sािी sळत न्ितa तेच बर िोतa. नेिमी 
cजापुरालाच बळी हिलa जातa, िे sळायला ्याला cजनू tपू 

मोठ ्िायचa िोतa !  
*** 

सुरेtा मंडsर  

ठ पता : mondkarsurekha@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

लtे   

्म्भन्ूमीस पर  

 

dया बायाa्या हsa sा्याa्या dवाजाने dभाळ 

िाटून जाfल cशा sाळीज िाडिा्या dवाजातिी तु gभी 
cसतेस धडsा सोसत uावा्या बािेर हsa वा निीवर... tरच 

तुला भीती नािी sा वाटत ्या भयानs रारी्या msाaताची.. 
हs्येs तीरड्या येgन पड्या तु्या cauनात शेवट्या 
ca्यहवधीसाठी तरी तु धाडसाने ि्ले सोसत राितेस 

िuडावर झाले्या िातोड्याa्या vावासारtी. sधी sुिाचा 
भाh, sधी sुिाचा बाप, sधी df, sधी बिीि झोपलेले 

cसतात सरनावर मुतीसाठी.... sधी नुसतीच हuधाड हिरत 

cसतात तु्या डो्यावर tा्या्या शोधात पन तु sसलीिी 
cपेषा न sरता सिन sरतेस..... sा?  

 

uरीब रीमaत cनेs येत cसतील ना तु्या 
छराtाली शेवट्या षिी... sुिा्या सरिाची लाsडa 
बाभळीची sुिाची चaिनाची िी cसतील ना.. पि  तु्यासाठी 
sाय ua ित धुरातनू gठून िुिाट्यात जािa. mवढच ना .... 

 

तु्यासोबतिी tुप cसतील ना रडिारी, रडविारी 
हs नुसतीच तु्यावर िसिारी िो पन िे न्sी तु sधीच 

msटी नसतेस िो ना..... ती sाळोtी dमव्येची रार तो 
रारभर sाज्याaसारtा लtलtनारा सरिाचा हव्तव 

dहि िो ते sाळीज भेिून जािारे हsa sा्याaचे dवाज uुauत 

cसतील ना सारtे तु्या sानाम्ये सोबतीला 
cस्यासारtे...... 

 

तुला sधी ना सि sधी dनaि साजरा sरतािी येत 

नसेल ना ua... सिा ते नाराज चेिरे पाaढरी िेs sपाळa  dहि 

नुसतेच पाaढरे sपडे vातलेले sावळे...  

 

हबनबोभाट भरहिवसा तु्या छराtाली हs्येs 

जि मन मोsळी sरत cसतील ना ते msूि तुला बर वाटत 

cसेल पि ते sािी षिापुतषच नaतर dिेच ये रे मा्या 
माu्या... पन हsतीिी मोठा मािसू cसला तरी शेवटी तरी 
तु्याsडे यावेच लाuते िे स्य तु नsाॲच शsत नािीस.... 

चारो्या  

चभरो्यभ                     
 

तुला साau्यासारtे  

बरेच sािी cसते  

तरीिी मी sा cबोल िोतो  
माझे मलाच ठावsू नसते ? 

*** 

शाननल चंरsांत पाटील  

म.ु मोहोटयाचापाडा, ता. िाडा, 
नि. पालघर  

ठ पता : netbhaari@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ८९७५०७६४५६ 
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हs्येs जिाaचे d्मे तु sामाला लावलेिी 
cसशील पि तु तु्या d््याचे साa्वन sॲ शsशील 

sाय...? झुsलेिी cसतील तु्यासमोर ती पाaढ्या 
sपड्याaचा बुरtा vालुन लोsाaना cमाप लुबाडािारी मािसे 

पि िे ्यानात vे तु्या समोर नािी तर तुला हभgन झुsले ते 

तु्यासमोर  msिाचे.... िे सuळ सोड पि मला tरचa तुझी 
tुप िया येते जे्िा तु msटीच रडत cसतेस sाळो्या 
caधारात msटेपिा लपवत ते्िा मनापासुन वाटत याव तुला 
भेटायला जीवaतपिी हबaधा्त न vाबरता नी tुप u्पा 
मारा्यात तु्या मनातलिी जािनू ्याव सार तुझ ्मशान 

िोgन तु sधी तरी मला न्sी बोलव मी येeल तु्या भेटीस 

न vाबरता पि तु बोलशील ना मन मोsळेपिाने हजवलu 

हमरासारt.....  

 

du dम्या शेतsरी बापाsडे ्वतF्या सरिाला 
पुरतील mवढे पसेै सुॗा ्या्या हठuळा्या हtशात, 
हवरले्या पायज्यात नसतात तरी तो uळिास vे्याचa  
थाaबतो sा तु्या भीतीने....पि तु हनवाaत, हनश्ि cसतेस 

बीन जीवा्या धडासारtी नी  शaडासारtी पडलेली cसतेस 

uावाबािेर्या माळावर ्याच माळावर शेतsरी बापानं पािी 
नािी ्ििनू ्वतb्या िाताने ्वतb्याच  u्यात uळिास 

लाgन vेतला.... ्याच शेतsरी बापाचा १० वा १३ वा 
पािताना, tाताना तुला लाज नािी sा वाटत नुसतच 

पाि्याची हनश्िपिे मु्यासारtी.... 
 

dजsाल ्ििे तु्या छराtाली नवनवीन 

dधुहनs रयोuिी िोतात sाल तर ्ििे sुिी तरी 
वाढहिवस साजरा sेला वाटत तुला झाला cसेल थोडा dनaि 

पि िे सारे तुझी भीती vालव्यासाठी बर sा मािसा्या 
मनातुन dता तुच हवचार sर जे पाaढरे sावळे तु्यासमोर 

झुsायचे ते झुsतील sा... मu तुझ मि्व sाय राििार ते 

dता तुच ठरव sी sस gभ रिायचे ते हनभीडपिे  
ढालीसारtे...... 

 

sधी sधी तुलािी वाटत cसेल ना मनमोsळेपिाने 

रडावे ूरडून टािो िोडावा dसमaत िुमिुमनू uेला पाहिजे 

cसा पि तु्या रड्याचा, ूरड्याचा dवाज msूि तुझी 
sुिाला sीव तरी येत cसेल sा ua... dहि िो हs्येत 

हठsािी तुझी िुराव्था झालेली हिसुन येते sािी हठsािे 

तर पयषटन्थळ बनुन uेलेत मिाबळेवरसारtी शाaतते्या 
हठsािाaसारtी... तु्या या िुराव्थेsडे पािून मलाच तुझी 
िया येg लाuलीय ्ििनू िे पर ्मशाना तु्या sेहवलवा्या 
भयानs ॲपाला....  

 

तु्या छराtाली मािसे dयु्य सaप्यावर येतात 

पन ्या ्यतीला तु dयु्य सुॲ sर्यासाठी dसरा हिला 
cशी हसaधुताf सपsाळ सारtी मािसे vडलीिी cसतील 

तु्या साहन्यात. हभत vाबरत sाळजाला हपळे मारत हिवस 

ढsलत ्येय dहि dयु्य पिूष sर्यासाठी धडपडिारी 
जीवा्या dsाaताने dतले dत रडिारी cशी मािसिी तुच 

साaभाळलीस ना मu यात तुझी sोिती भावना लपली dिे 

sळेल sा? 

 

हमर सuे सोयरे परtा dपला िुरचा सuळे जि 

रडत cसतात ूरडत cसतात भेuाळले्या जहमनी्या 
भेuा साaधत तु्या छराtाली हिवसरार ना dजची हचaता ना 
gड़ाची पवाष नुसतीच बेभान िोgन हsa चाळी िोडत cसतात 

्या्या जा्याची िेच तुझेच msमेव हठsाि cसे cसेल ना 
जीथे मािसू uे्यावर तु्या पाठीवर चाauले बोलले जाते व 

्या्या dवडी्या सu्या uो१ी ्याला जाu्या जाuी 
हमळत cसहतल ना पन तुला sाय u ्याच तु cशीच gभी 
cसतेस हबनबोभाट...... पड झड झाले्या हs््यासारtी..... 
cडuळीत पड्यासारtी तुला िे हवचारायचे िोते हs िी भुत 

्ििजे sाय u ?  जuताना ्याaनी dयु्यभर िुस्याचा 
हवचार sेला ्याaचीच ती तडिडिारी d्मेच ना मu तु 

्याaना साaभाळुन sा vेत नािीस dप्या मािसासारtा... 
*** 

नननtल सनतश िगताप  

म.ु पो. बलेसर, ता परंुदर, नि पणु े

ठ पता : nikhiljagtap037@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९८५०५९०३७४      
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sनिता  

बलभ्कभर 

 

sुठे िोतो हवनयभau 

sुठे चालतो बला्sार 

sधी हि्ली sधी sजषत 

बvता बvता du dली 
dप्या vराजवळ uजषत  

भारतमातािी झाली cसेल ्याsुळ 

पािुन हत्या लेsंचे िाल 

tरच सोsावत चाललाय sाळ 

िाच sा हशवशaभुaचा मिारा्र 

vडले हजथे नरवीर सवषरे२ 

sधी िुलa sधी sोव्या s्यािी 
जातायत sुरतड्या ि्ली 
बस,टॅ्सी cन् मेरोच sाय 

सुरहषत राहिली नािी tेड्यातली u्ली 
वासनाaध साप सोडतायत राजरोस िु्sार 

d्िी माञ मशuुल िे्या िारतुरे 

cन् sर्या msमेsाaचे स्sार    ॥ 

 

dता तरी थाaबव्याच िवे 

िे सारे sािी 
हचञहवहचञ vटना cन् 

vडते sािीबािी  
िी cसली वेळीच ठेचायला िवीत सापa 
तरच हमटतील जरा माथयावरली पापa 
जर mवढे िोhनिी dपि sरिार नसु बaड 

मu dपिच dप्याला vो्ीत sॲ ्aड   ॥ 

 

cसेच जरा sा िोत राहिले 

्ञी िेिाचे लचsे तुटत राहिले 

मािुसsीचे वास vुटत राहिले 

तर सारी ्ञी जातच 

माuेल sोिाला सुरषा 
तं्िा cस्या हuधाडाaचा 

वेळीच पाडायला िवा िडशा 
ठेचावी याaची नाauी cन् sरावी sठोर हशषा  ॥ 

 

जर sािीच नािी sॲ शsलो dपि 

चार हिवस मोचे cन् पु्िा सारे शाaत 

समजुन ्यायचa dपिच dप्या पुर््वाचा 
sॲन टाsलाय caत 

पि cशातिी df- बहििं्या वेिनेचा 
जं्िा sानी पडेल dवाज 

dपोdपच uळुन पडेल 

मािुसsीचा लटsा साज 

मu sहधच uवाषने gठिार नािी मान 

cन् sायमचे बहधर िोतील sान   ॥ 

 

तं्िा dताच सावध िोh 

सारे msिाचे पेटुन gठू 

cन् िी सारी बाaडuुळa  
मुळासuट gtडुन sाढू   ॥ 

*** 

शनशsांत मा. बाबर  

बोररांिणीsर,नि. िालना 
ठ पता : shashikantbabar12@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९१३०६२०८३४ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

चारो्या  

चभरो्यभ                     
 

सुरवातीला sळत नािी  
cसे sा िोते ? 

्ििनूच रेमात पड्यावर  

जu बिललेले हिसते  

*** 

शाननल चंरsांत पाटील  

म.ु मोहोटयाचापाडा, ता. िाडा, 
नि. पालघर  

ठ पता : netbhaari@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ८९७५०७६४५६ 
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sनिता  

िवभस 

 

नुसतa चालत राििa ्ििजे रवास 

sधी sधी पळत जािa ्ििजेिी रवास 

df्या uभाषतुन बा६जuात येfपयंतचा रवास 

हsa वा पहि्या वासापासुन ्मशानापयंतचा रवास  

रवास cनहभञतेने चालु राितो msाटोsापासुन िुसयाष 
टोsापयंत, sधी ्येयासाठी sधी हिशाहिन पि dपला 
चालुच राितो रवास 

sुिा्या सauतीन रवास तर sधी msाaता्या साथीनa रवास 

sािी sमाव्यासाठीचा रवास cसो हsa वा sािी 
uमाव्यानaतरचा रवास 

िा सारा रवास चालुच राितो c्याितपिे 

शरीरानa थाaबवला तरी sुठे थाaबतो मनाचा रवास 

ते झेपावते हिशाa्यािी पहलsडे, सीमाaप््याड 

sधी हठsािापासुन हठsािापयंतचा रवास तर sधी 
मनापासुन मनापयंतचा रवास  

sधी caतर हमटव्यासाठीचा रवास sधी िुर जा्यासाठीचा 
रवास 

sधी मनासाठी sधी मनाहवॲॗ पि sरावाच लाuतं रवास  

या सायाष रवासात sधी नुसतa बvतो dपि तर sधी 
हनरtतोिी सारa  sािी 
याच रवासात vडतात भेटी राविात्या ढuाaसार्या 
c्पजीवी पि sायम लषात राििायाष  
cसा िा रवास वाटायला हचञ हवहचञ पि dयु्याचे सारे रa u 

िाtवतो िा सहचञ 

cuिी हनसuाषशी msॲप िो्याची cन् dप्याच ॲपाला 
बv्याची िेतो सaधी रवास 

cuिी बालपिी मोठे िो्यासाठीचा रवास cन् मोठे 

झा्यावर समाधानी िो्यासाठीचा रवास 

dपि सारa  सोडुन जातानािी ्मशानापयंतचा sरावाच 

लाuतो रवास 

sधी लोsाa्या tाaड़ाला tाaिा लावुन तर sधी लोsाa्या 
tाaड़ावर sरावाच लाuतो रवास  

ms ms वास vेत पुढ्या ट््याची dस धरत dपि sरत 

cसतो रवास  

रवासात िu िuिी िोते cन् जu्याची धuिी जािवते  

रवास िार sािी हशsवत राितो,जिु dपिच dप्या 
सावलीला tातो  
िाच रवास हशsवतो ,dपि पुढे सरsलो sी uो१ी sशा 
माuे जातात dज्या s्पना gड़ा eहतिासजमा िोतात 

sधी msाट्यानच sरावा रवास. पिावa tु्या हtडsीतुन 

बािेर हिसेल सारa  sािी, cuिी dsि ,सsस 

cन्  भsासशुॗा  
सsाळचा रवास तसा d्िाििायs ,शाaत ,हनवाaत, cन् 

रस्निायs 

dयु्या्या पटरीवर dपली uाडी नािी थाaबत sुठ्याच 

िोहसauसाठी. धावत रािते dप्याच म्तीत cन् चालुच 

राितो ctaड रवास  

जीवनाचा cहवभा्य भाu ्ििजे रवास dहि जीवन िा िी 
रवासच  

caधाराsडून रsाशापयंतचा, g्िातुन सावलीsडचा, 
मातीवॲन मातीtालचा, guव्यापासुन sापिीपयंतचा, 
dजचा ,gड़ाचा cन् नाहव्याचा रवास 

सारa  सारa  रवास, dस ,्यास cन् वास रवास 

रवास tरच रवास cसतो 
sधी वाळaवटातुन, sधी vाटा vाटातुन cसतो 
पि िरवेळी तो tास cसतो .......... 
*** 

शनशsांत मा. बाबर  

बोररांिणीsर,नि. िालना 
ठ पता : shashikantbabar12@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९१३०६२०८३४ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मरभठी रवचभरधन 

डोs शाaत cसेल तर हनिषय चुsत नािीत  cन 

भा्ा uोड cसेल तर मािसa तुटत नािीत.  

*** 

संरनहत  
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sनिता  

्तेी  
 

dम्या हs्येs हपढ्या मातीत राबुन मातीत uे्या । 
 

सावsरा्या ररनापायी वर नािी d्या ॥  
पिजा, dजा cन् dता राबतोय मिा बाप । 
 

sधी सुsa , sधी cवsाळी ्या्या डो्याला ताप ॥  
मातीम्ये राब्यात त्िा यuळा ॲबाब िोता । 
 

शेतsरी माझा त्िा बळीराजा िोता ॥  
मातीम्ये राब्यातच बापाची ियात जात dिे । 
जu चालले पबम्ये cन् बाप शेतीचे uीत uात dिे॥  
 

बापाला ्ििलa सोड सारa  dता  
यात राहिलय तरी sाय । 
 

बाप ्ििे पोरा, नाळ माझी मातीशी 
यातच vॉ माझे पाय ॥  
 

tरच uड्याaनो dता राहिले नािीत ते हिसa । 
रानात्या झुडुपातिी dता हिसतय sुठa ससa ॥  
 

dता msच sरायचa,शेतावरच रेम जरा हढलa sरायच । 
शेती सोडुन िुसरबी sाहितरी sरायच ॥  
*** 

शनशsांत मा. बाबर  

बोररांिणीsर,नि. िालना 
ठ पता : shashikantbabar12@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९१३०६२०८३४ 

 

 

 

 

 

sनिता  

्व्न 

 

ms िोतa uाव 

हतथे िोतa ms ठुमिार vर 

समोर छान बuीचा, ms मोठी sार 

पािायची ्व्ने सारीच चaिाची 
uो१ी eथ्या रती cन् eaिाची ॥ 

 

तसच िुसरिी िोतa ms uाव 

जरा िुर तटावर जाया हतथे नाव 

हतथे माञ हमञा न्ितa ठुमिार vर 

sुठे िोती झोपडी,sुठे हभaती हलaपती sर 

याaना न्िती sसली ्व्न पडायची साtरेची 
रन रोजच पडायचा, 
sाय tायचa cन् हचaता भाsरेची ॥ 

 

िी िोन uावa तशी पाहिली तर जवळ 

पाहिली तर हsसो िूर 

msीsडे पशैाaचा धुर तर 

िुसरीsडे dसवाaचा पुर 

िी न्िे sो्या िaतsथेतली uावa 
शोध्यावर sळेल,ूळtीच वाटतील नावa 
्ििायला याaचा msच dिे िेश 

िोvाa्यािी हिशोबातला वेuळा dिे शे् 

ms चsाs्या eaहडयातली ्माटष हसटी 
िुसरीsडे sुपोह्त भारता्या नावाची पाटी ॥ 

 

dपि dपलa sरायच cसतa 
dपि dपलa बvायच cसतa 
शेजार्याशी dपलa िेिavेिa नसतa 
िेच िोतायत dम्यावर सa्sार 

्ििुनच भेuाळ्याuत झा्यात eथ्या व््या 
cन् िुभauलीत eथली uावa ॥ 

 

सारा हबvडत चाललाय dsार cन् hsार 

मu तु्िीच साauा sलाम सर 
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sसे cन् sधी िोिार 

्व्न तुमचे dमचे साsार ॥ 

*** 

शनशsांत मा. बाबर  

बोररांिणीsर,नि. िालना 
ठ पता : shashikantbabar12@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९१३०६२०८३४ 

 

चारो्या  

चभरो्यभ 
 

१) वेिनाaचा tेळ िा 
चाले sसा हिनरात । 
dपु्याच वेिनेवर 

मीठ चोळती dपुलेच िात ॥ 

 

२) हनसuषिी ि्ली sुठे 

हनयम पाळतो dिे । 
मािसासारtा तोिी dता 
मािसाaना छळतो dिे ॥ 

 

३) बिलतात iतु cन् 

बिलतात वारे । 
वेळेनुसारे मािसेिी 
बिलतात चेिरे ॥ 

 

४) मुtवटे vालुन ि्ली 
हिरतो cसतो विवि । 
dपु्याच चेियाषची मu 

भासु लाuते चिचि ॥ 

*** 

शनशsांत मा. बाबर  

बोररांिणीsर,नि. िालना 
ठ पता : shashikantbabar12@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९१३०६२०८३४ 

 

 

sनिता  

्ंकभर्त बीज 

 

जीवनिायी रषिs्यांचा   जर "vातच" 

"रvात" eथला | 
fतराaसाठी हवशाल िोh 

sा मी sवटाळून मृ् युला ? || ध.ृ || 

 

हषतीजाचेिी नसते बaधन शाहपत 

भमूी cथाau mैशी | 
रत जळून छायेवीि हजsडे 

साauाड्याa्या cuहित राशी | 
cनaत व्े शाप भोuुनी िुटे 

पालवी ्या धरिीला |  
fतराaसाठी ...||1|| 

 

sॲिामयी मu रोप huवते हिमालयाचे 

धयैष caतरी | 
वार झेलुनीिी स१ृीचे रोप पसरते 

परोपsारी | 
हवव पािूनी तडिडिारे रोप vडहवते 

वटवषृाला | fतराaसाठी ...||2|| 

 

छाया ६ाची बनते vरsुल जि ूवास 

िा र्येsाचा | 
मॲभमूीतील तृ् िेसाठी जि ूहनझषर 

िा चतै्याचा | 
s्पवषृ िा dनaिाचा sा tुपतो मu 

्या िवैाला ? | fतराaसाठी...||3|| 

 

झaझावाती sाळी छाया msे 

हिवशी नभास हuळूनी | 
sa हपत िोती ििाहिशािी हतथे 

िाहमनं्या नृ् यानी | 
ढाल बनवनूी तॲ '्वत:सी' 
धरतो रड़ी र्येsाला | 
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fतराaसाठी...||4|| 

 

हनभषय ha च तॲ िा पािून "cिa 
ठंuिा" नभी हवजेचा | 
नtहशtा्त पेटूनी िाहमनी राि 

जाळूनी जाते ६ाचा | 
बीजिी जळते जहमनीम्ये रन 

हवचाॳन िाचा ्वत:ला | 
"fतराaसाठी हवशाल िोh 

sा मी sवटाळून मृ् युला ?" ||5|| 

*** 

मsरंद सुधाsर पाटोळे-sदम 

ठ पता : makarandpatole32@gmail.com  

 

 

sनिता  

अ्भवती  
 

चsवा  िेhन  स्य  िडहविे   

cसे  डाव  िा  पररह्थतीचा | 
cशावती्या  हववासाने   

sुिास  चेिरा  रलयाह्नचा  ? || ध.ृ|| 

 

h्िात  sरपनू  स१ृी   
जं्िा caतsष लिाने  ्या  मळsट | 

मेv  धॳनी  शीतल  छाया   
मायेनी  तीज  ्िाh  vालत | 

sलि  वािूनी  भरतो  नयनी   
शालु  हिरवा  समृॗ ीचा ! .. cशावती्या || 1 || 

 

तिृ  वषृ  cन  स१ृी  सारी   
cमतृव्ाषवातुन  ्िाhन | 

पर्परातील  ्पधाष  हवsृत   

िेवेिावे  जाती  वािून  | 

शावत  शाaती स१ृीमधुनी   
ॳजवे  casुर  समृ् िीचा  ! ... cशावती ....|| 2 || 

 

जमीनीवर्या वेलंची  मu   

तिृ-तॳa शी  मरैी  िोhन  | 

वषृ - लता  वायाषवर  झुलता   
स१ृी  hठते  जि ू शिाॳन  | 

शावत  शाaती  परी  वनातील   

पािून  जळतो  जीव  हवजेचा ! ... cशावती || 3 || 

 

"रपात" hजेचा  sोसळतो  
वषृावर  मu  हuळ्या  हतजला | 
cह्न  जळता  सरपि  पिातो   
सaहचत ठेवा  सोबत  जळला | 
लुत  िोhनी  vेतो  cनुभव   

"शीतलतेतील  सtोलतेचा !"... cशावती्या || 4 || 

 

परी  sाळ  सरतो  सौ्याचा   
ते  बिलाaचे  वारे  वािून | 

sुतुिल  वायांचे  स१ृीला   
जरी  िुलते  रोमाaहचत  िोhन  | 

ूला्याला  sळतो  परी  तो   
तत  वास  भी्ि  caताचा | … cशावती्या || 5 || 

 

शीळ  vालनूी  ि ष्भरीत  जो  
६ा  स१ृीला  चटsे  िेhन  | 

स१ृीतील  हिरवाfसोबत  

 “जीवन” hsळून  तिृ - झुडूपाaतुन  | 

sरड्या  रa uातुन  जि ू जातो   
ूढुन  uालीचाच  मृ् युचा  | … cशावती्या || 6 || 

 

भुमीतील  ूलावा  िरवनू   

िाटून  भय  "्वcह्त्वाचे" | 

वषृाaची  मu  मुळेच  हभडती  पाय  

ूढ्या  पर्पराaचे  | 

वापि  बनुनी  मुळे  राषसी  vास   

vेत  sोव्या  मुळाaचा | … cशावती्या || 7 || 

 

cशावती्या  वािळात  या 
 fवली  हठिuीहि  धडपडते  | 

"िोन  षिाaचे  जीवन  मज sा ?"  
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 ्ििनूी  ढसाढसाहि  रडते  | 

"हमटव ू ्वत:ला"  ्ििते  हठिuी "  

भार  िार  झाला  िु:tाचा " | ... cशावती्या || 8 || 

 

झोsुन  िेता  परी  भुमीवर   

ती  cपु्याला  िवै  बिलते  | 

जीिष  सु्या  तिृात  पडूनी   
हि  तेज  हिचे  हव्तारत  जाते  | 

पिाता  पिाता  हवशाल  िोता   
िसतो  िावानल रलयाचा  | … cशावती्या || 9 || 

 

्ििे  िूर  िावानल   

"fवले  जीवन dधी  िोन  षिाaचे  | 

हवशाल  वषृाaना  परी  हuळतो   
साषीिार  जे  uतशतsाaचे  | 

वनास  हuळूनी  ठसा  सोडूनी   
जाfन   'शावत'  cशावतीचा  |" 

cशावती्या  हववासाने   

sुिास  चेिरा  रलयाह्नचा ? || 10 || 

*** 

मsरंद सुधाsर पाटोळे-sदम 

ठ पता : makarandpatole32@gmail.com  

 

 

 

 

sनिता  

सभ ा्क 

 

पवूषसaचीताने sमषबaधनाचा 
िेरा नहशबी dला 
८४ लष योनी हिॳन 

माया नuरीत ज्म झाला ........ 
 

sािी sळ्या dत 

सरले c्लड बालपि 

sतेपिाचा बुरtा पाavॳन 

जपावे लाuले मोठेपि ...... 

सळसळ्या g्सािाने sेला 
तडििार ताॲ्यात रवेश 

पाहिले्या ्व्नa पतूी साठी 
vे्या प्लेिार झेप ..... 

 

वेळोवेळी vेतली gaच भरारी 
cसा्य ते स्या sर्यास 

पि नेिमीच झाली पatाaची छाटिी 
चौsटीतील बaहि्त dय्य जu्यास .... 

 

तरीिी dशावािी रािून 

sरीत िोतो धडपड 

cu्य ,cत्यष sर्यासाठी 
तडजोडी्या जaजाळात या 
ड़ावी लाuली e्छा dsाaषाaना मठूमाती ..... 

 

हन्वाथष,हनरर्छ मनाने 

सिवै हिला मितीचा िात 

चाauुलपिाचा िायिा vेत 

्वाथी जuाने sेला 
sायमच हववासvात ..... 

 

dयु्या्या वळिा वळिाaवर 

सोडून uेले साथी 
सa्याछाया हभवाहवता 
sािी न gरले िाती .... 
 

dय्य सरले हनरथषs 

भौहतs सुtा्या माuे लाuनू 

caहतम vडीला मृ् यलूा पुढ्यात पािून 

मी ्याला ्ििालो 
जरा सवडीने येतोस sा? 

uेले जuायचे रािून...... 

 

sृ्िहरया 
*** 

िषाइ नsड ेsुळsणी  
नागपूर -३६ 

ठ पता : varshakulkarni73@yahoo.com 

मोबाठल रमांs : ८००७६७२९८३             
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sनिता  

मनीषभ  
 

नवे व ष्, नवे पवष 
नवे हषतीज, नवी रभा 
ड़ा मनास नवी gभारी ...... 
 

नवे ्व्न, नवी dशा 
्या gaच uuन भरारी..... 
नवे ्यास, नवी हिशा 
ठेवा मन हनभषय sरारी ..... 
 

नवे रन, नवी d्िाने 

समथष पेला सषम बािुaवरी ...... 
नवे धे्य, नवे gहि१ 

uाठ्या माuष िमा 
vेgहन रम सवषतोपरी ..... 
 

टाळा रलोभने, बाळuा सaयम 

वाu ूनsा cहवचारी ..... 
राtा मनी हववेs 

िोh नsा ्यसनी, हवsारी ..... 
 

िेh नsा िु;t sुिा 
लाuेल cसे हज्िारी .......... 
हवसॳ नsाच sं्िा 
dिे िा िेि नवरी..... 
 

बिॳ िे वसaत 

सिा dयु्यभरी ........ 
िीच dस cसे 

मनीची caतरी .... 
 

gमटू िे जीवनी सिा 
रa uछटा िुलपाtरी ........ 
sररते िी मनी्ा 
माहझया म्व्तरर.... 

cसो सिवै sृपा 
तु्िावरी परमेवरी .......... 
िेच राहथषते हरवार 

चरिी या मातेवरी ..... 
*** 

िषाइ नsड ेsुळsणी  
नागपूर -३६ 

ठ पता : varshakulkarni73@yahoo.com 

मोबाठल रमांs : ८००७६७२९८३             

 

 

sनिता  

रवचभংन घ ेमनभलभ 
 

मीच sा तु्या मनाला 
मा्यात uुaतवावे, 

तचू तु्या मनाचे 

शोध vेत जावे ! 

cभau िे नाते sुठले 

जोडिारे िो्िी मनाला, 
मनाला तु्याच हवचाॳन vे 

नsो हवचाॳ िुस्या sुिाला 
िसता िसता sधी येतो ॳसवा 
रडतानािी सरू िसवा 
मीच sा समजतू vालावी 
िेिी हवचाॳन vे मनाला तं्िा 

षि िोन सुtाचे पिरी पडावे 

cसेच sा वाटत रिावे ? 

dनaिातिी मािसा्या नयनी 
पािी sा िाटून यावे ! 

*** 

मतुनिहारी 
  ठ - १२/७२, थमइल sॉलनी, 
 परळी ििैनाथ ४३१५२० 

ठ पता : muktvihari@gmail.com 

मोबाठल रमांs : ९८६०९८५९११   

mailto:muktvihari@gmail.com
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sनिता  

तभई 

 

dfबाबा राuव्यावर 

समजुत sाढिारी ती ताf 

पि चुsीचे वाu्यावर 

राuीट ॲप धारि sरिारी ती ताf 

 

sधी uहित चुs्यावर 

समजुन साauिारी ती ताf 

पि िोनहव्यी dप्याला 
माहिती हवचारिारी ती ताf 

 

mtाड़ा िॉापायी ॲस्यावर 

समजुत sाढिारी ती ताf 

dfबाबा बािेर uे्यावर रेमाने                 

 हशराचा vास भरविारी ती ताf 

 

रषाबaधनला हत्या dवडीचे 

हu्ट vेत्यावर tु् िोिारी ताf 

वाढहिवसाला tु् िोhन हu्ट व 

छानसा uालावर पापा िेिारी ती ताf 

*** 

निरम सरs 

ठ पता : vikramsarak13@gmail.com  

 

 

sनिता  

कभय जभदु केलीस 

 

sाय जािु sेलीस  

dहि तु मा्या मनात dलीस  

तुझे ते मा्याशी चाauले वाuिे  

पािुन मला वाटले तु माझी झालीस 

पि जे्िा तुला मा्या मनातले 

साaहuतले्यावर तुझे ररलेहशनशीप sळिे 

्वतbला िारलेला पािून ्वतbचा राu राu 

sरत िुbtाने माझे परत माuे वळिे 

तुझा राu राu sरावे तर 

तुझी ्माfल तुझा राuच येत नािी  
तुला हवसरेन ्िितो पि  

तुझी dठवि तुला हवसॲ िेत नािी 
मला cसा िुbtी बनवुन  

तु मला सोडून जावो नsो ना 
िारलोय िे sसे समजावु मनाला 
dता मरैीि ्ििनू रािशील ना 
*** 

निरम सरs 

ठ पता : vikramsarak13@gmail.com  

 

 

sनिता  

एकदभ मभ्यभ लकेीलभ 
 

msिा मा्या लेsीला  
sोडे मोठे पडले u  

साau साau df माझे  

बाबा sुठे िडले u  

  

gठते ते्िा हिसेना तो  
झोपतानािी cसेना u  

मu िाताaचा sॳन पाळिा  
cauाf sोि uातो u  

  

msच cसा हिवस ्यारा  
बाबा सोबत cसतो u  

c्tा हिस लेsीचा सारा  
dनaिात सरतो u  

*** 

ननलशे gिाळ  

दापोली / नपसठ 

ठ पता : nilesh.ujal16@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ७०४५३९८५६१  
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sनिता  

मो्यभचभ ्बं 

 

िाटून dले dsाश 

थंब पा्याचा नािी 
धावनू ये वॲिराजा 
cauाची झाली लािी 
  

डाव लपा छुपीचा 
tेळू नsोस cसा 
जीव झाला sासावीस 

पा्याहवना तरिडे मासा 
  

dशेने तु्या वाटेsडे 

नयन लावनू बसले 

धरती्या sुशीत बीज 

डोळे हमटून झोपले 

  

ॲसनू बसली धरती 
वाट तुझी पािून 

तुिी मोठा िॉी 
नािी dलास धावनू 

  

caतरीची  साि माझी 
षिभर ns dता 
मो्या्या थंबाने तु्या 
धरिीस ्िाविेू dता 
*** 

नsरण नदलीपsुमार ्हसsर  

म ु. sेळी, पो . चािंड,  
ता िु्नर ,नि पणु े410502 

ठ पता : kiranmhaskar59@gmail.com 

मोबाठल रमांs : ९१११११०५६९  

 

 

 

sनिता  

रभवण... 

 

रावि d्यावर मी 
हनळा सावळा िोतो... 
तुझी dठवि येते  

पु्िा वंधळा िोतो... 
 

रa u ६ा राविाचा  
sािी nसा tुलतो... 
डायरीत जपलेला 
पु्िा uुलाब बिरतो... 
 

ृिया्या रनाaना 
रावि िेतो gतर... 

जtमाaसाठी िोतो 
तो मायेची िुa sर... 

 

मला नेिमी रावि  

tरे जuिे हशsवतो... 
वेिनाaना जािुनी  
dसवाaना िसवतो... 
 

सये राविसरंचा 
cauावरी शिारा... 
ू्या dठविंचा 
वाितो मaि वारा... 
*** 

ननलशे sिड े 

csोला  
ठ पता : nilesh.k8485@gmail.com 

मोबाठल रमांs : ९८२२३६७७०६  

 

 

 

mailto:Nilesh.k8485@gmail.com


नेटभारी f साहि्य चळवळ............................................................................................................................. .................................................. netbhaari@gmail.com 

नटेभारी f हिवाळी cas २०१६                                                                                       netbhaari.jimdo.com 79 

 

 

 

sनिता  

बडूेकरभव  

 

msा त्यात बेडूsराव  

लठ िोते िुuलेले  

त्यातील सारे मासे  

मटsावनू बसलेले !! 

  

िुशारीने gड्या मारत  

त्याबािेर ते पडले  

तेवढ्यात पॉहिशी  
सापाने ्याला tा्ले !! 

  

साप भाh dनaिाने  

हuर्या vेत चाल ूलाuले  

छाती िुuवनू मुauसूाने  

्याला हतथेच मारले !! 

  

cसेच dपि msमेsाaवर  

cवलaबनू cसतो सारे 

यालाच dपि हवञानात  

जीवनचि ्िितो रे !!  

*** 

ननलशे gिाळ  

दापोली / नपसठ 

ठ पता : nilesh.ujal16@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ७०४५३९८५६१  

 

sनिता  

बभप 

 

बाप नावाचa ms जिाज cसतa 
झेलुन वािळ वारे eह्छत ्थळी पोिचवतa 
df झाली vराचा sळस बाप झाला पाया 
नािी sरता येत श्िात ्यत रे बापाची माया 

ििसाची uरे ्ििजे बाप 

vामाच हसaचन cसतो बाप 

बापा्या मनी हsती तरी हचaता  
msटाच सोडवतो सaसारी uुaता 
s१ाळू बाप शोधतो भाsरी vास 

िुbtा्या पिाडातिी vेतो ्यास 

ज्मभर cरुaचा dवळून cसतो बाaध 

जाता लेs सासरी sोसळतो tाaब 

नािी येत लवsर सu्याa्या ्यानात 

येता िुbtाचे सावट तोच रितो g्िात 

sळेल रे तुलािी न्sी तझूा तो बाप 

जे्िा िोशील त ूतू् या लेsराaचा बाप 

*** 

योनगता  नsरण पाtल े

पणु े 

ठ पता : yogitakotkar51@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९२२५७९४६५८  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

चारो्या  

चभरो्यभ                     
 

नजरेतनू हिसते ते सुॗा रेम cसते  

श्िाaतनू ्यत िोते ते िी रेम cसते  

भावना पररह्थतीनुसार बिल्या तरी  
जे जu्याची रेरिा िेत ते रेम cसते  

*** 

शाननल चंरsांत पाटील  

म.ु मोहोटयाचापाडा, ता. िाडा, 
नि. पालघर  

ठ पता : netbhaari@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ८९७५०७६४५६ 

 

http://marathi.pratilipi.com/dhananjay-shankar-patil
http://marathi.pratilipi.com/dhananjay-shankar-patil
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sनिता  

"ती रवहीर तहभनललेी" 

 

डो्याa्या sडाaवर  

हव्sटले्या  
dयु्या रमािे  

तu धॳन राितात  

dसव......  

रवािा्या हिशेने 

वाि्यासाठी.... 
शोधात हविारी्या.... 
sाळवaडते सार  

dयु्य 

हिरत राित  

्वतbभोवती  
सुtा्या शोधात  

पािवठ्यावर  

हवसा्यासाठी...... 
पन msा vोटासाठी  
हिवस रार जाuनू 

dsाशाsडे मान वर  

sॳन पाित रािते  

"ती हविीर तिानलेली" 

पा्या्या dशेने...... 

ूल dयु्य पु्िा  
हमळहव्यासाठी.... 
*** 

नननtल िगताप   

परंुदर 

ठ पता : nikhiljagtap037@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९८५०५९०३७४ 

 

 

 

 

 

sनिता  

मोड कभळजभचभ 
 

sस gतरल जीि  

dज dल पाभारीत  

gभा रािीला हवठोबा 
तोल sसा सावरीत...... 

 

बलै जुपली rताला  
सुॲ झालीया पेरि 

िाती धॲन sासरा  
माती uाडतो धोरि..... 

 

शोधी झाडाची सावली 
sरी बसनू ्यािारी  
झरा पुटतो न्याि  

वािु लाu्या हवहिरी...... 
 

झाडा िुटली पालवी  
sसा बिरला जीव 

मोर नाचे cauनात  

gरी मावना रa  uाव...... 

 

िु:t gरात िाबुनी  
मोड sाळजाला dला  
पावसा्या हवसा्याि  

थंब मो्यावािी झाला........ 
*** 

नननtल िगताप   

परंुदर 

ठ पता : nikhiljagtap037@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९८५०५९०३७४ 
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sनिता  

मी मरभठी,मभझी मरभठी  
 

मी मराठी, माझी मराठी 
नsो िुsाचा जयvो् , 

dपिच बोलत नािी मराठी 
िेh नsा िुस्याला िो् ...!! 

 

मराठी जuवा, मराठी जाuवा 
नुसते बोलनू sाय gपयोu ? 

िुस्याशी मराठी बोलनू िाtवा 
तरच िोfल sािी gपयोu ..? 

 

मराठीचा डाauोरा नुसताच हपटू नsा 
हतचा मान स्मान वाढवा 
मराठीचा िजाष vसॲ िेh नsा 
हतला वभैवा्या हशtरी बसवा ... 
*** 

िा. सौ.संनगता भालनसंग  

cहमदनगर 

ठ पता : sangita_bhalsing@rediffmail.com  

 

 

सुधाsरी  

सभवळयभ रवठलभ 
 

१.  

सावळया हवठला 
sेलीस sरिी 
लाuले झुरिी 
मन माझे ... 

 

२.  

सावळया हवठुचे 

धररते चरि 

येतसे मरि 

सोडीना मी .. 
 

३.  

सावळया हवठला 
लाuली रे ूढ़ 

िेिाचे रे tोड 

वािीन मी ... 
 

४.  

सावळया हवठला 
जीव तळमळे 

जuे बळेबळे 

तुजपायी ... 
 

५.  

सावळा हवठल 

सपनी भेटतो 
मनात वसतो 
सtा माझा .. 
 

६.  

जनाबाf sरी 
हवठलाचा धावा 
vोर लाuे जीवा 
पाaडुरa uा ... 
 

७.  

हवठुची पaढरी 
िाsेचa caतर 

भास मला तर 

मािेराचा ... 
 

८.  

सावळा हवठल 

sरी भानामती 
sररते मी रीती 
येडया वानी ... 
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९.  

पaढ री्या वाटे 

िुलाaचा u सड़ा 
जीव झाला येड़ा 
हवठु पायी 
 

१०.  

हवठला्या पायी 
dनaि सोिळा 
लाहवतोय लळा 
वारsरी ... 
 

११.  

सावळया हवठला 
पड़ते रे पाया 
येरे मला ्याया 
पaढरीला ... 
 

१२.  

लेsुरवाळा त ू

sटी मज vेf 

dशीवाषि िेf 

पाaडुरa uा ... 
 

१३.  

हवठु िरबारी 
लाहवले झुaबर 

पिाया नaबर 

वारsरी... 
 

१४.  

पaढरीचा थाट 

पािते िुॲन 

हवठुला ्मॲन 

सaसारात ... 

 

१५.  

तन मन धन 

cपषि तुजला 
सावळया हवठला 
dहश् िे ... 

 

१६.  

हवठु िरबारी 
वारsरी नाचे 

िररनाम वाचे 

g्चाररत... 

 

१७.  

सावळया हवठला 
dठहवते तुला 
सरैभरै झाला 
जीव माझा... 
 

१८.  

सावळया हवठुची 
पaढरी सजली 
वाट लाल झाली 
uुलालाने ... 

 

१९.  

सावळया हवठुची 
समाधी भauली 
dरती रa uली 
uाभा्यात ... 

 

२०.  

सावळा हवठल 

सुaिर िे ॳप 

िेिाचा िा धुप 

ूवाळीते ... 

 

२१.  

सावळया हवठुची 
मरूत सपनी 
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जीवाला sाचनी 
भेटीची ती ... 
 

२२.  

सावळया हवठूला 
sररते वaिन 

िेिाचे चaिन 

guाळुन ... 

 

२३.  

सावळया हवठला 
धररते मी ताल 

लाहवते मी चाल 

cभauाला ... 
 

२४.  

लाuे िुरिुर 

डोळा येf पुर 

जाh नsो िूर 

पाaडुरa uा ... 
 

२५.  

हवठु माझा बाप 

रtुमाf df 

मािेरी मी जाf 

पaढरीला ... 
 

२६.  

सावळया हवठला 
येh िे रे सर 

डोळा येf परू 

बळीराजा ... 
 

२७.  

लाuली u ूढ़ 

मािेराची मला 
हवठला ्यायाला 
ये रे बापा... 

२८.  

सड़ा हन राauोळी 
cauिी vातली 
हवठुने पुसली 
पावलाने ... 

 

२९.  

लाडाची u लेs 

tेळती msली 
हवठुने टाsली 
रेम ृ१ी ... 
 

३०.  

हवठुने लावले 

मला बाf वेड 

लाuेना ती uोड 

भाsर िी... 
 

४१.  

चaिभाuा हतरी 
हवठुची davोळ 

sिाष तो मaजुळ 

वाजतसे ... 

 

४२.  

सजली पaढरी 
वाजत uाजत 

लuीन लाuत 

पाaडुरa u ... 

 

४३.  

सावळया हवठु्या 
पaढरीची वाट 

लाuे हिवे vाट 

सुaिर तो ... 
 

४४.  

ूठावर ूवी 
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िळि िहळते 

हजभेला वहळते 

पाaडुरa uी ... 
 

४५.  

सावळया हवठुची 
sरावी ती भती 
हमळेल ती मुती 
जीवनात ... 

 

४६.  

नर cहि नारी 
लोळती vोळती 
पाय ते धररती 
हवठलाचे .... 

 

४७.  

सावळया हवठुचे 

पाhले हझजती 
म्तs टेहsती 
वारsरी ... 
 

४८.  

हवठुची पaढरी 
झाली लाल लाल 

gधळी uुलाल 

वारsरी ... 
 

४९.  

राgळी nsली 
हवठल माhली 
ॲह्मन ॲसली 
uिीने ्या ... 
 

५०.  

टाळ मिृauाचा 
dवाज sानात 

हवठल मनात 

भरला uे ... 

 

५१.  

राधा रेमवेडी 
sृ्िा्या भहतत 

हवठु्या भहतत 

जनाबाf ... 

 

५२.  

बोले जनाबाf 

येरे बा हवठला 
ूवी ती uायला 
जा्यावर ... 

 

५३.  

जा्यावर ूवी 
हवठलाची येते 

dनaिे िळीते 

िळि ते ... 

 

५४.  

िळि िळीते 

ू्या uात uात 

भार sमी िोत 

रमाचा तो ... 
 

५५.  

जाते ूढताना 
िम u भरला 
वासात gरला 
पाaडुरa u ... 

 

५६.  

िु्sाळ पडला 
sृ्s cडला 
िान िे हवठला 
पावसाचे ... 
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५७.  

हवठला रे बापा 
पाड त ूपाhस 

येh िे हिवस 

सोहनयाचे ... 

 

५८.  

हवठला रे बापा 
पावसाला dि 

vाहलते मी dन 

ॲ्मीनीची ... 
 

५९.  

हि्य ते िशषन 

हवठोबाचे ॳप 

हिप cहि धुप 

ूवाळीते ... 

 

६०.  

सावळया sपाळी 
चaिनी ूलावा 
हमळतो uारवा 
हवठलाला... 
 

६१.  

सaसार तापाने 

हभजला पिर 

vाहलतो पाtर 

पाaडुरa u ... 

 

६२.  

पािते हवठूला 
डोळे u भॳन 

जाfल सॲa न 

िुbt माझे ... 

 

६३.  

uुॲ uुॲ हिरे 

िuडाचे जाते 

जि ूू्या uाते 

हवठला्या .. 
 

६४.  

युuे cठाहवस 

हवटेवर gभा 
परर मुtी रभा 
हवठला्या .... 
 

६५.  

साजुs तुपात 

नवेैड़ाची पोळी 
भती माझी भोळी 
हवठलाची ... 
 

६६.  

हवठला्या पायी 
भोळी माझी भती 
िेवा िे रे शती 
सasटात .... 

 

६७.  

जनी dळवीते 

हवठल माhली 
पावलो पावली 
भहतने ती ... 
 

६८.  

पaढरपुरात 

मन शाaत िोf 

dशीवाषि िेf 

पाaडुरa u .... 

 

६९.  

जाहतभेि मोड़ी 
पaढरीची वारी 
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समानता सारी 
हवठु पायी .... 
 

७०.  

d्ाढ़ी sाहतषsी 
हिaडी ती चालती 
मुtानी बोलती 
पाaडुरa u ... 

 

७१.  

सावळा हवठल 

vाहलतो पाtर 

gभारा मtर 

भतीचे ते ... 

 

७२.  

हवठल चरिी 
सुtाचा साuर 

भरावी vाuर 

dनaिाची ... 
 

७३.  

मनाचा रे वाॲ 

sसा रे dवॲ 

sसा रे सावॲ 

साau हवठु .... 

 

७४.  

हवठु िरबारी 
हsती िी uिी 
लोs िेती विी 
sीतषनाने ... 

 

७५.  

रa uले sीतषन 

पaढरपुरात 

dवाज gरात 

हचप्याaचा ... 

७६.  

वारsरी पिा 
cनवानी चाले 

मुtानी तो बोले 

 

पाaडुरa u ... 

७७.  

जा्यावर ूवी 
हवठलाची uाते 

िलsेच िोते 

तन मन ... 

 

७८.  

cजब सोिळा 
सुtावे नजर 

टाळाचा uजर 

पaढरीत ... 

 

७९.  

चaिभाuा धावे 

dनaिे नाचत 

धुवनू टाsत 

पाप सारे ... 

 

८०.  

हवठु्या चरिी 
साsडे vालती 
माvारी हिरती 
dनaिाने ... 

 

८१.  

हवठुची हशिोरी 
भतीने भरली 
d्िीिी सेहवली 
dनaिाने ... 

 

८२.  

सावळया हवठला 



नेटभारी f साहि्य चळवळ............................................................................................................................. .................................................. netbhaari@gmail.com 

नटेभारी f हिवाळी cas २०१६                                                                                       netbhaari.jimdo.com 87 

 

 

 

माuते मी िान 

थोडा तरी dि 

पाhस रे .... 

 

८३.  

tुिावते मला 
ना्याची पायरी 
हवठल मaहिरी 
पहिली ती ..... 
 

८४.  

हवठु्या मaहिरी 
पताsा िड़sे 

cसती लाडsे 

वारsरी ... 
 

८५.  

पaढरीची वारी 
तानभsू जाf 

gपाशी मी रािी 
बारीमaिी ... 
 

८६.  

हवठु िरबारी 
रa s cहि राव 

समान तो भाव 

पाaडुरa u ... 

 

८७.  

हवठु्या चरिी 
िेि तो पडावा 
मोष तो vड़ावा 
fि लोsी ... 
 

८८.  

सावळा हवठल 

भतीचा भुsेला 

gपास मी sेला 
हनरa sार .... 

 

८९.  

सुaिर ॲह्मिी 
बोलते मनाशी 
msटी sा cशी 
हवठु हवन .... 

 

९०.  

msली ॲह्मन 

राgळी gिास 

हवठुचा तो भास 

मनामधी .... 
 

९१.  

msली ॲह्मन 

gिास हिसते 

cशी sा ॳसते 

हवठुवर ... 

 

९२.  

ॲह्मन ॲसली 
समजव हतला 
भेटीला तो dला 
भतuि ... 

 

९३.  

पaढरपुरात 

सोहनयाची tाि 

लुटे थोर सान 

भतीची ती ... 
 

९४.  

पaढपुषरात 

sसा uलबला 
uजर तो झाला 
हवठुनाम .... 
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९५.  

पaढरपुरात 

मुह्लम तो भत 

dळहवतो फत 

हवठु नाम ... 

 

९६.  

मुह्लम तो भत 

वारीला हनvाला 
बारीला बसला 
cनवानी... 
 

९७.  

ॲह्मन सुaिरी 
लाu राaधायला 
वारsरी dला 
जेवायला ... 
 

९८.  

पaढरपरूात 

समतेचा राजा 
पाaडुरa u माझा 
जीव भाव ... 

 

९९.  

हवठल भेटीची 
लाuलीसे dस 

िोत dिे भास 

रारaहिन ... 

 

१००.  

चaिभाuा हतरी 
सुaिर ती रेती 
पायाला लाuती 
मh मh ... 

 

१०१.  

sाम िोध मोि 

िूर मी साररले 

चरि धाररले 

हवठलाचे .... 

*** 

िा. सौ.संनगता भालनसंग  

cहमदनगर 

ठ पता : sangita_bhalsing@rediffmail.com  

 

 

sनिता  

मी एक  

 

ms s्या 
नsोशी cसनूिी uभाषत राहिले 

माते्या रत माaस वासावर जuले 

s१ िालdपे१ात हशषि झाले 

बुहॗचा dधार पायावर gभी राहिले 

मी ms प्नी 
सासर्या सेवेत जीवन वाहिले 

dञा, नरता हवनय uुि धररले 

सावली पतीची बननू राहिले 

राब्याचा uाaव daिि हमळाले 

मी ms df 

पोटात्या uभाषशी सुtसaवाि sेले 

हsलहबल ता्यात िुbt हवसरले 

तळिात पाळिा, नेराचा हिवा sेला 
gतम ञान सa्sार हशषि हिले 

मी ms री 
ॲढी परa परा sधी धॳन,सोडून 

िुbt, वेिना, सasटाशी लढिारी 
समाजशृatला sधी धॳन, सोडून 

्वतb च ्वतaर cह्त्व शोधिारी 
*** 

िा. सौ.संनगता भालनसंग  

cहमदनगर 

ठ पता : sangita_bhalsing@rediffmail.com  
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sनिता  

घ ेअवतभर पु्हभ 

 

sृ्िा पु्िा vे cवतार  

sलीयुuाला भार sa साचा झाला.! 
वापार वेळी msच िोता मामा  
तरीिी लuबuीने धावनू dला.!! 
 

मामाने तर मारले जीवaत मुले  

येथे तर uभी sळी tुaटती.! 
बिूत झाली रे g्पहत िै् यsुळa   
स्जन sोन नच gमजती.!! 
 

तु्याsडे चोरी िोती हचताची 
येथे रोजच tुला र१ाचार.! 

रािीला न हवचार शुॗता  
रोजच चाले sसा cहवचार.!! 

 

िौपिीला पुरहवले त ूवर 

वर पुरवाया gरले ना sोिी.! 
रोजच वराaची लुट िोते dिे 

वालीच रािीला नािी sोिी.!! 
 

मaजुळ  िोता बासुरी ्वर  

uायी िोडत िो्या िaबरडा.! 
रािीली नािी बासुरी ्वनी  
रािी्या न uायी ित uराडा.!! 
*** 

गिानन पिार पाटील  

िঁड दिेी, नहंगोली 
ठ पता : gajupawar4896@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ७०६६७७९२६५  

 

 

 

 

sनिता  

"मन वडे े्व्न" 

 

मन वेडे िे रमतच नािी  
समजावले हsती तयासी..! 
sोठे माझे ते येsत नािी, 
sािी साauा भट्या मनासी..!! 
हचत िरपले भान हवसरले  

तुझा मोि सtे dवरेन..! 

ॲप ्व्नी हिसे लाविे u, 

जसी हिरेजडीत नवर्न tान..!! 

लाuत नािी पापिी डोळा 
ृ१ी हिसे रारaहिन मोहिनी..! 
जािूuरी तु्या श्िातनू  

वािे dठविी डोळा पािी..!! 
यालाच ्िितात sा रेम सtय? 

हवसर ना चेन जीवासी dता..! 
sसा मोिून बोजवारी बुडालो  
sसा तोल सावरेल पुरता..!! 
हचaता tािार gठून िेिाती  
भीती वाटते sधी जिाaची..! 
sधी वाटले झोsून या िेिाला,  
पि लषमि रेtा dडवी जuाची..!! 
वाटले मनाचा uुaता sाढता 
dशा प्लवीत िोfल sािी..! 
dठविी वाचनू हिवस नािी  
िुरिुर लाविारी sिािी िी..!! 
नsळत पडलो नयन बािी  
gमजले नािी sसे ते्िा u..! 

जसी त्यावर भाजनू लािी, 
िो्िी जीवन तडिडती u..!! 

*** 

गिानन पिार पाटील  

िঁड दिेी, नहंगोली 
ठ पता : gajupawar4896@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ७०६६७७९२६५  
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sनिता  

''नकभ रह्मत हং'' 

 

g्िा्या ििाsतेनी  
रtरtीत झा्या वाटा.. 
भेuाळलेली 'पायच' सारी 
माtती रताने sधी पायी sाटा..!! 
 

ज्मच sुि्या vरचा  
वाटू लाuतो शाप dता.. 
िा्या्पि जीने झाले हsती, 
राजsारि ्याचे 'जीवावर' sरता..!! 
 

बिुत uेले sी 'बळी' dजवर  

हि्मत राtनू ठेविेच पयाषय.. 

झuडून msजुटीने सasटाaना, 
'uळिास' ्यावर नािी gपाय..!! 

 

'पा्यासाठी' पायपीट चालली  
तळमळ ्यथा जीवा लाuली.. 
िोते ल्न मुलंचे ठरलेली, 
िु्sाळी 'िळि' सुsून uेली..!! 
 

वनात पेटायचा 'विवा'  
sथा साauत िोती dजी.. 
'ृियी' पेटला विवा सिज, 

sोिाला नािी हिसला सिजी..!! 
*** 

गिानन पिार पाटील  

िঁड दिेी, नहंगोली 
ठ पता : gajupawar4896@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ७०६६७७९२६५  

 

 

 

 

sनिता  

''सभंगभयच ेआह ेतुलभ'' 
 

साauायचे dिे तुला  
ूठाaवरती थाaबले  

लाजरीच भा्ा शलैी  
मन ूलेहचaब झाले 

 

ूठाaवरील िी भा्ा 
िवी ua gमजायला  
हरती caधळी रेमाची  
dळवी सtे जuाला  
 

वळून बvता माuे  

duळे जीवन uीत  

uाभा्यात िेव sोठे?  

 

िरपले तुझे हचत  

िवैाचा tेळ चालतो  
चालs gभा रीिरी  
sुिा िाती भा्यरेtा  
sुिा भेटली हतजोरी 
sोिाला नािी हिसला सिजी..!! 
*** 

गिानन पिार पाटील  

िঁड दिेी, नहंगोली 
ठ पता : gajupawar4896@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ७०६६७७९२६५  

 

 

 

 

 

 

 

 

मरभठी रवचभरधन 

“dयु्य िार सुaिर dिे... ते ित चाau्या 
हवचाराaनी जuता dले पाहिजे...  
*** 

प.ु ल. दशेपांड े 
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sनिता  

करवतभ 
 

वेिने्या हनtा-या मधुन  

ज्म vेते माझी sहवता ॥ 

sधी लषमीपु्पा्या सुuaधी  
पाs्या म्ये ज्मते sहवता॥१॥ 

 

िुbt पार vालते sहवता  
श्िाa्या msा लाटे सरशी ॥ 

िुटती श्ि वेडे सुtाचे  

msा िुaि्या सरशी ॥२॥ 

 

sधी श्िाa्या माळा बनती  
sधीच sािी sळत नािी ॥ 

uुaतनू uेलो श्ि नuरीत  

हिवस sी रार sळत नािी ॥३॥ 

 

जाhड़ा सवयच जडली  
श्िाहवना नािी  sरमत ॥ 

झोप िरवली ्यरैीन ्यथष, 
नािी तिान भsू लाuत ॥४॥ 

 

्व्न gरी बाळuनू sहवता  
नहवन cसतो रोजच ्यास ॥ 

चaिनाचे िी हमटते dयु्य  

vास्याहवना नसे सुवास ॥५॥ 

*** 

uजानन पिार पाटील  

िঁड दिेी, नहंगोली 
ठ पता : gajupawar4896@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ७०६६७७९२६५  

 

 

 

 

sनिता  

'सववेर' 

 

तु uाजवa तुझी cहनषबaध सता 
vाल धुडvुस बेिामपिे uोर-uरीबाaवर 

चालवa तळप्या शमशेरी हिनिुब्याaवर 

vडवनू dि रचaड रतपात  

sारि - 

हनयतीने हिलाय तुला तो cहधsार 

तु्या िाती सता िेhन. 

पि mवढa लषात ठेवa 
dम्या ृ१ीने तु ms रतहपपास ूsीटsचa . 
तो रत राशन sॳन जuतो 
dहि तु रत शो्नू जuतोस 

तरीिी तुला वाटतa 
जuातला सवषशतीमान सवेवर cस्यासारta ... 
*** 

iनषsेश गंगाधरराि दशेमtु 

म.ु पो. नशळिणी ता. दगेलूर नि. नांदडे 

नपन sोड : ४३१७४१ 

ठ पता : rushigdeshmukh@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९९२३०४५५५०  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

चारो्या  

चभरो्यभ                     
 

tरa च त ूभेट्यापासनू  

सारीsडे रेम मी cनुभवले dिे  

uतज्मा्या पु्याfचे जि ू 

daिि लाभले dिे  

*** 

शाननल चंरsांत पाटील  

म.ु मोहोटयाचापाडा, ता. िाडा, 
नि. पालघर  

ठ पता : netbhaari@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ८९७५०७६४५६ 

http://marathi.pratilipi.com/dhananjay-shankar-patil
http://marathi.pratilipi.com/dhananjay-shankar-patil
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गझल  

मफैील आज जमली  
 

मिैील dज जमली पि रa u नाहि भरला   
नािात मी हत्या तो sोठेतरी िरवला  
 

मी िेवळात िमलो िेवीस शोधताना   
माता vरात हिसली िारात जीव िसला 
 

शोधीत s्तुरी्या uaधास िूर हिरलो  
शेजारधमष  नाते जप्यात तो हमसळला  
 

पाhस पाि्या मी िारी gभा जरासा  
uळ्या छतातुनी तो पाठीवरी बरसला 
 

sा हमर मीच जपला माuनू vात झाला 
वरैी समोॲनी sा जाता guाच िसला  
*** 

निियsुमार दशेपांड े

बािधन, पणु े 

ठ पता : deshpande.vijaykumar@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९०११६६७१२७ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sनिता  

तঁणपण 

 

cह्थ माaसाचा िेि तुझा  
्यावर ्वचेचे dवरि  

चेि्याची cशी ती ठेवि  

नाव ्याजला हs सुaिरपि!  

 

शरीरातील vाि हि सारी  
िेिात तु्या ती sुजलेली  
बा६ वाटेने जी हनvलेली  
तु्यातच uुहपत cसलेली  
uवष तुला या ्वॳपतेचा  
sािी sाळात जे नवर  

्यातिी तु्यातील हs हवsार  

जीवन जuायला हि tडतर 

  

चार vटsेच dयु्य तुझa  
ms vटsेच िे ताॲ्य  

पुसिार sोि मu लाव्य  

cन वृॗ  पिाच sाॲ्य!  

 

caतरातील हव्य िे तुजला  
सोयीने ्याa्या तुज tेळवीती  
vटsेची ती मौज ठेवती  
dयु्य पुढे मu नासहवती  
 

समजुनी vे पाश सवष  
नsो ती वासनेची gधळि  

जवळ येहत मृ् य ूचे षि  

्यथष नsो हs तॲिपि..!  

*** 

तषुार sथोरे 

ठ पता : tusshar.kathore@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९९७०४६९९०२  
 

 

चारो्या  

चभरो्यभ                     
                  

मनाला जि ू्पशष sरते. 

मरैी्या ना्याचा, 
cनमोल धाuा, 
सasटाला मितीचा िाथ ड़ावा. 
*** 

धनंिय शंsर पाटील 

ठ पता : dhananjaypatil142@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९९६०६०७१४८ 
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sनिता  

कोलभज 

 

sािी cधषवट ूळी 
पडून cसतात 

sुठ्याशा विीत.. sुठ्याशा पानावर.. 

सवांनाच sहवता िो्याचa भा्य लाभत नसतa 
पिूष्वाची dस मार र्येsीला cसते 

sुिाचa वाट पाििa िळाला येतa 
sुिाची रहतषा dज्म सaपत नािी... 
sुिाला लाभतो पिूषहवराम, 

तर sुिाला sेवळ तीन हबaिू cपिूष्वाचे... 

dयु्य cसaच cसतa 
मना्या sुठ्याशा s््यात 

जािीवाa्या पानाaवर 

पडून cसतa sािीबािी... 
e्छा-dsाaषा, नाती, ्व्नa.. 
sुिाचa वाट पाििa िळाला येतa 
sुिाची रहतषा dज्म सaपत नािी... 
जुळले्या ूळी जuात हमरवतात 

dहि cपिूष ूळी मनाला dतष साि िेत राितात 

cनेs cपिूष ूळी जोडून 

ms पिूष sहवता sािी िोत नािी... 
पि dयु्य मार cसaच cसतa... 
न जुळले्या cसa्य तुsड्याaचा 
ms sोलाज...! 

*** 

्िनननल चाफेsर 'िीत' 

ठ पता : swapnilchafekar@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९७६४६०५४३०  

 

 

 

 

 

 

 

sनिता  

सभंग दवेभ 
 

हsती ज्म झाले tरे साau िेवा 
हsती sa ठले मी बरे साau िेवा... 
हsती वाहि्या ूaजळी मी िुलाa्या 
हsती पाडले मी चरे साau िेवा... 
हsती चेि्याaनी मला मोिवावे 

हsती sाळजाला vरे साau िेवा... 
तुझे नाव vेhन िोती लढाया 
sुिा माuु मी gतरे साau िेवा... 
तनाचे? मनाचे ? यशाचे ? धनाचे? 

सुtी sोिते हपaजरे साau िेवा 
*** 

्िनननल चाफेsर 'िीत' 

ठ पता : swapnilchafekar@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९७६४६०५४३०  

 

sनिता  

आनंदवभरी 

 

msीsडे भरे । मिा sु्भमेळा । 
d्ाढी सोिळा । msीsडे ।।१।। 
िोन मिातीथे । भॲन वािती । 
भहतला भरती । भाहवsाa्या ।।२।। 
uोिाहतरी ms । ms भीमेsाठी । 
सारी िाटीवाटी । सुtालाuी ।।३।। 
येथले भuवे । तेथ 'पाaडु'रa uी । 
sाय caतरa uी । sुिा ठावे ।।४।। 
भ्म िासलेले । येथ जटाभार । 
sपाळी cबीर । वै् िवाa्या ।।५।। 
मानपान येथे । हि्य चम्sार । 
तेथ नम्sार । msमेsाa ।।६।। 
uळाa-िाती-डोf । ॲिाषाaचा vोळ । 
तुळशीची माळ । पुरे sोिा ।।७।। 
येथले सa्यासी । रपaची तेथले । 
sुिा uवसले । समाधान ।।८।। 

मरभठी रवचभरधन 

dयु्यात “मन्ताप” cव्था टाळायची cसेल 
तर sोिाsडून sोितीिी cपेषा ठेव ूनsा....  
*** 

संरनहत  
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sु्या वाटे जावे । sाय cनुसॲ । 
रन िा हवचाॲ । sुिा िेवा ।।९।। 
सावता मा्याने । sेली नािी वारी । 
धावला रीिरी । शेतामाजी ।।१०।। 
dनaिाचा 'sु्भ' । िडला caतरी । 
तेथ vडो 'वारी' । हवठुराया ।।११।। 
*** 

्िनननल चाफेsर 'िीत' 

ठ पता : swapnilchafekar@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९७६४६०५४३०  

 

sनिता  

समतभ 

 

मिामानवा, तु्यामुळे जरर sळली समता, 
तु्या बाaधवाa cजनू नािी िळली समता.. 
 

gपेहषताaना न्िता वाली जuात sोिी 
c्यायाची हsती युuे sळवळली समता.. 
 

्वतbस मोठे ्िििारे, ते िाaहभs िोते  

पायाatाली तिृापरी चुरuळली समता.. 
 

'सaहवधान' िा वेि हनहमषला लोsशाहिचा  
tरोtरी sा मनोमनी पररमळली समता..? 

 

राजsारिी पिा हनvाले tरे बेरsी 
जशी सोहयची तशी हबचारी वळली समता.. 
 

चला, बुॗ cन sबीर, शािू, िुले ्मॲया 
cता पाहिजे धम्या्तुन सळसळली समता.. 
*** 

्िनननल चाफेsर 'िीत' 

ठ पता : swapnilchafekar@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९७६४६०५४३०  

 

 

sनिता  

जोगवभ 

 

mवढा ड़ा जोuवा sोिीतरी  
िेव माझा सोडवा sोिीतरी... 
 

तो हनधमी msटा dिे जuी 
सav ्याचा वाढवा sोिीतरी... 
 

सवष भतूाaतनू नाaिे तो जरी 
sा gपाशी, नाuवा sोिीतरी ?... 

 

सयूष uेला, जाg ड़ा, तु्िीच ्िा 
तेजuभी sाजवा sोिीतरी... 
 

या मनाचे हबaब हिसते ्यातुनी 
dरसा तो िाtवा sोिीतरी... 
 

dपली िी 'रीत' caधारातली 
जाितो तो चाaिवा sोिीतरी... 
*** 

्िनननल चाफेsर 'िीत' 

ठ पता : swapnilchafekar@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९७६४६०५४३०  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

चारो्या  

चभरो्यभ                     
                  

पािताषिी जीव तु्याsडे वळला 
तोल तु्यावर cसा िा ढळला 
पि साथ हरये सोडूनी जाताना 
sावा तुझा न sळला 
*** 

धनंिय शंsर पाटील 

ठ पता : dhananjaypatil142@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९९६०६०७१४८ 

http://marathi.pratilipi.com/dhananjay-shankar-patil


नेटभारी f साहि्य चळवळ............................................................................................................................. .................................................. netbhaari@gmail.com 

नटेभारी f हिवाळी cas २०१६                                                                                       netbhaari.jimdo.com 95 

 

 

 

sनिता  

उ्सव 

 

जाता जाता माuे वळून sृपेने पिाल ना... 
tरa च पुढ्या व्ी बा्पा तु्िी लवsर याल ना... ? ।।ध।ृ। 
 

शाaत dहि भहतपिूष cसतील dमची uािी 
सजावटीत हनसuाषची मुळीच नसेल िानी 
हवधायs vडेल िातनू, cशी बुहॗ ड़ाल ना... 
tरa च पुढ्या व्ी बा्पा तु्िी लवsर याल ना... ? ।।१।। 
 

हिtाhपिा नसेल, भडs नसेल रोशिाf 

डीजे-बे्जो बाि, साधे cसेल सारे sािी 
'वारी' सार्या हमरविुsीत, ततृ िोhन जाल ना... 
tरa च पुढ्या व्ी बा्पा तु्िी लवsर याल ना... ? ।।२।। 
 

dवडेल तु्िाa cसाच g्सव vडव ूतुम्यासाठी 
समाजाला जवळ dि ूरबोधनासाठी 
tरा भहतभाव d्िाa रसािॲपे ड़ाल ना... 
tरa च पुढ्या व्ी बा्पा तु्िी लवsर याल ना... ? ।।३।। 
*** 

्िनननल चाफेsर 'िीत' 

ठ पता : swapnilchafekar@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९७६४६०५४३०  

 

sनिता  

मरैी 
 

tाaड़ावरती िात dिे, 

सुtािुbtात साथ dिे 

तु्या-मा्या मरैीची 
sािी rरच बात dिे... 

 

ृियाम्ये 'रीत' dिे 

dनaिाचे uीत dिे 

तु्या-मा्या मरैीची 
जuावेuळी रीत dिे... 

ना sधी तेढ dिे 

सोबतीची ूढ dिे 

तु्या-मा्या भाaडिाचा 
शेवट मार uोड dिे... 

 

caतरीचा बोल dिे 

श्िाaम्ये ूल dिे- 

तु्या-मा्या मरैीहशवाय 

बाsी सारa  िोल dिे ... 

*** 

्िनननल चाफेsर 'िीत' 

ठ पता : swapnilchafekar@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९७६४६०५४३०  

 

sनिता  

आ्ही सगळे कभसवछभपवभल े

 

d्िी सuळे sासवछापवाले  

सa्याsाळ झाली sी  
sासवछाप पेटवायची  
डासाa्या ि््यापासनू बचावासाठी  
dपली डोsी sासवा्या  
धुराळ sवचाtाली हमटवायची  
sालपयंत िे िु१ डास  

sानाsोप्याaत vुि-vुि sरीत डासायचे  

dता तर ्याaनी  
माजvरापयंत मजल मारली dिे  

ल्t gजेडालािी न vाबरता  
sचाsचा tुपसतािेत ते  

dप्या सषूम, टोsिार संडी  
dहि शो्नू vेतािेत पोट भॳन  

िाडाडले्या s१s्याaचa रत  

जे लाuलaय dता  
चाauलaच ्याa्या तंडी  
िे g्मत डास dता  
mवढे हनढाषवलेत sी  
सरsारी िवारिीलािी ते 
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भीs vालीत नािीत  

dप्यात्याच sािंनी  
तयार sॳन ठेवलाय  

eथa-हतथa हचtल dहि  

पसरवनू ठेवलीिेत सवषर  

vािेरड्या पा्याची डबsी  
जी ्याa्यासाठी ठरलीत  

cषय dनaिा्या tािी  
dता तु्िीच साauा  
'हचपाड झाले्या s१s्याaना  
या डासाa्या छळापासनू वाचवायला  
sोिी वालीच gरला नािी'  
cसa ्ििायचa?  

sी या सा्या sीडले्या  
्यव्थेलाच dभाळभर  

टािो िोडून िसायचa 
*** 

नदलीप पाटील 

नानशs  

 

 

 

 

sनिता  

बंध रे्मभच े

 

बaध िे रेशमाचे 

मा्या तु्या मनाचे... 

vे शपथ dप्या रेमाची 
िे शपथ dप्या मनाची 
gजळू िे caतरीची uाथा 
शमव ूिे मनाची ्यथा 
cसे िे बaध रेशमाचे 

मा्या तु्या मनाचे... 

तु्या नयन ूaजळीत 

नसावा dसवाaचा थंब 

िुbtी मना्या लिरी 

शमवील मी हsनारी 
cसे िे बaध रेशमाचे 

मा्या तु्या मनाचे... 

नsो तोडहशल sधी 
बaध dप्या मनाचे 

मी जu ूsसा तुझहवन 

मी मॳ sसा तुझहवन 

cसे िे बaध रेशमाचे 

मा्या तु्या मनाचे... 

*** 

गणशे म. तायड े

tामगांि  

 

 

 

 

 

 

 

 

sनिता  

जीवसखी 
 

gनात सावली cसिारी, चार चोuात लाजिारी...ती 
डोयाaनी बोलिारी, पािून vोड िसिारी...ती 
न बोलता मा्या, मनातले समजिारी...ती 
eव्या्या मनात, tपू सारे रेम ठेविारी...ती 
िुtाव्यास टचsन, डोळे ूले sरिारी...ती 
्वताला रास झाला तरी, सुt  िेिारी...ती 
चुsी  नसली तरी, समजनू vेिारी...ती 
sािी िोताच, िािून येिारी...ती 
पर्तीतीला सामोरी जावनू, मुथोड जाब िेिारी...ती 
मा्या सार्या िuडाला, िेव  मानिारी...ती 
dशी हजवापार जीव लाविारी ती माजी...जीवसtी 
*** 

सागर dबनाि े 
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sनिता  

िमे ्यत 

 

पहि्या भेटीत िोतa रेम.. 

रेमात वाटतात पाप्याaचa tरa  
हमराaच tरa  
र्येs ्व्न वाटतa tरa ..!! 
 

हरयेला रेम ्यत sर्यास 

नािी िोतa हि्मत 

dज बोलायचa ्ििुनी 
ठेवतो मनात 

 

मी पि dिे sा हत्या मनात ? 

cसा रन पडतो मा्या मनात 

 

नजरेस नजर हभडली 
पािुनी मला ती uाली िसली 
मu वेळच sसली 
साauुन टाsलa msा श्िात 

 

"त ूtुप dवडतेस मला 
मी पि dवडतो sा तुला 
m,मा्या uुलाबा्या िुला 
dता साauशील sा gतर मला" 

 

पडला हवचार मनात..... 

जर नािी ्ििाली तर 

ठेच पोिचेल मा्या sाळजात 

cua हरये साauशील sा मला त ू

sाय dिे तु्या मनात 

sािी cसेल तर ्िि त ू

msाच श्िात 

 

रेम ्यत sरताना वाटली भीती 
हवचार sरा sशी झाली cसेल माझी ह्थती 
साauायचa िोतa मनात भरपरू तरी हsती 

पि नािी sेली मी cती 
नािीतर झाली cसती ना माझी माती......!! 
*** 

िभैि यशिंत िाधि 

 

sनिता  

गंुतभ 

 

नजरेत तु्या sाय जाहिले मी 
चुsला नsळत ृियाचा ठोsा 
तु्या मनीचा ठाव sसा ्यावा 
समजत न्ितa dिे रेम sी धोsा 

 

तु्या e्sाची eauळी डसताना 
माझ ृिय tुिsन िसायच 

तु्या मनात tरच sाय dिे 

मजला sधीच नािी u समजायच 

 

sधीतरी त ूबोलावस मनसोत 

यासाठीच तळमळायच u माझ मन 

तु्याच रेमात झुॲन झुॲन 

हवॲन uेलa u सारa  uuन 

 

भावनाaना मा्या हमळावी सावली 
ठेवनू िोतो िी msच dशा 
तुज रेमरवािातच sरप्या भावना 
cन पिरी पडली हतच हनराशा 

 

uुज मा्या caतरीचे तुला 
sधीच नािी u gमजल 

हजasून सुॗा िरलो मी तु्या रेमात 

पि तुला sधीच नािी समजल 

 

तु्याहवना मी sसा जuीन 

याचा sधीतरी त ूहवचार sर 

cरुaना मा्या झेल sधी त ू

भावनाaच तु्या tुल िार sर 
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जे vडायच ते vडून uेल 

चुsल cसेल sािी तर माि sर 

uरैसमजुतीला रेमात नsो ठाव 

तुिी dपल मन साि sर 

 

ॲसवे िुuवे तर चालतच राितात 

हववास माझा सtे तोडू नsो 
वाfट वेळ dली हsतीिी 
माझा िात सtे त ूसोडू नsो 
 

पु्िा भावनाaच भरलय dभाळ 

तरीिी uातो मी हवरिाचेच सरू 

तुलािी cन मलािी मािीत 

जािार ms हिवस dपि tुप िूर 

 

श्ििी sमी पडतात भावना माaडायला 
शेवटी msच sर त ूजाता जाता 
रेम, dठवि, हवरि sी जीवनभर तुझीच साथ 

tरच त ूसोडवनू जा िा uुaता 
            सोडवनू जा िा uुaता....... 
*** 

cननsेत ्िामी 
csलूि  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sनिता  

्ोग  

 

बाप पोळतो g्िात 

माय भरहवते vास 

चार sुडा्या vराला 
लाuे uरीबीचा िास..... 

 

पराsोटीच िाररि्य 

नािी dसवाला थारा 
ि्sा पिर gडतो 
माय uंजारते वारा..... 
 

caधारात ल्t रेम 

gड़े sोरडा िुिाटा 
टोचायचा जवा gरी 
िात बाभळीचा sाटा.... 
 

ढेsळात मातीत्या 
msॳप ्याचa जu 

जसा तमाशाचा िड़ 

िaबॳन uातो वu..... 

 

sाsुळलेली ूलािी 
हतला हठuळाaची रास 

छत पािुन भsास 

g्िा्याचा लाu ्यास.... 

 

हिस dला हिस uेला 
vोर लाuला जीवाला 
g्ि cauाला लाuली 
िात जोड़ल भोuाला.... 
*** 

िशांत गायsिाड़ 

मुंबठ 

 

 

मरभठी रवचभरधन 

dप्याsडे जuाला िे्यासाठी sािीच 

नािी,  cसa वाटत cसेल तर.......  चेियाषवर ms छान 

"SMILE" िया.....!!  tरच िा gपिार eतर sोि्यािी 
व्त ूपेषा tुपच "मौ्यवान" dिे. 

  *** 

संरनहत  
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sनिता  

आई - जीवनभची र््पकभर 

 

पोटात cसायची भsू 

cनी टोप्यात  

नसायची sधी भाsरa  
dम्या vरात.... 

 

वात dिला uरीबीने 

df चa dमची 
भाsरीसाठी रडायची  
cनी भाsरीला 
हपठ sुठून तरी माuनू 

रोज dनायची.... 
 

नािी पीठ हमळाले तर 

ठोsर dमचीचa 
मायa vडोvडी tायची 
cनी ्ििायची... 
बाळाaनो, vाबॳ नsात 

dता vाल ूभात  

हपठ नािी रे भाsरीला  
cजीबात vरात... 

 

वात dिला uरीबीनी 
बात ती sराया 
जीव िोf रे sासाहवस  

रडायची माया 
पाया पडूनी लेsाराला 
माuे ती tाया... 
 

साया न्िता sुिाचा 
जीव मेटा sुटी 
वाटे सuे-सोयरे नाती 
सारी ती tोटी... 
 

वाटी हतचa सुt-शाaती 
s१ाचीचa पाटी 
िेf सिवै d्िा िाती  
हशs्या पाटी... 
 

ललाटी्या भा्यरे्ा 
हतने dt्या 
जीवनाची हश्पsार 

तीचa dप्या... 
 

पाau हतचे sधी नािी 
हिटिार iि 

माय ममतेचे uुिuान 

uातो श्िधन.... 

*** 

री.नदगंबर बाप ूनशंद े( श्दनन डीबी ) 
पणु-े ३३  
मोबाठल रमांs : ९७६३११६३३६  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

चारो्या  

चभरो्यभ                     
                  

सुaिर dपले रेमाचे नाते, 

हववास जu्याचा मनी िेते. 

uेलास sािी षि िूर जरी, 
मनाला िुरिूर लावनूी जाते. 

*** 

्व्नहषतीजा पलीsडे हरया, 
मी वाट तुझी बvत राहिले. 

वेड्या ्व्नाa्या ॲपेरी dशेत, 

मन माझे चaिेरी चाaि्यात धुaिावले. 

*** 

धनंिय शंsर पाटील 

ठ पता : dhananjaypatil142@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९९६०६०७१४८ 

http://marathi.pratilipi.com/dhananjay-shankar-patil
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sनिता  

सभखळीतील िमे 

 

तु्या डो्यामaिी ,भावनाaची sळी 
मनी ६ो चाaिवा, वेिनाaची तळी  
तु६ा डो्याaत मी, पाितो sैsिा 
हझauते caतरी ्व्न सोनसळी.... 
 

धाuे sाळजाचे, छेडती बासरी 
रेम मोठे हsती जाती्या मaहिरी? 

्व्न ्िावे पुरे, मु्य िे ्यापुनी 
बाuडावी eथे, caतरी पाsोळी.... 
 

sाय साau ूतुला, नािी sािी uु्िा  
िुहनयेची ड्युटी, भाaडते रे पु्िा  
dसवाaचा हsती, थाaबव ूसामना 
रोज येते eथे, वेuळी साtळी.... 
 

तुला भेटायला, tोिला मी झरा 
sाळजा्या तीरी, नेिमी dसरा 
बaधने vातली, ्याaनी या पाtरा 
झेप vे त ूसtे, िोhनी मोsळी 
*** 

समाधान गायsिाड ( समतािादी sिी )  
ठ पता : habdbhaskar@gmail.com 

मोबाठल रमांs : ८८८८६८७६२८ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sनिता  

रँ्ड 

 

बसायचो sालपयंत मी 
मा्सषवािी, सा्यवािी, भाaडवलवािी, 
जातीयवािी, धमष- पaथवािी, हविोिी 
dहि cशा रa uहबरa uी झंडाधारी िो्ताa्या मिैलीत, 

पेuला पेu धडsवनू  'हचcसष' ्िि, 

पि हटsलाच नािी शेवटपयंत 

msिी िो्त, 

sुिी सaपला msा पेuात, 

sुिी हझauला िोनम्ये, 

तर sुिाची uाडी cडtळली 
िुस्या हतसयाषवर.... 

सारेच बvत राहिले dचयाषने, 

dहि ्िित सुटले 

"याला तर थोडीिी चढली नािी" 

सारे पचवनू तसाच राििारा 'बेवडा' ६ोच..... 

dज्या मिैलीचे मला 
dलेच नािी हनमaरि 

dहि येिारिी नािी sारि..... 

cयो्य ठरलोय मी ्या मिैलीत 

वाटत नािी मी ्याa्यातला 
sारि... 

मी पडत नािी ना बेिोश .... 

sोि्यािी 'रँ्ड' समोर 

*** 

समाधान गायsिाड ( समतािादी sिी )  
ठ पता : habdbhaskar@gmail.com 

मोबाठल रमांs : ८८८८६८७६२८   

 

 

 

 

 

 

मरभठी रवचभरधन 

या जuात eतsा रीमaत sोिी नािी जो ्वतbचे 

बालपि हsa वा तॲिपि हवsत vेh शsतो, पि हमर या 
िो्िी uो१ी तु्िाला िेh शsतात dहि तेिी 
हवनामू् य.... 

  *** 

संरनहत  

 

मरभठी रवचभरधन 

नात ते हटsते ्यात,  श्ि sमी dहि समज 

जा्त,  तिार sमी dहि रेम जा्त,  cपेषा sमी dहि 

हववास जा्त cसतो...!! 
  *** 

संरनहत  

mailto:Shabdbhaskar@gmail.com
mailto:Shabdbhaskar@gmail.com
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sनिता  

्वतःकड ेयभ  
 

ि१े, uधे, शिािे, नािान, भाबडे या 
vडवायचे जuाला ते्िा ्वतbsडे या 
 

जर वाटते जुने ते सोने tरे तु्िाला 
नेसनू व्sले वा िेडून sापडे या 
 

d्िी तु्िी पुरहवतो ॲचsर रसि हजभेला 
्िितो िuड sधी sा vेhन बोsडे या? 

 

बोले vरात d्िा sिuी gिासवािी 
मारा भुsेस हsa वा sाढून dतडे या 
 

dि ूनsा िुलाaचे सुतsात िार sोिी 
मयतीस यायचे तर vेhन लाsडे या 
*** 

ियनदप msनाथ नि्न े

म.ुपो.ता. दhेळगाि रािा 
नि.बुलढाणा, dदशइ sॉलनी 
दhेळगाि रािा 
ठ पता : dipjay2004@gmail.com  
मोबाठल रमांs : ७०५७५८८३२९  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sनिता  

बघ तु्यभ ये् यभन े 

 

बv तु्या ये्याने  

मaहिरेिी सजली dिेत 

मह्जिीिी uजबजहल dिेत 

बv तु्या ये्याने 

बv तु्या ये्याने  

sळयािी  िुल्या dिेत 

हपsेिी डुलली dिेत 

बv तु्या ये्याने  

बv तु्या ये्याने  

नड़ािी वाि्या dिेत 

पषी िी uात dिेत 

बv तु्या ये्याने  

बv तु्या ये्याने  

uेले ते िुbt dिे 

dले ते सुt dिे 

बv तु्या ये्याने  

बv तु्या ये्याने   

हपsले िे रान dिे 

मन uात dनaिी uान dिे 

बv तु्या ये्याने  

बv तु्या ये्याने 

तो िa िा िी िूर जाfल 

जो cनंsना cनाथ sरायचा 
बv तु्या ये्याने 

बv तु्या ये्याने  

ते िातिी हपवळे िोतील 

जे बापाची हचaता िूर sरतील 

बv तु्या ये्याने 

*** 

cमोल cलगडु े

ननलंगा 
ठ पता : aalgude777@gmail.com 

मोबाठल रमांs : ९९७५२३२६०२   

 

चारो्या  

चभरो्यभ                     
                  

्व्नसुaिरी त ूृियाची रीतभा्ा, 
हमलनवेडया मनाची वेडी ती dशा. 
मनी िुलले्या ्व्नवत sळीत, 

त ूयेताच uaधाळ्या चारी हिशा. 
*** 

धनंिय शंsर पाटील 

ठ पता : dhananjaypatil142@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९९६०६०७१४८ 
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sनिता  

मभणुसकी रपऊन  

 

मािसूsी हपhन vेतली ढेsर 

eतsी sशी रे िेवा वाया uेली तुझी लेsर 

cशी नराधम चौहिsड  

साau िेवा माता बहिन हिरावी sुहनsड 

म्िं िेवा तुझा िार चम्sार 

मu sरsी cशी नराधम ठार 

मािसूsी हपhन vेतली ढेsर 

eतsी sशी रे िेवा वाया uेली तुझी लेsर 

*** 

cमोल cलगडु े

ननलंगा 
ठ पता : aalgude777@gmail.com 

मोबाठल रमांs : ९९७५२३२६०२   

 

 

 

sनिता  

सख े

 

्या िुलपाtराaचा रa u 

तुज हवन हिsा सtे 

्या िुलाaचा uaध  

तुज हवन हिsा सtे 

्या पावसा्या सरी            
तुज हवन सु्या सtे 

्या पौहिषमेहच चाaि रार  

तुज हवन हt्न सtे 

*** 

cमोल cलगडु े

ननलंगा 
ठ पता : aalgude777@gmail.com 

मोबाठल रमांs : ९९७५२३२६०२   

sनिता  

षण हभ आजचभ.. 
 

षि िा dजचा 
समुि dनaिाचा 
षि िा dजचा 
 निी िी िुtाची 
षि िा dजचा 
 चाaििे सुtाचे 

षि िा dजचा 
 पाhस dनaिाचा 
षि िा dजचा 
 लाt मौजेचा 
हचaता िी gड़ाची 
 िु्sाळ dजचा 
षि िा dजचा 
समुि dनaिाचा 
*** 

cमोल cलगडु े

ननलंगा 
ठ पता : aalgude777@gmail.com 

मोबाठल रमांs : ९९७५२३२६०२   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

चारो्या  

चभरो्यभ                     
                  

रीतीत हरया्या मन, 

रीतरa uात हभजतa. 
ूढ़ तयाची लाविारa , 
िे वयच cसच cसतa. 
*** 

धनंिय शंsर पाटील 

ठ पता : dhananjaypatil142@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९९६०६०७१४८ 

mailto:aalgude777@gmail.com
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sनिता  

रदस ्भळेचभ परहलभ  
 

( शाळे्या पहि्या हिवशी लेsराa्या मनाची बरीच vालमेल  

िोते.dता ते हिवस dठवले sी cशी चारोळी ज्म vेते. ) 

 

हिस शाळेचा पहिला       
हम जाhन पािीला 
deहच dठवि      

uुॲहजaहच सा्वन 

हिस शाळेचा पहिला       
हम जाhन पािीला 
सराaहच c d e  f             

vरची याि येf 

dता रोजच sॉलेजहच vाf        

पि dठवि शाळेहच येf   

*** 

cमोल cलगडु े

ननलंगा 
ठ पता : aalgude777@gmail.com 

मोबाठल रमांs : ९९७५२३२६०२   

 

sनिता  

सभरवरी  
 

साहवरी तु नािी uीळली नुसता पुल 

uीळली cनेs माताaहच मलू 

cu तु्याच मुळ, cu तु्याच मुळ 

sोमेजली cनेs फूल 

हम नािी िेिार sु्या बाबुला िो्  

िोहतल चौs्या सटूहतल हनिो्  

*** 

cमोल cलगडु े

ननलंगा 
ठ पता : aalgude777@gmail.com 

मोबाठल रमांs : ९९७५२३२६०२   

लtे   

मनोगत  

 

मी msा शेतs-याचा मुलuा. माझे वहडल, dजोबा 
शेतीच sरायचे. मीिी शेतsरीच. ्यावेळी मी mस वाय हबm 

म्ये हशsत िोतो. मा्या ृ१ीने नेिमी सारtाच तो हिवस 

िोता. sॉलेज sरावa, रािीले्या वेळेत शेती बvावी. cसे 

हिवस चालले िोते. cचानs ms vटना vडली dहि माझे 

सारे जीवनच बिलुन uेले. शेताम्ये चारा dिायला 
uे्यानaतर बलैuाडी पलटली dहि मा्या म्जातaतलूा 
जोराचा ध्sा बसला . डॉ्टराaनी याला '्पायनल sॉडष  
पॅरा्लेजीया' ्िaटलa. sुिी sािी ्िaटलa sुिी sािी, पि 

मला चालता येfना िे ms स्य िोतa.  
 

ms िसतa tेळतa जीवन चारहभaतीत sंडलa uेलa. 
ms व ष् िोत dलa तरी मला चालता येत न्ितa. सवष gपचार 

थsले. dयुवेिीs, cॅलोपॅथी, िोहमयोपॅथी या सवष पॅथी 
हन्रभ झा्या. माझa शरीर ्ििजे लाsडाची ms 

हनॳपयोuी मोळी बनलa. मला चालता येत न्ितaच पि 

gठूनिी बसता येत न्ितa. सवष हिया बेडवरच sरा्या 
लाuाय्या. हिवसरार मी sॉटवर पडून cसे. मला cजनू 

dठवतaय, dम्या vरा्या िरवाजातनू हन्या dभाळाचा 
ms बारsासा तुsडा हिसायचा. ते dभाळ मला साि 

vालायचa gaच gaच भरारी vे्यासाठी. माझa मन भरारी ्यायचa 
पि शरीर साथ ड़ायचa नािी.  

 

cहशच िोन तीन व्े uेली. vरचे हनराश झाले. ्या 
वयात जीवन vडवायचa, dsाशाला uवसनी vालायची ्या 
वयात िे sाय मा्या वाट्याला dलa. मी c्व्थ िोh 

लाuलो. d्मि्येचे हवचार मनात येh लाuले. dपि 

cपvातातच sा मेलो नािी, cसa वाटू लाuलa. ्यातच मा्या 
dजारपिामुळे dमची dथीs परी्थीती tुपच ढासळली. 
शेतीचa g्प्न vटलa. पसैा पेर्याहशवाय शेती हपsत नािी. 
r्ध gपचाराला पसेै न्ितेच पि िोन वेळ पोटाला 
हमळायची सुॗा मारामार gठली. msा cपvाताने dमचa सारa  
vर g्व्त झालa.  

mailto:aalgude777@gmail.com
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माझी रsृती तर tुपच tालावली. msा sुहशवॳन 

िुस-या sुहशवर िोत मी हिवस ढsलीत cसे. झोपनू झोपनू 

cauाला जtमा िोh लाu्या. dिtी msेs dजार वाढू 

लाuले. ताप, हपत, sa बरिुtी, cपचन, बेडसोर, युरीन 

e्िे्शन, पायात मुa्या येिे cसे msेs dजार वाढू लाuले. 

मी पाaढरा िटs पडलो. िळूिळू sुठ्यातरी caधsारात 

dपि बुडत चाललोय cसa मला वाटू लाuलa.  
 

cशा caधsारमय cव्थेत मला msमेव साथ हिली 
ती पु्तsाaनी. dमचे वडील पु्तsे वाचायचे. ते पॉीचे 

वाचs. ्याa्यामुळेच वाचनाची dवड वाढली. 
वाचनालयातुन चाauली चाauली पु्तsे dिनू मी वाच ू

लाuलो. वाचता वाचता sािी चाauली पु्तsे िाती लाuली. 
सावरsराaचे माझी ज्मठेप, dचायष cरंचa sिेचa पािी, ms 

िोता sार्िर, िेनी शॅरीयरचa पॅहपलॉन, मृ् यूaजय, ययाती, 
रीमानयोuी, sोसला, uोतावळा, माचीवरला बुधा, 
uावाsड्या uो१ी, dनaिी uोपाळ, बनuरवाडी, िsीरा, 
cशा cनेs पु्तsाaनी मला जuिa हशsवलa. ञानेवरी, 
sथाs्पतॳ, ्वामी हववेsानaि रaथावलीचे सवष taड मी 
वाचनू sाढले. झपाट्यासारtा वाचायचा मी सपाटा 
लावला. मी हजवaत राि्यासाठी सामथयष या पु्तsाaनीच मला 
हिलa. या पु्तsातील हवचार मला जu्याची शती पुरहवत 

िोते.  

          

थोड्यात सasटे हजतsी मोठी हततsा मािसू 

मोठा, िे या पु्तsाaनीच मला हशsवलa. रीरामाने वनवास 

भोuला ्ििनू तो मोठा! राजा िररचaिाचे िालिाल झाले 

्ििनू तो मोठा! ञानेवर cसो, हशवछरपती cसो, तुsोबा 
cसो, या सu्याaनी tपू सasटे झेलली ्ििनू ते मोठे झाले. 

मu dपि sा या dजारपिॳपी सasटाला ्यावa? ्याचवेळी 
मी हनचय sेला. dता ्यायचa नािी, vाबरायचa नािी. 
सasटाशी िोन िात sरायचे. हजॖीनa हजवातजीव cसेपयंत 

झुaजायचa. ज्माला dलेला र्येs मािसू sधीनाsधी 
मरतो पि मरताना ्याने हsती झुaज हिली िे मि्वाचे dिे.  

         

मा्या dजारपिाचa िे सिावa व ष् िोतa. मी वॉsर 

vेhन िळूिळू चाल ू लाuलो. पि ित चालिa िे माझa ्येय 

न्ितa. मला वेडa ्िायचa िोतa श्िासाठी! िे श्ि मला साि 

vालायचे. मा्या मनात रचaड c्व्थता हनमाषि झाली. मu 

मी हलिायचa ठरवलa.  
         

पि हलििa मला हजतsa  सोपa वाटत िोतa हततsa  
न्ितa. ्यावेळी मी हलिायला िाती vेतलa ्यावेळी मला धड 

बसतािी येत न्ितa. dजवरचa सuळa  लेtन मी msा 
sुशीवर झोपनूच sेलa dिे. रsृती्या cनaत cडचिी सिन 

sरीत मी हलिीलa. ्यातुन मला dनaिच हमळत uेला. 
िु:tॳपी sाट्aयाचीच िुले झाली ्ििा िवa तर.  

       

मा्या 'साauावा' या sथेसाठी 'cषरविैभी g्sृ१ 

वामय पुर्sार' हमळाला, िे माझa पिीलa यश. ्यानaतर माझा 
'साauावा' िा sथासaरि cजब पह्लsेशन sो्िापरू याaनी 
रsाशीत sेला. ्याला मिारा्र साहि्य परर्ि e्लामपरू 

याaचा राजारामबाप ू g्sृ१ वामय पुर्sार हमळाला. या 
हशवाय caजनsुमार, dिशष sथालेts, हजॖ पुर्sार, 

साहि्यरेमी g्sृ१ वामय पुर्sार, जन्वा्थय e. लिान 

मोठे पुर्sार हमळाले. मा्या 'येरे येरे पसैा' या पु्तsाचa 
राजसािेब ठाsरे याa्या ि्ते रsाशन झाले. ्याची dता 
िुसरी dवतृी सaपली dिे.  

        

या सu्या सasटाम्ये माझी df taहबरपिे मा्या 
पाठीशी gभी रािीली. मोठ्या भावाने मोलाची साथ 

हिली.वडील,वहिनी, पुतिी राaजली या vर्या सवांनी लिान 

बाळारमािे माझी सेवा, सुरुशा sेली. या सu्यामधे माझा 
uाव dहि माझा हमर पररवार याaची सोबत हमळाली.  
         

सोळा व्ाषपुवी मी माझे पाय uमावले. msोिीस व्े 

मी मा्या पायावर चाललोय. पाय cसिे dहि पाय नसने 

यामधे tपू caतर dिे. पायात सaवेिना नसने िे िार मोठa 
िु:t dिे. नहशबानa मी राहमि भाuात ज्मलो. रानात्या 
पायवाटा, हिरवauार sुरि, tॉ माळरान, sा्या मातीतला 
uुडvाभर हचtल तुडहवत मी चाललोय.हविीरीत ूढ्यात 

sेलेली cavोळ,पोिताना माशाaनी पायाला sेले्या 
uुिuु्या,मुरमाड टेsडीवर चढताना रत येfपयंत 

tरचटलेली tरटa,uजषत dलेला uाराaचा g्िाळी 
पाhस,पावसा-पा्याने पायाला पडले्या सुरsु्या, 
तंडावर्या वा-यात पायात जीव msवटून sुथनू मारलेली 
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सायsल, तापले्या डाaबरीचे तळ्याला बसलेले चटsे, 

बोटभर िेवबाभळीचा टाचेत vुसलेला sाटा, या सu्याa्या 
सaवेिना मा्या मनात cजनू ता्या dिेत. जरी मा्या 
िो्िी पायाa्या सaवेिना sायम्या uे्या cस्या तरी !  
         

msा शेतsरी sुटूaबात ज्मलेला, वाढलेला मी 
शेतsरी, s१s-याaचे रन dप्या साहि्यातनू माaडतोय 

याचा मला cहभमान dिे. cजनू tपू हलिायचa dिे. माझा 
'cवsाळी हवळtा' िा sथासaरि uवळी रsाशनाsडून 

dज रsाहशत िोतोय. वाचsाaनी, साहिह्यs हमराaनी मला 
भरभॳन रेम हिलa. dजिी या सas्पासाठी तु्िी dहशवाषि 

ड़ाल िी dशा...  
*** 

सनचन िसंत पाटील  

नििय भारत चौs, sनाइळ  

ता नमरि नि सांगली   
मोबाठल रमांs : ८२७५३७७०४९ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

लtे   

बभप  

 

हिवस शहनवारचा, सsाळची शाळा. पहिले sािी 
तास सaप्यानaतर शालेय पो्ि dिार िे्याची  वेळ. मीिी 
थोडा ना्ता sॳन नेिमी्या हशर््यारमािे शालेय 

dवरातील हवड़ाथयां्या िालचालंवर लष ठेवत ्िराaड्यात 

gभा िोतो. मुलेिी dपले जेवि dटोपनू ्वछaिपिे u्पा 
मारिे, sोिी tेळ tेळिे तर sोिी नुसतेच gभे रािलेली. िे 

सवष पाित मी gभा िोतो. uे्या चार-पाच हिवसाaत gसaत न 

vेतले्या पावसाने षिभर हवराaती vेतली cसता मिैानावर 

साचले्या पा्यात gड्या मारताना sािीजि मला हिसत 

िोते. पि ्याa्या या बालdनaिात ्य्यय dि्यास माझे 

मन तयार न्िते. eत्यात ms मुलuा मा्याजवळ dला 
हन ्याa्या sृ्याची तिार नंिव ू लाuला. dता या्यािी 
मनाचे समाधान sरिे मला भाu िोते. मu हश्ती्या 
नावाtाली मी ्या मुलाaना guाच राuव्याचा cहवभाषव 

dिनू तेथनू िटsले. याषिी तिारिाराची dनaिी मुिा 
मा्या नजरेdड झाली नािी. िे सवष ्यािाळताना, 
cनुभवताना हतसरी्या वuाषतील ms हवड़ाथी मा्याजवळ 

dला हन मला नुसतीच िाs िेhन uेला. ्याचा िा िाs 

मार्याचा mहपसोड हट.्िी. वरील माहलsाaरमािे ररहपट िोत 

राहिला. ्या्या र्येs िाsेला मी ू िेत िोतो. शेवटी न 

रािवनू मी ्याला थोडा वतैाuुनच हवचारले, cरे!sाय sाम 

dिे? sा guाच सारtा बोलावत dिेस? मी sाय sुठे 

पळून चाललो dिे sी sाय? msा िमात mवढa सारे बोलनू 

झा्यावर मला वाटले dता िा  vाबॳन वuाषत जाfल. पि 

या मिाशयाaनी माvार vेतलीच नािी. यापुढे तो मला ्ििाला, 
मu शाळा सुट्यावर जातासा sी vरी. ्या्या या 
बोल्याचा मला राu dला पि ्याला dिtी बोलते 

sर्या्या िेतनेू मी राu माuे साॳन ्याला हवचारले, मu 

eथेच रािू sा? हन मu मी जेवायचे sोठे? यावर तो gतरला 
रािा sी eथे हन जेवा dम्या vरी. या ्या्या बालबुहॗचे 

मला dता जरा जा्तच sुतिूल वाटायला लाuले हन ्याला 
dिtी बोलते sरायचे ठरवनू मी ्याला ्ििालो, cरे! 

मा्या vरचे माझी वाट पाितील sी! ्याa्याsडे नsो sा 
जायला मला? या मा्या रनावरिी ्याने gपाय शोधनू 

चारो्या  

चभरो्यभ                     
                  

बरसिायाष ररमझीम धुनेत, 

वेडa मन त्लीन झालa. 
सुt-्व्नाa्या सोबतीने, 

मन dठविीत हवॲनी uेलa. 
*** 

 

जीवनधारेत वािताना, 
हs्येs tाच,tळuे येतात. 

tोलवर जtमा ृियावरी िेवनूी, 
dयु्याची स्वपरीषा vेतात. 

*** 

धनंिय शंsर पाटील 

ठ पता : dhananjaypatil142@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९९६०६०७१४८ 

http://marathi.pratilipi.com/dhananjay-shankar-patil
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ठेवलेला िोताच. जावा sी शहनवारी dहि रहववारी परत या 
सोमवारी. 
                 

dता मार मला ्या्या जाितेपिाची जािीव 

्िायला लाuली िोती. स्याची हपढी sशात माuे रािू शsत 

नािी याचा र्यय मला येत िोता. मी ्या्याsडून ्लीन 

बो्ड िो्या्याच माuाषवर िोतो. तरीिी मी माझी हवsेट 

सिजासिजी uमवायची नािी ठरवलेलa. याच हनरिानa मी 
्याला हवचारले, तुला चालतa sा तुझे बाबा तु्याजवळ 

नसलेले? sरमत sा तुला ्याa्याहशवाय? dता dपि 

याला ्टsार tेचला dिे िी माझी cिaहमs भावना. पि 

्याने यापुढे टाsले्या याँsष र चंडूने मार मा्यातील uुॳजी 
हन बाप िोvाaची हवsेट sाढली.  
             

तो हतसरी्या वयोuटातील हवड़ाथी. जेमतेम नh 

व्े वयाचा. या वयात मानसशारीय ृह१ने हवचार sरता 
मुलाaना भावहनs, शारीररs सुरहषतता मि्वाची cसते. िी 
सुरहषतता ्याला सवषरथम ्या्या df-वडील हन 

sुटुaबातील eतर सि्याasडून cसते. ्याचे ्या्या 
sुटुaबातील र्येs vटsाशी cतटू नाते cसते. cसे नाते sी 
्या्या dधारावर तो dप्या dयु्याची हशडी बळsट 

sरत cसतो. हन या भ्sम पाय-याaवर ्वार िोत तो 
dयु्यातील cनेs d्िाने पेलत यशहशtर uाठतो. िा 
सवष तsष  या हवड़ाथयाष्या gतराने पिूषत: हनह्िय sेला cसे 

मला वाटते. तो हवड़ाथी ्ििाला, sरमतय sी. प्पा नसले 

्ििनू sाय झाले. म्मी dिे sी vरी. 
                   

 मी षिभर ्या्याsडे पाितच रािीलो हन शेवटी 
माझा झालेला पराजय मला dवडेना ्ििनू मu मी 
्या्यावर हचडून ्याला वuाषत जा्यास साaहuतले. मुलuा 
वuाषत हनvनू uे्यावर माझे पुढे sशातच मन लाuेना. प्पा 
नसले ्ििनू sाय झाले. म्मी dिे sी vरी. ्या्या या 
वा्याने मा्यातील बापपिाला पुरते हवचारम्न sेले िोते. 
याच न्िे तर बालवयातील हन युवाव्थेतील मुलाa्या मनात 

'बाप' sसा cसेल?्याa्या जीवनात बापाचे ्थान sाय 

cसावे? df eतsाच हज्िाळा, ूढ, माया बापाबॖल 

मुला्या मनात cसते sा? या मुलाने cसे sा ्िटले cसावे? 

बाप याaत sुठे हन sा sमी पडतो?या रनाaचे  हवचारचिच 

मा्या मनात vुम ूलाuले.  

 

र्येs मुला्या जीवनात ्या्या dfचे 

cन्यसाधारि cसेच मि्व dिे. 'df माझा uुॳ, df 

s्पतॳ, सौ्याचा साuॲ, df माझी' या लोsातनू 

dfचे जीवनातील ्थान cधोरेtीत िोते. पि df रमािेच 

मुला्या जीवनरवासात बापिेtील हततsाच मि्वपिूष 
cसतो.पि या मुला्या या वत्याने मार बापाचे स्या्या 
मुलाa्या मनातील ्थान sाय cसावे िे हवचारधीन झाले. 

बाप िा sेवळ भौहतs सुtसोयी sॳन िेिारा, sुटुaबा्या 
uरजा भाuविारा vटs cसेच sा ्याचे नाते cसते. sेवळ 

बापच sमहवता cसेल तर ्या vरातील मुलाaचे iिानुबaध 

dfशी जसे जुळलेले cसतात तसे ते बापाशी जुळत नसावेत 

sा? sुटुaबा्या gिरहनवाषिाचा रन सोडहव्यासाठी 
सवाषहधs वेळ sुटुaबातनू बािेर राहि्याने व ्यात भर ्ििनू 

मुलाaचे सauोपन या सas्पनेत डोsावलेला पुर्ी cिasार या 
sारिाaनी या बापाचे मुलाशी eतsे vॉ नाते तयार िोत 

नसावे हजतsे मुलाचे ्या्या हन्य सिवासात cसले्या 
्या्या dfशी cसते. षिभर डॉ. सलील sुलsिी याaनी 
uायलेले 'sोमेजनू हनजलेली ms परीरािी.... या uीता्या 
ूळी sानावर uुaजन sॲ लाu्या हन मन vरातील मा्या 
मुलाasडे धाव vेh लाuले.पि शाळा सुटायला cजनू तासभर 

वेळ िोता. 'Emotions are not great than our duty' या 
सुवचनाचीिी dठवि याषिी मनात िोती. शेवटी मी माझी 
sतष्यपुतषता sॳन शाळा सुट्यावर vरी माuष्थ झालो. 
vरी पोिच्यावर dज्या gवषररत हिवसातील बिुतेs वेळ 

मी मा्या hजाषरोत cसिा-या मुलाa्यासोबत ्यतीत sेला. 
तसे मी नेिमीच हिवसातील cहधs वेळ मा्या िो्िी 
मुलाa्या सोबत vालवतो. df eतsा हsa बिुना थोडा जा्तच 

माझा सिवास मा्या या िो्िी बालवयातील मुलाaना िवा 
cसतो. 
           

जीवना्या वाटेवर माuषिमि sरताना dज्या या 
धावपळी्या युuातिी dप्या  मुलाaचे पालs्व df्याच 

ममतेने बापाने जोपासावे cसे मला मनोमन वाटते. मुलाaना 
्याaचा बाप df eतsाच िवािवासा वाटावा यासाठी र्येs 

बापाने dप्या मनात माhलीची ्थापना sरायला sाय 
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िरsत dिे. cसे vडले तर भहव्यात 'df -बाबा माझे 

uुॳ,df-बाबा s्पतॲ, सौ्याचा साuॳ df- बाबा माझे' 

cसािी लोs मुलाa्या ूठी येfल ना! 
  

 यापुढे जाhन ्या vरात  भौहतs सुtराती sररता 
धाविा-या बापा्या जोडीला मुलाची dfिेtील vराबािेर 

पडून धावत dिे ्या vरातील मुलाचे मन sोिाला शोधत 

cसेल  िा मा्या मनाला पडलेला रन cनुतररतच राितोय. 

*** 

सुिणइनिलास  

ठ पता : ९०४९२११७८५  

 

 

 

sनिता  

्य्भ  
 

fतभर िेिाचा िा  
बाf माaडला पसारा...।  
सि िोळीचा नहशबीत  

नािी हिवाळी िसरा...॥  

 

भर र््यात नर  

बाf ठेव्यात डोळा...।  
नजर चुsवुनी झाला  
जीव माझाच िो uोळा...॥  

 

िाट्या या sापडात  

मी sशी लाज झाsू...।  
जुलमा्या या बेडीत  

मला हिस्यात डाsू...॥  

*** 

शाहीर िमोद िगताप  

रा.गोtळी, ता.फलटण, नि.सातारा  
ठ पता : psjagtap55@gmail.com 

मोबाठल रमांs : ८५५४८५७२५२   

sनिता  

रतखट मीठ चोळून गले े 

 

ढवळले्या िुहनयेचे रa u  

िळूिळू मनाला sळून uेले...  

वेिनाa्या पाशवी बाजारात  

gमलिारे sोवळे मन जळून uेले...  

 

cस६ वेिनाa्या ू्याaनी  
नsळत dज सारे छळून uेले...  

हन्ेधाचे sाढून मिामोचे जuी  
लढ्याdधीच सारे पळून uेले...  

 

sुsमाषची पािुनी रोज नवी भतेू  

मािसूपि eरहतने मळून uेले...  

पुॳ्ाथाष्या बाता sरता sरता  
मी पिाचे तळे डो्यािेtत uळून uेले  

 

जाहतपाती्या भाaडिात eथे  

्वाथी नेते dपलa िळि िळून uेले  

सरळमाuी चालिारे िेtील  

a्ढाaनaमुळे वेडे वाsडे वळून uेले  

 

पीडीत मनास dम्या िेhन भेटी  
जtमाaवर हतtट मीठ चोळून uेले  

सरते शेवटी जाता जाता eथa  
जातीभेिाचे uजरे वेिीत माळून uेला  
*** 

शाहीर िमोद िगताप  

रा.गोtळी, ता.फलटण, नि.सातारा  
ठ पता : psjagtap55@gmail.com 

मोबाठल रमांs : ८५५४८५७२५२   
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sनिता  

जीवनभचभ ्भट 

 

रारीचा हिवस िोतो ,  
सaपेना sाम . .  

नेिमी चाauले िेवनू जाते, 

या हिसा ची साथ . .  

िेच िोfल sमष cन्  

िीच िोfल वाट . .  

शेवटी्या वळिावर  

षि िोfल भेट . .  

ms साaज सॳन uेली, 
मनात ठसली cशी . .  
डोळा पािी vेवनू हनजे, 

dठवाa ची gशी . .  
जे हमळे सtू ्यात, 

लपे जीवनाचे "सार " . .  

सुटले वळि जuिे हशsवे, 

सारे uोड sरी "सार " . .  

िसिे िोf जuासाठी  
मन िुbtा चा भाव . .  

िी िुbtे cह्त्व िेf, 

मनालाच ठाव . .  

पाय जे चालत जाती, 
tाच- tडsाची वाट. .  

भीती सaपनू सasटाची, 
चsाsे जीवनाचा थाट . . ! !  

*** 

सौ. cन्मता च्हाण  

sो्हापरू  

मोबाठल रमांs : ८०८७१३६४५२   

 

 

 

 

 

sनिता  

रपलू 
 

( हपल ू शाळेतनू vरी dली, हतला हवचारले - बाf aनी sाय 

हशsवले ?  ्ििाली - ते प्पाना साauिार,तुला नािी ! sा 
्ििनू हवचारले तर  ्ििली  - प्पाना बाf शाळेत बसनू िेत 

नािीत , बािेर जाhन बसा ्िितात ! मu ्याना sोि 

हशsविार ?  ्यावरील sहवता  ) 
 

esडचा पाय ,  

हतsडaचा बटू  

िोरीत cडsे  

शाळेचा सटू . .  

 

uडबड uंधळ ,  

dवरायची धडपड !  

शाळेच येत  

प्पाaना टंशन . . !  

 

िरात जाhन  

मरतात िाs !  

येhन पितात  

िुuलेल नाs . .  

 

मu ्िितात ,  

बॅu gचलनू . .  

मीच जातो  
msटा हनvनू !  

 

dता याaना  
sोि साauिार ? ?  

मोठ्याना नािी  
शाळेत vेिार !  

 

मीच बापडी  
िसत ्ििते . .  
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शाळेत जाते  

tपू हशsते !  

 

सोडा sाळजी  
हशsवीन सार . .  

शाळेत मलाच, 

uेलेलa बर ! ! !  

*** 

सौ. cन्मता च्हाण  

sो्हापरू  

मोबाठल रमांs : ८०८७१३६४५२   

 

 

चारो्या   

चभरो्यभ 

 

तो ms uोल . .  

whtsapp dp चा uोल  

sधी gजवी sडे - sधी डावीsडे  sधी मधोमध . . .  

cसते ्या्या िोटोची पोज . .  तौ ms uोल . . 

*** 

 

सा्या sुa ड्या sाढ्या  
पि बाजलूा uु्िा cन् िाॳ . .  

sळतaय- जातोय जीव हन्पाप ,  

 तरी वळताना येतय रडू . . ! !  

*** 

 

जरी िूर हsनारा  
लाटाaना ्याची dस sा . .  
ये cशी तोडून सारी बaधने  

सtे मaि झा्या तारsा . . ! 
*** 

सौ. cन्मता च्हाण  

sो्हापरू  

मोबाठल रमांs : ८०८७१३६४५२   

sनिता  

जीवन  

 

मािसा्या जीवनात,  

msिाच cसतो ज्म.. 

msिाच cसतa मरि... 

ना्याaची cसते चढि.. 

cन् sाळाची gतरि.... 

जीवनाशी झुaज, 

msिाच cसते ड़ायची.. 
सुt िुbtा्या परडीतनू.. 

सुta cसतात वेचायची.. 
जीवना्या रवासात, 

िोतात cनेs uाठीभेटी.. 
dपि मार जपतो.. 
मनात ॳजलेली नाती... 
msिाच cसते,  

जवळीs ना्याaची.. 
msाच माळेत uुaितात  

मनa सार्याaची.. 
cनेs iिानुबaधाaना, 
िुटतात जे्िा casुर.. 

ताला सरूाaची जमता uॉी ,  
सतसरूिी िोतात मधरू...... 

रे्माचे बaध, 

बाaधनू vेतात cनेs पाश  

पाशाa्या िुहनयेतनू.. 

जuत cसतात cनेs वास.. 

जीवनाचा जािनू tरा cथष, 
ज्म sरायचा cसतो..  
येथे साथष... 
बालपिीचा sाळ सुtाचा,  
मधाचे c्यष लेवनू.. 

मोती वाढे षिाचा.. 
जीवनातील हिरवळ ्ििजे, 

sाळ यौवनाचा.... 
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्व्नाa्या dsाशात.. 

मुतपिे हविर्याचा.. 
यौवना्या धुaिीत, 

भान नसते हववाचे.. 

मना्या g्मत लिरंना.. 
भरते cसते g्सािाचे.. 

वृ् िापsाळ  येf जे्िा,  
जीवनाचे वमष sळू लाuे ते्िा.. 
dठविी sॳ लाuती पाठपुरावा... 
सिन न िोf ना्यातला िुरावा... 
जीवन िसनू ्िि ूलाuते 

cवvा ज्म uेला dता, 
मरिा्या रहतषेमधनूी 
dनaिपु्पे gधळावी जाता जाता... 
नाजsू भावबaधाaनी , 
हनमाषि िोते मायेचे हवव.. 

या मायाजाला पुढे, 

जीवनच वाटू लाuते िसवa... 
*** 

सौ. s्तरुी दिेঁtsर  
मुंबठ    
ठ पता : kasturikdevrukhkar@gmail.com   

मोबाठल रमांs : ९७५७२३०६४७   

 

sनिता  

जरभ  
 

uाव्या जरेची त-िाच ्यारी.. 
g्सािाचa वारa  वाितa भारी... 
सिासुिीची लuबu हिसे सारी.. 
चमचमिारी uोजीरी िुहनया ्यारी.. 
uावा uावात चुरस लाuते tरी.. 
मaिीरात चालतो uजर िरी िरी... 
मानपानाचे नाट्य रa uते षिभरी.. 
dनaि हचर हवरसते जनाa्या gरी... 
cिो ्िितात , 

uावची जरा dहि भानuडी सरा.. 

cसे uंधळ cसा जरी, 
vेhन dनaि िोन vडीचा.. 
tुशाल dिे uावsरी... 
*** 

सौ. s्तरुी दिेঁtsर  
मुंबठ    
ठ पता : kasturikdevrukhkar@gmail.com   

मोबाठल रमांs : ९७५७२३०६४७   

 

गझल   

दभन  

 

sाळ िा जाळ िा  
पेटला -  माळ िा ।  
 

िरवला vास िा  
जीवना - िास िा ।  
 

तापले रि पिा  
सावली - भास िा ।  
 

मोsळा माठ िा  
पाtरा - शाप िा ।  
 

शेत िे जीव िा  
राबतो - बाप िा ।  
 

पावसा ns िा  
िान िे - dतष िा ।।  
*** 

महादिे बी. बुঁट े 

६५०, ि.े मागइ, शगेांि 

ता. ित, नि. सांगली  - 416 404  

ठ पता : burutemahadev@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९७६५३७४८०५  

 

mailto:burutemahadev@gmail.com
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sनिता  

पणती 
 

्या eव्याशा पितीच dयु्य  

मला sधी sळलच नािी  
हतचa dयु्य sळायला 
मी हत्याsडे sधी dपलa 
्ििुन पािीलaच नािी  
eतराa्या सुtासाठी ती  
हs्येs रारी जाuली 
्वतb caधारात रािून  

eतराaना रsाशाच सुt िेत dली  
uरजे पुरता वापॳन हतला  
cडuळी्या tोलीत ठेवली  
caधारा हशवाय sधी हतची  
dठवििी मज dली नािी  
िेh तेवढ dयु्य ती  
cuिी सुtने जuत dली 
sधी sधी वार्याबरोबर  

िळुवार डोलत रािी 
sधी रडली नािी  
sधी ॳसली नािी  
हतला वाटिारी caधाराची हभती  
हतने sधी बोलनूिी िाtवली नािी  
थरथर्या cauाने  

ती रारभर जuायची  
बाsी gरलेले dयु्य हतचa 
मी िुa sर माॳन हवझवायची 
हतचa dयु्य िे sधी  
पुिष्वाला uेलचa नािी  
पुिष्वाला जायला ती  
sधी ्वbत साठी  
जuलीच नािी.. 
*** 

सुनित sदम  

मोबाठल रमांs : ७२७६२८२६२६  

 

sनिता  

बभप  

 

बाप जu्याची ्यथा. 
cनुभवाची uाथा. 
बाप ms sैवारी, 
सa्sार ञानेवरी. 
बाप ms धमष, 
बाप ms sमष. 
बाप झा्यावर, 

sळे सारे वमष. 
बाप ms िुaिsा, 
पापिी dड साचलेला. 
बाप ms dनaि, 

ूठभॳन िासलेला. 
बाप dिशष लोsशािी, 
msमत िुsूमशािी. 
बाप tरा सा्यवाि, 

vराची भाaडवलशािी. 
बाप ms sाळीज, 

लेsीसाठी तुटलेल. 

बाप ms शौयष, 
मुलाaना भेटलेल. 

बाप ms रास, 

पोटuी cयु्याची. 
बाप ms भsू, 

पोट मार्याची. 
बाप tरा ्योहत्ी, 
भहव्य vडहविारा. 
बाप ms र्ता, 
पुढे पुढे नेिारा. 
बाप ms s१, 

जबाबिारीने रे२. 

सुt िुbtाचा, 
पिारेsरी ्व्त. 

बाप ms छत, 

िेळसाaड झाsिारे. 



नेटभारी f साहि्य चळवळ............................................................................................................................. .................................................. netbhaari@gmail.com 

नटेभारी f हिवाळी cas २०१६                                                                                       netbhaari.jimdo.com 112 

 

 

 

बाप ms िूल, 

सुuaधाने िरवळिारे. 

बाप ms जu, 

लेsराa्या हिताच. 

बाप ms राज , 

्वरा्य sुटुaबाच. 

बाप ms जािीव 

मािसू dस्याची 
बाप ms sीव 

साराच uु््याची 
्ििनू.. 

्याचा बाप uेला 
तो cधाषच जuला. 
जuा्या uिीत 

वनवासी राहिला. 
वनवासी राहिला. 
*** 

cशोs s. गायsिाड 

पारळsर, ििैापूर, rरंगाबाद  

मोबाठल रमांs : ७५८८८१२३७६  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sनिता  

ह ेरी तुझभ मरहमभ 

 

जीवनाचा चढ gतार 

भासे तु्या vनिाट 

वलयिार बटी ………  
 

caधारात वाट िावी 
तु्या मuृ नयनातली 
सोन uारोळी uोटी ……  
 

नासीsातला रािवाय ू

बिॳन gतावीळ िोf 

रसाळ मायेसाठी ……  
 

तु्या cधरपatा वरले 

श्ि dधार िेf 

जीवन जu्यासाठी …… 

 

तव cमतृ पा्६ातनू 

पाझरे मायेचे वरिान 

मानवते्या साठी…… 

 

मधsूिास sर्या casूर 

माय िोhनी जोपासते 

cभषsा gिरी पोटी …… 

 

िे री तव मauल पिी 
्नेिाने sाठोsाठ भरलेले 

नमन sोटी sोटी …… 

*** 

रािं् र िोगदडं ेमामा  
rरंगाबाद  

मोबाठल रमांs : ९१४५५०५७९५   

 

 

 

चारो्या  

चभरो्यभ                     
                  

मेvनीळ बरसती रीतपाtरा, 
ॳपवान जि ूत ू्वuष-c्सरा. 
vायाळ मन झाले, तचू जीवनधारा, 
नयनात ्यापले,हचत u ्वरा. 
*** 

धनंिय शंsर पाटील 

ठ पता : dhananjaypatil142@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९९६०६०७१४८ 

http://marathi.pratilipi.com/dhananjay-shankar-patil
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sथा  

वदैहेीची गोट   

 

विेैिी माझी हजवाभावाची शाळेपासनूची 
मरैीि.  मोठ्या िौसेन हतने मुली्या ल्नाची ज्यत तयारी 
sेली िोती. मी cuिी dरिानी हतला हत्या ्वतb sरता 
ल्नात र्येs रसauासाठी वेuळी साडी dहि ्यावर 

माचंu c्सेसरीज ्ययला लाव्या िो्या. ती नािी नािीच 

्िित िोती. िे sाय dता नट्या मुरड्याच वय dिे sा ? 

dता sुिासाठी नटायच ? लोs sाय ्िितील ? cथाषत मी 
तीच sािी nsिार नािी िे ती जािनू िोती मी हतला ्ििाले 

"िे बv dता sसला िी हवचार sॳ नsोस मला माहिती 
dिे cuिी शाळेपासनू तुला नटायची नीटनेटsे रािायची 
dवड िोती. लोs sाय sधीिी sािी न sािी बोलतच 

cसतात. cu िौसेला जस मोल नसत तस वय पि नसत. ते 

sािी नािी या ला्नापुरती मी तुझी ्यटूीहशcन dिे cसे 

समज dहि मी साauेन ते dहि तसे सuळे तुला sॳन ्याव 

लाuेल". ती तंडिेtल िो तर ्ििाली पि मला sळत िोत 

हs या uो१ीला हतची cजनू मानहसs तयारी नािीये. dहि 

ती eत्या लवsर िोिार पि न्िती. msा हवधवा बाfने 

चाauले रिावे, िाuिाहuने vालावेत या uो१ंना dप्या 
समाजात cजनूिी मा्यता नािी.  uौरी ्ििाली हs df त ू

जरा छान नीटनेटsे 

  

रिाना, मुळात त ू हिसायला छान dिेस पि eतsी 
साधी sा रिातेस ?पि dता मा्या ल्नात मावशी  साauते 

तसच sरायचa. ल्नात त ू छानच हिसली पाहिजेस. हतने 

dfला dरिानी चाau्या साड्या ्यायला लाव्या. ती मला 
सारtा समजवायचा रय्न sरत िोती "वजै ू cu िे sाय 

tळू sाढलa dिेस ? cu मला dता या uो१ंचा tरच मोि 

नािी राहिला. ल्न झा्यापासनू uेली पaचवीस व ष् मी 
cशीच रिात dले dिे. dता मला cसच रिायची सवय 

झाली dिे."  cसे ्ििनू हतने माझी बोळवि sेली 
िोती. tरे तर  मला हतची ्यथा sाळात िोती. sॉलेज मधे 

टेचात रिािारी विेैिी ल्नानaतर मानसी झाली dहि 

नावा बरोबरच ्वतbच मळू ॳप dहि ्वभाव पि हवसरली. 
हत्या सासरची मािसे tपूच जु्या हवचाराaची िोती. 

हतथे हतची tपूच vुसमट िोत िोती. हत्या पुढे िोनच पयाषय 

िोते. ms तर सuळ  सिन sॳन सaसार sरिे नािीतर 

सuळे झुuाॳन िेhन सेपरेट िोिे. ्ििजेच ्वाहभमान हs 

सामाहजs सुरहषतता. हतने पहिला पयाषय हनवडला. 
d्िी सu्या हतला ्िित िोतो, त ूचाauली डॉ्टर dिेस. 

practice  सुॲ sर dहि ्वाहभमानानी रिा. पि हतने  df, 

वडील, धाsट्या िोvी बहििी याaचा हवचार sेला dहि 

नहशबान वाट्याला dलa तस dयु्य ्वीsारायचa 
ठरवलa.  cuिी पहि्या रारी पासनू ती eतsी रडली िोती 
हs dता हत्या डो्यातील पािी dटून uेले िोते eतsे हs 

नवरा uे्यावर हतला रडूच dले नािी. सu्याaना वाटले हs 

ती िु:tानी सु्न झाली dिे. मला s्पना िोती या 
सu्या uो१ंची. dपि sधी s्पना हि sेली नसेल 

eतsी जाचs पररह्थती हत्यावर dली िोती. जं्िा 
हत्या सिनशतीचा sडेलोट ्िायचा तं्िा ती sधी sधी 
मा्याsडे येत  cसे पि sधीिी हतने हतचa मन मा्याsडे 

मोsळ sेला नािी. ्वतbच रडuाि uाि हतला sधीच मा्य 

न्िते. ती ्ििायची िा पयाषय मी मा्या e्छेन हनवडला 
dिे. तं्िा ्यासाठी िु:t sा sरायचे. हतला sोिाचीिी 
सिानुभतूी नsो िोती.   
 

मुले मोठी िोत िोती, ्याa्या समोर तरी वाि dहि 

भाaडिे नsोत ्ििनू हतने मािेरी जािे सुॗा जवळ जवळ बaि 

sेले िोते. पि हतने sधीच sुिाला sािीच साaहuतले 

नािी.  सuळ ्वतbच सोसत राहिली. cथाषत sोि्या हि री 
ला यात ्वतbच cपयश dहि cपमान वाटि सािहजsच 

dिे.  d्िी महैरिी तीच िु:t समज ू शsत िोतो sारि 

dप्याsडे बिुतेs सu्याa्याच वाट्याला थोडा िार तरी 
रास येतोच. मला dठवतaय ल्न ठर्या ठर्या 
हत्या  सासबूाf ्ििा्या िो्या dज्या fashion रमािे 

नव्याला  नावानी िाs  मारलेली  dम्याsडे चालिार 

नािी िa.  यावर d्िी महैरिीनी हतला हचडवल पि िोत. पि 

्या वेळी वाटल जाhिे हि sाय हsरsोळ uो१ dिे हsa वा िे 

'्िितील'dपि िोvे cसताना मला त ू नावानी िाs मार 

मला dवडेल'. cसे हतला  वाटले  पि ल्न नaतर पहि्याच 

हिवशी vरी uे्यावर हत्या नव्यानी  रथम sाय sेले 

cसेल तर हत्या sेसातले सuळे uजरे cषरशb ूरबाडून 

sाढले dहि ्ििाले या पुढे sेसात िुले vातलेली चालिार 
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नािीत. िुलa vालनू sाय बाजारात बसायचa dिे sा ? रथम 

ms हमहनट ते sाय ्िितायत तेच हतला sळले नािी. पि 

sळले तं्िा मे्यािून मे्या सारtे झाले. िा cपमान ती 
sसा sोिाला साauिार िोती ? सu्या मुलं रमािे हतने 

सुॗा पहि्या रारीची हsती तरी ्व्न पाहिली िोती, 
हसनेमातनू sथा  sािaब्यातनू  वाचलेली विषन मनात 

dठवतच हतने tोलीत रवेश sेला, पि …. विेैिीला ्या 
dठविी  sायमच छळतात ्या हत्या मनातनू sधीच 

पुस्या जािार नािीत. िुधाचा ्लास vेhन tोलीत uे्या 
uे्या या पुढे हतने  sस वाuायचa याची हनयमावलीच 

हत्या तंडावर िेsली uेली. ्यात हsतीतरी cपमाना्पि 

dहि जाचs cटी  िो्या ्या नुसार ती ित पहि्या व्ी 
सिावारा पुरताच मािेरी जाh  शsत िोती, नaतर मािेर बaि, 

हमर महैरिी सuळ बaि, रोज ित साड्याच नेसाय्या. cसे 

dहि dिtी हsती तरी हनयम हत्या 
नव्याने हत्या तंडावर िेsले. हत्या नवथर भावनाaचा 
sं्िाच च्sाचरू झाला िोता. झाले्या cपमानानी dहि 

cपेषा भauाने ती पिूष tचनू uेली िोती मu जे sािी झाले 

ते  sाय झाले sसे झाले sािी sळलेच नािी. भानावर 

dली तं्िा नवरा हत्याsडे  पाठ sॳन vोरत िोता.  dहि 

ती पुढच dयु्य या मािसा बरोबर sस sाढायचa या 
s्पनेनीच रार भर तळमळत िोती. मन dहि शरीर 

cपमाना्या duीत जळत िोते.  पुढची २५ व ष् ती जळत 

राहिली dहि सuळ सिन sरत  राहिली. पि चेिे्यावर मार 

sधी sािी हिस ू हिले नािी. मu ती 
नव्या्याच sa पनीत  मेहडsल oहिसर ्ििनू नोsरीला 
लाuली. नोsरीची परवानuी हमळव्या sरता हतला tपू 

dटाहपटा sरावा लाuला, cuिी िातापाया पडावे लाuले 

cनेs cटी मा्य  sरा्या लाu्या. नवरा हतला ्वतb 
बरोबर vेhन जायचा dहि परत dिायचा. डॉ्टर 

cस्याने हतची पो्ट वरची िोती ्यामुळे हतला sधी हमहटau 

ला हsa वा sधी eमजष्सी dली तर थाaबावे लाuायचे. 

तं्िा 'तो' पि हत्यासाठी  थाaबनू रिात cसे, लोsाaना 
वाटायचa बायsोवर sेवढे रेम dिे sेवढी sाळजी dिे या 
मािसाला बायsोची. पि vरी uे्यावर सास ू सासरे 

dहि 'तो' हमळून हत्यावर जे तंडसुt  ्यायचे हs वाटायचa 
नोsरी सोडून ड़ावी. पि नोsरी िा msाच हवरa uुळा िोता 
हतला ्ििनू ती ते सuळे  सिन sरत िोती. sालाaतरानी 

uौराau चा ज्म झाला. हतला वाटल चला याaना वारस हिला 
dता तरी  माझा रास थोडा sमी िोfल. हि मािसे थोडी तरी 
चाauली वाuिsू िेतील. पि हत्या नहशबातच 

सुt  न्िते ्याला तो वारस तरी sाय sरिार ? d्िी 
मुलाला साaभाळिार नािी dहि ्याला पाळिा vरात पि 

ठेवायचa नािी, नोsरी सोड dहि vरात  बसै. cसा िुsुम 

हनvाला dहि नोsरी सोडून हतला vरी बसावे लाuले. मu 

uौरी झाली. ती मुलाaम्ये  मनापासनू रमली  िोती. पि हडरी 
्व्थ बस ू िेत न्िती. मu vरीच sाम साaभाळून राह्टस 

सुॲ sेली.  हतची राह्टस पि चाauली चालायला लाuली 
िोती मी पि हत्याsडेच जायला लाuले हतचे 

हनिान  msिम चाauले िोते. पि राह्टस जशी वाढायला 
लाuली तस हत्यावर  वर vािेरडे dरोप र्यारोप  sॳन, 

तमाशे sॳन राह्टस बaि sरायला लावली uेली. sाय तर 

्ििे तु्याsडे पुॲ् पेशaटच sा जा्त येतात ?त ू्याa्याशी 
u्पच जा्त मारतेस, त ू dत्या tोलीत ्याa्या बरोबर 

sाय थेर sरतेस sाय  माहिती cसे vािेरडे dरोप sॳन 

हतला छळायला सुरवात sेली. ती िे सuळ हनमुटपिे सिन 

sरत िोती sारि ्याaना समजाव्यात sािी cथष न्िता. 
शेवटी ms हिवस ्याaनी िवाtा्याला sुलुपच लावले dहि 

हतची  राह्टस बaि झाली. धाsट्या मुलाsडे रािायला 
जाताना सुॗा सास ू सास्याaनी ्याa्या मुला्या मृ् यचेू 

tापर हत्या डो्यावर िोडले.   जाhिेत झालa uेलa 
uauापषिम्त ू  ्ििनू  dहि ms वाfट ्व्न ्ििनू सuळ 

हवसरायचा रय्न  ती sरत िोती. पि dता यातनू  बािेर 

पडि हत्या साठी tपू cवvड िोत. मुलाa्या मितीने ती 
सuळ  हवसरायचा रय्न sरत िोती. मुले हतला ्िित िोती 
"df त ू ित मनापासनू रय्न sर d्िी 
dिोत तु्या सोबतीला, मितीला."  

 

भतूsाळाचा पट विेैिी्या डो्याaसमोॳन सरsत 

िोता, ्यात ती पिूष पिे ्वतbला िरवनू बसली िोती. 
डो्यातनू पा्या्या धारा वाित िो्या. uौरी sधी हत्या 
जवळ येgन बसली हतला sळलच  नािी.  िळुवार पिे हतचा 
िात िातात vेhन हतने िाs मारली df…… तशी विेैिी 
शुॗीवर dली dहि  ती डोळे पुसायला लाuली. uौरी ने हतचे 

िात पsडले dहि ्ििाली "नsो पुसुस वािून जाh िेत, 

हनचरा िोh िेत सu्याचा. df मला सuळ माहिती dिे, त ू
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sाय हsती dहि sसa सोसलa dिेस. विेैिी uौरीsडे डोळे 

हव्िाॳन बvतच राहिली. df तुझa cजनू sािी वय झालa 
नािीये, त ू पु्िा न्या gमेहिनी gभी  रिा. d्िी dिोत 

तु्या बरोबर. dज uौरी हतची df झाली िोती. df त ू

मुळात िुशार dिेस, थोडा  रय्न sर, तुला न्sी जमेल. 

मला tारी dिे.uौरी हतला समजावत िोती.  त ू पु्िा तुझी 
रह्टस सुॲ sर. थोड िार समाजsायष  sर ्यातनू तुला 
dनaि हमळेल. जu्याला ms नवा cथष हमळेल. ती df 

झाले्या dप्या मुलीsडे पािताच राहिली िोती. cरे 

रड्या्या sायषिमाला cजनू 4वेळ dिे, वातावरिातला 
ताि िलsा sर्याचा रय्न sरत uौराau dत dला. तशी 
विेैिी पटsन gठत ्ििाली चला मी sॉिी sरते. नािी 
नािी त ू बस मी sरतो dज सu्याaसाठी म्त sॉिी. 
sॉिी चा sप िातात िेत िळूच uौराau ्ििाला df dज 

त ूtपू रेश हिसते dिेस cशीच रेश रिा. मला dहि 

uौरीला त ू tपू tपू िवी dिेस. विेैिी्या 
डो्यातनू tळsन पािी dलa. eतsी व्ं ms gपेहषत 

dयु्य  जu्यावर eतsa  छान sािीतरी dप्या 
वाट्याला येfल याची हतला s्पनाच न्िती. dयु्याच 

साथषs झा्या सारtे हतला वाटत िोते. िो्िी मुलाaचा िात 

िातात धॳन विेैिी हsतीतरी वेळ cशीच बसनू राहिली 
िोती . sाय बोलाव हतला सुचतच न्ित. विेैिी्या 
चेिे्यावर ms समाधान पसरल िोत.  मu मीच सu्याaची 
तaिी भau sरत ्ििाले चला dता gठा, पुढ्या तयारीला 
लाuुयात. cजनू सuळ packing ्िायचa dिे. बाfसािेबाaची 
रवानuी sरायची dिे ना !!! मu sाय जोरिार ल्नाची 
तयारी सुॲ  झाली dहि िाa िाa ्ििता तो हिवस dला पि 

sायाषलयात जाय्या dधी विेैिीचे पाय cडtळले uौरी्या 
लषात dलa. uौरी ्ििाली df sाळजी sॳ नsोस 

cहवन dहि ्या्या vरची मािसे tपू  चाauली dहि 

समaजस dिेत. माझी sाळजी sॳ नsोस. cuिी हन:शas 

मनानी चल. मu पिूष ल्नात  विेैिी cuिी थाटात हमरवत 

िोती. "sाय बाf नवरा िोता तोपयंत sशी cuिी बाळबोध 

पिे रािायची dहि dता बvा", "हवधवेला शोभते sा cसे 

हमरविे" िे dहि cसे sािी टोमिे cधनू मधनू sानावर येत 

िोते पि ६ाची d्िाला s्पना िोतीच ्यामुळे ्याsडे 

पिूष िुलषष sरायचे िे dधीच ठरले िोते.  uौरी्या सासरची 
मािसे g्च हशहषत dहि gिार मतवािी dिेत ्यामुळे 

्याaना या uो१ी cहजबात tटs्या नािीत.  cरे वा cuिी 
हनवाaत sॉिी पीत बसली dिेस ? cरे ये ये वजै ू dज 

cचानs sशी ? cu esडून जात िोते, सिज डोsवाव 

्ििनू dले. बर झालa मी तुला िोन sरिारच िोते. िो ! sा 
u ? cu dज मी dरम शाळेत uेले िोते, हतथ्या सu्या 
मुलाaची मोित वड़ैsीय तपासिी sेली. मला tपू चाauल 

वाटतaय. हतचा वाढलेला d्महववास हत्या चेिे्यावर ्प१ 

हिसत िोता. हतने gठून मला u्च हमठी मारली .   
*** 

ििैयंती डांग े 

ठ पता : vaijayanti62@gmail.com  
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चारो्या  

चभरो्यभ                     
                  

dपलेपिाची वेिना ्वाथाषने भरली. 
मा्या-हप्याला वृॗ ारमी नेताना, 
्िितात, dमचा साaभाळ sॲन, 

तु्िी तुमची sतष्ये पार पाडली. 
*** 

 

्याsूळ हनराuस जीव, 

c्नासाठी िािीहिशा हिरतो. 
पोटाची tळuी भराया, 
dशेत तीळ-तीळ मरतो.. 
*** 

धनंिय शंsर पाटील 

ठ पता : dhananjaypatil142@gmail.com   

मोबाठल रमांs : ९९६०६०७१४८ 

http://marathi.pratilipi.com/dhananjay-shankar-patil
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sनिता  

दवेभची ही पररषभ ्यभवी... 
 

sधी sधी वाटते.. 

िेवाची िी पररषा ्यावी... 
नापास झा्यावर ्याला.. 
मोठी हशषा ड़ावी.. 
 

ितराचे ूझे.. 

्या्या पाठीवर ड़ावे.. 

तसाच नेhन ्याला.. 
वuाषत शेवटी बसवावे... 

 

uहिता्या तासाला.. 
sरील dsडे मोड.. 

हवञाना्या तासाला.. 
मोडेल ्याची tोड.. 

 

मराठीचा धडा हलिून.. 

िुtेल ्याचा िात.. 

वाचन sॲन sॳन.. 

हवसरेल eहतिास... 

 

eaरजी्या ्पेहलau जे्िा.. 
फोडेल ्याचे डोsे.. 

भुuोला्या तासाला ्ििेल.. 

पथृवीला िोन भोsे.. 

 

शाळे्या dवारात.. 

tेळेल तो tोtो.. 
ते्िाच िेfन ्याला.. 
मी पि tो... 
*** 

िशांत ि. पिार ( मंथन ) 
ठ पता : prapawar85@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९९२२६२७०९६ 

 

चभरो्यभ 

चभरो्यभ 

 

'dयु्य -' 

cधे dयु्य ्िाटसपात   

cधे dयु्य िेसबुsात -  

gरलेच sाय sुठे dता   
जu्यासाठी dयु्यात .. 

*** 

 

'dठविी  -' 
cसता िूर्या रवासात मी  
चमचमली नभी ms चाaििी - 
ब्स ! षि msच पुरेसा तो  
िाटून d्या तु्या dठविी .. 
*** 

 

िे ध्sा- 
dनaिाने चालत िोतो 
मी िुbtा्या र््यावॲनी 
सुtाने sसे िुtवले 

dज cचानs मला भेटुनी . . 
*** 

 

'िुजरे -' 

बvता िळास झाडावर  

जमतो थवा जसा पषयाaचा - 
बसता नेता tुचीवर  

रमतो मेळा तसा चम्याaचा .. 
*** 

निियsुमार दशेपांड े

बािधन, पणु े 

ठ पता : deshpande.vijaykumar@gmail.com    

मोबाठल रमांs : ९०११६६७१२७ 
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sनिता  

न् आल ेगहीवঁन... 

 

नभ dले...  

dज uहिवॲन.. 

बरसले हनtळ.. 

तेिी भॲन.. 

 

थंब थंब जि.ू. 

बरस्यास dतरू.. 

लाuली sसली.. 
्या्यािी मनी sािूर..  

 

धu sािी.. 
dता थाaबेनात.. 

cन सरीवर सरी.. 
वेu रोtेनात.. 

 

वीजिी sडाडून.. 

dज बरसतेय.. 

तीिी मन मोsळे.. 

sॲन vेतेय.. 

 

gमuतय dता.. 
sारि मज.. 

sळवळलेय dज.. 

्याचेिी मन... 

 

्यासिी sळून.. 

चुsले सारे.. 

cन हभजले dता.. 
टs लाविारे डोळे.. 

 

सaपली तपचयाष.. 
dता बळीराजाची.. 
cन बिरत चालली.. 
हपsे म्याची.. 

 

पषीिी बेधुaि. 

नाचुन uाf.. 

्यात झाडाची पालवीिी.. 
िसनू वर येf.. 

 

पािून सारे.. 

dनaिी चेिरे.. 

नभाचेिी भरले.. 

dज डोळे.. 

*** 

cंनsता साळिी 
संगनहत : िशांत पिार  
ठ पता : prapawar85@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

चारो्या  

चभरो्यभ                     
                  

uिीत्या मनाला msाsीपि dले, 

जीवvे्या ्पधेत, जीवनच हवसॲनी uेले. 

्वत:िा्या sामात ्य्त जीवनी, 
dपलेपिाची जािीव sॳन िेिारेिी हिवस uेले. 

*** 

 

ृियी वसaत िुलला, 
मनी रीत-वेल बिरला. 
चाaि्या्या सोनेरी रारी, 
साजन तो मनी भरला. 
*** 

धनंिय शंsर पाटील 

ठ पता : dhananjaypatil142@gmail.com    

मोबाठल रमांs : ९९६०६०७१४८ 

http://marathi.pratilipi.com/dhananjay-shankar-patil
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sनिता  

बभई आरण करवतभ  
 

sोितीिी बाf मला dता sहवतेसारtीच वाटते  

्ििजे cसa sी  
cहभ्यहत्या ms ms पाय्या चढत  

dशया्या भोजाला हभडिारी. 
बाf च्s वाचता येते  

cनुभवता येते tालनू वॳन, dतनू बािेॳन 

िुबोध वाटत cसली तरी  
cसते साधी सोपी सुटसुटीत  

dप्याला ित हत्यापरीने  

cथष लावता यायला िवा हत्या बाfपिाचा. 
बाf्या cथाषचे पिर gलuडताना 
dप्यालाच ्िावे लाuते gvडे नाuडे  

c्यथा, वेuवेuळे cथष हनvनू 

dपि भटsत रािून िेिा्या वतुषळात. 

 

बाf समजनू vे्याची sुठून sरायची सुॲवात? 

शेवटापासनू sी सुरवाती्यािी dधीपासनू ? 

sाळजापासनू sी चेि्यापासनू? 

बाf ्वयaपाs sरताना cसते sा uॖ 

cन् हबछा्यात पॖ् ? 

sी msच cसते बाf sी cसते हतचे रहतहबaब? 

 

बाf्या msा शेरात cसते d्tी sहवता 
ित dपला रिीि जुळायला िवा  
मत्यासारtी mtािी बाf चमsून जाते  

cन् dयु्यभर तुम्यात येरझरा vालते uझलेसारtी. 
 

बाfला शी ष्s हिलa sुa sवाचa  
sी हतचa साथषs िोतa sहवतापि  

रहतमाaचa ूझa वािून थsलेली बाf  

dयु्याला जोडून vे्यासाठी पिात cसते वाट  

हन dहि cन् या श्िाaची. 
मार, हविोिी बाfचa भावuीत sॳ पाििारे dपि  

हतला भटsू िेत नािी मुतछaिात ्व्छaिपिे  

हतला चालीत बसवनू नाचवतो धमषसभेत. 

 

जसa जसa dपि समजनू vेh लाuतो बाfला  
dप्या मनात मॳन पडलेलa हतचa पुरातन हचर  

िळूिळू िल ूलाuतa. 
मu बाf रिात नािी dप्यासाठी sुतिूलाचा हव्य. 

 

सaपिूष बाf समजनू vे्यासाठी हलिावी लाuते sहवता ...... 
*** 

भगिान  ननळे 

23/ 32 निियनगरी mने् स , 

घोडबंदर रोड , 

िाघबीळ नाsा , 
ठाण े(प): 400615 

ठ पता : bhagwannilejii@gmail.com 

मोबाठल रमांs : 9792146880 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

चारो्या  

चभरो्यभ                     
                  

श्िाaचे जu dमुचे, 

श्िची जीवन. 

हषतीजापार ्व्नवत, 

भरारी vेते मन. 

*** 

 

्व्नाaचा िुलोरा मनी सजला, 
रीतीत ृिय हsनारा हभजला. 
साता-ज्मा्या बaधनात स्या, 
िे ृिय cहपषले तुजला. 
*** 

धनंिय शंsर पाटील 

ठ पता : dhananjaypatil142@gmail.com    

मोबाठल रमांs : ९९६०६०७१४८ 

mailto:bhagwannilejii@gmail.com
http://marathi.pratilipi.com/dhananjay-shankar-patil


नेटभारी f साहि्य चळवळ............................................................................................................................. .................................................. netbhaari@gmail.com 

नटेभारी f हिवाळी cas २०१६                                                                                       netbhaari.jimdo.com 119 

 

 

 

sनिता  

"क्ी आहसे?" 

 

dज ्याचा मेसेज dला "sशी dिेस?"   

sाय gतर िेh या रनाच  

सuळ sािी ठीs चाललय माझa 
तुला हवसर्याचा मनापासनू रय्त sरते  

ित तो सिल िोत नािीये cजनू 

बाहs सuळ ठीs चाललय माझa 
तु्यापसुaन िूर जा्यासाठी 
मी वचन , uायन , लेtन cस बरच sािी sरते  

पि नवल वाटत मला यातनू त ूपु्िा न्याने भेटतोस 

sधी sधी वाटत पु्िा न्याने रेमात पड़ाव 

पु्िा न्याने रेमात पड़ते मी  
ित तो तचू cसतोस 

बाहs सuळ ठीs चाललय माझa 
sधी sधी मला माझाच राu येतो 
िा msटेपिा मी ्वतb sा ूढून vेतला cसेल??? 

मu मन शाaत झा्यावर sळत 

मी msटी sधी िोते 

sधी sधी मला रन पडतो 
mवढे रय्त sॳनिी sा हवसरत नािीये मी तुला? 

मu  gतर हमळत sी हवसर्यासाठी sा  
रेम sेल िोत मी 
   

माहिती dिे मला msतिी रेमाला sािीच cथष नसतो. 
पि रेम sरि न sरि थोडीच dप्या िातात cसत 

पि tर साauायच तर रेम या श्िाचा cथष मला tोलवर 

sळायला लाuला dिे मला cता 
msसारtी हवचाराaची तह्िच लाuली  िोती. 
िूसरा मेसेज dला ते्िा  तह्ितुन बािेर dले  

"mवढa  sाय टाeप sरतेस? त्ु्यावर नीबaध ?? " 

मu ्वताशी िसनू msा श्िात gतर हिल  " मजेत" 

*** 

िनतभा sांबळे 

मोबाठल रमांs : ९७९२१४६८८०  

 

लtे   

दवेभचभ कंबडभ...! 

 

िेव िी s्से्ट तशी िार ्िा्ट, ्याaना समजुन 

्यायचीय ्याaनी National grography चॅनल वर शहनवारी 
रारी १० वाजता Story of God िा रोराम बvत जा...! 
    

 (्यात sािी मी uुaतवनुs sेलेली नािी, ित 

sa से्ट ह्लयर ्िावी ्ििुन साauीतल) 

     

तर cसो, dजची िी uोड god वर हलिायची वेळ sा 
dली ६ाचा मा्या भा्ेत बॉ्याबोळ पुढे हलिीतोय, तो व्स 

cuेन ये uॉड sी sिानी हब.mस.mि sे जुबानी, तर झाल 

cस, हम बसलो िोतो msा मरैीिी्या vरात, भर िुपारी चिा 
पाजला पोरीन, 

   

dधीच चिा हपhन डोs तापल िोत.... ्यात भर 

vातली पोरी्या dfने...! हम dपल "uप uुमान् uाव u्पा" 

मारत बसलो िोतो, तेवढ्यात मावशंनी dवाज हिला "ू 

सर.... परवा हिवशी सa्याsाळी जेवि sरायला या vरी....!" 

हम ्िaटल sाय? sािी हवशे् dिे sा? 

 

हsचन मधुन dवाज dला -िो, dtाडाचा शेवटचा 
वार dलाय...! िेवाला sंबडा sापायला लावलाय.....! dता 
sमषsाaड हनvा्यामुळ मार माझी g्sुsता वाढली 
cजुनच...! 

 

मावशंच हशषि ्या sाळातल syba dटष मधुन 

रॅ्युmशनचे िोन वuष पास...! ्ििजे g्चहशषीत मावशी...! 
नवरा बायsो िो्िी नोsरीला....! सिन सुtी sुटूaब...! रास 

ित msच मरैीि(मावशीची मुलuी) सुaिर cस्यान पोरा 
सोराaचा िोeल तो रास...!  vरात msुलत ms वारसिार 

पोरu...! हन्वळ बेवड...! ६ा्या हप्याचा थोडा िार रास....! 

बाsी सवष sािी सुरळीत...! 

 

मी g्तुsतेने हवचारल, sाय ू मावशी.... िे sंबड 

sापायच cस cचानs sस हनvाल? sािी हवशे् sारि 
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cसेल ना? 

 

्यावर मावशीबाf msिम जाuतीs सasट सॉल 

sरनार c्या cहवभाषवात बोल्या , "िो, dप्याला ना tुप 

रॉ्लेम येतात सारtे, sािी sे्या ते सुटत नािी, सारt 

sुनालातरी dजारपि येत....! dपला सो्या पन ६ा 
िाॲपाf हबvडलाय...! ६ा पोरीच ल्न जमेना...!" ्ििुन 

मu मी msा बाबाa्ना हवचारल तर ्याaनी साauीतल cस 

sरायला..! dपले िेव ॲसलेत..! 

 

सuळ sािी nsुन मu हम ्िaटल, मावशी sंबडा 
sोि sापेल? मावशी बोल्या "mtाड़ा िाॲड्याsडुन 

sापुन vेवु.." मu हम लuेच सaधीचा िायिा vेत बोललो, 
"ू... रॉ्ले्स तु्िाला येतात ना? मu  sंबडा sापुन 

िेवाचा d्मा ्या िाॲड्याने शाaत sा sरायचा? sंबडा 
sाप्याच sाम जो sरनार िेडीट पन ्यालाच जानार sी 
मu...!" 

 

मा्या ६ा डावात मावशी बरोबर िस्या...! थोड्या 
uaभीर व चलहबचलीत िोत ्याaनी सावरासावर sरत र्युतर 

sेल, "ू सर तस sािी नसत... sंबडा तर dप्या पशैाचा 
cसनार ना..?" मu हम लuेच पुढचा वार sेला, "मावशी.. 
मावशी... तुमचा िेव ्या sंबडा sापिायाषला बvनार sी 
्या sंबड्याचे पसेै िेिायाष तु्िाला बvनार?"  "d्िाला 
बvनार ना.. " (मावशी uवाषत बोल्या) 
 

मu हम परत डावपेच टाsला, "ू मावशी िेव जर 

तु्िी पशैाने हवsत vेतलेला sंबडा पािुन जर 

sापनायाषपेषा sापुन vेनायाषsडे पसैा िे म्य्थी मा्यम 

्िनुन पािनार cसेल तर, ्याला पसैा मि्वाचा dिे 

sी...!" तु्िी sशाला ्या sंबड्याचा बळी िेता, िेवाला 
५०० ॲपये वािा sी ्यापेषा...! ्ििजे sाय िोeल, िेव 

तुमचा पसैा पािील डायरे्ट cन रॉ्लेम सॉल...! 

 

या मा्या gतरावर मार मावशी हचड्या...! तु्िी 
बाsीच त्वञान झाडु नsा सर...! हम लिान नािी m...! 

dिी रॅजुmट dिे हम पन...! हम cशी बरीच बडबड nsली 
्याaची...! 

हम ्िaटल, ू ते बाsी जाgड़ा.... sंबडा uावठी 
िवाय, dर.dर िवा sी रॉयलर िवा बोला? uावठीच िवाय 

ू...(मावशी) हठs m मu, िेवाला पन रँडेड माल लाuतो 
बुवा...(मी) ब्स sरा ू, परa परा dिेत ्या dप्या... 
पाळा्या लाuतात सर...(मावशी) 
 

परa परा? पाळतो sा dपन tरच परa परा? बळी िेि 

िी sसली परa परा? "msा पाचशे ॲपया्या sंबड्या पोटी 
जर िेव तु्िाला cडचिी हनमाषि sॲन छळत cसेल तर  तो 
िेव sसला...! तो तर sंबडी चोर लबाड ्ििावा..." cन् r 

मौसी, िेवाला sाय ५०० ची sंबडी ्वतb न vे्याfतsी 
uरीबी dलीय sाय तुम्या? sापिार sापुन जािार, cन 

िेवापुढ मुaडs व हपसट टाsुन बाsी vरी dननार...! मu 

िेवाला जर मुaडsच लाuत cसेल ना, तर तु्िी ms sाम 

sरा sी 'tाटsाsड जावा, cन चार पाच मुaडsे रेडीमेड 

१०-१५ ॲपयात िेeल तो... ते vेया cन् मu िेवाला वािा 
sी...! 
 

मा्या ६ा राuात्या बोल्यान मावशी u्प 

झा्या, हशs्या सवर्या डो्यात जरा रsाश 

पड्यासारt वाटल...! 

 

्याaची चलहबचल cन पडलेला चेिरा मला sािी 
पािवेना...! मu हम परत माझ तंड चालु sेल, 

 

्िaटल, sाय ू..... dता sंबड sापल sी ते vरी 
dननार? तु्िी ्वता तर tात नािी, िी सuुना पन tात 

नािी... sाsा सुॉी लाuलेली नािी ्िaजे ते पन eथ येत 

नािी...! तुमचा सुपुर व मी d्िी िोvच tािार ...! 

 

मावशी िसुन बोल्या "िो रे मा्या सासयाष... u्प 

बस cता..." 

 

मी परत पुडचा डाव टाsला, "मावशी sंबडा िेवाला 
sापताय ना? मावशंनी मान िलवताच मी परत बोललो, पन 

sंबडा तर d्िी िोv tानार मu िेव sोि झाल? 
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dमच sोपयाषत u्प बसलेल सो्या बेवड जोरात 

िसल, मा्या शेजारी बसल... d्िी िोvाaनी सोबतच पाय 

पुढे sेले व ूरडलो, "माते पाया पडा भuवaता्या... cन 

sंबड तयार sरा... dलोच पवाष....." 

 

यावर चौvे tुप िसलो...! मu परत ms चिा झाला, 
मावशी शेजारी बस्या cन बोल्या " सर तु्िाला tायला 
्िनुन dनुयात, िेवाला ्िनुन नsो...!" सर ित ms 

sाम sरा, "सो्याची िाॲ सोडवा... मी तुमचे पाय धरेल..." 

नsळत मावशी रड्या, मलािी sसतरी cवvड्याuत 

वाटल... सो्यान िातातला sप dपटला, बािेर uेला...! "ू 

मावशी श्ि िेतो मी, लवsरात लवsर सो्याची िाॲ 

सोडवतो sाळजी sॲ नsा..." eतsच बोलुन मी cधाष चिा 
tाली ठेवला, बािेर सो्याला dवाज हिला, ्या्या जवळ 

बसलो cन् ित ms वा्य बोललो, 
 

"सो्या eथ ्याला sंबड sापायच तो िेविी तु, जो 
ॲसलाय तो िेविी तु, ्याला रॉ्लेम dिेत तो तुच, तुझी 
हशsली सवरलेली df ६ा ्युतीया sमषsाaडी बाबाa्या 
नािाला लाuली याच sारि तु, बाबा vरी येत नािी ्या 
राuाच sारि तु.... तु्या ताfच ल्न मोडतय ना नेिमी 
्याचिी जरास sारि तु...... eथ तुच हिलन झालाय, cन् 

dता sुलाच हिरो ्िायचय रे... हवचार sर जरा, मी वाट 

पाितोय मेसेजची तु िाॲ सोडली याची...." 

 

सो्याचेिी डोळे पानावले cन िळु dवाजात vाबरत 

बोलला "सर तु्िाला मािीतीय हम sा हपतो ते..."हमिी ्िaटल, 

िो रे मािीती... पन सोड dता..! 
 

"मvाशीच सोडलीय सर, चिा पन cन िाॲ पन..." 

(सो्या eतsच बोलला cन uािीवर पडला) 
 

vरातुन मावशंचे व dम्या सोनीचे dनaिारु माuे 

न बvताच जािवत िोते, िो्िी tाaड़ाaवर पडलेले िोन िात 

मला भरभॲन dहशवाषि िेत िोते, 

 

हम परत dलो परवा जेवि sरायला मावशी, cन् िो, 
सोनीला हवचारा हम sंबडा tात नािी, सो ्िेज मधे बेत 

dtा...! यावर हतvेिी िसलो, 
 

dतुन सो्याचा dवाज dला, सर हम sंबडाच 

tानार, तेवढ सोडायला लावु नsा...! 
 

६ावर चौvे िसलो, cन हम परती्या रवासाला 
हनvालो, msा सुaिर cनुभवाला सोबत vेवुन, sािीतरी म्त 

म्त वाटत िोत.. थोड थोड राgड राhड वाटत िोत...! 

 

  msa िरीत जाम भारी वाटत िोत, वाटतय... वाटत रािील....! 

 

नेिहमरमािे…. 
 

(सो्या िाॲ sा ्यायचा ६ा रनाच gतर 

समजनायांना समजल cसेल, न समजनायांनी मतिान 

sाडष  हमळेपयंत (१८+) िम धरा समजेल... पन मला sारि 

नsा हवचाॲ) 

*** 

नब.mस.mफ  
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चारो्या  

चभरो्यभ                     
                  

dयु्यचa सारे तुजवरी वाहिले, 

ृियावरी तुझेच नाव sोरले. 

रीतबaधनात जोडताना तुजला, 
माझे सवष्व तु्यापुढे cहपषले. 

*** 
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लtे   

आकभ्ी झपे 

 

मा्या vराजवळच झोपडपॉीत राििारी sला. वय 

जेमतेम १४ व्े. परह्थती cहतशय हबsट. हबsट eतsी हs, 

िोन वेळचे c्निी हत्या नहशबी न्िते. बाप शेत मजरू 

िोता.पि हशsायची dवड sाय cसते ? ्यात sाय uोडी 
cसते ?  िे हत्यात मला हिसले. uरीब परह्थतीमुळे e्छा 
cसनूिी हतला शाळेत जाता येत न्िते. पि vरची सवष sामे 

dवॳन, ती मोs्या वेळेत समोरच राििा-या हत्या 
महैरिीsडे जावनू हत्याsडून हशषिाचे धडे हuरवत िोती. 

 

हतला मी msे हिवशी dम्या शाळेत पाहिले. ती 
dज शाळेत dली िोती dहि मला ्ििाली, "uुॲजी, मला िे 

पु्तs वाचायचे dिे. मी ्ििालो, dरे ्वा, vे वाच. पि त ू

शाळेत नािी येत sा ?" 

 

ती ्ििाली, "नािी uुॲजी, बा ्िितु, हशsून sाय 

gपयोu िाय ? cन् uिवेश, पु्तs sुठून dिायचa ? पsैा 
नािी dप्याsडa."िे nsुि मला dचयष वाटले नािी, sारि 

परह्थतीने मारले्या हत्या बा ला मी sाय हवचारिार ? पि 

मी ्ििालो, हशsून gपयोu िोत नािी cसे नािी. हशषि 

मािसाला मािसू बनवते. राहिला रन uिवेश dहि 

पु्तsाचा ते मी िेतो. त ू gड़ापासनू शाळेत येत जा. िे 

nsताच हत्या चेि-यावर dनaिी-dनaि पसरला. मी ते 

पु्तs हतला भेट ्ििनू हिले dहि ्ििालो, sला त ू िे 

sािaबरीचे पु्तs वाच dहि या sािaबरीम्ये sाय हिले 

dिे ? ते gड़ा मला साau. 

  

िुसरा हिवस gजाडला. dज शाळेsडे जा्यास 

थोडा gशीर झाला िोता. जसा शाळेsडे uेलो तर मला sला 
हिसली dहि ्ििाली, "uुॲजी, िे ्या पु्तs. मी तु्िाला 
यात नेमsा sाय dशय हिला dिे ते साau्याचा रय्न 

sरते. हतने ्या sाaिबरी्या पु्तsाचा dशय tपू सुaिर 

हव्तारपवूषs मला साaहuतला. मी ते nsुि dचयष-चहsत 

झालो dहि sलाला शाबासsीची थाप हिली. 
  

्या हिवशी मी हतला ते sािaबरीचे पु्तs भेट हिले 

िोते, ्या हिवशी रारी मी vरी हनvालो िोतो. cचानs माझी 
नजर र््यावर्या थोड्या िूर cसिा-या हवजे्या 
डाaबाtाली uेली. िुॳन मला sला, मी हिलेले sािaबरीचे 

पु्तs cहतशय त्लीनपिे वाचताना हिसली. मला tपू 

dनaि वाटला. sारि sला्या हजॖीने, धडाडीने माझे मन 

हजasले िोते. पि tरचa uरीब मुले ्याaना पै् याa्या cभावी 
हशsता येत नािी. c्याaना dपि सवाषनीच dप्या-
dप्या परीने, जेवढे जमेल तेवढी मित sरायला िवी. ित 

पसेै ॳपाने मित sरावी cसे sािी नािी. मितीचे ्वॳप 

वेuळेिी cस ू शsते. uरीब मुलाaना, dपि विी, ि्तर, 

पु्तsे, शालोपयोuी साहि्य िेवनू मित sेली तर,gड़ाचे 

सुaिर भहव्य dप्याला पािायला हमळेल dहि यािून मोठे 

पु्याचे sायष sाय cसेल? 

  

दान पै् यांचचे sराि,े 

cस ेsाही नाही. 
sरा दान िीिनाि्यs, 

ि्तूचं ेsाही. 
  
गररबांना या,  
मदतीचा हाथ. 
मग होत ेना पहा,  
न्या यगुाची सरुिात. 
  
cरू गररबांच ेपसुता, 
हषइ मनाला होठल. 
dपल ेिीिन पण ्या हषयाइन,े 

गगनास नभडून िाठल. 
*** 

धनंिय शंsर पाटील 

ठ पता : a ay a 142@ a .     
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लtे   

सभवधभन! रियभंची सं्यभ घटत आह.े 

 

 cuिी माu्या रहववारचीच uो१ dम्या 
शेजार्या cनुची .मिेश हतला ्िितो "dज dपि छानपsैी 
हसनेमाला जाh", लuेचच सुरेश ्िितो "नािी, नािी शॉहपau 

ला जाh" पि रमेश ्िितो "cua ,cनु dपि िोvे 

्मुिहsनारी हिरायला जाh" तर uिेश ्िितो ,"vरीच 

थाaब"ू व हनलेशच वेuळचa मaहिरात जाh. हबचारी cनु cuिी 
वतैाsते व ्ििते "तु्िी माझे sाय चालहवले dिे?" tरच! 

sा झाली cसेल cशी cव्था cनुची? िी ित cनुचीच 

cव्था नािी तर dप्या येिा्या पुढील sाळाची cव्था 
dिे. ्ििनू साauावस वाटतa– "मुलाaची सa्या झाली िार 

सuळीsडे िोfल िािाsार, हिवसा िोतील cनाचार, 

वाढतील c्याचार मुलाaना हमळिार नािी मुली, प्नी िोfल 

ती पाच पाaडवाaची" 

       

tरेच या सवाषला जबाबािार sोि? तु्िी d्िी 
न्िे तर िा सaपिूष समाज. cिो d्िाला ms रेयसी चालते, 

ms बायsो चालते, ms df चालते, मu मुलuी sा नsो? 

"dज मी cसेल पाळ्यात  पाळिा िालेल तुम्या vरात" िे 

लषात cसावे. 

 

dज sा  झाली मुलीची िी cव्था? याची sारिे 

जर शोधायला uेली तर वaशाला हिवा ्ििनू मुलuा िवा. 
्िातारपिाची sाठी िवी. िुaडा बळंची सa्या वाढते, री 
cबला हतला sािी sळत नािी cशा  cनेs ॲढी व समजुती 
व्ाषनुव्े dम्या मनात vर sॳन dिेत व 

ज्म्यापासनू रीची मानहसsता cशीच बनवली जाते 

्ििनूच ती cबला री ्ििते– 

     

" री चा ि्म नsो घाल ूस्या हरी, 
cरे रार न नदन पर्याची ताबदेारी 
नाच्याचा sंडा sशाचा नाही sामा 
नsो दhे रे ि्म मुलीचा रीरामा". 

   
परa तु िी cबला री sालबा६ झाली tरa  तर ती sधी 

cबला न्ितीच sारि– 

"dली ि्माला नििा 
्हणून घडला नशिबा 
तलिार छातीशी परु पाठीशी 
लढून निनटशांशी सोडली नाही झाशी 
निन ेsेली मुलंसाठी नशषणाची वारे tलु े

ती महान सानिरीबाठ फुल े

msाची माता न्ह ेझाली हिारंची माता 
ती नसंधतुाठ cन् मदर तरेेसा 
ूलन्पs मधून मडेल होत ेdणल े

साeना cन् मरेी sोमन े

cंतराळातही भरारी घतेली 
चािला s्पना dनण सनुीता नि्ममन े

      

cशा dम्या मुली ्या र्येs षेरात cतुलनीय 

sामहuरी sॳन जuास साauत cसतात d्िी सबला िोतो, 
सबला dिोत व सबलाच राििार. sुिालािी न भीता मोठ्या 
धाडसाने ्िितात– 

 

"sोमल ह ँ sमिोर नहं 
शनत sा नाम ही मरेा नारी ह ै

सबsो िीिन दनेिेाली 
मौत भी हमस ेहारी ह"ै 

 

dजची पाहs्तानातील मलाला री हशषिासाठी 
लढते .मार हतचा dवाज िाबनू टाsला जातो. समाजात 

cशा cनेs मलाला dिेत. cuिी धरिीपासनू uuनापयंत 

झेप vेतले्या रीची cव्था dज मार cहतशय वाfट dिे. 
dज d्िी हतचे पथृवीवरील cह्त्वच न१ sरायला 
हनvालो dिोत ते री रिू ि्ये्या मा्यमातनू! df्या 
पोटात हतचा casुर ॲजतो न ॲजतो तोच हतला मार्याचा 
sट sेला जातो. हतचा tनू हsa वा sतल ्िट्यास वावuे 

ठॳ नये. या tुनाची ms साtळीच तयार cसते .यात 

cuिी ्वताचा caश वाढविारी df पासनू डॉ्टसष पयंत. 

       

dज मिारा्रातील रीयाaचे िर िजारी पुॲ्ामाuे 

रमाि बहvतले तर sमी dिे. dज mtाड़ा िॅशन रमािे, 
्यसनारमाने रीयाaची uभाषतच ि्या sेली जाते. मार 

िोिा्या पररिामाaचा हवचार dपि हsतीसा sरतो? 
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हनसuाष्या हनयमात जर dपि ढवळाढवळ sर्याचा 
रय्न sॳ तर ्याचे िोिारे पररिाम िे मिाभयasरच dिेत. 

री िी cनेs ॳपातनू dपली भहूमsा बजावत cसते मu ती 
मुलuी, बिीि, प्नी, माता cसते. ्यामुळे रेम, वा्स्य, 

माया या भावनाaची पतूषता ित तीच sॳ शsते. हत्याशी 
जोडले्या ना्याaमधुन dपि िे cनुभव ूशsतो. जर भावाला 
बिीि नसेल तर रषाबaधन ,भाhबीज तरी sशी िोिार? 

हत्यावर िोिा्या c्याचारचे रमाि वाढतच रििार. 

       

रीचे cह्त्व हटsवायचे cसेल तर रीचा स्मान 

िोिa uरजेचे dिे. सवष पुॲ् वuाषने dपला री sड़े 

बv्याचा ृह१sोि बिलेला िवा. हववेsानaिाaनी ्िटले 

dिेच ,"यर नायष्तु पु्यते ,रम्ते तर िेवता" िुaडा िी पॗत 

समाजातनू sायमचीच न१ ्िायला िवी. री हव्यी 
cसलेले uरैसमज िूर sॳन ्याaना जu्याचा ि्s िवा. 
री िे पर्याचे धन जरी cसले तरी िेtील िोन पररवाराaना 
जोडिारी रेमाची वीि dिे. uभषजल चाचिी िे वरिान dिे. 

री uभाषची ि्या sॳन तो शाप ्िायला नsो. वेळीच री 
रिूि्या sरिा्याaना रोtले पाहिजे. यासाठी sायिे ित 

sाuिावर न रािता ते र्यष sृतीत ्िावेत. डॉ्टसष िे 

पापाचे भाuीिार न िोता पापापासनू परावतृ sरिारे िवे. ms 

sळीला tुडून न टाsता ते िुल ू िे्यास रो्सिन िेिारे 

िूल बनविारे िव fवर िी हववातील सवष्यापी शती dिे व 

री िी ्याच शहतचा cहव्sार dिे ्ििनूच या शहतहवना 
cसलेले षेर cपिूष dिे. "God wanted to be everywhere so 

he created mother". sॲिा, माया, ममता याचa मिर ॳपी 
हबज मातीत ॲजतच नािी मu sसे बरे हनमाषि िोfल हपs? 

       

्ििनूच सावधान मुलंची सa्या vटत dिे या 
धो्या्या vaटेsडे sाळजीपवूषs बvा नािी तर याचे पररिाम 

cिुबॉ्बपेषािी भयasर cसतील िे लषात ठेवा. 
      

dज्या sतष्यिष माता हप्याaनी, भावी dधुहनs 

िा्प्याaनी लषात ठेवयूा व eतराaनािी मलूमaर िेवयूा– 

      

"स्मानाने जu ू िया मुलंना, dनaिाने ्याaचे 

्वाuत sॲया. मुलuा, मुलuी िोvे समान, नsा sॳ ्याaचे 

बहलिान शपथ vेh सारे हमळुनी रिूि्या sरिार नािी". 

sारि हमराaनो पु्िा msिा लष वेधतेय dज्या मातहृिनी 
सावधान! हरयाaची सa्या vटत dिे... 

*** 

योनगता नsरण पाtल े 

पणु े

ठ पता : yogitakotkar51@gmail.com 
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sनिता  

मभझी बभहुली ( बभल करवतभ )               
 

बाबा बvा बvा माझी बािुली  
हsती छान छान हिसे 

लाज लाजेरी सोनsली  
जि ूराजsुमारी िी भासे 

बाबा बvा बvा माझी बािुली  
sेस हतचे sसे वा्यावरती डुलती  
बvनूी मजsडे ती  
sा बरे cशी uोड uोड लाजती ? 

बाबा बvा बvा माझी बािुली  
dता d्िी िोvी tेळ भारी tेळू  

ms डाव हतचा, ms डाव माझा  
म्जा tपू tपू d्िी sॳ 

बाबा बvा बvा माझी बािुली  
िोvी सauती शाळेम्ये जाव ू 

sधी c d f बोल ू 

तर sधी हचव ूsावचेू धडे हuरव ू

बाबा बvा बvा माझी बािुली  
हsती uोड uोड हिसे  

uंडस dिे हतचे ॳप  

जि ूराजsुमारी िी भासे !!! 

.*** 

शाननल चंरsांत पाटील  

म.ु मोहोटयाचापाडा, ता. िाडा, 
नि. पालघर  

ठ पता : netbhaari@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ८९७५०७६४५६ 
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sथा  

"ितीषभ"    

 

भािपिाचा महिना. vरात ्ये२ाuौरी्या सिाचा 
uजबजाट िोता. sालच uौरी g्या sे्या. सुaिरशी सजावट 

sेली. सu्या सजावटीवर स्प्नतेचा जािविारा ठसा 
िोता. uौरी रस्नविने समोर बvत g्या. मी vरातील 

सासुरवाहशaि. ्यात मोठी सनू. ्यामुळे ्वयaपाsvरातील 

रuाड्यात बुडून uेलेली. 
     

िुपारची जेविे dटोपली िोती। ज़रा हनवाaतपि 

हमळाले्या वय्s हरया मिालषमी्या माaडवासमोर चटf 

टाsून बसले्या िो्या. िेवीची भजने ्िििे सुॲ िोते. 

िोनतीन भजने झाली. dहि msा uोड हsनरा cनvड cशा 
tपू dतष ्वरात ms uािे सुॲ झाले। "िे भो्या शasरा, 
dवड तुजला बेलाची, बेला्या पानाची,......." 

 

तो uोड पि dतष सरू, तो dवाज nsताच मनात 

sािीतरी uलबललa. sोि ्िितaय uािa? ्ििनू मी िॉल 

म्ये डोsावले. येhन uािारी समोर बसले. uािारी ्ििजे 

ms ्यानच िोतa. c्ता्य्त पाaढरे sेस, तेिी dtुड़, 

cauात ms ढuळ ्लाgज cड़sवलेला. हवरलेली जुनी साडी, 
dtुड़ नेस्यामुळे पावले vोट्या पयष्त gvड़ी पडलेली. 
msा बाजनेू िाaत पुढे dलेले. िातात ्लाह्टs्या बाauड्या. 
u्यात हिर्या म्याaची माळ. नजर cधाaतरी dसुसलेली, 
जि ूsुिाला शोधत cसावी.  

 

्वर मार uोड ्व्छ, dतषता cसलेला. 
शasरासमोर बसनू र्यष dळहवत cस्यासारtा. 
sोितीिी साथसauत नसनू सुॗा uािa cuिी तालासुरात 

त्मयतेने uात िोती.  हतला बvनू मा्या मनात हपळवटलa, 
पोटात sािीतरी तट तट तुटलa. मी नजरेनेच ्वातीला 
हवचारले, sोि ua िी? डोsa  जाuेवर हिसत नािी हिचa? uािa 
सaप्यावर ्वातीने मला हतची uो१ साaहuतली। 

 

शेजार्या u्लीत राििा्या ि्तुराa्या सुनेची िी 
बहिि dिे. नाव शsुबाf. िी ्वताचे uाaव, vर सोडून 

भटsत शेवटी dप्या बहििीsडे eथे dली. बहििीने व 

हत्या सासर्या लोsाaनी हतला साaभाळून vेतलa. हतचा 
msाच gड़ोu ्ििजे ूळtी्या vरी जायचa, "हतsडे" िोन 

लावा ्ििनू हवनवायचa. ्याaना हतची िsीsत मािीत िोती 
ते िोन sे्याचa tोटे नाटs sॲन हतला sसेबसे sाढून 

लावायचे. "हतsडे"्ििजे sुठे ua? मी हवचारले. cua, हतचa 
ल्न ठरलa िोतa पवूी msिा. ल्नहतहथ ठरली.सuळी तयारी 
झाली िोती. िी टार dनaिाने िुलली िोती. म्यमवuीय 

सा्या vरातली मुलuी. ल्न िोfपयंत मािेरी, मu सासरी  
नाaिायचa cशी साहधभोहळ मुलuी. पि हनयातीचे tेळ वेuळेच 

cसतात ua. ल्नाdधी sािी हिवस msा cपvातात हतचा 
िोिारा नवरा मरि पावला. िीचे ल्न जाu्या जाuी च 

राहिले.     

    

शsुला ध्sा सिन झाला नािी. ती सरैभरै झाली. 
सuळa  भान सुटलa. ना tा्याचे ना ले्याचे. ्िातारे 

dfवहडल हशरावर्या जबाबिा्या पार पाडून थsले.हि्या 
साठी sोि लष िेिार? dfवडील msेs sॲन िेवाvरी 
uेले. िी शेवटी बहििी्या dरयाला dली.बहििीsडे हनिान 

भुsेला vास व रारी डो्यावर छ्पर हमळाले. 

     

 शsु cजनूिी वाट पाितेच dिे.  हिसेल ्याला 
िोन sरायला लावते. ्ििते,"हवचारा नa ्याaना sधी येिार 

dिेत ते?" sोिी sािी हिलa तर साडी्या ू्यात नीट 

ठेवते, ्ििते, ते d्यावर वापररन. ते्िा sामी येfल िी 
व्त.ू "    

 

वेटाळात्या सवांना शsुबाf व् हतची sिािी 
मािीती िोती. ्यामुळे sुिी रास ड़ायचे नािी. बायाबापड्या 
तर िळिळ sराय्या. dम्या vरी sधीिी dली तर चिा 
हपha नच जायची। सिावाराला जेgtाh vालनूच पाठवायचे.  

हतचा मडू बvनू सu्या dरि sरतात , शsुबाf uािे ्िि 

ना". शsुबाf ्ििते,"dधी िोन लाव." हत्यासमोर िोन 

लावायचा, dहि बोलायच,"िॅलो, भाhजी, sे्िा येिार dिे 

तु्िी, शsुबाf वाट पािाते dिे. लवsर या." मu शsुबाfची 
sळी tुलते. चेिरा िुलतो. ती uािa ्ििते,"िे भो्या 
शasरा........"  
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vरात्या सu्या साळsाया माळsाया हतला 
पु्िा भजन ्ििायला लावतात. हतचा uोड dटष ्वर 

sानात भॳ लाuतो. हबना साथी सauतीचa ते dतष uीत 

वाि्या tळtळ्या पा्यासारtे ्व्छ वाित जातa. ्या 
हनमषळ  ्वराaत हतची हनराuसता हन्पाप रतीषा षिोषिी 
हिसते. मा्या डो्यातलa पािी थाaबत नािी. 

  

िी ms शsु, cauाला िळि न लाuताच हवधवेचa 
हजिa जuतेय. cहनवार रतीषा sरतेय हत्या 
सिचाराची.cशा हsती शsु cसतील ्या सौभा्याचa लेिे 

लेgनिी मनात्या जोड़ीिाराची dस cपुरी cसिा्या. 
जीवा्या जीवलuाची वाट बvिा्या.  

 

हजवaत बािु्याaना नाचाविा्या ्या हनयहतला 
वानवावa sी हश्याशाप ड़ावेत ते sळत नािी. 

  

डो्यातले पािी लपव्यासाठी मी vाfvाfने 

्वयaपाsvरात परत हिरते.  

 

्ये२ाa dहि sनी२ा uौरी हनहवषsार नजरेने सuळa  
्यािाळतात , हनbश्िपिे. uोड पि dतष सरू भॳन राहिलेत 

सuळीsडे. 

*** 

मीनाषी cड े 
ठ पता : Minaxi.Ade@licindia.com 
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sथा  

"औषध" 

 

"डॉ्टर, ॳम न्बर २३ चा पेशaट r्ध ्यायला 
तयार च नािी. " वय caिाजे ४० cसले्या डॉ. शलेैश ला 
राgaड vेताना नसष ्ििाली.  

 

"sाय ्ििता धनaजय sाsा? "c्झाeमर पेशaट 

cसले्या sाsाa्या sॉट जवळ tुची ूढुन बसत डॉ 
शलेैशने हवचारले. 

 

"मी r्ध vेिार नािी" sाsाaनी तंड हिरवले. 

 

'sाsा ms uो१ वाचली िोती ती तु्िाला 
साauायला dलो.तु्िाला dवडतa ना uो१ nsायला ! sाsा 
ॲस्यासारtे तंड हिरवुन बसले िोते ्याsडे िुलषष 

sॳन तो बोल ूलाuला. 
 

"dम्या वड़ैsीय षेरातलीच uो१ dिे sाsा". 

msा लिान मुला्या िु्िुसाचे oपरेशन रहसॗ सजषन डॉ. 
पाठs sरिार िोते. ते c्यaत sड़s हश्तीचे डॉ्टर िोते. 

मु्य सजषरी झाली sी बाsी टाsे वuरेै सिायs डॉ्टर 

sरीत. dज सजषरी ला थोडा gहशर झाला िोता sारि िा 
लिाaनuा पेशaट हजॖ sरीत िोता sी माझे टेडी बेयर msा 
बाजनेू िाटले ते dधी हशवनू ड़ा. ्याला dप्या रासापेषा 
टेहडबेcर ची जा्त sाळजी िोती ्यामुळे तो िटुन बसला 
िोता. esडे डॉ्टराa्या भीतीने नसष ला sािी सुचत न्िते. 

शेवटी हतने ्या्या िातातला टेडी हिसsुन बाजलूा sेला व् 

्या छोट्याला cने्थेहशया हिला.  
 

सa्याsाळी िा छोटू भानावर dला तर टेडी 
्या्याजवळ न्िता. तो रडू लाuला ते्िा नुs्याच 

vातले्या ्या्या टा्यातनू sळ gमटली, ती ्या्या 
चेि्या वर िी िोती. लuेचच tोलीत डॉ.पाठs dले. ्याa्या 
िातात छोटुचे टेडी िोते. ्या हव्यात सजषनने ्या टेडीला 
्वतb टाsे vालनू हशवले िोते व ्यालािी बँडेज बाaधले िोते. 

डॉ्टर छोटू समोर बसनू ्ििाले, "बेटा, ms uोळी तुला 

मरभठी रवचभरधन 

चाau्या uो१ी vडत नसतात ्या vड्वा्या 
लाuतात , ्यासाठी यो्य ्या वेळी यो्य ते हनिषय ्यावे 

लाuतात ... 

  *** 

संरनहत  

 



नेटभारी f साहि्य चळवळ............................................................................................................................. .................................................. netbhaari@gmail.com 

नटेभारी f हिवाळी cas २०१६                                                                                       netbhaari.jimdo.com 127 

 

 

 

dहि ms uोळी तु्या टेडीला! ्याचेपि oपरेशन झाले ना! 
पि टेडी sसा r्ध vेfल? ्ििनू ्याची व् तुझी िो्िी 
uो्या तचू ्याय्या. चला ्या बरa  पटsन r्ध. शिािa 
बाळ! dता तु्िी िोvिी लवsर बरे ्िाल!" 

      

sाsा uो१ीत रमले िे डॉ. शलेैश ने ूळtले. 

"sाsा माझा टेडी cजनूिी r्ध vेh शsत नािी. ते्िा 
तुम्या uोळी बरोबर ्याचीपि uोळी तु्िी vेhन टाsा न 

्लीज." शलेैश्या हवनविीला मान िेhन sाsानी िो्िी 
uो्या vेत्या. िसनू ते ्ििाले," uो१ छान िोती िa." 

 

डॉ. शलेैश समाधानाने िसनू बािेर पड़ताaना 
्ििाला,"sाsा, मीच तो छोटू." 

 

्याने ्पेशल ॳमचे िार ूढुन vेतले, िारावर 

पेशaटचे नाव हलिलेले िोते "डॉ.धनaजय पाठs". 

*** 

मीनाषी cड े 
ठ पता : Minaxi.Ade@licindia.com 

मोबाठल रमांs : ८९८०००१२७२     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sनिता  

दूर्् 

 

त ूिूरच cसावास मा्यापासनू, 

िूर cसावा सयूाषसारtा 
cव्या हववाचa caतर पार sॲन  

या धरेपयष्त येिा्या gबिार हsरिाaसारtा , 
तु्या रेमाची gबिार झळाळी  
पोचहवत रिा मा्यापयष्त, 

ती हsरिे शो्ुन हमळेल मला जीवनरस, 

माझa cह्त्व हटsव्यासाठी. 
त ूिूर्थ cसावा चaिासारtा, 
ॲपेरी ्नेिाची बरसात sरीत, 

रहतपिे्या नाजुsशा sोरी पासनू 

पिूष चaिा्या तेज्वी झळाळी पयष्त। 
मu मधले caधारे हिवस मी सिज 

पेलनू नेfन पुनवेहच वाट पािात। 
तु्या हरहतचं sलेsलेने वाढिे, 

cन् लोपिे uाजहवल भरती हन ूिोटी 
मा्या मनात्या साuरात, 

त ूिूर िूर हन्या dभाळासारtा 
sुठुनिी बvता सामोरा येहशल  

हन्या बािुत मला सामाव्यासाठी, 
िे तुझa माझa नातa 
नाजुsशा िुलावर बसले्या िुलपाtरासारt 

िात लावताच gडून जाfल cशी भीती, 
पाररजातsा्या sोव्या िुला सारta, 
िातात vेताच तेवढया gबेनेिी sोमेजुन जाfल 

cशी भीती वाटते मला, 
्ििनूच ्ििते त ूिूर च रिा मा्यापासनू 

िुॲन येिा्या तु्या मनात्या ्नेिल लिरी 
िेतील मला जu्याची dशा। 
*** 

मीनाषी cड े 
ठ पता : Minaxi.Ade@licindia.com 

मोबाठल रमांs : ८९८०००१२७२     

 

चारो्या  

चभरो्यभ                     
                  

dयु्य िीच ms परीषा cसते, 

मनु्य cसतो dयु्यभर हवड़ाथी. 
“cनुभावातनू” हशsता येते, 

समज, बोध dयु्याला msाथी. 
*** 

धनंिय शंsर पाटील 

ठ पता : a ay a 142@ a .      
मोबाठल रमांs : ९९६०६०७१४८ 
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sनिता  

नुपूर वभजल ेवभजल े 

 

नुपरू वाजले वाजले 

ठोsे वाढले वाढले 

हतचा पायरव sानी 
झाली धुaि सारी uािी 
मा्या uा्यात भरला 
रa u चaिाचा uुलाबी 
सा्या uुलाबाaनी sेली 
हत्या uालावर िाटी 
हतची uोरीपान छबी 
gvड्या पाठीवर वेिी 
भर g्िातिी d्या 
uार वा्या्या झुळूsी 
मा्या sाळजाचे डोि 

uेले षिात भॳन 

तु्या duमनी सtे 

dले सुuaध वािून 

*** 

्िाती gदार  

ठ पता : swati.udar@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sनिता  

मनभमनभतलभ पभऊस.. 

 

हभज्याची dिे िौस 

sधी पडेल पाhस ? 

 

sोिाला मनातलa रानa 
हवझवायचa cसत 

sोिाला रेयसीबरोबर 

हभजायचa cसत 

 

dळवावर पडिा-या थंबारमािे 

हनसटायचa cसत 

हचaब हभजहविा-या 
भुतsाळातल सारa  dठवायचa cसत 

 

पावसा्या थंबाने cर ू

लपवायचे cसतात                               

tोटे tोटे भाव                             

 िाtवायचे cसतात 

 

सोडायची cसते िु:tाची sाuिी नाव 

dनaिाला ड़ायचा cसतो मनात वाव 

 

dम्या बळीराजाच मार 

वेuळचa cसतa sारि 

्याची जहमन cसते 

बॅsेsडे तारि छर .... 

 

df.....                                                            

gडून uेली हतची छरछाया 
हsती हsती िोती मा्यावर हतची माया 
 

हत्या श्िाने सasट सारी िूर जाf 

cशी िोती माझी df 

 

 

चारो्या  

चभरो्यभ                     
                  

रय्नाaती रम-साि्य cव्य हमळते, 

हनराशे्या caधsारात नवरेरिा हमळते. 

्व्न ॲपेरी जीवनाचे पुरे िोता, 
dयु्याची सुaिरता मनास sळते. 

*** 

धनंिय शंsर पाटील 

ठ पता : a ay a 142@ a .      
मोबाठल रमांs : ९९६०६०७१४८ 
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हतनेच भरवला पहिला vास 

हतनेच हिला पहिला वास 

 

हsतीिी dली सasटे 

sधी नािी वाटले msटे 

 

तु सोडून uेलीस मन िोत नािी सaमत 

तुला c्नी िे्याची िोत न्िती हिaमत 

तु cसताना मार sळली नािी तुझी हsa मत 

 

जपनू ठेव्यात तु्या dह्त्वा्या tुिा 
dठवि येते तुझी पु्िा पु्िा 
 

िोतो मी तुझा लाडsा 
झालो मी dता पोरsा  
*** 

रमशे पां. िाधि 

mम -२६/२२७२, म. हौ .बोडइ 
यरेिडा, पणु े४११००६,  

ठशा्य मॉलििळ 

ठ पता : rameshjadhav3394@gmail.com 

मोबाठल रमांs : ९८५००५६२१२    

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sथा  

रपंपळसमभधी 
 

ना्याaची ms sिािी जी सaपती dहि माती यातील 

िरs gलuडते, ms sिािी जी ना्यातला ूलावा 
dप्या डो्यात dिते, ms sिािी जी मु्ये dहि वारसा 
याaचे मि्व साauते... मना मनातली vालमेल जी रन बननू 

sिाहचत र्येsा्या जीवनात sधी तरी समोर gभी ठाsते. 

तु्िी sसा सोडवाल िा uुaता ? जािनू ्यायचaय ? तर मu 

वाचा .... 
 

नुsतेच sुठे झुaजमुूaज ूझाले िोते, हन्मa uाव cजनू 

जाua झालेल न्ितa cन uाव्या वेशीजवळून हशaड़ाa्या 
व्तीवरचा रौढ वयाचा rिु cषरशb बंब मारत ूरडत 

ूरडत uावात हशरला ....... 
 

“vात झाला, vात झाला ! वासुsाsानी जीव हिला !, 
मा्या ध्यानa िास लावनू vीतला! cरे पाaडूरa uा तु्या 
िाराला लाuली sाठी ! cसाsसा रे िावा साधलास ? vात 

झाला, dता मी sुिाsडे बvनू जu ू रे िेवा ? cसा sसा रे 

िु्मन झालास िेवा ? वासुsाsा ू sाsाsss !! dमाला 
सोडून sा uेलासा ?” ्याचा cसा धावा सुॳच िोता. 
 

िेवळाजवळ रामपारी uोळा झालेले sािी लोs dहि 

नुsतेच पारापाशी dलेले sािी ररsामटेsडे ्या्या 
dिोशाने जाuेवर थबsून uेले. ्याa्या डो्यावरची झोप 

पाtराuत gडून uेली. ्याचा dवाज nsून शasर uुरव तर 

माॲतीची पजूा c्याषत थाaबवनू िेवळाबािेर dला cन 

tुळयाuत पाठमोरया rिुaबराsडे बvत gभा राहिला. sािी 
लोsाaनी िातातली sामे टाsली cन जे ते पळिारया 
rिुaबर्या माuे जाh लाuले. 

 

नेमsे sाय झालेय िे sुिालाच sािी sळत न्िते 

पि वासुsाsा्या जीवाचे sािीतरी बरेवाfट झालेय m्िढे 

मार र्येsाने ताडले िोते. 

 

धावतपळत dलेला rिु uावा्या मधोमध 

cसिारया वासुsाsा्या वाड्यासमोर dला cन ‘धनी’ cसे 

चारो्या  

चभरो्यभ                     
                  

सोबतीत तुहझया स्या, 
मन सुtावनू जाते. 

मना्या रेमभावनाaना, 
dधार मनीचा िेते. 

*** 

धनंिय शंsर पाटील 

ठ पता : a ay a 142@ a .       
मोबाठल रमांs : ९९६०६०७१४८ 
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्ििनू मोठ्याने dतष हsa sाळी िोडून िारावर डोsे बडवनू 

vेh लाuला. ्या्या माuे धावत dले्या पोरासोराaनी 
्याला िारापासनू माuे ूढला, तरी ्याचे सuळे cau 

थरथरत िोते.्या्या डो्यातनू सaततधार वाित िोती. 
cनवािी पायाने व्तीतनू थेट vरी dले्या rिूचे पाय पुरते 

ठेचsाळलेले िोते. 

 

vराबािेर्या तुळशीला पािी vालनू cन 

सयूषनारायिाला नम्sार sॳन नुs्याच चुलीपुढे येhन 

बसले्या यशोिाsाsूनी ्याचा uलsा nsला cन 

rिुaबर्या dतष हssाळीने जाuेवर भोवळ येhन पड्या. 
वासु sाsा्या हत्िी सुना तरातरा बािेर d्या cन 

rिुला रन sॳ लाu्या, 
 

“d्िा, नीट साauशीला sा ्िाf ? sाय झालaया ? 

sा रडाया लाuलासा ?” 

 

m्िाना ्याaची मुलेिी तेथे dली, ्याaनी ूळtले 

sी sािी तरी dिीत झालaय. ्याaनी rिुaबरला नीट बोलते 

sेले. esडे सुनाaनी यशोिाsाsु्या तंडावर पािी माॳन 

सावध sेले. नािी ्िटले तरी c््या uावात बातमी 
sानोsानी झाली िोती cन वासुsाsा्या चौसोपी 
वाड्यासमोर िी uिी जमा झाली. ्या बाया बापड्या 
वाडयाजवळ d्या िो्या, ्या िारातनa 
थेटयाशोिाsाsूsडे uे्या cन बायsाaचा uिारोळ वाढत 

uेला. sोि sाय ्िितaय sािी sळत न्िते eतsा dवाज 

वाढला. शेवटी rिुaबरने रडत रडत सuळी िsीsत 

साaहuतली cन सवांचाच धीर सुटला. eतsा वेळ धीराने gभी 
cसलेली वासुsाsाaची मुलa msनाथ cन यािवराव या 
िोvाaनीिी sa बर tच्याuत जहमनीवर बसsि मारली. 
वासुsाsाaची नातवaडे स््यातनू पळत tाली dली cन ती 
िेtील cवसान uळा्याuत भुfवर पडले्या dपाप्या 
बापा्या u्यात पडून रडू लाuली. dत बायाaनी टािो 
िोडले िोते. vरातली सान लेsरेिी dता जाuी झाली cन 

्याaचा जीव ६ा सu्या रडारडीने sावराबावरा झाला. या 
सवांचे पािावलेले डोळे cन बायsाaचा dिोश पािून िारात 

uोळा झालेली मािसेिी रडू लाuली. बvता बvता सu्या 
uावावर शोssळा पसरली. 

वासुsाsा ्ििजे वासुिेव uोरषनाथ हशaिे. 

uावात्या वयाने dहि मानाने जे२ ्यतीपsैी ms. 

रामायिातली रामटाळी cसो वा d्ाढातली sाsडdरती 
हsa वा चातुमाषसातले हsतषन, वासुsाsा सu्यात dधी 
िजर cसिारच. सतरी पार sेलेले वासुsाsा uावात्या 
पहि्या टाळsरयाaपsैी ms. uावातले पहिले मॅहरs 

हशsलेलa dता हपवळे झालेले िे हपsल पान. sोिा्या 
cधेम्ये नसिारा धाहमषs वतृीचा साaरिाहयs cन साह्वs 

सa्sाराचा िा हमतभा्ी जािता मािसू. uावात sोिा्यािी 
vरचे तaटेबtेडे cसोत वा sोिाचे जहमनीचे वाि cसोत 

वासुsाsापाशी तो वाि dला sी ्यावर ते नामी तोडuा 
sाढत. cuिी पaचिोशीत्या uावातली सuळी मािसे 

्याa्याsडे स्ला ्यायला येत. पापहभॳ cन िसतमुt 

cशा या वासुsाsाaना तीन मुले cन िोन मुली िो्या. 
जयवaत, msनाथ cन यािवराविी मुले cन sृ्िा – sावेरी 
६ा मुली. ्यापsैी जयवaत िा चाauले g्च िजाषचे हशषि 

vेhन नोsरी्या हनहमताने पु्यात ्थाfs झालेला तर 

msनाथ cन यािवराव िे uावातच dप्या वहडलाa्या vरी 
cसत. sावेरी cन sृ्िेची ल्ने चाau्या vरी पि 

जवळ्याच uावाaम्ये िेhन sेलेली िोती. वासुsाsाa्या 
पोराबाळाaना मुलेिी ्याa्या सारtीच लवsर झाली िोती, 
्या पोराaनािी dता नुsतेच हमसॳड िुटले िोते. msनाथ 

cन येिा िोvाa्यािी बायsा चाau्या vर्या uुिी मुली 
िो्या. ्याaनी dप्या साससूास्याa्या सेवेत sधी taड पडू 

हिला न्िता. माuील तीनेs व्ाषत वासुsाsाaचाथोरला 
मुलuा जयवaत या्या uावाsड्या चsरा मार tपू वाढ्या 
िो्या. येताना ्या्या िाताशी dले्या पोराला तो uावाsडे 

vेhन d्याचे uावsरयाaनी cलीsडे tपूवेळा बहvतले 

िोते. sृ्िा sावेरी िेtील सिावाराला येhन जात cसत. 
वासुsाsाaचे वहडलोपाजीत वीस msराaचे शेत िोते. sाळीभोर 

जमीन िोती cन बापलेs मन लावनू sा्या dfची सेवा 
sरायचे, वर पाaडुरa uा्या sृपेने हवहिरीला पािीिी बारमािी 
िोते. ्यामुळे ्याa्या शेतात सिा हशवार िुललेले cसायचे, 

धा्याची sिuी भरलेली cसायची cन sड्याचे भले मोठे 

बुचाड लाuलेले cसायचे. uोठ्यात्या जनावराaचे ब्sळ 

िुभिुभते vरात येत िोते. वासुsाsाaशी ल्न झा्यापासनू 

dप्या नवरयाची सावली बननू राहिले्या यशोिेsडे तर 

सuळे uाव dपली df ्ििनू बvायचे. यशोिाsाsूsडे 
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sोिी पिर पसॳन uेलaय cन हतने ्याची नड भाuवली 
नािी cसे vडलेच न्िते. dपला नवरा cन dपले sुटुaब 

िेच हत्या जीवनाचे पररv िोते. वारsरी साaरिायातले vरािे 

cस्याने vरात िेवधमाषची ूढ िोती, vरातले वातावरि 

शाaत cसायचे, वासुsाsाaची नातवaडेिी c्यासात िुशार 

िोती. िसतमुt चेिरयाचे िे vर ्ििजे uावाची शान िोती. 
नािी ्ििायला uावाला tटsिारी msच uो१ cलीsड 

vडत िोती, ्ििजे gतारवयाला लाuले्या वासुsाsाaचे 

सारtे सारtे शेतात्या dडव्तीत जाhन राििे. 

cलीsडे ते vरी sमी cसायचे cन व्तीवर जा्त. ्यामुळे 

्याaचे िेवळातले हन्यिमिी ते चुsव ू लाuले िोते. पि 

्यावर sोिी रनहच्ि gपह्थत sेले न्िते. cशा 
िेवमािसा्या vरात डोsाविे cन ्याa्यासार्या मानी 
cन eमानी मािसा्या वयैहतs रनात तंड tुपसिे 

uावाला िेtील मा्य न्िते. ्यामुळे ्या्या tुलाशा्या 
भानuडीत sोिी पडले न्िते. m्िढे सवष dलबेल cसनूिी 
वासुsाsानी dपला जीव sा हिला cसावा िा रन 

uावात्या लोsाa्या डो्यात नाuानa ििा sाढावा तसा 
gभा राहिला िोता.... 

 

प्नाशी्या वयाचे हव्ि ू पाटील uावाचे सरपaच. 

eतर लोsाaरमािे ते िेtील dपली सuळी sामे टाsून ते 

वासुsाsाa्या वाड्यावरdले. ्याaनी eशारा sॳन 

वासुsाsाa्या मुलाaपsैी मध्याला ्ििजे msनाथाला 
बािेर बोलावले. 'नेमsे sाय vडलेय' याचा sािी caिाज 

sाढता येतो sा ते ्याaनी जोt्यास सुॲवात sेली. 
'थोर्या जयवaताला साauावा हिला sा ्िाf ?', cशी 
हवचारिा sेली. 
 

्याa्या या रनाने eतsा वेळ dप्या मनावर ताबा 
ठेवनू cसले्या msनाथा्या डो्यातनू पािी वािू लाuले 

मार िुaिsे बािेर पडत न्िते. ्या सरशी हव्ि ू पाटलाaनी 
पु्िा तोच सवाल sेला. तरीिी msनाथ नुसताच मु्याने 

रडत िोता. "dरa , sािी बोलशील sा नािी ? sा नु्ताच 

रडिार िायेस ?" 

 

्याa्या या रनासरशी मार msनाथ टािो िोडून 

रडू लाuला. ्या बरोबर dजबूाजू् या मािसाaनी sान 

टवsारले. 

 

“तो मुaबलैा uेलाय. sालच तो हतथनू हनvाला cसल. 

हतथनa तडs uावाsडa येतो ्िटला िोता. हनvाला बी cसaल. 

यीलच तो dता ! dप्या बापाला पािी पाजायला !" 

 

्याचे िे बोलिे nsून eतsा वेळ िमसनू िमसनू 

रडत cसिारा येिा ्ििजे यािवराव जोरात ूरडला, "नाव 

नu sाढूस ्येचa ! ्येनa वाड्यात पाय हठवला तर पाय 

sापनू sाढीन! मा्या बा्या cauाला ्येचा िात लाuला तर 

याि राtा, msाला बी मी सोडिार नािी !......." 

 

eत्या वेळ ्वतbवर सaयम राtनू cसलेला 
यािवराव dता छाती बडवत रडू लाuला cन रडता रडता तो 
dप्या हप्याला gॖेशनू बोल ू लाuला- "dबा ६ा समड़ा 
लोsाaला sोि tरे साauिार ? sोि सोडीविार ६ो uुता ? 

sा वो cसा sेलासा ? ms डाव dम्याशी बोलायचे तरी 
िुतावो dबा !’ 
 

राuाने येिाचा चेिरा लालबुaि झाला िोता dहि 

तरीिी ्याचे cर ूdहि dिोश sािी sे्या थाaबत न्िते. 

तो cसा सरैभरै dिोश sारायला लाuलेला पािून msनाथ 

्या्याजवळ uेला cन ्या्या डो्यावर िात ठेवनू ्याला 
्ििाला.” dपि dप्या dबाची पोरa  िाव ना ? मu 

dप्याला ्येनी cसa बोलायला हशsवलaय sा ? शाaत िो 
येिा, मा्या भावा ! पाaडुरa uच dता sाय तो ्याय sरील.” 

 

भावाभावातला िा सaवाि nsून uावsरी मार पार 

uंधळून uेले िोते. 'वासुsाsा्या vरात सuळa  ठाsठीs 

नािी sािी तरी ्यानबाची मेt िडून िाय' िे m्िाना 
सu्याना sळून चुsले िोते. dपली पोत मुले cसा 
sोलािल sरताना बvनू यशोिाsाsु्या cauावर वीज 

sोसळ्याuत झाले, ्या लuबuीने पुढे d्या cन िो्िी 
पोराa्या तंडावॳन िात हिरवत ्ििा्या, "uप बसा ! 

िेवावर भॲसा ठेवा, रडून जuाला तमाशा िावायचा sा ? 

dपला uुता dता पाaडुरuच सोडवील. dपले dबा 
dप्यातच िायीत, ते dप्याला सोडून sुठaबी जािार 
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्िाfत." 

 

dप्या डोळयाला लाuलेली धार dप्या पिराने 

पुसत ती माय माhली dप्या मुलाना धीर िेत िोती tरa , 
पि ती ्वतbच या dvाताने mtािया जुनाट वडा्या 
झाडारमािे g्मळून uेली िोती.. 

 

हतथला िा uंधळ वाढताना पािून हव्ि ू पाटलाaनी 
येिाला dप्याबरोबर vेतले dहि ्याला vेhन ते हशaड़ाa्या 
व्तीsडे हनvाले. tरे तर ्याa्या मनातसुॗा या vटनेमाuे 

sाय नेमsे sाय sारि dिे िे जािनू vे्याची हजञासा 
िोती. पि ते हवचार्याची धमs uावात्या sोि्याच 

मािसात न्िती sारि ते्िढी पतच वासुsाsाa्या 
sुटुaबाने साभाळून ठेवली िोती. हव्ि ू पाटला्या cuोिर 

uावातली sािी तॲि मुले cन dजबूाजू् या व्तीवरची 
मािसे हतथे uोळा झाली िोती. भॳैनाना जे uावचे पोलीस 

पाटील िोते ते िेtील िजर झालेले िोते. uावाsडे येिारया 
र््या्या थेट सुॲवाती्या िॖीत िमर््याला लाuनू 

वासुsाsाचे शेत िोते. 

 

ms पाय िमर््या्या सडsेवर cन ms पाय 

शेतात cसa ्िटलa तरी चालल cशा मो्या्या जाuेवर ्याaचे 

शेत िोते. शेताला लाuनू cसिारा र्ता dता साधा राहिला 
न्िता. हतथa dता जलिuती सुपर िायवे झाला िोता. या 
र््या्या हनहमताने जं्िा सरsारने uावsरयाa्या जहमनी 
ता्यात ्यायला सुॲवात sेली िोती तं्िा सवाषत dधी 
dवाज वासुsाsाaनी gठवला िोता. dजबूाजू् या uावातली 
मािसे uोळा sॳन हज्िा परर्ि ते सडs बनविारया 
ठेsेिारा्या sa पनी oहिसपयंत ्याaनी tेटे मारले िोते. 

सरsारी यaरिेsडून जहमनीला यो्य मोबिला यावा ्ििनू 

cनेs cहधsारी cन पुढारयाaचे gaबरठे हझझवले िोते. लाuेल 

ते्िढीच जमीन सरsारने ता्यात ्यावी ्ििनू ्याaनी 
जीवाचे रान sेले िोते. m्िढ्या gतारवयात ्याaनी 
uावासाठी sेलेला िा सav ष् सu्याaसाठी चचेचा हव्य झाला 
िोता. पि ्यामुळेच सu्याना मुबलs पसैा हमळाला िोता 
cन वासुsाsानािी ्याa्या हशवाराचे पुढ्या cauाचे sािी 
uुaठे रान सडsेत uे्यामुळे sािी पसैा हमळाला िोता. 
्याaमुळे या मुि्ड़ावॳन या sुटुaबात cसले sािी vडले cसेल 

cसे हव्ि ूपाटलाaना वाटत न्िते. हवचार sरत sरत ्याaची 
uाडी व्तीला लाuली.... 

 

व्तीतले ते ृ्य sोिािी मािसाला िेलावनू 

टाsिारे िोते. शेता्या मध्या cauाने हवहिरी्या sडेनa 
uेले्या िaडाला लाuनू ms बाaधिोता, िा बाaध थेट शेता्या 
वर्या cauापयंत uेला िोता. ्या बाaधावर gaबराची cन 

हचaचेची झाडे िोती., cन ्या झाडाa्या राauेत शेवटी ms मोठे 

हपaपळाचे झाड िोते. िार जुने cन िार मोठे cसa ते जुनाट 

हपaपळपान िोतa. तीन साडेतीन िुटाचा मोठा लठ बुaधािोता. 
्या झाडा्या tाली वासुsाsा्या वहडलाa्या cन 

d्या्या समा्या िो्या. शेताला लाuनू सडs cस्याने 

िे हपaपळाचे झाड cन ्या्याtाल्या ६ा शाळीराम्या 
sा्या sुळsुळीत ताशीव िuडातनू sेले्या ्व्छ, 

िेt्या समा्या sोिाचेिी लष वेधनू ्याय्या. ्यामुळेच 

sी sाय u्च बिरले्या म्यातले ते हपaपळाचे झाड ्ििजे 

वासुsाsाचे जीव sी राि िोते. ms वेळ sंबडा dरवायला 
चुsेल पि वासुsाsा रोज हतथ येhन uे्या हशवाय cन 

चार vटsा हतथa vालव्याहशवाय ्याना िायसे वाटत 

न्िते. dज ्याच झाडा्या सवाषत tाल्यािाaिीला ्याaनी 
िास vेhन dपला जीव हिला िोता. हव्ि ू पाटलानी 
भॳैनाना्या sानात sुजबुज sेली cन पोराना िाताने 

tुिावल. तशी uोळा झालेली पोरे पुढे सरसावली cन ्याaनी 
लuबuीने वर चढून वासुsाsाचा हन्राि िेि झाडावॳन 

tाली gतरवला. 
 

व्तीतली ्याaचीच रोज पाavरायची uोधडी tाली 
caथर्यात dली cन ्याaचा िेि ्यावर हवसाव्यात dला 
तशी eतsा वेळ cरुaचे बाaध cडवनू gभा cसिारा येिा 
्याa्या cauावर sोसळला cन लिान पोराauत 

ू्साबो्शी रडू लाuला. “dबा sा uेलासा ? dमी dता 
sुिाsडa बvनू जuायच वो dबा...बोला sी वो 
dबा....रामsृ्ि िरी ्ििा वो dबा...टाळ वाजवा...भजन 

्ििा ... uायी ्िशी्या cauावॳन िात हिरवा. vरी नातवaडे 

तुमची वाट बv्येत वो dबा...vरी जाhन dfला dता मी 
sाय साau ू ? हतला cसa टाsून sाuेला वो तुमी? मा्या 
बहििीना dता sाय तंड िाव ू वो dबा, sाय तरी बोला 
वो...मनमोsळa  sरा वो, cसa uपuुमान तुमाला जाता येिार 
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नािी....ड़ेवा तुला बी cसa sस uुमान vालनू ्या्नी ्यावa 
वाटलa रे ? dबा वो dबा gटा sी ! चला, तु्िाला sाsड 

dरतीला जायाचa नािी sा ?.. पाaडुरuा sा रे cसा िावा 
माaडला ?" ्याचa िे रडिे dहि dिोश बvनू जमलेली 
सuळी मािसे िेलावनू uेली. cनेsाa्या डो्याला धारा 
लाu्या. dजबूाजू् या व्तीवॳन uोळा झाले्या बायाaनी 
डो्याला पिर लावला cन ्या िुaिsा िेhन रडू लाu्या. 
िा uलsा nsून uोठ्यात eतsा वेळ शाaत gभी cसलेली 
जनावरे हबथरली, ती मोठ्याने िaबॳ लाuली, जोराचे 

सोसाट्याचे वारे सुटले cन हपaपळपानाaचा जि ूपाhस पडावा 
तसा सडा पडू लाuला. वारया वा्िानाचे ॳप बvनू 

हव्िपूाटील पुढे झाले, ्याaनी येिाला जवळ vेतले, hराशी 
sवटाळले. ्या्या पाठीवॳन मायेने िात हिरवला cन ते 

भॳैनानाa्या sानात पु्िा sुजबुजले. बvता बvता सवांचे 

साa्वन sॳन ्याaनी वासुsाsाaचा िेि uाडीत ठेवला .... 
 

पाटलाaनी ्याaची uाडी हिरवली cन 

uावाsड्याहिशेने वळवली, ्या uाडीत माuचे सीट िुमडून 

वासुsाsाaचा िेि ठेव्यात dला. ्याa्या शेजारी येिा cन 

पुढे rिुaबरची बायsो cन मुले बसली. tाच tळuे चुsवत 

िळूिळू ती uाडी ्या शेतातनू पुढे हनvाली. ्या 
वासुsाsानी uावाला cनेs dिशष vालनू हिले, cनेs 

तaटेबtेडे सोडवले, ्याa्या vराचा सuळा uाव cहभमान 

बाळuायचे ्या vरातला dधारवड ्ििजे वासुsाsा. 
्याaनीच cशा रsारे dपली जीवनयारा सaपव्याने 

सवाषनाच मोठा ध्sा बसला िोता. जो तो dपापा्या परीने 

याचा cथष लावत िोता. uाडीने व्तीला वेढा vालनू पुढे 

जाताना सवाषना cर ू cनावर झाले िोते. येिा मोठयाने 

ूरडला "ये, df a ua, बu बu तुजा राजा तुला सोडून चालला 
ua ! dता हितa िारa  sोन धरिार ? मोट sोि बाaधिार ? चारा 
sोि tाh vालिार ? sोि नाauर धरिार cन तुजी माती 
रोज dप्या sपाळाला sोि लाविार ?" ्याचa रडिa सुॳच 

िोतa dहि ctेर वासुsाsानी dप्या शेतातनू हनरोप 

vेतला...... 
 

esडे uावात ्याa्या वाडयात िुaि्याaचा 
ि्लs्लोळ माजला िोता. ्याa्या िो्िी मुली vरी d्या 
िो्या. ्याaचा dिोश sाळीज हपळवटून टाsत िोता. 

हतथ्या सu्याa्या नजरा dता शेतातनू येिारया 
वासुsाsाa्या पाहथषवाsडे िो्या. वेळ जड जात िोता sाटा 
पुढa सरsत न्िता. eत्यात वेशीत जयवaत ्या्या 
मुलासि uाडीतनू िाtल झाला. uावात gतरता षिी 
हिसलेले वातावरि ्या्या समज्या्या पलीsडचे िोते. 

uावात्या मािसाa्या शोधs नजरा ्या्यावर हtळून 

राहि्या. ्या सरशी ्या्या मनात uावात sािीतरी cvटीत 

vड्याची शasेची पाल चुsचुsून uेली. तो तसाच पुढे जाh 

लाuला, तशी मािसे ्या्या माuोमाu चालत येh लाuली, 
्याला जं्िा dप्या वाडयाबािेर मधमाशा्या 
मोिोळासारtी मािसे हिसली तं्िा ्या्या पायातले 

cवसान uळून uेले. vशाला sोरड पडली, जीभ dत ूढू 

लाuली, चेिरा पाaढरा िटs पडला. वाडयापुढ्या 
मािसाम्ये sुजबुज सुॲ झाली, ‘जयािािा dला, जयािािा 
dला”..... 

 

िाराशी dलेला जयवaत dतले ृ्य बvनू हथजनू 

uेला. यशोिाsाsू्या u्यात पडून धाय मोsलनू 

रडिारया dप्याa बहििी बvनू ्याला ध्sा बसला,. 
िाराशी येhन gभारले्या जयवaताला बvनू uुड्यात डोsे 

tुपसनू रडत बसलेला msनाथ पुढे झाला cन ्याने 

जयवaताला sरsचनू हमठी मारली cन ्याचा सaयम तुटला. 
्याने cरुना वाट मोsळी sॳन हिली, “िािा, dबा 
dप्याला सोडून पाaडुरa uाsडे uेलa रे ! िािा dपि dता 
पोरsa  झालो रे! df dन c्sाला dता तुच समजीव ! तुच 

dता हनभावनू ने रे िािा !!’ cसे ्ििनू msनाथाने 

िोडलेला टािो सu्याaना भारावनू uेला. 
 

sाय vडलेय याचा जयवaतने caिाज vेतला cन तो 
dfजवळ uेला. हतला sवेत vेतले, eत्या वेळ रडत 

cसिारया याशोिाsाsू जया d्यावर cचानs शाaत 

झा्या िो्या. sृ्िा- sावेरी हथजनू uे्यासार्या 
जयाsडे पाित िो्या. जयाला sाय बोलावे ते सुचत न्िते. 

्या्या सवष cauाला sापरे भरले िोते. तो सवष बळ ms 

sॳन sावेरीsडे uेला तसा हतने ्याला जोरिार हिसडा 
िेhन ्याला िूर लोटले. cन ती मोठ्याने ूरडली, 
‘tबरिार, मुडिया याि राt मा्या cauाला िात लावशीला 
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तर !” 

 

्या सरशी जमलेले सuळे लोs cवाs िोhन 

पाित राहिले तशी यशोिाsाsू पुढे झाली cन sावेरी्या 
डो्यावॳन हतने िात हिरवत डो्याने शाaत रािायला 
tुिावले. हतथे dिtी sािी तरी cvटीत vड्याdधी 
झालेली िsीsत sानावर vालावी या िेतनेू जयाला बाजलूा 
vेhन शेजार्या c्पा पवाराaनी सवष हs्सा साaहuतला तसa 
जया पार िबsून uेला. ्याची बोबडी वळायचीच राहिली. 
्या्या सवांuाला vाम िुटला. सोबत dलेला ्याचा मुलuा 
िेtील ६ा सu्या रsाराने भाaबावनू uेला िोता ...... 

 

हव्ि ूपाटलाaची uाडी वेशीतनू येhन वासुsाsाa्या 
वाडयाsडे हनvाली तसा जमले्या लोsाaनी uलsा सुॲ 

sेला. हिस guव्यापासनू uावात sोिा्यािी vरी चुल 

पेटली न्िती. सuळा uाव जि ूसरैभरै झाला िोता, dप्या 
लाड्या भमूीपुरा्या ctेर्या िशषनासाठी तिानभsू 

िरपनू सuळे हतथे uोळा झालेले िोते. uाडीचे िार gvडून 

सावsाशपिे वासुsाsाaचा िेि बािेर sाढ्यात dला dहि 

uोधडीत लपेटलेला dप्या बापाचा िेि बvनू sृ्िा 
sावेरीला cर ू cनावर झाले dहि ्याaनी िaबरडा िोडला. 
cuिी dतष ्वरात ्या dप्या लाड्या हप्याला dजषव 

sॳ लाu्या. वासुsाsाaचा िेि िाराsडे तंड sॳन 

ढेलजेत्या हभaतीला टेsवनू ठेव्यात dला. लोs भरले्या 
डो्याने येhन ्याa्या पायावर डोsे टेsवनू dपले मन 

िलsे sॳ लाuले. यशोिा sाsू ्याa्या डो्यावॳन िात 

हिरवत िो्या, ्याaचा िेि बvनू ्या हथजनू uे्या िो्या. 
sृ्िा, sावेरी dप्या वहडलाa्या cauावर डोsे टेsवनू 

रडत िो्या. dप्या वहडलाaचा िेि dत vेhन dले्या 
येिाची नजर बािेर g्या राहिले्या dप्याथोर्या 
भावावर, जयावर पडली cन ्याचा सaताप cनावर झाला, 
नsळत िाता्या मुठी dवळ्या uे्या cन पुढ्याच षिी 
तो ्या्या cauावर धावनू uेला. dता sािीतरी हवपरीत 

vडिार िे ूळtनू बेuीने याशोिाsाsू ूरड्या.’येिा 
जाuेवरच थाaब....dप्या dबाचa साuिa eसारलास sाय ?’ 

 

df्या बोल्याने येिा जाuेवर मुठी dवळत हतथेच 

gभा राहिला, राuाने लालाबुaि झालेला येिा ्िुa ित िोता. 

समोर्या हशसवी tाaबावर िाता्या बु््या माॳ लाuला. 
ििा ितीचa बळ cauी cसलेला येिा राuानa नुसता थरथर 

sापत िोता. ्याचा तो cवतार बvनू जयाला धडsी भरली. 
तो वाडयाबािेर हनvनू dला. या सवष रsाराने िाराबािेर gभे 

cसलेले uावsरी dपसात sुजबुज sॳ लाuले तसa 
वहडलाa्या पायाशी बसलेला msनाथ gठला cन ्याने 

येिाला जवळ जाhन dप्या हमठीत vेतले cन ्या्या 
डो्यावॳन िात हिरवत तो ्याला शाaत sॳ लाuला. 
येिाला ्याने वासुsाsाa्या पायाशी नेhन बसवले. बािेर 

g्या cसले्या जयवaताजवळ msनाथ uेला dहि ्याने 

्याला िाताला धॳन vरात dिले. जया्या मुलालासुॗा 
्याने पोटाशी धरले. uावsरी cवाs िोhन सuळे ृ्य 

बvत िोते.... 

 

िुपार टळून uेली dहि िूर शिरात राििारी 
वासुsाsाaची msुलती ms बहिि ्याa्या वाड्यात रडत 

रडतच dली तं्िा शाaत झाले्या बायाबापड्यानी msच 

टािो िोडला. dप्या वृॗ  भावा्या तंडावॳन िात 

हिरवताना हतला भॳन dले िोते. dता बािेर जमले्या प ै

पािु्याaनी चुळबुळ सुॲ sेली. मयतीचे सामान dले dहि 

सवष सोप्sार पार पडून वासुsाsाaचा िेि हतरडीवर ठेवला. 
्याaची ctेरची dरती झाली. राम sृ्ि िरी्या uजरात 

टाळsरी पुढे dहि माuे uावsरी ्याaना dप्या tाaियावर 

vेhन हनvाले. 

 

शेतात्या हपaपळा्या झाडाजवळच ्याaची हचता 
रच्यात dली िोती. ्यावर ्याaचा िेि ठेव्यात dला. 
uवरया लाव्यात येh लाu्या. हव्ि ू पाटलाaनी 
वासुsाsाना ctेरचे पािी पाज्यासाठी ्याaची मुले मुली 
dहि यशोिाsाsूला पुढे बोलावले. सवांनी dप्या 
हप्या्या ूठावर पािी सोडले. भाळी बु्sा लावलेला 
वासुsाsाaचा uोरापान सुरsुतलेला चेिरा ्यावेळी tुप 

तेज्वी वाटत िोता. झुsेले्या sाना्या पा्या cन 

ूvळलेले ूठ ्याaचे राि हनvनू uे्याचे tुिवत cसले 

तरी चेिरामार ते dता sािी तरी बोलतील eतsा बोलsा 
dहि रस्न वाटत िोता. ्याa्या मुtात तुळशीपर ठेवनू 

चेिरा uोवरयाने sायमचा झाs्यात dला. ्याaची हचता 
dता पिूष रचनू झाली िोती. c्नी िे्यासाठी ररवाजारमािे 
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थोर्या मुलाला जयवaताला पाटलाaनी पुढे बोलावले. तसa 
eतsा वेळ शाaत बसलेला येिा cauात वा्याचे gिान याव तसa 
gसळून पुढे dला dहि ्ििाला.” थाaबा, dबाला c्नी िािा 
िेिार नािी...्ये्या पायी माझa dबा uे्येत..msनाथा 
मा्या भावा तु्याच िाताने ििान िे रे मा्या dबाaना !” 

 

जमलेले लोs cवाs झाले, msनाथ uाauॳन पुढे 

झाला तसa येिा ्ििाला “ मी ६ात तरी dता sोिाचaच sाय 

nsिार नािी, dन जर sा माझa nsलa नािी तर मीच हचतेत 

gडी हvवनू जीव िीन .' 

 

m्िढा वेळ शाaत gभा cसेलला जयवaत dता मार 

साि sोलमडून uेला िोता. तो हचतेवरच पडला dहि 

मोठ्यामोठ्याने धाय मोsलनू रडू लाuला, ‘dबा मला माि 

sरा. मला छातीशी ्या dबा. चुsलो मी dबा...मला तुम्या 
पिरात ्या dबा..cस uुमान जाhन नsा dबा...मला 
हनिान माि तरी sरा...मी तुमचा िो्ी dिे...येिा बरोबर 

साauतोय, माझीच सuळी चsू dिे. मी तुमचा vोर cपराधी 
dिे. चsू माझी िोती dहि तु्िी सजा ्वतbला sॳन 

vेतलीत. cसa sा sेलaत dबा तु्िी ?” 

 

cसे ्ििनू तो रडू लाuला, "जसा uावाला चार 

पिरी र्ता झाला, तसा dबाaनी सu्याaसाठी सरsारशी 
भाaडून पसैा हमळवनू हिला. ्याना िेtील sािी र्sम 

हमळाली पि ्याaनी तो पसैा िेवळा्या हजिोॗारासठी 
वापारला तं्िा मला ्याaचा जरा राu dला िोता. पि मी u्प 

बसलो. नaतर sािी महि्याaपुवी eथ्या िोh vातले्या टोल 

ना्याची माहिती मला हमळाली.’ 
 

्याचे िे वा्य c्याषत तोड्याचा रय्न 

msनाथाने sेला पि जया ्ििाला, “ थाaब dज बोल ू िे 

मला, माझे पाप sबुल sॳ िेत. माझा tरा चेिरा uावाला 
sळू िेत. टोल ना्याची जाuा dम्या शेताला लाuनूच 

िोती. ्याची सवष माहिती हमळा्यावर मला माझी बायsो 
dहि पोराaनी हतथे िॉटेल sाढ्याचे मा्या मनात भरवले. 

जरी ्याaनी मला साaहuतले cसले तरी मा्या मनात सुॗा 
लालसा तयार झाली cन मी uावाsडे येhन dबाaशी ्या 
हव्यावर बोललो. ते मला रानात vेhन uेले,नेमsी जाuा 

sोिती िे ्याना मला िाtवायचे िोते. मी र््यावर gभा 
रािून िातानेच eशारे sॳन ्याना िॉटेलसाठी लाuिारी 
जाuा िाtवली तसे ्याa्या डो्यातनू पािी dले. 

 

ते ्ििाले, 'सuळa  शेत माu पि m्िढी जाuा 
सोडून sािीिी तु माu. मी तुला ते िेतो, िा माझा श्ि dिे 

तुला.' पि मी िॉाला पडलो िोतो. मी परत सिा महि्यात 

ििा चsरा मार्या cन ्याना ्ििालो वेळ हनvनू 

चाललीय मला लवsर ते्िढा जहमनीचा तुsडा िया, मला 
बाsी sािीिी नsो, तेवढे जरी हमळाले तरी माझे dयु्य 

सुtात जाfल.' 

 

पि dबाaनी नsार हिला. मu मी वाट्या sॳन 

माहuत्या, df dन dबा िोvेिी िुtावले, माझे भाh 

बहिि मा्यावर नाराज झाले. sावेरीने मला समजावनू 

साaहuतले पि पशैाची िाव सुटले्या मा्या मनाने 

sोिाचािी स्ला मानला नािी. ms हिवशी मी तिसील 

sायाषलयात जाhन वाटिीची नोटीस िेhन dलो तa्िा 
dबा मा्या समोर िात जोडून रडले. 

 

"ठीs dिे,तुझी e्छा पिूष sरतो' ्ििनू ्याaनी 
मा्या eतर भावaडाना caधारात ठेवनू मला ्या sाuिावर 

स६ा हि्या, र््यालuतचा तो सलu ms msराचा तुsडा 
्याaनी मा्या नावावर sेला. पि ्या हिवसापासनू ते 

शेतातच रािू लाuले.vर जवळजवळ व्यष sेले. ्वतbला ते 

्लेश sॳन vेh लाuले... ्यामुळे माझे मन tाh लाuले 

पि मोिाचा वाॳ मा्यावर ्वार झाला िोता...माu्या ms 

dठवड्यापवूी मा्या िॉटेलची sाuिाची पतूषता झाली cन 

ms नवीन cडचि मा्यापुढे gभी राहिली’ ... जमलेला 
सuळा uाव sानात राि dिनू जयाचे sथन nsत िोता... 

 

"सरsारी cहधsारयाaनी हनयमारमािे मला मा्या 
जहमनीलuत्या शेतsरयाa्या स६ा ्ििजे ना िरsत 

रमािपर dिायला साaहuतले िोते. िा हनरोप मी dबाaना 
चार हिवसाaपवूी येhन हिला. तं्िा ते नtहशtाaत िािरले. 

रडू लाuले. झाले cसे िोते sी र््याला लाuनू cसले्या 
्या ms msरा्या तुsड्यात dबाa्या वहडलाa्या dहि 

dजोबाa्या समा्या िो्याa cन ्यावर ्याaची हजवापेषा 
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जा्त माया िोती. 
 

ते रडवेले िोhन ्ििाले.’ जया तु हपaपळ तोडिार ? 

बापजाड़ाa्या समा्या पाडिार ? vोर पाप dिे रे िे जया ! 

माझा जीव vे पर cसलa वauाळ sािी sॳ नuस रे मा्या 
वासरा !” मा्या uालावर िात ्याaनी हिरवलेला तो ctेरचा 
िात. मा्या मुळे ्याaनी ्वतbला sंडून vेतले िोते. ्याaचा 
जीव झुरत िोता. पि माझे डोळे gvडत न्िते ... 

 

थोडा हवचार sॳन ते ्ििाले, 'तु eथेच थाaब मी vरी 
जाgन येिा dहि msाशी बोलतो. sृ्िा sावेरीलाबी समिa 
साauावे लाuल.यशोिाला िे sसa साauावa sािी sळत नािी 
पर साauाव तर लाuaलच...' 

 

"ते ्वतbशी पुटपुटतच वाड्याsडे uेले. ्या िुपारी 
्याaनी सu्याना जवळ vेhन सuळा रsार साaहuतला. 
येिा dहि msा िोvाasडून श्ि vेतला sी ्याa्या माvारी 
िेtील sोिी भाaडिार नािी, sोिी वाि vालिार नािी. 
जयाने जर sुठ्या sाuिावर स६ा माहuत्या तर ्या 
्याला िेhन टाsा cसे ते ्ििाले. नaतर ्याaनी म्यात 

येhन मला sाuिावर स६ा ्यायला dज यायला साaहuतले. 

पि ्याना ्याa्या हजवaतपिी िा हिवस बvायचा न्िता. 
dप्या हपaपळपानावर sु्िाड चाललेली ्याaना सिन झाली 
नसती. वाडवडलाa्या समाधी्या हठsरया gडाले्या बvनू 

्याa्या sाळजाचे तुsडे झाले cसते िे dज मा्या लषात 

dलaय. जे sािी वाfट ्िायचे ते dप्या पाठीमाuे ्िावे िा 
हवचार ्याaनी sेला cन ्याaनी dपले जीवनिान हिले. 

्यामुळे sा िोfना पि माझे डोळे gvडले. पि tपू gशीर 

झालाय, मी tपू चुsलो. माझी चsू sळ्यासाठी मा्या 
dबाaना जीव uमवावा लाuला. eथनू पुढे dयु्यभर िेवािून 

रे२ cसिारया मा्या वहडलाa्या मृ् यचेू sारि ्ििनू 

मला जuावे लाuेल. मा्यासाठी िीच मोठी हशषा dिे. तु्िी 
मला साauाल ती हशषािी मी भोuेन, पि मला रायहचत 

sरायची सaधी िया. dबा मला माि sरा" cसे ्िित तो 
जाuेवरच hर बडव ूलाuला.... 

 

तसे पुढे िोhन हव्ि ू पाटलाaनी dहि msनाथाने 

्याला सावरले. सuळे ्त्ध झाले िोते. शेवटी यशोिाsाsू 

dपले cर ू पुसत पुढे झा्या dहि ्ििा्या, "तुला तुजी 
चsू sळली यात समिa dलa. तुला प्चाताप िुतो ६ेचa 
्यं्या जीवाला समाधान िोfल. ्याaचa सa्sार वाया जािार 

्िाfत ६ेचा मला eवास िोता." 

 

dfचे बोलिे nsून सuळी भावaडे msमेsा्या 
u्यात पडून रडू लाuली. uावsरीसुॗा शोsाsुल झाले. 

थोड्या वेळाने जया्या िातानेच वासुsाsाa्या हचतेला 
c्नी िे्यात dला.हपaपळाजवळ पेटवलेली वासुsाsाaची 
हचता धडाडून पेटली dहि वारयाने uळून पडिारी 
हपaपळपाने िळुवार हuर्या tात ्या हचतेत ्वतbला झोsून 

िेh लाuली .... 
 

या vटनेला dता बराच sाळ लोटलाय.....जयवaताने 

dबाaनी ्या्या नावावर sेलेली जमीन परत हिलीय. ्या 
जाuेवर र््यालuत्या भाuात वारीत पायी जािारया 
वारsरयाaसाठी ms मोठा िॉल जयाने ्वतb्या tचाषने 

बाaधलाय. ्याa्या हवसा्याची सोय sर्यात dलीय. मोठी 
बिामाची झाडे हतथे सावलीसाठी लावलेली dिेत. वारी्या 
िरसाली मु्sामी वेळेस जया dहि ्याचे sुटुaबीय पु्यािुन 

uावाsडे येतात. dबाaचे सuळे sुटुaब वारsरयाaची सेवा 
sरतa. शेताsडे येिa झालa sी dजोबाa्या समाधीशेजारीच 

हजथa dबाaची समाधी बाaधलीय हतथa हपaपळा्या झाडाtाली 
बसलेला जया झाडा्या र्येs पानात dप्या dबाaना 
पाितो cन नsळत ्या्या डो्याना cरूaची सaततधार 

लाuते. तो हपaपळ dता जि ू sािी ्याaचा पुरािपुॲ् झाला 
िोता. यशोिाsाsू ्याला पोटाशी sवटाळून dभाळाsडे 

बvत sािीतरी पुटपुटतात.. 

 

्या हपaपळवेडया रातंना sा्याsुॉ dsाशात 

पहचमेला ms चाaििी जोमाने चमsत रािते.. हत्याsडे 

बvत वाडया्या माळविावर caथॲिावर पड्या पड्या 
यशोिाsाsू िात जोडतात cन वासुsाsाa्या जuात 

्वतbला vेhन जातात..... 

*** 

समीरबाप ूगायsिाड 

ठ पता : sameerbapu@gmail.com 

 

mailto:sameerbapu%40gmail.com
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पथनाट्य  

मरभठी ्भळभच 

 

(ms भंगारिाला, ्या्या tांयािर गोणी dह.े 

तो मराठी शाळा निsतोय. तिेढ्यात नतथ ेहिाल यतेो) 
 

भauारवाला : शाला लेलो.... e्sूल... मराठी e्sूल... जुना 
पुराना मराठी e्sूल...  

 

िवालिार : m.... m... िा... तुच... sाय रे टोि्या... sाय 
sरतोयस? 

 

भauारवाला : ्या िुd साब? 

 

िवालिार :  cरे, ्या िुd ्ििजे ्या िुd? ये sाय 

हवsताय तुम? dयला dपलa  हिaिी बंबलतaय (्वतbशीच) 

 

भauारवाला : साब िमsो मराठी dती ि.ै 

 

िवालिार :  ठीs dिे, ठीs dिे 

 

भauारवाला :  ठीs िाय साब, जातो मी (जायला हनvतो) 
 

िवालिार :  m थाaब.... थाaब, dता त ूsाय ्ििालास? 

 

भauारवाला :  जातो मी 
 

िवालिार : मा्या चेिर्यावर मी मtूष dिे cसa हलहिलaय sा? 

त ूsाय हवsत िोतास? 

 

भauारवाला :  हवsत न्ितो साब, हवsतोय... मराठी e्sूल 

 

िवालिार : sाय सsाळ सsाळ लावनू dलास sाय (िाॲ 

्यायची k्सन sरतो) 
 

भauारवाला : साब, मी पीत नािी rर म ैस्ची बोल रिा िूa  
 

िवालिार : cरे शाळा sाय भauारात हवs्याची uो१ dिे 

sा? चल तुला चौsीत नेतो   dहि चाauला वठिीवर dितो. 
 

(तेवढ्यात ms साडी नेसलेली व uॉuल लावलेली ms बाf 

येते. ती हशहषsा dिे)  

 

हशहषsा : m्स ्यजू मी.... (िोvेिी हत्याsडे पाितात) 

वॉट्स uोeau oन? 

 

िवालिार : बाf, sोि dिात तु्िी? 

 

हशहषsा : dय mम हटचर, मी हशहशsा dिे. 

 

िवालिार : cिो हशहशsा नािी ू, हशहषsा cसa ्िितात...  

 

हशहषsा :  शुs शुs... तेच ते... बररं .. मला शाauा eथे tाय 

चाल ूिाय (eaरजी)   
 

भauारवाला : बेिेनजी, िम पुराना मराठी e्sूल बेच रिे 

(लोsाaसासtी बोलते)    

 

हशहषsा : ू माय uॉड... िॅट्स cमेहजau. मुझे भी ms ्sूल 

िे िो भयैा.. हsतने sा हिया? 

 

िवालिार : m चु्प... u्प बसा. हsतने sा हिया. sाय भाजी 
dिे sा? हsतने sा हिया बोलायला.   
 

हशहषsा : माय uॉड, हथस िवालिार eस सो हमडल्लास... 

लू् स लाfs c vाटी. 
 

िवालिार : vाटी? vाटी नािी, मालविी...  
 

हशहषsा : ूsे मालविी, मलाड वे्ट  

 

िवालिार : बाfचा वरचा मजला रीsामी dिे वाटतa. 
(्वतbशीच बोलतो) 
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हशहषsा : यस यस वरचा मजला रीsामी िाय. भाडेsॲ 

िवाय. 

 

िवालिार : वाटलaच (्वतbशीच) 

 

(ते्िा समाजसेवs c्िा हतथे येतात) 

 

c्िा : sाय झालa रे बाबाaनो. sसला uंधळ माaडलाय. 

 

िवालिार : (c्िाaना नम्sार sॲन) नम्sार sरतो 
c्िा (c्िा "cस ू िे" cसa ्िितात) cिो c्िा, िा 
भauारवाला मराठी शाळा भauारात हवsतोय. 

 

c्िा : sाय? शाळा dहि भauारात? sाय रे.. sोि dिेस 

त?ू 

 

भauारवाला : c्ना िम भauारवाला िूa. मराठी e्sूल बेच रिा 
िूa. वो ्या ि ैना हs मराठी ब्चे caरेजी e्sूल मं पढ रिे ि.ै 

eसहलm cब मराठी e्sूल बaि िो रिे ि.ै तो eसहलm िम gन 

्sूलो sो भauार मं बेच रिे ि.ै जसेै मानो हs caरेजी पेपर sी 
रॖी sो ्यािा भाव ि ैrर मराठी पेपर sे रॖी sो sम भाव 

ि.ै वसेैिी ये बaि पडा मराठी ्sूल ि,ै तो eसे भauार मं बेचूauा 
ना? 

 

c्िा : बात तो सिी ि.ै 

 

िवालिार : cिो c्िा तु्िी सुॗा? cिो मराठी शाळा sा बaि 

पडत dिेत याचा हवचार नsो sा sरायला? 

 

c्िा : तुझa ्िििa बरोबर dिे रे बाबा. पि या्यािी 
बोल्यात तथय dिे. dपिच मराठी ्ििनू sुठेतरी sमी 
पडलो dिोत. dज लोsाaवर मराठी शाळा भauारात 

हवs्याची पाळी dली?  

 

(्याa्या बाजलूा ms मािसू gभा cसतो. तो सवषसामा्य 

पालs dिे)  

 

पालs : सuळा सावळा uंधळ dिे. sाय sरावa तेच 

sळेनासa झालaय. लोs ्िितात  मुलाaना eaरजी शाळेला 
vाला. eaरजी sाळाची uरज dिे dहि sािी लोs ्िितात 

eaरजी शाळाaमुळे मराठी शाळा मतृ पावत dिे. पि d्िी 
sाय sरायचa.  
 

िवालिार : िािा sोि dिात तु्िी? 

 

पालs : मी... मी पालs dिे. ms सवषसामा्य पालs... 

माझा मुलuा eaरजी शाळेत हशsतोय... पि... dता 
मा्याsडे जीव िे्यापासनू िुसरा पयाषय gरलेला नािी. 
 

हशहषsा :माय uॉड... तु्िी sशाला सुसाeड sरता... 
 

पालs : शाळेची िी नािी परवडत ू. याaची महि्याला 
जेवढी िी dिे, तेवढ्या पशैात तर d्िी dयु्यभराचa 
हशषि vेतलaय. मुलाला चाauलa हशषि हमळावa, तो हशsून 

मोठा मािसू ्िावा या िेतनेू d्िी चाau्या eaटरनॅशनल 

eaरजी शाळेत vातलa. पन d्िाला या eaरजी शाळेने 

sजषबाजारी sॲन टाsलa बvा. dता िे मराठी शाळा 
भauारात हवsतायत, d्िा पालsाaनािी हवsून टाsा 
भauारात. हsमान ्या पशैानa तरी मा्या मुलाचa हशषि 

िोfल. 

(ते्िा हतथे सिेि sपडे vातलेला ms नेता येतो) 
 

नेता : (भा्ि िेतो) मी मराठीचा... cशा तर्िेने eथे ms 

मराठी पालs ितबल  झालेले dिेत. तर या हठsािी मी 
साau ूeह्छतो sी िे परराaहतयाaचे sार्थान dिे. 

 

पालs : परराaतीय नािी सािेब. िे तर तुमचaच sार्थान 

dिे.     

 

नेता : िे पिा तुमचa मानहसs सaतुलन हबvड्यामुळे तु्िी 
cसa sािीतरी ्िित  dिात. तु्िी vाबॲ नsा, मी तु्िाला 
्याय हमळवनू िेfन. मी तुम्या पाठीशी dिे. तर या 
हठsािी 
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पालs : हतच तर हभती dिे ना सािेब. तु्िी dम्या 
पाठीशी dिात, ्ििनूच dम्या पाठीत taजीराचे वार 

dिेत. cिो eतsी व्े तुमचे सरsार dिे? sाय sेलaत 

तु्िी dम्यासाठी. cह्मतेचे राजsारिच sेले ना? 

 

c्िा : िोय, तु्िी ित राजsारि sेलेत. परराaतीय 

परराaतीय ्ििजे sाय िो? ते िेशबाaधव dिेत dपले. 

मराठी्या मुि्ड़ासाठी तु्िी मिारा्र पेटवता, पि तुमची 
मुलa मार eaरजी मा्यमात हशsतात. िा sसला ढंuीपिा 
dिे. ्ििनूच या भauारवा्याला मराठी शाळा भauारात 

हवs्याची सaधी तु्िी हिली dिे. 

  

नेता : मराठी शाळा भauारात हवsतोय? परराaतीय हिसतोय... 

sाय रे, माज dलाय sा? 

 

भauारवाला : नािी सािेब, माज नािी dला, पि तु्िी मार 

लाज dिलीत. 

 

िवालिार : cरे त ूतर छान मराठी बोलतोयस. 

 

भauारवाला : मी मराठीच dिे. (सuळे cवाs िोhन 

पाितात) िोय मी मराठीच dिे. मराठी शाळा भauारात 

हवs्याचa नाटs sरत िोतो. मराठी शाळा cजनू तरी 
भauारात हवs्या जात नािीत. पि ्या भauारात हवs्या 
जा्याची वाट पाित dिोत sा dपि? 

 

c्िा : त ूsाय बोलतोयस. िे sळू लाuलaय थोडa थोडa 
 

भauारवाला : c्िा... तु्िी तर ्ये२ dिात. msे sाळी 
तु्िी मराठीचे रा्यापsिी िोता. dपि मराठी्या 
सaवधषनासाठी sािीतरी sॲ शsतो ना?  

 

c्िा : न्sी sॲ शsतो. cरे dपि मिारा्रात्या dहि 

सaपिूष भारतात्या पालsाaना dवािन sॲ शsतो sी 
्याaनी ्याa्या पा्याaना मातभृा्ेतनू हशषि ड़ावa. 
मातभृा्ेतनू हशषि हमळा्यामुळे ्याची बुॗी लवsर 

वृॗ ंuत िोते. uो१ी ्याला लवsर sळू लाuतात. 

भauारवाल : िोय... dहि जपान, रा्ससारtे िेश dपली 
मातभृा्ा जपनू सुॗा जuावर dपला रभाव पाडत dिेतच. 

cथाषत eaरजी हशsिa मि्वाचa dिेच, पि eaरजीतनू हशsिa 
मुळीच मि्वाचa नािी. 
 

c्िा : cuिी बरोबर बोललास बाळा... 
 

नेता : तर या हठsािी...  
 

िवालिार : u्प बसा ू जरा... िी sाय तुमची सभा नािी 
 

नेता : िवालिार... (ूरडतो)   
 

िवालिार : ूरडू नsा, dवाज मलािी sाढता येतो.  
 

हशहषsा : तु्िी भauारवाला नाय, तर तु्िी sौन िाय? 

 

भauारवाला : मी? मी रबोधs... (सuळे cवाs िोhन 

पाितात dिी  "रबोधs?" cसे ्िितात) िोय मी रबोधs 

dिे. मिारा्रासाठी जे जे gतम gिात g्नत ते ते साsार 

sर्यासाठी झटिारा रबोधs.  

 

c्िा : मu बेटा, भauारवा्याचa संu sा vेतलaस? 

 

भauारवाला : लोsाaना जाua sरायला...  
 

c्िा : जाua sरायला? 

 

भauारवाला : िोय c्िा, जाua sरायला... मराठी शाळा 
भauारात हवs्या जात dिेत, िा मराठी जनाaसाठी cपमान 

dिे. हsमान यामुळे तरी मराठी पालs dप्या मुलाaना 
मराठी शाळेत vालतील dहि तु्िी ्ििालात तसa मुॖ 

मराठीचा नािी, मुॖा मातभृा्ेचा dिे. भारतीय भा्ाaचा dिे. 

eaरजी िी tुपच uोड भा्ा dिे, ती d्मसात sेलीच 

पाहिजे. पि ्ििनू sाय dपि मराठीचा uळा dवळायचा? 

cिो dपले सuळे मिापुॲ् मातभृा्ेत हशsले, ्याचa 
sािीच dडलa नािी. मu dप्यालाच sा नडतa?  
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िवालिार : बरोबर dिे तुमचa. मी तुम्यासोबत dिे. माझी 
बायsो पोटूशी dिे  (लाजत बोलतो) d्िाला मुल झालa sी 
d्िी ्याला मराठी शाळेतच vाल.ू 

 

हशहषsा : ूsे... मी पि तुम्या सपोटषम्ये िाय.  

 

पालs : मला तुमचa ्िििa पटलa. मी सुॗा तुम्यासोबत 

dिे. 

 

िवालिार : (ने्याsडे पािून) sाय सािेब, तु्िी 
dम्यासोबत नािी? sिाहचत यात  तुम्या पषाला िायिा 
नािी िोिार, पि मिारा्राचa न्sीच भलa िोfल. 

 

नेता : ठीs dिे... तर cशा तर्िेने, मी साau ूeह्छत dिे sी 
मी रबोधsसोबत  dिे. मी रबोधsचा र,... (सuळे 

ने्याsडे पाितात dहि "mmmm" cसa ्िितात. नेता 
िचsतो dहि "माि sरा" ्िितो) 
 

भauारवाला : तर मu चला, dप्या मातभृा्ेला, माय 

मराठीला वाचवयूा, dप्या मुलाaना मराठी शाळेतच 

vालयूा... िा हनिषय sेवळ मराठी्या cहभनामासाठी न्िे 

तर dप्या पा्या्या बौहॗs हवsासासाठी dिे, िे लषात 

ठेवा. चला हवचार बिलयूा... sारि हवचार बिलेल, तर 

मिारा्र vडेल dहि मराठी शाळा हटsेल... 

 

(सuळे िात जोडून msर मराठी cहभमानuीत ्िितात)  

 

लाभल ेd्हास भा्य बोलतो मराठी 
िाहलो tरेच ध्य nsतो मराठी 
धमइ, पंथ, िात ms िाणतो मराठी 
mिढ्या िगात माय मानतो मराठी 

*** 

ियशे शरु् न मरेी 
ठ पता : smartboy.mestry5@gmail.com   

मोबाठल रमांs : ९९६७७९६२५४  

 

 

sनिता  

लुगडं  

 

ूढ्यावर धुिa धुताना 
पोर ्ििालa 
माय त ू

नवa लुuडa sा नाय vेत  

येs ठीuळ लाव्यालa 
dन 

िुसरa  सारta हशव्याल. 

पोरा... 
येs uररबी सुtात भोuलेलa 
लुuडa मािेरचa 
dन 

िुसरa  िाटsa  dभाळ हशवलेलa 
लुuडa सासरचa. 
्ििाली माय मुsा vेत 

पु्ताs हशsून पोरा 
तचू vे sी नवa लुuडa 
d्महववासा्या डंuरावर 

gभa रािून पोर ्ििालa 
्िय माय 

्याच vेfल तुले नवa लुuडa. 
*** 

मननष मालसुरे 

९४९,dनंद नगर, नशिसनेा शाt ेििळ,  

री साठ समथइ ्लाससे, 

sोपरी, ठाण ेपूिइ ४००६०३ 

ठ पता : manishmalusare005@gmail.com 

मोबाठल रमांs ९८६७१३५५१३  
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sनिता  

रसंधू अन सभषीलभ  
 

( पान जाuे िुल जाuे, भाव नयनी जाuला चaि dिे साषीला 
या uा्या्या चालीवर. sौतुs uीत हसaध ूcन साषीसाठी.) 
 

िेश जाuे, नेते जाuे, cहभमान d्िा वाटला 
हसaध ूcन साषीला, हसaध ूcन साषीला, 
 

पिsाaचा सुuaध dला, sाल्या ्या रारीला 
हसaध ूcन साषीला, हसaध ूcन साषीला, 
 

ि्ाषची हि बातमी, िा िरारा बोलतो 
िेश िा, रा्य िा, dनaिाने डोलतो 
 

s्यार्ना्या यशाने िेश िा सुtावला 
sोडuा, बावळट िा, रोtे s्या ज्मा  
 

साau ना शोधनूी, िीपsा्या परािमा 
dज िोvंनी या, यशाचा माuष tेहचला 
*** 

गिाभाh लोtंड े

ठ पता : gaja.lokhande@airindia.in    

मोबाठल रमांs : ९९६७७९६२५४  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sथा  

तभ्यभ  
 

"df ता्या sुठे uेलेत?" चिाचा sप िातात vेत 
सaजीव ्ििाला.  
"सa्याsाळचा िेरिटsा मारायला uेलेत."         
"मu तुझी sाय टाप लाuनू राहिली ्याaना हवरोध sरायला."  
"सaजीव.. जा्त duाhपिा sॳ नsोस िa!" 

"df पहिले ता्याaचा sाय ॲबाब cसायचा ना 
sॉलनीत,सीमेवॳन dले sी, बvायलाच नsो.. sाय 
्वाuत ्िायचे.. िुलाaची dत्बाजी gधळायची, राजsारिी 
नेते dप्या vरी gaबरठे हझजवीत cसायची. d्िा भावaडाची 
ms वेuळीच nट cसायची ना!" 

"िो पि िे सारa  dता भतूsाळात जमा झालa.  dता sसला 
स्sार नािी sी sोिी राजsारिी पुढारी नेते dप्या 
vराचे gaबरठे हझजवीत नािीत." dfने डो्याला पिर 
लावला. 
"षि िी dप्या िातनू हनसटून िी बराच sाळ लोटला 
जातो. fवराची sृपा sी sाय, मृ् यू् या िाढेतनू तेसुtॳप 
वाचले, पि पायाचे cपau्व मार िुिैवाने नशीबात 
dले."df. 

"cिो nsलaत sा? sे्िापासनू dवाज िेतोय पि तु्िा 
मायलेsराचे लषच नािी. mवढ्याsाय uुजuो१ी चाल्या 
िो्या." 

sुबड्याa्या साथीने ता्या vरात डोsावले. 
"ता्या तसे sािी हवशे् नािी. नेिमीचaच.. तुमचे sसे पहिले 
स्sार ्िायचे सीमेतनू d्यावर.. ते हिवस dठवले." 

"सaजीव बेटा uेले ते हिन uेले. dता जु्या dठविी guाळून 
sाय हमळिार? sोळसा हsतीिी guाळला तरी sाळाच 
राििार, पाaढरा िोिार नािी." 

"ता्या मा्य dिे. जु्या dठविी guाळ्यात sािी cथष 
नािी, पि msा ूळीचे समाधान तरी हमळते ना,mtाड़ा 
्यतीला हवशे्तb सहैनsाला mवढा dिर हमळतो िे मी 
cनुभवले. तुमची हिमाtिार nट पािून मीिी सुtावनू 
जायचो. माझी पि सै् यात जायची e्छा बळावत िोती, पि 
dfने मा्याsडून सहैनs न बन्याची शपथ बेसावधपिे 
vेतली. मu sाय माझे सै् यात भरती िो्याचे ्व्न तरa uत 
राहिले."   

मरभठी रवचभरधन 

dयु्यात sािी हशsायचa cसेल तर ते 
पा्याsडून हशsावa, वाटेतला tड्डा टाळून नािी तर ते 
नेिमी भॳन जावa...  
  *** 

संरनहत  
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"सaजीव.... dfचा sa ठ िाठून dला.  
"cरे mtाड़ा रीचा मुलuा cथवा पती सीमेवर जे्िा लढत 
cसतो ते्िा ती डो्याaत राि साठवनू cरूaचे हनराaजन 
sॳन िरवाजाsडे डोळे लावनू बसलेली cसते रे, 

्यावेळ्या मनाची vालमेल मी समज ूशsतो. मu यात तुझी 
df cपवाि sशी राििार? भलेिी सवष सोयी सुहवधा 
हमळतात, पि िे सारे षिभauुर cसतa, sारि यासाठी tपू 
मोठी हsa मत मोजावी लाuते. लाड्या पतीचे / मुलाचे 
cचानs जािे िेच िुFta dभाळ sोसळ्यासारtे cसते. 
शिीि झाले्या सहैनsाa्या sुटुaहबयाaना सिानुभतूी िेतात. 
cथाषत cशा सिानुभतूीत हचमुटभर sाळजी, dपुलsी, 
सaवेिना cसते तर ढीuभर लाचारी िेtील cसते. 
राजsारिी पुढारी शिीि सहैनsाचे बॅनर लावनू रॗाaजली 
वाितात तर sािी cहत uाजलेले राजsारिी नेते चेs िेhन 
रहसॗी मा्यामातिे रिशषन sरतात. सारa च हवहचर cसतa. 
cशा वेळी समोर्याa्या िुFtाaचे साa्वन sरायला मaडळी 
येतात sा झाले्या िुFtात cहधs भर vालायला येतात. िेच 
sळत नािी."ता्याaची taत. 
"tरa च ता्या.. िी व्तुह्थती dिे, पि ms tरे dिे sी, 
सहैनsाची प्नी िी हतचापती हजवaत cसे पयंत msा cथी 
हवधवेचa dयु्य जuत cसते. िे sटू स्य dिे."  
"सaजीव cशा साaजवेळी cभि uो१ी बोल ूनsोस रे. हजवाचा 
तीळ िोतो. चल रेश िो. d्यापासनू तुझa सहैनs पुराि 
चाललa dिे." 

ता्याaनी सaजीवला नजरेने eशारा sेला. ते्िा df पिराने 
डोळे पुस्याचे हचर िोvाa्यािी मनात भरले.   
 

सsाळीच सauीता ताfचा िोन dला हतने 
ता्याaबॖल चौsशी sेली.  
"तायडे cua ता्या रोजच मॉहनंu वॉsला जातात ्याaना 
cडविे cवvड dिे, तुला माहितच dिे.थोड्या वेळाने िोन 
sर." 

"मॉहनंu वॉs dहि cशािी cव्थेत?" हतचा रन cहधs 
sाळजी. 
"िो ना, तुला तर माहितच dिे ना, dपले ता्या हsती रेट 
dिेत ते. sुबड्या िातात vेhन cडtळत चाल्या्या 
cव्थेतिी ्याaनी मॉहनंu वॉsचा हनयम मोडला नािी." 

"िो रे.. tरa च tपू cहभमान वाटतो मलािी ता्याaचा." 

"ताf राsेश भाhजंचे हपिे जा्त वाढले?" 

"cuिी मनsवडा dिेस.नेिमीचेच रे.. राsेश्या हवहचर 
वाu्याचा मला रचaड रासिोतो sधी sधी .. sेवळ ररमाsडे 
पािून सिन sरते.. ्याला sधीsधी ्वतbचीच tपू 
मuॳरी येते. सास ूसासरे, िीर जावा, निaिा सारेच राsेशचे 
gिोgिो sरीत cसतात सवांनी ररमाला नsो हततsे 
लाडावनू ठेवले dिे. मा्या msटीची sंडी िोते. cहत 
लाडाने ती हबvडेल िे sटू स्य ्वीsारायला sोिीच तयार 
नािी. मी मा्या परीने समजाव्याचा रय्न sरते."    
"शाaत िो.. ताf.. 
"df sशी dिे?" ताfनेच हव्य बिलला. 
"cuिी मजेत. sालच सa्याsाळी d्िी तुझी dठवि 
sाढली िोती. dपले बालपिीचे हिवस हsती सुtाचे िोते 
ना.. ता्याaचे सै् यातील हिवस dठवत िोतो." 

"िो रे.. ते बालपि तर मा्या मनात c्बमसारtे रेम झाले 
dिेत. dता मािेर िी िूर पडायला लाuले ना.. पहिले तर 
बे्ट बसने sेवळ c्याष तासा्या caतरावर सासर िोते. 
ते्िामाझे येिेजािे िोत रािायचे. राsेशने ्या्या df्या 
िॉामुळे s्यािला vर vेतले, ते्िापासनू caधेरी ते s्याि 
बराच caतर sाटावaलाuतa. dधी राsेशने नोsरी sॳ हिली 
नािी dहि dता नोsरीचा हवचार िी sॳ िेत नािी, ्यामुळे 
भेटिे िुहमषळ िोतेय. ता्या माu्या महि्यात dले पि मला 
येिे श्य झाले नािी. मी मुलuी ्ििनू sतष्यात sमी 
पडतेय cसे टोचतराितa मनात." 

"cua मी dिे ना ्याaची sाळजी ्यायला, sतष्य पिूष 
sरायला." 

"िो रे तेवढाच ms हिलासा.. ररमाला हत्या लाड्या ता्या 
dजोबाasडून सहैनs हव्यावर हनबaधासाठी मुॖे िवे dिेत 
ना ्या हनहमताने येथे येिे श्य िोत dिेmवढेच.   
चल मी तुझा tपू वेळ vेतला. ररमाला gड़ा vेhन येfल... चल 
बाय." 

"बाय ताf.. 
 

रहववारचा हिवस guवला, सauीता ताf,ररमा dहि 
राsेश vरी dले. ररमाने तर हतची छोटीशी पसष 
िेtीलसोबतdिली िोती. ्यात हतची पेह्सल, विीिोती. 
ना.. df तर लेsी्याdहि जावया्या dवडीचे जेवि 
बनहव्यात म्न िोती. ताf हतला मित sरीत िोती. सaजीव, 
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ता्या, राsेश dप्या हव्यात usष  िोते.ता्या 
dजोबाasडून ररमाला हनबaधासाठी tपू मित झाली िोती.  
हतला हत्या हनबaधाचे मुॖे हमळा्यावर tपू tुश िोती. 
msa िरीत सवष वातावरि dनaिात हिसत िोतa. 
ता्याaचाsरारी ्वभाव cस्याने ्याaनीच ्याa्या 
cपau्वाचा डाauोरा हपटवला नािी. रहववार जसा guवला 
तसेच मावळला dहि तो िी dनaिात 

\ 

सa्याsाळ gलटून uेली िोती  
"cजनू सaजीव vरी dला नािी." 

 पेपर वाचत बसले्या ता्याaना df साauत िोती. 
"cिो येfल तो. uाड्या लेट cसतील." ता्याaचे समजाविे. 
"पि mवढा वेळ तर sधीच िोत नािी. oहिस म्ये जा्त 
sाम cसेल तर ्याने तसे vरी sळवायला नsो sा, 
sाळजी वाटते िो." 

"cिो mवढीsाळजी sॳ नsा, तु्िीजरा तुम्या 
sाळजीतनू ्वे्छाहनवतृी ्या. dधी मा्या sाळजीने cधाष 
सaसार रेटला dहि dता लेsा्या sाळजीने.. 
"न्sी uाड्या लेट cसतील? sा र््यात sुठे िauल तर 
झाली नसेल ना!" dfची वाढती sाळजी.  
"थाaबा हट्िी लावतो." ता्या हट्िी्या हिशेने वळले. 
बात्या सुॲ िो्या. ्टेशनजवळ राजsारिी पुढा-याa्या 
sायषs्यांची िauल झाली िोती. सामाहजs ने्या्या 
पुत्याची हवटaबना mवढाच हव्य िauलीला पुरेसा िोतो.  
eथे df ता्याaची sाळजी वाढली. सaजीव vरी येfपयंत जीव 
मुठीत धॳन बसले िोते. िर्यान ताfचा िी िोन येhन 
uेला. हतने df ता्याaना sाळजी sॳ नsा तो येfल cसे 
सुचहवले. 
रारी ब-याचgशीरा सaजीव सिी सलामत vरी dला. िोvाaचा 
जीव भाaड्यात पडला.  
सsाळी हनvालेली sोितीिी ्यती सa्याsाळपयंत 
सुtॳप vरी पोचेल याची शावती ि्ली नािीशी झाली िोती. 
 

िauलीचे वातावरि dठवडाभर चाल ू िोतa. िauल 
पुढाsार vेतले्या ने्याa्या sायषs्यांहवॲॗ cटs sरिे 
वuरेै सारे माuष सुॲ cसतात. वतषमानपर cशा बात्याaनी 
भरले जातात. रहसॗी मा्यमे जीभ sोरडी िोfपयंत 
vराबािेर न पड्याची सचूना िेत cसतात. िार भयानs 

हचर cसतa cशा वेळी. पु्िा नेिमीसारtे हिनिम सुॲ 
झाले. sारि मुaबfचा चाsरमनी sोि्यािी vटनेने हsतीिी 
धा्तावलेला cसला तरी जीव मुठीत धॳन, sाळजी मनात 
साठवनू, मनावर िuड ठेवनू sामावर जायला सुॲवात 
sरतो. िे dप्या लाड्या मुaबfचे वहैश१्यच ्ििता येfल. 
 

सauीता ताfने िोन sेला. सaजीवची चौsशी झाली, 
सारे sािी हतचे मजेत चाल्याचे भासवत राहिली. लेs 
dप्यापासनू sािी तरी लपवीत dिे िे ता्याaना sळले.   
"बेटा मी तुझा ज्मिाता dिे. मुलाaनी df बाबाasडे हsतीिी 
लपव्याचा रय्न sेला तरी ्याaना बरोबर समजतa. त ू िी 
msा मुलीची df dिेसच ना, तुला ररमाचे बिललेले वाuिे 
sळतेच ना! माuे vरी dली िोतीस ते्िाच मा्या लषात 
dले िोते. त ू िी िारशी मा्या समोर msटी cशी dली 
न्ितीस. नaतर तु्याsडे यावे िा हवचार िी हuळावा लाuला 
sारि मला mवढ्या लाaब येिे श्यिी न्िते. नािी तर 
राsेशचा sान हपळून हवचारले cसते माझी पोर gिास sा 
वाटते?" 

ctेर ता्याaनी मुि्ड़ालाच ्पशष sेला. 
"ता्या तु्िी रेट dिात. tरे तर मी सारे मनात 
लपहव्याचा रय्न sरीतच िोती. मा्या मनाची vालमेल 
राsेश िी ूळt ू शsत नािी, पि तु्िी, सaजीव, df 
बरोबर ूळtता. t-या cथाषने तु्िी सारेच मा्या 
सुtापेषा िुFtाचेच cहधs वाटेsरी dिात." 

"सauीता हव्य बिल्याने रन सaपत नसतात. gलट ती 
cहधs हचvळतात." 

"ता्या मी ररमाला vेhन sायमची मािेरी यावa cसa वाटतaय. 
राsेशची मuॳरी cहधsच वाढत चालली dिे. ्याचे 
सततचे बिलिारे हवहषत वाuिे बहvतले हs माझी vुसमट 
िोते. ्या्या समोर तो मला ्थानच िेत नािी. माझी mवढी 
चाauली नोsरी सोडून मी सaसाराला लाuली. cजनू पयंत 
sोितीिी तिार मी sोिाsडे sेली न्िती." 

"dहि बापाने हवचार्यावर, हवनaती sे्यावरच dठवतa ना!" 

"ता्या.. सauीताचा dवाज जडावला. 
“ता्या मला माि sरा.माझा ्वाहभमान हचरडला जात 
dिे." 



नेटभारी f साहि्य चळवळ............................................................................................................................. .................................................. netbhaari@gmail.com 

नटेभारी f हिवाळी cas २०१६                                                                                       netbhaari.jimdo.com 144 

 

 

 

"ms sाम sर बेटा. जोडून िोन हिवस रजा cसेल ते्िा 
राsेशला vेhन ये eथे. त ू vाबॳ नsोस. तुझे नाविी यात 
येिार नािी." 

"पि राsेशचा हवचार बिलिारा नािी... 
"ते मी बvेल ua. ्वतbला सावर. sिtर बनव ते्िाच dपि 
यश्वी िोh शsतो. त ूतुझी sाळजी vे" 

 

"dजोबा.... ररमाने dवाज हिला.   
राsेश, सauीता df ता्याa्या पाया पडले.    
"dजोबा मला तु्िी cजनू tपू tपू uो१ी साauायचे sबलू 
sेले dिे माहित dिे ना." 

सिावी eयतेत हशsत cसलेली ररमा लाड्या dजोबाaना 
हबलuली.   
हतचा सaजीव मामा d्यावर ती dजोबाaपासनू िूर िोhन 
मामाsडे धावली. हतला छान छान uो१ी साauिे ्ििजे 
मामाचे परमsतष्य. 
जेविa gरsली. जोडून रजाहमळा्या मुळे राsेशला 
ता्याasडे येिे श्य झाले. राsेश बिलला cसलातरीिी 
ता्याaसमोर msिम सुतासारtा सरळ. राsेशला ्याaचा 
tपू dिर dिे.  
"राsेश जरा बािेर िेरिटsा माॳन येh या." 

"िो न्sी." ्यानेिी sबुली हिली. 
" मी पि येh?" 

"ररमा... सaजीव मामा हत्या माuनू dला. 
"चल तुला चाaिोबा मामाची uो१साauतो." सaजीव मामाने 
युती शोधली.  
"tरa च मामा.. uोब-या uालावर िाथ ठेवत ररमाचा dनaि.  
ता्याaनी राsेशबरोबर esड्या हतsड्या uो१ी sे्या. 
राsेशची sामाची पो्ट वाढली्यामुळे तो थोडा हचडहचडा 
झाला िोता eतsa च.हजतsे िाताशी मुॖे येतील तेवढे gsॳन 
sाढले. मu ्याaनी vर, जबाबिारी, sतष्य, सa्sार, ms 
री vरात sशी भहूमsा vेते dहि हत्याsडे vरातले 
पुॲ्मaडळी sसे िुलषष sरतात ते पटवले. िेसारa  मना्या 
डो्याने बvायला पटवले. सरते शेवटी राsेशला ्याची चsू 
sळली. हशवाय ते सीमेवर लढताना, युॗ सaप्यावर vरी 
येताना vरातील सवषजि डो्याaत राि साठवनू वाट पाित 
cस्याचे हचर डो्यासमोर dिनू हिले. षिभरातच 

राsेशची धुaिी gतरली िोती. ता्याaनी राsेशला सauीताने 
साaहuत्याचा थाauपतािी लाu ूहिला न्िता.  
 

सauीता tुशीने वाuत िोती. राsेश्या 
वाu्यातला बिल हतला सुtावनू जात िोता. नािीतर 
guाचच याच sारिासाठी sायमची vर सोडून dली cसती. 
eथे ता्याaनी िुभauिारa  vर सावरलa. 
 

uंधळ sानी पडला ्ििनू हट्िीवरची नजरgचलत 
ता्या हtडsीजवळ dले. जातीवॳन िauल gसळली िोती. 
हनिो् मारले जात िोते. बािेर लोsाaची धावपळ चालली 
िोती. राजsारिी sायषs्यां्या पषात वाि सुॲ िोता. 
msूि भीतीिायs वातावरि झाले िोते.सीमेवर लढताना 
िेtील ्वतb्या जीवाची पवाष न sरता d्िी सारे सहैनs 
msजटू िोhन शेवट्या षिापयंत लढत cसतो. हतथे 
sसलािी ्वाथष नसतो. भारतमातेचे सुपुर बननू लढत 
cसतो, हतथे sोितीिी नाती डो्याaसमोर dित नािीत. 
भारतमातेचे रषि िेच dमचे sतष्य cसते. dहि eथे 
dपापसातले वाि पािून ता्याa्या डो्याaतनू cरूa्या धारा 
वािू लाu्या. जाती जातीवॳन sी धमाषवॳन वाि gसळला 
िोता िे न्sी समजिे cवvड िोते.नीटसे sारि sळलेले 
न्िते. 
ते vरातच येरझा-या vालत िोते. 
शेवटी न रािवनू ते sुबड्याa्या साथीने बािेर dले. 
"sाय झाले? ता्या uरजले.  
ता्याaसमोर बोल्याची हsa वा रोt्याची sोिाचीिी हिaमत 
झाली नािी.  
"थाaबा... बaि sरा िा dिोश... िauली gसळताय.. 
हिaसाचारात सवष सामा्य जनता हचरडली जातेय. िे हिसत 
नािीये sा?mवढाच जर जोश तुम्यात cसेल तर जा सीमेवर 
लढा. हतथे जाती जातीचे युॗ नसते. धमाषचे यु्ि नसते. 
dप्याच मािसात भाaडिa नसतात. सवष msजुटीने 
्वतb्या जीवाची पवाष न sरता परsीय शरूaशी लढत 
cसतात. सहैनs भारतसीमेचे रषि sरतात ्ििनूच eथे 
तु्िी सारे सुtाने vास tात cसता. र्येsाला जीव 
नsोसा झाला cसेल तर जा सीमेवर शरूaशी लढा. eतsेिी 
श्य नसेल तर मनातील वाfट हवचाराaना न१ sरा. sोिा 
msा्या चुsीमुळे तु्िी सारे हsती जिाaचे जीव धो्यात 
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vालिार dिात. eथे dळा vाला तुम्या िु१ 
हवचाराaनाते्िाच पुढची हपढी या सवांपासनू वेuळी रािील...  
िािामारी, tनू tटला, मारामारी, मािुसsीचा बळी िीच 
तुमची मुलभुत sतष्य dिेत sा? या वाu्यामुळे तु्िी 
्वतaर भारताचे नाuररs dिात िे हसॗ िोिार dिे sा? 

dप्या िेशावर रेम sराल, dिर राtाल ते्िाच dप्या 
िेशा्या सम्या ६ा dप्याच dिेत cसे समजाल dहि 
ते्िाच dपला िेश हवsासा्या हिशेने cहधs रuती sरेल. 
cहभमान बाळuा जरा dप्या िेशाचा.. िेशाला ्वातa्य 
हमळहव्यासाठी झटले्या र्येs िाaहतsारी ने्याaची 
dठवि ठेवा. ्याaनी dप्या vरावर तुळशीपर ठेवनू sेवळ 
्वतaरतेचा ्यास vेतला. पररिामी वाट्याला येिारी सवष 
िुFtे हuळली, पचवली. िेश ्वतaर झाला ते्िाच dपि 
dता ्वातa्याचे सुt cनुभवीत dिोत.र्येsाaनीच cसा 
्वाथष पाहिला cसता तर cजनूिी dपला िेश eaरजाa्या 
uुलामीतच cसता, हिaसाचार, जाळपोळ, िािामारी, tनू 
tटले िी नहैतsता नािी sेवळ हिaसा dिे. sाढून टाsा ती 
मनातनू. लोsशािी ्ििजे ्वतaर िेशाची cमु्य िेिuी 
dिे. या िेिuीचा जॲरी eतsाच gपयोu sरा, cहत वापर 
sरता ्ििनू िे cसे भयानs sॳि ृ्य बv्याचे िुिैव 
नहशबात येते.” 

 

ता्याuरजले tरे पि ्याa्या डो्याaतनू िुFta 
झरझरत िोतa, तळमळत िोतa िे सवांनाच sळून चुsले िोते.  
msाmsी सवष वातावरि शाaत झालa. ता्या जड मनाने माuे 
वळले. ्याaची प्नी, सaजीव, धा्तावलेले, भीतीने थरथरत 
िोते. sिाहचत ्याa्या जीवावरिी बेतले cसते.  

 

पु्िा msिा िा वाि, हिaसाचारsेवळ msट्या 
ता्याaमुळे हमटला िोता.  

 

ता्याaसारtे ्यहतम्व हजथे हजथे cसेल हतथे हतथे 
ते ्वतbचे vर सावॳन िेशाचे नाuररs्व, sतष्य हनभावनू 
िेशाची लाज राt ूशsतात.  
*** 

पषुपलता sरंगटुsर 

ठ पता : push_gick@yahoo.co.in 

 

sनिता  

रोज होई ्टे आपुली  
 

रोज िोf भेट dपुली श्ि sसे dठवेना 
नजराaची नजरभेट िोf नजर sशी िटेना 
  

श्िाaवाचनूिी बोलनू uेलो मनात झरझरिारे भाव 

बेिो्ीत म्न पावलाaना भान sसे gरेना 
  

धावुनी येते वाटेवर sा तु्या चेि्यावरचा रन 

युतीने हभरsावते sारि sसे ते sळेना 
  

वा्यासारtी सुसाट पळे वाटेवर तु्या 
ूढीने पावले msर यावी sशी ती वळेना 
  

त ूनेिमीच cबोल cन मी बडबडी 
dता मी िी cबोल sशी ते सुचेना 
  

cबोला ठेवनू वाचता येते मन 

तु्याsडून हशsली sधी ते dठवेना 
  

वळ्या पावलाaना वाट माहित नािी 
िुरिुर्या ूढीला नाव dता ्मरेना 
  

रेमच ्ििावे लाuेल ना 
तळमळिa िोvात msॳप िोतa sसे ते समजेना  
  

ूरडून साauावa c््या हववाला तु्या मा्या रेमाची sिािी 
मनाशी msटीच सaवाि साधे sारि तुला ते पटेना 
*** 

पषुपलता sरंगटुsर 

ठ पता : push_gick@yahoo.co.in 
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sथा  

गभवभकडची गोट 

 

"df श्पथ साauतो ्या झाडावर sािीतरी िोत." 

हि्या थरथर sापत ्ििाला.  
"झाल... सुॲ झाले याचे भास dहि dभास. हि्या सा्या 
चढली बिुतेs तुला. sािीतरी नािी sोिीतरी ्िि."जेटली 
िसत ्ििाला. 
"्ििजे?" डोळे हव्िाॳन हि्याने जेटलीsडे बहvतले. 

"िा िा िा! ्ििजे सा्या तुला िडळ हिसली cसेल हतथे ्या 
झाडावर. cश्य vाबरट dिेस त.ू uपचपू पेu भर dहि 

तंडाला लाव. dपि eथे eत्या बाजू् या ह्िलाम्ये dलो 
sारि sोिी हड्टबष sरायला नsो. dहि नहशबाने tरच 

sोिी नािी eथे dजबूाजलूा. तर तुला sािीतरी dहि 

sोिीतरी हिसतa dिे." जेटली वतैाuत ्ििाला. 
 

जेटली्या  पहि्याच वा्याने हिvे sमालीचा 
िचsला िोता. पि ते जेटली्या लषात dल नािी. 
"जेटली... tरच रे! त ू msिा माuे वळून ्या झाडाsडे बv 

तरी. िलत dिे sधीच sािीतरी ्या झाडावर." हि्या 
हवनविी्या ्वरात ्ििाला. 

 

"तो eतsa  ्िितो dिे तर बv sी रे जेटली." 

शाaतपिे dप्या ्लासात्या बिाष्या तुsड्याsडे बvत 

sािे ्ििाला. 
"भड्या त ूबv न. त ूमार तु्या ्लासात्या बिाषsडे बvतो 
dिेस ना?" जेटली sािेला टोचत ्ििाला.  
"cरे मी हि्या्या वटवटीने डोs हिॳ नये ्ििनू बिाषsडे 

बvत डोs शाaत sरतो dिे." sािेने हि्याला टोमिा 
मारला dहि जेटली dहि sािे मोठ्याने िसायला लाuले. 

"sरा...... माझी चे१ा sरा. पि मu तुमची cव्था मा्या 
जु्या मालsाaसारtी.....नारायि रावाaसारtी....झाली तर 

माझी जवाबिारी नािी." हि्या ्या झाडाsडे बvत जेटली 
dहि sािेला ्ििाला. 
"्याaची dहि dमची cव्था सारtी sशी िोfल? ते चार 

पेu नaतरिी तुझी बsवास nsायला शुॗीवर रािू शsतात 

sा?" sािे बिाषवारची नजर gचलनू थaडपिे हि्याला 
्ििाला. 

"रािीलa! तु्िी िोv सaपवा तुमचा चौथा पेu. मu मी पुढचा 
भरतो. ित पीत रािूया िा dपि." हि्या हचडून ्ििाला. 
पि cजनूिी ्याची नजर बािेर्या झाडावॳन िलत 

न्िती. 
"हि्या........... भेन्यो......"जेटलीने सुरवात sेली. 
"जेटली... हश्या dवर.मी मािसाaना नािी vाबरत समजल. 

तु्या हश्याना मीसुॗा हश्यानीच gतर िेh शsतो िे 

लषात ठेव. सा्या त ू mसी वा्या थaडuार tोलीत बसनू 

sाuिावर जे sाम ठरवतोस ना ते मी 
sामuाराaबरोबर  ्लोरवर gभा रािून sॳन vेतो. ्यामुळे 

cसली भा्ा त ू ्वहचत बोलत cसशील. माझी रोजचीच 

dिे." हि्या dता पेटला िोता. 
 

msूि रsरि तापतa dिे िे लषात येhन जेटली 
sािी ्ििाय्या dत sािेने हव्य बिलला. "हि्या 
dजsाल त ूसारtा हचडायला लाuला dिेस. चल सोड ते! 

बर, साau बv ू sोि ते तुझे नारायिराव? sाय झाल ्याचa? 

बाsी dप्या dhटी्स म्ये mtािी eaटरेह्टau ्टोरी 
cसलीच पाहिजे न. पि dज dपि cसली सोय sेलेली 
नािी. ते्िा हि्या्या नारायािरावाa्या uो१ीवर dज 

तिान भाuावयूा." 

"ूsे. मा्य. सॉरी हिvे सािेब. sृपया dपि माझे बोलिे 

मनावर न vेता dपली ्टोरी साauाल sा?" नाटsी 
cहवभाषवात  जेटली ्ििाला. जेटली्या माvार vे्याने 

वातारिातला तिाव थोडा sमी झाला; dहि  ्याला जरा 
जा्तच चढली dिे िे sािे dहि हिvे िोvाa्यािी लषात 

dले. नािीतर जेटली eतsा सिज सॉरी बोललाच नसता. 
्यामुळे ्या्याsडे पिूष िुलषष sॳन dहि cधनूमधनू 

हtडsी बािेर्या झाडाsडे बvत हि्याने नारायिरावाची 
uो१ साauायला सुरवात sेली. 
 

 "मी पवूी हजथे नोsरी sरत िोतो ती नोsरी dहि 

uाव मी जरी सोडून dलो cसलो तरी हतथ्या मालsाचा 
मा्यावार tपू हववास िोता." हि्या बोलायला लाuला. पि 

cजनूिी जेटलीची हिvेचा पाय tेचायची tुमtुमी uेली 
न्िती. ्याने हिvेच वा्य तोडल dहि ्ििाला,"िो... िो... 
तर! eतsा हववास िोता sी ्याला वेड लाuिार dिे िे 

जे्िा ्या्या लषात dल, ते्िा  ्याने तुला मुॖाम 
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बोलावनू नोsरी सोडायला साaहuतलa. dहि ित नोsरीच 

नािी तर ते uाव सुॗा. िो ना?" 

 

sािेला वाटल dता परत हि्या gtडिार dहि 

िोvाaची जुaपिार. sारि जरी हि्याने पहिला जॉब dहि ते 

uाविी सोडला िोत; तरी ्याने ्याचa sारि sधी साaहuतल 

न्ित. sायम msच ्ििायचा sी मालsाने साaहuतल 

जायला ्ििनू सोडल.  पि ्या्या ्या जु्या मालsाबॖल 

मार तो tपू dिराने बोलायचा. tर तर ्या्यामुळेच sमी 
हशsलेला हि्या ्याa्या म्टी नाश्ल sa पनीम्ये 

चाau्या नोsरीला लाuला िोता. cथाषत जेटली जे ्िित 

िोता ्यात िेtील स्य िोत. sारि हिvेचा पवूीचा मालs 

वेड लाuनू मेला िोता. ्यावेळी ते रsरि वतषमानपरातनू 

tपू uजलa िोत. ्वतb्या sारtा्याला dहि बau्याला 
du लावनू मालsाने uळिास लावनू d्मि्या sॳन 

vेतली िोती. 
 

जेटली्या sॉमंटमुळे हि्या भडsेल cस वाटून 

्याला शाaत sरायला sािे sािीतरी बोलिार िोता; पि 

्याuोिार हिvे जेटलीsडे बvत शाaतपिे ्ििाला,"िो जेटली. 
वेड लाuिार िे ्याaना माहित िोत ्ििनूच ्याaनी मला ते 

uाव dहि नोsरी सोडून जायला साaहuतल. sारि मी जर 

हतथेच राहिलो cसतो तर ्याa्यारमािे मलािेtील वेड 

लाuल cसत.... हवचार sॳन sॳन." 

 

dता मार जेटली dहि sािे चिावले. "हि्या ... 

सा्या.... वातावरि हनहमषती sरतो dिेस sी sाय??" 

sािेने हिvेला हवचारले. 

"नािी... tरी vटना साauतो dिे. मला माहित dिे तुमचा 
हववास बसिार नािी. पि तरीिी... dज मला जेटलीला 
पटवनू ड़ायचa dिे sी मला भास िोत नािीत. मी जे हिसत 

तेच साauत cसतो. तर.... 

 

मी बीड हज्६ात्या msा dड uावात नोsरीला 
िोतो. मी sािी िारसा हशsलेलो नािी. ्यामुळे मी sधीच 

मोठ्या शिराची, मोठ्या sa पनीत्या मोठ्या पuाराची ्व्न 

बहvतली नािीत. वडील लिानपिीच uेले िोते. ्यामुळे df 

बरोबर s१ sॳन हजतsa  हशsता dल हततs हशsलो 

dहि ती uे्यावर uाव सोडून हजथे नोsरी हमळेल हतथे 

रिायचa cस ठरवनू हनvालो. बीडम्ये नोsरी शोधताना 
मला sळल sी जवळ्या msा uावात ms छोटासा 
लाsडाचा sारtाना dिे dहि हतथे मला नोsरी हमळू 

शsते. ्यामुळे मu मी िारसा हवचार न sरता हतथे uेलो 
dहि ्या sारtा्या्या मालsाaना जाhन भेटलो. 

 

्याaनीिी मला िार sािी रन हवचारले नािीत. मी 
सडा िहटau िोतो ्यामुळे वेळेचa बaधन मला न्ित िा ्याa्या 
ृ१ीने मोठाच ्लस पॉf aट िोता. ्यात तॲि िोतो dहि 

मु्य ्ििजे uरज ूिोतो. ्याaनी मला ्याa्या sारtा्यात 

ठेवनू vेतले. जauलातली लाsडे dिनू vेिे dहि ती sापनू 

हवsिे cसा तो msूि ्यवसाय िोता. सुरवातीला मी 
येिा्या र्स मधनू dलेले लाsूड वजन sॳन gतरवनू 

vे्याचे sाम sरत िोतो. पि ्या dड uावात जवाबिारीने 

sाम sरिारa  sोिीच न्ित. हबनडोsपिे sाम sरिारे 

cनेs sामuार हमळायचे. पि ते रोजaिारीवर. dज येतील 

तर gड़ा नािी. िातात पसेै पडले sी िाॳ हपिे mवढच dयु्य 

cसिारे लोsa  िोते हतथे. ्ििनू मu मीच dपििून ms ms 

sाम cauावर ्यायला सुरवात sेली. लाsड नीट gतरवनू 

vेतली जातात sी नािी; sाप्यासाठी मशीनवर हsती 
vेतली dिेत; नsो cसिारी िळsुटa sारtाना बaि िो्या 
cuोिर हनट लॉs sेली dिेत ना... सuळच बvायला 
लाuलो. 

 

मी मुॖाम sेवळ सािेबाaचा हववास हमळवायला cस 

sािी sरत न्ितो; dहि मी cसa sािी मनात ठेवनू sाम 

sरतो dिे cस ्िि्यासाठी sोिी न्ितच. sामuार 

सोडले तर msूि sायमचा ्टाि cसा sमीच. ms ्टेनो. 
ती सुधा बोलाव्यावर यायची. sारि रोज sािी sाम 

नसायचa. तीच csंटस बvायची. िुसरा ्ििजे oहिसम्ये 

cसिारा जीवा. ्याला nsू sमी यायचa. तो सsाळी नh 

्ििजे नhला िजार ्िायचा dहि सािेबाaचा िुपारचा चिा 
तीन वाजता झाला sी हनvनू जायचा. 

 

मी नोsरीला लाuलो dहि िळू िळू मा्या sामात 

रमनू uेलो. uावात मी sोिाला ूळtत नािी िे मािीत 

cस्याने मला सािेबाaनी राि्यासाठी ्याa्या dgट 
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िाgसम्ये जाuा हिली िोती. msा मािसा्या मानाने भरपरू 

जाuा िोती. लिानस ्वयaपाs vर dहि ms tोली. मी tुप 

tुश िोतो मा्या dयु्यावर. िार sािी ्व्न न्ितीच. 

लाsडa भरलेले र्स रारीचा रवास sॳन पिाटेच यायचे. 

रs िाय्िसषना लाsडa gतरवनू लuेच जायचa cसायचa. 
्यामुळे मी सsाळी पाच-सिा जशी uरज पडेल तसा 
sारtा्यावर जायचो. लाsडa मोजनू gतरवनू ्यायचो 
dहि परत येhन झोपायचो. मu थोडa gहशरा ्ििजे ििा 
पयंत परत जाhन sामuाराaना msर sरायचो dहि 

मशीनवर sोिती dहि हsती लावायची ्याची यािी ड़ायचो. 
सuळ sाम िुपार पयंत dटपनू जायचa. तीन-चार नaतर तर 

sािीच sाम नसायचa. जीवा uेला sी थोड्या वेळाने मी 
िेtील हनvायचो. dठ-ििा हिवसातनू msिा लाsडa 
cसले्या oडषर रमािे रवाना sरायची cसायची. मालs 

ित ्यात लष vालायचे. msूि म्त चाललa िोतa माझa. 
tुश िोतो मी मा्या sामावर. 

 

लिानसa dड बाजुच uाव cस्याने िार sािी 
sर्यासारt नसायचa. ्ििनू मu sामावॳन परतनू 

dहि cavोळ sॳन रोज सa्याsाळी मी uावात्या िेवळात 

जायला लाuलो. ्यामुळे िळू िळू ूळtी िेtील ्६ायला 
लाu्या. लोs मला dडून dडून मा्या मालsाबॖल 

हवचारायचे. sसा dिे मािसू; uावात sोिाशी बोलत नािी 
तर तुम्याशी तरी बोलतो sा? msिा मार msा uावs्याने 

हवचारले,"sा िो तु्िी बau्या्या dवारातील जाuेत रािाता 
ना? मu तु्िी ्या्या प्नीला बहvतल dिे sा...?" मी या 
रनाने uंधळून uेलो. मुळात मालsाaच ल्न झालa dिे 

हsa वा नािी ते मला माहित न्ित. dहि झालaच cसलa तरी 
्याa्या प्नीला मी sसा dहि sा बvेन? cसा मलाच रन 

पडला. पि यावर sािी चचाष सुॲ िो्या cuोिरच मaहिराचे 

पजूारीबुवा रसाि vेhन dम्यात येhन बसले dहि sसा 
sोि जािे पि तो हव्य हतथेच राहिला. cथाषत जरी ्या 
cuाh मािसाने हव्य चाल ू ठेवला cसता तरी मी sाय 

साauिार िोतो ्याaना? मलािी िारशी माहिती न्ितीच. 

मालsाaनी मला नोsरी हिली िोती. चाauला पuार िोता. 
sामा्या वेळेचa बaधन न्ितa. रोज sटsट sरिारa  sोिी 
न्ित. ्यामुळे मालsाa्या व्यहतs dयु्यात लष vालनू 

मी sशाला माझ सुtाच dयु्य िु:tात vाल?ू 

रोज सािेब यायचे साडे नh ििाला. ते ्याa्या 
sेहबनम्ये बसलेले cसायचे. sधी िोनवर बोलत cसायचे 

तर sधी मान tाली vालुन sािी-बािी हलिीत cसायचे. 

िुपारचा चिा झाला sी जायचे. तेच oडषसष हमळवायचे dहि 

िोन sॳन ्टेनोला बोलावनू सuळी पर sॳन ्यायचे. 

बास! ्याaचa र्येsा्या sामावर बारीs लषय cसायचa. पि 

िार sोिाशी बोलायचे नािीत. सुरवातीला मशीनवर sाम 

चाल ू cसताना िे्या मारायचे. पि मu बिुतेs ्याaचा 
मा्यावर हववास बसला. sारि ्याaनी िळुिळू 

sारtा्यात tाली मशीनsडे येि sमी sरत बaिच sेल. 

मला oहिसम्ये बोलावनू सuळी माहिती ्यायचे... यािून 

जा्त तर मलािी सािेबाaबॗल sािी माहित न्ित. 

 

मी मार सa्याsाळी रोज िेवळात जायचो. uावातले 

सuळेच हतथे रोज cसायचे cसa नािी. पि िेhळ cस्याने 

पजूारीबुवा मार cसायचेच. ्यामुळे िेवळात्या पुजारीबुवाaची 
चाauलीच ूळt झाली िोती. ्याaनी माझी बरीच चौsशी 
sेली मा्याsडे. पि मी msटाच dिे ; या्यहतररत 

मा्याsडे मा्याबॖल साau्यासारta sािीच न्ित. 

sधीतरी cसच u्पा मारताना पुजारीबुवाaनी ्याa्या 
sुटुaबाची माहिती मला हिली. ्याa्या िोन मुली िो्या. 
msीच ल्न झाल िोत ्ििे. िुसरीच ल्नाचa वय िोhन 

uेल िोत पि पशैाcभावी ल्न िोत न्ितa. ्याaनी माहिती 
साaहuतली dहि मी nsून vेतली.... मा्यासाठी हव्य eथेच 

सaपला िोता. पि पजूारीबुवाaसाठी मार ती सुरवात िोती. 
 

cसेच हिवस जात िोते. मला ्या uावात नोsरी 
लाuनू िोन-चार महिने झाले cसतील, पुजारीबुवाaनी msिा 
मी msटाच cसताना हव्य sाढला. 

 

"c्युतराव ल्नाचा sािी हवचार dिे sी नािी? 

cिो तुमच वय िोhन चालल न ल्नाच." पुजारीबुवा 
्ििाले. 

 

्याaचा रोt न sळ्यामुळे मी ्ििालो,"बुवा, sोि 

िेिार मला मुलuी. cसा सडािहटu मािसू मी. हतशी gलटली 
dिे. बरी नोsरी dिे... ती िी dता लाuली dिे. ना uावाचा 
पता... ना नातेवाfsाaचा. ्वतbची cशी रिायची जाuा 



नेटभारी f साहि्य चळवळ............................................................................................................................. .................................................. netbhaari@gmail.com 

नटेभारी f हिवाळी cas २०१६                                                                                       netbhaari.jimdo.com 149 

 

 

 

िेtील नािी. मालsाa्या sृपेमुळे छत dिे ते नशीब. 

्यामुळे मी ल्न िा हव्य मा्या dयु्यातनू पुसनू टाsला 
dिे." 

"cिो cस sाय ्ििता. dता तॲि dिात ्ििनू cस 

बोलता dिात. वय वाढलa sी sोिीतरी सोबत cसावa cस 

वाटत सवांनाच. ्यावेळी sाय sराल?" 

"tर dिे बुवा. पि dता मी sुठे मा्याचसाठी मुलuी 
शोधायला जाh? dहि dपििून sोि मला मुलuी ड़ायला 
बसलa dिे?" मी हव्य सaपवायचा ्ििनू ्ििालो. 
"c्युतराव तु्िाला माहलनी; माझी मुलीuी मािीतच dिे." 

िे tर िोत. माहलनी cनेsिा िेवळात पुजारीबुवाना मित 

sरायला यायची. ्यामुळे मी हतला बहvतले िोते. माहलनी 
हिसायला c्यaत सुaिर dहि सालस िोती. पुजारीबुवा 
बोलतच िोते,"तुम्याच वयाची dिे. mtाि-िोन व ष् पुढे 

माuे. हिसायला िेtील चाauली dिे िो. पि या छोट्या 
uावात्या िेवळातनू cशी sाय sमाf cसिार 

मा्यासार्याची. ्यामुळे हतच ल्न झालेलa नािी. तु्िी 
िेtील msटेच dिात. बvा हवचार sॳन... पटल तर िो 
्ििा; पि जर नसेल e्छा तर sृपा sॳन मी िा हव्य 

तुम्याsडे बोललो िे uावात sोिाsडे बोल ू नsा. हबचारी 
माहलनी तशीच िु:tात cसते. dता या वयात 'नsार dला' 
cशी चचाष uावात झाली तर जीव िेfल ती." tाल्या मानेने 

पुजारीबुवा बोलत िोते. ्याaनी cचानs समोर ठेवले्या 
र्तावामुळे मी msिम चिावनू uेलो. 
"हवचार sॳन sळवतो." cस तुटs बोलनू मी gठलो dहि 

चाल ूपडलो. रारभर मी हवचार sरत िोतो. मा्यासार्याला 
sोि मुलuी िेिार िोतa dता. माहलनी तर हिसायला tरच 

tुप सुaिर िोती. मी हतला िेवळात िार sरताना बहvतले 

िोते. eत्या सुaिर मुलीच ल्न sेवळ पशैाaमुळे झाल नािी 
िी tरच िुbtाची uो१ िोती. पि मा्यासार्या नुs्याच 

्या uावात dले्या मािसाला ्वतbची मुलuी ड़ायला 
पजूारीबुवा तयार झाले िोते; यात ्याaचा sािी caत्थ िेत ूतर 

नसेल न... मा्या मनात dलa. मu मा्या लषात dलa sी 
पुजारीबुवा ्ििाले िोते sी माहलनी मा्यािून mtाि-िोन 

व ष् पुढे माuे dिे... ्ििजे sिाहचत् ती मा्यािून मोठीच 

cसावी. पि uररबी पोटी पजूारीबुवाaनी मला हवचारले cसावे. 

िे मनात dलa dहि मी शाaत झालो. ्या बाबतीत माझी 
sािीच िरsत न्िती. पि रन िा िोता sी मी मालsाa्या 

dgट िाgस म्ये राित िोतो. माझ ्वतbच cस vर न्ित. 

्यामुळे ल्नाचा हनिषय vे्याcuोिर मला मालsाaना 
हवचारि dव्यs िोत. रारी डोळा लाuाय्या cuोिर 

ठरवनू टाsल sी मालsाaना gड़ा हवचारायचa dहि लuेच 

पुजारीबुवाasडे जायचa. 
 

िुस्या हिवशी िुपारी मालsाaच जेवि झाल dहि ते 

थोडे हनवाaत वाटले ्िूिनू हिaमत sॳन मी ्याa्या समोर 

जाhन gभा राहिलो. 
"बोला हिvे..." ते मला मा्या पहि्या नावाने sधीच िाs 

मारायचे नािीत. 

"मालs... ms हवचारायचa िोत." हव्य sसा सुॲ sरावा ते 

मला सुचत न्ित. 

"sाय... ल्नाचा बार gडवता dिात sा हिvे? वा वा! चाauल 

dिे." मालs िसत ्ििाले. 

 

मी पुरता चिावनू हवचारल, "तु्िाला sस sळल 

मालs?" ्यावर मालs िसत िसत ्ििाले... "cिो, ल्न 

न झालेला मुलuा नोsरी लाu्यानaतर sािी महि्यात जर 

मालsाचा मडू बvनू sािी हवचारायला dला तर ्याचा 
cजनू sाय cथष िोh शsतो? बर, sोि मुलuी dिे? याच 

uावातली sी तुम्या uावाsडची?" मी लाजलो. "मालs, 

uावातले पुजारीबुवा dिेत ना... ्याची मुलuी... माहलनी." 

मी ्ििालो. ते msताच मालsाaनी मा्याsडे िचsून 

बहvतले. षि िोन षि ते शाaत बसले dहि ्ििाले,"चला 
बर झाल. तस माहलनीच ल्नाच वयिी gलटून चालाल िोतa. 
बर, पि तु्िाला िे माहित dिे sा sी पुजारीबुवाa्या िुस्या 
मुलीशी मी ल्न sेलa dिे." ्याa्या ्या वा्याने मी 
gडालोच. ्िaटल,"नािी मालs. मला cस sािीच नािी 
बोलले पुजारीबुवा." ्यावर मालs समजुती्या सुरात 

्ििाले, "cिो तुमचा िोsार dला sी साauतीलच. guाच 

vरात्या uो१ी cuोिर sशाला sोिी साauेल. बर, मu 

sधी sरता dिात ल्न?" मी यावर sाय बोलिार. 

्ििालो,"मालs माझ ्वतbच cस vर नािी. तुम्या dgट 

िाgस म्ये रिातो ते तुमची मेिेरबानीच dिे. ल्न sॳन 

बायsोला sुठे dि?ू" 

"हिvे, cिो, तु्िी d्यापासनू मला sारtा्यात sािीच 

sाम नसत. तु्िी सuळीच जवाबिारी चाauली पार पाडता. 
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मेिेरबानी sशाबॖल? cिो cशा dड uावात cसा sोिी 
हववास ूdहि चाauला मािसू हमळि ित cवvड नािी तर 

cश्यच dिे. ्यामुळे तु्िी sोितािी सasोच ठेव ू नsा. 
gरsून टाsा ल्न." मालs ्ििाले. 

 

्याa्या या बोल्याने मला िायसa वाटलa. sारि ्या 
षिी ्याaनी मला साaहuतलa sी ते िेtील पजूारीबुवाaचे जावf 

dिेत ्याच षिी मी ठरवलa िोतa sी dपि या हव्यातनू 

cau sाढून ्यायचa. पि ्याaनी dपििून ल्नाला 
परवानuी हिली ्ििजे ्याaची sािी िरsत नािी िे मा्या 
लषात dलa. मी ्याaना नम्sार sेला dहि मनापासनू 

्ििालो"तु्िी मला नोsरी हिलीत dहि dता या ल्नाला 
परवानuी हिलीत; cजनू sाय िव? tपू gपsार झाले 

मालs." 

 

्याहिवशी सa्याsाळी छान तयार िोhन मी थोडा 
लवsरच िेवळात uेलो. cजनू uावsा्यापsैी sोिी 
बसायला dलa न्ितa. मी पजूारीबुवाना uाठलa dहि माझा 
िोsार साaहuतला. बुवाaचा चेिेरा tपू dनaिी झाला. ्याa्या 
डो्यात पािी gभa रािील. माझा िात धॳन ते 

्ििाले,"c्युतराव तु्िी िो ्ििनू मा्या मनावरच ूझ 

gतरवलत. चला cसेच vरी. माहलनी्या dfला साau ू िी 
बातमी." पि cजनूिी पजूारीबुवानी मला साaहuतल न्ित 

sी ्याa्या िुस्या मुलीच ल्न मालsाaबरोबर झाल dिे. 

मीिेtील ठरवलa sी dपििून हव्य sाढायचa नािी. 
पजूारीबुवा साauतीलच न! ्ििनू मu sािी न बोलता मी 
्याa्या बरोबर ्याa्या vराsडे हनvालो. 

 

पुजारीबुवा िेवळा्या बाजलूाच िलांuभर caतरावर 

रािात िोते. vरा्या dजबूाजलूा बरीच िुलझाडa िोती. पेॳ, 

हच्sू, dवळे cशी थोडी बिुत िळझाड िेtील हिसत िोती. 
ते बvनू मी ्ििालो,"बुवा झाडa बरीच dहि छान dिेत. बाu 

छान ठेवली dिे तु्िी." ्यावर ते िसत ्ििाले,"cिो मी 
sािी sरत नािी. माहलनीला झाडाaची tपू dवाड dिे. िुल 

झाडa dहि िळझाडa सuळी हतनेच लावली dिेत. माuे 

हविीर dिे ्यातनू ििा-पaधरा बाि्या पािी sाढावa लाuत 

रोज या झाडाaसाठी. नािीतर eथ्या िवेला sसली जuतात 

िी झाडa. पि माहलनीला cहजबात sa टाळा ्ििनू माहित 

नािी. रोज सsाळी gठून ती िुलa sाढते dहि सu्या 
झाडाना पािी vालते. ्यामुळेच मा्या िेवळात्या िेवाaना 
बारा महिने gतम िुलाaचे िार cसतात बरa ." लेsीच sौतुs 

sरताना पजूारीबुवाaचा चेिेरा िुलनू uेला िोता. sािी 
हमहनटापुवीची c्व्थता cहजबात नािीशी झाली िोती. 

 

ूवारीवॳनच ्याaनी माहलनी्या dfला िाs 

मारली. "nsलत sा... c्युतराव dले dिेत. साtर 

vेhनच बािेर या... मालीहनसाठी ्याaनी िोsार हिला dिे." 

"c्uोबाf... dलेच" cसा dवाज dला dहि माहलनीची 
df बािेर dली. ्याaनी बुवाa्या dहि मा्या िातावर साtर 

ठेवली. "चिा ठेव ूsा?" ्याaनी बुवाना हवचारल. 

"नsो... dता वेळ टळून uेली dिे चिाची. तु्िी जेविाची 
तयारी sरा. dज c्युतराव eथेच जेवतील." पुजारीबुवा 
्ििाले. 

"cिो बुवा नsो. मी जातो vरी. guाच sशाला तु्िी vोळ 

vालता dिात." मी सasोचनू ्ििालो. 
"c्युतराव cिो तु्िी ल्नाला िोsार िेhन माझा 
मे्यानaतरचा ्वuाषचा माuष मोsळा sेला dिात. dता 
dज तु्िी sशालाच नािी ्िि ू नsा. dम्याsडे sािी 
प्वा्न नािीत िो. पि तरीिी dज तु्िी थाaबाच. d्िी जी 
sािी भाजी भाsरी tातो ्यातलीच थोडी तु्िीिेtील 

tाल, cजनू sाय?" बुवा ्ििाले. मला ्याaचा dरि मोडता 
dला नािी. dहि मu vरात माहलनी dहि हतची df 

्वयaपाsा्या तयारीला लाu्या. मी dहि बुवा बािेर u्पा 
मारत बसलो. 

 

रारीची जेविa dटपली dहि मी हनvालो. मला 
सोडायला बुवा िेवळापयंत dले. मी हनvताना मला 
्ििाले,"c्युतराव मला माहित dिे sी sिाहचत् तु्िाला 
s्पना cसेल. पि तरीिी मी dपििून तु्िाला साauावa 
cस वाटत ्ििनू साauतो dिे" बुवा cसa ्ििताच मला 
वाटलa ते ्याa्या ल्न झाले्या मुलीबॖल dता साauिार 

dिेत. पि ्याaनी िुसराच हव्य sाढला. ्ििाले, 
"c्युतराव dमची माहलनी तुम्यापेषा व ष्भराने मोठी 
dिे." ्याaनी िे साauताच माझा थोडा cपेषा भau झाला. पि 

्वतbला सावरत मी बुवाa्या tाaड़ावर िात ठेवनू ्ििालो, 
"बुवा मला caिाज िोता. cिो पि dता या वयाला dहि 
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मा्यासार्या duा-हपछा नसले्या मािसाला sोि 

मुलuी िेिार िोतa. मी तर ल्न िा हव्य मा्या dयु्यातनू 

sाढूनच टाsला िोता. ्यामुळे माझी sािीच िरsत नािी. 
मला तुम्या पररह्थतीची पिूष s्पना dिे dहि तु्िाला 
मा्या. ्यामुळे dता यावर िार चचाष नsोच. तु्िी मुिूतष 
बvा dहि dपि या dप्या िेवळातच ल्न gरsून टाsू. 

माझी तुम्याsडून sािीच cपेषा नािी बुवा. gलट जो sािी 
tचष िोfल तो मीच sरिार. ठीs?" 

 

"cजनू ms िोत...." बुवा चाचरत बोलायला लाuले. 

मी ्याaना थाaबवल. sिाहचत ्याa्या msा मुलीच ल्न 

मा्या मालsाaशी झाल dिे िे साauताि ्याaना cवvड 

वाटत cसावa cस मला वाटल ्ििनू मी ्ििालो,"बुवा 
हजतsी चचाष sॳ हततsे रन gभे रािातील. ्यामुळे dता 
ित हिवस ठरवा.......... माझी msच हवनaती dिे sी 
माहलनीची या ल्नाला tरच तयारी dिे sा िे मला 
हत्याsडून जािनू ्यायचे dिे. ्यामुळे मला msिा ित 

हतला msटीला भेटायची परवानuी ड़ा... cथाषत तुमची 
िरsत नसली तर." 

 

बुवाa्या डो्यात पािी gभa रािील. "dमची sािी 
िरsत नािी. gड़ा uुॲवार dिे. िता्या पुढ्यात भजन dिे 

सa्याsाळी. ्यामुळे िुलाaचा िार vेhन माहलनी येfलच 

हतथे. ्यावेळी तु्िी हत्याशी बोलनू ्या. मा्या मनातिी 
िोतच. पि हत्या dfला पटिार नािी ्ििनू मी sािी 
बोललो नािी. dता तु्िीच ्ििता dिात ्िaट्यावर ती 
sािी ्ििायची नािी." ते डोळे हटपत ्ििाले. 

 

िुस्या हिवशी सa्याsाळी माहलनी िेवळात dली. 
ती पजूारीबुवाना मित sरत िोती. ्यामुळे ्यावेळी हत्याशी 
जाhन बोलावa िे मला रश्त वाटलa नािी. ्ििनू मu मी 
थाaबलो िेवळा्या पाय्याaवरच. िळू िळू लोs जमायला 
लाuले. dता माहलनीशी sस बोलावa ते मला sळेना. थोडaसa 
uंधळून मी हतथेच पाय्याaवर बसनू राहिलो. येिारी र्येs 

्यहत मला dत ये्यासाठी साauत िोती dहि मी 'dलो', 
'येतोय', cसa साauनू dत जािa टाळत िोतो. 

 

शेवटी msिाची भजनाला सुरवात झाली dहि 

माहलनी िेवळा्या sामातनू मोsळी िोhन हत्या vराsडे 

हनvाली. ्यावेळी मार सuळा धीर msवटून मी हतला uाठले. 

माuनूिी हतचा sमनीय बाaध लषात येत िोता. वय वाढल 

cसलa तरी माहलनी cजनूिी cरहतम सुaिर हिसत िोती. 
हत्या माuे चार पावलाaवर चालत मी िळूच 

्ििालो,"माहलनी, मला तुम्याशी बोलायचa िोत थोड." हतने 

थबsून माuे वळून बहvतलa. ती थाaबलेली बvनू मी caतर 

राtनू gभा राहिलो. हतची मान tाली िोती. ती sािीच 

बोलत न्िती. षिभर मला sशी सुरवात sरावी ते सुचेना. 
पि मu मनाचा हि्या sॳन मी हतला थेट रन sेला. 
"तुमचा या ल्नाला िोsार dिे sा माहलनीजी?" हतने 

मानेनेच िो ्िaटले. मला बरे वाटले. dहि मu guाच sोिी 
बहvतले तर चचाष िोfल ्ििनू मी लuेच माuे हिरलो dहि 

हनvालो. पि माहलनीने माuनू िळुवारपिे िाs 

मारली,"cिो.... ms हमहनट." माहलनीने िाs मारली िे 

लषात येhन मी वळून बहvतले. dता ती थेट मा्याsडे 

बvत िोती. "तु्िाला माहित dिे sा sी मा्या बहििीच 

ल्न तु्िी हजथे sाम sरता ्या sारtा्या्या मालsाaशी 
झाल dिे." ्वतbबॖल हsa वा मा्या बॖल न बोलता िे 

cचानs बहििी्या ल्नाबॖल ती sा बोलत िोती ते मा्या 
लषात dल नािी. मी शाaतपिे 'िो' ्िaटल. ्यावर ती 
्ििाली ,"ि्म... sिाहचत बाबाaनी साaहuतल cसेल नसेल 

्ििनू मी बोलले. पि मला वाटत नािी sी तु्िाला िे माहित 

cसेल sी मा्या धाsट्या बहििीशी ्याaनी ल्न sेलaय. 

तस साauायचa तर तुम्या मालsाaनी cuोिर मला माuिी 
vातली िोती. पि ल्ना्या हिवशी ्याaनी बाबाaना साaहuतल 

sी ्याaना मा्याशी नािी शाहलनीशी ल्न sरायचa dिे. 

बाबाaना मोठा ध्sा बसला. पि cस ्थळ परत नसतa dलa 
याची d्िाला सवाषना s्पना िोती. बाबाaना dम्या 
िोvंचaच sाय msीच ल्न sारि सुॗा परवडिार न्ित. 

्यात ्या ल्नाचा सaपिूष tचष तुमचे मालsच sरत िोते. 

gतम sपडे, िाहuने, tािa-हपिa सuळा tचष ्याaनी sेला 
िोता. मu cस चाauल ्थळ sा सोडायचa. मी बाबाना 
समजावलa हsमान msी्या जवाबिारी मधनू तर सुटाल. 

dहि जर मा्या नहशबात ल्न cसेल तरsधी ना sधी 
न्sी िोfल. df-बाबाaना पटल. शाहलनी msूिच माझa 
ल्न ठर्यापासनू शाaत िोती. मालsाa्या माuिीनaतरिी 
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ती शाaतच िोती. cथाषत हतला हतची e्छा हवचारा्यासारtी 
पररह्थती िेtील न्िती. ्ििनू मu तुम्या मालsाaनी 
e्छा ्यत sे्या रमािे ्याaच dहि शाहलनीच ल्न 

बाबाaनी लावनू हिल. मार ्याहिवासानaतर d्िी शाहलनीला 
sधीच भेटलेलो नािी. sा sुिास ठाhs पि हतने sधीच 

dम्याsडे sािी हनरोप धाडला नािी हsa वा sधी भेटायला 
dली नािी. बस! mवढच साauायचa िोत मला." cस ्ििनू ती 
वळली dहि हनvनू uेली. 

 

मी msूिच सuळ msून चिावनू uेलो िोतो. थोडा 
हवचार sे्यावर लषात dल sी sिाहचत sाल बुवाना िेच 

साauायचa cसेल. पि dपि बोल ू हिल नािी ्याना. cथाषत 

मालsाaनी cस sा sेल... हsa वा dता ्याa्या प्नीने 

मािेर्या मािसाaशी sािीच सaबaध sा ठेवलेला नािी... िे 

रन cसले तरी ्याची gतर शोधायची माझी e्छा न्िती. 
शेवटी िा ्या्या ्या्या dयु्याचा रन cसतो cस ्ििनू 

मी तो हव्य हतथेच सोडला. 
 

dठ हिवसानaतरचा ms मुिूतष बुवाaनी sाढला. ना 
मा्याsडे पसैा िोता ना बुवाasडे... मोठ ल्न, जेविावळी िे 

d्िाला िोvाaनािी परवडिार न्ित. ्यामुळे uावात्या 
sोिाला बोलावल नािी. पि uावsरी िेtील चाauले िोते, 

्याना मा्या dहि बुवाa्या पररह्थतीची s्पना िोती. 
्यामुळे ्याaनी िेtील समजनू vेतल. d्िाला sेवळ 

dशीवाषि िे्यासाठी uावातली मोठी जािती मaडळी ल्न 

लाu्यानaतर sािी वेळानी dली dहि िातावर ms पेढा 
तेवढा vेhन हनvनू uेली. 

 

tर तर ल्न झाल तरी मा्या dयु्यात िार 

िरs पडला न्िता. मी तसाच रोज पिाटे gठून 

sारtा्यात जात िोतो. ्यावेळी sर्यासारta sािीिी 
नस्याने माहलनी िेtील ते्िाच gठायची dहि हत्या 
बuी्याsडे जायची. झाडाना पािी vालिे, िेवाaचे िार sरिे 

वuरेै नेिेमीची sामे gरsून परत vरी यायची. vरातली 
थोडीवार dवराdवर sॳन थोडa gहशरानेच माझ जेवि 

sॳन माझी वाट बvायची. ल्न झाल dहि मी िुपारी vरी 
जेवायला जायला लाuलो िोतो. साधारि िोन-cडीच ला 
यायचa; जेवनू थोडa पडायचa dहि तीन पयंत परत sामावर 

जायचa. ्यामुळे मला dता vरी परतायला साधारि पाच 

वाजत िोते. sामावॳन vरी uेलो sी मu मार d्िी िोvेिी 
िेवळाsडे जायचो. माहलनी dfला भेटून यायची ्यावेळी मी 
िेवळात बसायचो. eतर uावsरी िेtील cसायचेच. माहलनी 
dली sी मu d्िी vरी जायचो. ल्न झाल dहि tरच 

dयु्याला ms वेuळ वळि लाuल cस मला वाटायला 
लाuल िोत. tपू सुtी िोतो मी. माहलनी िेtील dिे ्यात 

सुt मानिारी िोती. cसेच हिवस जात िोते. ्याव्ीची 
हिवाळी dली. तस बहvतल तर dमचा पहिला सि. पि ना 
मा्याsडे sािी िोत ना बुवाasडे sािी िे्यासारt! 

्यामुळे d्िी पाड्याला बुवाasडे जेवायला uेलो eतsa च. 

तेिी रोजचच साधस जेवि. 

 

जेवि झाल dहि मी dहि बुवा पाय मोsळे 

sरायला बाuेत िे्या मारत िोतो. माहलनी dfला dवरा-
dवर sरायला मित sरत िोती. बुवाना sाय वाटल 

sोिास ठाhs ्याaनी cचानs बोलायला सुरवात sेली. 
्ििाले,"जावfबाप,ू sिाहचत dतापावेतो माहलनी तु्िाला 
बोलली cसेलच sी मा्या धाsट्या मुळीच ल्न तुम्या 
मालsाaशी झाल dिे. हतने ल्ना्या वेळचा रसau िेtील 

साaहuतला cसेल. तुम्या मनात रन िेtील cसेल sी 
मालsाaनी cस sा sेल cसेल... हsa वा dता dमचा ्या 
vराशी sािीच सaबaध sा नािी.... dज sा sोिजािे मला 
तु्िाला ्याबॖल साauावस वाटत dिे. माहलनी जशी शाaत 

dहि हिसायला सो्वळ dिे तसाच हतचा ्वभाव dिे. मार 

शाहलनी तशी नािी. ्ििजे शाहलनी dहि मालीनी 
हिसायला cuिी सार्या dिेत. जवळ जवळ g्या राहि्या 
तर sोि शाहलनी dहि sोि माहलनी ते sळिार नािी. पि 

शाहलनी िार ढालuज ्वभावाने. msा uरीब पुजा्या्या 
vरात्या मुलीला परवडिार नािी cशी हतची ्व्न िोती. 
हतने vरात sधीच sािीच sाम sेल नािी. sायम ्वतbच 

संियष हमरवत uावातनू हिरत cसायची. तुम्या मालsाa्या 
पहि्या प्नी sायम dजारी cसाय्या. ्याaची सेवा 
sरायला माझी प्नी जायची. sधी sधी माहलनी िेtील 

हतला मित sरायला जायची. ते्िाच sधीतरी मालsाaनी 
माहलनीला बहvतली cसेल. ्यामुळे प्नी्या हनधनानaतर 

्याaनी माहलनीला माuिी vातली. तु्िी dमची पररह्थती 
पािातच dिात. ्यामुळे d्िी नsार िे्याचa रनच येत 



नेटभारी f साहि्य चळवळ............................................................................................................................. .................................................. netbhaari@gmail.com 

नटेभारी f हिवाळी cas २०१६                                                                                       netbhaari.jimdo.com 153 

 

 

 

न्िता. परa तु माहलनीच ल्न ठरलa dहि शाहलनी tपू 

c्व्थ झाली. हतने ल्ना्या िोन हिवस cuोिर िेवळात 

मला uाठल dहि ्ििाली sी हतला sारtा्या्या 
मालsाaशी ल्न sरायचa dिे. परa तु ते मा्या िातातच 

न्ित तर मी हतला sाय साauिार? ती tपू हचडली... 
सaतापली dहि तरातरा हनvनू uेली...... ्यानaतर ल्ना्या 
हिवशी झालेला तो vोळ. शाहलनी मला भेटायला िेवळात 

dली िोती dहि हतने हतची जी e्छा बोलनू िाtवली िोती 
ते मी dजवर sोिालाच साaहuतल न्ित. cuिी मुलं्या 
dfलािेtील नािी. पि मला मनातनू िी uो१ tात िोती. 
मन मोsळ sरायचa िोत. तुम्याजवळ बोलनू tपू बर 

वाटल." 

 

्याaनी जे साaहuतल ते msून मला tपू dचयष 
वाटल. पि मी तस sािीच िाtवलa नािी. बुवाa्या tाa्यावर 

थोपटून मी ्ििालो,"बुवा मी तुम्या मुला सारtाच dिे. 

मा्याशी बोलनू तु्िाला िलs वाटत cसेल तर मोsळेपिी 
मा्याशी बोलत जा. मी sधीिी sोिालािी यातल sािी 
बोलिार नािी. बर! dमची हनvायची वेळ झाली dिे. 

vराsडे जाhया sा?" cस ्ििनू मी vराsडे वळलो. 
्यावेळी बुवाaनी मला थाaबवल dहि ्ििाले,"जावfबाप,ू 

uरैसमज sॳन vेh नsा पि ms साau ू sा?" ्याचa cस 

हवचारि मला हवहचर वाटल. ्ििालो,"बोला बुवा... cस sा 
्ििता? मोsळेपिी साauा sाय ते." "जावfबाप,ू तु्िाला जर 

sधी तुम्या मालsाa्या बau्यावॳन बोलावि dल तर 

sृपा sॳन जाh नsा हsa वा माहलनीला िेtील पाठव ू

नsा." मला ्याचa बोलि msून dचयष वाटल. मी 
्ििालो,"बुवा cस sा ्ििता? cिो तुमचीच मुलuी dिे 

शाहलनी. ्यावेळी ती sाहशsा वाuली cसेना sा... पि 

ल्नानaतर सuळे बिलतात. ती िेtील बिलली cसेल. 

सवाषत मि्वाच ्ििजे माहलनीला तुमची dहि शालीनीची 
िेवळातली भेट माहित नािी. ्यमुळे जर शाहलनीने 

माहलनीला बोलावलa dहि बहििीने बोलावल ्ििनू 

माहलनीने जायचa ठरवल तर मी sस cडव ू हतला?" ्यावार 

मार uaभीर िोत बुवा ्ििाले,"जावfबाप,ू शाहलनीला 
माहलनीच सुt sधीच बvवल नािी. हतने स्tी बहिि 

cसनूिी माहलनीला sायम पा्यात बहvतल dिे. माला 
सaशय dिे sी शालीहननेच sािीतरी sॳन मालsाaच मन 

वळवल dहि ्याaना ्याaचा हनिषय बिलायला भाu पाडल. 

हतला sिाहचत वाटल cसेल sी माहलनीच ल्न dता 
िोिारच नािी. पि तुम्या ॳपाने मला िेवच पावला. dहि 

dता माहलनी्या चेिे्यावॳन ती tपू सुtात dिे ते मला 
sळत dिे. ्यामुळे dता माहलनी्या सुtात शाहलनीने 

हव् sालव ू नये cस मला वाटत eतsच." बुवा मनापासनू 

cuिी पोटहतडsीने बोलत िोते. ्यामुळे मी ्याaना शाaत 

sरत श्ि हिला sी मी हsa वा माहलनी sधीच शाहलनीला 
भेटायला जािार नािी. मा्या ्या msा वा्याने ते शाaत 

झाले dहि d्िी vराsडे वळलो. 
 

मी dहि माहलनी िोvे vरी dलो dहि 

बau्यावॳन हनरोप dला sी मला dहि माहलनीला 
मालsाaनी बोलावल िोत. मला tपू dचयष वाटल. नेमs 

िुपारीच माझ dहि बुवाaच याच हव्यावर बोलि झाल cसि 

dहि ्याचवेळी मालsाa्या vॳन बोलावि येि िा sाय 

योuायोu cसावा ते मला sळेना. dता माझी cव्था 
sारीम्ये cस्यासारtी झाली िोती. मी बुवाना श्ि हिला 
िोता sी मी हsa वा माहलनी sधीच बauा््वर जािार नािी 
dहि नेमs dजच dमaरि dल िोत. मी ठरवलa िोत sी 
ms िोन हिवसात mtािी बनावट uो१ तयार sॳन 

माहलनीला साauायची dहि dपिि िोvाaनी वाड्यावर 

sधीिी जायचa नािी िे हतला पटवनू ड़ायचa. ्यात बुवाना 
श्ि िेताना म्या मनात िोत sी dजवर मालsाaनी sधीच 

्याa्या vरी बोलावल न्ित. हsa वा माझ ल्न झाल तरी 
sधी ्याहव्यी ते मा्याशी बोलले न्िते.ल्न झा्यवर 

लuेच जर बोलावलa नािी तर dता eत्या महि्याaनaतर 

sशाला मालs हsa वा माहलनीची बहिि d्िला बोलावेल. 

पि माझे सuळेच हवचार िोल ठरले िोते. dहि मी sािी 
हनिषय ्याय्या dत माहलनी dनaिाने तयार िोhन 

हनvाली सुॗा िोती. dता मार मला sािीच पयाषय gरला 
नािी. हतला sािी समजावाव eतsा वेळ िेtील न्िता. 
मार बau्यावर पोिोच्याcuोिर मी माहलनीला mवढेच 

्ििालो,"माहलनी, हिवाळी्या शुभे्छा िेhन dपि लuेच 

हनvायचa dिे. हतथे cहजबात रंuाळायचa नािी." माहलनीला 
माझ बोलि msूि tपू dचयष वाटल. हतने sा ्ििनू 

हवचारल. हतला sाय sारि साauाव िे न सुच्याने मी थोडा 
dवाज चढवनू ्ििालो,"मी ्िितो ्ििनू. र्येsवेळी मी 
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तु्या रनाला gतर हिलच पाहिजे cस नािी." ल्न 

झा्यापासनू पहि्याaिाच मी माझा dवाज माहलनीवर 

चढवला िोता. ्यामुळे माझ cस dवाज चढवनू बोललेलa 
msूि माहलनीला tपू dचयष वाटलa. ती थोडी नाराज िेtील 

झाली. पि ्यावेळी हतला sािी समजावि मला श्य 

न्ित. ्यामुळे मी uप राहिलो. 
 

d्िी बau्यावर पोिोचलो. मालs 

हिवािtा्यातच बसलेले िोते. ्याaनी शाaतपिे dमच 

्वाuत sेल, बसायला साaहuतल dहि dत हनvनू uेले. 

मालs uह्प१ ्वभावाचे न्ितेच. पि मा्याशी जे्िा 
जे्िा बोलले िोते ्यावेळी मला ते मोs्या ्वभावाचे वाटले 

िोते. ्यामुळे ्याचa cस ्वतbच बोलावनू dत हनvनू जाि 

मला थोड हवहचर वाटल, पि मी sािीच बोललो नािी. थोड्या 
वेळाने ms नोsर tपूसे िराळाचे हज्नस dहि तीन-चार 

रsारचा uरम-uरम ना्ता vेhन dला. dहि dम्यापुढे 

ठेhन dत हनvनू uेला. d्िी uंधळून msमेsाaचे चेिेरे 

बvत बसनू राहिलो. cसाच थोडा वेळ uेला. dता मा्या 
मनात चलहबचल सुॲ झाली िोती. dहि तेवढ्यात dतनू 

शाहलनी बािेर dली. हतला पािून माझा वासच cडsला. 
बुवा ्ििाले िोते sी शाहलनी मालीहनपेषा हिसायला 
sाsिभर sमी िोती.... sी जा्त चाauली िोती? sी िोvी 
सार्याच हिसतात? sाय ्ििाले िोते बुवा? मला sािीच 

dठवत न्िते. मार समोर gभी cसलेली dम्या 
मालsाaची प्नी dहि माहलनीची धाsटी बहिि ्ििजे 

सauमरवारातनू vडवले्या c्सरे्या मतूीसारtी cरहतम 

सुaिर िोती. हतने gaची साडी नेसली िोती dहि cनेs 

िाहuनेिेtील vातले िोते. परa तु तरीिी हतचे gपजत संियषच 

जा्त gठून हिसत िोते. हतला पािाताच माहलनी gठून gभी 
राहिली dहि dनaिाने हत्या जवळ जाhन हतने शाहलनीला 
हमठी मारली. हतने शाहलनीचा िात िातात vेतला dहि 

्ििाली,"शाहलनी हsती सुaिर हिसते dिेस. ल्न छानच 

मानवल dिे u तुला. dपि िोvी पवूी सार्याच हिसायचो 
िे sोिाला साauनूिी tर वाटायचa नािी dता." शाहलनी्या 
चेिे्यावर मaि िा्य िोत. हतने माहलनीचा िात िातात vेतला 
dहि हत्या बोल्याsडे िुलषष sरत gलट हतला 
हवचारल,"sशी dिेस ताf? तुझ ल्न ठरल dहि 

झालसुॗा. पि मला मार त ू बोलावल नािीस ि. ताf, पि 

dज तुझा हिवाळसि ्ििनू मी मुॖाम तुला बोलावि 

पाठवल. मला माहित िोत sी मी बोलावल dिे िे sळल तर 

तुझे पती sिाहचत येिार नािीत. ्ििनू मu ६ाa्या नावाने 

हनरोप पाठवला. मी dले िी cसते u तुला भेटायला या 
cuोिर. पि मला या बau्यातनू बािेर पडायची परवानuी 
नािी." cस ्ििनू ती षिभर थाaबली dहि मu ्ििाली;"... 

्ििजे... याaना माझी sाळजी वाटते न! ्यामुळे ्याaनी मला 
msटीने बािेर पडू नsोस ्ििनू साaहuतल dिे." मu 

मा्याsडे वळून ती ्ििाली,"भाhजी sसे dिात?" मी 
sािीतरी gतर िेिार िोतो. पि ्याcuोिर तीच बोलायला 
लाuली,"cरे तु्िी sािी vेतलa नािीत sा? cिो, ्या ना. 
तुम्यासाठी मुॖाम uरम-uरम ना्ता बनवनू vेतला dिे." 

हतच msूि वाuि dहि बोलि tपूच सो्वळ dहि शाaत 

िोत. dता मार मी पुरता uंधळून uेलो. dजच बुवाaनी मला 
साaहuतल िोत मी शाहलनी ढालuज ्वभावाची िोती dहि 

हतलाच मालsाaशी ल्न sरायची तीर e्छा िोती. पि 

मा्या समोर जी शाहलनी gभी िोती, ती dप्या बहििीचा 
म्सर sरिारी वाटत न्िती. ती ्या पॗतीने मा्याशी 
बोलली िोती dहि माहलनीची d्थेने हवचारिा sरत िोती 
्यावॳनिी ती मनाने वाfट cसेल cस वाटत न्ित. cथाषत 

समोर gभी cसलेली शाहलनी tरी sी बुवाaनी विषन sेलेली 
शाहलनी tरी िा रनच िोता. sारि dपििून sोिी वडील 

dप्या मुलीबॖल वाfट साauिार नािीत, cस माझ मन 

मला साauत िोत. पि डो्याaना जे हिसात िोत ते मार tपू 

वेuळ िोत. 

 

मा्या मनात हवचाराaची dवतषन सुॲ िोती. 
्यामुळेच sिाहचत्m मी u्प बसलो िोतो. पि माहलनीला 
वाटलa sी मला मुळात वाड्यावर यायचa न्ित; sिाहचत 

्ििनूच मी शाaत dिे. हतला बिुतेs माझ मन िुtवायचa 
न्ित. ्ििनू मu msिा मा्यsडे बvनू माहलनी 
्ििाली,"शाल ू cu d्िी नुsतेच df-बाबाasडून जेhन 

dलो dिोत. ्यामुळे tायला sािीच नsो. तुझ ल्न 

झा्यापासनू तुझी भेट न्िती झाली. ्यात तचू बोलावि 

पाठवल cसशील cशी माझी tारी िोती. ्ििनू ित तुला 
भेटायला dले dिे u मी. बर! हनv ू sा d्िी dता? तस 

dता dपि जवळच राितो dिोत. dज भेटि झालच dिे 

तर भेटूच sी परत." 
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"tरच भेटू न ताf dपि? येशील मा्याsडे? येत 

जा ि." शाहलनी माहलनीचा िात िातात धॳन ्ििाली. 
बोलताना हतचा uळा भॳन dला िोता. 

 

d्िी हनvिार िोतो ्ििनू मी gठून िाराsडे 

वळलो िोतो. eत्यात मला माहलनीचा dवाज msायला 
dला. "न्sी भेटूच. dता तर भेटलच पाहिजे तुला परत 

msिा." माहलनी ्ििाली. तो dवाज न्sी मालीहनचाच 

िोता याची मला tारी िोती. पि तरीिी ्या dवाजात 

sािीतरी वेuळ िोत. ्ििनू मी usष न माuे वळून 

बहvतल.माहलनीची मा्याsडे पाठ िोती dहि शालीहनsडे 

चेिेरा. मी बहuतल sी हतने cस ्ििताच शाहलनी िचsली 
िोती dहि भेिॳन हतने मालीहनsडे बहvतल. मu 

मा्याsडे बहvतल dहि माहलनीचा िात सोडून िोन पावलa 
माuे झाली. हतने िात सोडताच माहलनी मा्याsडे dली 
dहि ्ििाली,"चलयूा sा? dपला पहिला हिवाळसि dिे. 

vरी िेवासमोर हिवा लावायचा dिे मला." मी मानेनेच 

िोsार हिला dहि d्िी हनvालो. मा्या समोर dलेली 
माहलनी शाaत िोती. पि षिभर मला वाटल sी िी माझी 
नेिेमीची माहलनी नािी. cथाषत मी िार हवचार sरत थाaबलो 
नािी. 

 

मार मी बau्या्या िारातनू बािेर पडताना सिज 

माuे वळून बहvतल तर शाहलनीने हत्या साडीचा पिर 

डो्याaना लावला िोता. हतच सaपिूष cau थरथरत िोत. 

बिुतेs ती रडत िोती... हsa वा tपू vाबरली िोती. vरी 
uे्यावर शालीहनबॖल माहलनीला हवचाराव cस मी मनात 

ठरवल. d्िी vरी dलो dहि माहलनी िेवाला हिवा लाविे 

वuरेै sामाला लाuली. ्यामुळे मu बau्यावर्या भेटीबॖल 

dम्यात sािीच चचाष झाली नािी dहि मu तो हव्य 

रािूनच uेला. शालीहनशी बोलतानाचा माहलनीचा तो वेuळा 
dवाज मी msला िोता ्याचाच हवचार मी sरत िोतो. पि 

परत्या नaतर मला msूिच माहलनी्या वाu्यात 

sोि्याच िरs जािवला नािी. ्यामुळे मलाच sािीतरी 
भास झाला cसेल cसा हवचार sॳन मी तो हव्य हतथेच 

सोडून हिला. 
 

cसेच हिवस जात िोते. हिवाळीची ती भेट मा्या 
मनातनू पुसली uेली िोती. माझ dहि माहलनीच नेिेमीच 

ॲटीन सुॲ झाल िोत. ms हिवस मालs सsाळीच 

sारtा्यावर dले. ्याaना mवढ्या लवsर dलेले बvनू 

मला tुप dचयष वाटल. पि sारtाना ्याaचा... झाली cसेल 

e्छा ्ििनू dले cसतील; cसा हवचार sॳन मी dप्या 
sामाला लाuलो. ्याहिवशी बरीच लाsड dली िोती. 
्यामुळे ती gतरवनू vेhन ्याaचा हिशोब sॳन मशीनवर 

चढवायची यािी sारि dहि बाsीची लाsड हनट uोिामात 

ठेवनू vेि िे सuळ माuी लावेपयंत tपू gशीर झाला. मला 
षिाचीिी gसaत हमळाली न्िती. ्यामुळे मी vरी जेवायला 
िेtील uेलो न्ितो. dता जवळ जवळ चार वाजनू uेले िोते. 

मला sडsडून भsू लाuली िोती. माहलनीसुॗा मा्यासाठी 
थाaबनू राहिली cसेल िे मनात येत िोत. पि जीवा cजनूिी 
eथे हतथे vुटमळत cसलेला मला सारtा हिसत िोता ्ििजे 

मालs िेtील sारtा्यातच िोते... मालs uे्याहशवाय 

तो जािार नािी याची मला tारी िोती. cथाषत माझ sाम 

dटपल िोत ्यामुळे मी हनvायची तयारी sरायला लाuलो. 
िात पाय धुवनू मी माuे वळलो तर मालs समोर gभे. ्याaना 
cस cचानs समोर बvनू मी िचsलोच. ्याaनी मला 
्याa्या माuनू ये्याची tुि sेली dहि ते वळून चाल ू

लाuले. 

 

ते uोिामा्या हिशेने हनvाले dहि मी ्याa्या माuे. 

uोिामा्या िारापाशी जीवा gभा िोता. "dत sोिाला सोडू 

नsोस. मी dहि हिvे msूि लाsडाaची मोजिी sॳन लuेच 

बािेर येतो dिोत." cस ्ििनू मालs uोिामात हशरले. ते 

dत cuिी पहि्या लाsडाa्या राशीपाशी जाhन gभे 

राहिले dहि ्याaनी मलािेtील ्याa्या जवळ बोलावनू 

vेतले. मी पुरता बुचs्यात पडलो िोतो. मालsाaना िे cसे 

cचानs लाsडे मोज्याचे sा सुचावे ते मला sळत न्िते. 

'sोिी मा्याबॖल तिार sेली cसेल sा? मा्यावरचा 
्याaचा हववास gडाला cसेल sा?' मा्या मनात cनेs 

हवचार येत िोते. मी िेtील भराभर चालत ्याa्याजवळ 

जाhन पोिोचलो. "हिvे, मी sाय साauतो dिे ते हनट msा. 
मा्याsडे िार बोलायला वेळ नािी dिे. mरवी तुम्या 
रनाची gतरे िे्याeतsे माझे डोsे िेtील शाबतू dिे sी 
नािी ते मला माहित नािी. पि िे न्sी sी dज... dता 
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माझ मन dहि बुॗी सaपिूषपिे मा्या ता्यात dिे. नaतरच 

मला माहित नािी. तु्िी जर gड़ा मला dप्या या भेटीची 
dठवि sॳन हिलीत तर sिाहचत मी सपशेल नाsारीन. 

तु्िी uरैसमज sॳन vेh नsा. sारि मी dपली िी भेट 

eथनू बािेर पड्या्या cuोिर मनातनू पुसनू टाsिार dिे. 

्याच sारििी तसच dिे. हतने जर माझ मन वाचल तर 

तुमच dहि माझ िोvाaच भहव्य धो्यात येfल...." मालs 

c्यaत िळू dवाजात बोलत िोते dहि बोलताना िेtील 

सारtे dजबूाजलूा बvत िोते. tर तर uोिामात d्िी 
िोvेतच िोतो. सuळे sामuार sधीच हनvाले िोते. चुsून 

mstाि-िुसरा sाम sरत cसावा.... मशीनवर शेवटचे 

लाsूड sापले जात cसावे. sारि मशीन चाल ू cस्याचा 
dवाज मार येत िोता. पि ते सuळ बािेर पार लाaब चाल ू

िोत. मी न्sी sाय sेल पाहिजे ते मला सुचत न्ित. 

्यामुळे मी मालsाa्या समोर नुसता gभा रािून ते sाय 

बोलतात ते msत िोतो. 
 

"हिvे, हतच dप्याsडे बारीs लष dिे. dप्या 
हतvाasडे! cजनू तु्िाला sािीच माहित नािी dिे ्यामुळे 

तु्िाला ती sािीच sरिार नािी. हsa बिुना हतला sािीच 

sरता येिार नािी. cिो, मलािेtील जोवर या सu्या 
रsारची माहिती न्िती तोवर मी tपू सुtी िोतो. 
msहिवस cचानs मा्यासमोर िे सuळ gलuडल dहि 

मीिेtील यात मा्या e्छेहवॲॗ cडsलो." मालs cजनूिी 
sोड्यातच बोलत िोते dहि मी जा्तच uोधाळून जात 

िोतो. शेवटी मी मालsाaना हवचारले,"तु्िी sाय ्ििता 
dिात मालs? मला sािीच sळत नािीय. sोि ती? sाय 

sरिार dिे?" 

"्श.... िळू बोल. हभaतीनािी sान cसतात. मु्य ्ििजे 

हतची नजर सतत माझा पाठलाu sरत cसते. हिvे, ms 

साau?ू मी िे cस िुसर ल्न sेल tर. पि मला मुळात परत 

ल्नच sरायचa न्ित. हतने मला भाu पडल. ्ििनू मu मी 
मुॖाम dय्यावेळी माहलनी्या mवजी शालीहनशी ल्न 

sरायचa ्िaटल. मला वाटल िोत बुवा नािी ्िितील dहि 

मी ms हन्पाप जीव वाचव ूशsेन. पि ते जमल नािी.  हतला 
माझा dहि मा्याबरोबर cनेsाaचा caत sरायचा िोता, िे 

मा्या gहशरा लषात dल. मu मार  मला यो्य वेळेची वाट 

बvत बस्या्याहतररत sािी माuष न्िता. हिvे, तु्िी 

dलात dहि मला सुटsेची dशा वाटायला लाuली. पि मu 

तुमच dहि माहलनीच; ल्न झाल dहि परत मला थाaबायला 
लाuेल िे लषात dल. पि  तु्िी िोvे बau्यावर येhन 

uेलात dहि मा्या लषात dल sी dता िा tेळ िार वेळ 

हटsिार नािी. हतचे हवचार मा्यापेषािी पुढे धावत 

dिेत.  मुळात जर मी ्वतbला वाचवायला uेलो तर eतर 

मारतील. dहि िुस्याaना मॳ िेhन मी जu ू शsत नािी. 
हिvे, मला माझा caत हिसतोच dिे... पि हनिान मी हनिो् 

dहि रामाहिs dयु्य वाचव ू शsलो तर शाaतपिे मॳ 

शsेन."  

 

मालs sाय बोलत िोते ते मला cहजबात sळत 

न्ित. ते sोिाबॖल बोलत िोते? sोि िोती िी ती? हजच 

नाव ते ्यायला तयार न्िते. माहलनी...sी शाहलनी? हजला 
सuळ sळत cस ्याचa ्ििि िोत. cuिी मनिेtील 

वाचता येत िोत हतला मालsाaच! sिाहचत शाहलनीच. 

नािीतर cजनू sोि िोत ्याa्या बau्यात dहि dयु्यात? 

मी मालsाaना शाaत sर्याचा रय्न sेला. "मी sािी 
sर्यासारta dिे sा मालs?" मी हवचारलa. ्यावर ्याaनी 
डो्यात पािी dिनू नाsारा्मs मान िलवली. ते cuिी 
िळू dवाजात पुटपुटले, "हिने िेtील िॉाने मा्याशी ल्न 

sेले. मी tपू समजावले िोते तरी. dता ती िेtील 

मा्याबरोबर भोuते dिे सuळ." मी cजनूच uंधळलो. मी 
cजनू sािीतरी ्याaना धीर िेिार बोलिार िोतो तेवढ्यात 

जीवा dत dला dहि ्ििाला,"मालs, बau्यावॳन िोन 

िोता. मालsीिबाfना बर वाटत नािी. तु्िाला लवsर 

बोलावल dिे." मा्याsडे ms िेतुपिूष sटाष टाsून 

मालs हनvाले.  

 

िोन पावल पुढे जाhन ते cचानs परत माuे हिरले 

dहि परत मा्याsडे dले. ्ििाले,"हिvे त ू tुप चाauला 
मािसू dिेस. त ू eथनू हनvनू जा तु्या प्नीला vेhन. 

tरच जा! मी मा्या msा हमराsडे तु्या नोsरीबॖल 

बोललो dिे. बुवाaचा पता हिला dिे मुॖाम. तुला ्या प्यावर 

पर येfल. त ूजा eथनू." mवढ बोलनू मला sािीिी बोलायला 
न िेता मालs हतथनू हनvनू uेले.  
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मी msटाच हवचार sरत हतथे हsतीतरी वेळ gभा 
िोतो. 'मालsाaनी dजवर माझा msेरी g्लेt sेला न्िता. 
परa तु जाता जाता ्याaनी मला िी नोsरी dहि uाव 

सोडायला साaहuतल dहि माझा msेरी g्लेt sेला. cस 

sा? मालs न्sी sोिाबॖल बोलत िोते? शालीनीची 
्याaना हभती वाटत cसेल sा? पि तसa cसत तर ते ्ििाले 

नसते sी मा्याशी िॉाने ल्न sॳन मu ती िेtील 

भोuते dिे. पि cस sाय झाल cसेल? शाहलनी हिसायला 
मालीहनपेषा न्sीच gजवी dिे.पि मी dहि माहलनी 
भेटायला uेलो िोतो हिवाळीत ते्िा तर माहलनी ्ििाली 
िोती sी dता शाहलनी वेuळी dहि cजनू चाauली 
हिसायला लाuली dिे. िा हवचार मनात dला dहि dठवलa 
sी d्िी जे्िा हनv्यासाठी gठलो िोतो dहि माझी पाठ 

िोती ्यावेळी माहलनीचा dवाज msिम बिलला िोता. 
cचानs थोडा तुटs, uaभीर dहि sािीसा धमsाविी 
हि्यासारtा dला िोता. ्ििजे मालsाaनी g्लेt sेलेली 
"ती" ्ििजे माहलनी तर न्िे? पि मu तस cसत तर 

मालs मला cस sा ्ििाले sी तु्या प्नीला vेhन 

हनvनू जा?.....ms ना cनेs हवचार मा्या मनात सारtे येत 

िोते. मा्यािी नsळत मी हवचार sरत cजनूिी हतथेच 

लाsडाa्या राशंजवळ gभा िोतो. थोड्यावेळाने जीवा मी gभा 
िोतो हतथे dला. ्ििाला,"sारtाना बaि sरायचा dिे 

सािेब. तु्िी हनvता ना?" मी msवेळ ्या्याsडे बहvतलa 
dहि sािी न बोलता हतथनू हनvालो.  

 

मी vरी पोिोचलो तर सa्याsाळ िोत dली िोती. 
माहलनी vरी न्िती. बिुतेs मला gशीर झाला ्ििनू ती 
िेवळाsडे हनvनू uेली िोती. मी परत बािेर पड्या्या 
मनह्थती न्ितो. माहलनी sािीशी gहशराच dली. बिुतेs 

मी िुपारी न d्यामुळे dहि हतला sािी sळवलa नस्याने 

ती vु््यात िोती. ्यामुळे ती sािीच बोलत न्िती. मी 
िेtील sािीच बोललो नािी. मालsाaनी मला जे साaहuतलa 
िोत ती तस ध्sािायs dहि sािीस cहववासनीय िोत. 

्यामुळे ते सuळ साauनू माहलनीला guाच sशाला रास 

ड़ायचा? िळूिळू sाय स्य dिे ते समजेलच. cसा हवचार मी 
sेला. ्याहिवशी sारtा्यात्या sामामुळे dहि 

मालsाaनी साaहuतले्या msूिच सu्या हव्यामुळे मी tपू 

मनाने dहि शरीराने tपू थsलो िोतो. पि तरीिी झोप येत 

न्िती. माहलनी सuळ dवॳन झोपायला dली तरी मी 
c्व्थपिे िे्या मारत िोतो. शेवटी हतने जवळ येhन 

हवचारल,"sाय झालय dज तु्िाला? dज िुपारी जेवायला 
िेtील dला नािीत. मी नाराजी िाtवली तरीिी तुमच 

cहजबात लष न्ित. msूिच sशातिी cuिी लष नािी 
तुमच dज." हतचा dवाज dजषवी िोता. ्ििाली,"चला बv ू

dत झोपायला. sसली mवढी sाळजी sरता dिात?" हतचa 
ते रेमळ dहि sाळजीपोटी बोलि msून मला माझाच राu 

dला. मालsाaनी ्या sोिा रीबॖल sािीतरी साaहuतल 

dहि मी मा्या प्नीवर सaशय vेतला िोता. मनात dल 

हsती sो्या मनाचा िोतो मी. ्ििनू मu बोलि टाळायला 
मी ्ििालो,"माहलनी, मा्या uावािून पर dल dिे. ms 

छोटासा जहमनीचा तुsडा िोता dमचा. ्यासaिभाषत dिे. मी 
जरा बुवाaना भेटून येतो. त ू झोप sडी लावनू. sाळजी sॳ 

नsोस. मी dज हतथेच रािीन. gड़ा सsाळीच येतो." 

माहलनीला बिुतेs dवडली न्िती ती s्पना. पि ती 
sािी बोलली नािी. ित िोsाराथी मान िलवली. मी पायात 

चपला cडsवनू तसाच हनvालो dहि िेवळात जाhन 

बसलो. sािी uावातली मaडळी बसली िोती ्याa्याशी u्पा 
सुॲ झा्या. dहि नsळत मन थोड िलs झाल. u्पाaना 
चाauलाच रa u चढला िोता. हव्य बाजू् या uावात dले्या 
न्या तमाशा पाटीचा िोता. ्यामुळे हsती वाजले dिेत याचa 
भान sोिालाच न्ित. 

 

cचानs मालsाa्या बau्या्या बाजनेू ूरड msू 

dली. d्िी सuळेच uंधळून uेलो dहि धावत बau्या्या 
हिशेने हनvालो. जाhन बvतो तर sाय सaपिूष बauला पेटला 
िोता. मला sाय sराव सुचेना. मी dgट िाgस्या हिशेने 

धावलो. माहलनीला बािेर sाढि मि्वाच िोत. ती msटीच 

िोती dत. dहि मी येिार नािी cस साaहuत्याने sडी 
लावनू झोपली िोती. मा्या जीवाची vालमेल िोत िोती. मी 
धावतच dम्या ्या छोट्या्या dgट िाgसsडे पोिोचलो. 
पि du dgट िाgस पयंत पोिोचली िेtील िोती. मी 
माहलनी्या नावाने िाsा मारायला सुरवात sेली.  पि मला 
हत्या ूरड्याचा dवाज msू येत न्िता. बरोबर dलेले 

uावsरी जमेल हतथनू पािी dिनू dgट िाgसवर मारत 

िोते. मी िाराsडे धावलो. पि िराने पेट vेतला िोता. 
लोsाaनी मला cडवलa. मा्या डो्यासमोर सaपिूष बauला 
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dहि dgट िाgस जळून uेल. मी sािीिी sॳ शsलो 
नािी. du dटो्यात येfपयंत पािाट झाली िोती. पािी 
मारिा्या लोsाaनी जरा gसaत vेतली... ्याचवेळी sोिीतरी 
साauत dल sी sाल रारी sारtाना सुॗा पेटला िोता.... 
dहि सवाषत ध्sािायs uो१ ्ििजे मालsाaनी 
sारtा्यासामोर्या झाडाला लटsून uळिास लावनू 

vेतला िोता.  
 

मी धावत sारtा्याsडे uेलो. sारtाना 
धuधuत िोता dहि समोर्या झाडाला मालsाaचा मतृिेि 

लटsत िोता. लोsाaनी पुढे िोhन ्याaचा िेि tाली 
gतरवला. sोिीतरी uावात्या पोलीस चौsीवर जाhन विी 
हिली िोती. ्यामुळे पोलीस पाटील हतथे येhन पोिोचले िोते. 

मी msूि झाले्या vटनािमामुळे सरभरीत झालो िोतो. 
डो्याला िात लावनू मी मट्sन हतथेच बसलो. बुवा dहि 

मा्या सासबूाf िेtील हतथे येhन पोिोचले िोते. 

सासुबाfना बायsाaनी dवॳन धरले िोते. परa तु ्या छाती 
हपटून हपटून रडत िो्या dहि मोठमोठ्याने ्िित 

िो्या,"मी df नािी sैिाशीि dिे. सो्यासार्या मुलीना 
मी ्वतb्या िाताने मरिा्या िाढेत लोटलa. sुठे िाडू िे 

पाप." बुवा ्याaना शाaत sर्याचा रय्न sरत िोते. ते 

मा्याजवळ dले dहि ्ििाले,"जावfबाप ू चला 
मा्याबरोबर. dता eथे sािीच gरलेले नािी." 

 

मला msूिच पररह्थतीचे भान राहिले न्िते. 

्यामुळे ते 'चला' ्ििाले dहि मी ्याa्याबारोबार हनvालो. 
बायsाaनी सासुबाfना धॳन vराsडे चालवले. सासबूाf्या 
cauातली शती dता पिूषपिे सaपली िोती. ्या dधार vेhन 

हनमुटपिे चालत िो्या. िटिटीत gजाडले िोते dहि थaडीचे 

हिवस cसनूिी msूिच रचaड g्मा जािवत िोता. vराsडे 

पोिोचताच बुवाaनी पडवीम्ये ms vंuडी caथरली dहि मला 
dडवa ्िायला साaहuतल. मी हनमुटपिे  ्याaनी साaहuत्या 
रमािे dडवा झालो. तोपयंत मी मनाने dहि शरीराने eतsा 
िमलो िोतो sी मनात िु:t िाटून dल िोत तरी dडवa 
िोताषिीच मला झोप लाuली. जे्िा जाu dली ते्िा g्ि 

gतरिीला लाuली िोती dहि जाu d्यावर लषात dल 

sी समोर पोलीस पाटील gभे dिेत dहि बुवा मा्याsडे 

िात sॳन ्याa्याशी sािीतरी बोलत dिेत. मी gठून 

बसलो dहि ्याa्या हिशेने uेलो. मला पिाताच बुवा u्प 

झाले. पोलीस पाटील मा्याsडे बvत िोते. मी ्याना 
नम्sार sेला. ्याaनी मा्या tाaड़ावर िात ठेवला dहि ते 

्ििाले, "िे बvा, बau्याला du लाuली dहि ती dgट 

िाgसपयंत पोिोचली तरी तु्िाला sळल नािी िी tर तर 

dचयाषची uो१ dिे. sारि हतथे cसिारी सवषच मािस 

dज मृ् यमुूtी पडली dिेत. वाचलेले cसे तु्िी msटेच 

dिात. cथाषत dता msूि सuळच सaपल dिे. तुम्या 
प्नी dहि मे्ििी िोvीिी लाuले्या duीत जळून uे्या 
dिेत. पोहलसाa्या ृ१ीsोनातनू साauायचa तर तुम्या 
मालsाaनी बau्याला dहि sारtा्याला du लावनू 

्वतbला uळिास लावनू vेतला dिे, cसा cिवाल हलिून 

d्िी msूि िी sेस बaि sेली dिे. sारि समोर िेच ms 

स्य हिसत dिे. ्यामुळे तुम्यावर sोितेिी बालaट येिार 

नािी dिे. मु्य ्ििजे dमच dहि uावात्या लोsाaच 

तुम्या बॖलच मत चाauलaच cस्याने du लाuली ते्िाच 

नेमsे तु्िी िेवळात sसे िोतात cस sोिीच हवचारलेल 

नािी. मार मी ms uो१ सुचव ूsा तु्िाला? िे uाव सोडून 

लवsरात लवsर हनvनू जा तु्िी." mवढ बोलनू पोलीस 

पाटील परत जायला हनvाले.  

 

मी dहि बुवा िेtील vराsडे हनvालो.  थोड पुढे 

जाhन पाटलानी मला िाs मारली ्ििनू बुवाना पुढे 

्िायला साauनू मी परत पोलीस पाटलाasडे uेलो. ्याaनी 
msवार पाठमो्या बुवाasडे बहvतले dहि vाfvाfने मा्या 
िातात ms sाuि हिला. मu मार sािी ms न बोलता 
झपझप चालत ते हतथनू हनvनू uेले. m्िाना सa्याsाळ 

पुरती sलली िोती. ्याaनी sाuि मला बुवाa्या समोर हिला 
न्िता, ्ििजे sिाहचत तो sाuि sेवळ मा्यासाठी िोता, 
cसा sयास मी sेला dहि पटsन तो sाuि सि्या्या 
हtशात vालनू मी बुवाना uाठले. रारी शेजा्याaनी dिनू 

हिलेलa हपठलa भात sसतरी पोटात ढsलनू मी परत पडवीत 

येhन बसलो. बुवाaनी येhन ms sa िील मा्याशेजारी ठेवला 
dहि uारठा जािवत cस्याने ते परत vरात vेले. थोडी 
सामसमू झा्यावर मी पाटलाaनी हिलेला sाuि हtशातनू 

बािेर sाढला.   
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ती ms हचॊी िोती.... मालsाaनी मा्या नावाने 

हिलेली. ्यात ्याaनी हलिील िोत,"हिvे जे vडल dिे ्याचा 
cथष शोधायचा रय्न sॳ नsोस. जे vडल dिे ्याचा 
हवचारिी  dयु्यात sधीिी मनात dि ू नsोस. sारि 

जोवर त ू भीत नािीस तोवरच त ू जuिार dिेस, िे लषात 

ठेव. मी dयु्यभर हभती मानात येh हिली नािी. पि sधी 
sशी sोि जािे मनात हभती डोsावली dहि dता त ूमाझ 

पर वाचत cसताना मी या जuात नािी."  

 

ती िोन ूळंची हचॊी वाचनू मी िबsून uेलो. 
हभती? मालsाa्या मनात sेवळ हभती िोती ्ििनू िे सuळ 

vडलa? मालsाaनी मनात हभती बाळuली िोती मििनू ्याaनी 
्वतbला dहि ्वतbबरोबर मा्या सaसाराला सaपवलa? 

या  uावात d्यापासनू मी ्वतbला भा्यवान समजायला 
लाuलो िोतो. परa तु uे्या िोन हिवसात मा्या dयु्य जे जे 

vडल िोत ्याचा हवचार sरता मी ते uाव सोडून जायचा 
हनिषय vेतला. मार मालsाaनी मा्यासाठी हजथे नोsरीच 

बोलि sेल िोत ्याचa पर येfपयंत मी हतथेच बुवाa्या vरी 
राहिलो. नोsरीच पर येताषिी मार बुवाaचा हनरोपिी न vेता 
मी ते uाव सोडल." 

 

हिvे बोलायचा थाaबला dहि ्याची sिािी nsिारे 

जेटली dहि sािे थराॳन uेले. िोvाa्यािी तंडातनू msिी 
श्ि िुटत न्िता. हिvे शाaतपिे ्याa्याsडे बvत िोता. 
्याचa हपि sधीच थाaबल िोत dहि जी sािी चढली िोती ती 
िेtील पुरती gतरली िोती. 

 

जेटली cuोिर भानावर dला. ्याने हिvेचा िात 

िातात vेतला dहि u्च धरला. तो रचaड vाबरला िोता. 
्याचा िात थरथरत िोता. dवाजिी sापत िोता. ्याने 

dजबूाजलूा बहvतल dहि ्ििाला,"हि्या सा्या tर 

साau... sािीतरी uो१ रचनू साauतो dिेस ना? भड्या.... 
तु्या dयु्यात eतsa  sािी vडलa dहि तरीिी त ू eतsा 
शाaत cसतोस? भेन्योि dपि eथे मजा sरायला dलो 
dिोत ना?.dहि cशा cनोळtी जाuी रारी्यावेळी तुला 
cस्या sिा्या सुचतािेत sाय?" जेटलीची जाम िाटली 
िोती. हभतीने मनाचा पुरता पuडा vेतला िोता. मार हिvे 

शाaत िोता. ्याच शाaतपिे ्याने जेटलीsडे बहvतल. ्याची 

नजर थaड िोती. जेटलीचे हिvे्या डो्याasडे लष न्िते. तो 
guाचच dजबूाजलूा sािी हिसत dिे sा ते बvत िोता. 
मार sािे हिvेsडेच बvत िोता. ्यामुळे ्या्या डो्यातले 

भाव बvनू तो िबsून uेला. हि्याने जेटली्या िातातला 
dपला िात सोडवनू vेतला dहि तीच थaड नजर 

हtडsीबािेर वळवली. 
 

हि्या हtडsी बािेर बvायला लाuला ्यामुळे 

नsळत जेटली dहि sािेची नजर िेtील हtडsीबािेर 

वळली............ जेटली dहि sािे िोvाaचे डोळे मोठे झाले..... 

हtडsी बािेर्या झाडावर हिvे्या मालsाचे शव लटsत 

िोते. डोळे सताड gvडे िोते, जीभ बािेर dली िोती........ 
dहि dजबूाजलूा du लाu्या रमािे ्वाळा जािवत 

िो्या. ्या पररह्थतीत िेtील मालsाa्या ्या हिडीस 

सुजले्या चेिे्यावर sेहवलवािे िस ूिोते. ते पिाताच जेटली 
dहि sािे िोvेिी छातीवर िात िाबत tाली पडले. 

 

ते िोvे tाली पड्याचा dवाज msून हिvेने 

tोलीत नजर वळवली. िोvाaनािी पडलेले पािून तो 
तंडात्या तंडात ्वतbशीच पुटपुटला.... "मtूष लेsाचे! 

सuळ लष du sशी लाuली, मालs sसे मेले dहि ते 

मारताना sसे हिसत िोते या वनाषनामा्येच िोत. मी 
मालsाa्या शेवट्या हचॊीतला मजsूर साauनूिी िोvेिी 
sािीतरी हवचार sरायला लाuले वाटत? dता िेtील मी 
सिज हtडsी बािेर बvत िोतो ...... बिुतेs याaनी sािीतरी 
cपेषा sरत भीत भीत बािेर बहvतलेलa हिसत dिे..... dहि 

्यामुळेच ्याaची cपेषा पिूष झाली dिे. ि्म! ठीs 

dिे......्साले.... माझी चे१ा sरत िोते? मला sमी लेtात 

िोते ना! ्या!!! हsa मत मोजावी लाuलीच शेवटी. जाgिे! मार 

िे बर झाल......चला पुढ्या वेळी िुस्या sोिाबरोबर बािेर 

जाfन ते्िा जर ्याaनी माझी थॉा sेली तर या िोvाaची uो१ 

तर साauता येfल ना. ्साले, वर्या पो्टवर िोते ्ििनू 

माज िाtवत िोते ना......... ्या dता....  
्या िोन sलेवराa्या बाजलूा बसनू हिvे ्वतbशीच 

बडबडत िोता............ dहि हtडsी बािेर्या झाडावर....... 

*** 

्योनत cलिनन 

साभार : नमसळपाि  http://www.misalpav.com  
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sथा  

डभयरीतलभ एक रदवस 

 

dजपि सsाळी लवsर जाu dलीच नािी. रोजची 
रडारड dिेच मu. ्यात ्व्नीलची sािीिी मित नसते 

सsाळी. ्वत:चa dवॳन जातो ित. हबvडवनू ठेवलाय 

dfने, िुसरa  sाय? cसली वळिa लिानपिीच लावायला 
पाहिजे िोती. dमचa नशीब sुठे eतsa ? ्यात िा यश, 

cहजबात sािी dवारात नािी. सuळी ढsलuाडी dिे. 

dहि जरा राuावलa sी ूठ sाढून बसतो. हsती ्यटू 

हिसतो. cuिी सशाचa हप्लचू. मह्महशवाय याचa पान िलत 

नािी.  cuिी लेसिी मीच बाaधनू ड़ायची या्या शजूची. 
याला शाळेत सोडायचa ्ििजे जीवावर येतa. sाय sरिार ? 

cजनू थोडी व्ं तरी नोsरी sरायलाच लाuिार. मी तर 

प्sa  ठरवलaय cजनू ििा व्ं नोsरी sरिार फत. मu 

्व्नील oहिसला, यश sॉलेज dहि मी dरामात vरी 
राििार. हि रोजची मरमर झेपत नािी. vरातनू vाfने हनvाले. 

 

्यात dज जाhबाfsडे जायचa िोतa, पजेूचa सामान 

ड़ायला. सामान vेhन बसम्ये चढले तर ms सीट मोsळी 
नािी. eतsa  सामान vेhन बाf gभी dिे ्ििनू ms मािसू 

gठला नािी मेला. वर g्या राहिले्या बाfsडे टs 

लावायला cसतातच टuे. सामान ड़ायला uेले तर 

nsवलaच," cua हsती हिवस तु्याsडे व्ाषतनू msिाच 

cसते पजूा, eथे रोज cसते ना. रोज df मला हवचारत िो्या 
dिलस sा ्ििनू." eतsी tडूस dिे. साससूासरे 

हि्याsडे cसतात ्ििनू dपलa रोज nsून ्यायचa हिचa. 
हतथनू oहिसला ररषानेच uेले मu. 

 

जरा ररषात बस्यावर बvावa ्ििनू िोनवर 

िेसबुs gvडलa तर रावी ्याडमचा रोिाfल िोटो िोता 
नवीन पोस sेलेला. ्या हढuाने sमंट dहि लाf्स. हिला 
sाय पोरa  बाळ नािीत. हिरते नव्यासोबत सuळीsडे. dहि 

याa्या नव्याना बरे चालतात िे cसले sपडे vातलेले dहि 

िोटो पो्ट sेलेले? dमची जरा बसताना माuनू जी्स 

tाली dली sी डोळे मोठे िोतात. dता eतsे तर िोिारच 

ना? मी sाय मुॖाम sरतेय sा? जाh िे. हsती हिवस झाले 

छान ms िोटो sाढायला पाहिजे. sुठे tास sािी sरिa 
िोतaच नािी ्यात यश झा्यावर पोट वाढलaय. जीमला 
जायला िवa, sधी sरिार sाय माहित. हनिान डाmट तरी 
सुॲ sरते. मu बारीs झाले ना मी पि cसे िोटो टाsते sी 
नािी बv रावीबाf. 

 

oहिसला पोचले तर हचडहचड झाली. sाल gहशरा 
पयंत थाaबनू vेतले्या sॉलवर msिी मेल न्िती 
oनसाfटsढून. ms तर याaना gहशरा थाaबनू sेले्या 
sामाची हsa मत नािी. dहि जरा e्य ूझाला sी वर तिार 

sरायला मोsळेच. सsाळ सsाळी ्यानेजरचा मेल पािून 

cजनू हचडहचड झाली. dता या शमाषला रमोशन िेिार ्ििे. 

मी sाय मेलेय sा? याची sामa sोि sॳन िेतa? लवsर 

vरी uेले तरी vॳन sॉल vेते. या्यासारta बॉससोबत 

हिa्सला जात नािी, माuे माuे sरत नािी ्ििजे बाsी 
sशालाच हsa मत नािी sा? ्यामारी ! हsतीिी sाम sेलa 
तरी बायsाaना रमोशन ड़ायचa ्ििालa sी बंब. सोडूनच 

जायला पाहिजे, ्ििजे मu sळेल याaना हsती sाम sरते 

मी ते. sािी नािी, dता लवsरच सुॲ sरते नवीन नोsरी 
बvायला. या्यापेषा भारी नोsरी हमळवेन dहि जाfन मu 

याa्या नाsावर हट्चनू. 

 

िुपारी हवराट डे्sवर d्यावर जरा डो्यातला 
राu शाaत झाला. eतsा ्माटष हिसतो, ्ििजे हवराट 

sोिलीच dम्या ्लोcरचा. सारtा ममै, ममै sरत cसतो. 
जरा या्यापेषा मोठी dिे ्ििनू eतsa  cिो जािो sशाला 
sरायचa? ्या्या uोड बोल्याsडे लष ठेवायला पाहिजे 

मला. ्या्याशी जरा माhच वाuते sी sाय cशी शasा येते 

मला sधी sधी. पि sाय sरिार? हsती हवचार sरिार 

dहि sशा sशाचा? िी राशी, सात महिने रे्नaट dिे. sधी 
िाaडी मारेल साauता येत नािी. gड़ा ती सुॉीवर uे्यावर मला 
यालाच sाम साauायला लाuिार dिे ना? चिानaतर 

बॉसsडे uेले तर ्ििे, "sाम चाauलa dिे पि तुमचा हवचार 

पुढ्या रमोशनला sॳ. यावेळी sािी sॳ शsत नािी". 

्या, ्ििजे धार सोडतािी येत नािी. सuळे नुसते uोड 

बोलनू sाम sॳन vेतात. oन साfटला जावa तर 

्व्नीलची नोsरी cशी eथली. मा्यासोबत येिार dिे sा 
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सोडून? बसायचa मu eथेच dपि पि cडsून. वतैाu dिे 

सuळाच. 

 

vरी िोन sेला तर df बाबाaचa रडuािa. िोvेिी 
nsत नािीत. हsती िॉीपिा sरतात? जरा साaभाळून 

्यायचa ना? ्यात िी ताf, पोराaचa सोडून ्वत:्या धaड़ाचa 
बvत रािते. sशाला िवाय हिला eतsा ्याप? sधी वाटतa 
dपिच पसेै ड़ावे हतला ्यािा, पि ्यासाठी esडे vरी sोि 

gतरa  िेत बसिार? जाh िे. यशला बहvत्यावर जरा बरa  
वाटलa. जेवायलािी 'बािेॳन dि'ू ्ििाले तर 'चालेल' 

्ििाला ्व्नील. ते ms बरa  dिे, साaभाळून vेतो तो. 
नािीतर हिरासारta रोज vरचaच जेवि पाहिजे िोन वेळेला 
्ििालa तर मला sािी जमलa नसतa. जरा रारी हनवाaत टी्िी 
बvत बसावa ्िटलa तर सासबूाfचा िोन. पुढ्या dठवड्यात 

नaिाबाf येिार dिेत. ्ििजे uेला हवsंड. हतला बरa  dिे, 

हतsडे vरी नवरा सuळa  nsतो dहि esडे d्िी dिेच 

सेवेला. मेलa dमचa नशीब sुठे eतsa  चाauलa? 

 

झालa msिाचa dवॳन vर. gड़ा्या ड्याचa 
बvायला पाहिजे. बाfला पसेै ड़ायचेत. परवाचा िेस हतने 

tराबच sेला. dता वापरता येिार नािी. dजिी ्यायाम 

sरायला जमलa नािी. gड़ापासनू डाmट सुॳच sरते न्sी. 
gड़ा यश्या शाळेत जायचa dिे. ्याचa dजचा िोमवsष  

ठेवला sा बvते. रर्युम cपडेट sेला पाहिजे. eथलीच sa पनी 
पाहिली पाहिजे. जा्त लाaबचा रवास sरता येिार नािी. sा 
जाh िे? स्या चाल ू dिे ठीs तर? रमोशनच बv ू पुढ्या 
वेळी. नवीन हठsािी cजनू sसले लोs हमळतील sाय 

माहित? झोपावa dता, dजचा हिवस सaपला. हनिान ms तरी 
हसरीयल बvावी,"नाaिा सौ्य भरे" लाuली cसेल dता. 
*** 

निया भुतsर 

https://www.facebook.com/VidyaBhutkar1/ 

साभार : https://www.maitrin.com  
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असंही जोडलले ंएक नभतं... 

 

चार व्ाषची मुलuी dहि व्ाषचa बाळ माuे सोडून ती 
भर्या सaसारातनू हनvनू uेली. uेली ्ििजे tरa च uेली, 
िेवाvरी. vरावर िु:tाचa सावट पसरलa. पसरलa ्ििजे sाय? 

vराला ्यापनू राहिलa. sुठे जावa, sाय sरावa, मिेशला sािी 
सुचत न्ितa. vरात sाय चाललa dिे? मुलाaचa sाय? यापेषा 
हत्याहशवाय dपि dयु्यa sसa sाढिार िाच ms हवचार 

डो्यात िोता ्या्या. cशी वेळ साauनू थोडीच येते dहि 

sुिावर dलीच तर ्याला sाय िोत cसेल िे ्याचa 
्याaनाच मािीत. sारि cशा िु:tाची s्पना sरिa 
श्यिी नािी dहि cशा s्पना sॳिी नयेत. पि sाय 

sरिार? ्या्यावर ती वेळ dली िोती. vर लोsाaनी भरलa 
िोतa. जो तो जमेल तशी मित sरत िोता. नातेवाfs जमले 

िोते. मुलa समोर dली sी या्या cरूaचा बाaध िुटायचा. ती 
तरी sाय sरिार हबचारी. sुिीतरी मोठ्या मुलीला बvत 

िोतa sुिी बाळाला. िु:ta िु:ta ्िितात ते िेच, िुसरa  sाय? 

 

्याने सवष हवधी पार पाडले. sुठेतरी ्यालािी sळत 

िोतaच, जे झालaय ते ्वीsारावa तर लाuिार dिेच. 

sालासमोर sुिाचa चाललaय? र्येsजि ्याला िेच तर 

समजावनू साauत िोता. िोन मुलाaसाठी तुला धीट ्िावेच 

लाuेल. cसa रडून चालिार नािीये, e. e. १५ हिवसाaनी ्याने 

थोडa ्वत:्या पलीsडे जाhन पाहिलa. vराची िुरव्था िोती 
msिम. ्याला वाटलa,'ती cसती तर cहजबात चालला नसता 
िा पसारा'. ्याने vर dवरायला सुॲवात sेली. पि हजथे 

हतथे तीच ती िोती र्येs uो१ीत, vरा्या sिाsिात. तो 
थsला, बसनू राहिला शू् यात बvत. पु्िा ्याला ते लोsाaचे 

'धीर धरायला' लाविारे श्ि sानावर िोतेच. ्याला msिम 

dठवले,'मुलa sुठे dिेत?' . ्याaना हsती हिवस पाहिलेच 

न्िते ्याने. तो हsचनम्ये dला. ्याला हतथे चार बायsा 
जेवि बनवताना हिस्या. ्याने हवचारलa,'मुलa sुठे dिेत?'. 

्याची df ्ििाली, '्याaना परवापासनू डे-sेcरला 
पाठवायला सुॲ sेलaय परत. eथे vरात ठेवनू sाय sरिार 

हिवसभर?' . 

 

https://www.facebook.com/VidyaBhutkar1/


नेटभारी f साहि्य चळवळ............................................................................................................................. .................................................. netbhaari@gmail.com 

नटेभारी f हिवाळी cas २०१६                                                                                       netbhaari.jimdo.com 162 

 

 

 

तो बािेर dला ते्िा ्याला हतची df msा 
sोप्यात बसलेली हिसली. ्याa्याsडे पािून ्याला 
msिम जािवलa sी dपि dप्याच िु:tात eतsे बुडालो 
dिोत sी ्याaनी ्याaची msुलती ms मुलuी uमावलीय 

याचा dपि हवचारच sेला नािीये. uे्या तीन चार 

व्ाषपासनू हतची df याa्या vरी रािायला dली. msटीच 

िोती, बाबा uे्यावर df हsती हिवस msटी राििार ्ििनू 

हतने िॉ sेला िोता पि जावया्या vरी sसa रािायचa ्ििनू 

df येतaच न्िती. पि नात झा्यावर, 'हतचa sरायला 
लाuतa' cसa हनहमत sॳन हतला vरी dिलa िोतa. 
सुॲवातीला ्या्या vर्याa्या हवरोध tटsायचा हतला पि 

ती िळूिळू िुलषष sॳ लाuली. cसेिी सास ू सासरे परuावी 
रािायचे. मu ,'्याaना sाय रास िोतोय ती eथे cसली तर?' 

िा रन हतने cनेsिा मिेशला हवचारला िोता. तो हतला 
समजवायचा. ्याचa sािी tपू जवळचa नातa न्ितa 
्याa्याशी पि समजनू ्यायचा, मोजsa च बोलायचा. मुलाaना 
dजीचा लळा िोताच. dज मिेशला भानावर d्यावर 

sळले sी नवरा नािी dहि dता msुलती ms मुलuीिी 
cशी सोडून uेली याचa हsती िु:ta cसेल या बाfला? dहि 

तरीिी uे्या पaधरा हिवसात ्याच मुलाaचa बvत िो्या. 
 

dतािी मिेश ्याa्याsडे dला तशा ्या पटsन 

gठ्या ्ििा्या, "sािी िवaय sा? पािी dि?ू जेवि िोतaच 

dिे eत्यात. dज मुलa पाळिाvरात dिेत. मी येfन 

vेhन." ्याaची ती त्परता dहि ्याला साaभाळ्याचा 
dवेश पािून ्याला sसaनुसa झालa. 

 

तो ्ििाला, "sािी नािी मी ठीs dिे. मी येतो 
vेhन मुलाaना पाहिजे तर." 

 

्या," नािी, नsो तु्िी थोडे हिवस तरी uाडी नsा 
चालव.ू मी जाhन येfन ररषाने." 

 

्याने मान िलवली dहि बािेर जाhन बसला. 
dता ्या्या डो्यात सासुबाf aचे हवचार सुॲ झाले िोते. तो 
िळूिळू ्याaना सिारा िेh लाuला िोता. ्याaचa िवa नsो पािू 

लाuला िोता. हिवस sाय सaपत जातात, sुिी नसलa तरी 
चि चालचू राितa. िोनेs महिने िोhन uेले िोते. vरातील 

विषळ dता बaि झाली िोती dहि रोजचa dयु्य 

हत्याहशवाय sसa जuायचa िे तो हशsत िोता. रोज msा 
न्या dठविीला माuे टाsत िोता, sधी ्वत:शी झuडत 

िोता. df, बाबा dहि सास ू eतsेच लोs िोते vरात. ms 

रहववारी िुपारी सासुबाfनी dपली bag भरलेली ्याला 
हिसली. 

 

्या ्या्याशेजारी येhन बस्या, ्ििा्या,"मिेश 

tपू हवचार sेला sाय sरायचa, sुठे जायचa? cनेs रनिी 
पडले, मा्या या छोट्या नातवाचa sाय? तुमचa sसa िोfल? 

eतsे हिवस थाaबनू राहिले, जमेल हततsa  sाम sेलa. पि 

मला dता बािेर पडलaच पाहिजे." 

 

्याaचa िे वा्य nsून तो जरा हबथरला."cिो sाय 

बोलताय sाsू तु्िी? sुठे जािार dिे? ". 

 

्या बोल्या, "sुठे ्ििजे? जाfन ना मा्या vरी. 
eतsे हिवस लेsीचa vर ्ििनू राहिले. dता तीच नािी तर 

मी तुम्या vरात sशी राििार?". 

 

eत्यात ्याची df बािेर dली, ्ििाली," cरे मी 
बोलले ्याaना थाaबा cजनू थोडे हिवस. जरा तुझे बाबािी 
uावाsडची sामa sॳन येतील. मu जा. पि nsत नािीयेत 

या." 

 

्याला dता dfचा राu येh लाuला. "थोडे हिवस 

्ििजे sाय? ्यानaतर sुठे जािार? ". 

 

्याची df थोडी uाauरली,"cरे, cसa sाय sरतोस? 

्या sाय sरिार eथे रािून?" 

"sाय ्ििजे? sाsू sािी नािी तु्िी sुठेिी जायचa नािीये. 

eथेच रािायचa dिे. dप्या नातवाaना cसa वा्यावर सोडून 

जािार sा? ". 

 

्यावर ्या बोल्या," cरे dिेत ना तुमचे df-बाबा 
िी eथेच येत dिेत. मी sाय sरिार eथे रािून? मी येत 

जाfन cधे म्ये. " 
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्याला sािी सुचेना, ्याने ्याaचे सामान vरात 

नेhन ठेवले. ्या्या स्या्या मनह्थतीम्ये ्याला sुिी 
sािीिी रास िेh eह्छत न्ितa. ्या u्प बस्या. 'जाh 

थोड्या हिवसाaनी' ्याaनी हवचार sेला. रारी vरातलa सवष 
dवॳन, मुलाaना झोपवनू ्या बािेर d्या तर मिेश 

msटाच sॉयावर बसला िोता. ्या ्या्या शेजारी जाhन 

बस्या. 
 

िळू dवाजात बोल ूलाu्या,"िे uेले तं्िा लेsीsडे 

बvनू जuत राहिले. तुम्याsडे dले ते्िा sुठे जरा मन 

रमलa. नातवाaना बvनू सुtावले. dता ती eथे नािी. तु्िीच 

साauा लेsीचa ्ििनू तरी िे vर माझa राहिलaय sा?" ्याaचे 

cर ू वाितच िोते. cशा वेळी sुिी sुिाला समजवावa िे 

sळत नािी. 
 

तो धीराने बोलला, "sाsू तु्िी eथे dलात ते्िा 
हतची df ्ििनू मीिी ्वीsारलa. माझे df बाबा या vरात 

रािू शsतात तर तु्िी sा नािी? ्यामुळे ्यात चुsीचa 
sािी वाटलa नािी. हत्याजाuी मी uेलो cसतो तर मा्या 
df-बाबाaसोबत नसती sा राहिली ती? मu तु्िी sा cसa 
बोलता? dहि िो, tरa  साau ू sा? या vरात हsतीिी लोs 

cसले ना तरी, तु्िी dजबूाजलूा cसता ते्िा ms हिलासा 
cसतो. बाsी सवष लोsाaना मी मा्या िुtातनू बािेर sसा 
पडू यावर बोलायचa cसतa. पि तु्िी sािीच बोलत नािी. 
ित मा्यासोबत cसता. माझa िु:ta तुम्यापेषा sुिाला 
जा्त sळिार? dपि िोvाaनी ती ms ्यती uमावली 
dिे. ्याचa िु:ta sुिालाच ना साau ू शsतो ना समजाव ू

शsतो. " 

 

ती हजवaत cसताना sिाहचत नसेल ्याचa नातa 
eतsa  प्sa . पि हत्या जा्या्या िु:tाने ्याaना cजनू 

जवळ dिलa िोतa. तो नsळत ्याa्या माaडीवर डोsे ठेवनू 

पिुडला िोता dहि ्यािी डोळे हझरपत ्याला शाaत sरत 

िो्या.  
*** 

निया भुतsर 

https://www.facebook.com/VidyaBhutkar1/ 

साभार : https://www.maitrin.com  

sनिता  

कयभ सभवतभ नी  
 

sया सावतानी मया, 
पाaडुरa u ना िवाले. 

sाय झायa शेतsरी, 
vात जीवना sराले.[ध]ृ 

 

निी uया तो वारीले, 

eठोबाना पaढरीले. 

निी eसरना पन, 

पaढरीना तो िरीले.[१] 

 

झाडे तोडीसनी माड्या, 
तुबी लाuना बाaधाले. 

तु्िा तचू sरा vात, 

झाडे बायात राaधाले.[२] 

 

झाडे d्िना सोयरा, 
साauी uया तुsोबारे. 

बात d्ये तरी ्यानी, 
िायी ्यान्िा ठेवा रे.[३] 

 

सावताले तुsोबाले, 

याि पाहिजे sराले. 

बात ्यासनीच यी रे, 

d्ये d्िले ताराले.[४] 

*** 

सौ. मंगला रोsड े 

मोबाठल रमांs : ९३७१९०२३०३  

 

 

 

 

 

 

मरभठी रवचभरधन 

dयु्यातील sोि्यािी षिी िोधाचे uुलाम 
बन ूनsा.  
*** 

संरनहत  
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sनिता  

तुझं सोरनयभचं गभणं  

 

पावसारे तुझa िेिa, 
भरभराटीचa िान. 

साau sािी मािसाला, 
sर ्याला िी शिािa.[ध]ृ 

 

पसैा sाय पशैापरी, 
श्ि र्नाaचा vे मान. 

िेरे पिरा्या uाठी, 
धन धा्य dहि शान.[१] 

 

ब्चे माझे eवलाले, 

तुला िेतील रे मान. 

येरे येरे पावसाचa, 
बv ्ििनू रे uािa.[२] 

 

नाचनू हन बाuडून, 

sरतील रे स्मान . 

ये्यासाठी पावसारे, 

नsो sॲ cनमान.[३] 

 

तु्या ये्याने जातील, 

बिलनू हिनमान. 

vर cवva uाहयलa, 
तुझa सोहनयाचa uािa [४] 

*** 

सौ. मंगला रोsड े 

मोबाठल रमांs : ९३७१९०२३०३  

 

 

 

 

 

 

 

sनिता  

तुझ ेपभंझरे नजभरे  

 

पाaझरे u ॲप तुझे, 

िोते पाहिले साजरे. 

tळtळ झुळूझुळू, 

सिा वािते नजारे.[१] 

 

ॲप तुझa ्यािळत, 

िोते येिारे जािारे. 

तु्या रवािात पाय, 

शमहवत पोळिारे.[२] 

 

sa ठ शु्s तिानले, 

sधी िोते u uािारे. 

msहवरा माhलीचे, 

uीत ूठी सजिारे.[३] 

 

तु्या झुळूझुळू्या u, 

सaहuतात नाििारे. 

cिा ! sाय ते नजारे, 

िजारात िी u ्यारे.[४] 

*** 

सौ. मंगला रोsड े 

मोबाठल रमांs : ९३७१९०२३०३  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मरभठी रवचभरधन 

eaह्लश हि ित भा्ा dिे, sोिाची बुहॗमता 
मोज्याचे साधन नािी.  
*** 

संरनहत  

 

मरभठी रवचभरधन 

gन msटa sधीच येत नािी ते सावलीला 
vेhनच येतa, िुFtाचे cन सुtाचे िेच नातa cसतa.  
*** 

 g्साि िेच सवषsािी dिे, ित ते हuटार्या 
ताराaरमािे नीट dवळलेले cसायला िवे...  
*** 

संरनहत  
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sनिता  

पूणा र्हभची पूणातभ  
 

येता येता cशी sुठे, 

थाaबलीस sोथaहबरी. 
तु्या वाचनू sोिती, 
माझी सुuरि tरी.[ध]ृ 

 

तुजमुळे सुuहृििी, 
मला ्िितात जरी. 
तचू वाढवी स्मान, 

माझा माहझयाच vरी.[१] 

 

मा्या साव्याने sेली, 
सेवा तुझी ज्मभरी. 
तु्यातच पाहिला ua, 
्याने पaढरीचा िरी.[२] 

 

सaत झाला सेवsरी, 
cशी थोर तचू tरी. 
तरी sेलीस माझी ua, 
तुिी ctaड चाsरी.[३] 

 

तचू माहझया जीवनी, 
uोडी भरते साtरी. 
c्न पिूषर्ि तचू, 

पिूषतेत ॲची भरी.[४] 

*** 

सौ. मंगला रोsड े 

मोबाठल रमांs : ९३७१९०२३०३  

 

 

 

 

 

 

 

लtे   

कभमभठीपुरयभची वदेनभ - रहरभबभई..... 

 

sामाठीपुरया्या ११्या u्लीत cॲa ि बोळाa्या 
dहि tेटून g्या cसले्या sळsटले्या eमारतं्या 
भाhuिीत gभी dिे 'dहशयाना' िी dता पडायला झालेली 
eमारत. या eमारती्या dठविी हिराबाfशी cन हत्या 
मुलीशी ताजेवरीशी हनuडीत dिेत. dजिी 'dहशयाना' 
हिराबाf्या मधुर dवाजाला dसुसलेला cसेल cसa वाटते. 

'ब्चुची वाडी' पासनू gज्या िाताला वळून पुढे dले sी 
u्लीतली सवाषत जुनी eमारत ्ििजे 'dहशयाना'. 
जाuोजाuी हभतं्या हuला्याचे पोपडे हनvालेले, dत्या 
हवटाaचे लाल sाळे dतडे बािेर डोsाविारे cवशे् पहि्या 
नजरेत हतर्sरिीय वाटतात. eथ्या लाsडी हtड्याaनी 
sं्िाच माना टाsले्या तर िरवाजाaची िळsुटे नावाला 
dिेत, eमारती्या िशषनी भाuात्या tो्याaचे स्जे पार 

वाsून uेलेले cन ्याaचे sठडे sलनू uेलेले, ्या 
sठड्यावर dत्या बायsापोरंनी नािी नािी ते सवष धुवनू 

वाळत vातलेले. cuिी बेडशीटपासनू ते ्लाhजपयंत सuळa  
हतथa बािेर लटsत रािते. 'dहशयाना' ms चौsोनी eमारत 

dिे, चार हवauा cसा्यात तशी हिची रचना. मधोमध मोsळी 
जाuा जि ू sािी मेvाaनीिी हतथa dत वाsून बvावa cन 

dप्या e्छावासना शमवनू ्या्यात cशी हतची बाaधिी . 
हिवसभरात g्िे या चारिी भाuातनू मनसोत हिरतात, 

eमारती्या िाटीवाटीमुळे वारा मार eथa िारसा नािी. 
eमारती्या िशषनी भाuातील तळमज्यावर िुsानाaची राau 

cन ्याa्या मधोमध िरवाजा नसलेली ms भली मोठी 
लाsडी चौsट dिे. sधीsाळी eथे िरवाजा cसिार, sारि 

sडी cडsव्या्या tािाtुिा हतथa tाली जहमनीत cन 

वर छतात हिसतात. tाली सuळीsडे शिाबािी िरशा 
caथरले्या मार र्येs िरशीचे तुsडे gडालेले cन ्या 
तुsड्यातनू डोsाविारी मातsट जमीन यावॳन मािसे 

येजा sरत राितात, लोs tाली बvत dत येत नािीत तर 

्याa्या नजरा eत्ततb हtळले्या cसतात ्यामुळे ते 

tाली uटारuauा वाित cसली तरी ्यातनू tुशाल पुढे 

चालतच राितात. eतरर dढळतात तसे जाuोजाuी पान 

tाhन थुasलेले हजने, रa u gडालेला बा६ भाu cन 

मरभठी रवचभरधन 

s्पने्या जuात स्याची ठेच लाuली हs 
मािसू वा्तवते्या जuात येhन पडतो.   
*** 

संरनहत  
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िाटीवाटीने लावलेली वािने, पा्याचे uळsे िुटsे नळ, 

मो्यात पडलेली शा्पचूी, uुट्याची cन नsो ्या 
uो१ंची वे१ने cशा sबाडtानी cauिा्या या eमारतीची 
tाहसयत हतथ्या gज्या हिशेतील चाळवजा भाuात िोती. 
c््या sामाठीपुरयात ब्चचूी वाडी dहि dहशया्या्या 
चार पsैी या भाuातील eमारतीत नाचuािे चालते, ते पि 

cसे sी हजथे cauाला िात लावनू vेतला जात नािी. 
 

तर या िशषनी िरवाजातनू dत dले sी gज्या 
िाताची जी चाळवजा बाज ूdिे ्यात्या चौथया मज्यावर 

रािायची हिराबाf. ती मुळची बिािूरपरूची. हज्िा मुरािाबाि, 

युपी हतचे मळूuाव िोते. हतथaच जवळ cसिा्या msा वाडीवर 

ती dप्या लिानशा पररवारात समाधानात uेलेलa...msिा 
शेतात df बरोबर sामावर uेली cसताना uोििीतनू 

िेsेलेला िuड हत्या डा्या डो्याला लाu्याने हतचा 
डावा डोळा तं्िापासनूच हनsामी झालेला िोता. हतला 
dिtी िोन लिान बहििी cन ms भाh िोता जो वयाने 

सवाषत लिान िोता. या चारिी मुलाaचे हशषि sरिे हत्या 
वहडलाaना ्या sठीि sाळात cश्य िोते. हशवाय ्याaची 
dहथषs पररह्थती cuिी िलाtीची िोती. लिान्या हिराचा 
ms डोळा uेला dहि चौथीतच हतची शाळा तुटली. हिरा tरे 

तर c्यासात िुशार िोती मार डोळा uमाव्याने हतला vरी 
बस्याची वेळ dली. हिराचे वडील sृ्िभजन uायचे, 

uावोuावी जलशात जायचे mर्िी sुिा्यािी शेतात 

रोजaिारीवर sामाला जायचे cन df िेtील पडेल ते sाम 

sरायची. हिराची शाळा सुटली cन uायन सुॲ झाले. ्याचे 

sारि तसेच िोते, हिरा cहभजात uोड u्याची, सुरेल 

dवाजाची िेtिी मुलuी िोती. शाळेत राथषना वा रा्रuीत 

uाताना हतला टेबलावर gभे sेले जाf. हिरा्या वहडलाaनी 
हत्यातले िे uुि िेॳन dप्या बरोबर uायनाचे हठsािी 
हतला सोबत ्यायला सुॲवात sेली. राधेची वा मीरेची पिे ती 
uाh लाuली. हतचa uािa सुॲ झालa sी समोर्या मािसाची 
cषरशb र्िानaिी टाळी लाuत cसे ! 

 

msिा हिराचे वडील हतला मुरािाबािम्ये msा 
मोठ्या भजनसa्येत vेhन uेले, हतथे ्याaची uाठ पडली 
राvवशी. राvवने पहि्याच भेटीत हिरा्या वहडलाaवर dपली 
छाप gमटवली. ्याने ्याaचा पता vेतला cन नaतर िोन चार 

वेळा ्याa्या vरी िेtील जाhन dला. dपली सारी माहिती 
tोटी साauनू,नानाहवध नाटsे sॳन ्याने हिराला dप्या 
uळास लावले. uररबीने हपचले्या व वहडलाa्या 
cसिायतेमुळे tचले्या हिराला ्याला िोsार िे्याहशवाय 

पयाषय न्िता. हतने िोsार िेताच राvवने sािी हिवसातच 

हिरा्या vरासमोरच माaडव gभा sॳन ्या्या सारtेच 

िोनपाच tोटे नातेवाfs uोळा sॳन ्याaची 'बारात' हत्या 
िारी dिली cन तो ल्न sॳन हतला हतथनू vेhन uेला 
तो sायमचाच ! या हिवसापासनू हिरा्या dयु्यात 

sायमचा caधार झाला. हतची msा डो्याची ृ१ी uेली तं्िा 
हतला सावरायला, िात ियायला हतचa सारa  sुटुaब ms झालa 
िोतa. dता हत्या ताटात जे वाढून ठेवलa जािार िोतa ्यातनू 

बािेर sाढायला हतचा sृ्िसtािी येिार न्िता sारि िे 

vोर sहलयुu dिे ! 

 

राvव िा ms cॉल िलाल िोता. uरीब, नडले्या, 
cसिाय मुली जा्यात ूढून ्याaना मुaबfत dिनू 

हवsायचa ्याचa sामच िोतa. ्याने हिराशी हववाि sेला dधी 
dप्या vरी vेhन uेला, हतथa हतला मनसोत sु्sॳन 

झा्यावर ्याने हतला msे सsाळी dपि मुaबf बvायला 
जािार dिोत cसa साaहuतलa. ्या मुaबfबॖल dपि nsलa 
dिे ्या शिराला dपि भेट ियायला जािार या s्पनेने 

ती िरtनू uेली. हतला वाटले, 'dपला नवरा dप्यावर 

हsती मनापासनू रेम sरतो ! tरेच dपि ध्य dिोत 

!'...िोनेs हिवसात हिराला vेhन राvव मुaबfला dला. 
मुaबfला ये्यापवूी हिराने dप्या dfवडीलाना हलहिलेले 

पर ्या्याsडे टपालपेटीत टाs्यासाठी हिले. पि ्याने ते 

िाडून िेsून हिले cन हतला टपालपेटीत साaहuत्याचे tोटे 

साaहuतले. ती हबचारी ्या्या श्िावर हववास टाsून 

्या्यासवे मुaबfस dली. राvव cन हिरा मुaबfत dले ते 

साल १९७७ ्या dसपासचे cसावे. nन म्यरारी ते रे्वेने 

मुaबfत gतरले. d्याबरोबर राvवने हतला 'dपि पवूी eथa 
नोsरीस cस्याची' थाप ठोsत थेट sामाठीपु्यात्या 
u्लीत dिले. ते हतथa dले तं्िा रार gतरिीला लाuली 
िोती, र्ता gजाड झाला िोता cन ्या cॲa ि u््यात 

हतथ्या cभाuी हरयाa्या gमा्याaहशवाय sािीिी न्िते, 

नािी ्ििायला sािी िाॲडे eत्तताb लोळत पडले िोते 

cन ्याa्या वळचिीला भटsी sुरी cauाची वळsटी sॳन 
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बसली िोती. सारया पररसरात वेिना dहि g्माि याaचा 
msहरत िुasार भॳन राहिला िोता, हतथले भuभuते हपवळे 

हिवे dिtी भयाि वाटत िोते. dसपासची छोटी मोठी 
िुsाने, टपरयािेtील बaि झा्या िो्या, जि ू sुिालाच 

हतथ्या बायsाaचे s्ििे nsायचे न्िते. ्या रारी राvव 

हतला vेhन थेट 'जमुनाबाf्या हब्डंu'म्ये vेhन dला. 
बिुधा तो येिार याची जमुनाला tबर cसावी sारि ्याने 

िोनेs वेळा िार वाजवताच ्वतb पुढे िोhन हतने िार 

gvडले. िार gvडून ्याला sोपरयातील tोलीsडे 

जा्याचा eशारा sेला. ्या सरशी पड्या िळाची dञा uोड 

माननू राvव सरासरा ्या tोलीsडे हनvाला. 
 

ती cॲa ि भयाि u्ली cन हतथ्या msेमेsा्या 
cauचटीला dले्या sंिट eमारती cन ्यातील ्या 
sंबडया्या tुराडयासार्या tो्या बvनू tरे तर हिरा 
भाaबावनू uेली िोती, मार हतचा हत्या नवरयावर पिूष हववास 

िोता. ्या cॲa ि tोलीत सामान टाs्याबरोबर ्याला 
हबलuत हतने 'dप्याला िार भीती वाटत cस्याचे' 

साaहuतले. 'ms रारीचा रन dिे, gड़ा dपि हमरा्या 
tोलीवर रािायला जािार dिोत तं्िा िार sाळ eथa 
sाढावा लाuिार नािी' cसa हतला साauनू रवासाने थsलेले 

ते िो्िी जीव हतथेच झोपी uेले. भ्या पिाटे ती uाढ झोपी 
uे्याची tारी िोताच राvव dप्यासोबत dिलेली हपशवी 
vेhन बािेर dला cन ्याने िलsेच जमुनाबाfचे cधषgvडे 

cसलेले िार dत लोटून हत्या tोलीत रवेश sेला. 
हत्याशी िब्या dवाजात बोलत, िातावर िात िेत ठरलेली 
र्sम vेhन ्याने हतथनू पोबारा sेला. राvव हतथनू 

नुसताच हनvनू uेला cसे न्िे तर राvव हिरा्या 
dयु्यातनू sायमचा हनvनू uेला मार हत्या dधीच 

caधsारले्या dयु्यात नरsयातनाaची sाळरार sायमची 
टाsून uेला....... 

 

िुस्या हिवशी सsाळ िोताच हिराला sाय िोतaय 

िेच लवsर gमजले नािी, ती जाuी झा्याची बातमी 
जमुना्या sानी uे्यावर ती हतला बvायला ्या tोलीत 

dली cन हिराला पािून हतने मोठ्याने बंब ठोsली. हिरा 
msा डो्याने caध dिे िे राvवने हतला साaहuतले न्िते. 

हिरा जरी नाsीडोळी छान cसली तरी हत्यात्या ्यauामुळे 

हतला sोिी हu्िाfs िात लाविार नािी. िारतर 'mtाि 

िुसरा ्िातारा वा रोuी िररिी मािसू िात लावेल' cसa 
पुटपुटत ती sपाळावर िात माॳन vेh लाuली. हतने हिराचा 
्या हिवसापासनू cनह्वत छळ सुॲ sेला. dजबूाजचूा 
पररसर cन ्या सारया बायsा बvनू भाaबावनू uेलेली हिरा 
धाय मोsलनू रडत बसे. ना sोिाची ूळt न sुिी 
माथयावॳन िात हिरविारे ! sारि सuळेच िुbtी cन 

सuळेच वेिनेला सरावलेले ! िुbt sुिी sुिासाठी cन sा 
sरावे cशी हतथली cव्था िोती. dप्या पतीने dप्याला 
eथa dिनू हवsले याचा िार मोठा ध्sा हतला बसला cन 

्यािी पेषा मोठा ध्sा हतला ्या रारी बसला. जमुनाने 

हतला रारीसाठी सजव्याचा लाt रय्न sॳन पाहिला. 
पुढ्या sािी हिवसात gपाशी ठेवले, पाठीवर पोटावर चटsे 

हिले, लाथाबु््याने तुडवनू sाढले. tािेहपिे बaि sेले ! 

राvवचा राu िेtील हतने हिरावरच sाढला. uरीब cसली 
तरी हिरा सुसa्sृत vरातली िोती, ती जमुनाचे cसले 

vािेरडे िुsुम sधीच nsिारी न्िती. हतने जीव िे्याचा 
रय्न sॳ नये ्ििनू हतला पलauाला बाaधनू ठेव्यात dले 

िोते. बvता बvता ms dठवडा cसाच uेला. हत्या 
sपड्याaची लतरे झाली िोती, uोरयापान िेिाची पार रया 
uेली िोती. रडून रडून डोळे सुजले िोते, िातावर पाठंवर 

मारिािीचे रि पडले िोते, ूठावर ठोसा बस्याने ूठ 

रतबaबाळ िोhन िाटून सुजनू uेले िोते. ्या नaतर्या 
हिवशी बिुधा नवरारीस सुॲवात झाली िोती, बािेरील 

dरतीचा dवाज ns्यानaतर िीराला dप्या uावाsडील 

sृ्िभजनाaची dठवि झाली, dपले dfवडील dपली 
भावaडे dठवली cन हत्या डो्याला धारा लाu्या. ्या 
िुbtावेuातनूच ती uाh लाuली. मातारािीचे uािे हतने 

eत्या सुरेल dवाजात cन त्मयतेने uायले sी हत्या 
dजबूाजू् या tोलीतील मुली हत्या भोवती येhन g्या 
राहि्या. हतचa uािa nsून जमुनाबाf िेtील हतथे dली. 
sािी षि हतने मन लावनू हतने uािे nsले cन हत्या 
चेि्यावर ms cनाहमs dनaि ूसaडून वाहिला ! 

 

हिराचे uािे nsून जमुनाबाfची हचaता हमटली िोती. 
हतने त्sाळ ms हनरोप पाठवनू जु्मनहमयाला बोलाविे 

धाडले. तोपयंत हिराला िोरtaडातनू मोsळे sॳन हतला 
tायला ्यायला हिले, म्तपsैी sडs पािी cavोळीला 
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हिले. cavोळीला भरपरू uरम पािी िी eथे ms चनैच मानली 
जाते. हिरा मार बुचs्यात पडली िोती. sािी वेळाने 

जु्मनहमया हतथे dले. तो साधारि प्नाशीचा मािसू 

cसावा. डो्यावर जाळीची टोपी cन रa uवलेले ताaबसू sेस, 

uौरविष, भेिs vारे डोळे, ्थलू िेि, म्यम gaची cशा 
िेिया१ीचा तो मािसू नवीन uाहयsेला nsायला बेचनै 

झाला िोता. dप्याला जमुनाबाfने 'ताबडतोब हनvनू या, 
ms sमालीचा तोििा dिला dिे' cसa sा साaहuतलa 
cसावa याची ्याaना िार g्सुsता लाuनू राहिली िोती. ते 

d्याबरोबर जमुनाबाfने िीराला बोलाविे धाडले. vाबरत 

vाबरत हिरा ्याa्या समोर dली. नाना शasा sुशasाaनी ती 
िरैाि झाली िोती. tरे तर हत्यात gभे राि्याचे सोडा, 
रड्याचे िेtील राि न्िते. हिराला जु्मन हमया्या समोर 

बसव्यात dले,हतचे सवांu थरथरत िोते. जु्मनहमयाने 

हत्याsडे डोळे भॳन पहिले cन िल्या dवाजात हतला 
्िटले - "uाू बेटी !" 

 

्याa्या तोडून हनvाले्या ्या 'बेटी' या श्िाने जि ू

हतचे sाळीज हचॳन टाsले, ती हवॗ िोhन uेली cन 

ू्साबो्शी रडत रडत जु्मनहमया्या sुशीत sं्िा 
हशरली sुिालाच sळले नािी. हतला पाठीवर थोपटून 

जु्मननी हतला uायला साaहuतले. 

"तुम cuर c्छा uाूuी तो म ैतु्िारी मिि sॲa uा, uाू 

बेटी ! डरो निी !" 

 

्याa्या या बोल्याने जीवात जीव dलेली हिरा जरा 
सावरली cन हतने uायला सुॲवात sेली. हतने सुरेल dलाप 

vेत मीरेचे भजन uायला सुॲवात sेली - 
"म ंहबरहिन बठैी जाuूa; जuत सब सोवे री dली 
िु्िन बठैी रa uमिल मं, मोहतयन sी लड़ पोवे....." 

uाताना हत्या डो्यातनू cरूa्या धारा लाu्या िो्या cन 

हतचे uािे nsून जु्मनहमयाa्या डो्यात िेtील dनaिार ू

dले. ्याaनी हत्या डो्यावॳन िात हिरवला,डोळे पुसले. 

'dिtी sािी वेuळे uायला येते sा' याची चौsशी sेली 
cन जमुनाबाfशी पुढील मसलत sर्यात ते िau झाले. हिरा 
हत्या tोलीत हनvनू dली. sाय vडते dिे याचा हतला 
caिाज dला न्िता. 

जमुनाबाf्या eथनू हनvालेला जु्मन थेट 

वाहििाsडे dले. ्याaनी सारा हs्सा हतला बयान sेला, ते 

nsताना हतचे डोळे हव्िार्या सारtे वाटले. सa्याsाळ 

िो्या्या dधी जु्मन पु्िा जमुनाsडे uेले व हिराला 
सोबत vेhन तडs 'dहशयाना'त dले ! हिरा cशा रsारे 

'dहशयाना'त िाtल झाली. हिरा्या संियाषला वाहििा 
भुलनू बvत िोती, हत्या msा uमावले्या डो्याचे 

cह्त्व हत्या िेt्या चेि्यात जा्त ठळs जािवत 

िोते. हिराला वाहििा्या समोर बसव्यात dले cन पु्िा 
uायला साaहuतले uेले. हतने 'हuरधर sे vर जाga ' िे dतष 
भजन uायला सुॲवात sेली cन सारे हत्या uायनात िau 

झाले. वाहििाने ्या हिवसापासनूच हतला dप्याsडेच 

ठेवनू vेतले ते sायमचेच ! मार cथाषतच पिूष हsa मत िेhन. 

जमुनाबाfने वाहििाsडून हिराचा मोबिला वसलू sरताना 
िोनपाच िजार जा्तीच वसलू sेले िोते. cशा रीतीने 

हिराची ्या बाजारात िुस्याaिा हविी झाली. ms cनमोल 

हिरा sवडीमोल भावाने पु्िा हवsला uेला !...मार ms 

झाले, हिरा्या msा caध डो्याने हत्या शरीराचे लचsे 

तोडायचे वाचवले तर हत्या uोड u्याने हतला पु्िा eथेच 

cडsवले. पि पहि्यापेषा हतची जरा बरी cव्था eथे िोती 
sारि वाहििा्या vरात ित नाचuािे चाले हतथे 

वे्या्यवसाय न्िता. ्यामुळे हिराची ्यातनू सुटsा 
हत्या uोड u्यानेच झाली. िीराला वाहििाने हतथेच 

तालीम सुॲ sेली, uुलाबभाf नावाचे या बिनाम u््यातले 

uायs हतला हशsवायला येh लाuले. या uुलाबभाfनी 
हत्या uायsीत िुलाaचे सौियष भरले, cतराaचे uaध ूतले, 

शृauाराचे sुa भ हत्या uायsीत ररते sेले, हतला tयाल 

हशsवले नानाहवध चीजा हशsव्या. 
 

sािी dठवडे uेले cन हिराचे पहिली पेशuी ्ििजे 

पहिले uािे बजाविे सािर झाले. हतथे dलेले सuळे हत्या 
uायsीवर हििा झाले. वाहििालािी पसेै वसलू िोतील याची 
tारी झाली. हिराला या sाळात dप्या uावाsडे पर 

पाठवावे cसे वारa वार वाटू लाuले, vरी dपली sाळजी sरत 

cसतील cसa वाटू लाuले. हतने हतची सारी ििषभरी sथा 
वािीिाला nsवली व हतला परवानuी माहuतली. हतथला 
पता न िे्या्या cटीवर हिराला पर पाठवायची परवानuी 
हतने हिली. हिरानेिी vरी dपली sाळजी sरतील या िेतनेू 
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cन vर्याaना dप्या पायी रास नsो ्ििनू tोटे 

षेमsुशल sळवले. dता हिराला sामाठीपुरयात येhन िीड 

महिना झाला िोता cन msे सsाळी हतला gलट्या िोh 

लाu्या, च्sर येh लाuली. वाहििाने sाय झाले cसेल 

याचा caिाज बाaधत हतथ्या िहsमाला बोलावले. ्यानेिी 
तेच हनिान sेले. हिरा uरोिर िोती ! हिरा्या पोटात राvवचा 
uभष वाढत िोता. वाहििाने हतला पोट पाडायला साaहuतले, 

धमsावनू बहvतले, सवष gपाय sॳन बहvतले मार हिरा 
बधली नािी. हतला वाटत िोते sी, 'dपि dप्या 
मािसाaपासनू eतsे िूर dिोत sी sधी ्याaची पु्िा भेट 

िोिे सaभव नािी...मu dप्या रताचे dपलेपि िाtविारे, 

dपली sाळजी sरिारे sोिी तरी dप्यापाशी भहव्यात 

cसावे..' वाहििाने हतला cटी vात्या ्या हतला हनमटूपिे 

मा्य sरा्या लाu्या. हतथनू पोहलसाasडे जािे सोपे िोते 

मार पोहलस वापॳन sोटाषत नेतात, हतथa हच्लर पसेै िaड 

्ििनू भरले sी सोडले जाते, पु्िा र््यावर नािीतर 

सुधारuिृ नावा्या िुस्या शो्िuिृात जावे लाuते िे 

m्िाना हतला sळले िोते. सारे पयाषय बaि झा्याने वाहििा 
्ििेन तसa वाu्याहशवाय हतला पयाषय न्िता. वाहििाने 

cटी vात्या िो्या sी, 'मलू झा्यावर dठवड्यात sाम 

सुॲ sरायचे, मलू रडले तरी gठून जायचे नािी, िवाtाना 
वuरेै साठी बािेर पडायचे नािी !' 

 

यथावsाश हिराची रसतूी झाली. हतने c्यaत 

िेt्या मुलीला ज्म हिला िोता. ती मुलuी हतचa हवव बननू 

राहिली, हतलाच हतनa dपलa रेम मानलa, हतलाच dपलa fवर 

मानलa ्ििनू हतनa हतचे नाव ठेवले - 'ताजेवरी' ! 

.......ठर्यारमािे हिरा csरा्याहिवशी महैिलम्ये uायला 
बसली. पि हतचे सारे लष पोरीsडे cसे. मुलीचे dतष ्वर 

nsले sी हत्या पोटात sालवत cसे. मu हतथ्याच 

sामवा्या मौसीला हतने रारी थाaबवनू ्यायचे ठरवले. पोर 

हत्या माaडीवर cसे, ती रडली sी िुधाची बाटली तंडाला 
लावली जाf. हतचा dवाज शाaत झाला sी हिराबाf मन 

लावनू uात cसे.cuिी मुबारs बेuमचे 'िमरी cटररयापे' 

िेtील ती मन लावनू ्िित cसे - 

"साaस मं बुलाये बठैी, sिा ँuुम िुd caजाना 
cरे cरे हिm रे जलाm रे जलाये, ना cटररया पे dया परवाना 

sौन सा तन िाय, बारमाये रे िमरी cटररया पे, dजा रे 

साaवररया...." 

 

ती uात cसताना समोर नाचिा्या मुली िेिभान 

िरपनू जात, जु्मनहमया तब्यावर साथ िेf तर साsीब 

िामोहनयमवर cसत. जु्मनहमया सारी sमाf eथ्या msा 
बाfवर gधळून tुश cसे तर साहsबचा eथ्या sुठ्याच 

बाfवर हतळमार हववास न्िता. ढोलsी वाजविारे 

सुहजतिािा मार या सवष लोsाaपासनू cहलत cसत. dपि 

भले हन dपले sाम भले cशी ्याaची वतषिsू िोती मार या 
सवष लोsाaचा हिरावर जीव िोता cन लिानuी ताजेवरी या 
सवांची लाडsी िोती. sधी sधी mtािे िौशी, sिरिान 

हu्िाfs हिराबाfवर िेtील िौलतजािा sॳन जात cसे. 

हिरा ते पसेै dप्या पोरीसाठी साठवे. sाळ पुढे जात uेला 
cन ताजेवरी मोठी िोh लाuली. हिराने साठवले्या 
पशैातले sािी पसेै vरी पाठवले तर वाहििाचे हत्या 
'tरेिी'चे बरेच िेिे हतने िेडले. हतने uावाsडे पाठवलेले पसेै 

हत्या पाठ्या बहििं्या ल्नात sामाला dले. vर्याaनी 
हतला लाt बोलावले तरी ती मानी री dप्या vरी परत 

uेली नािी, मार dपला tुला िात हतने dsसता sेला 
नािी... 

 

eथे िेt्या हरयाaचे sाय िाल िोतात िे हिरा 
डो्याने बvत िोती, cनुभवत िोती ्ििनू हतने ताजेवरी 
सिासात व्ाषची cसताना हतला नाfलाजाने uािa 
हशsव्यास सुॲवात sेली. हतची dfिी तीच िोती cन 

शाळािी तीच िोती. वाहििा वरवर uरीब वाटायची पि 

धोरिीिी िोती. जमीन c्मान ms झाले तरी ती 
हu्िाfsाला cauचटीस येh िेत नसे, ्यामुळे हत्या 
cड्ड्यावर तशी मािसेच येत नसत. बvता बvता sाळ पुढे 

हनvनू uेला हिराबाfचे sेस िळूिळू हपsत uेले cन msा 
सsाळी ताजेवरी ्िाती धुती झाली तशी हिरा्या sाळजात 

वीजा चमs्या....ताजेवरी dfसारtीच समजतूिार िोती, 
cस्या व्तीत रािून िेtील हतनa ्वतbचे शरीर जपले िोते. 

df्या श्िाबािेर जायची हतची टाप न्िती. 
 

cन msे हिवशी dिीत झालa. बाजारात uेलेली 
वाहििा cपvातात जाuेवर मृ् यमुtी पडली. हत्या 
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vरात्या सवष लोsाaवर dभाळ sोसळले. sारि वाहििा 
िीच ्याaची ढाल िोती. वाहििा्या पचात हत्या cड्ड्याची 
मालsी हत्या बहििीsडे, शबनमsडे dली. हत्यात cन 

वाहििा्या ्वभावात िोन धवृाaचे caतर िोते. हतने vराचा 
ताबा vेत्यापासनू s्टमरशी शरीरसaबaध ठेव्यासाठी 
हतथ्या पोरीबाळंना िम ियायला सुॲवात sेली sारि 

हतला cहधsाहधs पसेै िवे िोते. हत्यासाठी हिराबाf िी 
'sाम sी चीज' न्िती. हतने राहिलेले पसेै टाsून हिराबाfला 
vर सोड्यासाठी राuा सुॲ sेला िोता. sमवलेले सवष पसेै 

vरी पाठवनू हिराबाf जाम िसली िोती. शबनम िम tायला 
तयार न्िती. हतने ms पयाषय समोर माaडला, "ms तर 

पोरीला धaड़ाला लाव नािीतर बाजारात gभी sर !"....या 
सasटsाळात शबनमने sामावॳन sाढलेले जु्मनहमया 
पु्िा हत्या sामी dले. ्याaनी sोलsा्यात 'सोनाuाछी'त 

्याa्या ूळtी्या msा sोठ्यात uािे बजाव्यासाठी 
ताजेवरीची सोय sेली. हतथे ्याचा भाचा तबलािी 
वाजवायचा cन uायsीिेtील sरायचा. मार हतथे 

राि्यासाठी हिराबाfला परवानuी न्िती cन ms 

डो्याने caध cसले्या चाळीशी्या बाfला 'हsa मत'िेtील 

न्िती. हिराबाf नाfलाजाने शबनमsडेच राहिली cन 

ताजेवरी sोलs्याला uेली. जाताना मायलेsरे 

msमेsा्या u्यात जीव तोडून रडली. ्याa्या िुbtात 

सामील ्िायला जuाsडे वेळ न्िता, जu ्याaना हन्वळ 

भोuव्त ू समजते ्याaचीिी ms ििषभरी िुहनया cसते िेच 

मुळात जuाला ठाhs sॳन ्यायचे नसते. 

 

ताजेवरी uेली cन हिराबाf tचनू uेली, हत्या 
uायsीतला जि ूराि uेला. हतचे ्याल चुsू लाuले, हतचा 
ताल चsवा tाh लाuला, वास cडsू लाuला. चाळीशी 
पार झाले्या हिराबाfला िवाtा्याची पायरी चढावी 
लाuली. डॉ्टराaनी हतला तपासनू मोठ्या िवाtा्यात 

जा्याचा स्ला हिला. हतथa हत्या सवष तपास्या झा्या 
cन हतला vशाचा ssष रोu झा्याचे हनिान झाले. 

gपचारालाच न्िे तर िोन वेळेचे c्न ्यायला dता 
हिराबाf मिाu झाली िोती हतथa िवाtाना sसा sरिार िा 
रन d वासनू gभा िोता. हतला समाधान msच िोते sी 
ताजेवरी हजथे िोती हतथेिी िेिहविय िोत न्िता. हशवाय 

जु्मनहमयाचा भाचा cजिर ताजेवरीसोबत ल्न लावनू 

सaसार थाटू eह्छत िोता. ताजुने तसा सaिेशा हिराबाfला 
पाठवला cन हिराबाfचा जीव tपू हिवसानaतर dनaिून 

uेला. तरीिी ms cडचि िोतीच, cजिरने हतथे sािी पसेै 

gचल vेतले िोते ्याची परतिेड sर्यासाठी sािी र्sम 

sमी पडत िोती. ्या हशवाय हतथनू हनvता येत न्िते. िा 
हतढा sसा सोडवायचा िे हिराबाfला सुचत न्िते. हतने 

gसनवारी माuनू बहvतले, सावsाराची पायरी चढून 

बहvतली. बॅ asेची िारे cशा लोsाaसाठी sधीच gvडी नसतात 

sारि याa्याजवळ ्वतbची ूळt नसते ना जामीन नसतो 
ना uिाि टाsायला sािी nवज cसतो ! शेवटी हिराबाfने 

sाळजावर िuड ठेवनू तो हनिषय vेतलाच. eतsी व्े 

िेिा्या बाजारात रािूनिी हजने ्वतbचे पाहव्य जपले िोते 

हतने dपले शरीर sुिा्यािी dधीन sेले. dपि cसे न 

तसे लवsरच मरिार dिोत तर मu dप्या लेsी्या 
dयु्याचे भले sॳन मेलो तर dपले जीवन sारिी लाuेल 

िा msच हवचार हतने sेला. ्वतb्या dरो्याची पवाष न 

sरता sा्याsहभ्न, dडिाaड, राषसी, sुॳप, रोuी१, 

िाॲडया, नशेtोर, चरसी, वासनाaध तॲिवृॗ  cशा 
sोि्यािी वtवtले्या हuधाडाa्या िाती हतने ्वतbला 
्वाधीन sेले. हतने हतचा dजार cauावर sाढला, िवापािी 
तर चालचू sेले न्िते. हतची िी िsीsत sुिी तरी 
mनजीू पयंत पोिोचवली. पि तोवर िार gशीर झाला िोता. 
िोन महिने रारaहिवस ms sॳन हिराबाfने पसैा uोळा 
sॳन पोरीsडे पोिोच sेला.मार िे पसेै sसे uोळा झाले 

याची हतला sानोsान tबर िोh हिली नािी. पुढ्याच 

हिवशी हतची त्येत tपू हबvडली तं्िा हतला sेfmमम्ये 

िाtल sेले uेले. बिुधा १९९८ चे ते व ष् cसावे. ती ms 

dठवडाभर िवाtा्यात िोती, dता हतचे वास जड िोh 

लाuले िोते. m्िाना हतने ताजेवरीला हत्याsडे बोलाविे 

धाडले िोते. ती थेट eह्पतळातच dली, df्या u्यात 

पडून रडली. हिराबाf्या डो्यातनू मार dनaिार ू वाित 

िोते.पोरीचे ल्न बvता dले नािी मार या नरsातनू हतची 
सुटsा झाली याचा हतला dनaि िोता. हतचा भावी जोडीिार 

सोबत पािून हतचा जीव dिtी मोठा झाला.... 
 

्या caधारया रारी dयु्यभर सav ष् sरत जuले्या 
हिराबाfचे राि िलsेच हनvनू uेले. िॉह्पटलमधील हभaती 
तं्िा uिuिून uे्या िो्या, ती ्या हबछा्यावर पडून िोती 
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तो हतचे sलेवर cauावर vेhन मsू ॲिन sरीत िोता. हतचे 

s्ििे ्याaनी nsले िोते ्या सवष हनजीव व्तूaनी uहिरे 

gसासे टाsले िोते. वारा सु्न िोhन थबsला िोता तर 

sा्या dभाळातील sृ्िमेv हत्या d््यासोबत 

हि्sाला्या पलीsडे हनvनू uेले. ताजेवरीचे sाळीज 

हविीिष sॳन हिराबाf cनaता्या रवासाला हनvनू uेली. 
ताजेवरीने dप्या df्या हचतेला c्नी हिला तं्िा ्या 
्मशानभमूीत चारच मािसे िोती. ताजेवरी्या िुbtात 

सामील जuाने sा ्िावे cसा रन मला जं्िा पडतो तं्िा 
मी जuाचा ms भाu cस्याची जािीव cपराधी sॳन जाते. 

sामाठीपुरयातील हिराबाf्या मोड्या रasेतले सवष जीिष 
साहि्य dप्या बेuेत भरताना ्यात वीसेs रा्या 
dढळ्या तं्िा ताजेवरीचे वास c्याषत राहिले, मu 

जु्मनहमयाaनी हतला हत्या dजोळची माहिती हिली. dपला 
सaसार थाट्याdधी dपि dप्या dजीdजोबा ियात 

cसले तर ्याaना भेटले पाहिजे िे हतने मनात प्sे sेले. 

cन िुस्याच हिवशी ती मुरािाबािsडे जािा्या रे्वेत 

जोडीने बसली. ती uावाsडे uेली, हतला sळले sी हतचे 

dजीdजोबा वारले िोते मार हिराबाfचा भाh हतथaच िोता. 
्याने dता शेतीवाडी सुॲ sेली िोती. ताजेवरीने dप्या 
मामाला सवष िsीsत साaहuतली तं्िा ्याचे डोळे भॳन 

dले. ्याला sाय बोलावे ते सुचेनासे झाले. ्याने ्या 
रा्या gराशी sवटाळ्या, ्या हिवशी हिराबाf्या 
d््याला न्sीच शाaती हमळाली cसेल..... 

 

sािी महि्यातच ताजेवरीने cजिरशी ल्न sेले. 

िे िाaप्य dता बनारसमधे रािते. ्याaचा सaसार dता 
सुtाचा dिे. ्याaना िोन मुले cन ms मुलuी dिे. 

राम,रिीम dहि हिरा िी ्याaची नावa ! ताजेवरी uायनाचे तर 

cजिर तब्याचे वuष vेतो. मुले चाau्या शाळेत हशsायला 
dिेत. पि हिराबाfने ctेर्या sाळात पसेै sसे जमवले ते 

ताजेवरीला dजिी sोिीिी sळू हिले नािी. नािीतर ती 
dयु्यभर ्वतbला िो् िेत बसली cसती. हिराबाf्या 
ctेर्या sाळात थोडीिार मित sे्याने ताजेवरीने मला 
dधी हत्या sोलs्यातील vरी बोलवले िोते तं्िा मोठया 
सुरेल dवाजात हतने "तुम dये तो dया मुझे याि uली मं 

dज चाँि हनsला जाने हsतने हिनं sे बाि uली मं dज 

चाँि हनsला..." िे uािa uायलa िोतa. 

dता ताजेवरीचे पु्िा हनमaरि dिे. dता हतची 
मुलuी हिरा िी िेtील uािa uा्ये cसa ती sौतुsाने साauते. 

मला ्या हिराला मन लावनू nsायचे dिे. मला वाटते या 
नवतॲि हिरा्या मुtातनू ती सुरेल u्याची cभतूपवूष 
्वuीय uाहयsा हिराबाfच uािa uात cसिार, हतची cधी 
राहिलेली uायsी uा्यासाठी cन dप्या सवष dते२ाना 
भेट्यासाठी तीच परतनू dली cसिार... 

 

मी जं्िा या हिरा्या समोर cसेन तं्िा हतला 
हिराबाfचे dवडते uािे uायला साauेन cन ती uात cसेल 

तं्िा cथाषतच माझे डोळे ूलावले cसतील, हिराबाf्या 
िुिैवी dयु्या्या sॲि uाथेने ते डबडबले cसतील ... 

"जमुना हsनारे मेरो uाँव साँवरे df जाeयो, 
साँवरे df जाeयो,साँवरे df जाeयो | 
जमुना हsनारे मेरी hँची िवेली, 
मै ँरज sी uोपीsा cलबेली 
राधा हsशोरी मेरो नाम........" 

 

dतािी िे uािa मी nsतोय cन d्ाढातील तरल 

शाममेvात हिराबाfची मन्वी त्वीर िळूच तरळून जा्येय  

 

(सचूना- मळू vटनेतील ्यतंची नावे बिलली dिेत. 

यामाuील लेtन िेत ूया हरयाaचे िुbt वेिना समाजासमोर 

माaडिे िा cसनू, ्याबॖल sुिाला dपती वा िरsत 

cस्यास ते मला c्रंड वा ्लॉs sॳ शsतात, लेt 

शेcर sर्यासाठी परवानuीची dव्यsता नािी मार तो 
नावासहित शेcर sे्यास मला जा्त समाधान वाटेल. 

mनजीूसाठी sािी योuिान ियावे वा सिभाu नंिवावा 
cसे वाटत cसेल तर www.preranaantitrafficking.org येथे 

भेट ियावी ) 
*** 

समीरबाप ूगायsिाड 

ठ पता : sameerbapu@gmail.com 

 

 

 

 

http://www.preranaantitrafficking.org/
mailto:sameerbapu%40gmail.com
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sनिता  

रभर 

 

न्ितीस gरी त ूजे्िा, 
ती रार सतावत िोती. 
्व्नाaना झापड येता, 
ती िळूच जाuहवत िोती. 
 

िे सताड gvडे डोळे, 

तुझी झलs पाि्या जाuे. 

बv चaििी हनvनू uेला, 
चाaि्या हनvा्या माuे. 

 

मी uीते cनेs रचली, 
nsाया sोिी नािी. 
मनी सरuम सुॳ ्वराaची, 
रो्याaची सोबत नािी. 
 

बv शै् या तशीच gरली, 
तुझी वाट पािूनी िरली. 
ती tेळ पाि्या g्सुs, 

सजलेली तशीच हनजली. 
 

मी sुठवर जाळू िेिा? 

msाaता caत cसावा. 
त ूपरतुनी येता िारी, 
तुज हमठीत ्वuष हमळावा. 
*** 

िस्ना शानभाग 

ठ पता : prasanna_shanbhag@yahoo.com  

 

 

 

 

 

 

 

sनिता  

चभंदणचकवभ 
 

धुरsटलेला चaिuोल sाजळडोिा्या हथजले्या रतलावर 

येhन हवसावतो, 
तं्िा िलsेच त ूयेतेस, 

dसमaतातील चतै्याला चाaििचsवा िेhन, 

हिठीतले uaधभाररत हनमाष्य vेhन ! 

भेuाळले्या पावलाaचे ठसे न gमटवता चालत पुढे पुढे जात 

राितेस. 

sातडी सोलनू हनvालेले डोिाsडे टs लावनू बसलेले 

भोवतालचे 

cपराधी जरठवषृ तं्िा डोळे हमटून vेतात. 

्लान ॲहधरिुले, sुरतडलेली पाauळीपाने dहि 

cधोह्महलत मिुृलs्या 
d वासनू बसतात. 

vरट्यात लपलेली हचमिीपाtरे तु्या चािुलीने cधीs्ची 
जाuी िोतात, 

cन पु्िा चोची हमटतात. 

डोिाsाठचे हछ्नचराचर तुला पािून मsू dिa िन sरत 

रािते, 

सaथuतीने त ूडोिा्या sाठाशी येतेस. 

तरa uावरचा चaिuोल तु्यामाये्या ्पशाषसाठी जि ू

dतुरलेलाच cसतो, 
तो सवयीने छज़ी िात पुढे sरतो ! 
्याचे dवतन तु्या िेिात झasारते, sाळजात taजीर 

tुपसावा तसे 

त ूडोिात c्वार gतरतेस ! 

तु्या िालचालंचे जािुf sोमलतरa u 

sळsट्या डोिा्या शाaत रवािावर हपसे हिरव ूलाuतात, 

लtलt्या सौिाहमनीला साषीस ठेवनू हपसाळलेला डोि 

तुला सवषशतीहनशी tाली tेच ूलाuतो. 
तु्या नाsातंडात पािी जाते, 

भsास gvडे डोळेिी पा्याdड जातात. 

त ूtोल tोल डोिा्या तळा्या हिशेने जात राितेस, 

tाली जाताना cनाहमsासाठी त ूctेरचा िलवलेला तु्या 
िेमाauरa uी 

मरभठी रवचभरधन 

s१ हि रेरs शती dिे जी मािसाची षमता 
तपासते dहि ्याला हवsासा्या माuाषवर नेते.   
*** 

संरनहत  
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झीजले्या िाताचा तळवा डोिावर तरa uताना हिसतो. 
तुझा dरसपानी िेि sिषमनू जातो cन 

cधाशी डोि पु्िा साळसिू िोतो. 
्या सरशी sाजळडोिावर रंuाळत बसलेला हt्न चaिuोल 

हतथनू gठून वटवाvुळाa्या थ्यात लीन िोत पुढे हनvनू 

जातो. 
िर पुनवेला तुझे िे cसेच चाल ू cसते हs्येs व्ाषपासनू 

्याच uतीने ! 

त ूcशीच येतेस cन sािीिी न बोलता, 
dिोश िेtील न sरता... 
cरूaची धार डोिात्या पा्यात हवरvळवनू त ूविेैिीसारtी 
माती्या uा्याशी जाhन स्व शोधतेस. 

ूvळलेला चेिरा vेhन तोिी हतथेच gभा cसतो cन 

बिाषळले्या डो्याaनी 
sाळीज हव्िाॳन तु्याsडे बvत cसतो. 
हजवाभावा्या मािसाला डोिात बुडवनू मारले्या बात्याaची 
sारिे िाती धॳन तो gभा cसतो. 
्याची यातनू सुटsा नािी. 
वीसेs व्ाषपवूीच हचरuुताने ्याला साaहuतलaय, 

"जोवर ती या डोिात येत रािील तोवर तुला हत्िी लोsाची 
िारे बaि dिेत !, 

त ू cसाच cधाaतरी लटs, त ू sेले्या हववासvाताची सजा 
मी िेत नािी तुझेच sमष िेतेय !" 

तं्िापासनू या sाजळडोिाजवळ तो पायात हtळे 

ठोs्याuत gभा dिे. 

िेिाची हचपाडे vेhन, डो्याa्या tोल हवहिरीत, 

तुझी भ्न रहतमा vेhन gभा dिे ! 

tोल uेलेले पोट, tचनू uेलेली वाsलेली पाठ dहि 

हशरावर मंिूत्या dठविं्या जtमाaनी ्यापलेले 

हवशालsाय भंडोळे vेhन तो gभा dिे .... 

sुजले्या िाताची हशसवीबोटे जोडून तो gभा dिे तु्या 
मािी्या रहतषेत ! 

जोवर त ूमाि sरत नािीस, 

तोवर तरी cसेच 'cधाaतरी' रािावे लाuेल ्याला ...... 
*** 

समीरबाप ूगायsिाड 

ठ पता : sameerbapu@gmail.com 

 

sथा  

म्सर 

 

सa्याsाळी ७ वाजता dहश् sसाबसा vरी 
पोिोचला. dजचा हिवस तसा िारच uडबडीचा िोता. 
सsाळपासनू vरी िोन sरायलािी वेळ हमळाला न्िता, 
dरती हsती राuात cसेल िे साauायची uरजच न्िती. पि 

dशय ला तरी sुठे पाहिलa िोतa ्याने सsाळपासनू. vरातनू 

हनvाला ते्िा तो झोपलेलाच िोता. vाfvाfने vरी dले्या 
dहश्ाला पािून dशयने पळत पळत जाhन पsडलa तर 

dरतीने ms राuीट sटाष टाsला. 
"सsाळपासनू g्छाि माaडला dिे नुसता. जरा sािी िेत 

नािी ्िटलa तर भोsाaड पसॳन बसतो." dरती राuाराuात 

्ििाली. 
"जाh िे ua, ्याला sाय समजतaय, ्याचa वय sाय, dपलa 
sाय?" ,dहश्. 

"िो, रड्यावर सuळa  हमळतa, dहि dपला बाबा dपले लाड 

sरतो िे बरa  sळतa ्याला? सsाळपासनू sािी tा्लa 
नािीये ्याने. मvापासनू िूध िे्याचा रय्न sरतेय तेिी 
पीत नािीये. तचू भरव dता ्याला. मी जरा vर dवरते.", 

cसa ्ििनू dरती हतथनू gठलीच. 

 

dशय बाबाa्या माaडीवर जाhन बसला िेtील 

िोता. dहश्ने िुधाची बाटली ्या्या तंडाला लावायचा 
रय्न sेला पि ्याने िातानेच ती िूर सारली. 
"बरa , नािी ्यायचa िूध? चला dपि tेळूया जरा. ", मu बाप-

लेs चंडू vेhन tेळू लाuले. 

 

dहश् dहि dरती्या ल्नाला cडीच-तीन व्े 

झाली, तोपयंत तरी dयु्य dरामात चाल ू िोतa. पि 

dशय्या ज्मानaतर मार ्याa्या सaथपिे चालले्या 
dयु्यात धावपळ सुॳ झाली िोतa. सuळa  sसa ्याला 
sंिहबaिू ठेवनूच dरेtलa जात िोतa. पि ms िोतa dशयला 
dधीपासनूच बाबाचा िार लळा. सa्याsाळी बाबा vरी dला 
sी ्वारी tुललीच ्ििायची msिम. र्येs हिवस जि ू

्याa्यासाठी नवीन cसायचा. dरती हिवसभराaत्या 
बाळाने नवीन हशsले्या uो१ी dहशशला साauायची. 

mailto:sameerbapu%40gmail.com
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हिवस sसे भुरष sन gडून चालले िोते.dशयचa वय dता 
साधारि िीड व ष् झालa िोतa dहि ्या्या वयानुसार ्याची 
रuतीिी चालचू िोती. dजsाल ्याला रड्याचे िायिे 

sळले िोते. :-) जरा sािी मनासारta झालa नािी sी तो 
भोsाaड पसरायचा. बरa  dहश् oहिसातनू परत येfपयंत 

dरती ्याचa, vरचa sरेपयंत थsून जायची ्यात cसा 
dशयचा वाढता िॉीपिा ! 

 

तासभर झाला तरी dशयची tायची sािी हच्िे 

हिसेनात. dहश्ला हतने dता tेळ थाaबवायला साaहuतले 

dहि वरि-भात हमसळून dिला. df समोर हिस्यावर 

dशय परत पळून बाबाasडे uेला. dहश्लाच मu u्पा 
मारायला समोर बसवनू ती msेs vास भरव ू लाuली, पि 

dज dfचे lsायचेच नािी cसे ्याने बिुतेs ठरहवले िोते. 

dरतीचे तो lsत नािीये ्िट्यावर dहशशने ्याला 
dप्याsडे vेhन sािी बािी u्पा मारत सuळा भात 

सaपवनू टाsला dहि ्याला झोपवलेिी. रारी्या जेविात 

dरतीचे मुळीच लष न्िते. dशय जेवनू झोपनूिी uेला तरी 
हतची m्िढी sा हचडहचड िोते िे dहश्ला sािी sळत 

न्ितa. sसaबसa dवॳन caथॲिावर पड्यावर dरतीला 
dपले cर ूdवरता dले नािीत. 

 

dशयला बाबाचा लळा dिे िे तर हतला मािीतच 

िोतa पि dज sाल तो हतचa sािीच lsत नािी िे हतला 
िारच टोचत िोतa. मा्या िातनू tायला नsॊ, बाबा सोबत 

cसेल तर मा्याsडे यायला नsो sी मा्याशी लाडाने 

tेळायला नsो. बरa  dपलaच पोर ते, dहि तेिी eवलुसa. 
्याला sाय sळिार dप्याला sाय वाटतa ते? ्या्यावर 

राuावनू sाय gपयोu? dहशशला sािी बोलावa तरी sाय? 

sी dप्याच मुलासाठी मी तु्याशी ्पधाष sरतेय? ्याला 
dपले बाबा हरय dिेत ्ििनू ्या्यावर हचडतेय? बरa  या 
uो१ीsडे िुलषष sरावa cसािी रय्न sेला. पि हतला िेिी 
वाटत िोतa sी तो लिान cसतानाच िी cव्था, dप्याला 
dयु्य सोबत sाढायचa dिे. जर िे cसa वाढतaच uेलa तर 

dपि सिन sॳ शsू sा? dज dशयला sािी sळत 

नािी cसa तरी ्ििता येतaय. gड़ा तो समजनू-सावॳनिी 
dfsडे िुलषष sॳ लाuला तर? मला सिन िोfल sा? या 
सवष हवचारात हतला gशीरा sधीतरी झोप लाuली. 

िुस्या हिवशी झोपले्या dशय्या हनराuस चेि्याsडे 

पािताना हतला वाटलa sसa राuाव ू शsतो या हनराuस 

हपलावर? रारीचे हवचार माuे सोडून हतने msा नवीन 

हिवसाची नवीन सुॲवात sरायचa ठरवलa. dज dशयला 
cहजबात रडू ड़ायचa नािी, ्याला cहजबात राuावायचa नािी. 
मu हिवसभर ्याaनी िोvाaनी tपू मजा sेली. tपू tेळ 

tेळले, बािेर भटsूनिी dले. eतरवेळी dरती dशयला 
vेhन बसायची, ्याला छोट्या-छोट्या uो१ी हशsवायची, 
sधी तो लष िेत नसला तरी mtािे uािे ्याला सारtे 

lsवत रािायची. तर sधी तो mtाड़ा व्तलूा िात 

लावताना 'नsो' ्ििनू साauत रािायची sी ्यामुळे ्याला 
sळेल तरी sी ्याला िात लावायचा नािी हsa वा ती tायची 
व्त ूनािीये ते. पि dज यातलa sािीच हतने sेलa न्ितa. 
 

वरवर जरी िे सवष ठीs वाटत cसलa तरी dरतीला 
मनातनू िे sािी पटत न्ितa.cuिीच रािवेना ्ििनू ती 
सa्याsाळी dशयला vेhन हत्या dfsडे uेली. थोडा वेळ 

u्पा झा्यावर हतने मुि्ड़ाला िात vातला. हतचa बोलिa 
lsून df िसचू लाuली. dहश् dप्या बोल्याला िसतॊ 
िे हतला मािीत िोतa पि dfलािी िसताना पािून हतची 
cजनूच हचडहचड झाली. 

 

मu शेवटी dfने हतला समजावलa, "cua वेडे, म्सर 

िा तर मािसाचा ्वभावधमषच dिे. cuिी त ूनािी sा तु्या 
िािाला मी जवळ vेतलa sी राuवायचीस. तुला वाटायचa sी 
माझa ्या्यावर जा्त रेम dिे. ते्िा त ू बाबाasडे तिार 

vेhन जायचीस. ल्नानaतर vरातनू बािेर uे्यावर तुला 
sळलaच ना sी d्िी िोvaिी तु्यावर हsती रेम sरतो 
ते?". 

"cua पि dशय msुलता ms dिे dहि dताशी तर िीड 

व्ाषचाच dिे. ्याला वळि तर लावायलाच िवa ना? 

dतापासनूच मला िे cसa िुसरेपि हमळतa dप्याच 

मुलाsडून. बरa  dहश्ला तरी sाय बोलिार? तो 
्या्याsडून रय्न sरतोच. भाh-बिीि हsa वा हमर-

महैरिी, नातेवाfs याa्यात म्सर cसतो िे मला मा्य dिे 

पि मला याचa वाfट वाटतaय sी dप्याच मुलासाठी 
्वतb:्याच नव्याशी ्पधाष sरावीशी वाटावी िा sुठला 
्वभावधमष?" dरती sळवळून ्ििाली. 
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df ्ििाली, "िे बv, तुला जे वाटतa ते sािी चsू dिे cसa 
मी ्िििार नािी. dहि ्यात ्वतbला cपराधी 
वाट्यासारtaिी sािी नािीये. dशयला बाबाaसारtी dfिी 
हरय वाटावी ्ििनू त ू्याला िवa ते sॳ िेिार dिेस sा? 

नािी ना? तुला sाय वाटतaय मा्यासाठी िे सवष सोपa िोतa 
sा? तु्िी झालात ते्िा मीिी cशीच ms सवषसामा्य री 
िोते. पि मu 'df' झाले. मािसाला ्वभाव बिलिa हsती 
तरी cवvड cसतa, तेच तर ms df sरते. ्ििनू 'पालs' 

िोिa सोपa cसतa, 'df' िोिa cवvड. dप्या मुलासाठी, 
्या्या भ्यासाठी ्याचाच राu ्वीsार्याचा जुuार 

dfला tेळावाच लाuतो. dज तुला वाटतaय sी िी तर 

सुॲवात dिे, cजनू dयु्य जायचaय. तुझa ्िििa बरोबर 

dिे. िी तर सुॲवात dिे तु्या 'df' िो्याची. ्या्या 
परीषा रोज वेuवेu्या cसतात, ्या िेत राििa dहि पास 

िो्याचा रय्न sरिa eतsa च dप्या िातात cसतa. dज 

तुला तु्या या म्सरावर मात sॳन यो्य तेच sरायची 
परीषा ड़ायची dिे.dहि त ूपास िोशीलच याची मला tारी 
dिे. " 

 

मनावरचa मिाaचa ूझa gतरवनू dरती vरी dली 
िोती ! 
*** 

निया भुतsर. 

https://www.facebook.com/VidyaBhutkar1/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

लtे   

आयु्यभं्यभ पटेवभ म्भली 
  

धमुसतात cिनुी निझ्या नचतांच ेननtारे 

cिनुी रत मागत नफरती िध्तभं सारे... 

dसिचे ्िातं् याची d्हाला नमळाली 
cरे पु् हा पटेिा dयषुयां्या पटेिा मशाली... 
 

सुरेश भटाaनी cनेs व्ांपवूी हलिीले्या या 
sहवते्या ूळी स्या्या सामाहजs पररह्थतीला 
cनुसॳनच dिेत. caतषमुt िोhन हवचार sेला तर यातलa 
धuधuतa वा्तव dप्या लषात d्याहशवाय राििार 

नािी. १५ ou्ट १९४७ रोजी िेशाला ्वातa्य हमळाले पि 

्या हिवसापासनू dज्या तारtेपयंत पिाता cसे लषात 

येते sी, िेशाची रuती िो्याबरोबरच eथ्या सम्यािी वाढू 

लाu्या. uरीबी, हनरषरता, बेsारी, ििशतवािी ि्ले, 

बाबरी महशि रsरि, मुaबfम्ये झालेले बाँ्ब्िोट, सaसिेवर 

झालेला ि्ला, sािी मaहिरावर झालेले ि्ले cशा cनेs 

सम्याaना िेशाला सामोरa  जावa लाuलa, या सuळयातनa वाट 

sाढता sाढता, रuती साधायची ्ििजे tरa  तर तारेवरची 
sसरत! रोज sािीतरी vडतa dिे. cहतव१ृी, भsूa प, cपvात 

बाँ्ब्िोट, जातीय िauली cसे रोज sािी ना sािी vडतaच 

dिे. dजच dपल dयु्य tरोtर हsती सुरहषत dिे? 

 

dपिच हनवडून हिलेलa शासन वेळेवर सasटात 

सापडले्या लोsाaना मित sर्यासाठी मािसa पाठहव्यात 

cपयशी ठरलa मu लोs sरिार sाय? cसa cसलa तरीिी 
dिोशिा-या, हव्िळिा-या र्येs मािसाला मित sरिa 
्ििजे ित सामाहजsतaचa भान राtिa cसा dिे sा? याचा 
हवचार समाजात राििा-या र्येsाने हsमान msिा तरी 
sरावा. cशा vटनाaवर सिज मात sरिारा सामा्य मािसू 

िा सaपिूष समाजरचनेचा sिा dिे िी बाब dपिच लषात 

vेत नािी. dज eथa ms वuष cसा dिे sी ्या वuाषला 
वाटतa, 'बािेर sािीिी vडो dप्याला sािी झळ बसलेली 
नािी ना dप्यापयंत sािी येत नािी ना मu िुहनया uेली 
tड्डयात ...' िी मानहसsता sधी बिलिार dिे? 

नाuरीsशारात cसa हशsवलa जातa sी मािसू िा 

मरभठी रवचभरधन 

जuात sोिीिी सaपिूष ्वतaरपिे ञान शोधनू 
sाढले dिे cसे नािी.. 
***  
 हजsडून जे vेता येfल, ्याa्यापासनू जे 
हशsता येfल, ते dिराने ्या.    
*** 

सान ेगुঁ िी  
 

https://www.facebook.com/VidyaBhutkar1/
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समाजशील रािी dिे...या ूळीचा gपयोu बरेच ित लेtी 
परीषेत हमळिारा ms uुि हमळहव्याsरीता sरतात dहि 

मu सोयी्sरपिे िी ूळ हवसॳनिी जातात. सामा्य 

मािसू मार u्प cसतो हsa बिुना ्याला cशा vटनाaची 
सवय झाली dिे cसa मला वाटतa.sुठलािी c्याय 

झा्यावर सरsार हsa वा पोलीस यaरिेला िो् ड़ायचा, चार 

हिवस ्या मुड़ावर चचाष sरायची, ्या मुड़ाहव्यी्या 
बात्या वाचाय्या, पािाय्या, ्यावर ms चचाष sरायची 
dहि मu sािी हिवसाaनी नवा मुॖा हमळाला sी िे सारa  
हवसॳन जायचa. मनात्या सaवेिना eत्या uोठून uे्या 
dिेत ना sी uे्याव्ी झाले्या बॉ्ब्िोटाaसारtे हsती 
बॉ्ब्िोट झा्यावर ्या र्वहलत िोिार dिेत sुिास 

ठाhs? sी dपि ित धयैषवान, सिनशील नाuररs cशी 
हबॳिa लाव्यात ध्यता मानिार dिोत. dताची वेळ cशी 
dिे sी eथa र्येsाचa रोजच जuिa sठीि िोhन बसलa 
dिे cशा sाळात dपि sािीतरी sृती sरिa uरजेचa dिे. 

dपि हनवडून हिले्या बिुताaश लोsरहतहनधंपsैी 
cनेsाaनी dप्याला dवासनaच हिली dिेत. 

 

स्या सuळया रा्यावर सasट dिे भारहनयमनाचa. 
भारहनयमनाचा भार dता सोसेनासा झाला dिे. लोs 

र््यावर gतरले dिेत. dिोलनa िोत dिेत तर sुठे 

िuडिेs, जाळपोळिी िोत dिे. पि dज जी पररह्थती 
रा्यावर dली dिे ्याला ित dहि ित सरsार 

जबाबिार dिे cसa ्ििनू sसa चालेल? dपि नाuररs 

्ििनू जबाबिार नािी sा? िा रन dज र्येsानa ्वत:ला 
हवचारायला िवा. dपि वीज वाचहव्यासाठी dजवर sाय 

sेलa? हsतीवेळा वीजेचa बील वेळेवर भरलa cसे साधे रन 

हवचारले तरी dप्याला र्येsालाच भारहनयमना्या 
सasa टाचा सामना sरिa dिtी सोपa जािार dिे. सरsार 

िो्ी dिे पि हततsेच िो्ी dपििी dिोत िे वा्तव 

्वीsारायला िवa. 
 

dपली cव्था ms हsa वा िोन बs-याaमाuे 

चालिा-या मंढयाa्या sळपासारtी झाली dिे. dपि या 
मंढयाaरमािे sळप ्ििनू न जuता समाजाचा ms 

sृतीशील dहि ्या समाजाहव्यी मनात cहभमान cसिारा 
vटs ्ििनू राििa जा्त uरजेचa dिे. dप्या िेशात २५ 

ते ४० या वयोuटात मोडिारा सवाषहधs वuष dिे. या वuाषने 

dप्या g््वल भहवत्यासाठी ्वत: पावलa नािी gचलली 
तर पुढे dप्या िेशाला, रा्याला, शिराला tपू मोठे dvात 

सिन sरावे लाuतील. dजची पररह्थती लषात vेतली तर 

eथे पुतळया्या हवटबaनेपासनू ते बॉ्ब्िोटाaपयंत dहि 

sसलaिी राजsारि tेळलa जातa. cशा पररह्थतीत नुसती 
टीsा न sरता cसa sा vडतa यावर हवचार sॳन िे sसa 
िोिार नािी याच भान राtिa uरजेचa dिे. 

 

समाजात्या र्येsानेच ्वत: पुढाsार vेhन िी 
पररह्थती बिल्यासाठी ठोस रय्न sेले पाहिजेत. 

c्याया हवरोधात dवाज gठवला जात नािी cसa नािी पि 

cनेs रsरिa िडपली जातात. dजची सामाहजs 

पररह्थती बिल्यासाठी dपि सवांनी msर येिa dहि 

uरजेचa dिे. mtािा रन cनुतरीत राितो तर तो sा? 

uaभीर रsरिाaचे tटले व्ांनुव्े sा चालतात? uु्िेuार 

cनेsिा पुरा्या cभावी हनिो् sा सुटतात?, sुठलेिी 
सasट dले sी cहतरेsी सavटनाasडे बोट िाtवले जाते 

यामाuे राजsारि dिे sा? sारि cतेररsी जर eत्या 
sारवाया sॳ शsत cसतील तर dपली सुरषा यaरिा 
sमsुवत dिे sा? या dहि cशा cनेs cनुतरीत रनाaची 
gतरa  शोधायला िवीत. िे tरa  dिे sी िाaती हsa वा sुठलािी 
बिल िा msा हिवसात िोत नािी पि सुॳवात िोिa tपू 

uरजेचa dिे. िी सुॳवात cशी cसायला िवी ्यामुळे 

dप्या पुढ्या हपढीsडे sोितेच रन cनुतरीत नसतील 

भहव्याची g््वल पिाट पाि्यासाठी dज्या रारीशी 
लढिa uरजेचa dिे ्ििजेच ्यानaतर guविारा र्येs 

सोनेरी हिवस dपि cहभमानाने dहि ्वाहभमानाने 

जu्यात tरा dनaि dप्याला हमळेल. 

*** 

समीर िािळे  

 

 

 

 

 

 

 

मरभठी रवचभरधन 

मो्याa्या िारापेषा vामा्या धाराaनीच मनु्य 
शोभतो.   
*** 

सान ेगुঁ िी   
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sथा  

ू्यभ सभंजवळेी !!  

 

बािेर dभाळ िाटून dलa िोतa.. sुठ्यािी षिी 
पाhस पडेल cसa वाटत cसतानाच ्याचa बरसिa चाल ूझालa.. 
पावसाचa ते ताaडव बvत cसताना मन मार भतूsाळात 

चाललa िोतa.. 
ms षि पु्िा dला, 
vेhन नभ dठवाaचा...... 
पु्िा tेळ सुॲ झाला, 
g्िा माuनू पावसाचा... 
 

tरच पहिला पाhस ्ििजे dठविंची dठवि 

sॳन िेिारा . . . . . . . पहिला पाhस.. 

 

्याहिवशी िी तो cसाच sोसळत िोता, gभा-
dडवा. ढuाaम्ये gठलेले dवाजाaचे मोिोळ; मधनूच 

लtलtिारी वीज.  

 

nन सa्याsाळचा सुमार र््यावर चोिोबाजूaनी 
पा्याचे लंढे dहि यावर cजनूिी बेिाम िोhन थमैान 

vालिारा तो वॳन राजा. जीव वेडावला िोता. रे्वेचे रs 

पा्याtाली िडलेले. हभजले्या, धा्तावले्या मािसाaनी 
्लेटिोमष भरलेला. सरैावरैा धावत िोते. टॅ्सी, ररषा 
पा्याम्ये ठ्प. बसsरीता रचaड uिी. msा ्टेशनपासनू 

िुस्या ्टेशनपयंत ित २० हमहनटाaचे caतर. 

 

जीव uलबला िोता. तो वाट पिात cसेल.........्याचa 
माझ ठरलa िोते......dज ms नाटs बvायचे , dज ६ा 
पावसाचa नाटs पिायला हमळेल याची!  sाय s्पना?  

 

धावती बस पsडली मन cजनूिी ह्थरावलa न्ितa. 
भीती िोती, mवढा पाhस पािून िा थाaबला नािी तर;  

 

sिाहचत तो िा िी हवचार sरेल, सवष वाितुsीचे 

माuष बaि, मी sशी येfन? cन् हनvनू uेला तर? gलट्या 
सुलट्या हवचाराaचा s्लोळ . मी msटीनa परतायचa sसa? 

dता जा्याsरीता तर िी बस हमळाली परत यायला नािीच 

हमळाली तर! 

 

   बापरे! साaयsाळ िोत dली िोती, वॳन ६ा 
पावसाचा caधार, नाटsाची वेळ sे्िाच टळून uेली िोती. 
ििा हमनटावर cसिारa  vर टाsून मी सुरहषततेपासनू िूर 

पळतेय ्या्याsररता ...... 
 

sिाहचत तो थाaबेलिी cन् नािीच थाaबला तर 

............. 

 

भीतीनa वा थaडीनa पि d्ta शरीर शिारल. पसष व 

हभजलेली ूढिी शरीरभर ूढिी vेतली.  
 

र््यात सवषर पा्याचa सारा्य माजलa िोतa. माझी 
छाती भीतीन् िडपली िोती. 

 

        dम्या 'भेटीचा'  ्टॉप जवळ dला, मी gतरले 

समोर 'तो' हिसला. पा्याने हचaब झालेला.......sेसावरच पािी 
िातानa हनपटून sाढिारा.........msिम सुरहषत वाटलa. sािी 
हमहनटापुवीची भीती uायब झाली. मvाशी शरीरभर पसरिारा 
भीतीचा sाटा नािीसा झाला. cau मोिॳन 

dलa..................पावसाची dता भीती न्िती ..िोत ती dस. 

्याला भेट्याची ......! 
 

"tपू पाhस पडतोय dता sाय" तो . 
"sािीच नािी" मी हमह्sलपिान्  ्िटलa. 
"vरी जाhया नािीतर, cडsून पडू" तो. 
 

"तु्िी uेला sा नािीत, मला िोन sरायचा ना! " 

्यावेळी dज्यासारtे मोबाfल न्िते. 

 

"त ूoहिसमधनू हनvाली िोतीस, मला मािीत िोतa 
त ूeथेच येिार ते." ्याचa tारीलायs gतर. 

 

"dहि नसतa श्य झालa cसतa तर" मी sािीिी 
sॳन पोिचले cसते िे ्वतbला मािीत cसनूिी हवचारलेला 
रन. 
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"सa्याsाळी सात वाजेपयंत वाट पाहिली cसते cन् 

uेलो cसतो परत". भेटीची वेळ साडेतीनची, dता पाच वाजत 

dले िोते. 

 

मी पावसाला हवसॳन ित ्याला पिात राहिले  

्याला ते नsळत जािवलa  
िळुच ्याच छानसa िसिa.  
मी ्ििाले  िा वा्याचा uaध ना रे?  

तो ्ििाला … िट… वेडू sुठली…  

 

िा तर हभज्या मातीचा पावसाबरोबर झाले्या 
पहि्या हमलनाचा ततृ uaध… 

 

वारा ित तो वािून dितो eतsa च dहि मu 

हमलनाचा uaध मला हमळाला "्या्या  सोबतीने..... 

 

 पावसातली  ती पहिलीच  भेट...... नाटsाची वेळ 

टळून uेली िोती.dम्याsडे पुरेसा वेळ िोता.  
 

पावसाचा dनaि vेता यावा ्ििनू जवळच 

cसले्या टेsडीवर जा्याचा मोि नािी dवरता dला . 
पावसा्या या मोिs वातावरिात ...... 

 

झपाझप पावलa  gचलतa चढून uेले िोते. ती छोटीशी 
टेsडी. uुलमोिरा्या ूढीने टेsडी चढून जाताना भेटलेला 
वेड्या वा्याचा uaध मला पहि्याaिा ्या्या  सोबतीने 

हमळाला. वळिा वळिाची पाhलवाट cसिारी. ्या टोsावर 

पोिोचेपयंत वास िुलनू dला िोता माझा. पि ्याचा  िात 

िाती िोता. ्यामुळे जािवले नािीत मला माझे रम. हतथे 

पोिोच्यावर हिसले ते ित dभाळा्या भ्या मोठ्या 
sॅन्िास वर जमलेले ढu. षिषिाला साsारत िोती 
dsाराची cहभनव sलाsृती. मी भॳन vेतले सaहधsालाचे 

ते सारे वातावरि.  मा्या डो्याa्या sुपीत sाठोsाठ dहि 

ते साठवतानाचा ्याचा मनाला झालेला  ्पशष मना्या tोल 

डोिात ...! 

 

uार वा्यानa dधीच मनाला  वेड लावलa िोतa. 
पावसाने  sाळीज uलबललa िोतa. ्याची 

सोबत  भावनारधान झाली िोती. सोबत u्पाaची िोडिी 
vालत d्िी हनवाaत टेsडीवरच gभे रािून ्या पावसाची 
रीप रीप पिात िोतो. 

  

तेवढ्यात ्याचा िळूवार ्पशष मा्या िाताला झाला 
्याने माझा िात िातात vेत्याबरोबर मी  " जाuीच uोठली. 
नtहशtाaत uारठली. सवांuात हवलषि मोिरली. माझa जu 

cuिी ्त्ध झालa. ्याचा gबिार मायेचा ्पशष मनाला 
हभडला. sाळजाला साि vालीत राहिला. ्यातनू हझरपिारा 
हववास मनाला gभारी िेत िोता. dयु्यातील sहमटमंट 

cधोरेहtत sरीत िोता. मी ्याचा िात vॉ धरला. 
 

   "tरa च हsती लवsर हिवस जातात ना...! sॉलेज 

सरलa. नोsरी लाuली. sॉलेजात cसताना dपलa रेम 

जडलa. ते gतरोतर बिरत uेलa. ्यानaतर रपोज. ्यातली 
बाहलश नाराजी. नaतर m्से्ट्स. tरa च लाeि हsती छान 

dिेना. cसa वाटतa c्ta dयु्य cसaच जावa. cuिी तु्या 
सोबतीनa.  

 

मला तु्याहवना dयु्याचा ms षििी vालवायचा 
नािी. तु्यासोबत tपू tपू m्जॉय sरायचaय. dपि 

हमळून dपलa vर gभa sॳ . तेथे dपला सaसार िुलेल. tरa च 

सuळa  cuिी ्व्नवत cसेल,'' तो  भावने्या भरात बोलत 

िोता . ्या्या  मनाला dज casुर िुटला िोता. 
 

""िो ना. मी ठरवलaय sी  तु्या df-वहडलाaना 
भेटायचa. ्याa्यासमोर dप्या ल्नाचa रपोजल माaडायचa. 
dता नािी रािवत ua तु्याहवना. तुझी सारtी dठवि येत 

cसते. सuळीsडे तचू त ूहिसतेस. मी tरa च नािी रािू शsत 

तु्याहशवाय,'' ्याने " मा्या  " भावना cचsू ूळt्या. 
मा्या मनाला भावहनs साि vातली. 

 

्याचे " श्ि sानावर पड्यावर मन  भॳन dलa. 
dनaिार ू डो्याa्या sडा ूलाaडून uालाaवॳन ूvळू 

लाuले. यावेळी िोvाa्या मनातील सुtि सोनेरी ्व्नa 
dपली वाट शोधत िोते.ढuाasडे पाित मी पावसा्यासरी 
झेलत राहिले......डो्यातले cर ूलपवत बेभान िोhन हभजत 

राहिले..... 
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हिवसाचा c्त झा्यावरिी हsतीतरी वेळ 

्यािाळत बसलो िोतो d्िी sोसळिारा पाhस! 
"मा्यासाठी त ू dहि तु्यासाठी मी… dयु्या्या 
c्तापयंत… सोबत रािू." cशा d्िी vेत cसले्या 
वचनाaनािी िी पावसाची  साष लाuली िोती.बvता 
बvता  िोvेिी...sधी सुsे सुsे  िोतो dहि sधी ररमहझम 

तर sधी मुसळिार  पावसात हचaब हभजनू ूले झालो,िे 

समजलेच नािी.  
 

्या षिी मार तो पाhस सुॗा  बेभान िोhन 

बरसात िोता, sा्या डाaबरी र््यावर gतॳन तो नाचत 

िोता, tाच-tळ्यात भॳन तो ूसaडून वाित िोता, पानाa-
िुला-झाडावरती थंब बननू पसरला. समोरचा तो डंuरमाथा 
dधी  gvडाबaब िोता, ्या हिवशी  मार ्याच  ्वताचa हिरवa 
ॲपडa सu्याaना ततृ  sरत िोत. 

 

्या पावसाचa ते मनमोिs ॳप पािून  मu मी िी 
ठरवलa sी …………। dपि िी dज cसaच मनसोत, 

मनमुरािपिे बरसायचa, मना्या तaबोरया्या ताराaना dज 

िलsa च छेडायचa,  
 

ू्या िवेत वास vेताना cauावर येिा्या ्या 
शिा्याची भावना श्िात माaडता येिार नािी . 

 

uारवा , िवेतला ूलावा सिज cauाला ्पशष sॳन 

uेला  dहि मनाला थोडा हवसावा हमळाला  
 

थaड ूली dहि cauावर रोमाaच िुलविारी हि 

पावसातली साaजवेळ .......sधीिी न हवसरिार ...! 

 

थोड्या वेळाने gतॳ लाuलो dपि टेsडीची caधारी 
gतरि. ्यावेळी मी ्याला  हवचारलa… "साaजवेळ झाली नaतर 

sाय?" तो सिज ्ििनू uेला...dता caधार ...! "caधार". 

थोड्या वेळापवूी dयु्या्या c्तापयंत msमेsाaना साथ 

िे्या्या शपथा vेतलेली मी िािॳन uेले ्या्या  या 
gतराने. पि मला सावरलa ्या्याच  श्िाaनी… "मी dिे 

ना…"  

परती्या gतरिीवर पावसा्या 
ररपररपम्ये  cडtळिा्या मा्या पाhलाaना हमळाला िोता 
्याचा dधार. ्या साaजवेळी d्िी ्यत झालो िोतो ित 

्या बरसिा्या थंबातुन. 

 

भावनाaचा s्लोळ माजला िोता .हनसषuा्या  मुत 

रa uाaम्ये. dयु्या्या sॅन्िासवर cलuि साaडलेले ते 

भावनाaचे ,श्िाaचे रेमाचे रa u msजीव झा्यावर tपूच सुaिर 

भासले िोते ्या षिी. 
           

पाhसाचा dवेu sमी िोत िोतa. ्याने ररषा 
थाaबवली. vरी परत्याचे माuष msच िोते. ित तो थोडा 
मा्यापासनू पुढे रिात िोता. ररषात ्याला हबलuले बािेर 

थaड cसनूिी मनात gबिार पिा जािवत िोता ...... 
 

पaधरा हमहनटाaत ्याने मा्या  'वाटेवर'  मला सोडले 

व तो पुढे माuष्थ झाला.  मनात साठले्या dठविं्या 
uaधsोशी msेs gvडत राहि्या,  

 

्याaनी मनावर uाॲड vातले. dनaिाचे eaिधनु्य 

मना्या हषहतजावर gमटून dले. dजिी तो cसाच 

dठवतो............नाती बिलली cन् तोिी .............पि िी 
dठवि हनरa तर राहिली. मना्या caधारात नaिीिीपा 
सारtी  तेवत...... 

  

्याला पाहि्यानaतर cनुभवलेली सुरहषतता, 
हववास व हनसuाषलािी धडs िे्याची gमी dज िी जतन 

sरते.  

 

ित सोबत 'तो' िवा cसतो. म्येच वाटेवर 

सोडिारा नsो. हचरa तर मा्यासोबत वाट चालिारा 
"तो"dहि  पावसातील ती ूली साaज वेळ !! 

*** 

सौ. संतोषी sेदार sदम (सठ )  

भायंदर (ठाण े)  

ठ पता : santoshikkadam@gmail.com  

मोबाठल रमांs : 8652211380   
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sथा  

आठवणीतल ेिमे  

 

सरता सरता न सरिारी वेळ ्ििजेच sातरवेळ. 

हिवे लाuिी्या वेळेस sातरवेळ ्िि्याची जुनी पॗत 

dप्या sडे dिे. ms cशी वेळेची sातर ्यात हिवस 

dहि रार msमेsाaना िुभाuतात  dहि ्याचा म्य 

uाठिारी वेळ ्ििजेच sातर वेळ. 

 

्याचा cथष dहि cनुभव र्येsाला माहित cसतो, 
पि sािंना sळतो sािंना sळत नािी. sारि मािसू 

हsती हि िुशार हववान cसला तरी सायasाळ हि sोिाचीच 

चुsचुs्या हशवाय सरत नािी . 
 

ms cशी vटsा ्या vटsेत sोिाची तरी ूढ 

लाuते 

 

जीव sासावीस िोतो, gिास वाटू लाuतa हsa ्िा 
्वहचत लाजरस िस ूयेतa. ्यात पावसाची भर िा gतम रsार 

dिे. cशा सa्याsाळी ू्या िवेत वास vेताना cauावर 

येिा्या ्या शिा्याची भावना, uारवा, िवेतला ूलावा 
सिज cauाला ्पशष sॳन जातो dहि मनाला थोडा हवसावा 
िेhन जाते  ती  पावसातली sातरवेळ. 

 

थaड ूली dहि cauावर रोमाaच िुलविारी हि 

sातरवेळ.  
 

रेम ्ििजे ित ्पशष नसनू िा मनातनू जोडले्या 
रेमाचा cनुभव सुधा cसु शsतो. ्याला िा cनुभव vेता 
dला ्याला रेम समजलa dहि रेम समजल ्ििजे जuिa िे 

dलच. िे cसे छोटे छोटे dनaि मािसाने cनुभवावे sारि 

यातनूच नातa vडत जातa िुलत जातa. 
 

हनसuष िा gतम रsार dिे ्पशष समज्याचा. cशा 
tपू छोट्या छोट्या uो१ी dिेत ्या ्या्या sडून dपि 

हशsू शsतो, समज ूशsतो, cनुभव ूशsतो. ्या्या र्येs 

uो१ीत रेम dिे ित ते cनुभविार मन िवa. हवचार sरता 
sरता माझ लष ्या सa्याsाळ्या हि्याsडे वेढल िोत. 

 

तो सुबs शाaत लta चमsत िोता. ्याची ती 
ह्थरावलेली जोत सवषर sोवळा रsाश पसरवत िोती dहि 

मन रसaन sरत िोती. बािेर ब्यापsैी uारवा िोता. मी 
ूट्यावर बसनू sािीतरी हवचार sरत िोते.  

 

मी बेचेन िोhन मा्या tोलीत जाhन sपाटातील 

ms बरेच हिवस बaि cसलेला डबा gvडला . 
 

्यात िोत माज uुहपत tपू व ष् जीवाशी साठवनू 

ठेवलेलa जपनू ठेवलेलa. ते हवरvळलेल हपaपळ पान dहि ms 

िuड ्याला sोरीव sाम sॳन ृियाचा dsार हिला 
िोता. ्यात िोते sािी मोती धा्यात हपॳन ्याने मा्या 
u्यात बाaधलेले. 

 

dहि माझे डोळे पािावले ्याचा dठविीने. मी 
तुटून हनराश िोhन msटीच पुटपुटले  

sुठे िुरावलास त ू……………?  

वाट पािते मी तुझी .……! 
tपू…………….. tपू dठवि येते रे तुझी dज ...!  dहि 

मी sोसळले tाली …………. सuळ c्ता ्य्त पसरलa. 
बरेच व ष् ठेhन धाuा s्चा झाला िोता dम्या ना्या 
सारtा dहि ्यातले ते मोती tोली भर झाले िोते हवtुरले 

िोते cuिी मा्या मनासारtे. माझे cरिूी dता न थाaबता 
वािू लाuले. मी sासावीस िोhन tचनू रडू लाuले. sशी 
िोfल भेट dपली ……! 
 

 sा िुरावलास eतsा मा्या पासनू त ू…….?  मला 
िवा dिेस त ूशेवट पयंत …………? 

 

शाळा सुट्यावर d्िी ्या तळया sाठ्या झाडा 
जवळ भेटायचो .msिा ्याने मा्या साठी sािी मोती dिले 

िोते ्वत ूgन माळ sॳन. ्याच तळया sाठी मा्या 
u्यात vातले िोते. dठवि ्ििनू हिलa िोत हपaपळ पान. 
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dहि त्यात भेटलेला िuड हझजनू हिलa िोत मला 
ms रेtीव ृिय. tपू dवडायचa मला ्याच cस cसि. 

मा्यासाठी सतत sािी तरी नवीन sारि. d्िी tपू u्पा 
मारायचो. तासान तास msमेsात रमायचो. tपू रेम िोत 

dमच msमेsाaवर. मला dज हि dठवत तो हिवस. 

 

d्िी सuळे सजनू १० वी्या हनरोप समारa भासाठी 
dलो. थोड बोलिa झाल मन शाaत झाल. वेळ झाली ती tरच 

हनरोप ्यायची dहि मला हतथनू हनvावासच वाटेना .. 
 

dज d्िी sािी बोलोच नािी dम्या डो्यातनू 

ित पािी ूvळत िोत. 

 

मला dता तुला भेटता नािी येिार ………. मी … 
मी बािेर चालोय हशषिा साठी .……! 

 

पि ……… मी िे msूि सaपले िोते . पि ्याने मला 
हिलासा हिला िोता . हs तो परत येfल . 

शुभaभवतु ...... 

*** 

सौ. संतोषी sेदार sदम (सठ )  

भायंदर (ठाण े)  

ठ पता : santoshikkadam@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ८६५२२११३८०   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

लtे   

पभऊस रमरभ, 
 

हरय, 

पाhस हमरा, 
 

sसा dिेस? बरेच हिवस झाले तु्यावर sािीतरी 
हलिायचे ्िित िोते. िोय! तेच ते लेt, sहवता वuरेै. पि 

sािी सुचतच न्ितa! 
 

dज शेवटी, sािीतरी हलिायचे cसे ठरवनूच बसले. 

मनात dल, तुला ms छानसa परच sा हलिू नये? sशी 
वाटली s्पना? म्त ना! 

 

dज सवषर हिवसभर पावसाळी िवा dिे, eतsच 

नािी तर, त ूहिवसभर sोसळतोस हs sाय cस वाटत िोत. 

 

हtडsीतनू हिसिारा त,ू  

बािेर sोसळिारा त,ू 

पानापानावर िोिायाष  
तु्या रीतीचा िळुवार नाि त,ू 

्याच नािातनू sानात uुaजिारी  
रेमाची धुaि साि त,ू 

 

 तु्या या dवेuी रेमात हभजवनू हचaब झालेली ूले 

ती पिषराजी ……. cिािा! sाय? सुaिर ृ्य dिे िे! म्त 

वाटतaय! 

  

पि…… पि, िे  dठविीतले सुaिर षि dिेत, 

तसेच  येिा्या भहव्यातले ms सुaिर cपेहषत 

्व्न!जे  cधाशा सारtे साठवत िोते मी मा्या मनात! 

तु्याच हवचाराa्या तaिीत! 

  

ms uaमत बv ना! dज मी तुला पर हलहितेय,पि 

msे sाळी, त ू ्वताच ms पर िोतास जनू महि्यात 

sोसळिारा... त ू परच िोतास, dsाशाने 

पथृवीला  पाठवलेले ms पर !  

चारोळी 

चभरोळी                     
                  

त ूमला ्ििालास, 

dयु्यभर तुला िुलासारtे ठेवेन जपनू 

त ूतुझा श्ि tरा sेलास  

sायम sाट्यात ठेhन  

*** 

सुिणाइ c िाधि  

महालनमम  मुंबठ ११ 

ठ पता : goldanj@gmail.com 

 



नेटभारी f साहि्य चळवळ............................................................................................................................. .................................................. netbhaari@gmail.com 

नटेभारी f हिवाळी cas २०१६                                                                                       netbhaari.jimdo.com 182 

 

 

 

cसे पर जे रिया्या  dत्या  uा्यातनू यायचa ! 
नािी तर ्वतb  eतs रेमान हभजनू d्िालािी हचaब 

हभजविार cस पर, रहसs dहि रेमा्या हवहवध 

रa uात  रa uलेला स्चा हरयsरच  पाठव ू शsतो. dsाशाने 

पथृवीला पाठवले्या परा्या ॲपात त ूयायचास, पि dमचा 
सtा, जीवलu िोhन sे्िा जायचा िे sळायच सुॗा नािी . 

 

तु्या र्येs थंबाने, dवासs  ्पशाषने, caतsरि 

हनवळायचे. तत g्िात सुsले्या uालावर्या tळीला 
dनaिाचे लेि  हमळायचे. 

 

लतावेली, रानोपानी dनaिाच gधान यायचa. d्िा 
sवं्या  s्पनाaना पालवी िुटायची.  मन न्या g्सािाने, 

gमेिीने, जीवन uािे uुिuुि ूलाuायचे. 

 

 पु्िा पु्िा ्याच ्याच ्यती्या  dठविी्या 
रेमात पडावस वाटायचa. tरेच, त ूपाhस ॳपाने sोसळिारे 

परच cसायचास. sधी dनaिाने,sधी रेमाने, sधी िु:tाने 

्याsूळ िोhन तर sधी uारहपठी sरत sोसळत 

cसायचास त,ू sधी बोचर, sाटेरी श्िाने vायाळ sरिारा 
त,ू dनaिाचे िस ूिी त,ू caतsरिाचा बाaध िोडून धाविारे रडू 

िी तचू, c्िुट िुaिsेिी तचू हमरा 
 

dवेuाने धावत सुटले्या भावनाaचा c्लड dहि 

cवtळ झरा ्ििजे ित तचू हमरा. dठविीचा ms िळुवार 

cबोली s्पा ्ििजे ित तचू dहि तचू पाhस  हमरा! cसे 

हवहवध  ॳपa  cसताना तुझे dम्या जीवनात हsती मि्व 

dिे िे तुला  साauायला िवे sा? 

 

g्िा्यात g्िाने  र्त झाले्या सवष 
जीवाना  िवािवासा वाटिारा त,ू बालपिात सुॉी हमळावी 
्ििनू पावसाला vातलेली भोलानाथची साि त,ू  बळीराजाने 

पेरिी  sे्यावर ्याला वाट पिायला लाविारा त,ू sधी 
cवtळ पिे िवामान tा्याचे  caिाज चुsविारा त ू dहि 

cचानs शेतs्या्या uायीवासराa्या मेvम्िाराला  nsून 

धावत येhन जोरात sोसळिारािी  तचू. 

र्येs sोरड्या cसिारया नड़ाaना tळtळ्या 
पा्याने  हभजविारा त,ू df बहििी्यापा्याचा रास sमी 
sरिा्या िे साव्या ियाvनािी तुच ! 

  

cसा सवांचा dवडता त ू sुठे  िडी  माॳन बसला 
dिेस? sुठे dिेस त?ू िे पाhस हमरा, 

 

शेतsरी ते c्य नोsरिार वuाषपासनू सuळेच त ू

ये्याची  वाट पाित dिेत. सu्याa्या तंडचे पािी 
पळाले  dिे. सuळे तुला साि vालतात, नवस sरतात त ू

यावस ्ििनू,्याsुळ  झा्यात sासावीस नजरा 

dsाशाsडे पाित, तु्या िशषनासाठी…! 

  

त ू ये पावसा dहि बv तुला हिसेल ॲष, ूसाड 

पडलेली राने, sोरड्या पडले्या नड़ा, तळी. हपसारा िुलवनू 

dनaिाने  नाचिारा मोर,  sसा gिास िोवनू हपसारा हमटवनू 

बसला dिे. ग़ुरे, वासरे, मािसे ितबल झालीत तु्या 
नस्याने, c्नाचा  vास बननू ये, स१ृीत्या  र्येs 

जीवासाठी ये,  पा्याहशवाय जीवन हव्sळीत झालय.  

 

sधी त ू येतच नािीस तर sधी त ू cवsाळी येgन 

uाव्या uाव पा्याtाली  जातात तर, sधी  हटपसू भर पि 

त ूपडत नािीस. तु्या या लिरी पिाला sाय बोल ूमी ? 

  

सामा्य मािसू ,बळीराजा   तु्या या लपaडावामुळे 

ितबल झालाय हमरा.  रोहििी बरस्या हs मuृाची dस 

लाuते.  msिा पेर्या झा्या हs बळीराजाचा चेि्यावरचा 
dनaि ूसaडून वाितो.  पि, uे्याव्ी  रोहििीत त ूdलाच 

नािीस. मuृात पि त ूिuा हिलास,dिा िी sोरडाच रािीला 
 

हज़थे हजथे थंब थंब िजेरी लावलीस हतथे 

पेर्या  वाया uे्या. बरसता  बरसता cचानs त ू िडी 
मार्याने बळीराजाचे tपू नुsसान झाले. 

 

जuाचा पोहशaिा शेतsरी राजा,  त ूयेशील बरसशील 

या  msा dशेवर चातsासारtी  वाट पिातोय,  ्याsूळ 

झालाय मनाने, ढuाaचा uडuडाट  झाला, मेv uजषना झाली, 
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dहि त ू dलाच नािीस तर ्या्या डो्यात मार पािी 
यायचे. 

तु न ये्याने ्याचे वेळा परs बिलले.  जनू 

ctेरीस त ूयेिार नािीस, िे sळताच तो भहव्या्या हचaतेने 

बळीराजा िािॳन uेला ,रानात चारा नािी ,जनावराaचे िाल 

िोत dिेत, पाgसपािी नािी, शेती नािी, हपs नािी, 
हपsामाuनू हपs vे्या्या रय्नात बँs dहि सावsार 

याa्या sचाट्यात तो सापडला. vेतलेले sजष, vरातील 

gपासमार, हशषिासाठी पसैा नािी, मुली्या ल्नासाठी 
पसैा नािी यामुळे तो cसमथष ठरला.  

 

तु्याहवना जuाचा पोहशaिा ्वता्या vरात 

िलाtीचे जीवन जuतोय रे ! तु्याहशवाय तो cपिूष dिे. 

रारहिवस शेतात vाम uाळतोय, रारीची झोप तो हवसरला 
dिे. 

  

लाtंचा तारििार dज तु्या न ये्याने gपासमार 

भोuतोय, हशवार ूस पडलय ्याच, पा्याचा ms थंब नािी 
हशवारात, नुसती भेuाळलेली माती! cसेलच थंब sुठे 

पा्याचा तर, तो ित बळीराजा्या डो्यात ! 

 

िोय! तचू dिेस न ्याचा हमर ! ्ििनू त ू

ढuातनू  बरसत नािीस ्ििनू तो डो्यातनू बरसतोय! 

 

पिूष मिारा्र पा्यासाठी िळिळ ्यत sरतोय 

िु्sाळ "d" वासनू gभा dिे.  पवूी c्न 

धा्य  हपs्यासाठी तुझी dळविी sरत िोतो.  तर dता 
हप्या्या  पा्याचा रन हनमाषि झालाय. त ू dलाच नािी 
तर sाय िोfल? या स१ृीचे! हवचार sर जरा .  

 

पषाचे थवे मरिाचा  हनरोप vेhन येतील. बळीराजा 
झाडाला टाauला जातोय थाaबव  िे सuळे dता. हमरा !! 

  

थाaब रे बाबा ! cशी हवनविी 
sर्याची  वेळ  dििारा त ू पाhस हमरा ! sुठे िरवला 
dिेस? sा? नािी dलास हमरा? sसला िा ॲसवा? 

राuवला dिेस sा dम्यावर? ये ना रे पावसा. 
  

dम्या sृह्रधान cसले्या िेशातली या 
बळीराजासाठी ये ,ns ना रे  ्याची dतष िाs! पसू न ्याची 
dसवे. सावर ना ्याला dहि ्याच जीवन. 

  

जauलतोड vातs cसनूिी d्िी ्या्याsडे 

वेळोवेळी िुलषष sेले.  पि ्या मुळेच  हनसuाषचे सaतुलन 

हबvडले.  पररिामी  पावसाचे रमाि vटले.्यहच पररिीती 
िु्sाळात झाली.  तसेच वषृ तोड झा्यामुळे c्प्व्प 

पावसानेिी  जहमनीची धपू रचaड रमािात िोh लाuली 
ते्िाच dता  जािवले हs वषृ तोड sॳन d्िीच dम्या 
पायावर धंडा माॳन vेतला dिे. 

 

d्िाला मािीत dिे.  dज  मािसूच या सu्या 
पयाषवरिाचे  सaतुलन हबvडव्यासाठी  sारिीभतू dिे . 

  

तुsाराम मिाराजाaनी "वषृव्ली सuेसोयरे" 

मानले  ्याaनी िा iिानुबaध sायम ठेवला. पि मािसाने 

्वाथी वतृी ठेhन sािीिी हवचार न sरता जauल तोड sेली 
dहि dज ्याचे पररिाम d्िी सuळेच भोuत dिोत. पि 

gहशरा sा िोfना  िी uो१ dम्या हनिशषनास dली 
dिे.  पाhस हमरा !  

  

"झाडे लावा िेश वाचवा " िी  vो्िा सवषर  हननािू 

लाuली dिे. वनमिो्सव िा ms रा्रीय g्सव झाला dिे. 

c्न, वर, हनवारा या मुलभतू uरजा, िी झाडे, 

वेली  भाuवतात.  िे मािसा्या लषात dले dिे.  तो dपली 
चsू सुधारत dिे,  

 

पि या सu्याaची हशषा त ू dम्या बळीराजाला 
िेh नsोस.  मािसाने हवsासाची हsतीिी हषतीज uाठली 
तरी तो हनसuाष्या पुढे sधीच जाg शsत नािी या 
वा्तवाची जािीव ्याला  न्sीच झाली dिे. 

  

िे पाhस हमरा ,तचू dिेस ms हववास जो 
बळीराजाला पु्िा जीवन िेh शsतोस ,ये पावसा dहि ित 

लढ ्िि, मा्या बळीराजाला साau!  ्याला ्िि " मी येतोय 

या व्ी, न्sीच येतोय. पवूीसारtाच cuिी मनापासुन 

बरसत येतोय, त ू sाळजी sॳ नsोस शेतsरी हमरा, 
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नवनवे रयोu sॳन,  तु्या s१ाने  िे भरडलेल हवव मी 
िुलवेन .तु ित तयार रिा. हतफन dहि नाauर vेhन िा बv 

मी dलोच!" बस ! eतsाच तुझा हिलासा, ्या बळीराजाला 
gभी रिा्याची न्याने हि्मत िेfल. g्मा vातािे ्याsूळ 

झालेला जीव, sरपलेली  लतावेली, sा्या भुeत casुरलेले 

बीज, बv sसे dनaिाने सुtावेल . 

   

cजनू िोन महिने हश्लs dिेत.  याव्ी  जोरात 

बरसत  ये, uडuडाट  िोh िे. पथृवीने हिरवा शाल ू पाavॳ 

िे.  vुauराaचा  साज चढून  जीवहशवा्या जोडीला  sुa sूवाचा 
हटळा लाhन हतििी वॳन धा्य पेरले  जाh िे. ms िािा 
शaभर  िाने िेतो याची रचीती पु्िा msिा िोgन जाh िे. 

  

 न्या  साषा्sाराचा, सजृनाचा षि पु्िा पु्िा 
पिायला हमळू िे. बळीराजा समृॗ  िॊg िे, पयाषयाने िा िेश 

समृॗ  िोh िे 

  

िीच तुला sळsळीची हवनaती  dिे पाhस हमरा,  
मोठ्या मनाने माि sरशील, dम्या वरचा ॲसवा राu 

सोडशील, cशी cपेषा sरते . 

 

dनaिाने ये ,नाचत ये, बाuडत ये  d्िी वाट पिात 

dिोत ,मu येतोस ना ? लवsर! ये िa !  
 

वाट पािते ! 

 

sळावे, 

  

तुझीच ms मरैीि 

*** 

सौ. संतोषी sेदार sदम (सठ )  

भायंदर (ठाण े)  

ठ पता : santoshikkadam@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ८६५२२११३८०   

 

 

 

sनिता  

आठवणीच ेचभंदण े 

 

हन्या नभा्या त्यात, 

हषहतजा्या हsनायाषशी.... 
 रोज येते चaिsोर, 

साaज वेळे्या  िाराशी .... 
 

तु्या dठविीचे चाaििे, 

 िाटते मा्या मनात, 

तु्या मा्या रीतीतनू, 

 gजळले साaजवात..... 

 

तु्या ये्याची चािूल लाuता, 
सडा हशaपीते रातरािी... 
मज षि षिाची रतीषा, 
तुझ पािता पat मनाला िुटते ........ 

*** 

सौ. संतोषी sेदार sदम (सठ )  

भायंदर (ठाण े)  

ठ पता : santoshikkadam@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ८६५२२११३८०   

 

sनिता  

पभऊस तु्यभ आठवणीतच गलेभ  
 

यaिाच सuळा पाhस तु्या dठविीतच uेला 
sधी dला sधी uेला sािीच नािी sळला 
माती dप्या नािात uुिuुित िोती 
सf aची सर बरसत िोती 
मी मार तु्या dठविीतच ्याsुळ िोत िोती 
मोर रािात नाचत िोते 

वषृ वेली uात िोते 

मी मार तु्या dठविीतच हचaब हभजत िोते 

पाhस uे्या वर sळला 
पाhसा्या ये्याने हिरवा iतु बिरला िोता 
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cuaिी पु्िा पाररजात िुलला िोता 
वातावरि msिम रस्न झाला िोता  
सuळा जu dनaिा्या पाhसा ने हभजला िोता 
मा्या मनाला मार cजनू िी 
तु्या हवरिाचाच sाaटा ॲतला िोता 
तुझ पािता पat मनाला िुटते ........ 

*** 

िषैणिी पारस े  

री भा्sर राि पारस ेmsता sाँलोनी 
िानtड ेभिन ििळ चंदनगाँि  

नछंदिाडा (म. ि.) 

ठ पता : vaishnaviparse@gmail.com 

 

sनिता  

रतची कहभणी  
 

बसतो तसहबरी समोर तु्या |   
मन भटsे uत षिात ्या  || 
साथ नािी तुझी नहशबी या   |   
cथष नािी gरला जu्यात या ...|| 
 

dनaि िोता सिवासात तु्या |  
जीवनबाu म्त  िुलली िोती  || 
मीच sाय िी  िुहनया सारी |  
ॲपास तु्या भुलली िोती .|| 
 

मनातली जाuा तुज हिली िोती |   
तु्या िी मनात ती थोडी िोती   || 
हनमषल नाते िोते मन साि िोते |   

vडले cसते रमाि ते िी माि िोते  || 

 

परsी न्ितीच sधी ्ििनू  |   

साaहuतले िोते तुला हsतीिा  || 
sैि चढता धुaिी ्याची बेsार |   

हजasता हजasता िोते sधी िार ||  

 

gaचीवर जाhन वेuाने sोसळता |  

gभारी vेhन पु्िा सावरिे  || 

िे sािी तुला जमलेच नािी |  
हमटलेले डोळे पु्िा gvडलेच नािी  || 
*** 

cঁण नि.दशेपांड े 

पणु े

ठ पता : arunvdeshpande@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९८५०१७७३४२   

 

 

sनिता  

सभंगतभ यते नभही  
 

तुला ते सारे dज dठवते sा ते माहित नािी 
ठरवले हsतीिा मला ते हवसरता येत नािी  || 

 

sधी dठवेल sाय dठवेल  sािी नेम नािी  
dठविी सायाष तु्या िुसयाष sुिा्या येत नािी   || 
 

मंिीभर्या िातावरचे  त ूनाव माझे िाtवले  

tोटे िोते िाtले िे dजिी  ्ििता येत नािी   || 
 

vुटमळते िे मन dsाशी सर्या सa्याsाळी  
हभरहभरते gिासवािे ते tाली sािी येत नािी   || 
 

हिवाना dिे तुझा मी  िे uुहपत नािीच राहिले  

मनात dिे तु्या sा तुज साauता येत नािी ?  || 

 

sुह्सतपिे िसती लोs िे िuड-sाळजाचे 

हििवतात मज हsती sसे  साauता येत नािी   || 
 

sॳ मुsाबला हन१ुर  िुहनयेचा हमळूनी िोvे  

sसे cसती हिवस gड़ाचे ? साauता येत नािी   || 
*** 

cঁण नि.दशेपांड े 

पणु े

ठ पता : arunvdeshpande@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९८५०१७७३४२   
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sनिता  

आयु्यभचभ सभर  

 

मातीतुन dलो मातीतच जायचे 

मातीतुन dलो मातीतच जायचे 

 

िे िेि हववाचे परd्म ्िायचे 

सोडुनी cिasार समाधानी ्िायचे 

हिटोनी पाप मुत ्िायचे 

मातीतुन dलो मातीतच जायचे।। 
 

नsो िाव sशाचा 
नsो e्ाष sुिाची 
sॲनी िान ्वuष uाठायचे 

मातीतुन dलो मातीतच जायचे।। 
 

vेhनी ञान sॲनी िान 

eतराaना sायष सोपुहनया 
र्िाaड हजsाaयचे 

मातीतुन dलो मातीतच जायचे।। 
मातीतुन dलो मातीतच जायचे।। 
*** 

नियांsा लममण मान े

सातारा 
मोबाठल रमांs : ९८९०३६१८९६   

 

 

sनिता  

कभय खभईल घभस 

 

बळीरा्याला राजा ्ििता 
राजा sधी झालाच नािी 
cहधsार तर सोडाच  

स्मानान sधी जuलाच नािी 
 

हिली सरsारने पोटuी  
तर पाhस पडलाच नािी 
तरीिी िुलवली शेती  
पि मािसाने िर हिलाच नािी 
बळीराजाला राजा ्ििता तु्िी 

tळuी पोटाची भर्यासाठी  
बी ्याने पेरायच 

dय्या हबळात नाuोबा ्िित 

सार ते लुटायच  

 

mवढ sॲन  

लावला बळीराजाने िास ? 

सaपला बळीराजा  
तर sाय tािार vास ? 

*** 

नियांsा लममण मान े

सातारा 
मोबाठल रमांs : ९८९०३६१८९६  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sनिता 

रिय े                    

 

हरये, तुला वसaत िा हनवाaत वेळ माuतो 
िवेवरी  सुuaधधुaि  मaि    साि   vालतो 
हतथे तु्या  s्याaवरी बिार येत duळी 
मला  eथेच  जािवे,  जरी हतथे  बिार  तो 
 

सभोवताल िवषळे तु्याच sोव्या  छटा 
तुझाच वास caतरी  धुमारतो, gधाितो ! 
जरी न  भेटतो तुला, न श्ि  तचू बोलते 

तु्याच ्पशष जाहिवा, पु्िा पु्िा शिारतो 
 

समेट  त ू मला  cसे, लपेट  त ू मला  तसे  

cशाच  ्व्नजाहिवात रोज मी विावतो 
हनवाaत चाaि्यात, uार्यात जीव  msटा 
न बोलता तुलाच dज साau sाय साauतो ?_ 

*** 

िा. sनिता डिरे-लाहुडsर  

cमरािती  
ठ पता : neetidaware@gmail.com  
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पु् तs पररचय  

जीवन खरंच संुदर आह े

 

 

 

 

*िीिन tरंच सुंदर dह.े (sनिता संरह)* 

(sिी धनंिय शंsर पाटील.) 

           

 eaटरनेट dहि िेसबुsवर साहि्य लेtन sरिा्या 
लेts-sवी म्ये सात्याने हवहवध ्वॳपाचे लेtन 

sरिारे -लेts-sवी-चारोळीsार -धनaजय शasर पाटील 

मauळवेढा, िे नाव वाचsाa्या चाauलेच पररचयाचे झाले dिे. 

जानेवारी -२०१६ -्ििजे या व्ाष्या dरa भीच ्याaची ms 

न्िे तर तीन पु्तsे रsाहशत झालीत. 

१. जीवन tरचa सुaिर dिे- sहवता सaरि. 

२.  ृियी वसaत िुलला - चारोळी सaरि  

३. ती पु्िा भेटली - sथा सaरि  

या पsैी - जीवन tरa च सुaिर dिे " या sहवता सaरिाचा 
पररचय sॳन िेतो dिे. 

 

"जीवन tरचa सुaिर dिे" ्याaचा िा पहिलाच 

sहवता सaरि. र्तुत सaरिातील sहवता वाचनू पहिली uो१ 

जािव ू लाuते ती ्ििजे या sवीला जे हिसते, जे जािवते 

्यावर ्यत िो्याची ्याला ms रsारची cसोशी dिे, 

cधीरता dिे. यामाuची ्याaची तळमळ dहि यामाuची 
भावना हनtळ dहि रामाहिs dिेत ,याहव्यी िुमत 

cस्याचे sारि नािी. 
 

जीवन tरचa सुaिर dिे "  sहवता सaरिात msूि 

५८ sहवता dिेत. मनोuतात sवी ्िितो dिे sी- "श्ि 

जि ूजीवनच झाले ,श्िाaशी vॉ मरैीचे नाते जमले, यातनूच 

cनेs हव्यावर sा्य हनहमषती झाली ", िे cuिी tरे dिे. 

sारि  या सaरिात - रेम हव्यs cनेs sहवता dिेत, 
तसेच सामाहजs सaिेश, मािसा्या मनात cसले्या हवहवध 

भावना, dज्या वतषमानावर ्यत िोिारी sहवता cशा 
हवहवध sहवता धनजaय पाटील याaनी हलहि्या dिेत. 

 

 या सaरिातील cनेs sहवताaमधनू sवी-धनaजय 

शasर पाटील cहतशय भावहनs िोhन ्यत िोतात, 
्याa्या sहवतेचे िे सुरेt लषि dहि वहैशट्य dिे.या 
सaरिातील - 
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 मला dवडले्या sािी sहवताaचा g्लेt जॳर 

sॳ eह्छतो... 
 

१. मनात्या dठविंचा िा लपaडाव सारा , 
   वाितात sधी-sधी cरूa्या धारा . 
   हचत  नािी था्यावर , 

  मनात ित dठविंचेच  vर . ...( मनात्या dठविी 
..प.ृ६ ) 

 

२. श्ि ूठावरी येतात , 

    मनातली भावना , 
    साauुहन जातात . 

    सुt , िु:tाचे चि सारे  

    जीवनात वाितात sधी-sधी , 
    तुिानी वारे ........(मनातले sािी .प.ृ१४ ) 

 

३. dज dिे पसैा , vरिार , 

    पर df तु्या नस्याने , 

    मनाला वाटतो caध:sार .....(dठवि मायेची ..प.ृ२६ ) 

 

४. msटे िे मन sधी रमनू uेले , 

    या sहवताa्या िुहनयेत. 

    ते sधी  sळलेच नािी, 
dता ्यानी, मनी  sहवता dहि sहवता .(sहवताa्या 
िुहनयेत...प.ृ२९ ) 

५. वाढ्या वाड्या  cन व्ती , 
     वाटते मज vरटे बाaध्याची धा्ती  
    वषृतोड cमाप िी वाढली  
    जि ू जu्याची ्यव्थाच मोडली ...(सav ष् जu्याचा 
..(हचhताf ) . ( .प.ृ५६ )  

 

६. sर सामना ,सav ष्मय जीवनाचा , 
    तोल ढळू िेh नsो मनाचा . 
    tडतर रवासात या cपयशी माuाष्या , 
    सरू uवसेल तुला जीवनाचा ...(जीवन सav ष् ..(प.ृ६४ ), 

 

 sवी धनaजय पाटील याa्या sहवता लेtनाची 
झलs... ्याaची dशावािी sहवता या पुढील लेtन रवासात 

cहधs जोमाने dपली वाटचाल sरिारी cसेल ..िे न्sी. 
धनaजय शasर पाटील िे नुसते sवीच नािीत तर ते sथाsार 

िेtील dिेत... साहिह्यs ्ििनू ्याaची sामहuरी 
cहधsाहधs बिरत जावो cशा लेtन-शुभे्छा ्याaना िेतो. 
-------------------------------------------------------------------- 

 

पु् तs -पररचय - 

cঁण. नि. दशेपांड े 

पणु े 

संपsइ  -९८५०१७७३४२  

----------------------------------------- 

 

sनिता -संरह - 

िीिन tरच ंसुंदर dहे  
प.ृ६४ , मू्य-ঁ.६० /- 

sिी - धनंिय शंsर पाटील  

धमइगाि रोड,माळी ि्ती, 
धनंिय ननिास,मंगळिढेा. 
ता. मंगळिढेा, नि.सोलापूर  

संपsइ  -८३८०९१६१५५  

 

--------------------------------------------- 

 

िsाशs - 

नििय बsु सन्हइससे - 

६ c, सशुीलनगर , भारती नियापीठ समोर, 

नििापूर रोड, 

सोलापूर . 

संपsइ - ९०२१७२७३३२  

 

-------------------------------------------- 

*** 

cঁण नि.दशेपांड े 

पणु े

ठ पता : arunvdeshpande@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९८५०१७७३४२   
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sनिता  

मुसळधभर पभऊस 

 

मेv िाटून येतात 

dsाश झाsून जाते 

सयूषिी िडपुन जातोय 

msा uडि caधारात  

 

 षिात धाhन येतात 

 sाळेsुॉ मेv  

 cन्  ..... हन्त्ध  

 हsलरव पाtराaची  
 

 बेभान िोhन वारा 
 पळत सटूतोय सुसाट  

 sतल sरत  

 माuष्थ वषृाaची  
 

 ल्t ल्t वीजा 
 डो्याaपुढे चमचमतात 

 नभ uड़uडतात   

 dसमaतात  

 

 वायाषचा dिोश 

 हवजाaच थमैान  

 vनuिष मेvाaतनू 

 मुसळधार पाhस  

 

 हजवाaचा dsाaत 

 पाtरताaडव  

 वषृाaची सळसळ 

 मुसळधार पाhस, ित मुसळधार पाhस 

*** 

निशाल s्हेरsर 

ननंभा नि cमरािती 
ठ पता : shabdasnehi@gmail.com 

मोबाठल रमांs : ९६३७४३७४१२  

sनिता  

गुणगुणतभ ूठभंवर हळव ेगीत 

 

uुिuुिता ूठाaवर िळवे uीत, 

मी हsa हचतसा बेभान िोhन जातो... 
तालासुराa्या लयबॗतेत मu, 

मी cहवहचत िरवनू जातो... 
 

राaत ना gरते मनाला sसली, 
मी uीत uुिuुित msटाच चालत जातो... 
भोवताल्या uिीतिी sधीचा, 
मी msटा msटाच gरत जातो... 
 

हनश्िाaचेिी uवसतात मu cथष sोिते, 

मी मार तालासुराa्या लयात uुaतनू जातो... 
gमजला नािी बोध sशाचािी जरी, 
मी uा्या्या बaधनात cडsत जातो... 
 

uुिuुिता ूठाaवर िळवे uीत, 

मी वेu्याच हववात रमनू जातो... 
तालासुराa्या लयात uुaतनू uुaतवनू, 

मी भान िरपनू जातो... 
 

uुिuुिता ूठाaवर िळवे uीत, 

मी भान िरपनू जातो... 
*** 

गणशेदादा नशतोळे  

ठ पता : ganeshdadashitole@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

मरभठी रवचभरधन 

 dयु्यात sोि्याच मयाषिा नािीत ित 
तेवढ्याच dिेत ्या तु्िी तुम्या मनात हनमाषि sे्या 
dिेत... 
*** 

संरनहत  
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sनिता  

््द आरण पभऊस 

 

sाल रारी्या साtरझोपेत, 

cचानs श्िच ्व्नात भेटले... 

हsरष  नीरव शाaततेत, 

ते मा्याशी बोलु लाuले... 

 

dजsाल मा्याशी त ूsॉी vेतली वाटतa, 
लट्या राuात श्ि बोलले... 

cसa sा वाटतa तुला रे वेड्या, 
मी ्याला dधाराचे gसिे बोलले... 

 

रोज हलििार्या त,ू 

dजsाल सuळे सोडून तर नािी ना हिले...? 

sी रास िोतो मा्या भेटायला ये्याने, 

्ििनू तर नािी ना मला टाळायला सुॳ sेले..? 

 

नािी तर dजिी मी हलिीतोच sी, 
पि cधनूमधनू sवडसे vेत... 

sसा टाळू शsेल तुला मी, 
त ूतर मला सवष्व dिे हिलेले... 

 

मu िे dपलa भेटिaिी, 
पावसासारtaच झालaय समजायचa sा मी..? 

तुला तिान लाuली sी, 
त ूमाझी dठवि sाढिार मानायचa मी...? 

 

बरa  झालa बोलaला त,ू 

tरa च तुझa येिa जािa पावसासारtaच झालaय dता... 
sधी त ूररमहझम बरसला तर, 

मीिी विावत जातो msिम तु्या सरंसारtाच... 

 

त ूsोसळायला सुॳ झाला मनसोत sी, 
मार माझa tुप tुप वाटोळa  िोतa... 
सuळच sाम जसa्या तसa ठेhन मu, 

मन तु्यात uुaतनू िरवनू जातa... 
 

मी तरी sाय sरिार याला, 
माझa येिa जािa sुठे मा्या िातात dिे..? 

तु्या मनाला msटa msटa वाटायला लाuलa sी, 
मरैीचa sतष्य हनभवायला मला यायलाच लाuतa... 
 

tरa य श्िा तुझaिी cन माझaिी सuळa , 
dजsाल सuळaच sािी cलबेल झालaय... 

तुझa येिaजािa cन मा्या मनाचa msटa िोिa cसो, 
सuळaच sािी पावसासारta बेमालमू झालaय... 

सuळaच sािी पावसासारta बेमालमू झालaय... 

*** 

गणशेदादा नशतोळे  

ठ पता : ganeshdadashitole@gmail.com 

 

 

 

 

 

sनिता  

तु्यभ अंगणी अबोलीच ेबन  

 

तु्या cauिी cबोलीचे बन                                           

 हनbश्ि सवाaिाने भरवले मन.... 

                                                                                               

sुिी तरी cसाव लाuत, dप्याला माननारa  
dप्यािी नsळत, dपल िुbt  जािनारa  
 

वॲन हsती समथष cसलो तरी dत्या dता ढासळत cसतो       
dप्यािी नsळत dप्या िुbtात हमसळत cसतो 
 

वसaता्या ्वाuतासाठी पळस msटाच बिारला      
पाने नसली तरी uडि िुलाने शृauारला। 
*** 

नियंिदा 
ठ पता : ss.tagalpallewar@gmail.com 

मोबाठल रमांs : ९०२८३३२८०८    
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लtे   

खरंच आपण ्वतंर आहोत 

 

नुsताच भारताचा ्वातa्यहिन भारतभर मोठ्या 
धड्यात साजरा sेला uेला. पaतरधानाaचa हिमाtिार 

भा्ििी nsलa. राजपथवर सै् याचa सaचलन सुॗा पाहिल. 

िेशा्या सa्sृतीचa िशषन vडलa. पि या ्वातa्यहिना्या 
हनहमताने ms रन gभा राितो.  
 

tरa च dपि ्वतaर dिोत..?. 

 

sािी या रनावर मला वेड्यात सुॗा sाढतील. मu 

sाय मौज ्ििनू ्वातa्यहिन साजरा sरतो sा..?  

 

्याaचaिी tरa च dिे. ्याaनी sधी याबाबतचा 
हवचारच sेला नािी. पि tरa च हवचार sेला तर र्येsा्या 
मनात िा हवचार न्sी ज्म vेfल. tरa च dपि ्वतaर 

dिोत..? माझa तर gतर dिे नािी. िो न्sीच नािी. dजिी 
d्िी uुलामहuरीत dिोत. १५ ou्ट १९४७ रोजी eaरज 

भारत सोडून cहधsृतपिे हनvनू uेले याचा dनaि ्ििजे 

१५ ou्ट. यापहलsडे मला तरी िुसरी uो१ वाटत नािी. 
eaरज ये्याcuोिरपासनूच dपला िेश uुलामहuरीतच 

हनपहचत पडला िोता dहि dजताuायत तसाच uाढ झोपेत 

dिे. sुa भsिाष्या nsीव िaतsथेसारtा सिा मिीने 

झोपलेला न्िे तर cजनू झोपच झाली नािी cसा dिे 

dमचा िेश.  

 

जाती धमाष्या जोtडात cडsलेला. जातीयवाि, 

धमषवािा्या जळमटाaनी uुलाम िोhन बसलेला. caधर्िेला 
sवटाळून बसलेला uुलाम. 

 

dमची सa्sृती ज्माला dली dहि सोबत जात, 

धमष, पaथ, विष cसे सuळे वाििी सोबत vेhन dली. याला 
्वतbला रे२ समजािारे हजतsे sारिीभतू िोते dहि 

dिेत हततsेच ते मा्य sरत लािून vेिारे dपििी 
sारिीभतू िोतो dहि dिोतच. िे dमचa सिभा्य िोतa sी 
सुरवातीला सराट cशोs मध्या sाळात शिाजीराजे, 

राजमाता हजजाh,  छरपती हशवाजी मिाराज, सaभाजी 
मिाराज dहि eaरज sाळातील मिा्मा िुले, राज्ी शािू, 

्या.रानडे, लोsमा्य हटळs, मिा्मा uाaधी,  बाबासािेब 

daबेडsर cशा मिापुॲ्ाaनी dपाप्या परीने ्या ्या 
sाळात ्यापs लढा हिला. dहि sािी caशी या वािाaना 
हtaडार पाडलa. eaरज dले dहि जात, धमष, पaथ, विष या 
वािाaसोबत caधर्िेने हनपहचत पडलेला िा िेश cजनूच 

झोपे्या tाfत लोटला. या tाfतनू बािेर sाढ्याsरताच 

cनेsाaना बहलिान ड़ावे लाuले. dहि १५ ou्ट १९४७  
रोजी नवीन सुयाषची पिाट हिसली.  जuाला िाtव्याsरता 
तरी धमषहनरपेष भारताचा ज्म झाला. परa तु वा्तवात ते्िा 
पासनू धमषवाि dहि जातीयवाि cजनूच बोsाळला. ्या 
हिवशी या िेशाने राजsीय ्यव्था ह्वsारली dहि 

राजsीय पष ज्माला dले. ्या हिवशी पु्िा msिा 
झोप्या्या हिशेने वाटचाल सुॳ sेली. माuील व्ी ms 

हचरपट येhन uेला. नीळsa ठ मा्तर. िाaहतsारsाaवरच 

dधाररत िोता. ्यातील हsशोर sिम याaचा डायलॉu या 
राजsीय पषाa्या sरता cuिी यो्य वाटतो. *१५ ou्ट 

१९४७ रोजी sाय झाले तर ित परsे uोरे eaरज जाhन 

dपले sाळेसावळे eaरजच dले.* सोबत या राजsीय 

पषाaसोबत धाहमषs dहि जातीयवािी सavटनाaना पेवच 

िुटले. dहि dमचे िेच मिापुॲ् सुॗा वाटून vेतले uेले. 

पररिामी dमचा िेश पु्िा msिा uुलामहuरीतनू cजनू 

tोलीsडे वाटचाल sरीत dिे. 

 

्या सa्sृतीचा मोठा तोरा d्िी हमरवतो ्याच 

सa्sृतीने d्िाला पुॳ् राधा्यता हिली. dहि d्िाला 
ज्माला vालिारी री sायमची बaहध्त sॳन टाsली. 
री ्ििजे sेवळ gपभोuाची व्त ू या मानहसsतेची िेि 

dम्या सa्sृती ने हिली dिे. याच मानहसsतेचा बुरtा 
िाड्याचे sाम सतत समाजसुधारsाasडून sेले uेले तरी 
dजिी dम्या समाजात ्याचे मुळ तसेच dिे. 

 

caधर्िेचा तर सुहपs भाu ्ििजे dमचा िेश. 

sोि्यािी uो१ीsरता eथे caधरॗा, caधहववास ठेव्याचा 
रय्न सराषसपिे sेला uेला. ्यातनू मu नरबळी, लहंus 

शो्ि,  मारझोड, cसे रsार वाढले uेले. रा्याaचािी छळ 

सुॳ dिे. थोताaडaचa ताaडव सुॳ dिे. याला sािी भ्या 
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मािसाaनी सुॳa u लाव्याचा रय्न sेला. sािी caशी ्याaना 
यश dले िेtील. पि धमषवाि, जातीयवािाने पोtरले्या 
लोsाaना ते मानवेना. dहि या भ्या लोsाaनािी बहलिान 

ड़ायला लाuले.  

 

dज ्वातa्या्या ७० व्ाषनaतरिी dपला िेश 

तसाच dिे. झोपलेला. ्या हिवशी धमष, जात, 

राaत,  caधरॗा  िी जोtडातनू dपला िेश मुत िोfल ती 
cसेल tर्या cथाषने ्वतaर भारताची सुविष पिाट. ्यावेळी 
eथे नाaिेल मािसूsी नावाचा ms धमष . मािसू नावाची 
msमेव ूळt. 

*** 

गणशेदादा नशतोळे  

ठ पता : ganeshdadashitole@gmail.com 

मोबाठल रमांs : ९७६४५९८२७२  

 

sनिता  

दुसरं पवा 
 

uभषमरि िेताना त ूsशी हवसरलीस df 

त ूिी sोिाची लाडाची लेs िोतीस ... 

sळी डवरताना िुलताना मोिरिारा त ूबाबा 
बाप-लेsी्या भावना hमल्यdधीच sु्sर्यास ... 

पषाvाताने बेजार झालेत समाज-पालs 

वासनाaधाa्या बळी जातािेत तुम्याच लेsी ... 
 

dज ms पवष सaपेल 

gड़ा िुसरa  सुॳ िोfल ... 

्या पवाषsडे मा्या लाडा्या लेsीसाठी 
मी हववासाचa dभाळ माuते 

हववासाचa dभाळ माuते ... 

*** 

सौ. सुिणाइ cঁण sांबळे 

tारघर, निी मुंबठ 

ठ पता : suvaarnarun@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९२२४४४८२३१   

 

sनिता  

्वभमीनी 

 

री ज्मिारी री  शतीिारी 
पुर cसो वा पुरी समान ती्या रियी  
समतेचे सरू ज्मे ती्याच uभाषतनूी  
cशी सामथयषशाहलनी माहननी त ू 

 

वसुधवैsुटुaबsम् s्पनािारी  
राaधतसे sुटूaब साaध्यासाठी  
हवहवधतेतिी msतेची शती जपिारी  
cशी रियारियाaची ्वामीनी त ू 

 

नवयुuबिलाaची सaजीवनिारी  
हव्मरथाaची sरी gचलबाauडी   
भतूsाळास िेवनूी मािी भहव्य vडहविारी   
cशी लtलtती िाहमनी त ू

*** 

सौ. सुिणाइ cঁण sांबळे 

tारघर, निी मुंबठ 

ठ पता : suvaarnarun@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९२२४४४८२३१  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मरभठी रवचभरधन 

 ररsामे पाsीट sधीच तुम्या या्या्या dड 
येत नािीत, जेवढे ररsामी डोsे dहि ररsामी मन 
यशात cडसर बनते .  
*** 

संरनहत  
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sनिता  

तुझभ गभव तसभ रभरहलभ नभही  
 

हजsडे हतsडे नुसतीच uिी बािु्याaची 
हिसते मजला नुसतीच uिी साg्याaची 
uावाचा हशवार िी तसा राहिला नािी 
झुडपात हतथेिी sुठे dता  
ससा राहिला नािी 
तुझा uाव तसा राहिला नािी 

cसायचा सuळीsडेच नुसताच बोलबाला 
cसो पोळा cथवा uोपाळsाला 
सuळेच sसे जमायचे 

cuिी vर्या सारtे 

dता झाली पाtरे vरट्यास पारtे 

िेती सढळ िाताने तो पसा राहिला नािी 
tरच तुझा uाव तसा राहिला नािी 

िोता sसा sॉा, चालायची dपुली थॉा 
dता sुठे हिसते तसे 

बिलले eत्यात sसे 

साधीच रािायची पोरa ,dता sरती बv नॉापॉा 
lsु येत नािी dता sुठे uोसायाची uािी 
हवसरला uायाचे sी तो vसाच राहिला नािी 
पि tरच तुझा uाव तसा राहिला नािी 

तु ्ििशील नेमsा sसा राहिला नािी 
मaहिरात हि्याaचा dरास राहिला नािी sी 
पिाटेचा राजताचा uaधाळ वास राहिला नािी 
dपुलsी cन् मायेचा तो साथ राहिला नािी sी 
्यानात तु्या तो vात राहिला नािी 
ते sाहिहि cसो, पि dपुलाच dप्या िातात िात 

राहिला 
मu जर तुच तसा राहिला नािी  
तर uाविी तसा राहिला तरी sसा ॥ 

*** 

शनशsांत मा. बाबर  

बोररांिणीsर, नि. िालना 
ठ पता : shashikantbabar12@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९१३०६२०८३४ 

sनिता  

मनभचभ कबभडखभनभ 
 

( हि sहवता र््यावरील भट्या जमातीतील िातावर पोट 

चालविा्या सम्त रहमsाa्या मनातील... सुaिर ्व्न 

मिालात रमिा्या dनaिायी मानवी मनावर dिे ... ) 

 

dयु्या्या msा cहव्मरिीय sबाडtा्यात  

हिaिो्याaचा gaचच gaच मनोरा िोता ...  
सा्या रुटंनी भरलेला cसा तो ms  

sचsड्यानचा राजमिाल िोता ...  
हजवनी ्या्या सुॲची वषृयासम  

uuनचुaबी cनोtा बुॲज िोता ...  
बaि पडिया माuे ना हtडsी ना झरोsा िोता  
बaहि्त sाळ - sोठडीत हsड्यामुa्याaचा  
जिु cरहतम राजिरबारच िोता ...  
ना ्याचा sुिी पररsथेतील राजsुमार वाली िोता  
ित ्व्नाaचा मार cिभुत सुरेल झasार िोता ...  
मौनातच सारा सारीपाट माaडला िोता  
्या पटावर ms sठपुतळी रािी व ms राजा मोिरा िोता ...  
सॊबती सा्या sबाडtा्याचा gपेहषत बाजार िोता  
sाडी sाडी जमवले्या हचम्या जीवाचा तो रॖी माल 

िोता...  
शाहपत हववaचनेत uुरिलेला तो ms भauार माल िोता  
राजsीय dवासनाa्या शाह्िs ्वलaत िोळीत  

sाबाडtा्याaना पेटता uररबीचा cauार िोता ....  
तरी हि राजा्या मनाचा sबाडtाना मार  

हतनsा हतनsा जमवलेला सारे पाश बाaधनू िोता ...  
cसा िा cहव्मरिीय cिभुत ्व्नाa्या  
झु्यावर सुरेलच सुरेल झasार िोता ... 
ctेरीस तो मौनातच झुलवाa्या झो्यावर  

हिaिोळतच िोता ... हिaिोळतच िोता ...  हिaिोळतच िोता  ... 
*** 

िषृाली नशंद े

ठ पता : vrushali@pratilipi.com   

मोबाठल रमांs : ९९६९४८४३२८   
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sनिता  

ूघळललेी ती एक सर 

 

निी्या पारातनू ूvळलेली ती ms सर … 

साuरात dपले cह्त्व हमटून समरसलेली ती ms सर …  
नयनाa्या भरभ्sम तटबaिी बाaधावॳन , 

सा्या sठड्याaना भेिून ूvळिारी ती ms सर … 

dप्या cह्त्वाची तमा न बाळuता , 
सा्या लिानसिान तॉdaवॳन ूसरिारी ती ms सर … 

शाहपत cपमाहनत िु्यम िजाष रात cशी ती ms सर… 

षहिs रेमाला ूaजाॳन uंजारिारी ती ms सर … 

बेधुaि  तुिान बननू येिा्या लाटेत , 

dप्याला समरसनू vेिारी ती ms सर … 

लाटाa्या hन-पाhसा्या नावेत िेलsाविारी ती ms सर… 

हजॖीने हचsट uंिारमािे vॉ dवळू पाििारी , 
पि पररह्थती पुढे नमिारी ती ms सर … 

dप्या सा्या cह्ततावा्या ठीs्या िोताना पाििारी ती 
ms सर … 

cसa्य मलैा्या रवासानaतर हषहतजाशी , 
हितuुज sॳ पाििारी ती ms सर … 

cन …… 

dपुले cह्त्व हमटवनू sतष्यपुती्या धबध्या वॲन , 

हषहतजात हवलीन िोिारी ती ms सर … 

ती ms सर … ूvळिारी ती ms सर …   ब्स हतच ms 

सर…  

ब्स हतच ms सर…  

*** 

िषृाली नशंद े

ठ पता : vrushali@pratilipi.com   

मोबाठल रमांs : ९९६९४८४३२८    

 

 

 

 

 

 

sनिता  

मभझ गभव  

 

uाव ्ििजे sाय? 

 

sौलाॲ vर ्ििजे uाव 

vरात चुल ्ििजे uाव  

 

शेिान सारवलेल dauन ्ििजे uाव 

िारासोर नाauर ्ििजे uाव  

 

dजी ्ििजे uाव 

dजोबा ्ििजे uाव   

 

निी ्ििजे uाव 

धरि ्ििजे uाव 

 

बलैजोडी ्ििजे uाव 

बलैuाडी ्ििजे uाव    

 

चुलीवरच जेवन ्ििजे uाव 

झाडावरची sैरी ्ििजे uाव 

 

मट्यातील पािी ्ििजे uाव  

पिाटेची uािी ्ििजे uाव 

*** 

संिय नि पाटील. 

मोबाठल रमांs : ८२८६०१०१८७   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

मरभठी रवचभरधन 

 d्महववास िे ms रभावी caजन, िे ्या्या 
डो्यात लsाsत cसेल ्याला sस्यािी 
sाळोtातनू cचsू माuष हिसतो.  
*** 

संरनहत  
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sनिता  

हभ मभणूस स्यभ संपका   
 

षेरा्या बािेर dिे  

्याला  
भरायची dिेत  

चार िोन पोटाची tळuी  
तो dता  
gaचीवर तरी dिे  

नािीतर पाताळात तरी  
िा मािसू सaपsष  षेरा्या  
बािेर dिे  

 

uिीत dिे !  

बार म्ये dिे ! 

िेवळात dिे ! 

शेतात dिे !  

्व्नात dिे !  

िा मािसू स्या सaपsष   

षेरा्या बािेर dिे  

 

्या्या sडे स्या मोबाfल dिे  

लँपटॉप dिे, 

टी्िी dिे, 

रचaड sाम dिे, 

dहि मि्वाचे तो tपूच  

मोsळा dिे  

िा मािसू सaपsष  षेरा्या  
बािेर dिे  

 

िा सिात dिे,  

g्सवात dिे, 

sँलंडर्या पानापानात dिे  

रहत२े्या मानात dिे  

राजsीय तिावात dिे  

िा मािसू  

स्या सaपsष  षेरा्या  
बािेर dिे  

 

िा जातीत dिे  

धमाषत dिे  

पaतात dिे  

िा मािसू सaपsष  षेरा्या  
बािेर dिे  

 

िा मािसू तु्िाला  
सिज gपल्ध िोh शsतो  
जो पु्तsात dिे, 

महैिलीत dिे, 

रa uात dिे  

नािात dिे  

sवी dिे  

dहि "मािसू" cसनू  

मािसात dिे  

िा मािसू स्या gपल्ध dिे  

*** 

cनभिीत पाटील  

सांगली  
मोबाठल रमांs : ९९७०१८८६६१  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मरभठी रवचभरधन 

 जuिे हनरथषs ्िितो तो बेfमान dिे, 
सुtासाठी sधी िसावे लाuतa , तर sधी रडावa लाuतa.... 
sारि सुaिर धबधबा बनायला पा्यालािी gaचावॳन 
पडावa लाuतa...  
*** 

संरनहत  
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sथा  

क्तूरी-रन्भद  

 

हनशाि....... ms हटहपsल मुaबfsर तॲि.. 

हमराaसोबत िauा म्ती sरिे.. हिरिे.. म्त dयु्याची मजा 
vेिे.. िेच ्याला माहित िोत.. dपि रेमात पडिa श्यच 

नािी, cसa cuिी तो पजेैवर हमराaना साauायचा....mवढa 
cसनूिी tपू िुशार िोता तो... पिूष डबvाeला dलेला बाबाaचा 
्यवसाय ्याने ्व:ता्या हिमतीने dहि िुशारीने पिूष 
भरात dिला िोता... 

 

mtाड़ा मुलीचा dयु्यात ये्याने पिूष dयु्य 

बिलतa, यावर तर ्याचा cहजबात हववास न्िता.... cशात 

ms हिवस ्या्या dयु्यात ms मुलuी dली..... 
”s्तुरी”........... tपू सुaिर, बोलsी, tेळsर, हनराuस 

डोळे... हनशाि तर पािताषिी हत्या रेमात 

पडला.....dयु्यात पहि्याaिा.....s्तुरीलािी तो tपू 

dवडला... 
 

cसेच रेमातील sािी सुtाचे हिवस uेले, मu 

्याaनी ठरवलa, sी dता ल्न sरायचa. पि िो्िी vरातनू 

हवरोध िा िोताच... मu शेवटी पयाषय नािी ्ििनू ्याaनी 
sोटष मरेैज sेल... जवळ्या हमराaनी साथ हिली, 
्याaना.....पि...... हनशािचे वडील tपू भडsले dहि हनशाि 

dहि s्तुरीला vरात vे्यास नsार हिला..... tपू वाfट 

वाटलa िोvाaना..... 
 

 cशा cव्थेत ्याaनी भाड्याने tोली vेतली dहि 

सaसाराला सुरवात sेली... msमेsाaना हिलासा िेत. िोvेिी 
dप्या सुtी सaसारात रम ू लाuले.... हनशाि िुtी वाटला, 
sी s्तुरी ्याला िसवायाची.... dहि sधी vर्या 
dठविीने s्तुरी gिास cसली, sी हनशाि हतला dधार 

ड़ायचा...... cसच पडत... dहि मu ्व:ता gठत.... ्व:ता 
रडत dहि मu ्व:ता्या रड्याला िसत.... हनशाि 

oहिसला जात cसला, sी िमtास s्तुरी हtडsीतनू 

्याला िात sरायची... 
 

dता २ व ष् झाली िोती ्याaचा ल्नाला.. या sाळात 

s्तुरी्या vर्याaनी ्व:तची नाराजी िूर sेली dहि ्या 
िोvाaचा ्वीsार sेला िोता... ते िोvेिी tपू सुtी िोते 

dप्या जuात..... पि......... cचानs ms हिवस sुिाची 
तरी ्याaना नजर लाuली..... sुिाला तरी ्याaचa सुt पािवत 

न्ितa..... 
 

msे रारी िोvे uाढ झोपेत cसताना... cचानs 

s्तुरीला जाu dली.. s्तुरी tपू vाबरट िोती.. ्ििनू 

sायम vरातील लाeट चाल ू ठेवनू झोपायची.... पि हतने 

पहिलa तर सuळीsडे caधार िोता... tपू vाबरली ती.. पि 

हतने हनशािला नािी gठवलa.. नािीतर पु्िा सsाळी vाबरट 

्ििनू हचडवेल ्ििनू.... ती बेड वॲन gठली.. caधारात 

sािीच ्प१ हिसत न्ितa... हतने vड्याळ पहिलa तर ३  
वाजले िोते... sशीबशी चाचपडत हतने लाeटचा ह्वच oन 

sेला... पि ह्वच तर oनच िोता... sिाहचत लाeट uेली 
cसावी ्ििनू हतने हtडsी बािेर डोsावलa..... तर षिभर 

हतचे वासच थाaबले.... बािेर sोिीतरी िोतa... तीन हरया 
िो्या.... ms वय्sर... ms म्यम वयाची dहि ms तॲि 

मुलuी िोती...... ्या हतvी msटs s्तुरीsडे पाित 

िो्या... ्या हतvंचा cवतार tपूच वेuळा िोता... ्यापहैs 

िोvी साडीवर िो्या dहि ती तॲि मुलuी िेस वर िोती... 
्याaचे चेिरे msिम पाaढरट िोते.... ्याaना पािून s्तुरी 
tपूच vाबरली.... जवळ जवळ हsa चाळतच हतने हनशािला 
िाs मारली.... हनशाि tडबडून जाuा झाला... dहि 

हत्याजवळ जाhन हवचारलa... ”sाय झाल?” 

 

s्तुरी बािेर बोट िाtवत बोलली. .”ते बv!! ्या 
बायsा sशा बvत dिेत” हनशािने समोर पहिलa तर 

sोिीच न्ितa... तो बोलला. .”sुठे u ?” s्तुरी वतैाuनू 

बोलली, ”cरे ते बv ना समोर..” 

 

 हनशािला sािीच sळेना.. ्याने 

sशीबाशी हतची समजतू sाढली dहि हतला झोपवलa.... 
िुसयाष हिवशी नेिमी रमािे हनशाि oहिसला uेला... पि 

्या हिवशी s्तुरीला रताची gलटी झाली.. ती हनशािला 
sािी न साauता डॉ्टरsडे uेली...डॉ्टरने हतला sािी 
टे्ट sरायला साaहuत्या... रीपोटष िुसयाष हिवशी हमळिार 
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िोते... ती vरी dली... हनशाि guीचच टंशन vेfल ्ििनू 

हतने ्याला sािी साaहuतलa नािी.... 
 

्या रारी sस्याशा dवाजाने s्तुरीला जाu 

dली... लाeट uेलेलीच िोती...पिूष caधार िोता tोलीमधे.... 

vड्याळ पहिलa तर ३ वाजले िोते.. cuिी sालसारtaच िोतa. 
सवष पि sा sुिास ठाhs हतचे पाय dपोdप हtडsीsडे 

वळले... हतने िळूच हtडsी gvडली dहि बािेर पािीलa, तर 

हत्या पायाtालची जहमनीच सरsली....sारि sाल्याच 

्या तीन हरया dज ित sािी caतरावार g्या िो्या... 
तीच ्याaची भयानs msटs नजर... dहि cचानs 

्याaचातील वय्sर रीने मठू dवळली dहि हतचा मुठीमधे 

sािीतरी िोत... हतने ते पिूष dवळल dहि msिम 

s्तुरीचा cauावर िेsलa ... s्तुरी या cचानs vडले्या 
vटनेने tपूच vाबरली dहि हsa चाळत हनशािला gठव ू

लाuली... हनशाि gठला ्याने बािेर येhन पािीलa पि ्याला 
sोिीच नािी हिसलa.... s्तुरी tपूच vाबरली िोती... dहि 

सारtी बडबडत िोती... "्या बाfने माझा cauावर sािीतरी 
िेsलa"... ्ििनू... 

 

हनशाि हतला समजाव ू लाuला...’’cu..sोिी नािी 
हतथे.. भास झाला cसेल तुला..’’ पि s्तरूीला मािीत 

िोतa...तो भास नािीये....  

 

िुसयाष हिवशी सsाळी हनशािची tपू मि्वाची 
मीहटau िोती... ्याला oहिसला जािa uरजेचa िोत... sारि 

्याला मािीत िोत, sी dज ्याच रमोशन िोिार dिे... 

पि याबॖल ्याने s्तुरीला sािीच साaहuतलa न्ितa.. 
सराषeज िेिार िोता तो हतला... तो oहिसला हनvाला.. 
नेिमीरमािे s्तुरीने हtडsीतनू ्याला बाय sेलa.... 
हनशाि uे्यानaतर ती लuेच डॉ्टरsडे uेली, sारि dज 

हतचे ररपोट्षस हतला हमळिार िोते.... 

 

 ती डॉ्टरsडे uेली... डॉ्टराaनी पिूष ररपोट्षस 

वाच्या dहि सोबत sोिी dिे sा? हवचारलa...s्तुरीचा 
मनात शasेची पाल चुsचुsली.... ती बोलली... ”sोिी नािी.. 
माझे िजबaड.. oहिस मधे uेलेत.. मला साauा ना sाय 

झालa?..” 

डॉ्टर बोलले... ”तुमचे पती जर तुम्या सोबत cसते..तर 

बरa  झालa cसतa..” पि s्तुरी sािीच nsायला तयार 

न्िती... हतने िॉ्च sेला sी, "रीपोटषमधे sाय dिे ते साauा" 

्ििनू... डॉ्टराaनी मu पिूष ररपोटष हतला समजावनू 

साaहuतला....s्तुरीने डॉ्टरच ्िििa पिूष nsून vेतलa... 
dहि ररपोटष vेhन vरी हनvाली... पि हतचे पाय tपूच जड 

झाले िोते... डो्यात पािी िोतa... dहि डॉ्टरचे श्ि 

sानात vुमत िोते.... 

 

 eत्यात हतचा िोन वाजला.. हनशािचा िोन 

िोता.... हतला tपू रडू येत िोत.. पि हतने ्व:ताला 
dवरलa... dहि िोन gचलला..... हतsडून हनशाि tपू 

dनaिात बोलत िोता.... ”s्तुरी... cua माझ रमोशन 

झालa..” s्तुरी िसली dहि बोलली.. ’’cहभनaिन!!....” 

 

 हनशािने हत्या dवाजावॳन लuेच ूळtलa... 
sािीतरी रॉ्लेम झालाय..... तो बोलला, ”sाय झालa... 
s्तुरी.. रडतेस sा...?” s्तुरी डोळे पुसत बोलली. .”cरे 

मी sुठे रडतेय.. तुझ dपलa sािीतरीच..” हनशिला ते पटलa 
नािी तो बोलला... ”तुला माझी श्पथ s्तुरी... साau sाय 

झालa..?” 

 

 यावेळी मार हतला िुaिsा dवरता dला नािी... 
dहि रडत रडत बोलली... ”हनशाि मी मरिार dिे रे.!!.. 

ित तीन मिीने dिेत माझाsडे.!!!..” 

 

 हनशाि्या पायाtालची जमीनच सरsली... 
डो्यासमोर पिूष caधार झाला... पायातील पिूष राि हनvनू 

uेला dहि तो मटsि जाuेवर बसला.... ्याला sाय बोलावa 
तेच सुचत न्ितa.... s्तुरी cजनूिी रडतच िोती... मu 

तीनेच िोन sट sेला.... s्तुरी vरी dली.... tपू रडली 
ती... sारि हतने ठरवलa िोतa, sी हनशािसमोर रडायचa 
नािी.. हsती ्व्न पहिले िोते हतने dहि हनशािने... पि 

डॉ्टराaनी हतला ्लड sॅ्सर dिे ्ििनू साaहuतलa... ते पि 

ला्ट ्टेज... हतचापि यावर हववास बसत न्िता................ 
३  मिीने हिले िोते हतला dता िेवाने...जu्यासाठी!! esडे 

हनशाि पि msा बाuेत जाhन बसला dहि tपू रडला... 
sारि ्याने पि ठरवलa िोतa, sी s्तुरीसमोर रडायचa 
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नािी.. हनयतीने tपू िूर चे१ा sेली िोती ्याची... dता 
sुठे सaसार सुॳ झाला िोता... सुtाचे हिवस येिार cस 

हिसत िोत पि.......sा...??? dप्याच बाबतीत हनयतीने 

cशी चे१ा sा sरावी...?? याचाच हवचार तो sरत िोता... 
पि ्याला s्तुरीचा चेिरा dठवला... नािी... ३ मिीने tपू 

tुश ठेवायच हतला.... मीच जर cसा रडलो तर हतला sोि 

हिलासा िेिार... cसा हवचार sॳन तो gठला... dहि vरी 
uेला... 
 

 s्तुरीने नेिमीरमािे िसतमुtाने ्याचa ्वाuत 

sेलa... िोvाaचे डोळे रडून रडून सुजले िोते... पि ूठावर 

gसनa िस ू िोतa... s्तुरी ्याला बोलली.. ”मरि तर 

र्येsाचa हनहचत dिे... यात माझा नaबर लवsर लाuला.. 
्यात sाय? mवढa.. तस पि मला ्िातारी िोवनू मरायचa 
न्ितa....” dहि ्व:ताच मोठ मोठयाने िस ू लाuली.... 
हनशािला हत्याsडे पािू लाuला... ूठ तािनू िसायचा 
रय्न sॳ लाuला.... पि डो्याaनी साथ नािी हिली... 
dहि ्यातनू पािी dलa. s्तुरीिी िसता िसता sधी रडू 

लाuली हतला पि नािी sळलa...... हतने हनशाि पािी dलa 
माaडीवर डोs ठेवलa dहि रडत रडत ्ििाली.... मला नािी रे 

मरायचa... मला जuायच dिे रे तु्यासोबत.... tपू जuायचa 
dिे.. तुझासोबत िसायचa dिे... तुझासोबत रडायचa dिे.... 

मला तुझी साथ ड़ायची dिे रे... dयु्यभर...” 

 

 िोvे msमेsाaना हबलuनू tपू वेळ रडत िोते... .्या 
हिवशी ते िोvे बािेरच जेवले... .रारी ते झोपले cसताना... 
s्तुरीला जाu dली.... हतने vड्याळ पहिलa....३ वाजले 

िोते... हतला माuचे िोन हिवस dठवले... dहि हतचा 
dauावार शिारा dला... dज पि cसतील sा ्या हरया 
हtडsीत.... हतने ्व:ताशी हवचार sेला... dहि sसलासा 
हवचार sॳन ती gठली dहि हtडली gvड्यासाठी िात 

लाविार....... eत्यात हtडsी dपोdप gvडली... हतने 

समोर पहिलa तर ्या तीनिी हरया हtडsीला msिम 

हचsटून g्या िो्या... dहि ्याaची ती नजर....cजनूिी 
s्तुरीला msटs पिात िोती....s्तुरी हनशािला िाs 

माॳ लाuली... ्या हरया dज हतला िातवारे sॳन 

tुिावत िो्या... हनशाि हतचाजवळ uेला.... s्तुरी ूरडू 

लाuली... .”्या बv बायsा मला tुिावत dिेत... मला 

vेhन जायला d्यात ्या....” पि हनशािला मार समोर 

cजनूिी sुिीच हिसत न्िते. शेवटी ती रार िोvाaनीिी. 
तशीच जाuनूच sाढली….  
 

 हनशािला sािीच सुचत न्ितa.. sाय sरावa ते.... 

dतनू पिूषपिे तो मोडला िोता.... s्तुरीचा dजार... dहि 

हतला िोिारे भास... सuळीsडून msिमच सasट dली 
िोती ्या्यावर... .्यातनूिी तो हतला tुश ठेव्याचा रय्न 

sॳ लाuला... 
 

 हिवसभर तो हतला tपू tुश ठेव्याचा रय्न 

sरायचा...पि रारीचे ३ वाजले sी s्तुरीला िमtास जाu 

यायची... sधी रडायची... ूरडायची dहि ्ििायची, ”्या 
बायsा मला नािी सोडिार... ्या मला vेhन जािार.. 

हनशाि... ्या मला नािी सोडिार....”. cशा हs्येs रारी 
हनशािने जाuनू sाढ्या िो्या.... पि समोर माuषिी sािी 
हिसत न्िता..... 
 

 msे हिवशी s्तुरीचे बाबा हतला ्यायला dले... 

हत्या dजारपिाबॖल हनशािने िोन sॳन साaहuतलa 
िोतa... dहि हतला िोिा्या भासाaबॖलिी ्याने हत्या 
बाबाaना s्पना हिली... हतचे बाबा dले dहि हतला vेhन 

जाh लाuले... हनशाि ्याaना ्टँडवर सोडायला dला.. 
िोvाaनी िसत msमेsाaचा हनरोप vेतला.... हनशािनेिी सुॉी 
sाढून uावी ये्याच वचन हिलa..... s्तुरी हtडsीचा 
sडेला बसली िोती… बस थोडी पुढे uेली cसेल......eत्यात 

हतची नजर बािेर uेली... ्या तीन हरया भर हिवसा 
हत्यापासनू sािी caतरावर िवेत gडत िो्या dहि बस 

सोबत येत िो्या.... s्तुरी बसम्येच हsa चाळू लाuली.... 
”बाबा ्या बvा बायsा... माuे माuे यायला लाu्यात... 

माझा हप्छा सोडत sा नािीत ्या... बाबा ्या बायsा मला 
vेhन जािार....”cशी sािीिी ती बडबडू लाuली... बाबाaनी 
बािेर पहिलa तर ्याaना sािीच हिसलa नािी... बाबा हतला 
शाaत sॳ लाuले... पि ती जा्तच बडबडू लाuली... dहि 

बाबाचा माaडीवर डोs ठेवनू झोपली...... 
 

 uावी d्या नaतरिी s्तुरीला ्या बायsा रारी 
तीन्या सुमारास हिसत िो्याच.... पि ्या बायsा sोि 
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dिेत?... तेच sळत न्ितa.... हत्या dजारपिानेपि dता 
्याचे रa u िाtवायला चाल ू sेलa िोतa... sािी हिवसाaनी 
हनशाि सुॉी टाsून हत्याsडे dला...dहि हतची cव्था 
पािून िािरलाच...... ित १० हिवसात tपू वाfट cव्था 
झाली िोती हतची........ ित बेडवर झोपनू cसायची... 
uोरीपान हिसिारी s्तुरी... पि dता हत्या चेि्यावरचa 
तेजच नािीसa झालa िोतa... डोळे tोल dत uेले िोते.... 

िातापायाची ्वचा पिूष िाडाला हचsटली िोती... जिsूािी 
ित िाडाचा सापळाच हश्लs िोता.... हनशािचा डो्यात 

cरु gभे राहिले ्याला हतची ती cव्था पािवत न्िती... 
 

 तो हिवसभर बसनू हतचाशी u्पा मारायचा... हतला 
िसवायचा रय्न sरायचा... ms हिवस s्तुरी हनशािला  
बोलली, ”माझी शेवटची e्छा पिूष sरशील..??” हतचा 
“शेवटची e्छा” िा श्ि ्याचा sाळजाला हचॳन 

uेला.......... तो षिभर vुटमळला... dलेला dवaढा हuळून 

बोलला.. ”बोल ना ua..” 

 

 s्तुरीने पिूष जोर लावनू ्याचा िातावर िात 

ठेवला dहि बोलली... ”मला वचन िे.. मा्यानaतर त ू tपू 

िु:t sरत बसिार नािी...dहि मी तुझासाठी २-३ मुली 
पाहि्यात ्यातील जी dवडेल हतचा बरोबर ल्न 

sरशील?..” 

 

 हनशािला ्व:तावर हनयaरि ठेवता नािी dलa.... 
dहि tपू रडला तो... s्तुरी हशवाय dयु्याची s्पनािी 
्याला sरवत न्िती........ ्याच हिवशी ्याची सुॉी सaपली 
िोती.... oहिसमधे जाhन सुॉी वाढवनू vेhन परत 

ये्यासाठी तो मुaबfला uेला... जाताना s्तुरीचा हनरोप 

vेतला dहि हनvाला......... पि........... ती भेट िी ्या िोvाaची 
शेवटची ठरली... sारि ्याच रारी ३ वाजता s्तुरीने जीव 

सोडला....... ३ महि्याचा डाव  २ महि्यातच सaपला िोता.... 
 

 हनशाि.... dिे तसा परत dला.... ca्यहवधी 
झाला.... रडून रडून ्याचा डो्यातील पािी dटलa िोतa.... 
सवष dव्यs हवधी पार पाडून तो मुaबfमधे dला........ ते vर 

्याला dता tायला gठत िोत... ्या vरातील हभaती.. पडिे... 

dहि s्तुरीने रेमाने सजवलेली र्येs व्तु... जिsूािी 

हनशािला हवचारत िोते..... s्तुरी sुठे dिे?..... पि ्याचa 
gतर हनशाि sडे न्ितaच....... तो तसाच न जेवता झोपी 
uेला.... cचानs ्याला जाu dली... vडयाळात पाहिलa ३ 

वाजले िोते... पाय dपोdप हtडsीsडे वळले... ्याने 

हtडsी gvडून समोर पहिलa... तर ्याला ध्sा बसला... 
sारि समोर तीन हरया g्या िो्या... िुबेिूब जशी s्तुरी 
साauायची..... याचा cथष tरच... s्तुरीचा बळी या हतvंनी 
vेतला िोता sा..?? dता या मला पि नािी सोडिार sा..?? 

msा षिात हs्येs रन ्याचा मनात dले.......पि 
.........eत्यात हतथे चौथी dsृती हिसली.. sािीशी 
तेजोमय...्या चौथया dsृती्या duमनाने या हत्िी 
dsृती जिsूािी uायबच झा्या....ती dsृती... हनशािला 
ूळtीची वाटली.... s्तुरी.... िो s्तुरीच dिे ती........ 
हनशािने जोरात िाs मारली.......... पि.... तोपयंत ती 
dsृती हनvनू uेली िोती....... पि ्या हिवसाaनaतर sधीच 

्या तीन हरया हनशािला हिस्या नािीत...... 

 

 हनशािने sािी हठsािी हवचारलa तं्िा cस 

साau्यात dलa, sी ्या तीन बायsा s्तुरीला vेhन 

जा्यासाठी d्या िो्या... .s्तुरी नaतर ्या हनशािला 
पि vेhन जािार िो्या पि s्तुरी्या पहवर d््याने 

तसa िोh हिलa नािी..... 
 

 िी sथा ्व:ता हनशािने मला भेटून साaहuतली...२-

३ तास तो ्व:ताबॖल dहि s्तुरीबॖल साauत िोता... 
हनशाि तु्या भावना श्िात माaड्याचा sेलेला िा छोटासा 
रय्न... sािी चुsलa cसेल तर मािी cसावी.... हनशािला 
मी msच साauेन... ”िररि dयु्यभर s्तुरीचा शोध vेत 

cसतa... sारि ्याचा सुuaध ्याला येत cसतो.. पि ्या 
िरिाला िे sधीच sळत नािी, sी सुuaध िेिारी s्तुरी 
्या्यातच dिे... हनशाि तुझी s्तुरी पि तु्यातच dिे.. 

sुठेच नािी uेली ती... तु्या dयु्यात sायम सुuaध ॳपाने 

ती रािील...... sिाहचत ती तुला sधी हिसिार नािी पि 

हतचा सुuaध नेिमी तुझासोबत रािील...........”  
*** 

हानसम नागराल 

मोबाठल रमांs : ९९६०७२६५५९   
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लtे   

पु्तकभंची दुरनयभ  
 

तुझी माझी ूळt sधीची  मला dठवत नािी, 
sशी झाली ते हि मला dठवत नािी  पि तु्या हशवाय माझा 
ms हि हिवस सरत नािी sारि eत्या हज्िा्या्या 
dहि हनरपेष  हमर नािीच िुसरा sुिी  vरचे साauतात हs 

्ििे िार लिान िोते मी  dहि त ू पि ्ििनूच लिान,  

dहि त ू पि मा्या सारtा रa u बेरa uी dहि cuिी सोपा  
सुरवातीला हचh sाh, हभरा ससा, चतुर sो्िा याaची सॖी 
िोती  मu, तु्या ॳपाने tपू सारे मोठे िुशार sतुष्वान लोs 

भेटले मला  ्या लोsाaचे हवचार sळ्याचे वय न्ितेच  माझे  

पि मला तु्या मुळेच uो१ी ॳपाने सिज सोपे sळले ते 

मला  रामायि मिाभारत, हशवाजी मिाराज, झाशीची रािी, 
हटळs,  duरsर, सावरsर cसे हsती तरी ्यती मला 
ूळtी्या बन्या तु्या मुळेच.  cथाषत माझे वय हि तसच 

िोते, ६ा लोsाaचे हवचार पेलाव्याचे नसले तरी, हsमान िे 

लोs मिान dिेत िे त ू मला पटवनू हिलेस. msा बाजलूा 
तु्यामुळे मला sेवळ मनोरa जन हि हमळत िोते, चaपs, 

चाaिोबा, ठs ठs वाचनू  msीsडे uोटया, हचauी, िािे 

सारtे थोडे रा्य पि मनानी हनमषळ dहि धाडसी  हमर पि 

dहि msीsडे या मिान लोsाaशी माझी cष ूळt पि 

िोत िोती  dता माuे वळून पािताना मला cसे वाटतaय हs 

या सu्यातनू tपू सषूम सa्sार िोत cसतात dप्यावर, 

sुिीिी मुॖाम gपिेश न sरता dहि नsळत  dपली uॉी 
तशी tपू जुनी dिे, तुला ms u्मत साau ूsा मला cजनूिी 
sुिी सुॉी sशी vालविार, िे जर sा हवचारले तर uेली 
हs्येs व्े त ू मा्या सुॉी्या sाळातला ms cहवभा्य 

भाu dिेस. नुsतीच मे महि्याची सुॉी लाuली dिे, िातात  

म्तपsैी ms uुauवनू टाsिारे पु्तs dिे, िाशिुश 

sरायला  लाविारा g्मा dिे tरा, पa्याचे वारे पि uरम 

येतेय, पि dप्याला ्याची पवाष नािी. dपि िोvेच "मी 
dहि माझे पु्तs", df msीsडे हवचाॳन वतैाuालीये, 

जेविार sधी, चिाची वेळ झालीये चिा हs सरबत dहि 

dपले लषच नािीये. चौvीजिी, युuaधरा, ्वामी हsa वा 
cसाच sािी dप्या िातात dिे, डो्यातनू vळाvळा uauा 
जमुना वाित dिेत, पि dपि dप्याच नािात रडतोय 

च्s, dजबूाजलूा sुिी dिे हs नािी ६ाची हचaता  न 

sरता. वाि या्या पेषा छान ते dिtी sाय. सa्याsाळी 
म्त वाचनालयात जायचa, हतथे तुझी भावaडे cuिी uु्या 
uोहवaिानी नाaित cसतात. cधाष ms तास तरी ्या 
शे््स्या राauेत नवीन जु्या पु्तsाaचा वास vेत, sधी 
िवे ते पु्तs dिे sा ते शोध्यात, sधी र्तावना dहि 

पु्तsावर माuे छापले्या रहतहिया वाच्यात sसा 
सaपायचा ते sळायचे नािीच tरे साau ू तु्यामुळे मला tपू 

लोs भेटले, पु्तs हलहििारे dहि ्याaनी ्याaना हलहिले 

cसे पि.  

 

पु्तs sधीच हनजीव नसते, ती ms हजवaत 

sलाsृती dिे, तु्िाला sडsडून भेटिारी. dनaिा्या 
षिी mtािी छान sहवता dठवतेच  हs, हनसuाषsडे 

पिायची ृ१ी बालsवी dहि बोरsर िेवनू जातात. sधी 
sठीि रसauाम्ये mtािा पु्तsातला हवचार tपू धीर 

िेवनू जातो. पु्तsातनू भेटलेले mtािे sाsाजी, dचायष, 
msटीनेच त्व हन२ा dयु्य जuिारी बाबी, रोज्याच 

रसauाsडे वेu्याच ृ१ीतनू पाििारा पाटषनर, रेमाचा cथष 
समजाविारी mtािी युuा, हनtळ dहि हनराuसपिे 

लोsाaना मित sरिारे  uोटया , हचauी dहि बो्यासुॗा 
dप्याला जu्याची नवी gमी िेत cसतात  

 

मला मािसा्या या रहतभेचे tपूच sौहतs dहि 

cचaबा वाटत dला dिे. sा्पहनs ्िaटले तरी sा्पहनs 

cसे नसतच ते. पु्तsामध्या ्यती, रsृती vटना या 
सu्या sुठ्या न sुठ्या ॲपात caशत: sा िोfना पि 

समाज जीवनाचे रहतहबaब cसतात. mtाड़ा पु्तsात 

dपििी सापडतो हs dप्याला, cरे िे तर मा्या सारtाच 

cसे वाटते हs dप्याला.  
 

मा्यासाठी vरातला dहि मनातला ms s्पा 
पु्तsासाठी tास dिे. dप्याला वाचता येते याचा tरा 
dनaि हमळतो ्यातनू. वेuवेuळी मािसे, ्याaचे ्वभाव 

dहि sोि्या रसauाला sोि sसा वाuतो िे साauतात बरे 

पु्तsे. sधी sधी वाटते िे ms रsारचे समुपिेशन ्ििजे 

dज्या भा्ेत "sौ्सेहलau"च dिे.  
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पु्तsाaनी मला sाय हिले िे मी श्िात नािी साau ू

शsत. dनaि मनोरa जन तर हिलेच पि मला वाटते जu्याचे 

भानिी हिले. भावना ्यत sरायला हशsव्या, मा्या 
पालsाaनी जे sािी हशsवले ्याला पु्तsाaनी बळsटी 
हिली, tरच चsू झाली तर हनभषयपिे मा्य sरायली हि 

हशsवले dहि समोर्याला रसauी माि sरायली हि. 

mtाड़ा uो१ीsडे चौsट मोडून पिायलािी हशsवले. cजनू 

tपू वाचायचे, tपू पु्तsाaना भेटायचे बाsी dिे, dहि ्या 
मोिापायी तरी dप्याला म्त जuता dले पाहिजे हिच 

मि्वाsाaषा dिे.  

 

cथाau साuरातले sािी हशaपले हमळाले ्ििनू थोडी 
िरtली dिे मी पि िा साuर cथाau dिे, dहि वेळ रसauी 
dप्याला हsनारा हमळवनू िेिारा dिे िे न्sी  tपू वाचा 
dहि dनaिी रािा, dप्या sषा ॲa ि sरायला dहि मन 

मोठे sरायला हशsविारी या tेरीच sोितीच हशsविी 
नािी 
घरातली ms िागा dपण ठेितो न दिेासाठी  
तसाच ms sोपरा नह या नs पु् तsासाठी  
दिेघर gिळून ननघत ेन समठ्या िsाशनी  
तसचे हा sोपरा पण gिळे नs ञाना्या तिेानी 
िशी ms िागा तु् ही राtून ठेिता मनातली  
ििळ्या सुृ दांसाठी  
तशी या ms "्पसे"  

या dयषुयभरा्या मरैीसाठी  
पु् तs नाही मी फत ms ननिीि  

मा्यातही नांदतात नsती तरी िीि  

िर िळुतील dपल ेरेशीमबंध  

dयषुयभराच ेcसतील ह ेiणानबंुध 

*** 

शीतल िोशी 
ठ पता : josh.sheetal@gmail.com  
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लtे  

लहभन पण दगेभ दवेभ !!!! 

 

 हsती व्े झाली, ितर भरले नािी हsती हिवस झाले 

मधली सुॉी पि हमळाली नािी. लिान सुॉी म्ये डबा सaपनू, 

मोठ्या सुॉीम्ये लuोरी पि लावली नािी. बरेच हिवस 

झालेत, राथनाष ्िि्यासाठी  िात जोडून cन रहतञा तर 

dता sेवळ dठविी मधेच राहिलेय. माuे वळून पािताना 
थोडे, शाळेची v्टा nsू येतीये dता शाळा भरेल cसे वाटे 

पयंत dठविीची रेती िातामधनू हनसटून जातीये vरचा 
c्यास dहि uिृपाठ नावाचा ms छळवाि िोता तरी सुॗा 
र्येs हिवस हsती dनaिात जात िोता. छोट्या छोट्या 
uो१ीम्ये पि सुt सापडत िोते dहि जu्यासाठी dपले 

uिuोत dहि सुृि पुरेसे dिेत ६ाचे हि sौतुs िोते. 
tेळत  लबाडी sेली तरी, मरैी म्ये हनराuसता िोती. cuिी 
ms cadboury सुॗा सात जिाaम्ये पुरत िोती. dप्या 
बालपि म्ये , df वडील ्याaचे बालपि शोधत िोते. 
 

 "मला जे नािी हमळाले, ते तु्िाला हमळू िे", 

यासाठीच झuडत िोते. बvता बvत, बालवाडी सaपली, 
राथहमs, मा्यहमs cन मिहवड़ालय पि झाले. eत्या 
व्ाषत, tरच  sधी माuे वळून सुॗा नािी पहिले. तरी 
dज  पु्िा भतूsाळात डोsावताना, शाळेची eमारत cजनू 

हि dठवतीय, हमर-महैरिी्या vोळ्यात हtिळिारे dपि 

हि हिसतोय.  िसताना ्या वळिावर सu्याa्या वाटा 
हनरा्या झा्या, हतथेच मन cडsून रािलय cजनू हि माuे 

वळून पािताना छान िोते बालपि माझे,  df बाबा, भाh 

बहिि सu्यासाठी वेळ िोता. शाळा, हमर महैरिी, माझे 

हशषs eतsे छोटे पि सुaिर जu िोते माझे तसे तर dयु्य 

cजनू हि सुaिर dिे,  नवे जu, नवी नाती,  थोडे रास हि 

dिेतच हs पि तरी सुॗा हजथे तुsोबाला सुधा ्या 
लिानपिचा मोि सुटला नािी, तो dप्या  तरी sा सुटेल 
dज परत राथषना ्ििावी लाuली, तर लिानपिच माu ू

dपि िेव cसेलच तर ्ििेल cरे मी पि नािी sा 
बाळsृ्िाचा, uीता साauिारा sृ्ि झालो.  
 

 हनयती dहि वेळ sधीच चुsत नािी dहि 

sुिासाठीच थाaबत नािी ्ििनूच sिाहचत, साठवि 
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हि  बालपिाची जप ू शsतो dपि थोडे हनराuसतेने 

dयु्याsडे पािू या पु्िा cन साठव ू यात मनात dप्या 
बालपिाची  dठवि. 
*** 

शीतल िोशी 
ठ पता : josh.sheetal@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९४२३२०८६२३   

 

sनिता  

जगतभ आल ंपभरहज े

 

थोड तरी tोट -tोट 

जuता dल पाहिजे. 

न dवडले्या uो१ीला 
लाfs sेल पाहिजे. 

mtािी पो्ट न वाचताच 

िॉरवडष  sेली पाहिजे. 

्याला हमळाले्या लाfsला 
ध्यवाि हिले पाहिजे. 

नसले्या वाढहिवसा्या 
शुभे्छा हि्या पाहिजे. 

शोsसaिेशा्या सा्वनाaला 
vाf sेली पाहिजे. 

या रुपवॳन ्या रुपवर 

भटsa ती sेली पाहिजे. 

न वाचताच डाटा 
ह्लcर sेला पाहिजे. 

न साuaताच रुपवॳन 

ले्ट झाल पाहिजे. 

dप्यालािी oनलाeन 

जuता dलa पाहिजे. 

*** 

संदीप ढाsण े

नि.प.िा.शा.नलंगदरी ( rरंगाबाद )  

ठ पता : sandeep.dhakne@gmail.com 

मोबाठल रमांs : ७५८८५१२४६७  

 

लtे   

पयभावरण संवधान व संगोपन 

 

 पयाषवरि सaवधषनाबरोबरच पयाषवरि सauोपन 

dज्या sाळाची tरी uरजdिे. पथृवी,dप,तेज,वाय,ू 

dsाश या पaचमिाभतूाa्या वतुषळाaनी बनलेले पयाषवरि, dज 

रिू्िा्या हवळ्यात dले dिे. शिरीsरि व 

rड़ोहusीsरिामळेू cतोनात वषृतोड, जauलतोड झाली. 
पररिामी वनसaपिा हिवसं-हिवस न१ िोत uेली. मोठ्या 
रमािावरील वषृतोडीमुळे पयाषवरिीय समतोल हबvडला. 
हशवाय वातावरिातील sाबषन डायo्साfडचे रमाि 

वाढतच uेले. sाबषन शो्ुन dप्याला oह्सजन पुरवतात 

c्या वषृाaची सa्या ्यामानाने sमी-sमी िोत uेली dहि 

यामुळे पजष्यमान sमी िोhन िु्sाळाचे सावट  

dप्यासमोर gभे ठाsले. हशवाय रिु्िाचा वाढता dलेt 

यामुळे "ूझोन"चा थर जो सयूां्या तीर हsरिाaना पथृवीवर 

ये्यापासनू रोtतो. तो हि तुटत uेला.पररिामी cहतg्माचा 
सामना र्येs सaजीवाना sरावा लाuत dिे. याला cथाषतच 

मनु्यच सवष्वी जबाबिार dिे. ्याने वषृ तोडून वसािती 
न्sी g्या sे्या पि...वषृतोडीमुळे र्येsवेळी मरैीपुिष 
साथ िेिारा हनसuष ॳसला dहि cहनयमीत झाला. 
वषृतोडीमुळे पषयाaचे vरटेहि नािीसे िोत uेले. यामुळे 

पषयाaची सa्या sमी-sमी िोत uेली. हचमिी सारtे पषी 
tपू c्प रमिात dजsाल पािायला हमळतात. 

           

 "हिर्या-हिर्या िररततिृाaनी बिरलेली स१ृी 
नामशे् िोत uेली." वषृतोडीमुळे धरिीचा हिरवा साज 

शuृाaर न१ िोत uेला. िरव्ी हनयमीत वेळेवर पडिारा 
पाhस जिु पािु्यासारtाच भास ू लाuला. याaमुळे सा-या 
जuाचे पोट भरिारे शेतsरी माय-बाप जे सवष्वी पाhसाa्या 
पा्यावर cवलaबुन cसतात ्याa्यावर जीवvेिी dपती 
ूढावली. पेरिी, िुबार पेरिी यामुळे sजाषचा बोजा वाढतच 

uेला. हपsa  पा्याहवना जळून uेली. िु्sाळा्या झळात 

हs्येs शेतsरी हमराaनी sजाषला sa टाळुन dपले राि 

्याuले. ्याaचबरोबर हप्या्या पा्यासाठी मलैोन् ,हमल 

भटsa ती िररोजचेच हचर भास ू लाuले. सवषच पा्याचे रोत 
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sुपनहलsा,हविीर, नड़ा, नाले, तलाव dटू लाuले. भहूमuत 

जलसाठा हिवसंहिवस tालावतच चालला dिे. 

           

 पयाषवरिा्या -िासाला वषृतोड िे msच sारि 

sारिीभतू नसनू eतरिी cनेs sारि िी जबाबिार dिेत. 

रिू्िॳपी राषस भुतलावर जलरिु्ि,वायुरिु्ि,भु-

रिू्ि,्वहनरिु्न c्या वेuवेu्या ॳपाने नटला. याaमुळे 

पयाषवरिात रिू्िाचे थमैान वाढले. रिू्िामुळे िवेत 

sाबषन डायo्साँfडचे रमाि वाढले, याaचा पररिाम 

पयाषवरिावर झाला. पररिामी पजष्यमान sमी झाले. 

vनsचरा,साaडपािी,sचरा, नसैहuषs साधनसaपतीचा 
बेसुमार वापर याaमुळे रिु्िात dिtी भरच पडत dिे. 

         

 सaत तुsाराम मिाराज याa्या cभauातील 

"वषृव्ली d्िाa सोयरे, वनचरे" रमािेdज पयाषवरि 

सaरषिासाठी वषृारोपिाaबरोबर, वषृसaवधषनाची tरी uरज 

dिे. िवेतील रिू्ि sमी sर्याsरीता र््याa्या िुतिाष 
वषृ लाविे uरजेचे dिे. जोपयंत मनात सवषजि ठाम हनचय 

sरिार नािीत तोवर वषृारोपि िोिार नािी. रती ्यती 
dपि msजरी वषृारोपन sॳन वषृसaवधषन sेले तर 

भहव्यात पयाषवरिाची dिtी हबvडिारी पररह्थती 
रोtता येh शsेल. परोपsारी हनसuाषशी मरैीपुिष साथ 

sायम राि्याsररता dपििी ्याची यो्य हनuा व 

sाळजी ्यायला िवी. 
*** 

धनंिय शंsर पाटील 

ठ पता : a ay a 142@ a .    
मोबाठल रमांs : ९९६०६०७१४८ 

 

sनिता  

मभणूस 

 

र्येsाने चेि्याdडचा मािसू 

्याला जमेल तसा वाचनू 

मनात साठवावा 
dहि तो dप्याला sसा भावला 
तो dप्या sहवतेतनू साauावा 
dप्या मनातील भाव 

sहवतेतनू साauावे 

dपले मन िे sहवतेतच रमवावे 

sारि-- 

sहवता सारे sािी साauनू जाते 

छोट्याशा dशयात 

*** 

सौ. ननमइला भयिाळ 

१९, शांतीनाथ हाhनसंग सोसायटी 
गानदया निहार रोड 

शहानूरिाडी 
rरंगाबाद४३१००५ 

ठ पता : ukbhaiwal@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ८८८८९२५४८८ 

 

 

 

 

 

 

 

sनिता  

छभवणी  
 

मा्या डंuराळ uावात  
dली, dली छाविी  
sोरड्या पड्या हवहिरी  
रर्या झा्या  िाविी  
 

चा-यासाठी िaबरडा  
uायीने िोडला  
मे पोटासाठी e्िळला 
झाली uुरा-वासराaची sिािी  
 

sधी धाविार ्वाजा cन िेव  
मािसाa्या मितीला  
िु्sाळाने sेली जनावराaची थॉा  
uुरे-ढोरे tेळू लाuली जीवन-मरिa सॉा  
 

http://marathi.pratilipi.com/dhananjay-shankar-patil
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िु्sाळाची हि िुिैवी sिािी  
रान भाबडे रडू लाuले  
िेत dठविंचे िुaिsे  
सaपली हिरवी sाया  
 

हिस ूलाuली छाविीची छाया  
uुर-ढोराaवर dली मरिपाळी 
*** 

शtे निमा मनै॥ुीन  
म.ुपो. घानोरा, ता. dॶी,  
नि. बीड-४१४२०२ 

ठ पता : nadim939@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९४२१३४९२२३ 

 

 

sनिता  

उसभ्यभ फडभत... एक ग ा्पभत  
 

डो्यावर पडली, cषिाaची ‘बरसात’ 
सज्याला पािुनी, सजनी िसली uालात्या uालात  
 

हिरवा हिरवा चुडा  
्ििे चाल dता gस मळा 
मधचूaिासाठी बोलवत िोता  
gसाचा तो िडा  
 

रa u चढला िातावर्या मेिaिीला, वावर हपsेना, धaिा बुडाला  
gचल ्ििे sोयता, dता gस तोडायला  
 

मनाचे हितuुज िडातच ्िायचे  
नवे्या हिवसात ्येयच gचल िेडायचे  
cशातच ती राहिली ‘uभषवती’ 
पायाtाली sाळी मे ‘माती’ 
 

हिवस रार तोडायचे gस, guविार िोती ममतेची sुस 

पती प्नी्या u्यात dनaिी माळ,  vरात येिार िोते सुaिर 
बाळ 

 

sधी uु-िाळ, sधी sारtाना  
रारaहिन s१ाचाच vाना  
gसा्या मोळीला लाuला uभाषस मार 

ती हsa चाळली जोरात िार  

िडत झाली uभषuळीत धरती, सaपली हतची मातु्वशती  
‘्व्नa’ हवtुरले gसा्या पाचॲa टात, gसा्या िडत झाला... 
ms uभषपात... 
*** 

शtे निमा मनै॥ुीन  
म.ुपो. घानोरा, ता. dॶी,  
नि. बीड-४१४२०२ 

ठ पता : nadim939@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९४२१३४९२२३ 

   
sनिता  

लकेी तू ्भळभ र्क  
 

रडून रडून थsून झोपतो ता्िा  
िुटले्या मात ृ् वाला येतो पा्िा  
vेतलेली gचल िेडायची cसते  
sोय्याला ममता समजत नसते 

sुिी िेत नािी मायेची हभs 

्ििनू लेsी त ूशाळा हशs  
sामाहशवाय sशाचीच तमा नािी  
gन वारा पाhस सोसावा लाuतो  
हवaच ूsाट्यावर पाय पड्याचा भरवसा नसतो  
नsो रािू मा्या लेsी त ूcडािी  
ढu cन् धरिी हशवाय हमळत नािी ियेची हभs  
g्िा्या झळा झंबतात शरीराला  
येथे न हिवाळी ना िसरा 
gसा्या पाचरटीत सuळa  हवसरा  
ना पायात विािा, न िातात बाauडी 
िो्िी साaज चटिी cन् भाsरी  
sुिी िेत नािी मािुसsीची हभs  
sोयता लाuतो cauाला  
रानीवनी जावa लाuतa चुली्या सरपिाला  
sाम sे्याने ताॲ्यात हनvतो पाठीला बाs  
मोळी gचलताना भरतो cauामधी ताप  
िे सuळa  तुला सोसिार नािी  
जीवाचे रान sे्याहशवाय guवत नािी हपs  
्ििनू लेsी त ूशाळा हशs  
तर्या ताठ्या बाfला e्जत वाचव्याचा vोर  
मुsािमा्या डो्यात वासनेचा चोर  
sाम sॳन ्वतbला जपावa लाuतa 
cसaच जीवन जuावa लाuतa  
त ूvे मनच uuन भरारी  
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माu ूनsो sुिाला sशाचीच हभs  
्ििनू लेsी त ूशाळा हशs  
*** 

शtे निमा मनै॥ुीन  
म.ुपो. घानोरा, ता. dॶी,  
नि. बीड-४१४२०२ 

ठ पता : nadim939@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९४२१३४९२२३ 

 

 

sनिता  

ग्भाचभ हंुकभर  
 

मा्या ua िाराची sोिी sाटली जाf ? 

बाप ्िि ूsा ्िि ू्याला sसाf ? 

नsो ua sु्sॲ sाळी तु्या uभाषतली  
uोर-uररबाaची िोf मी हसaधुताf  
जशी तुळस िारोिारी  
तशी मुलuी sा नsो ua vरोvरी ? 

ज्म िेhन मजला vडव, री ज्माची पु्याf 

मा्या ua िारची  
 

sहवता हमतली, sृ्िा पाटील मीच ua बाf  
्िातारपिी साaभाळेल मी तु्िाaस df  
यaरा्या tालीम मजला टाsू नsो df  
ज्माdधी sा मला मार्याची vाf? df  
हशवबा vडवनू िोfल, मी हजजाh  
मा्या ua िारची 
 

gड़ाची रsाश्योत िूरतेने हवझव ूनsो df  
री वाचनू रािील मािसाची cधी sिािी  
gतुau तेज्वी ्योत ठेवत ठेh िे df  
h्.sालची gतुau uuन भरारी vेh िे df  
मला ज्म िेhन रीरिू ि्या थाaबव df  
मा्या ua िारची 
*** 

शtे निमा मनै॥ुीन  
म.ुपो. घानोरा, ता. dॶी,  
नि. बीड-४१४२०२ 

ठ पता : nadim939@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९४२१३४९२२३ 

sनिता  

्वगभातून... एक आवभज  
 

मी बोलते ्वuाषतनू  
मला येते तुझी dठवि  
मी तुझी s्या uभाषतली  
ज्माdधी मारलेली  
रीरिू ि्या त ूsा sेलीस df ? 

 

भावाला बाaधिार िोते राtी  
्िातारपिात िोिार िोते dधाराची sाठी  
हिन-cनाथाaची झाले cसते हसaधुताf  
हशवबा vडवुनी झाले cसते हजजाबाf  
ज्माdधी sा sेली मला मार्याची vाf ?    
 

caतराळात जाhन िोिार िोते s्पना  
रा्यsारभार sरिार िोते िोhन eaहिरा  
िुल्याdधी मी सुsले ज्माdधी मी मेले  
हशsून िोिार िोते मी थोर साहवरीबाf  
uभाषत मला माॳन पाप sा sेले, df ? 

 

s्या ्ििनू sेला cपमान  
्वuी हमळाला मला स्मान  
df cसते िेवता cसे ्ििालाय sुिीतरी  
ममते्या िारी भेिभाव sेला त,ू df 

रीज्माची sा थाaबवली पु्याf ? 

*** 

शtे निमा मनै॥ुीन  
म.ुपो. घानोरा, ता. dॶी,  
नि. बीड-४१४२०२ 

ठ पता : nadim939@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९४२१३४९२२३ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मरभठी रवचभरधन 

 जसे सोने तत sे्याने शुॗ िोते, तसे 
पचातापाने मन पहवर िोते.... 
*** 

संरनहत  
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sनिता  
्वगभातून... एक आवभज  
 

मी बोलते ्वuाषतनू  
मला येते तुझी dठवि  
मी तुझी s्या uभाषतली  
ज्माdधी मारलेली  
रीरिू ि्या त ूsा sेलीस df ? 

 

भावाला बाaधिार िोते राtी  
्िातारपिात िोिार िोते dधाराची sाठी  
हिन-cनाथाaची झाले cसते हसaधुताf  
हशवबा vडवुनी झाले cसते हजजाबाf  
ज्माdधी sा sेली मला मार्याची vाf ?    
 

caतराळात जाhन िोिार िोते s्पना  
रा्यsारभार sरिार िोते िोhन eaहिरा  
िुल्याdधी मी सुsले ज्माdधी मी मेले  
हशsून िोिार िोते मी थोर साहवरीबाf  
uभाषत मला माॳन पाप sा sेले, df ? 

 

s्या ्ििनू sेला cपमान  
्वuी हमळाला मला स्मान  
df cसते िेवता cसे ्ििालाय sुिीतरी  
ममते्या िारी भेिभाव sेला त,ू df 

रीज्माची sा थाaबवली पु्याf ? 

*** 

शtे निमा मनै॥ुीन  
म.ुपो. घानोरा, ता. dॶी,  
नि. बीड-४१४२०२ 

ठ पता : nadim939@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९४२१३४९२२३ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sथा  
एक गोट ्यभंची पण 

 

भाग - १  

 रारीचे ििा तरी वाजले cसतील. ती वाट बvत िोती, 
्ििजे तशी msटीच dली िोती ती हवमानतळावर, sुिाला 
तरी जवळ्या मािसाला "ररसीव" sरायला . uिीत cसनूिी 
dज ती जर िरवली िोती. tर तर eराला वाट पाि्याचा 
sधीच sa टाळा नािी यायचा. mtािे पु्तs, माहसs हsa वा 
dज ूबाजू् या मािसाaचे हनरीषि िा हतचा छaि िोता, ्यामुळे 

वेळ sसा vालवायचा िा रन  हतला sधीच पडला  नािी. 
पि dज मार वेळ पळत न्िता cन हवचार तर नािीच 

नािी. dपि ्वतb sा dलो dिे eथे ६ाचा हवचार हत्या 
मनातनू जात न्िता. tर तर, हत्या मनात िुसरेच हवचार 

िवे िोते, थोडे िूर िूर लाविारे, ल्न cuिी sािी हिवसाaवर 

dले िोते. पि.... eरा सतत vड्याळाsडे बvत िोती, 
sोि्या हि षिी तो बािेर येfल, dप्याला sाय वाटेल 

्याला पाहि्यवर,  िेच हतला झेपत न्िते. 
 

 eराला sa टाळा dला dिे cसे वाटे पयंतच..... तो 
dला. "eत्या व्ाषनaतर पि तो cजनू तसाच, तेवढ्याच 

वयाचा sसा sाय हिस ूशsतो", ती ्वताशीच बोलली.   
“eरा”, ्याचा ्या g्सािी सािेने हतची हवचार शृatला 
तुटली. “cu ये esडे हतsडे sाय बvातीयेस. ूळt dिे 

ना, sशी ua त ूcशी sायम dप्याच नािात, तु्या पाटषनर 

ला पि cशीच पsवतेस sा u, dप्यातच िरवनू.” 

 

 dsाश बोलतच िोता cन eराला sाय बोलायचे, 

sाय sरायारे तेच सुचत न्िते dहि िा मार मधली सuळी 
व्े uायब sॳनच dला िोता जि ूsािी. 
 

 eराला ्याचा "पाटषनर" श्ि tटsला, हत्या या 
dवड्या पु्तsावॳन dsाश हतची tपू tेचत cसे, 

dहि तुला िुसयाषच षिी ्यातलाच सaिभष हतला dठवला 
"पाठीला पाठ लावनू dलेली भावaडे " 

"cिो बहििाबाf, बvतच  बसिार हs मला vरी पि नेिार 

dिेस ?" 

"cरे, sorry  msिम बराच sािी dठवले dहि sािी 
सुचलास नािी रे, हsती व्े झाली रे तुला बvनू, चल लuेच 

हनvयूात " 

 

 "तुला बरे पाठवले हs df हन, ्वतb uाडी vेवनू, 

ल्न ििा- पaधरा  हिवसावर dलाय dहि, cथाषत तु्या 

मरभठी रवचभरधन 

्वतbचा हवsास sरा, ्यानात ठेवा, uती dहि 
वाढ िीच हजवaतपानाची लषिे dिेत.  
*** 

्िामी नििsेानंद   
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िॉापुढे sुिाचे sाय चालिार ्ििा, तशी पि त ू dमची 
लाडोबा dिेस, sोि sोि डेरे िाt-ल झालाय u ?, sािी 
पि ्िि त ू म्त वाटती dिेस dता, dय मीन online 

हिसतेस ्या पेषा, मला tरच नािी वाटत dिे हs त ूeतsी 
मोठी झालीयेस,  मला cजनू पि ती शाळे्या uिवेश मधली 
dठवतेस ua. हsती व्े uेली न gडून..... cतरासारtी" 

 

 eरा सिाfने uाडी चालवत िोती, मुaबf - पुिे हतचा 
जि ू रोजचा र्ता िोता.  हतला cसे वाटले हs हतला जी 
मधली व्े  सतत डाचत dिेत, जािवत dिेत, ती याची 
uावी नािीतच जि ू मुळे.  sसे जमते ६ाला िे ? पि तो जे 

बोलतोय ते cuिी मनापासनूच, ्याला dत ms बािेर ms 

जमलाच नािी मुळात dहि या्या या रनाaची  sाय gतरे 

िेिार, vर तर पािु्याaनी भरलय, पि या्यासाठी sुठे जाuा 
dिे ्याम्ये, sसे साauायचे याला हs याची सोय sुठे 

sेलेय ते. जाव ूिे dता नsोच sािी बोलायला याबॖल . 
"cu  त ूsाय मौन रत vेतले dिेस हs sाय ?" 

"cरे नािी , लष जर  traffic  sडे िोते, त ूसाau sसा dिेस 

dहि रवास  sसा झाला तुझा ? तुला भsू लाuली cसेल तर 

थाaब ू dपि, नािी तर माuे ड्या म्ये लाडू dहि 

sandwitches  dिेत vे न त ू" 

"लाडू, cरे वा df हन sेलेले हिसतात " 

"नािी रे, मीच sेलेत, बv िा. sािी झाले तुला तर तु्या 
जबाबिारी वर tा" 

"बाप रे, cस ूcस ू िे तेवढी रर्s vायला sाय िरsत dिे 

तु्या बॖल,. तो जो सो called तुझा पाटषनर dिे ना हनहम् 

नावाचा, ्या्या रर्s पुढे िे तर sािीच नािी. 
"dsाश, तुला sानहपळीसाठी बोलवले dिे हवसॳ नsो.  
त ूझोप थोडा वेळ, पुिे dले हs gठवते तुला "  

eरा हन म्त पsैी  dवडती uािी लावली dहि dsाश 

थsला  िोता, हs्येs मलैाaचे dहि व्ांचे caतर sापनू तो 
dला िोता, िमला िोता, झोपनू पि uेला. dहि मu eरा, 
समोर र्ता, uािी dहि सोबतीला cसa्य हवचार. िा tरच 

dला, sेवळ dप्यासाठी, ्िaटले तर sसलाच पुढचा 
माuचा हवचार न sरता dहि msीsडे ित माझाच हवचार 

sॳन.  sा बोलावले मी याला, मला dताच sा uरज वाटली 
याची. tर तर मी जे्िा जे्िा cडtळले, uंधळले ते्िा 
ते्िा िा िोता. पि dता cस sािीच नािीये, मी हनहम्ला 
्वतb  हनवडलाय . 

 

 ्याला मी dहि dsाश हsती व्े ूळtतोय, पिूष 
वेळ िेवनू, dहि हवचार sॳन िे ल्न ठरलाय. तरी मला 
dsाश येfपयंत eतsे बचेैन sा वाटत िोते, dहि dता तो 
dिे तर guाचच मन भॳन dलाय dहि जर बरे वाटतय. 

.......cरॆlllm 

"eरा, लष sुठाय, सावsाश चालव, sa टाळा dला cसेल तर 

dपि थाaब ूपाच हमहनट. बाf सािेब ल्न dिे तुमचे हवसॳ 

नsा dहि जर जमले तरी माझी पि sाळजी sरा" 

“cरे सॉरी, परत नािी िोिार cसे, dहि नsो थाaबायला, 
पोचतच dलोय dपि, cजनू cधाष तास िार तर, त ूझोप” 

 ्याने परत डोळे हमटले. तरी मन थोडेच झोपिार ते तर 

जाuेच, हsती हवचाराaचे sािूर माजले िोते ्या्या मनात. 

tर तर ्याला eत्यात sुिा समोरच परत यायचे न्िते, 

रन चुsवावे cसे ्ििनू नािी तर gतरे ड़ायचा sa टाळा 
dला िोता ्ििनू. 

‘मी dलो dतासुॗा  sेवळ या पोरीसाठी. हsती माया dिे  

हतची dप्यावर, dहि हsती हववास. भावापेषा मरैीच नाते 

्ििनूच cहधs vॉ. पि dप्या ये्यामुळे वातावरि uढूळ 

तर नािी न िोिार. sेवळ eराचे ल्न dिे ्ििनू, िे रन 

हनसटतील. जाव ू िे मी मा्यापरीने रय्न sरीन हs ल्न 

vर cuिी dनaिी cसेल, जसे cसायला िवे तसाच.' 

"बaधरूाज, gठा !!! िम cपनी मaझील पोिोच uये ". 

"िो u, िा बv मी जuच तर dिे " 

"िािा,  समान बािेर sाढू uाडीतनू पटपट "  
"cu eरे dपि eथे sुठे dलोय, ्ििजे dपि नवीन vर 

vेतलीये dहि तु्िी लोsाaनी साधे sळवले पि नािी मला " 

"िार रन नsो न हवचाॳ, dधी वर तर चल" 

 

 eराला cजनूिी sळत न्िते हs याला sसे 

साauायचे हs dपि sुठे dलोय ते. जे sाय सुचेल ते 

बोलायचे eतsाच ठरवनू  हतने डोर बेल वाजवली. dहि 

dsाश ्याला वेuळाच tension हs िार sोि gvडेल, df, 

बाबा हs dहि sुिी dहि समोर d्यावर sाय  हsती हि 

नािी ्िaटले uे्या पाच व ष् म्ये sधीच समोर समोर येिे 

झालेच न्िते. sधी तरी िोन बस. जे sािी sा्याचे ते eरा 
sडूनच. िार gvडले, िारात हनहम् "िो्ता, वेलsम" cसे 

्ििनू हनहम्हन sडsडून हमठी मारली, dsाशाला.  
dsाश  tडबडून जाuा झाला  dप्याच हवचारातनूच, 

dहि मu ्या्या msिम लषात dले हs िरवा्यावर पाटी 
िोती  "eरा dहि हनहम्" या नावाaची 
"sाय रे हनहम्, तुला tरच मी d्याचा eतsा dनaि  

झालाय,  हs िा dनaि िुसरे sुिी तरी dिे मा्यासोबत, 

्ििनू " 

"बस sाय dsाश, cरे dपली uाठ dधीची, हि्याशी  
dता sुठे सतू जमलय.  uाठी- uुaता ्यायला cजनू वेळ 

dिे.   
"चला, मu मी हनvते रे भाव, तुमची युती dvाडी सuळे dिे 

तसे dिे, ते्िा मी हवरोधी पषात जाय्या dधी जाते." 
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"cu, eरा eत्या gहशरा sुठे जातेस, dहि ती पि msटी. 
थाaब हs, sा तुझा भावी नवरा sाय चिा-sॉिी िेतोय sा 
बv ूया हs." 

"नsो रे, vरी guाच िauा  िोfल gहशरा uेले तर, तुला तर 

मािीतच dिे.  vर डो्यावर vेतील सuळे जि. त ूझोप eथे 

म्त, dरामात रािा" 

"्ििजे मला वर पषात ढsलेले हिसतaय, sाय हिवस dले 

dिेत, बv बाबा हन्या तचू " 

"िािू...्लीज...", 

"eरा , cu  u्मत sेली मी , लuेच cसे डो्यात पािी sाय 

dहि तसािी तुझेच vर dिे  न  dिे मu मी रािीन  हनवाaत 

dहि तु्या या भावी नव्यावर लष पि ठेवीन जा त ू

सावsाश dहि m ठो््या जा हतला सोडून ये tाली" 

"िािा, gड़ा िुपारी जेवायला भेटू, मी सsाळी िोन sरते. uुड 

नाfट" 

dsाश vर पाित िोता.  ्याची dहि eराची dवड हनवड 

हsती सारtी िोती.  िोvाasडे cसलेली सौ्ियष ृ१ीसुॗा 
सारtीच cसावी याचे ्याला tपू sौतुs वाटत िोत. 

तेवढ्यात हनहम् परत dला. 
"tपू बोलायचे dिे रे तु्याशी dsाश, तु्या या लाड्या 
बहििाला ल्नासाठी तयार sरायला िार s१ ्यावे लाuले 

“बाबा मला, शेवटी तचू धावनू dलास िेवासारtा”, 

"मu sाय sरिार , तु्िी िोvे cसे िॉी, मला लष vालावाच 

लाuले. cरे पि त ू msटाच sसा eथे, sाsा sाsू नािी 
dलेत sा eथे cजनू ?" 

"येिार dिेत रे, gड़ा भेटतीलच dप्याला, dता झोप ू

dपि. तुझी ॳम तु्या बहििीने छान सजवलीये. uुड नाfट" 

dsाश tपू थsला िोता dहि ्ििनूच ्याला uाढ झोप 

लाuली. 
"ू भाhराया , dता gठता sा dपि, सु्याष d्या डोfवर" 

"gठतो ua d्sा, पाच हमहनट" 

dsाशला वाटले हs हि बया tरच dलीये हs ्व्न 

पडलाय dप्याला, ्ििनू ्याने डोळे gvडले, तर समोर 

sुिीच नािी.  cधनू मधनू  िे cसे ्व्न पडायचे ्याला. 
 

भाग -२ 

 dप्याला cशी cधनू मधनू ्व्न पडतात, dहि 

sिाहचत dप्याला dवडतात सुॗा. थोडेसे झोपेतच 

्या्या मनात िे हवचार येत िोते. dsाश ्व्नाळू  sधीच 

न्िता, पि हि cशी ्व्ने ्याला dज sाल dवडायची. 
dपि msटे नािी dहि dपली sाळजी sरिारे dप्या 
जीव भावाची ्यती dिे  याची जािीवच िोती ती.  िे ्व्न 

dिे हs स्य ? पि डो्याaवर ची झोप cहधs रभावी ठरली 
dहि जाuा झालेला dsाश झोपी uेला. eरा tरच dली 

िोती  sा ? हs परत sेवळ ्व्न dहि  भास ? caिाजे २ 

तास तरी झाले cसतील, dsाशाला जाu  dली; ्ििजे 

cजनूिी नुसताच पडून रािावे cसे ्याला वाटत िोते.  eरा 
हन येवनू gठवावे dहि dपले ्व्न tरे cसावे cस हि 

्याला वाटत िोते, पि…. तो gठला, dजबूाजलूा नजर 

हिरवली dहि msिम रस्न वाटले ्याला, vरी 
d्यासारtे. sाल uडबडीत ्यानी dपली tोली हनवाaत 

पहिलीच न्िती. dता पहिली dहि ्वताशीच िसला तो.  
dप्या सu्या छोट्या छोट्या dवडी हनवडी हsती 
जप्या dिेत या पोरीने. tोलीची रa uसauती, चािरीचे रa u 

eथपासनू  ते cuिी, cरे्चा, हनहशuaध dहि uुलाबाची िुले 

सुॗा dिेत हs eथे िुलिािीत. tर तर "्लॉवर  पॉट 

्ि्याचे िोते मला, पि eरा dठवली, eथे cसती तर ्ििाली 
cसती sाय रे मराठी वापरायची लाज वाटते हs sाय dता 
तुला. dsाशचे cलीsडे cसच िोत िोते, सuळे सaवाि 

्वताशीच , हवचाराa्या uिीत तो msटाच, dsाश dवॳन 

बािेर dला  
"शुभ रभात हनहम्" 

"sाय रे dsाश, सsाळी सsाळी  eरा चढली sा तुला, शुभ 

रभात वuरेै " 

 "m , पि ती dली िोती sा रे सsाळी " 

"नािी " 

"न्sी ?" 

"िो dsाश, पि त ूcसे sा हवचारतो dिेस" 

"eरा न्sी dली िोती, या वेळी भास नािी, tर िोते ते.  

्लीज, साau ना " 

"पि तुला cसे sा वाटतय, हs eरा dली िोती" 

"िे बv, मला हनहशuaध dहि uुलाब हsती dवडतो ते हतला 
माहितीये dहि रारी ती िुले tोलीत न्िती dहि dता 
dिेत. " 

"शा्बास, ्योमsेश बषी, cजनू तु्िी िुशारी हटsवनू 

dिात तर " 

"्ििजे eरा dली िोती न, मu sुठाय dहि मला न gठवता 
sा uेली ?" 

"cरे िो िो, uेलीये पि येिारे, c्याष तासात येते ्ििाली. 
dहि रेsिा्ट, ्ििजे ्यािारी msर sॳ ्ििाली. बv 

ना, तुम्या िािा-ताf्या रेमात मला gपाशी ठेवलाय, जाh 

िे चिा vेिार न त,ू मी sरतो msिम सुaिर पsैी चिा dहि 

मu िेतो तुला सुaिर पsैी sपातनू" 

"cरे चिा तर पाहिजेच, dहि sाय रे cजनू िे सुaिर पsैीच 

वेड  dिेच  वाटते, dहि m sम oन त ूdहि सsाळपासनू 

gपाशी, थापा नsो माॳ dता, ल्न ििा हिवसावर dिे, 

सुधारा dता" 
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"cरे ्ििजे sाय tास नािी पि tा्लाय जर dपले guाच 

mवढस, tाली जावनू, eडली साaबर, वडा पाव, ms पोिे dहि 

िोन चिा dहि dहि  sािी नािी, बस त ूमी dलोच dपला 
चिा vेवनू" 

 "वाि, हनहम्, त ू cuिी uिृ sतष्य िष झाला dिेस िा, 
चिा msिम ि्sड, cuिी मला िवा तसा”  
"sाय sरिार बाबा, तु्या बहििीशी सaसार sरायचा dिे.  

तुला u्मत साau,ू ती tपू dनaिात dिे रे त ूdलास ्ििनू. 

मला ििा वेळा बजावनू uेली हs तुला sसा चिा dवडतो ते, 

पार पsलो मी पि मला छान वाटत िोते हs या सu्या 
vडामोडी नaतर हि तु्िी िोvे मार cजनू हि हततsेच जवळ 

dिात. sिाहचत जा्तच. मजा  साau ूत ूयेिार ्ििनू हतने 

dलa , चिा मसाला  dहि चिाची  uवती पात सुॗा dिनू 

ठेवलीये vरात. मला ्ििाली ्याला चिा sॳन िे बाsी 
sाय िवे नsो बv, हतsडे सuळे ्वत:च sरतो. dहि हतने 

पा्याचा माठ भॳन ठेवलाय  sाल, dहि ्यात वाळा dहि 

मोu्याची िुले सुॗा टाsली dिेत, तुला dवडतात ्ििनू. 

मला तर वाटते, ्या बायsा नवरासाठी sसे िरताहलsा, 
वट-साहवरी वuरेै sरतात न तसे cशी बहिि  हमळायला त ू

sािी तरी रत sेले cसशील " 

"िो tर dिे िे. िार जीव dिे रे हतचा मा्या dहि माझा 
सुॗा हत्यावर. dता तुला सोपवातोय हतला, ्ििजे 

sाळजीच नािी.  tरच , मला sळतaय रे, मी dलोय ्ििनू 

ती tुश तर dिेच, पि मला eथे, dम्या vरात  नसनू 

सुॗा, vरी d्याचे सुt हमळावे ्ििनू झटतीय ती. मला 
sळतaय हs मला eथे रािा cसे साau्यात हतला tपू 

मन्ताप िोतोय, पि मी बोलेन हत्याशी. I am comfortable 

here and she should not worry about it. She should enjoy 

these days and my stay in India. anyways whats plan for 

today " 

"cरे,  रािा रे मा्यासोबत मजेत.  dपि पि हsती व्ाषत 

cसे हनवाaत नािी भेटलोय, dहि मा्या eथे तरी sोि dिे 

रे! df-बाबा sधी येतील sाय माहित, dज- gड़ा cसे ्याaचे 

सुॲ dिे. जवळच dिे येतो वuरेै वहuरे dहि भावaडे sाय 

dिेत पि dहि नािीत पि.  मी पि जाम tुशीत dिे रे, 

dहि tरे साau ू िु:t msट्यानa जu ू शsतो रे, पि dनaि 

वाटून vेिारे sुिी नसेल न तर बाsी sािी gरत नािी मu, 

dनaि सुॗा.  जाव ूिे. साला बv त ूdलास न बिृ्पती हs िे 

cसे िोते त्वञान वuरेै वuरेै. पि िे बिृ्पती, िे iह्वर 

dपि ्नान sॳन ्यावे. तो पयंत sुमारी eरावती dपली 
्यािारी vेवनू रवेश sरेलच. ततूाषस dपि ्नानuिृा sडे 

र्थान sरावे dहि मी dप्या ब्लावला िुपार्या  
भोजना्या सचूना िेवनू येतो" 

 

 dsाश  िसत िसतच dता uेला, हनहम् sािी 
तरी बारीs सारीs sामात िोता, तेवढ्यात िोन ची ररa u 

वाजली   
"हनहम्, eरा बोलतीय " 

"sळले u, tास ररa uटोन ठेवलाय तु्यासाठी, रड्या 
बाळाचा,  हि हि" 

"m, नेिमी नेिमी sाय रे तेच तेच हवनोि, esडे  राडा झालाय 

dहि मी जाम  sातावालीये" 

"cu िो, िो जर थaड िो.  sाय झाले ते साau" 

"cरे यार, ६ाaनी sेळविaची dमaरि vेवनू ठेवली dिेत, तरी 
मी साaहuतले िोते हs जे sाय cसेल ते dsाश याय्या 
dता सaपवा. dधी ्याला तु्या sडे gतरवलाय, ्यात 

d्िी ्याला सोडून िे cसे  जायचे, sेळवि tात हिरायचे, 

sसा तरीच वाटतय रे. तो पि  dमचा dिे हs. ्याला esडे 

बोलावनू मी sाय sेलाय चाauले हs वाfट, ्ििजे ्याला 
dनaि वाटतोय हs रास िोतaय िेच sळत नािीये रे " 

"eरा, शाaत िो dहि त ूजा, मी  dsाश ला vेवनू बािेर जातो, 
रेsिा्ट sरतो, ms sाम sरीन dम्या ms िोन 

िो्ताना पि बोलावतो ्ििजे बे्ट. dहि ्याला साauेन मी 
हs तुला dता यायला जमत नािीये" 

"बरे, त ू्िितोयेस तर तसच sॲ. मी िुपारी जेवि झाले हs 

येते. dपि चार वाजता बािेर पडू. चल ठेवते dता" 

"िो, sाळजी vे, dहि शाaतपिे  vे" 

eराला, dता से वाटत िोते हs dsाश ला esडे येवनू tरच 

dनaिी dिे न ? 

"eरा, dटप लवsर" 

"िो, dलेच df, पाच हमहनट" 

eराचे vर पािु्याaनी भरले िोते.   vर मािसाaनी, dनaिानी 
dहि वेuवेu्या सुuaधानी भरलेले, िुलाa्या, cतराa्या, 
तोरिा्या, िोमा्या, dहि वेuवेu्या uोड हतtट 

तळप्या वासानी. ित ms uaध हतथे gिा  िोता, राtीचा, 
भाhहबजे्या rषिाचा. पि eराहन df बाबाaना साaहuतले 

हs िोते हs dsाश येयील dहि sािी जबाबिा्या तोच पार 

पाडेल. tर तर vर्याaनी पि तो dला तर िवाच िोता, पि 

पाच व्ाषत भेट नािी ्ििनू sुिालाच cवvड वाटायला 
नsो ्ििनू ्याने स्या तरी हनहम्sडे रािावे cसे df ला 
वाटत िोते. हतने eराला sाल  पासनू शaभर वेळा तरी, sळत 

नsळत ्या्याबॖ्ल हवचारले िोते. eराला पि ते जािवले, 

पि gvडपिे df बाबा िोvे पि बोलिार नािीत िे हि तुला 
ठावsू िोते  

"eरा, cu  sाय sुठे िरवली dिेस, पोचलो हs dपि. " 

"sािी नािी बाबा cसच. dsाश dला dिे sाल" 

"िो माहितीये, d्िाला. पि u dता ्याला बोलविे tरच 

श्य नािीये बेटा" 
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"श्य dिे, पि तु्िालाच नsोय. जाव ूिे. ठर्या रमािे मी 
सa्याsाळी ्या्या सोबत tरेिी ला dहि मेन ू ठरवायला 
जािारे dिे. ती जबाबिारी ्याला ड़ायची cसे ठरलाय न 

dपले. तु्िी येतaय sा ? बvा  जमले तर. sमीत sमी मेन ू

ठरवायला तरी या " 

"बv,ू dता तर dता चल, dहि जा्त हवचार नsो sॳ, 

ित dनaिी रािा " 

"dsाश हशवाय,  dनaिी, िa "- eरा  
dता नेिमी रमािे dfला म्ये पडावेच लाuले. 
"eरा, बास  dता,   िा हव्य eथेच बaि sर. dsाश तुझा 
भाh dिे dहि dमचा sुिीच नािी sा ? पि dता हि वेळ 

नािीये. dपि vरी uे्यावर बोल.ू राuाव ूनsो u, पि तु्या 
sडे dता लोs dता तु्याsडे  नवरी ्ििनू बvतात, मu 

त ू पि छान dनaिी cसायला नsो sा? बर तु्या मजीने 

तु्या dवड्या मािसाशी ल्न िोतaय dहि तुला िवे तसे 

dsाश  पि dलाच dिे हs dता." 

"ि, sळतaय मला, चल dता  df " 

 

 eराला वाटत िोते हs हनहम् हन sाय साaहuतलाय 

dsाशला sाय माहित. esडे हनहम् ्या vरात,   

"dsाश, चल रे dपि बािेर tावनू येव ू माझी ms िोन 

sाम पि sरायची dिेत ती पि sॳ"-हनहम्  

"cरे पि, eरा ?" 

"हतला sळवले dिे मी. ती िुपारी ४ वाजता येयील dता ," 

'बर, चल मu " 

 

 dsाश dहि हनहम् बािेर पडले. dsाश 

dजबूाजलूा पाित िोता. ५ व्ाषत बराच िरs पडला dिे हs 

शिरात पि. जाता जाता ्याला बरेच पररहचत dहि tपू सारे 

cपररहचत c्या tुिा हिसत िो्या. dहि eत्यात ्याला 
ती,  हिसली तीच हि बाu, dहि ्याला msिम dठवले , cसे 

वाटले हs eरा  dिे ्या झोपा्यावर.  ्याचे लष जर esडे 

हतsडे झाले dहि "eरा ddd…."  dsाश जोरात 

ूरडला, ते्िाच नािी dता सुॗा. 
 

भाग तीन  

"dsाश, cरे sाय झाले. eरा sुठे हिसली sा तुला ? dहि 

eतsा sा vाबॳन ूरडत dिेस ? sाय झाले sाय ?, पािी 
पी थोड, तु्या शेजारी dिे बv बाटली" 

"सॉरी, cरे sािी नािी cसच, cसे वाटली हs eरा पडतीये 

tाली जोरात dहि मी पोचेपयंत …।"-हनहम्  

 "cरे, त ूeतsा dहि तो पि cसा हवचार नsो sॳ, dहि 

म्येच sुठे eरा पडतीये वuरेै, लिान dिे sा ती dता.  
dहि िो मा्या रेमात पडलीये dहि dता सaसारात पडतीये 

्ििनू ूरडत cसशील तर eराdd---- nवजी dsाश 

साaभाळ cसे तरी ूरड. पि tर सau न sाय झाले sारि 

मा्या पीजेवर पि िसत नािीयेस मनापसनू, बचैनै sा 
dिेस ?" 

 "sािी नािी िु्िे बाब,ू dपि  थाaबलो tायला हs साauतो " 

"cरे पोचलोच हs dपि, म्त पsैी हमसळ चाप ूdधी, मu 

ठरव ूnext sाय ते " 

 

 dsाश dहि हनहम् uाडीतनू gतरले.  tर तर 

हनहम्ला जािवले हs sािी तरी हबनसले पि न्sी sाय 

ते  sळत न्िते. cशी sाय dिेत हि बहिि भावaडे, eरा 
पडतीये ६ा s्पनेने पि िा sेवढा बचेैन dिे, नािी तर 

dमचे भाh  tरेिी ला या ्िaटले तर dता वेळ नािी, मu 

वेळ नािी, तरी बरी नुसते tरेिीला मित sरायला यायचa, 
पसेै नािी tचष sारयाचे dिेत. dsाशला हवचारायला 
पाहिजे sाय झाले ते? eत्या व्ांनी dलाय, थोडे मन 

मोsळे झाले तर ्यालाच बरे वाटेल  

"dsाश, dता साau  हs मuाशी sाय झाले ते" 

"sािी हवशे् नािी रे, ती हिसली" 

"sोि ??????, ्ििजे तु्या eत्या महैरिी िो्या  ्यातली 
sोि ?" 

"sाय रे त ू पि, ती ्ििजे ती बाu. d्िी जु्या vरी 
रािायचो ते्िा नािी sा dपि सuळे जायचो ती".  
"dपि सuळे, न्sी न... tर तर dsाश, त ू बाuेत 

जायचास तु्या लाड्या बहििीसाठी dहि ्ििनू d्िाला 
tेळायला हतथे बोलावायाचास dहि यायलाच लाuयाचे, 

sारि  हिsेट चे हsट, badminton ची राsेट िे सuळे तु्या 
sडेच िोते न, बर ते जाव ूिे. बाu बvनू ूरडलास? " 

"तुला dठवते sा रे हनहम्, msिा eरा झोप्या वॳन 

पडली िोती ्या बाuेत " 

"िो, ्ििजे caधुsसे dठवतोय, dपि जाम  vाबरलो िोते, 

dहि हतला तुम्या िवाtा्यात नेले िोते. sाsा  ूरडले 

िोते dप्याला, ‘लष sुठे cसते तुमचे dहि लष िेत येत 

नसेल तर हतला cहजबात नेh नsा वहuरे वहuरे" 

"िो, cuिी बरोबर, caधुs sाय, ्प१ dठवतaय हs तुला" 

"पि dsाश eत्या व्ांनी sा dठवले तुला, dहि 

dठवले तरी eतsे vाबरायला sाय झाले dता?, dहि ते्िा 
पि sािी िार लाuले न्िते " 

'िो, ित चार टाsेच तर पडलेत, dहि सuळी लिान मुले 

cशी msिा तरी पडतातच, ्यात sाय eतsे, eट्स ूsे, 

cस dfनी nsवले रे मला. पि मा्यासाठी ते चा------र  

टाsे िोते. तुला dठवतaय sा हs dपि िवtा्यात  vेवनू 

uेलो,  ते्िा ती हsती रडत िोती dहि माझा शटष रताने 

हभजला िोता. cजनू हि dठवते मला. dता हव्य हनvालाच 
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dिे ्ििनू साauतो, लिान पािी्या sािी sािी dठविी 
dप्या हप्छा सोडत नािी ्यातलीच हि ms. मला 
c्जनूिी cसाच ्व्न पडते हs eरा पडतीय dहि हतला 
वाचवायला sुिीच नािीये dहि मी हत्या पयंत पोच ूशsत 

नािीये" 

"cरे  dsाश, cसे sाय sरतो? , dता हsती व्े झाली ्या 
vटनेला dहि मला cजनू हि sळत नािीये हs ्याचा eतsा 
sा पररिाम झालाय तु्यावर.  ्ििजे dप्या र्येs्या 
dयु्यात cसे cसतच हs sधी तरी हsa वा dपली भावaडे 

पडलीये, ्याaना लाuलाय हsa वा tपू dजारी पडलीत, cuिी 
त ू सुधा  पडला  िोतास हs, िात मोडला िोता तुझा, ते 

हवसरलास?  ्या मानाने eराला sािीच लाuले न्िते रे" 

"िो, tरय. m तुला dठवतaय sा रे हनहम्, माझा िात मोडला 
िोता ते्िा मी eयता ९ म्ये  cसेन dहि eरा cसेल चौथी 
म्ये, पि रोज माझे ितर sार पयंत ्वत : vायची, पेलायचे 

नािी तरी.  रोज डबा tायला पि dप्या सोबत यायची, 
dहि रोज िॉ sरायची हs िािू मीच तुला भरविार.  tर 

साau ूतु्िी सuळे tपू चे१ा sरायचा माझी, पि मला sधीच 

हिsीर नािी वाटली  ्याची.  sा साau,ू sारि dजी नaतर 

तसे मला sुिीच रेमाने भरवले नािी रे, ्ििजे df sधी 
तरी cसायची पि ती तरी sाय sरिार, िॉह्पटल, sॅ्पस 

या सu्यातनू वेळच sमी हमळायचा. eरा माझी बहिि नािी, 
तर माझे sुटुaब dिे रे" 

"ते सuळे tरय हमरा, मला माहितीये dहि जािवलaय सुॗा 
dहि ्ििचू eत्या uोड मुलीशी मला dयु्यभर msर 

जuायचa.  िार जीव लावते यार हि. पि eरा्या पड्याचा 
cजुनिी eतsा रभाव sा dिे तु्यावर ते साau. हव्य बिल ू

नsो. ्ििजे ्या हि पेषा हsती तरी c्या uो१ी dयु्यात 

sळ्या dिेत तुला, ्याने त ूcसा c्व्थ झालास तर मी 
समज ूशsतो " 

"हवचारतोच dिेस त ूहनहम्  ्ििनू साauतो , sिाहचत तुझा 
पि ृ१्sोन sळेल मला. dपि िवाtा्यात uेलो eराला 
vेवनू ते्िा, मी तर vाबरलो िोतोच, पि eरा पि vाबरली 
िोती dहि नेमsे ्या हिवशीच df, बाबा िोvे पि 

िवाtा्यात  न्िते , sॅ्पसाठी जवळ  cसिा्या msा 
tेड्यात uेले िोते  dहि dजीपि बािेर uावी uेली िोती. 
टाsे सुॗा हवनीता मावशीने vातले. मी  df ला िोन sेला  
िोता रे हनरोप ड़ायला, ते्िा sाय मोबाfल  न्िते, पि 

हतला  हनरोप हमळाला िोता. ती हवनीता मावशी सोबत 

बोलली dहि मu हनरोप हिला हs सa्याsाळपयंत पोचतेच 

dिे ्ििनू. dमचच िॉ्पीटल ्यामुळे सu्याaनी 
साaभाळून vेतले रे. vरात sाय dमचे नोsर चाsर 

cसायचेच सोबतीला.  ्ििजे vरा्या सारtेच िोते, पि 
मला वाटत िोते हs िातातली सuळी sामे टाsून df हन 

लuेच  यावे dहि eराला sुशीत vेवनू हवचारावे हs sशी 
dिेस बाळा, vाबॳ नsोश वuरेै. df dली ्ििजे तशी 
लवsर dली. eराला जवळ पि vेतले dहि मला ूरडली 
पि नािी, पि eतsच ्ििाली, ‘तुला eराची जबाबिारी 
vायचो cसेल तर vे नािी तर d्िी dिोतच हs sािी तरी 
्यव्था sॳ,  बाsी sािी नािी पोरीला sािी झाले तर’   
हत्या ्वरात sाळजी िोते रे, पि sािी तरी न्िते. mtाया 
हिवशी बv भाजीत सuळे vातले तरी चव येत नािी dहि 

sाय रािालीये ते पि sाळत नािी, cसे sािी तरी वाटले 

मला. मu sाय बाबा dले dहि शाळा vेतली dम्या 
िोvाaची, eराची पि. eरा, dहि मी dजी्या tोलीत झोपिार   

िोतो ्या हिवशी sारि ती tाल्या मज्यावर िोती. मला 
guाच वाटले हs df पि eरा सोबत झोपेल, पि हतला sािी 
तरी sाम िोते ्ििे, sसले तरी ररसचषचे. मला sाय वाटले 

sुिास ठाhs, पि मी dfला ्ििालो, हs थाaब न dज्या 
रारी eथेच.  sिाहचत eरा gठली तर, हतला तचू िवी cसशील  

dहि तुला तरी झोप लाuिार dिे sा ? sाय dिे ते sाम 

eथेच sर, हिवा सुॲ राहिला तरी चालेल d्िाला तसे df 

हन sािी dढे वेढे vेतले नािीत, ती थाबली, रारी बराच वेळ 

जाuी िोती, म्ये म्ये gठून eरा sडे पाित पि िोती. सuळे 

िोते पि तरी हि, माहित नािी, cसे वाटले हs  sािी तरी 
नािीये या सu्यात, sाळजी dिे, जबाबिारी dिे, रेम?, 

रेम सुॗा dिे पि df ची माया थोडी dटली  dिे sा ? 

्ििजे df वाfट नािीये, पि dज dता ती eराची df नािी 
तर पालs वाटतीये.  sिाहचत हिवसभर िमली cसेल, dहि 

eतsे sािी जा्त लाuले पि नािीये, ्यात df डॉ्टर 

्ििजे हतला tरच हsती लाuलाय िे sळते ना ्ििनू पि 

sिाहचत ती …, " 

"cरे, िो dsाश  पि तरी िे सuळे तुझे हवचारच ना  dहि 

तुला न्sी sाय tटsले, df लवsर dली नािी िे sा ?" 

"नािी, ती sामात िोती dहि eरा वर gपचार झाले िोते dहि 

dज्या eतsी िळि वळिाची साधने पि नवती न्िती  
ते्िा. ्यामुळे ती या पेषा लवsर येवचू शsली नसती dहि 

ती हवहनता मावशी सोबत िोन वेळा बोलली पि िोती. मला 
sाय tटsल माहितीये "पोरीला sािी झाले तर ", मधला 
sाळजीचा ्वर, sािी तरी वेuळा िोता, सasटात पड्या 
सारtा dहि हतचे dपििून रारी न थाaबिे. मी ्िaट्यावर  

लuेच थाaबली ती, ्ििजे हतने तसे eराला झोपवले िोते, पि 

हतने dपििून थाaबायला िवे िोते. ते्िा पासनू मला प्sे 

डो्यात बसले हs  dता   eरा माझी जबाबिारी dिे, 

हत्यासाठी sुिी थाaबो cथवा न थाaबो, मी dिे, मा्या 
eरासाठी. नेिमीच ्या vटनेने मला ६ाची जािीव हिली ्िि 

हsa वा ्या msा रसauात माझे dहि eराचे नाते बिलले cसे 

्िि, ्ििचू sिाहचत dता eतsे सuळी ्प१ीsरिे  
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हमळूनसुॗा  हि ती vटना मा्या मनात प्sी बसली dिे. 

sधी sधी िातातनू sािी हनसटते dिे cसे वाटले हs मला 
cसाच ्व्न पडते. dता sारि ्ििजे ती बाu eतsाच. 

जाव ू िे dपि िारच uaभीर हव्याsडे वळलो, पि त ू

हवचारलास मला बरे वाटले. sधी sधी रनाची gतरे हमळाली 
हs नवीनच रन समोर येतात, dहि gतरे बरोबर cसनू हि 

पटत नािीत. " 

"हमरा, sाळजी नsो sॳ, मी तु्या eराला sधीच 

िुtाविार नािी, जरा  भावsू झालोय ्ििनू साauतो, 
हववास ठेव " 

"cरे m dsाश, भावsू िो त,ू पि ms लषात ठेव, ििेज मे  

िम d रािे ि.ै मी sाळजी vेfन cसे ्ििनू मला sटवु 

नsो, sट  sॳन " 

"नािी रे, तुला न sटवता, हमसळीचा sट  माuवतो " 

"cरे, िुपारी  sुठे जायचa रे dsाश" 

"मेन ू ठरवायला, cरे तोच नेिमीचा िॉल, तु्यावेळी ठरवले 

िोते हs तेच रे…I am o y, चुsून बोललो हs तु्या वेळी 
cसे" 

"cस ू िे रे, हबत uायी बात uयी, dहि cसे sािी नािी.  
eराहन   साaहuतलa मला हs ल्न sेले dिे हतने…" 

"eरा ्ििजे न, cवvड dिे, मी ्िaटले िोते हतला हs 

dsाश ला sािी बोल ू नsोस. त ू dधीच हतsडे msटा, 
्यात guाच पु्िा जु्या dठविी ्यापािु sटू dठविीना 
gजाळा sशाला ड़ा " 

"नािी रे, eतsे sािी नािी  वाटत मला, dहि तसे पि जो 
sािी हनिषय d्िी  िोvाaनी vेतले ्याचे वै् ्य नािी dिे 

मला. जे झाले ते यो्यच िोते. माझे dहि हतचे dयु्य msर 

sधीच सुtाचे झाले नसते. न मा्या, न हत्या dहि ना …  
sुिा्याच. df dहि बाबाaना tपू मन्ताप झाला, ्याaना 
मला समजनू vेिे ते्िा पि जमले नािी dहि dता पि 

्याa्या  dवा्या बािेरचे dिे सuळे.  dहि eराची ते्िा 
पासनू sसरत सुॲ झाली, df बाबा dहि मी cशी ना्याaची 
ताराaबळ." 

"cरे पि, हतला पि नsोच िोते  िे ल्न, नािी तर हतने परत 

sशाला ल्न sेले cसते, ते पि रेम हबमात पडून. dहि 

मu dता sाsा sाsुना sाय रो्लेम dिे, िे तर माहितीये 

न हs त ूsाय ित ms माuी ल्न मोडायचा हनिषय vेतला 
न्ितास " 

"हनहम्, ित ते dहि हततsाच sारि cसते तर मu 

sशाला, dम्या या ना्याला tपू sa uोरे dिेत dहि 

्ििचू uुaता पि मोठा dिे. ल्नासाठी नsार हsa वा ्याची 
sरिे िे dहि eतsाच dम्यात्या तिावाचा sारि dिे 

cसे वाटते तुला. tपू व्ाषपासनू िा तिाव िोता dम्यात,  

िे ms हनह्मत झाले ित हs तो तु्िा सu्या समोर 

dला. cसे बराच sािी dिे cजनू. जाव ू िे, परत uaभीर 

हव्य नsो dहि मला पि m्जॉय  sरायचे dिे तुमचे 

ल्न. मी ्या साठी dलोय न eथे dहि तसािी त ूिार वेळ 

uaभीर सaभा्ि sॳ नािी शsिार. dता dपि तु्या 
भा्ेत 'सुaिर पsैी चिा vाव ू dहि सुaिर पsैी तुझी sाम 

gरsू" 

"cरे ्ििजे sाय cहत मि्वाची sामे dिेत, माझे shopping 

राहिलaय cजनू, साला sुिाला वेळच नािी यार. बरे झाले त ू

dलास, dता तुलाच राबवतो " 

"रोजuार िमी योजनेवर d्यासारtे वाटतय मला. फोरेन 

ररटनष वेठ बीuार. पि हनहम्, sमीत sमी तु्या df बाबा 
न तर vेव ूयात न बरोबर जाताजाता " 

"ते sािी तरी वेu्या uडबडीत cसतील, िा िोम ते िवन. 

याaना पहरsा ड़ायची, dमaरिे बाsी dिेत वuरेै" 

"cरे पि हवचाॳ तर tरे, मी हवचारले तर न्sी येतील बv. 

dहि sाsुनी sाय लाडू बीडू  बनवालते  ्याची चव पि 

चाtता येयील " 

"मu चल, तसािी df हन sाळ पासनू १०० वेळा तरी मला 
साaहuतले dिे dsाश ला sाय िवे नsो ते बv dहि 

्या्या सोबत vरी mtािी च्sर टाs  ्ििनू " 

"चल मu, ्ििजे वेळेत sाम sॲ नािी तर ती dमची बया  
४ ्ििजे ४ ला िजर िोfल dहि माझे डोsे tाfल "  

"m थाaब हनहम्, eराला िोन sरतो, जरा u्मत, s्यावर 

ताव मारहतये ते तर sळेल…लाuला िोन, 

 m sाय u sाय  tातीयेस तरी sाय ? esडे d्िाला 
सोडून, माझा नािी भावाचा तरी  हवचार sरायचास" 

"cरे m , हनहम् dधी िोने वर िेलो  तरी ्िित जा, लuेच 

sाय चौs्या, िोन sुिी पि gचल ू शsतो. dहि िालत ू

u्पा नsॊ, sािी sाम cसेल तर साau, मी dता हवनीत 

मावशीsडे tा्यात बीझी dिे, sळले. dहि sाम नसेल 

तर ठेव िोन,  नािी तर मीच ठेवते ?" 

"sाय u eरा, हनहम्चा िोन वाटते, cu मी ्याला पि vेवनू 

ये ्ििाले िोते "- हवहनता मावशी  
"नsो u, ्याला sशाला, नaतर dिेच हs मu ल्न नaतर. 

सारtे  ्याचेच sौतुs sरता मu तु्िी लोs.  ििीवडे 

म्त झालेत msिम " 

"dsशाला पि tपू dवडतात न u, tर तर ्ििनू sेले. 

guचाच वाटले हs तो पि येयील dहि ्ििनू चौvाa्या 
dवडीचे पिाथष sेले न मी. तो msटाच चुsला बv. येिार 

dिे sा नािी तो ? dता तुझे ल्न ्ििजे येिारच ्ििा, 
पि dज चुsला बv "- हवनीता  
"मावशी, त ू vरचीच dिेस, ्ििनू tोटे नािी बोलत, तो 
sालच dला dिे " 

"eरा……"- eराची df  
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"m बोल ू िे u हतला.  बोल u eरा त.ू sधी dलाय dsाश 

dहि ्याला sा नािी dिलस मu, तो sाय परsा dिे 

sा? dहि ्याला मा्या sडे dिायला sाय रो्लेम dिे. 

तुला माहितीये न हs मला तु्िी िोvे मुलासारtेच dिेत 

dहि त ू नुसते साaहuतलास cसतास न तर मा्या 
dमaरिाची वाट पि पहिली नसती ्याने dहि dfला 
vाबरता sा तु्िी cजनू पि. ती sाय ्ििाली cसती तर मी 
साaहuतले cसते sा ते. तु्िी चौvे dिात हतvे नािीत sुटुaब 

्ििनू हsती वेळा साaहuतलाय मी हतला. जाव ूिे बेटा, ्याला 
साau  येवनू जायला, जमेल तसे" 

"cu मावशी, तो dला cसता  u. पि sाळ रारी gहशरा 
dलो न, dहि dज dsाश dहि ्याaचे हमर भेटिार िोते 

sोि sोि ्ििनू मीच नािी dिले ्याला. df बाबाचे 

sािी नािी u तसे " 

"cसो, या हनह्मतने sा  िोfना, तो vरी dलाय, बरे वाटले. 

बर मी ्या्यासाठी न िेते सuळे थोडे थोडे ड्यातनू, त ू

vेवनू जा िा" 

 

 eरा हवचारात िोती हs मावशीला जर dsाश 

यावासा वाटला तर df बाबा sा नािी  ्ििले. मावशी sािी 
dमची नातेवाfs नािी पि tपू जवळची dिे.  मला  dहि 

dsशाला हतने लिान पि पासुन पाहिलये, मu ती जर 

dsाशला माि sॳ शsते तर df बाबा sा नािी ?  sधी 
तरी मला जमेल sा मला िे सuळे परत पहि्या सारtे 

sरायला? लिानपिी msिा हचर sाढायला vेतले dहि 

मधेच जर tोडले न तर cसे वाटायचे sधी sधी हs 

पहिलाच चाauले dले िोते, dता परत तसच sािी जमायाचे 

नािी, ते्िा dजी ्ििायची, हs बाळा  हचडहचड sॳ नsो, 
थोडा वेळ sािीच sॳ नsोस dहि मu परत नवी सुरवात 

sर. तसा cजनू थोडा वेळ िेवनू नवीन सुरवात sरावी 
लाuिर sा मला ?, dsाश-eरा dहि df-बाबा  c्या 
समाaतर रे्ा झालाय dिेत जि,ू msाच रतलात sधीच न 

हमळिा्या …  
"eरा, sाय sरायचa, त ू tरच dsाश ला डबा िेवनू येतेस 

sा ? d्िी जातो vरी "- df  

"नsो, guाच िेलपाटा मला, तसे हि dपि ्याला साaहuतले 

न्िते dहि dत guाच  sशाला ?" 

"पि मावशीनी eतsा रेमाने हिलाय dहि ्याला dवडतात 

न u …………" - df  

"मu तचू नेgन िे न, eतsे रेम gिाळून  dलाय तर " 

"eरा, बेटा, ्लीज, त ूतरी । जाव ूिे, मी साauतीये न त ू िेवनू ये 

dहि तसा हि d्िी तुला पि nन वेळी सaहuतले न िे 

sेळविa चे मu, ्याला पि तसाच साau ." 

"ठीs dिे,  हनvा तु्िी,  मी िािू sडे जाhन येते " 

 eरा  पोचली, िे िोvे cजनू dलेले हिसत नािीयेत, 

िोन sॳन यायला िवे िोते. जाव ू िे हs्ली तर dिे, डबा  
ठेवनू, message sरते. eराने  िार gvडले, रीज guडून ्यात 

डबा ठेवला dहि ती dsाशा्या tोलीत uेली. tोली 
dवरलेली िोती, sािी व्त ू मार sाढून ठेव्या िो्या. 
dsाशानी सu्यासाठी हu्ट dि्या िो्या. िा cसा 
sसा dिे eतsा sुल!!!!  लिानपिापासनू cसाच dिे, 

esडे du लाuली  तरी  िा cसाच शाaत. बिष  पि sमी थaड 

cसेल. मी या्या  जाuी cसते तर, df बाबाasडे येवनू सरळ 

sचsचा भाaडले cसते.  

 

 eत्यात हतला िार gvड्याचा dवाज dला dहि 

u्मत sरावी ्ििनू ती dवाज न sरता तशीच थाaबली.  
"हनहम् ्लीज, िे बv जे झाले ते झाले, dता guच eराला  
यातले sािी साau ूनsोस, ती हबचारी dधीच हsती वतैाuली 
dिे, हि sसरत sरताना. मला guाच dलो cसे वाटते, 

तुमचा mवढा dनaिाचा sाळ dहि िा ना्याaचा ताि. dता 
हतला िे sािी साau ूनsोस " 

"sाय साauायचे नािीये मला dsाश ?",- eरा न रािवनू 

dतनू बािेर dली.  
  

भाग ४  

"sािी नािी u, dमचे uुहपत dिे ते "- हनहम्  

"पि ते मा्या बॖल, ्ििजे माझे नाव dले तु्िी बोलताना.   
मला sळलच पहिजे "- eरा  
"बर बाf, साauतो. cu,  dsाश मला साauत िोता हs , साau ू

sा dsाश ?" 

"m cरे हनहम्, sाय ठरलाय dपले, मu u्पा बसै न " 

"cरे, साauतो रे, तशी पि ती शेरलॉs  ची fan  dिे, sाळजी 
नsो sरो, मी साauतो हतला, समजनू vेfन ती" 

"m dता, पा्िाळ नsा  लाव ूतु्िी िोvे.  हनहम् सरळ साau  

मला.  नािी तर … नािी तर… मी बोलिार नािी, नsो ्या 
पेषा ल्न cancel " 

"cu m, साauतो बाबा dsाश. cu,   dsाश ्िित िोती 
्ििजे साauत िोता हs ्याला हsती uलषरंड dिेस, ्ििजे 

dता sुिाचा नaबर dिे वuरेै. तुला dवडिार नािी ्ििनू 

तुला साauत न्ितो d्िी " 

"c्छा, ्ििजे िािुला tपू  uलषरंड  dिेत.  sाय रे तु्िी 
मोठे झालात dहि मी बालवाडी छोटा uट  sा रे cजनू” 

"्ििजे , तुला sाय ्ि्याचाय "- dsाश  

"m िे बv dsाश, तुला mtािी मरैीि cसेल हि , ्ििजे 

तशी  tास हsa वा जवळची पि cसेल, more  than  friend  

वuरेै, पि dता िा हव्य न्िता. dहि यात मा्यापासनू  
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लपव्यासारtे sाय dिे. नसेल साauायचे तर नsो साau.ू  

मी जाते परत" 

"eरा, dता ्ििालीस ना  u  हs बालवाडी म्ये नािीये 

dहि cजनू तशीच हचडतेस. मीच साauतो sाय झाले, 

d्िाला cनुचे df बाबा भेटले. समोर dले, मu बोलावे 

लाuल"- dsाश  

"नेमsी  नsो ती मािसे भेटतात तुला dहि ्याaना भेटायला 
पाहिजेस ते मार …"- eरा  
"eरा, िा हव्य dता eथेच बास. तस पि ‘नम्sार, sसे 

dिात?’ eतsाच बोलिे झाले. बर त ू eथे sशी dता"- 

dsाश  

"cरे, हवहनता  मावशीने तुम्यासाठी डबा  हिला dिे.  ते 

tावनू ्या dहि dराम sरा जरा. मu परत येते मी, जमले 

तर df बाबा पि येतील " 

 

 eरा uेली. हनहम्ला वाटले हs dsाश हन tरे 

साaहuतले, पि हsती शाaत पिे  dहि हव्य हि बिलला, पि 

ते dता भेटायला नsो िोते. dता ्या्या डो्यात परत, 

cनु, ठरलेले dहि मोडलेले ल्न, dहि सuळेच िु१ चि. 

िा eरापासनू sािी सुॗा लपवनू ठेवत नािी, पि cनु बॖल 

चे ्याचे uुहपत मार  ्याने लपवनू ठेवले dिे dहि  

sुिालाच ते eराला साauता येिार नािी. ्या भाबड्या पोरीला  
ms रsारे dपि िसवतो dिे sा ? पि  हत्या dहि 

dप्या सu्याa्या हिताचे dहि सुtाचे dिे ते. हनहम्चे 

tरे िोते, cनु चे df बाबा भेटले dहि dsाश भतूsाळात 

uेला ्ििजे ूढला uेला . ्या्या dवडीचे पिाथष cसनूिी, 
्या चवी पेषा, dठविीची चव sटू िोती बिुतेs. 

 

 cनु, dsाश dहि हनहम् वuष हमर. ्ििजे cनु 

तशी ्याaची sािी tास मरैीि न्िती. पि मरैीि िोती. 
हतला dsाश dवडत िोता dहि हतला बरोबर माहित िोते 

हs dsाश ला dप्या बॖ्िल cuिी dपििून रेम नािी 
जािवले तरी ्याला sसे dपलेसे sरायचे ते. तशी ती  
िुशार िोती, मि्वाsाaषी  िोती,  dहि चाauली िोती, 
सu्याa्यात हमळून हमसळून.  dsाश्या vरी हतचे येिे - 

जािे  िोते dहि dsाशा्या dfची ती fan  िोती. हतला 
्याa्यासारtे डॉ्टर ्६ायचे िोते.  dsाश्या vरी पि  

ती छान हमसळहल  िोती.  dsाशाचे df बाबा, dजी dहि 

eराला  पि ती dवडायची. पि dsाश्या मनात sाय िोते 

ते मार हतला sळत न्िते.  हतने पि ठरवले हs dधी 
हशषि dहि मu बv.ू  dsाशाला डॉ्टर ्िायचे हs नािी 
िे पि हतला माहित न्िते. tर तर dsाश-हनहम्-eरा िे 

हरsुट िोता dहि ते ्याचा  चौsोन sरायला तयार न्िते, 

्ििजे मुॖामनू नािी, पि ्याaचे uुळ पीठ छान जमले िोते  

्ििनू cनुला vुसtोरी sरता येत न्िती. cनु्या u्पा 
cसाय्या,  पि dsशापेषा eरा सोबत हsa वा dsाशा्या 
df सोबत  

"cनु, तुला पि डॉ्टर च ्िायचे dिे न u ?"- शाळेत 

जािारी eरा, cनुला हवचारात िोती  
"िो ,. dहि मला पि ्ििजे तुझा िािू पि डॉ्टर िोिार 

वाटते " 

"्याचे तसे ठरले नािीये cजनू, पि माझे ठरलय , मी डॉ्टर 

िोिार dहि cuिी df सारtीच. िािू ्िितो मला हs त ू

sाय बाf  िोशील, िुशार dिेस  "  

"मu dिेसच हs त ूिुशार, dsाश चे बरोबर dिे " 

"tर साau ू sा तुला cनु, dsाश जा्त िुशार dिे, ्याचे 

रेम dिे न tपू मा्या वर, ्ििनू ्याला वाटते हs dपली 
बहिि लf भारी. पि मला ना sधी sधी वाटते ्या्या 
सारtे ्िावे . msिम sुल dहि िुशार dहि म्त msिम. 

:). ्याचे रािू िे, त ू डॉ्टर झालीस न हs dम्या 
िॉह्पटललाच ये, मu थोड्या व्ांनी मी पि येयीन dहि 

मu म्त बv msिम. रोज भेटू dपि." 

"प्sा eरा, न्sी cसच sॳ. dsाश dला तर माझा 
हनरोप साauशील न ्याला dहि हनहम्ला पि साau. चल 

भेटू परत, बाय " 

"िो मी साauेन ्याaना तुझा हनरोप, बाय " 

 

 dsाश हन ररसचषला जायचे ठरवले,  df बाबान 

हवशे् पसaत न्िते, पि तेवढी मोsळीs िोती ्याa्या 
vरात. eराला मार dपला भाh डॉ्टरच ्ियला िवा िोता 
्ििजे ्याaना msर practice  sरता dली cसती. हनहम्चा 
vराचा ्यवसाय िोता dहि ्याला लिान पि पासनू ्यात 

रस िोता, ्ििनू ्याने engg  ला रवेश vेतला. cनु मार 

डॉ्टर च िोिार िोती dहि हतनी तीच वाट हनवडली. पि 

sसे sुिास ठावsू िे iिानुबaध हटsले, माuष वेuवेuळे 

cसनूिी .  
  

 dsाश, पु्यात येवनू जावनू cसायचा. cनुहन मार 

vरी येिे-जािे ठेवले िोते dहि dsाशला पि ती cधनू 

मधनू भेटायची. हतला मनापसनू dवडला िोता तो dहि िळू 

िळू िे सu्याa्या लषात येत िोते. हत्या dहि 

dsाशा्या,  df वहडलाaना पि. ्याaना सu्याaना िे मा्य 

िोते, dता रन िोता dsाशाचा.  ्याला लuेच हवचार्यात 

cथष न्िता , ्यामुळे sुिीच  sािी sॳ शsत न्िते.  

eरा पि बारावी नaतर मेहडsलला uेली. dहि बvता बvता 
dहि िोन व्े हनvनू uेली. cनुहन dsाश्या df ला 
जोeन sेले. dता dsाशाला हवचारावे cसे सu्याaना 
वाटत िोते, पि sसे? ्ििजे dsाशचे sािी साauता येत 
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नािी. ्याचे ठराहवs हमर मaडळ dिे, dहि sुिी मुलuी 
्या्या dयु्यात नािी, पि cनुबॖल तो cसे sािी ्यत 

झाला  नािी, cसे dsाश्या df ला वाटत िोते. मu परत 

eराच म्ये पडली.   
" df, मी हवचारते u ्याला, िळूच  u्पा मारताना" 

"झाले, त ूहवचारिार ्ििजे, तो dिtी d्िालाच ूरडेल. 

eत्या लिान मुलीचे बv sाय चाललाय, तुमचे लषच 

नािीये vरात, eरा बvा sाय बोलतीय, mवढीशी dिे …. " 

"m df ्याचे पुरे, dता मला बॉय रंड cसेल c्या वयात 

dिे मी, लिान थोडी न dिे. त ूनsो sाळजी sॳ मी dहि 

vेते ्याला vोळात. dहि तसा हि ्याला जर िुसरे sुिी 
dवडत नसेल dहि समज cनु वर ्याचे रेम नसेल, तरी 
चाauली मुलuी dिे ती, ्याa्या dवडी हनवडी पि सार्या 
dिेत dहि dप्याला dवडते हs ती dहि मला पि पसaत 

dिे.  िवे cसेल तर ित साtर पुडा sॳ dता," 

"eरा, तुझी ह्ि्ट तयार dिे हs cuिी, dहि मुॖे सिू. 

ठीs dिे मी बाबा dहि dजीशी बोलते, तो पयंत sािी 
uडबड  नsो sॳ. dsाश िो ्ििला तर बराच िोfल बाf. 

मुलuी पि चाauली dिे dहि मला िॉह्पटल म्ये पि 

vरचच मािसू िोfल" 

"िो न, dहि sािी व्ांनी मी पि cसेनच हs, dपि 

सuळेच vराचे, म्त. म्मा, मला न cuिी तु्यासारtे 

्िायचे dिे, लोs ्िितील बv,  df सारtीच dिे cuिी 
eरा ्ििनू  " 

"eरा, dधी डॉ्टर तो िो मu पुढचे पुढे dहि झोपायला जा 
dता” 

 

 sसे sाय माहित पि, eरानी dsाशला पटवले. 

्ििजे तसा तो cनु्या रेमात वuरेै न्िता, पि cनु चाauली 
मुलuी िोती, तो हतला ूळtत िोता dहि मु्य ्ििजे 

vर्याaना पसaत िोती.  पि ्याला लuेच ल्न sरिे श्य 

न्िते.  sमीत sमी व ष्भर तरी, पि तो िो ्ििाला.   
eरा tपू tुशीत िोती. साtरपुड्याची तयारी sरायला हतने 

dfला tपू मित sेली िोती. cनु सोबत dहि dsाश 

सोबत हतने tपू tरेिी पि sेली िोती. साtरपुडा छान 

झाला dहि नाते प्sे झाले. dsाश cधनू मधनू मुaबfिून 

पु्यात येत cसे. cसाच sधी तो dला cसताना, sािी 
vटना c्या vडत uे्या,  
"eरा, चल बािेर जायचय, त,ू मी, cनु dहि हनहम्" 

"m तु्िी जा न, मला  नािी जमिार रे.  तुमचे sाय बाबा, 
dता तु्िी सेट dिात.  माझे cजनू  हशषिसुॗा बाsी dिे. 

tरच नािी जमिार, tपू c्यास dिे " 

"eरा, तुला हवचाॳन ठरवले िोता न, ते्िा तर नाचत नाचत 

िो ्ििालीस.  dता sाय झालाय? तुला बरे वाटतय न?" 

"िो रे, वाटतय dहि tर तर मला मा्या रंड्स सोबत 

जायचaय, ्लीज. " 

"ठीs dिे, िे बv हनहम्चा पि मेसेज dलाय, नािी 
जमिार ्ििनू. sाय यार तु्िी लोs. eत्या हिवसाaनी 
dलोय मी dहि तु्िाला वेळच नािीये" 

"िािू, िे बv gड़ाचा वेळ  तु्यासाठी. ्ििशील तेवढा.  पि 

dता जा त.ू  ती cनु वाट बvत cसेल, ्ििजे ्यार भरा  
eaतजार ………।  िे झार, लवsर जा dहि हतचा eaतजार 

t्म sर" 

"eरा, िालत ूबडबड बaि sर.  gड़ा बvतो तुला " 

 

 dsाश uेला. eराहनच हनहम्ला पि  बेत cancel 

sरायला साaहuतले िोते. हतला cसे वाटत िोते हs िािाaनी 
ित cनुला cसा पि वेळ ड़ावा. dहि हतने तसे dfला 
बोलनू िाtवले dहि dfला लuेच पटले.  ती eराला 
्ििाली सुॗा हs मीच dsशाला साauिार िोते. eतsे 

हिवस ठीs िोते, dहि त ूपि dता मोठी झालीयेस हs तुला 
पि तुझे जu dिेच हs. dहि ms हिवशी त ूपि जाशील हs 

या vरातनू, मu sाय sरेल िा हs तु्या माuनू याला पि 

पाठवयाचे. eरा ित िसली, हतला tर तर dsाशला tपू  

sािी साauायचे िोते, df जरी ्ििाली हs तुझे dता ms 

वेuळे जu dिे तरी, तरी dsशचे dहि हतचे cसे ms वेuळे 

जu िोताच हs. हतला वाटले, df ्ििेल हs u cसे sािी 
नािी cनुला जसा वेळ िेfल तो तसा तुला पि िेfल हs dहि 

df cलीsडे ms िोन वेळा dप्याला ्ििाली पि हs त ू

पि जाशील हs ms हिवस िे vर, सोडून  ्ििजे ल्न 

झा्यावर . िे sाय dता नवीनच, पहिले हशषि dहि मu 

बाsी सuळे, cuिी िॉह्पटलसुॗा, cसे ्िििारे df बाबा, 
िे sाय msिम. sिाहचत िािूचे ल्न ठर्यामुळे d्िी 
मोठे झालोय cसे वाटतय  ्याaना :) 
eरा, बािेर जावनू dली, जेवली dहि झोपायला uेली. 
dsाश dलेले sळले हतला, पि ती gठली नािी  पि हतला 
sािी c्प१ dवाज nsू येत िोते, df dहि dsाशचे. 

tर तर dsाश eत्या मोठ्या dवाजात sािीच बोलत 

नािी, dज sाय झालय? sािी नािी dfहन परत ल्नाची 
तारीt वuरेै बोलिी सुॲ sेली cसतील ्ििनू वतैाuला  
cसेल.  सsाळी sरते मी मडू ठीs msिम ्याचा, dहि eरा 
झोपली  
"df, cनु साauत िोती ते tरय ?"- dsाश  

"sशाबॖल?" 

"मी िॉह्पटलमध्या बिलाaबॖल बोलतोय dहि त ू हतला 
eतsे involve  sा sॳन vेतीयेस dतापासनू " 

"cरे dsाश, cसे sाय? ती dपलीच तर dिे dता dहि त ू

पि नािीयेस.  मला dहि बाबाaना ्याप नािी झेपत dता 
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dहि d्िाला बाsीचे sॅ्पस vायला जावे लाuते .  ते 

dवडते d्िाला " 

"मा्य, ती dपली dिे, पि िोिार dिे dहि हवहनता 
मावशी dिे न, dहि dता ms िोन व्ाषत eरा पि येयीलच  

हs िाताtाली. dहि तुझे sाय cसे वय झालाय. मला sािी 
पटत नािीये िे " 

"िे बv, dsाश,  हवहनता dिेच dहि मा्य हs ती पि 

vर्या सारtीच dिे.  dहि eरा चे sाय रे, ती लिान dिे 

cजनू dहि पुढे PG sरिारे हs dहि sािी, ते ठरले 

नािीये, dहि  ल्न िोवनू िुसरीsडे  uेली ्ििजे हsa वा 
sुठे तरी जाfल पिाडात, practice sरायला. हत्या रतातच 

dिे ते ! " 

"df, ठीs dिे, पि  िोन व ष् sाय ते sळेलच न dहि 

ल्न झाले तर ती िॉह्पटल म्ये येवचू शsते हs eरा.  
शेवटी िॉह्पटल dजोबाaचे dिे, ते चालवायला dपले sुिी 
तरी िवच हs. मला cजनू हि cसे वाटतय हs cनु नवीन 

dिे, dहि हतचा ्वभाव चाauला dिे पि थोडा gतावळा 
dिे dहि मि्वाsाaषीसुॗा. हत्यासाठी िे सuळे नवीन 

dहि cरपू dिे.  cजनू हि हवचार sर dहि ms लषात ठेव,  

माझे dहि eराचे msाच रत dिे , d्िी पिाडात जाव ूनािी 
तर dहि sुठे, dहि ती जाfल  तर मी पि जाव ूशsतो. बाबा 
हsa वा dजी समोर ्लीज िे cसे  बोल ूनsो. cसो मला sाय 

वाटले ते साaहuतले " 

"dsाश, त ू पराचा sावळा sरतोयेस. cसे sािी नािीये 

dहि तु्या बोल्याचा मी हवचार sरेन dहि eराचे 

्ििशील तर मला eतsाच ्ि्याचे dिे हs ती लिान dिे 

तशी cजनू. मुले हsती पि मोठी झाली तरी df साठी 
लिानच cसतात. dहि मुलंची ms वेuळीच sाळजी cसते 

df वहडलाaना. तुला नािी sळिार, sारि त ू eराचा भाh 

dिेस, df वडील नािीस. जाव ू िे, त ूजा dहि झोप dता. 
तुझे ्िििे हवचारात vेfन मी " 

 

 dsाश झोपायला uेला tरा, पि ्याला िे सuळे 

पटत न्िते िे tरे.  ्याला नेिमीच वतषमानात जuायला 
dवडायचे.  भतूsाळात  तो हशरायचा नािी dहि भहव्य ची 
sाळजी sरत जu ू नये cसे ्याला वाटायचे. cनु ्याला 
चाauली वाटत िोती, पि sािी sािी uो१ी मार ्याला पटत 

न्ि्या. cसे वाटत िोते हs mtािे uािे छान dिे, ्ििजे 

सरू -ताल - लय cuिी सuळे छान dि, पि sािी तरी 
िरवले ्यात. sिाहचत भावच gमटत नािी  dिेत ्या 
uा्यात. cनुच dहि ्याचे नात हि cसच िोता sा 
sिाहचत ? 

  

 झरझर सuळा भतूsाळ ्या्या समोॳन सरsत 

uेला dहि तो वतषमानात dला. cनुशी ल्न मोड्याचा 
िु:t तर cहजबात न्िते ्याला dहि पचाताप तर 

cहजबातच नािी. eरासाठी, ्या्या dयु्यातला ms हनtळ 

dहि हनमषल रेमासमोर dहि dनaिसमोर िे sािीच न्िते. 

dजी cसती तर हतला सारे sळले cसते, dप्या मनातले.  

पि cस ू िे eराला हतचे रेम हमळतaय dहि हनहम् eराला 
न्sी जपेल. dपि हन््या जबाबिारीतनू मुत झालो 
dता, cसे वाटले ्याला dहि ्वताशीच िसला तो dहि 

नsळत ्याने ्याचे dवडते uािे लावले  

"मु्sरािट सी हtली रिती ि ैdँtं मं sिी 
 rर पलsो पे gजाले से झुsे रिते ि ं 

िंठ sुछ sिते निं, sापते िोठं पे मuर 

 हsतने tामोश से cिसाने ॲsे रिते ि-ं" 

  

भाu पाच 

 uािे तर msीsडे सुॲ िोते,  sानावर पडत िोते 

पि dत हशरत न्िते, sारि dठविीचा s्लोळ gठला 
िोता. रवासामुळे cसेल हsa वा मानहसs थs्यामुळे cसेल, 

dsाशच डोळा लाuला. dहि हsती वेळ uेला sाय माहित.  

eरा ्याला gठवत िोती, cरे msच हिवसात िोनिा िे ्व्न.  

भारतात d्यामुळे या ्व्नाची हर्वे्सी वाढली sाय?,  

"cरे m, gठ ना, dवर .माझाच चुsले त ू dहि हनहम् c्या 
िोन मिान मािसाa्या जीवावर मी ल्न sरायचा vाट 

vातलाय. झोपला तु्िी िोvे पि हनवाaत.  gठ, झोपनू झोपनू 

बv sसा मaि झाला dिेस" 

"बाप रे, eरा tरच त ूdलीयेस " 

"्ििजे dsाश, मी येिारच िोते " 

"तसे नािी u, मला वाटले ्व्न dिे" 

'"्व्न?" 

"िो, पि जाव ू िे ती ms मोठी ्टोरी dिे. मी dवरतो 
पटsन. तु्या ्या हिरोला dवरायला साau"  

"्याचा ्लास vेवनूच तुला gठवायला dलीये मी, dवरत 

dलाय ्याचे. मी चिा टाsते पटsन, मu हनv ूdपि" 

dsाश हन पटपट dवरले.  हsती तरी हिवसाaनी, व्ांनी 
eरा्या िातचा चिा ्यायला हमळाला. ms dठवडा eरा 
dहि ms dठवडा dsाश cशी ्याaची िुपार्या चिाची 
वाटिी िोती, dहि हsती तरी व ष् तशीच िोती. चिा, साtर, 

िुध, पािी तेच पि sरिारा बिलला हs चिाचा ्वाि 

बिलतो, ना्याaचे पि तसाच sािी, मािसू बिलला हs 

ृ१ीsोन बिलला.  
"nsा ना  मुलानो, पहिले मेन ूठरव,ू  cधाष तास लाuेल िार 

तर dहि df बाबाaनी ्याa्या सचूना हि्या dिेत नेिमी 
रमािे" 
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"्ििजे ते येिार नािीयेत eरा? मला भेटले पि नािीयेत 

d्यापासनू " 

"ms तर तुला येवनू cजनू ms हिवस पि िोतोच dिे िािू, 

dहि हतsडे vरी tपू uडबड dिे रे. ्याaना sाय झेपतच 

नािीये िोvाaना. ्ििजे sामाला मािसे dिेत तशी, पि 

eतsे हिवस हsa वा व्े ्याaना sािी पािावे लाuत न्िते  

dहि तु्या साtरपुड्या पयंत dजी  िोती, तसे ्याaना 
sािी sरावे लाuत न्िते. sसे cसते न, मािसू cसताना 
जी जािीव िोत नािी, ती जािीव तो मािसू नसला हs 

रs्ाषने िोते dहि ्या मािसाची gिीव sधीच भॳन 

हनvत नािी मu. माझाच बv न, dजी uेली dहि नaतर त ू

हतsडे, tपू msटे वाटायचे vरात. df बाबा cसतात पि 

तरी….  cसो sिाहचत हि जािीव ्याaना पि झालीये dहि 

्ििनू मला ्ििाले हs dता dsाश dला dिे तर dमची 
हन्मी sाळजी sमी झाली " 

"tरच साauीहत dिेस eरा" 

"्ििजे sाय dsाश, cरे ्याaचे tपू रेम dिे तु्यावर 

dहि तुलाहि ते माहितीये, पि dfसरेs sरायला पाहिजे.  

ते भेटायला नािी dले, पि त ूिोन पि नािी sेलास. cस ूिे 

मेन ूठरवताना  sर ्ििजे बोलिे पि िोfल " 

eरा uाडी पाहsंu मधनू बािेर sाढायला uेली. dsाश 

हत्याsडे बvतच राहिला, मोठी झालीये हि ! तो हनहम्ाला 
्ििाला सुॗा.  
"cरे dमची हि छोटी eरा हsती मोठी झालीये रे, msिम 

जबाबिार मािसा सारtी, ्ििजे समजतूिार तर ती िोहतच 

पि dता जे बोलली न, msिम मोठी झालीये cसे वाटतaय " 

"cरे ्ििनू तर ल्न िोतaय न हतचे मा्याशी :), भारी 
हसले्शन dिे माझे " 

"sळले, चल " 

 

 eरा हन tरच िोन sेला vरी, बाबा सोबत बोलली 
dहि dsाशsडे हिला िोन. तसे ्वहचत sधी तरी ्याचा 
िोन िोत cसे df बाबाaशी, ्ििजे तोच sरायचा, eराचा िॉ  

्ििनू. dsाश हन sामाचे बोलिे sेले dहि हवचारले हs 

बाsी तयारी sशी सुॲ dिे ल्नाची. 
 

 बाबा eतsाच ्ििले "तचू बv हs mtािे हिवशी 
vरी येवनू "dsाशला वाटले हs vरी ये ्ििाले, पि लuेच 

्याला वाटले हs mtािे हिवशी cसे ्ििाले :) , ्याचेच तर 

vर िोते. sिाहचत ्याaना vरी ये ्ििायचे िोते. dsाशला 
जर बरे वाटले  

"dता sाय eराबाf?" 

"dता, िाहuने tरेिी dहि gड़ा थोडी sपडे tरेिी dिे.  

gड़ा df  dहि हवहनता मावशी  येिार dिे.  हनहम् dfनी 

sाsुना dय मीन म्या सास ू बाfना पि बोलवले dिे 

dहि तु्िी िोvे ठीs १०. ३० ला gड़ा तयार रािा.  
"ू रुप लीडर, gड़ाचे gड़ा.  dजचे dवॳ dता.  m यार 

dsाश , तुझी बहिि लेडी हिटलर dिे यार" 

"cरे मu dता cancel sॳ ल्न, sॳ sा साau?"- dsाश  

"cरे  तु्िी िोvे बहिि भाh ्ििजे न, msाला झाsावे dहि 

िुस्याला sाढावे " 

eरा,  dsाश dहि हनहम् tरेिीला बािेर पडले  

"dsाशची चोeस म्त dिे. मा्यासाठी हsती sाय sाय 

dिायचो तो. बािेर uेला सेहमनारला हsa वा sो्फरसला हs 

मा्याsडे नवीन व्त ूdलीच " 

"बv बाबा dsाश, हिला पटवायला मी eतsे हu्ट्स हिले, 

पि sौहतs नािीच dम्या नहशबात" 

"cरे, ६ा्या हu्ट्स ्ििजे न dsाश, सu्या cतरa uी 
msिम. ्ििजे म्त cसाय्या पि हवcडष  cसाय्या " 

 

 dsाशला tरच परत dठवले, हs dप्याला 
eरासाठी sािी तरी ्यायला नेिमीच हsती dवडायचे. 

cuिी लिानपिी हतला sळत न्िते,  ते्िा हतचे रॉsसुॗा 
मा्याच dवडीचे cसायचे. df,  eराला िे vे न cशी सारtी 
भुिभुि cसायची df्या माuे dहि df ्ििायची cरे 

्वतासाठी पि िॉ  sर हs sधी तरी.  tरेिी सaपवनू, जेवि 

sॳन हनहम् dहि dsाश vरी dले dहि eरा हत्या vरी 
परताली  
 

 dsाश  िातात पु्तs vेवनू झोपाय्या तयारीत 

िोता, पि मनात dठविीचे पु्तs gvडले िोते. ्याला 
dठवले हs ्याने msिा eरासाठी हि्याचे sानातले vेतले 

िोते. ्या्या सुरवाती्या sमाfतनू. eराला तशी या 
सu्याची dवड sमीच, dपलीच िौस जा्त. पि dपि 

dिले cसले हs eरा dवजूषन वापरायची. dsाशाला पु्िा 
जुना सaवाि dठवला. िुपारी cधी राहिलेली dठवि, जि ू

म्यaतर सaप्यारमािे पु्िा सुॲ झाली पुढ्या भाuात  

"dsाश, त ू नाराज नsो िोव.ू मी बोलेन या हव्यावर 

बाबाaशी पि dहि dजी सोबत पि dहि मu dपि ठरव ू

हs cनुला हsती जबाबिारी ड़ायची वuरेै. tर तर मुले df 

सोबत बायsो्या िsा्साठी भाaडतात dहि d्िी िेतोय 

dपििून,  तर त ू" 

"df, त ू िे sाय नवीन sाढले dिेस ि्s वuरेै. dप्या 
vरात हि भा्ा sधीच न्िती. जे sािी dिे ते dपले 

सu्याaचे dिे न. नहशबानी dहि sतृष्वानी या vरात पसैा 
sधीच sमी न्िता dहि dपि sुिीच sो्या मानाने 

वाuलो नािी dिोत. तचू लिानपिी, d्िाला sधी सुॗा 
dम्यात dहि vरात हsa वा िॉह्पटलम्ये sाम sरिरया 
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लोsाa्या मुलाaम्ये िरs sॳन हिला नािीस, dहि dता 
sाय ि्s वuरेै, dज ि्s ्णाली dिेस gड़ा िुसरे sािी" 

"dsाश,  ताि ू नsो. dहि  cनुपि  vरात येयील  मu 

हतचा sािी ि्s cसेल हs नािी या वर." 

"dिे न.  मी sुठे नािी ्िितोय, पि हतला तो ि्s हमळव ू

िे. ती येव ूतर िे, eतsाच माझे ्िििे dिे. tपू dधी पासनू 

िे cसे मला नािी ठीs वाटत. dप्या vरात जे cहि dिे ते 

सu्याaचे, माझे, तुझे, बाबाaचे dहि eराचे सुॗा. dहि जे 

माझे िे ते cनुचे dिेच हs. पि ्ििनू जे eराचे dिे ते तरी 
हतला िेव ूनsोस" 

 “dsाश,  तुला sाय ्ििायचे dिे?" 

"िे बv, मला िे बोलायाचा िोतच तु्यासोबत. मी eथे 

नसताना sािी तरी बिललय, ्ििजे मा्या माu्या भेटीत 

dहि dता. ्ििजे न्sी नािी माहित, पि sािी तर बिल 

झाले dिेत cसे मला वाटते " 

"cसे sािी नािीये. पि िो ms uो१ ्ििजे, dजी ्ििाली 
्ििनू मी dहि बाबाबी cनु ला dहि हत्या vरा्यान, 

vरातली eतर ब्याच  uो१ंची s्पना हिली. ्ििजे तसे 

d्जीहन ्याaना साaहuतले सuळे. dपली dहथषs पररह्थती 
cसेल हsa वा नातेवाfs dहि बाबाचे लिानपि, तुमचे 

लिानपि वहuरे  हतचे cसे ्िििे dिे हs मुली्या लोsाaना 
सuळे माहित िवे.  d्या तर तुझी बािेरच dिे cमेररsाला 
ती sाय परत यायची नािी.  तु्या ल्नालाच येते cसे 

्ििाली dिे तरी.  dहि sाsा, ्याaना तर िे जu सोडूनच 

हsती व्े झाली. ्यामुळे dता तसे तुझे बाबा dहि त"ू 

 "dहि eरा dहि त"ू 

"िो" 

"मu sाय ्ििाले?” 

“sािी नािी, बरे झाले तु्िी साaहuतले cसे ्ििाले. मुॖाम 

cनु समोरच साaहuतले सuळे " 

"बरे झाले. पि माझा मुॖा तो नािीच dिे df." 

"cरे sािी बिलले नािीये esडे, तुझे sािी तरीच" 

"मu eराची tोली sा बिलली dिे?  ती पि sािी बोलली 
नािी मला. ्ििजे मेल म्ये हsa वा िोनवर, त ू पि sािी 
बोलली नािीस." 

"ते त ूeरालाच हवचार न. तीच ्ििाली हs हि tोली मी dहि 

िािू वापरायचो dहि हि तशी मोठी tोली dिेतर मu मी 
िुसरी tोली वापरेन.  हि dपि ररनोवेट sॳ िािू dहि 

cनुसाठी. ्ििनू ती  dत िुस्या  tोलीत  राितीये." 

"पि मला न हवचारता sा sारभार sरता तु्िी cसले dहि 

eरा ms लिानच dिे, c्sल sमी dिे हतला. पि df त ू

तरी sमीत sमी dsशाला हवचाॳ cसे ्ि्याचास हs" 

"cरे पि eराच ्ििाली हs िािूला sाय हवचारायचa, माझे 

cनुशी बोलिे झाले dिे " 

"cनुशी  बोलिे झाले पि.  मला dज cनु sािीच नािी 
बोलली याबॖल " 

"cरे eत्या हिवसाaनी भेटलास, ्यामुळे बाsी्या u्पात 

रािून uेले cसेल " 

"तरीच ती, मला sािी तरी  िोम डेsॉर वuरेै साauत  िोती, 
पि िे नािी ्ििाली sािी. sा बरे ? न साau्या सारtे sाय 

dिे ?" 

"cरे cसेल sािी तरी हतचे dहि eराचे, sुिी साauायचे ते.  

पि sाय रे त ू cनुसाठी sािी सुॗा dित नािीस. sािी 
तरी vेवनू िे हतला. बरे वाटते मुलीना dहि dज sाल तर 

तसा रंड पि िे " 

"िे त ूबोलहतयेस df?" 

"नािी, तु्या बहििीचा हनरोप dिे तुला. मला ्ििाली df 

तचू साau. मी साaहuतले तर ्याला परत वाटेल हि sाय लिान 

dिे हिला sळतaय." 

"u पि df, म्ये म्ये मी dित cसतो हs sािी तरी, िर 

वेळी sाय. dहि नािी ्या सवयी नsो dिेत मला. dहि 

तसा हि cनु ला sाय sमी dिे. मी sािी dिले हs हिचे 

uेस सुॲ िोतात, sुठून vेतले, हsती रमै चे dिे, sोिता 
रा्ड, हsती हsa मत dहि ….  cनु tपू nशो dरामात 

वाढली dिे, हतला हu्ट हिले तरी sािी cरपू हsa वा sौतुs 

नािीये ्याचे, मu मला नािी dवडत " 

"cरे cसतो mtाड़ाचा ्वभाव. dहि dप्या vरात नेिमीच 

वेuळे वातावरि िोते, पसेै cसले तरी. ्ििनू तु्िा मुलाaना िे 

जरा नवीन dिे. पि बाsी ती चाauली dिे " 

"िो u, ्ििनू तर मी ल्नाला िो ्ििालो न.  dहि tर 

dिे mtािी uो१  सोडायला िवी, बाsी ििा चाau्या 
cसतील तर. मी vेfन gड़ा हत्यासाठी sािी तरी. पि tर 

साau ू eराहन dहि हतने िे ॳम चे मला साauायला िवे िोते 

dहि त ू ्लीज परत ते ि्s हब्s नsो बोल.ू  मला 
sसातरीच वाटते" 

"ूsे बेटा dहि त ूझोप dता.  gशीर झालाय " 

dsाश हन ठरवले हs gड़ा cनुला dहि eराला याबॖल 

हवचारायचे. सsाळी gठला, eरा मार तो gठाय्या dधीच  

हनvनू uेली िोती.  tर तर नेिमीपेषा ती लवsर sा uेली? 

dहि dज तर सुॉी dिे हिला dज sाय sाम हनvाले 

eतsे? पि sुिाला हवचारिार, सuळेच बािेर uेलेले 

हिसतात. तेवढ्यात िोन वाजला.  
"िेलो dsाश" 

"िा बोल हनहम्" 

"cरे eराचा हनरोप dिे तुला, ती gड़ा सsाळीच परत येयी, 
हतचे sािी तरी sाम dिे ्ििनू महैरिी सोबत बािेर uेलीये.  

हतने dfला िोन sॳन साaहuतले, त ूझोपला िोतास ्ििनू 

तुला नािी gठवले ्ििाली" 
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"िे सuळे तुला sसे sळले?” 

“cरे मला वाटेत भेटली, योuायोuाने. मu ्ििाली हमराला 
हनरोप साau dहि ्ििाली sबाब मे िड्डी  िोव ूनsोस. चल 

ठेवतो dता. जमले तर िुपारी च्sर टाsतो" 

"बर, पि ये श्यतो. तु्याशी थोडे बोलायचे dिे हनहम् " 

"बर,  बाय " 

 

 dsाशला sािी sळत न्िते हs eरा sुठे uेली 
dहि जवळ पास sुठे uेली cसेल तर मी पि uेलो cसतो 
हs. gड़ा msाच हिवस dिे मी  िे माहित cसनू सुॗा uेली. 
sाल तर ्ििाली मला हs gड़ाचा पिूष हिवस तु्या सोबत. 

  

तेवढ्यात परत िोन वाजला  
"िेलो, cनु बोलहतय "  

 "बोल u " 

"cरे, तुझे dवरले हs esडेच ये न.  मला पि df हन dज 

oि हिलाय िॉह्पटल मधनू. बािेर जावनू येव ू , माझी 
हsरsोळ sामे पि dिेत dहि dप्याला पिूष हिवस 

हमळेल msर " 

"येतो मी. पि df, eरा dहि dता त ू पि sुिीच sािी 
साauत  नािीये मला. तुमचे तु्िी sाय ठरवताय sाय 

माहित!! " 

"cरे, माझा dहि eराचा ्लान िोता dजच, तुला सरराfज 

sरायचे. पि ती शिािी ्वतच uायब dिे dता " 

"्ििजे, तुला पि माहित dिे हs ती vरी नािीये ते." 

"िो, cरे मuाशी dfना िोन sेला न,  ते्६ा ्या ्िि्या 
हs eरा सsाळीच बािेर uेलीय dहि gशीर झाला तर gड़ाच 

येयील बिुधा. मu त ूयेतोस न? "   

"िो येतो, तासाभरात. " 

 

 dsाशला eराचे नसिेच सरराfज िोते; पि ्याला 
वाटले हs dता मोठी झालीये ती, ्वताचे पि dयु्य dिेच 

हs हतला dहि तेवढी ्पेस तर ड़ायली िवी हतला पि. 

्ििनू तो dवॳन cनुला भेटायला uेला 
"वाि, cनु छान हिसत dिेस हs msिम dज." 

"्ििजे, तुला tरच संियष ृ१ी dिे ्ििायची ." 

"cरे ्ििजे sाय, eराला हवचार माझी dवड चाauली dिे 

्ििनू तर हतचे सuळी tरेिी मा्या सोबत cसते.  sपड्या 
पासनू cuिी sानात्या पयंत. m तुझे पि eररंu  छान 

dिेत, हि्याचे dिेत sा u ?  पि मुaबfला हडझाfन जा्त 

पािायला हमळतात. मला dठवते eराला पि मी cसेच dिले 

िोते msिा हि्याचे.  हतला tपू dवडतात ते  " 

" िो, ्ििाली मला ती msिा. dज बv sसे हडच sॳन 

uेली dप्याला "-cनुनी  हव्य बिलला 

"cसु िे u. तुझी sाय ती sाम dटोपली हs dपि जरा 
tरेिी sॳ तु्यासाठी. sाय vायचे ते ठरव " 

" वाि, dज sाय msिम म्त मडू हिसतोय " 

"िो dिे tरा" 

uाडी चालवताना सिज हव्य sाढून dsाश हन  cनुला  
हवचारलाच ॳम बॖल .  

"sाय मu cनु, sाय sाय ्लाहनau ॳम सजावटी बॖल.  eरा 
हन ॳम tाली sेलीये. tर तर हतचा िार जीव dिे ्या ॳम 

वर.  ्ििजे हतची vरातली िेवेरेट  जाuा dिे ती " 

" िो cरे, ्ििजे ती sािी बोलली sा तुला ?" 

"sशाबॖल ?" 

"cरे िेच ॳम बॖ्ल " 

"नािी,  sा u ?" 

"cरे sािी नािी, ्ििजे तसे साau्यासारtे हsa वा न 

साau्या सारtे sािीच नािीये. sाय झाले हs म्ये मी 
dप्या vरी dले िोते न, ते्िा मी dहि cनु u्पा मारत 

िोतो. तर सिज बोलिे झाले. dजी ्िित िो्या हs df-

बाबा ची ॳम dपि vेव ू dहि df बाबा िुसर्या  बेडॳम 

म्ये हश्ट िोतील. मी ्ििाले हs मला वाटले हs िीच ॳम 

dमची cसेल; ्ििजे तुझी ॳम तीच dपली नािी sा ? 

sारि तशी ती ॳम मोठी dिे dहि छान view  पि dिे. 

मu eराच ्ििाली हs dवडली cसेल हि ॳम तर तु्िी ्या 
हि dहि ती हश्ट िोfल िुस्या ॳम म्ये. तसे पि तुमचे vर 

eतsे मोठे dिे हs, बाsी्या tो्या बaिच  cसतात. मu 

eरा ्ििाली हs चंज  sरावे लाuेल eaहटररयर, तर मu मी 
लuेच ॳम ररsामी sरते  sाम सुॲ sरता येयील. cरे 

sसली g्सािी dिे ती, लuेच df बाबाशी बोलनू, मा्या 
सोबत dली पि  डेsोरेटर sडे dहि sाम पि सुॲ sेले. 

मला ्ििाली िािूला साau ूनsो" 

"िa " 

"cरे मला वाटले. eरा बोलली cसेल तुला " 

"नािी हतचे sािी बोलिे नािी झाले मा्याशी तसे.  sारि 

sाल  मी तुला भेटायला dलो dहि सsाळपासनू िीच 

uायब dिे. तसे मी हवचारले हतला हs ॲम sा हश्ट sेलीस 

तर मला ्ििाली u्मत dिे नaतर साauते. ती sाय पि 

्ििेल u, हs तु्िी हि ॳम ्या वuरेै , तु्िी sशाला nsता  
u हतचे" 

"cरे पि dsाश, ती dपििून ्ििाली dहि मला पि 

dवडली िोती ती ॳम dहि df पि ्ििा्या हs tो्या 
जा्त dहि मािसे sमी.  eराला हजथे िवे हतथे ती रािू 

शsते dहि तसािी २-३ व्ांचा तर रन dिे. eरा sिाहचत 

पीजी sरायला बािेर पि जाfल dहि eथे cसली तरी तसे 

sाय हबvडत नािी, eतsे मोठे vर dिे. dहि dज न gड़ा 
ती पि ल्न िोवनू जाfलच हs " 
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"बाप रे, sेवढा पुढचा हवचार dहि sाय u सारtे eरा्या 
ल्नाचे हsa वा बािेर जायचे िे sाय sाढलाय तु्िी" 

"तु्िी ्ििजे?" 

"त ूdहि df हन. ती पि cसाच sािी ्िित िोती " 

“cरे ्ििजे sाय eरा sाय cशीच dयु्यभर सोबत राििार 

dिे sाय dप्या? मोठी झालीय ती dता "  

"cरे पि eतsी पि मोठी नािीये ती. dहि जर हतला ल्नच 

sरायचे नसेल हsa वा समजा  हत्या िोिा्या  जोडीिाराsडे 

्याचे vर नसेल तर,  ते dप्या vरात रािू शsतात.  मला 
तर dवडेल बाबा. मी cसाच मुलuा शोधतो हत्यासाठी. 
dहि जर तर डॉ्टर  cसेल तर रनच नािी, िॉह्पटलला 
पि मितच िोfल न " 

"sािी पि dsाश, cसे sसे िोfल? ्ििजे cसे नसते 

sधी ." 

"sा cसे झाले तर sाय िरsत dिे. बरे vराचे रािू िे, पि 

डॉ्टर  cसेल तर बरे िोfल न, ्ििजे df बाबाaना  sाळजी 
नsोच. त,ू eरा dहि तो, ्ििजे dमची परa परा सुॲ रािील" 

"िa, तशी dता dfना sाळजी नािीये,  मी जोeन झा्या 
पासनू " 

"ते dिेच u.  पि त ूनवी dिेस न cजनू dहि df बाबा 
तसे cजनू हिहजsली  हिट dिेत sाम sरायला. tर तर 

मी डॉ्टर ्िावे cशी ्याaची e्छा  िोती, पि माझी e्छा  
पि nsली ्याaनी. dहि eरा dिेच हs ्याaचे ्व्न पिूष 
sरायला. ती rank िो्डर  dिे.  िुशार, समaजस, dहि 

सaवाि sौश्यया  uुिाaवर, चाauली डॉ्टर िोfल ती " 

"न्sीच. पि dजsाल tपू struggle  dिे cरे. dपला सेट 

cप जुना dिे dहि df बाबा हन tपू नाव sॳन ठेवलाय.  

्ििनू tपू हशsायला हमळतaय " 

 "cu, df बाबा तरी tपू नaतर. tर तर dजी साauते हs 

dजोबा dहि हतने जे्िा िवाtाना सुॲ sेला न ते्िा 
सुरवातीला tपू रास झाला. ्या sाळी पि dजी डॉ्टर 

िोती dहि नaतर माझा sाsा. तसा लवsर uेला तो पि 

मला थोडा थोडा dठवतोय. बाबाला तर डॉ्टर ्िायचे  

न्िते, पि sाsा ्याचा रोल  मोडेल ्ििनू तो झाला 
डॉ्टर. dहि df तर  िुशार पि हतची पररह्थती पि 

बेताची िोती. dम्या िॉह्पटले म्ये हतचा चुलत भाh िोता  
admin ला. sाsाचा हमर तो. sाsाला sळले हs df tपू 

िुशार dिे dहि हतला डॉ्टर ्िायचे dिे. ्याला cuिी 
बहििी सारtी ती ्ििनू मu sाsा हन मा्या dजी 
dजोबाना साaहuतले dहि हतचा मेहडsल चा tचष sेला 
सuळा. मu िॉह्पटल  म्ये ती जोeन झाली dहि बाबाचे 

dहि हतचे जमले . dहि मu sाय, dपली सारtाच, शुभ 

मauल सावधान. मu sािी व्ाषत sाsा uेला dहि ्या 

ध््याने dजोबा पि. जाव ूिे. तुला तर सuळे साaहuतले न 

dजीनी परवा" 

"िो रे, साaहuतले. माहितीये मला सuळे dहि मा्यासाठी 
ूsे dिे सuळे ्यात sाय." 

"uुड. बर चल तु्यासाठी जर tरेिी sॳ " 

cनु dहि dsाश हन बरीच tरेिी sेली. cनु हन dठविीने 

eरासाठी पि vेतले बvनू dsाशाला बरे वाटले. सsाळपेषा 
्याचा मडू बरा िोता.  पि sािी वेळेच. जाता जाता cनु 

्ििालीच  

"cरे, त ूgड़ा dिेस न.  मu येतोस sा सsाळी, मी माझी वेळ  

साaभाळून तुला sळवते िवे तर " 

"नािी, gड़ा नsो. मला eरा dहि हनहम् िोvाaना भेटायचे  

dिे.  मला ्याaना पि वेळ हिला पाहिजे " 

"cरे पि, ते sाय cसायचे हs नेिमी तु्या सोबत  eतsे 

हिवस लिान cस्या पासनू.  िवे तर dपि सuळे msर 

जाव ू" 

"नsो, मला ित ्याaना भेटायचे dिे,  तुला sसा भेटलो न 

तसाच dहि msर cसायचे ्ििशील तर dत dपिसुॗा 
dिोतच हs eतर ज्मभर " 

"cरे पि, df ्िित िो्या हs  िॉह्पटलची cजनू 

जबाबिारी येयील तु्यावर मu तुला वेळ नािी हमळिार, 

्ििनू मu " 

"cस ू िे.  ्यातनूहि जमले तर थोडा वेळ dपि सuळे जाव ू

बािेर dहि िो या पुढे ्लीज मला जे sाय cसेल ते साauा 
तु्िी लोs. िे ॳम चे जे sािी dिे ते sाय मला पटले 

नािीये" 

"ठीs dिे.  मu साau तचू, eराला हs d्िाला ती ॳम 

नsोय" 

"मी cसे ्ििालो नािीये.  मी ित eतsाच ्िितोय हs 

मला पि  साauत चला  eतsच. dहि पाहिले मी eराला  
झापिार dिे.  िार मोठी झा्या सारtी वाuते ती dहि 

तु्िी हतला tत पािी vालताय.  जाव ूिे. भेटू gड़ा जमले तर" 

" बाय" 

 

 dsाशला बाsी sािी रो्लेम न्िता, पि cनु 

guाच हचडली dहि ्ििाली हs साau  d्िाला ती ॳम 

नsोय. eरा पि िॉी  dिे, पि dfला dहि cनु ला 
sळायला िवे हs ती हतची ॳम dिे.  

 

 d्जी्या ॳम्या  शेजारची dहि वेuळी  ॳम िवी 
्ििनू uंधळ vातला िोता पोरीने लिानपिी. dहि मu 

हतला sधी sधी msटे वाटायचे हsa वा भीती वाटली तर मी 
जायचो ्या ॳम म्ये. मu िळू िळू हश्टच झालो मी पि 

हतथे. लिानपिी्या हsती dठविी, tेळिी, पु्तsे सारे 
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sािी जपनू ठेवले िोते ्या ॳम म्ये dपि. माझे ल्न 

ठर्यावर eरा ्ििाली पि, हs dपली िोvाa्या मुलाaसाठी 
dपि हि tोली राtनू ठेव ूनaतर, या tोली मधले बालपि 

जपायचे dिे मला. sसली dवडली िोती मला हतची 
s्पना. dहि cनुला  वाटले हि tोली माझी. माझी नािी,  
eराची िोती; हsa वा dम्या िोvाaची िोती ती.  ms षिात ती 
ड़ायला eरा तयार झाली.  मला न हवचारता, साauता. हतचे ्या 
tोली बॖलचे ्व्न, मला नािी जपता dले. cसे sसे िोव ू

शsते? भावaडाम्ये  सu्या uो१ंची वाटिी नसते, िे तुला 
- िे मला cशी. ती tोली dम्या िोvाaची िोती dहि 

्ििनूच मला ती मा्या msट्याचा वाट्याला नsो िोती. 
जसे dपि df बाबा, dजी dजोबा ्याaचे रेम dहि 

dठविी नािी वाटून vेव ूशsत,  तसच िे पि. eराचे हsती 
रेम dिे dप्यावर dहि मन पि हsती मोठे dिे.  

 

 dsाश vरी पोचला तरी  या msा छोट्या uो१ीनी 
्याचे मन gिास िोते dहि eरा न्िती तर dिtीनच 

gिास िोते.  तो हत्या न्या ॳम म्ये राित िोता स्या. हि 

पि ॳम छान िोती, तसे तर ्याaचे vरच छान िोते. पि 

dsाश येिार ्ििनू हतने ्याचa dवडीची िुले ॳम म्ये 

ठेवली िोती. तो सिज ॳम म्ये पु्तsे gलटी-पालटी  sरत 

िोता dहि ्याला r्धाची हल्ट पडलेली हिसली,  वर 

eराचे नाव िोते. हवहनता मावशीsडून r्धे vेतली हिने, 

sाय झाले िोते? माu्या  महि्यात िोन वर ms हिवस 

dड बोलायची, df पि sािी नािी बोलली dहि eरापि 

dहि cनुपि. न रािवनू ्याने हवहनता मावशीला िोन sेला  
"sाय u sशी dिेस?" 

"बरेच हिवसाaनी dठवि झाली तुला. dता sाय बायsो 
येिार ्ििजे d्िाला सुॉी " 

"cसे नािी u  dहि sाय u त ू्वतचे ह्लहनs सुॲ sेलस 

sा " 

"िो रे.  ्ििजे सa्याsाळी vरीच जरा.  िॉह्पटलम्ये ित 

सsाळीच जाते मी.  िोत नािी dता मला हततsसे  dहि 

हsती हिवस s१ sरायचे? न्या लोsाaना सaधी नsो  
ड़ायला " 

"्ििजे? dहि मला sुिीच नािी बोलले िे.  cरे sाय चालले 

िे? dलाय पासुन नवीन नवीन sािी तरी " 

"cरे तसे sािी नािी, मला जर sa टाळा dला dिे.  तुझी df 

तर मला सोडायलाच  तयार न्िती  ्ििनू सsाळी यायचे 

cसे ठरलाय. cरे नोsरी sरिा्याला retirement cसते, 

d्िाला sाय. ्ििनू मीच ठरवलaय dहि cरे मी 
सa्यsाळी ित ठराहवs लोsाaना  s्स्ट sरते.  ्याaना 
बािेर परवडत नािी ्याaना." 

"dहि eराला पि sा? sािी r्धा ची यािी हिसली , 

्ििनू हवचारतोय " 

"cरे sािी हवशे्  नािी. हतला जर ३-४ हिवस ताप िोता 
्ििनू dली मा्याsडे. मला ्ििाली vरचे डॉ्टर नsोत.  

r्धाaचा dहि पथयाचा मारा sरतात.  ्यापेषा त ू बरी, 
डॉ्टर लाaब cसेल तर जरा बरे cसते, नािी तर मला ॳम 

्या बािेर पि पडता यायचे नािी. sािी नािी रे, िuिu 

dहि जर बोर झाली cसेल.  त ू नािीस, dता df cसते 

तुझी; पि dता तु्या ल्नाची  तारीt पि ठरेल मu हतची 
पि uडबड cसते रे dहि हिला तरी sुठे वेळ cसतो, 
c्यास, हमर महैरिी. तरी हनहम् dिे eथेच ्ििनू बरे dिे 

्ििाली. cरे ॳम बिलली, तर सवय नािीये ्ििनू जर झोप 

झाली नािी cसे ्िित िोती. sाळजीच sािीच नािी." 

"पि तरी मला साauायचa न हतने िोनवर. रोज sाय भाजी 
tा्ली ते सुॗा  साauते dहि िे " 

"cरे guाच तुला sाळजी ्ििनू नसेल बोलली. eतsच. 

dता ूरडू नsो हतला " 

"नािी u ! dहि ूरडायला भेटू तर िे " 

 

 dsशाला d्यापासनू c्व्थ वाटावे c्याच 

vटना िो्या सu्या. हनहम् पि बोलला नािी dप्याला 
sािीच. हनहम्ला साauतो या पोरीवर लष ठेवायला cधनू 

मधनू dहि dfला पि साauायला पाहिजे हs eतsे हिवस मी 
िोतो dहि dजी पि िोती सो तशी uरज भासली नािी. 
्ििजे dfचे पि लष cसायचे पि हतला रोज बारीs 

सारीs uो१ी नािी बvायला लाuाय्या. पि dता मी पि 

नािीये eथे dहि माझे ल्न ठरलाय तर mवढे ्या्याच माuे 

लाu्यासारtे sाय dिे ्या्या. eरा िुशार dिे, समaजस 

dिे ्ििनू ठीs.  पि तरी थोडे लष नsो sा हत्याsडे. 

ती मुलuी बडबड tपू sरेल पि रास cसेल sसला तर 

sुिाला sळायचा नािी cuिी dfला सुॗा साauिार नािी. 
या सu्या हवचारातच dsाशला झोप लाuली.   
"िािू gठ, चिा sेलाय मी.  लवsर gठ " 

"eरा, त ूsधी dलीस dहि मला न साauता sा uेलीस sाल 

त ू?" 

"्टोरी dिे मोठी.  नaतर बोल,ू तुझा लाडsा हनहम् पि 

येतोय dता esडच. मी dवरते " 

"eरा, ms हमहनट.  मला tपू हवचारायचे dिे तुला " 

"cभी sे cभी ? चिा हपताना नािी sा चालिार ?" 

"नािी. dताच " 

"िे बv, sाल  जािे  tरच uरजेचे िोते dहि ॳम बॖल 

्ििशील तर, मला वाटले ते मी sेले. eतsा cहधsार dिे 

मला या vरात.  dता िा हव्य नsो , " 

"dहि dजारी िोतीस ्याचे sाय?" 
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"्याचे sाय, r्ध vेतले बरी झाले dहि तुला नािी 
साaहuतले sारि guाच sशाला तुला रास, त ू  esडे dला 
cसतास पळत" 

"मu ्यात sाय झाले,  यायला नsॊ uरज cसेल तर " 

'िो पि, uरज सu्याaना cसेते न, dfला, बाबाaना, 
cनुलासुॗा; ते्िा नािी त ूयेत िातातले sाम टाsून " 

"eरा, sािी तरी sाय.  मी र्येs tेपेस ्याa्यासाठी पि 

dलोय ना. पि तु्या बाबतीत जे्िा मला वाटेल माझी uरज 

dिे ते्िा मी येिार.  मu बाsी्या लोsाaना, cuिी तुला 
सुॗा ती uरज नािी cसे वाटले तरी. ms लषात ठेव eरा, मी 
ित भाh नािीये तुझा.  मा्यापासनू sािी लपवायचे नािी 
sधीच. sसे साau ूमी तुला ?" 

"cरे िो, sळले! नािी िोिार dता cसे.  पि dवर हनहम् 

येयील dहि cनु सुॗा " 

"हतला sा बोलवले dिेस?  cस ूिे . " 

eरा dवॳन tाली dली, cनु, हनहम् dहि dsाश u्पा 
मारत िोते.  

"eरा हsती uोड हिसातीयेस"- cनु  

"म्sा बाजी!! cरे नव्याची बहिि, मि्वाची बाबा. sाय 

्ििा िा cनुवहिनी, तु्िी िुशार t्या"- हनहम्  

"uप रे हनहम्, guाच sाय ?"- eरा  
"eरा, ms हवचाॳ sा u ? मी dिलेले  ते sानातले त ूvालत 

नािीस sा dता. cu, cनुला तसलेच dिायचa हवचार dिे 

माझा मुaबfिून, ्ििनू लषात dले. outdated  dिेत ते dता 
्ििनू वापरत नािीयेस sा?" 

"नािी रे, ्ििजे dिेत ते sुठे तरी cसेच. लषात नािी 
dता. शोधनू ठेवते " 

"ms हमहनट eरा, ते हsती मिाu dिेत माहितीये न तुला 
dहि त ूcसे sुठे पि ठेविारी नािोयेस "- हनहम्  

"हनहम्, त ू यात पडू नsो िा guाच, मी dहि माझा भाh 

बvनू vेव ूsाय cसेल ते "- eरा  
ते चौvे  बािेर पडले.   या मुली sािी तरी tरेिी sरत िो्या 
dहि dsाश dहि हनहम् sॉिी शॉप म्ये बसनू िोते.  

"dsाश, तुला ms साau.ू मला cसे वाटतय हs ते sानातले 

cनुsडे dिेत. tरे तर मा्या लषात नसते dले पि म्ये 

msिा, मी dहि eरा cसाच बािेर dलो िोते dहि cनु 

भेटली,  तर eरा हतला ्ििाली हs तुला छान हिसतात बv िे 

eररa u. मला ते्िा  eतsे sािी लषात नािी dले . मी eराला 
नaतर हवचारला तर ्ििाली हs cरे परवा cनु dली िोती 
ते्िा u्पा सुॲ िो्या, हu्ट्स वहuरे.  ते्िा ती eराला 
्ििाली हs तुझी sडे ्लासी  cसते सuळे , म्त dितेस 

त.ू तर eरा हतला ्ििाली हs cu मला तर dवड पि नािीये 

पि dधी dfची dहि नaतर dsाशची िौस. तुला sािी िवे 

cसले तर vे यातले. मu cनुला ्या earrings dवड्या 
dहि eराहन   िेवनू टाs्या " 

 "मu मला sा नािी साaहuतले? ्ििजे मuाशी हव्य 

हनvाला ते्िा पि dहि sाल  माझे cनुचे बोलिे झाले झाले 

ते्िा पि cनुहन sािीच नािी साaहuतले dहि cनुला sाय 

sमी dिे रे? msुलती ms dिे ती. मला माहितीये हs हतला 
पशैाचे sािी नािी हवशे् ." 

"िो ते मार dिे, ती तशी नािीये. पि cरे िारच dवडले 

cसेल dहि eराहन हिले न dपििून मu ?" 

"cरे पि sा?  मी dिले िोते न हत्यसाठी. मी dfला पि 

िेच ्िितोय हs जे eराचे dिे ते eराचे  dिे dहि जे cनुचे 

ते cनुचे " 

"dहि त?ू" 

"मी cनुच िोिारा नवरा, सिजीवी dिे dहि eराचा भाh 

dहि बरच  sािी dहि हवचारले नािीयेस पि साauतो.  मी 
cनुवर sधीच c्याय नािी sेलाय eरामुळे हsa वा तु्यामुळे. 

ॳम हsa वा sानातले हsa वा िॉह्पटल या मधले जे sािी 
झालाय ्यात माझी sािीच िरsत नािीये. ित िे सuळे 

मा्यापासनू लपवले याचा रास िोतोय मला. df हन लपवले 

dहि eराहन पि, dहि सu्यात मि्वाचे ्ििजे cनुहन. 

मला नािी dवडत लपवा छपवी dहि हव्य हनvा्यावर  

पि हतने साau ू नये? ms साau,ू जे्िा लोs जािनू बुजनू 

mtािी uो१ sरतात dहि जे्िा ्याaना ्याचा हu्ट  

वाटतो न ते्िाच ती लपवतात. मला वाटले eराला हतची ्पेस 

िवीये, tर तर तीच मा्या साठी ्पेस तयार sरतीये dहि 

जपातीये dहि ते sरताना ती मला ते sळू िेत नािीये.  

dहि cनु हन sािी माहuतले dहि eरा हन हिले तर 

sिाहचत  मला dवडिार नािी dहि मी dहि cनु म्ये 

वाि िोतील ्ििनू मला टाळिे िे eराचे  हu्ट. िे ॳम dहि 

eररa u चे cनुहन sसे sाय ्वीsारले, sिाहचत या 
सu्यावर,  vर, िॉह्पटल dहि मा्यावर हतचा जा्त 

ि्s dिे dता, िे िाtवताना ती cशी वाuहतये पि ते 

sिाहचत हतला पि पटत नसावे, ्ििनू cनुचे हu्ट. पि 

dfचे sाय ?  हत्या वर तर eराच ि्s dिे न cनुपेषा, 
cuिी हत्याच भा्ेत बोलायचे तर. dहि बाबा न बरे 

चालतaय िे सuळे. uो१ी छोट्या च dिेत; पि मला ्या 
वेu्या हिसत dिेत. df बाबा न तर sसलच हu्ट  

नािीये.  मu मला sा नािी साauत िे सuळे, ्याaना sसले 

हu्ट  dिे? 

 

भाग ६  

 dsाशला भारतात येवनू tरा तर mtािा हिवसच 

झाला िोता. ्याला मार dपि हsती तरी हिवस eथेच 

dिोत cसे वाटत िोते. षिभर हि हप्छा न सोडिारे हवचार 
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dहि भतूsाळ. ्याला  वाटले हs dपि हतsडे िूर msटे 

िोते पि तरी मन eतsे बेचनै नािी झाले sधी dहि dता 
dप्या मािसाaम्ये  dलोय तर!! पि cसच cसते बिुतेs. 

मी हsती हि वॳन िाtवले हs मी शाaत dिे तरी tळबळ 

dिेच हs मनात. लिानपिी cसे sधी सुॗा वाटले नािी हs 

cसे sािी रन dप्या समोर gभे  राितील,  ्याaची gतरे 

हमळून सुॗा, न हमळा्यासारtी dहि नवे रनच gभे 

sरिारी. सuळ छान चालले िोते हs, सुtव्त ूsुटुaब, gतम 

हशषि, सुहशहषत df वडील dहि ms uोड बहिि, dहि 

sाय िवे. dहि cनुशी ल्न ठरले ते्िा पि, ms सुहशहषत, 

िसमुt dहि vर्याaना dपलीशी वाटिारी dयु्याची  
साथीिार.  सारे sािी cuिी "परिे्ट". पि मला परिे्ट 

cसे sधीच sािी नsो िोते, मला बस समाधानी dहि 

सu्याaना जोडून ठेविारे dयु्य िवे िोते. मला sधी 
वळिाचे, vाटाचे र्ते, मानवलेच नािीत; मu dयु्य तरी 
sसे मानवेल. ्याला वाटले dपि पाचव्ाष  म्ये msिा जरी 
येवनू uेलो cसतो, तर मन मोsळे झाले cसते. dता ्ििजे 

cसे dिे हs dभाळ भॳन dलाय, dsाशाला sा्या 
मेvाaनी झाsून टाsलाय dहि पाhस बरसावा cसे वाटतय 

dहि तो तर तर sािी मनावर vेत नािीये.  

 मनानी थsलेला मािसू झोपे्या dिारी जातो tरा,  पि 

मन जाuच रािते.  dsाशाला लवsर जाu dली dहि 

dपले dवॳन तो tाली dला.  सsाळी ms च्sर 

माॳन यावी cसा ्याचा हवचार िोता ्याला sाय वाटले 

sुिास ठावsू पि ्याची पावले dपोdपच िॉह्पटल sडे 

वळली. ्या्या लषात dले हs हनहम् dहि eराचे vर िे 

िॉह्पटल पासनू जवळ dिे, dहि ्या्या dहि dप्या 
df बाबाaना  पि तसे sािी िूर नािी.  
"dsाश…. " 

dप्याला sोि िs मारताय cसे ्याला वाटले dहि ्याने 

वळून पाहिले.  cरे हवनीता मावशी.  
"sाय रे, dsाश, ूळt लाuतीये sा माझी ?" 

"sाय u मावशी, तुला हवसॳन sसे चालेल मला.  tा््या 
ििी-वड्याaना dहि r्धान तरी जuले पाहिजे मला. पि 

ms साau,ू मी uेलो न ते्िा जेवढी तॲि िोतीस ्या पेषा 
जा्त तॲि वाटत dिेस tरी " 

"sa ठ िुटला ्ििायचa तुला.  त ूपाठवलेला ipod वापरते बv 

मी. िे बv रोज सsाळी हिरायला येताना छान gपयोu िोतो 
मला. dहि sाय रे माझी tेचतोस sाय तॲि हिसते 

्ििनू. sसा dिेस त ू? dता cसे sर मा्या बरोबर vरीच 

चल, सsाळचा ना्ता सोबतच sॳ, sाल  चुsला dिेस 

त"ू  

"cu  पि, हनहम्  dहि eरा माझी वाट बvतील dहि 

sिाहचत dज df पि भेटेल" 

"्ििजे, त ू vरी uेलाच नािीयेस ?" 

"नािी.  u हनहम् पि msटाच dिे, dिी ल्न vरात माझी 
हवराaती पि नसती झाली न ्ििनू" 

"िa, लषात येतेय रे मा्या ms sाम sर, त ू ्याaना िोन 

sॳन मा्या vरीच  बोलव, नािी तर त ू ना्ता sर dिी 
मu जा ्याa्या सोबत बािेर" 

"बर, मी sळवतो ्याaना. तसे मला तु्या सोबत पि tपू 

u्पा माराय्या dिेत " 

 

 dsाश माu्या वेळी हवनीतामावशी sडे dला 
िोता ते्िा cनु ्या्या सोबत िोती.  मावशीने जेवायला 
बोलावले िोते.  tर तर हतने सu्याaना बोलावले िोते, पि 

df-बाबा नािी ्ििाले, ्ििजे ्याaना जमत न्िते. मu 

eरा पि नािी ्ििाली, vरी dजी जवळ थाaबते cसे ्ििाली 
dिी नािी dली. हवनीतामावशी tर तर dfची सिsारीच 

न्िे, तर tपू जवळची मरैीि. हतला ms मुलuी िोती, पि 

ती लिानपिीच िuावली.  मावशीने cuिी  ्वत्या 
मुलाaसारtे रेम sेले dप्यावर. tर तर हतची मुलuी 
cसती तरी हतनी dप्यावर हततsाच रेम sेले cसते, हतचा 
्वभावच मायाळू. eरा वर तर हवशे् जीव हतचा. मी परिेशी  
uेलो ते्िा ्ििाली िोती.  
"dsाश, जायचे तर जा तुला, पि व ष् भारत परत ये. मला, 
eराला dिी तु्या df बाबा न पि त ूिवा dिेस. तुझे मन 

शाaत झाले हs ये. dिी ित eतsाच लषात ठेव हs मािसू 

पररह्थती रमािे वाuतो.  sािी लोsाaना थोडा जा्त ्वाथष 
cसतो, sािी लोsाaना sमी. पि ्ििनू msिम sुिालाच 

िो्ी ठरव ूनsोस. eराची sाळजी मी dिी df vेवचू. त ूजा 
हनवाaत" 

"ये रे dsाश" 

dsाश भानावर dला  
"िे sाय, sाsा sुठे dिेत? " 

"बािेरuावी uेले dिेत, येतील २ हिवसात. मी uेले नािी. 
तुझी df ्ििाली हs थाaब, तेवढाच dधार" 

"िो ते पि dिेच. तु्या eतsे जवळच हतला sुिीच नािी" 

"िो रे.  पि  tर साau ू eरा tपू समaजस dिे. हतने तु्या 
dfला tपू सावरलाय dिी बाबाaना पि dहि िॉह्पटल 

पि छान साaभाळते. sधी sधी तर हतचा sामाचा gरs dिी 
मन लावनू sाम sरिे पहिले हs तु्या dजीची dिी 
sाsाची dठवि येते मला. ्ििजे तुझे df बाबा dिी मी 
cसे msर हजतsे sरायचो न हततsे हि msटे sरते 

जबाबिाररनी.  सu्या सिsायांशी cuिी छान वाuते. uवष 
जसा नािीच हतला. tर तर िुuषम भाuात जावनू  sाम 

sरायचे िोते हतला पि नािी जाव ू शsली , पि dमचे 

sॅ्पस vायचे sाम हतने सुॲ ठेवलाय dिी वाढवले पि 
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dिे. पसेै, रहसॗी, यश या सu्याचे sािी वाटत नािी 
हतला" 

"मावशी  िे मी sा तुला साauायला पाहिजे हs रतातच dिे 

हत्या ते. tर साau ू मी uे्या ५ व्ाषत  तु्िा सu्याaशी 
बोलत िोतो; df, बाबा dहि eरा मा्या जा्यामुळे cहधs 

जवळ येत cसले तर बरच dिे, िा हवचार sॳन परत 

यायचािी टाळत  िोतो   पि esडे tर sाय vडले  िोते sाय 

माहित." 

"सुरवातीला रास झाला सu्याaनाच. तुझी df तर, िारच 

c्व्थ िोती. eरा, हतला न्sी sाय झाले ते sळतच 

न्िते  न, तुझे dहि cनुचे cसे sाय हबनसले ते. त ू हतला 
eतsाच साaहuतलेस हs तुला परिेशी जायचa dहि हतला 
जायचे नािीये, dहि ्यामुळे  तु्िी वेuळे िोत dिात. हतला 
सुरवातीला पटतच न्िते  मu िळू िळू d्िी हतला  
समजावले.  त ू पि हत्याशी बोलतच िोतास. मu िळू िळू 

ठीs झाले सuळे." 

"िो मला माहितीये, ती ल्नासाठी  पि तयार न्िती. 
्ििनू हनहम्हन पि हतला लवsर हवचारले नािी, थाaबला 
तो. मu मीच बोललो हत्याशी. tर साau ूsा,  मी जे्िा uेलो 
ते्िा िार sािी ठरवले ्िवते ्वत:बॖल" 

"मu, dता ठरवले हs नािी ? df तुझी हवचारेल हs नािी 
माहिती नािी, पि मीच हवचारते तुला ि्sाने." 

"ल्नाबॖल ्िित cसशील, तर tर  साau ू sा. पाच व ष् 
पवूी sािीच ठरवले न्िते. ्ििजे ms cनुभव sटू dला 
्ििनू ते नातच नाsारिे नािी पटत मला. मी ्या 
वातावरिात, िेशात वाढलो हतथे cसलेले ल्न सa्थेचे dहि 

dयु्या्या जोडीिाराचे cसलेले नाते मला माहितीय dहि 

मा्य सुॗा dिे . dप्या सुt िुtा्या वाटेवर साथ िेिारे 

sुिी तरी िवाच cसते हs u dप्याला. मनमुराि msटे 

जuायला पि ms हपaड लाuतो dहि sिाहचत माझा तो  
न्िता . पहिले ms व्े cसाच uेले, सेट िो्यात. मu िळू 

िळू मी रमलो cu. मी ल्न मुॖामनू टाळले नािी, पि िारसे 

sुिी dय्यात डोsावले नािी dहि sुिी dले हि नािी 
तसे हs ल्न sरावे " 

"tरे dिे. dपि नाती लािून नािी vेव ू शsत ्वतावर. 

dहि तुझी तयारी हिसली नािी  ्ििनू df हन पि sािी 
लष नािी vातले तु्या " 

"मावशी, पि df हन sधी मोsळेपिाने  मला हवचारले सुॗा 
नािी. मी ms िोन वेळा सुरवातीला ्ििालो सुॗा हs तु्िी 
sुिीतरी esडे येवनू जा. पि ते्िा ते मा्यावर थोडेसे 

हचडले िोते. dfला तर cसे वाटत िोती हs हतला dहि 

cनुला जि ू मी uु्िेuार ठरवले dिे dहि िाच माझा 
cपराध dिे. मu त िरी वाढतच uेली, e्छा नसताना. तरी 
eरा िोती ्ििनू mवढे तरी सaबध राहिले नािी sा " 

"िो, पि eरा मुळेच हि िरी हनमाषि झाली न dsाश ?" 

"मावशी त ूसुॗा ?" 

"नािी dsाश, मी सुॗा cसे ्िि ू नsोस. जसा त ू तशीच 

ती, मा्याsडेच sधीच भेि भाव न्िता. पि तुला cसे नािी 
sा वाटत हs थोडा पजेहसव dहि थोडा िळवा dिेस eरा 
बॖल. ्ििजे cनु dहि तु्या df ्या sािी sािी uो१ी न 

पट्यासार्या िो्या. tर तर cनु ला eराची वाटिी नsो 
िोती, पि सुरवातीला cसे न्िते. तु्या df सोबत सu्या  
u्पा uो१ी, बोलिी झा्यावर हत्या पि िे लषात dले हs, 

तु्या df ला ती सिज तयार sॳ शsते, या uो१ीसाठी. 
्ििजे ते vर eराचे राहिलाच cसते, हतला रेम हि हमळाले 

cसते. पि tास sॳन िॉह्पटलम्ये cनुला, हत्या वरचढ 

sुिी नsो िोते dहि eरा हन्िात डॉ्टर िोिार िे 

dर्याeतsे ्व्छ िोते. तु्या dfला हि cसे वाटले हs 

dप्या या वारशाची  ि्sिार cनुच.  tर तर त,ू पि त ू

नाsरलास ्ििनू तुझी बायsो. eरा्या बाबतीत तु्या df 

बाबाaनी सuळी sतष्ये पार पडलीच cसती, पि sिाहचत 

sुठे तरी हि मुलuी dिे, ल्न झाले हs sाय माहित sुठे 

जाfल हsa वा हतला िुuषम भाuात sाम sरायचे िोते, तुमचा 
तो वारसा eराहन चालवावा cसे dfला वाटत cसेल 

sिाहचत " 

"हतला cसे वाटत िोते हs हतची तीर e्छा िोती तशी ?" 

"dsाश, तु्या dfबॖल त ू cसा हवचार sसा sॳ 

शsतोस, eराची पि df dिेच हs ती. पि मुला बॖल 

sिाहचत थोडी जा्त माया, हsa वा मोि वाटत cसेल हतला. 
मुलuा dप्या जवळ रािावा ्ििनू सुनेला cसे cडsवनू 

ठेवायचे िोते हतला eतsाच " 

"तुला पि cसे वाटतय sा u हs माझे जर cतीच झाले ? 

dहि त ू ्ििालीस न हs मी िळवा dिे, dिेच मी पि  

सu्याa्या बाबतीत dिे न, tर साau मावशी sळायला 
लाu्यापासनू, sधी तरी तुला मुल नािी याची िौस मौज 

माॳ हिली sा u मी?  मu तु्या बाबतीत मी िळवा झालो 
तर चालते हs तुला dहि dfला. मu eरा तर बहिि dिे 

माझी dहि मी possessive नािी हत्या बॖल पि protective 

न्sीच dिे बॖल dहि cu सu्या  uो१ी  माuे sािी 
sरिे cसतात, पररह्थती cसते. df बाबा तसे sायम 

्य्त  िोते, dजी sतृष्वान tरी, पि d्िा मुलासाठी 
हतनी वेळ हिला. dfला िॉह्पटल मधेच sाम sरायला 
dवडायचे, पि बाबा dहि dजी साठी हतला sॅ्पस dहि 

बाsी सामाहजs sायाषत भाu vायला लाuायचा. eरा 
sुटुaबात dली dहि मला tपू dनaि झाला, eवलीशी 
छोटीशी eरा, हत्या सोबत माझा वेळ म्त जायचा. मला हमर 

िोते, पि तरी  vरातला msटेपिा मार eरा नीच िूर sेला 
dहि मला  िळू िळू dवडायला लाuले हतची बारीs सारीs 
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जबाबिारी   vायला.  शाळेत सुॗा  मी हत्या बालवाडी्या 
वuाषत िळूच डोsावनू यायचो dहि हतला सुॗा र्येs 

बाबतीत मी िवाच cसायचो. dहि मu वया्या msा c्या 
ट््यावर, जे्िा मी धड मोठा पि न्ितो dहि छोटा पि, 

c्या sािी uो१ी vड्या हs मला eरा बॖल जा्तच 

sाळजी dहि जबाबिरी वाटायला लाuली मला.  sािी sािी 
मािसाaशी dपले iिानुबaध परमेवरानीच जोडून हिलेले 

cसतात. सu्याच भावा-बहििीचे नाते dम्या सारtे 

cसतील cसे नािी; पि ्ििनू dमचे नाते नाsारता sसे 

येयील. माझी ित eतsीच cपेषा िोती हs eरा sोि्याच 

बाबतीत डावलली जाव ूनये. मा्या जोडीिाराने, मा्या uुि 

िो् सsट dहि मा्या बहििीसि माझा ्वीsार sरावा. 
समजा eराचे df वडील ियात नसते तर,  िीच जबाबिारी 
vेतली नसती sा u ?" 

"पटतय मला dsाश. sिाहचत पाच व्ाषपवूी जे vडले ते 

चाau्यासाठीच cसेल dहि ते्िा तुझे पि वय sाय िार 

मोठे न्िते. d्िी मोठ्या लोsाaनी जरा समजनू vायला िवे 

िोते. तुला २ व्ाषत परत dिायला  िवे िोते dहि eराला पि 

या dधी ल्नाबॖल हवचारायाले िवे िोते. ना्याम्ये िुरावा 
येत राितो sारि सuळेच dप्या भहूमsेव ठाम राितात. 

पि tर साau ू dsाश तुला, d्िा मोठ्या मािसाना, 
पालsाaना तु्िी मुलाaनी पि माि sरायला हशsले पाहिजे. 

d्िी पि मािसूच dिोत. d्िाला पि चुsा sर्याची 
मुभा dिेच हs dहि dम्या हपढीला, हि जी त ू ्पेस 

नावाची  concept dिे न, ती वया्या चाळीशी नaतर हमळाली 
dिे रे, ्यामुळे सुॗा sिाहचत dमचे cसे झाले cसेल  हs 

dम्या सुत e्छा, मि्वाsाaषा, ्या वयात gिाळून 

d्या. ्या uो१ी तॲि cसताना d्िी नाsाॳ शsलो 
नािी ्याचा gिेs  cसेल बिुधा.  df बाबाaना  ms सaधी िे 

dहि जर sधी चुsले cसतील तर समजनू vे  eराचा जसा 
पालs dिेस न, तसाच ्याaचा िो. ्याaना ्याची uरज dिे 

dहि tर साau ू eरा हि जबािारी vेतीय, हतला sािी caशी 
मुत sर" 

"मावशी...." 

"िो dsाश, ns माझे, dमaरिाची वाट नsो बv.ू vरी जा. 
dहि हsती पि cवvड वाटले तरी तसाच जा dहि रािा, 
पाच व ष् पवूी सारtा. समज sािी vडलेच नािी. त ू नॉमषल  

वाuलास न हs सuळेच तसेच वाuतील  dहि पािुिे dहि 

समाजाची  तमा त ूsधी पासनू बाळuायला लाuलास. ल्न 

मोडताना सुॗा त ू  पवाष sेली नािी मu dता sा ? sा? 

dहि eरा साठी सुॗा जा " 

"त ू ्िितीयेस ते पटतaय मला. मी हनहम् सोबत बोलतो, 
्याचे df बाबा पि यायचे dिेत रािायला dहि बरे झालो 
बोललो dपि.  मला dता tपू मोsळे वाटतय ्ििजे df  

भेटेल न dता ्याचा ताि tपू sमी झालाय बv dहि 

ना्ता  पि म्त झालाय " 

"िो रे, मला पि बरे वाटले बv त ू dलास dहि ms हवचार 

sर, जर sुिी चाauली मुलuी, मरैीि cसेल dहि dवडत 

cसेल तर न्sी हवचार sर, ्ििजे ल्न सवष sािी dहि 

dयु्य तेच cसे मी मानत नािी. पि श्य cसेल dहि मना 
सारtे  जोडीिार हमळाला तर िे नाते पि ्वीsार, ्यात हि 

मझा dिे यार " 

"मावशी, तुझे शेवटचे वा्य साauनू uेले िा हs त ूcलीsडेच 

परत तुज dिे तुजपाशी  पारायि sेलेस " 

"dता sसे, माझा मुलuा वाटतोस, बरो्बर ूळtलस त"ू 

"चल मी पळतो dता " 

 

 dsाश मावशी्या vरातनू हनvाला.  cसे वाटले हs 

भरलेले dभाळ मोsळे झालाय, dsाश हनरर झालाय dहि 

सर पडून vे्याने मिृuaध िरवळतोय. मनाची ती रस्नता 
vेवनू dsाशहन पुढचे पाhल टाsायचे ठरवले. बेल वाजली, 
िार gvडले, df हन … df dहि हनहम्ा्या vरात. 

dचयाषचा ध्sाच िोता, ्ििजे df भेटली हs sाय 

बोलायचे िे तो ठरवत िोता dहि cनपेहषतपिे तीच समोर.  

"िािू, sाय रे झाले sा लाड sॳन vेवनू. मावशीनी tपू 

sौतुsानी tायला vातले cसेल " 

"िो u ", cसे ्ििनू dsाश dfsडे वळला, मावशीचे श्ि 

्या्या sानात vुमत िोते  

"df, चिा sरतेस. चिा हपवनू, मी dवरतो मu लuेच बािेर 

पडू" 

"िो sरते"- df eतsच बोलली  
"df, मला पि dहि dले dहि चिाची  पात vालनू sर "- 

eरा   
"पाहिलेस dsाश, तुझी बहिि dता मला चिा sसा 
sरायचे ते साauतीये dहि ते पि sा, तु्यासाठी, तुला िवे 

तसा. मला dिे ठावsू ताf  सािेब "- df  

"sाय u df " 

"बर, eरा, हनहम् dहि df तु्िी हतvे eथे dिात तर मला 
sािी तरी साauायचे dिे तु्िाला " 

"sाय?"-  eरा, हनहम् dहि df,  हतvेहि  msिम बोलले 

dहि तेिी sाळजी्या सुरात. बाप रे dता sाय साauेल? मी 
eथे dले ्ििनू िा परत तर जािार नािी न हनvनू, पि 

dपििून बोलला dहि eरा साठी dलाय तर …df्या 
मनात भरभर रन येत uेले.  

 

 िािू dfशी बोलेल dपििून cसे वाटले न्िते, पि 

नोमषल वाटला मu वाढला पवूीची शाaतता िोती sा ती ? cसे 



नेटभारी f साहि्य चळवळ............................................................................................................................. .................................................. netbhaari@gmail.com 

नटेभारी f हिवाळी cas २०१६                                                                                       netbhaari.jimdo.com 226 

 

 

 

eराला वाटले, dहि हनहम् ्याला tर तर sािी सुचतच 

न्िते. 

dsाशनी पुढे बोलिे सुॲ sेले  

"cरे मी sाय ्यायाधीश dिे dहि हशषा सुनाविार dिे 

sा?, cसे चेिरे बनवायला. हनहम् पि सॉरी हमरा... " 

"sा रे ?" 

" cरे sािी नािी, मी gड़ा सsाळी जायचे ्िितोय " 

"sुठे, cजनू ल्नाला चाauले ८-१० हिवस dिेत हs dsाश 

dहि ्या साठी dलास न त ू?"- df  

"िािू ?" 

"cरे पिूष nsा तरी.  df मी gड़ा सsाळी dवॳन येतोत 

dप्या vरी. िुपारी जेवयालो येतोय मी. मी हतsडे cसेन तर 

मला जा्त मित sरता येयील dहि eराची पि धावपळ 

sमी िोfल. dहि हनहम्चे df बाबा gड़ा सa्यsाळ पयंत 

येत dिेत, ्ििजे ्याला पि sa पनी dिे dता ." 

"dता sाय बोल ूमी, रािा ्ििालो तर, sाsू sम सासबूाf 

हचडिार dहि िोिारी बायsो सुॗा. dहि जा ्ििालो तर 

हमर ्ििेल uरज सरो हमर मरो" 

"मला ठावsू dिे हनहम् हs तुला रास िोfल मी eथे न 

राि्याने. ्ििजे eरा मला भेटाय्या हनह्मताने जा्त येव ू

शsिार नािी न" 

"नsो!  तसे पि cहत हतथे माती.  ल्नाdधीच भाaडि नsो, 
त ूdपला हतsडेच रािा "- हनहम्  

"ठरले तर मu. df gड़ा ्लीज uाडी पाठव सामान tपू 

dिे" 

"िो पाठवेन, िवे cसेल तर बाबा पि येतील" 

eरा tुशीत िोती.  हतला dप्या भावाचे tपू sौतुs वाटले. 

हsती छान साaभाळून vेतले ्याने, dता df पि dनaिात 

dिे.  िाtविार नािी ती, ्वभावाच नािी हतचा. मी िॉाला 
पेटले ्ििनू eथे तरी dली. 
"चला, मुलानो पटपट बािेर पडूयात.  हनहम् तु्या df बाबा 
न पि डायरे्ट िुsानातच बोलाव. gरsून टाsू tरेिी. 
dहि हनहम् त ूdहि तुझा हमर िोvाaनी dज dटपा sाय 

ते" 

 

 सaथ पािी वािते झाले  िोते, cथाषत dर्याeतsे 

्वछ न्sीच नािी. df dsाश्या हनिषयबॖल sािीच 

बोलली नािी. dsाशाला tरेिी sरायला सुचवनू, ms 

रsारे ्या्या ये्याचे  ्वाuत sेलेच िोते हतने, पि vरी 
ये्याबॖल ती मौनच िोती. पि येव ू नsो cसे हि नािी 
्ििाली.  
 

 eरा tुशीत िोती, df u्प िोती, हनहम् थोडा 
confuse िोता हs dsाशाला जमेल sा हतथे रािायला  dहि 

dsाश,…… सu्या भावना हमसळून uे्या िो्या, vरची 
ूढ, eरासोबत ्या vरात राि्यातली u्मत, df बाबा 
sसे ्वीsारतील dपले येिे,  याचा थोडा तिाव, पि  तरी 
्याला छान वाटत िोते. परीषे म्ये पेपर चाauले  uेले हs 

sसे हनवाaत वाटते, पि हनsालाची िुरिूर राितच न ते sािी 
तरी सuळे sािी छान िोfल,  cसे मनात ठेवनूच सuळे 

बािेर पडले. पाच व्े ्ििजे ms हपढी हन sाळ पुढे 

सरsला. वाटेत िॉह्पटल लाuले, df ्ििाली िोन 

हमनटात येते, मu eरा पि सोबत uेली. dsाश हन सिज 

पहिले  बािेर तर  मोित gपचार हवभाuाचे  नामsरि झाले 

िोते,  eरानी    dजी dहि sाsा्या नावाने िा हवभाu परत 

पुनजीहवत sेला िोता. sाsाची ms िलsीशी ्मतृी ्याचे 

डोळे पािावनू uेली dहि dजी्या मायेन डो्या िाटून 

dले, eतsे हs ्याला हमटून ्यावे लाuले. तो ्वताशी 
्ििाला, eरा हन तुमची ्मतृी cशी जपली dहि मी … मी,  
तुमची ्मतृी जपेन dयु्यभर, मा्या पॗतीने. 

  

भाग सातिा  
 df dहि eरा िॉह्पटलमधनू cषरश: पाच 

हमहनटात d्या dहि dsाशाची हवचाराaची माहलsा 
थाaबली.  वातावरि िलsे रािावे ्ििनू cसेल हsa वा मुळातच 

्वभाव ्ििनू cसेल पि eराहन u्पा सुॲ ठेव्या िो्या. 
तसा हि हनहम् uाडी चालवत cस्यामुळे हतला हच्sार 

हनवाaत वेळ िोता.   
"५ व्ाषत पि tपू बिल वाटतोय u मला esडे"- dsाश  

"्ििजे sाय, cरे ५ व्े िा मोठा sाल  dिे.  िोन व ष् म्ये 

generation gap जािवते dज sाल, िो हsनf u df  "-eरा 
हन dfला हि सaभा्िात dि्याचा रय्न sेला  
'dजबूाजलूा बिल िोत cसतातच dsाश, dपि 

्वीsारतो sसे ्यावर dिे सuळे. मी msा छोट्या vरातनू 

dहि छोट्या शिरातनू dले िोते df बाबा सोबत. शिरात 

थोडे जा्त पसेै हमळतील dहि d्िाला हशषि चाauले 

हमळेल या िेतनूी. या शिरात नवीन िोते, हsती हि िुशार 

cसले तरी सुरवातीला बुजलेच मी. तु्या sाsाaनी dहथषs 

मित sेली dहि तु्या बाबाaनी tपू साaभाळून vेतले मला. 
तु्या बाबाaनी d्महववास हिला मला या शिरात 

वावरायला. cथाषत ्या वेळा dज्या eतsे मोठे, वाढलेले 

dहि sॉ्मो न्िते िे शिर. तु्या dजी हन तर माझा 
sायापालटच sेला. msच वा्य ्ििा्या ्या, शिरे dहि 

dजबूाजचूी मािसे बिलत राितात, dपि हि sाळा रमािे 

बिलायचे, पि dपली नहैतs त्वे साaभाळून. ्या्याsडे 

ञान, रामाहिsपिा dहि मािसू जोडायची sला dिे ना, 
तो पथृवी्या पाठीवत sुठे हि रािू शsतो, सुtात. मा्या 
dयु्यात िे लोs dले नसते तर माझे dयु्य न्sी वेuळे 
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cसते sिाहचत लौहss cथाषने सुtी cसते, पि eतsी 
समृॗ  cसते हs नािी sुिास ठावsू? dयु्यात sािी वेळा 
चुsले cसेन मी सुॗा, शेवटी मािसूच dिे. पि जuताना  
tपू  हनिषय vे्याम्ये  tपू मित sेली मला तु्या dजीने, 

बाबाaनी dहि sाsाaनी. dज तुझा sाsा, cहव िवा िोता.  
्याला tपू dनaि झाला cसता, तु्िा िो्िी भावaडाaचे 

msमेsाaवर cसलेले रेम बvनू. ्याचे dहि तु्या बाबाचे पि 

cसच िोते cuिी. पि dता मला या शिरात रािायचा 
sa टाळा dलाय. sुठे तरी जवळ पास पि हनवाaत छोट्या 
uावात रािावे cसे वाटतय"  

"df, cजनू eत्यात तरी cहि नािी ि. मला msटे पडायला 
िोfल." 

"eरा, cu msटे cसायला sाय झालाय, हनहम् dिे हs 

ि्sाचा dता. ्याला sटsट sर dता :) dहि dsाश 

पि dलाय हs परत dता, बरोबर dिे न dsाश dहि cu 

मी sाय लuेच चाललीय sा." 

 

 dज dsाशाला df वेuळीच वाटत िोती थोडी. 
्याला वाटत  पाच व्ाषत शिरच sाय,  पि df पि थोडी 
बिलली dिे cसे ्याला वाटत िोते. ्वतbबॖल, dप्या 
vरa ्याबॖल df eतsी मोsळेपिाहन sधीच बोलली नािी. 
dजी, sाsा, ती dहि बाबा याaचे जुने िोटो tपू वेळा पहिले 

िोते d्िी.  sधी sधी हत्यासोबत सुॗा.  ती पािताना 
रमायची, पि बोलली sधीच नािी, sधी dठविी 
साaहuत्या नािीत. df tरच  msटी पडलीये sा? हs 

हवचार sॳन sॳन थsलीये ती  हs dपले जे sािी बोलिे 

झाले ते्िा पाच व्ाषपवूी, ्यामुळे  थोडी बिलली dिे. 

sिाहचत dज मी हतला थोडे समजनू vेव ूशsतो, sिाहचत 

sािी uो१ीसाठी माि हि sॳ शsतो. ते्िा मी पि 

पaचहवशीतच िोतो हs sािी sा cसेना पि dता मी थोडे 

समजनू vायलाच िवे. मी dहि ते  िूर झालो तरी, eरा ्याaना 
िुरावली नािी  िेच हवशे्. मलाहि तेच तर िवे िोते. dता तर 

मला gलट, ्या िोvी msमेsाa्या जा्त जवळ d्या 
dिेत cसा वाटतय . Two is a company and three is crowd 

and may be that third personwas me. dहि ms uो१ 

्या्या लषात dली हs df हन ्याला परत ये्यासाठी 
सुचवले dिे बोलता बोलता. tरच मी यावर sािीच हवचार 

नािी sेला dिे cजनू.  

"िािू, त ू sसा रे cसाच dिेस, हन््या वेळा िरवलेला 
्वत:मधेच. लष िे न dम्याsडे. त ू मला sाय vेवनू  

िेिार  ते बोल. डॉलर  मधले बजेट dिे न " 

"vे u तुला sाय िवे ते, मी sधी नािी ्ििालोय sा. पि 

मला cसे साauता नािी येिार  sाय ते. cसे sर df बाबाaनी 

mtािा िॉ पुरवला नसेल तर तो मा्या sडून वसलू sर, 

्ििजे सuळेच tुश " 

"डन, मu माझे ठरलच dिे" 

"िे बरे dिे, तु्िा बहिि भावाaचे. sाय िो sाsू,  ्ििजे 

ल्ननaतर मी पि mtािा िॉ  नािी पुरवला तर चालेल नािी 
sा, हतचा भाh  dिेच हs, ्ििजे ते्िा पि सuळेच  tुश" 

"cसे नािी िा, चालायचे जावf बाप.ू मा्या बहििीची तिार 

येवनू gपयोu नािी" 

 

 msa िरीत सuळे िसत tेळत पार पडत िोते. 

हनहम्चे df बाबा पि dले िोते. tपू बरे वाटले ्याaना पि. 

६ा सu्या मुलाaना ्याaनी लिानाचे मोठे िोताना पहिले 

िोते  dहि dsाश dहि eराचे हवशे्  sौतुs िोते ्याaना.  
तसे ते dsाशाला ्ििाले सुॗा. dम्या माvारी, dता 
हनहम्ची sाळजी नािी, त ूdहि eरा dता हमरच नािी तर 

ना्याaनी पि जोडले uेले, tर तर हनहम्लािी ्याची भावaडे 

dिेत, पि ्याaचे नाते तुम्या सारtे न्sीच नािी. 
dमचीच मुले dिेत, ्ििजे वाfट sुिीच नािीत, पि 

msमेsासाठी eतsा वेळ dहि ्याu sरिे ्याa्या 
्वभावातच नािी. uरजेला धावनू येतील हि, पि ते तर 

रता्या ना्याची ूढ ्ििनू.  

 

 cजनू ms हिवस तर uेला, रार सुॲ झाली हs 

dsाश्या ्वताशीच u्पा सुॲ. gड़ा येतो cसे dपि 

्ििालो dिे tर पि, … sाय िोfल, जमेल sा 
dप्याला?  sधी sधी जा्त ूळtी्या हठsािीच 

uुिमरायला िोते sारि cपेषाaचे ूझे पि हततsाच मोठे 

cसते न ! सsाळी dsाशला  थोडी gशीरच   जाu  dली. 
बािेर्या tोलीत िस्याचे, u्पाचे dवाज येत िोते. बाबा 
eत्या सsाळी sसे dले dिेत, dवाज न्sी ्याaचाच  

dहि dता eथे sशाला भास िोतील, dsाश बािेर dला, 
हनहम् dहि बाबा u्पा मारत िोते. uे्या व्ाषत sधी तरी 
हवडीू chat वरच पहिले cसेल.  

"शुभ रभात, साले बाब ू, चिा vेिार sा ?"- हनहम्  

"शुभ रभात, चिा चालेल, पि dज मीच sरतो dप्या 
सu्यासाठी. बाबा तु्िी eत्या लवsर sसे ?, ्ििजे 

df ्ििाली िोती, तु्िी याल cसे.  पि मला वाटले  िुपारी 
याल" dsाशला वाटले, sाय बोलतोय िे dपि, साधे तु्िी 
sसे dिेत िे पि नािी हवचारले.  सुचत नािीये ्ििनू चिा 
sर्याचा बिािा.  
"cरे, लवsर dलो मुॖामनू. dfला ्िaटले, dsाशला थोडे 

लवsर vेवनू, तसाच sायषलय म्ये जावनू येतो.  मu तसेच 

vरी जाव.ू tायला पाठवलाय df हन. dज तु्िा िोvासोबत 

ना्ता. dsाश, थोडा वेuळा हिसायला लाuला dिेस; 
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्ििजे थोडा tराब झाला dिेस. cथाषत तुला र्यष बvनू 

िार व्े झाली .पि बरे झाले dलास dहि vरी येतो 
्ििालास िे तर gतम. हतथे uरज dिे तुझ. शेवटी eरा 
्ििाली तेच tरे" 

"sाय ्ििाली eरा?, dहि तु्िी tपू हिवसाaनी पिातaय 

्ििनू tराब वाटतोय, पि cसे sािी नािीये, सुरवातीला 
जर सेट िोf पयंत uडबड िोती, dता तसे हनवाaत dिे. पि 

िे eरा sाय ्ििाली ?" 

"sािी नािी रे, हतनी मला रॉहमस sेले िोते हs तु न्sी 
येशील dहि tरे sेले हतने. tर तर d्िीच  त ूdलास ्या 
हिवशीच तुला vरी dिायला िवे िोते. पि त ू येशील हs 

नािीस cसे वाटले. मu eराहनच सुचवले eथे रािायचे " 

"cरे, मी sािी नािी येिार vरी बाबा. gलट मला वाटले  हs 

eतsे लोs vरात dहि ्यात मी eत्या व्ांनी dलो तर 

सu्यान cवvड्यासारtे वाटेल. gलट बरच झाले हs, 

तु्िाला, dfला, eराला, हनहम्ला हनवाaत भेटता dले, मला. 
"मला माहितीये बेटा, सuळे msिा पवूषवत नािी शsिार. 

dप्याला वेळ ड़ायला िवा. sािी uो१ी सिवासाने सुॗा 
बिलतात. मी पवूीच tर तर, माझे मत ्यत sरायला िवे 

िोते. पि uो१ी c्या vड्या हs मी sािी ठाम भहूमsा 
्याय्या मनह्थत न्ितो. त ू dहि cन ू msमेsाaना 
cनुॳप िोता cसे मला वाटत िोते dहि eराचे ्ििशील तर 

हतला dप्या vरात तेच सuळे ि्s dहि cहधsार िोते जे 

तुला पि िोते. eरा्या बाबतीत मी पि जर िळवा  dिे  dहि 

जे vडत िोते ्यातले हतला sािीच sळू नये ्ििनू माझी 
धडपड सुॲ िोती. dहि ्ििनूच मला तुझा हनिषय पटला 
िोता, पि मी ठामपिे तु्या पाठी शी gभा नािी रािू शsलो. 
हनिषयाची जबाबिारी टाळता  यावी ्ििनू cनेs मि्वा्या 
षिी मौन िोतो, dयु्य भर.  िेच चुsले माझे. cनु sािी 
tलनाहयsा न्िती पि cशी मि्वाsाaषा cसलेली  
मािसे, sधी sधी टोsाला जातात dहि sेवळ ्वतचा 
हवचार sरतात.  याचा मला cनुभव dिेच हs. जे  झाले ते 

यो्य झाले  चुsून जरी eराला जा्त sािी sळले cसते  तर 

ती पोर पार tचनू uेली cसती. हत्यामळेूच  सारे vडले cसे 

हतला वाटले cसते. dहि tर साau,ू sािी sािी uो१ी c्या 
cसतात हs ्याaचे ूझे dपि dयु्यभर बाळuतो. ती वेळ 

मा्या मुलाaवर न  येवो cस ूिे, मी sाय बोलत बसलो िे" 

"cसे sािी नािी रे बाबा, gलट मला बर वाटले हs त ूeतsा 
मोsळा बोललास मा्या सोबत. sिाहचत eतsा वेळ 

uे्यामुळे dपि सuळेच dप्या dप्या पॗतीने हवचार 

sरत िोतो  जे vडले ्याचा. sािी uो१ी vडतातच, बिलता  
न्sी नािी येत. पि जे िोते ते चाau्यासाठीच. sिाहचत 

मी िूर िोतो ्ििनू तु्िी हतvे थोडे जा्त जवळ dलात, 

तु्िी मुलीची dहि मुली तुमची जबाबिारी हनभावली.  cजनू 

थोडा वेळ uेला न हs सuळे छान िोfल पहि्या रमािे हsa वा 
्यापेषा हि छान. sिाहचत dपि सuळेच msमेsाaना  
uिृीत धरत  जातो dहि uुaता वाढत जातो." 

"tरे dिे  dहि माझे पि जरा  sािी uो१ीत िुलषष झाले 

tरे. पि त ू मला ्याची जािीव sॳन हिलीस. नािी तर, मी 
्वताला dयु्यात sधीच माि sॳ शsलो नसतो.  तु्या 
dजीला, dहि sाsाला मी श्ि हिला िोता हs ्याa्या 
माvारी मी िे vर िुभau ू िेिार नािी.  dsाश, मला cसे 

वाटतय हs त ू dता परत यायचा हवचार sारावास dहि 

्वता्या पुढ्या dयु्याचा पि. eरा हन हतचे ms पाhल  

पुढे टाsल dिे. ्ििजे हतची जबाबिरी सaपली cसे वuरेै 

नािी. पि तरीिी … हsती वाजता हनv ूयात dपि" 

"dलोच , १०-१५ हमहनट लuेच. बािेरची sाम sॳन परत 

येव,ू मला थोडे समान dवरावे लाuेल, मu जाव,ू िुपारी 
dप्या vरी. हनहम् त ूयेतोस sा dता dम्या सोबत " 

"नsो रे, dज df बाबा येतात न, ्याaना dिायला जातोय 

मी. d्िी eथे २-३ हिवस रािू, dहि मu नaतर sायषिम 

dम्या जु्या vरीच dिेत. sिाहचत, मी ित झोपायलाच 

येयीन dहि sुिी dले तर येहयल. eराsडे पि ms हs्ली 
dिेच eथली, जर sधी लाuले तर वापरा तु्िी पि" 

dsाश dहि बाबा बािेर पडले. dज dsाशाल tपू छान 

वाटत िोते, df -बाबा िोvे पि भेटले. मनाची vालमेल थोडी 
sमी झालीये dता. िुपारी dsाश, ्या्या vरी dला. 
वा्तशूी पि dपले ms नाते cसते, dठविी cसतात. 

dsाशाला dठवत िोते हs ४ ms व्ाषचा cसेल तो, df 

बाबा ्याला सोडून ms व्े, sाsा राित िोता हतsडे 

जािार िोते, वड़ैsीय सेवा िुuषम भाuात पोचावी ्ििनू. 

dजोबाaची ती ms cट  िोती. dजी साauायची हs, df 

बाबाची जर टाळाटाळ िोतीये cसे लषात dले dहि 

dजोबाaनी साaहuतले हs, मी dधी ्िित िोतो ते्िा uेला 
नािी dहि dता, मुलuा लिान dिे, मu ्याची शाळा 
cसेल िे dयु्यभर सुॳच रािील. िवाtाना dहि 

dsाशला d्िी साaभाळू व ष् िीड व्े. तु्िी जावनू या. तशी 
dsाशाला dजी dजोबाaची सवय िोतीच dहि cधनू मधनू 

ते esडे येिार हsa वा dजी dजोबा हतsडे जािार 

dsाशला vेवनू cसे ठरले. sाsा पि tपू लाड sरायचा 
dपले, dपि हतsडे जायचो ते्िा. साधारि  १ व्े dहि ३ 

ms महिने झाले dहि df बाबा dले. dहि ्याa्या सोबत 

ms छोटी, uोड बािुलीसुॗा dली. माझी eरा, मला हsती 
dनaि झाला िोता न ते्िा. vरात पि tपू हिवसाaनी सuळे 

tुश िोते. sारि ्या dधी, dजी dजोबा मधेच tपू शाaत 

शाaत cसायचे. नaतर मोठा झा्यावर  sळले हs cहव sाsा 
िे जu सोडून uेला ्याचे िे िु:t िोते. हsती लवsर जातो 
sाळ, dहि dता sािी हिवसात eराचे ल्न dिे.  
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dsाश vरात dला, vर सuळे तसाच िोते, ्याची ॳम पि. 

eरा ५ व ष् पवूी िुस्या ॳमम्ये हश्ट झाली ती हतथेच 

राहिली, जि ू हतने dप्या साठी sेलेला िा पहिला ्याu 

हsa वा dप्याला हिलेली भेट  

"df िािू dला u "- eरा्या dवाजात sमालीचा dनaि 

ूसaडून वाित िोता. हतने d्या बरोबर ्याचा dहि 

सामानाचा ताबा vेतला . vर msa िरीत नॉमषल वातावरि िोते. 

dsाश येिार याची s्पना cस्यामुळे  cसेल sिाहचत. 

tपू हिवसाaनी ्याला शाaत झोप लाuली, sसलीच ्व्ने 

हsa वा भास न िोता. शेवटी dपले vर ते dपले vर, cसे 

वाटलच ्याला.  
 

 ल्न vरातले हिवस भरभर जात िोते, dsाश 

d्यामुळे नरूच पालटला िोता. सuळी सरेू ्या्याsडे 

िोती dहि df बाबा थोडे हनहचaत झाले. eरा्या िॉामुळे िे 

vर परत msर dले िोते. eरा हत्या महैरिी सोबत बािेर 

uेली िोती, बाबा िवाtा्यात. बाsी सuळे पािुिे esडे 

हतsडे हिरायला uेले िोते sारि dज तसा sोिताच 

sायषिम न्िता. df dहि dsाश िोvेच िोते.  
"dsाश, तुला बरे वाटतय न रे eथे, ्ििजे रािायला ।" 

"िो u, dप्या vर सारtे सुt नािी बv जuात.  माझे तर 

सuळे dयु्याच या vरात uेलाय. मला छान वाटतय " 

"ms हवचाॳ …" 

"मी परत ये्याबॖल  sाय ठरवलaय cसाच न" 

"िो" 

"dता sािीच ठरवले नािीये, येयीन हि sिाहचत. पि जे 

sाम िातात vेतली ते पिूष sॳन हsa वा ्याची पुढची सोय 

लावनू यायला िवे न. dहि esडे परत येवनू …. तसा sािी 
रो्लेम नािीये. माझे sािी जुने सिsारी िोते, तुला 
dठवतील बv, साहनsा, सुहमत, sुमार वuरेै, ्याaनी 
्वतचा युहनट  सुॲ sेलाय. मला पि बोलवत dिेत, 

ररसचषच sाम dिे, मा्या dवडीचे" 

"मu त ूsाय ठरवले dिेस ?" 

"cजनू sािीच नािी, पि हवचार sरेन eतsाच साauतो" 

"dsाश, जे झाले ते हवसॳन जा. सuळी sटुता, समज uरै 

समज माuे टाsले तरच dपि पुढे जाव ूशsतो " 

"हवसरेन हs नािी साauता येत नािी, पि sटुता न्sीच 

नािीये u dता. पि तु्िी eराला sािी नािी साaहuतले dिे 

न,  माuचे." 

"नािी बाळा, हतला िे sधीच sळिार नािी.  dम्याsडून 

तरी. tर माहितीये, cuिी हनहम् dहि ्याचा df बाबा ना 
पि." 

"पि eराला नािी साauायचे sुिीच" 

ल्नाला ित ३ च हिवस राहिले िोते dता dहि  dsाश 

cजनू mtािा dठवडाच िोता eथे. मनावरचे ूझे tपू sमी 
झाले िोते, सu्याa्याच. भहव्य sाळात sाय िोते िे 

dप्याला sाळात नािी dहि भतूsाळ dपि डावल ू

शsत नािी िेच tरे  dहि वतषमानात sाळात, भहव्याची 
िुरिूर dहि भतूsाळाची सावली cसतेच हs सोबत. 

 

 cनु dली dप्या dयु्यात, पि बराच sािी 
हशsवनू uेली. हत्या मुळे tपू uो१ंचा gलuडा झाला मला, 
मा्याच मनात cसले्या रनाचा. ्यासाaनी मिाभारत 

हलहिले dिे cसे हs dप्या सu्याम्ये ्या्या र्येs 

पारातले sािी तरी uुि िो् dढळतोच.  सuळेच sधी तरी 
cजुषन cसतात, sृ्ि हमळाला dपला , तर पेच सुटतो, मला 
ते्िा हमळाला माझा sृ्ि dहि dता …. जर नािी हमळाला 
तर ……  cसे dsाशला वाटले. sिाहचत df, बाबा, तो 
सuळेच dपापला sृ्ि शोधत िोते dहि eरा …. ती 
sिाहचत या सu्यात न्ितीच मुळी …।  
 

भाग dठिा 
 dsाश, dहि  ्याचे मन ्या्या नावा eतsच 

मोठे िोते. ्ििनूच ्याला सu्या uो१ंचा रास जा्त िोत 

िोता. dप्या vरी  रािायला d्या पासनू  ्याला msी 
sडे बरे पि वाटत िोते dहि िुसरी sडे भतूsाळ सतत 

डो्या समोॳन जात िोता. हsती छोटे छोटे रसau, dहि 

्याचे हsती वेuवेuळे cथष र्येsा्या ृ१ीने. ्याला 
guचाच तो हिवस dठवला. eरा dहि dजी, sa टाळा dला 
्ििनू dठवडा भर,  dजी्या बहििीsडे, ्ििेज dम्या 
मावशी d्जीsडे uे्या िो्या. हतला हि ्याaची सोबत 

िवीच िोती. dsाश साधारि १४-१५ व्ाषचा cसेल ते्िाची 
uो१. df बाबा dहि तो cसे हतvेच vरात िोते. df बाबा 
sािी तरी बोलत िोते, dsाश ्या्या ॳमम्ये c्यास 

sरत बसला िोता, msिम ्याला  eराचे नाव nsू dले 

dहि बाबाचा dवाज थोडा मोठा झाला, ते df शी eत्या 
मोठ्या dवाजात sा बोलत dिेत cसे ्याला वाटले, df 

बाबाaचे बोलिे cसे nsू नये िे माहित cसताना पि तो nsत 

िोता.  
"िे श्य नािीये, ्ििजे cधनू मधनू सुॉीला जािे  eथ पयंत 

ठीs dिे dहि ती dप्या मुलाaना sधी पि भेटू शsते, 

पि eरासाठी ्िित cसशील तर श्यच नािी. त ू्वताच जं 

ठरवले िोतास ते sसे हवसॳ शsतेस dहि df, dहि 

dsाशला तर cहजबात dवडिार पि नािी "- बाबा  
"पि cरे मी sायमचे थोडी न ्िितीये, १-२ व्ाषचा तर रन 

dिे. हवहनताला पि uरज dिे बिलाची dहि eराला पि 
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हतथ्या हमहलटरी ्sूलम्ये जायचे dिे. जवळच तर जायचे 

dिे"- df  

"नािी, नsो. िा हनिषय मा्यावर लािू नsोस ्लीज. 

हवनीता sािी uरैसमज sॳन vेिार नािी, मी बोलेन 

हत्याशी, िवे तर df पि बोलेल. eराचे sाय ती लिानच 

dिे cजनू, नािी ते िॉ  sा nsतेस. महैरि जािार ्ििनू 

मी पि जाते eतsाच uहित dिे हतचे " - बाबा  
"पि …."-df  

"मला वाटते, dपि eथच थाबु यात या हव्यवर"- बाबा  
dsशाला चनै पडलच नािी, हवनीता मावशी, df eरा sाय 

चाललाय न्sी. मी हवचारतोच. ्याaना नािी dवडले तरी 
चालेल. 

"df - बाबा, राuाव ूनsा पि न्sी sाय चाललाय? मला 
sािीसे sानावर पडत िोते. eराचा हव्य िोता ्ििनू मी 
हवचारतोय ." 

"dsाश त ू यात पडू नsो, तसे हि तु्या बाबाaनी िा हव्य 

थाaबवला dिे" 

"df, पि मला sळलाच पाहिजे, sारि मला dवडिार 

नािी cसे बाबा ्ििाले,  ्ििजे जर िा हव्य पुढे uेला 
cसता तर मा्या पयंत येिार िोता , मला साauा sाय ते." 

"तु्या बाबानच हवचार" 

"ठीs dिे dsाश, मी साauतो तुला. तस हि sधी न sधी 
सuळे बोलायला िवच िोते, ित eत्या लवsर नsो cसे 

वाटत िोते मला " 

"cसे sाय dिे न्sी बाबा" 

"ns, dsाश तुला तर माहितीये हs हवनीताचा हsती जीव 

dिे तुम्या वर ते." 

"िो, हवनीता मावशी, स्tी नसली तरी ्यापेषा जवळची 
dिे dप्याला. df eतsाच हतचे रेम dिे dम्या वर. 

पि ्याचे sाय dता " 

 "मावशी ms व ष् भर पु्या्या बािेर जायचे ्िितीये, 

जवळच; ्ििजे सातारा eथे. तुला तर माहितीये हतचे सासर 

dिे ते dहि समीर sाsा हतsडे पि ms sारtाना सुॲ 

sरायचा ्िितोय. तर ती ्िित िोती हs ms व ष् भर 

d्िी हतsडेच राििार dिोत, ती पि हतथेच ह्लहनs 

सुॲ sरेल, mtाड़ा व ष् नaतर परत येतील. ्या िोvानपि 

बिलाची uरज dिे. पि ती तु्िा िोvाaना tपू हमस sरेल 

cसे ्िित िोती " 

"्यात sाय मu, सातारा जवळच तर dिे, d्िी सुॉी 
हिवशी जाh हs भेटायला हतला." 

"cरे तेच तर dsाश, जवळ dिे ्ििनूच मी तु्या बाबाला 
्िित िोते हs"- df  

"मी साauतोय न ्याला, मला बोल ूिेत मu. हवनीता ्ििाली 
हs  िोvापsैी sुिी तरी ms जाव ूशsेल sा हत्या सोबत, 

शाळा वuरेै बvेल ती हतsडे" 

"sाय ? cसे ्ििाली मावशी. पि tरच ती sा जातीये 

हतsडे? समीर sाsा येवनू जावनू sॳ शsतोच हs. 

्ििजे sळतaय मला हs हतला d्िी सोबत cसावासे 

वाटतय, पि sसे श्य dिे ते dहि df त ूsाय df eराला 
पाठविार िोतीस sा, sसे श्य dिे, हsती लिान dिे ती 
dहि मला नािी चालिार, मी बोलतो मावशी सोबत dहि 

eतsाच cसेल न तर मी  जातो" 

"cरे dsाश, तुझी मि्वाची शाळेची व्े dिेत.  eरा तशी 
लिान dिे cजनू, mtािे व्े, cuिी नािी sरमले तर २ 

महि्यात परत येयील हs ती. dहि eराला पि माuे 

लाuलीये मी जाते ्ििनू, हतची मरैीि पि हतथे uेलीये न" 

"नािी df, श्यच नािी. cसे sसे त ू्िि ूशsतेस. eराला 
सवय तरी dिे sा u, dप्याला सोडून रिायची dहि 

dप्याला तरी sरमेल sा ? मुळीच नािी, मी साauनू 

ठेवतोय dहि जायचे cसेलच तर मीच जाfन. dिी मावशी 
सिज ्ििाली cसेल तर त ू eतsे हसरीयासाहल sा vेतले 

dिेस. मावशी sधीच cसे ्िििार नािी. ती सिज बोलली 
cसेल dहि त ूमनावर vेतलेस. eराचे sाय, लिान dिे ती, 
हतचे सuळाच sािी nsायची uरज नािीये िा हवचार sाढून 

तs डो्यातनू dहि मावशी पि नािी जािार मी dताच 

बोलतो  मावशीशी …" 

"dsाश, त ू sािी बोलिार नािीयेस हवनीतासोबत, िोन 

ठेव tाली dहि मा्याशी पि cसे  sा बोलतो dिेस? " 

"sाय चुsले माझे df, त ू  मावशीला समजवायचे  सोडून, 

मला dहि बाबाला समजावत dिेस " 

"tरे ्िितोय u तो.  मी बोलेन dsाश, हवनीता सोबत. ती 
सिजच ्ििाली cसेल" 

"्ििजे तु्िा िोvाaना cसे वाटतaय हs मीच तयार झालाय 

eराला पाठवायला dहि तु्िालाच sाय ते हवनीता बॖल 

tारी dहि eरा sाय ित तुमची मुलuी dहि ६ाच बहिि 

dहि माझी sुिीच नािीये sा ?" 

"df, cसे d्िी ्ििलाय तरी sा,  त ूguाच हव्य भलती 
sडे नेव ूनsोस” 

"dsाश, त ू tपू बोलतोयेस. ठीs dिे िा हव्य eथेच 

सaपला. मी साauेन हवनीता ला sाय cसेल ते "- df  

"df, त ू msटी sा ? dपि सuळे बोल ू न हत्याशी. 
sिाहचत ती  जा्याचा हनिषय बिलेल  सुॗा. पि eरा eथेच 

रािील dहि cuिी वाटले तर मी जातो मावशी सोबत" 

"dsाश, त ूsुठे हि जािार नािीयेस"- df  

"df, eरा uेलेली चालेल dहि मी sा नsो" 

"cरे sारि ९-१० हव मि्वाची व्े dिेत, ्ििनू"- df  
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"dsाश, eरा नािी जािार बेटा.  मी dतच हवनीतशी बोलतो 
"- बाबा  
बाबा dfचे sािी न nsता मावशी सोबत िोन वर बोलले, 

पि ्याa्या ॳमम्ये  जावनू.  ते dले dहि न रािवनूच मी 
हवचारले  

"sाय ्ििाली मावशी ?" 

"sािी नािी रे dsाश, ती ्ििाली मी सिजच हवचारले. 

बोलता   बोलता  हव्य हनvाला ्ििनू. dहि तसा हि ्याaचे 

पि cजनू न्sी नािी, dहि ती ्ििाली हs मला माहितीये 

हs िे cसे cवvड dिे eराला हsa वा तुला चल ्िििे. सुॉीला 
हतsडे हsa वा d्िी पु्यात राहिलो तर cधनू मधनू मुले येत 

रािू िेत. नेिमी येतात तशी.  मला वाटते हवनीताचे पि cजनू 

sािी जायचे न्sी  नािी dिे dहि माझे हतचे बोलिे 

झालाय dता." 

dsाश eतsे nsून हनvाला dहि तेवढ्यात df cuिी 
िळू dवाजात जे पुटपुटली ते ्याला nsू uेले  

"मी eराचे eतsे sॳन पि त ूमला dरोपी्या हपaज्या म्ये 

gभे sेलेस " 

"cसे sािी नािीये cu, मला महितोये हs eराचे त ू मुली 
सारtच :- बाबा  
"सारtाच ्ििजे मुलuीच dिे ती माझी "-   

dsाश माuे वळला  dहि eतsाच ्ििाला मी nsले  dत 

मला सuळे पिूष साauा. बाबा साauायला तयार न्िता, पि 

df  मार ्ििाली guाच नaतर uरै समज नsो, तो मोठा 
dिे dता. dsाश nsत िोता पि ्याला tपू टे्शन dले 

िोते हs िे लोs sाय साauिार dिेत  

df साauत िोती dहि तो sानात राि dिनू nsत िोता  
"dsाश, तुला eरा पहि्याaिा या vरात dली ते dठवते " 

"िो df " 

"मu ns, ती या vराची मुलuी dिे, पि तुझी स्tी बहिि 

नािी ." 

"्ििजे ?" 

"साauते dsाश. ms िीड व्े d्िी बािेर  िोतो  ते्िाची 
uो१. cहव sाsा पि बािेरच िोता dहि तो परत यायची 
श्यता sमीच िोता. cuिी हन्िात डॉ्टर िोता तो. पि 

d्िी eथली जबाबिारी vायला समथष dिे िे sळले तसा तो 
या सu्या पाशातनू मुत झाला dहि हजथे uरज dिे ्याच  

हठsािी सेवा sरायची cसे ्याने ठरवले. ्याला tर तर 

सaसार, मुले या पाशात cडsायचे न्िते. तुझा ज्म झाला न 

ते्िाच मला ्ििाला, हs िा माझा पि मुलuाच dिे हs, 

बाप ्ििनू जे sािी रेम ड़ायचे cसेल ते याला िेfन." 

"df, ते सuळे tरय, ्ििजे मला तसे माहित नािी, पि 

cहव sाsा मला dठवतोय. मी tपू लिान िोतो तरी सुॗा. 
पि  िे सuळे त ूdता sा ?" 

"ns dsाश. तुला dठवत msिा त ू जुने िोटो पािून 

्ििाला िोतास हs eराचे डोळे dहि cहव sाsाचे डोळे 

सारtे वाटतात, ्ििजे ्यातले भाव सारtे वाटतात. 

वाटिारच न sारि … " 

"sारि, ्ििजे तुला cसे ्ििायचे dिे हs eरा cहव 

sाsाची , dय मीन ती cहव sाsाची मुलuी……………… 
"पि df sसे श्य dिे, त ू dताच तर ्ििलीस हs 

sाsाला िे सuळे नsो िोते, मu eरा … dहि मला sसे 

नािी माहित dहि d्जीला, dहि dजोबाना ?" 

"साauते सuळे  साauते. dजी  dजोबाना माहित dिेच. त ू

लिान ्ििनू तुला साaहuतले नािी dहि तशी uरज पि 

वाटली नािी " 

"िो dsाश, d्िाला तुला साauायची uरज वाटली नािी 
sारि eरा dपलीच dिे dहि तुमचे eतsे रेम बvनू तर 

d्िाला tपू dनaि वाटतो"- बाबा  
"पि मu eराहच df ? हतला eरा नsो िोती" 

"नािी नािी, तसे sािीच नािी िुिैवाने cहव sाsा dहि 

eराची df िोvे पि या जuात राहिले नािीत. eरा्या ज्म 

नaतर sािी महि्यातच ती uेली dहि cहव sाsाला eराला 
साaभाळायला  मित ्ििनू d्िी ्याचेsडेच uेलो dहि 

eराचे लळा  लाuला d्िाला. पि तरी cहव sाsा परत 

यायला तयार न्िता  dहि eराला पाठवायलासुॗा. ्ििनू 

थोडे हिवस d्िीच रािलो dहि नaतर थोडे हिवस dजी 
dजोबा येिार cसे ठरले िोते" 

"पि df मला sािी dठवत नािीये हs, sाsा मला 
्ििाला हs sाsू dिलीये तुला हsa वा बहिि dिे तुला " 

"नािी राजा, त ूलिान िोतास dहि िुिैवाने तुझी sाsू या 
vरात येवचू नािी शsली. sारि ्याaनी हतsडच  ल्न sेले 

dहि ते पि dजीचा dरि ्ििनू. तुझी sाsूसुॗा  sाsा 
सारtीच िोती, हतला पि dपली ॲ्ि सेवा िुuषम भाuात 

sरायची िोती, ्ििनूच ते िोvे sिाहचत msमेsाa्या 
रेमात पडले dजी्या लषात dले msिा, ती हतsडे 

cसताना.  dजी ्ििाली ल्न sरा मu , तुमचे ्येय msाच 

dिे तर सaसार ्या्या dड येिार नािी. dधी sाsाला 
पटले नािी.  शेवटी ल्नाला ms मा्यता dिे ती ित 

रेमाला नािी. तरी हि sाsा लuेच तयार झाला नािी.  पि 

sाय माहित, msिा िोन sेला dहि ्ििाला dजी 
dजोबाना हs ल्न sरेन, पि esडेच, cuिी स्या 
पॗतीने. sाय झाले sाय माहित, पि ्याने ठरवले. नaतर 

d्िाला ्ििाला हs ्याला जे्िा जािवले हs सaसार 

dप्या sामा्या dड नािी येिार ते्िा ठरवले. dजी 
dजोबा uेले हतsडे, sाsाचे ल्न झाले. sाsा sाsू eथे  

येिार dहि मu ms छोटी पाटी sरायचे cसे ठरले tरे. ms 

िोन महिने cसेच uेले. dप्या sािी जवळ्या नातेवाfs 
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मaडळीना dजोबाaनी पराने sळवले ल्न झाले ्ििनू. पि 

sाsूचा िे vर बvायचा योu dला नािी.  हतला लuेचच 

हिवस uेले dहि रवास sरिे श्य न्िते. tर तर हतने 

सuळाच cचानs vडले रे. पि sाsा ्ििाला eत्यात 

sुिाला साau ू नsा, sारि  हतची पररह्थती नाजsू dिे. 

्ििनू मu मी dहि बाबा हतsडेच uेलो, तशी पि 

dजोबाaची cट  पिूष sरायची िोती. eरा्या ज्मानaतर 

जेमतेम २ महिने जuली ती.  त ूesडे ्यामुळे dजी dजोबा 
िोvे msिम येव ूशsत न्िते. msेsटे येवनू भेटून uेले." 

"sाsू uेली, पि मu sाsा ?" 

"d्िी हतथेच िोतो dsाश. sाsा msे हिवशी जवळ्या 
uावातनू येत cसताना, ्या्या sारचा भी्ि cपvात 

झाला."- dfचा uळा  िाटून dला  dहि सािहजsच िोते 

sाsा ित हतचा िीर न्िता तर हतचा हमर हितहचaतs 

dहि godfather िोता.  
"िार sािी dशा न्िती. तरी dमचे रय्न सुॲ िोते. 

शुॗीत dला, ते्िा वाटले हs सुटलो, िा परत dला. "-  बाबा  
"िो रे dsाश, d्िी िोvे पि तसे िार sािी मोठे न्ितो  
वयाने. ms dfहवना छोटे बाळ  dहि तुझा cहव sाsा cसा 
मरिा्या िारात. पि िार धीराचा तो. sिाहचत  d्िाला 
शेवटचे भेटायचे याच e्छाशतीने तो शुॗीवर dला, sािी 
तासच. मला dहि तु्या बाबाला बोलावनू vेतले dहि 

्ििाल सaसारात पडलो िे ठीs िोते, पि या पोरी साठी वाfट 

वाटते, df पि uेली dहि dता मी. पि तु्िी dिात, माझी 
हि dठवि तु्िी जपा. मला माहितीये हs तु्िी df 

वहडलाaचे रेम ड़ाया. dsाश मला sािी सुचत न्िते रे. cहव 

िािाला  sाय वाटले sाय माहित, मला ्ििाला त ू df चे 

रेम िेशील u, पि dsाश हिला बहििीचे रेम िेfल sा u ? 

चुलत ्ििाले न हs guाच मिाभारत dठवते u dहि sधी 
sधी वाटते तु्िी हsती पि sेले तरी df बापा हवना पोर 

्ििनू हतला sेवळ सनहुभत हमळेल sा u लोssडून. तसे 

नsो u ्िायला. dहि पुढे जावनू eराला पि cसे नsो 
वाटायला हs तु्िी हतचे स्tे df वडील नािी dिात 

dहि dsाश चुलत भाh dिे. मला sाय वाटले माहित 

नािी dsाश पि मी  cहव िािाला ्ििाले हs माझीच 

मुलuी cसेल हि. पि तुला चालेल sा हs तुझी नािी तर 

माझी मुलuी ्ििनू हजला जu ूळtेल, तुझे cह्त्व 

हिरावनू sसे vेव ूd्िी. तुझा sाsा मला ्ििाला हs श्य 

cसेल तर d्िी cवीची ्ििनू नािी तर dमची ्ििचू 

eराला esडे dिावे  ्याचे नािी,  dमचे नाव लावनू. नािी 
्ि्याचे रनच न्िता. ्ििजे d्िी जरी हतला cहविािा 
चे नाव लावले cसते तरी तेवढच रेम हिले cसते. पि cहव 

िािाची e्छा  d्िी पिूष sेली  " 

"df, बाबा …  िे eराला ?" 

"हतला sसे माहित cसेल, जर d्िी तुला सुॗा नािी 
साaहuतले. पि dsाश िे तुला dता माहितीये तर" 

"tरे साau ू df, ध्sा बसलाय. पि मला eराबॖल जे 

वाटतaय ते तसाच dिे. sारि मला  ती माझी बहिि dिे िेच 

स्य माहितीये dहि मला तेच ्वीsारायचे. पि df ms 

हवचाॳ ?" 

"हवचार हs " 

"मी हवसॳ शsेन हs eरा स्tी नािीये, पि त ू sधी िे 

हवसॳ शsशील ?" 

"dsाश, त ूsाय बोलतो dिेस िे. मी eराचे हततsाच sेलेय 

हजतsे तुझे, हsa वा ्या पेषा जा्त sाळजी dिे मला हतची" 

"िो df, sाळजी dिे मा्यापेषा जा्त. पि मला cसे 

वाटते हs sाळजी जा्त dिे eराची जबाबिारी ्ििनू. cहव 

sाsा्या ू्याtाली,  पि रेमाचे sाय? " 

"dsाश, मला िे cहजबात dवडले नािीये तुझे cसे बोलिे. 

eरा बॖल मला sािीच वाटत नािी cसे sा वाटतय तुला. 
tरे साau ू तु्या नaतर eरा dली dहि d्िी भेि जोव ूनये 

्ििनू तु्या नaतर eराचा हवचार sेला dहि नaतर sधी 
तु्या साठी भावaडाचा हवचार सुॗा नािी sेला dहि तूa … 
मला िुtावले dिेस त ूdsाश " 

"df cसे नािीये, बाबा त ूपि ns. मी cसे नािी ्िित dिे 

हs तु्िी सावरपिा  sरताय. पि sधी sधी cसे 

जािवतaय. ्ििजे df मला  ि्sाने ूरडते तशी eराला 
नािी. ्ििजे ती eराचे sािी sमी sरत नािी, पि ्या 
sर्यात sधी sधी cसे वाटत हs df टे्शन म्ये dिे. 

जि ू चाauली df िो्याचे बडषन dिे हत्यावर. df ्या 
sािी sािी वाu्याचा सaिभष dता लाuतोय मला. ती ्या 
जबबिारी tाली dिशष df िोते हि, पि तरी "df" नािी 
वाटत. " 

"dsाश, eरा तुला cसे ्ििाली ?"- बाबा  
"नािी बाबा. gलट हतला cसे च वाटतय हs ती dfची dहि 

तुझी जा्त लाडsी dिे. बाबा df सारtे तुला पि टे्शन 

dिे sा ?" 

"माहित नािी dsाश, मी eतsा हवचार नािीच sरत, पि 

ms dिे हs हतला पहिले हs sधी sधी जीव uलबलतो, 
cवीची dठवि येते.  dहि cसे वाटते हs चुsून या भरात 

eरा ला स्य समजिार तर नािी न " 

"df, बाबा, dपि िे eराला sधीच नािी साauायचे. तसे हि 

cहव sाsा हतला dठवत पि नािीये. त ूtपू tुश dिे या 
dयु्यात  dहि हतला या vरात सuळे तेच हमळेल जे हतला 
हमळायला िवे " 

"dsाश, त ू पि िे हवसॳन जा dहि tरच मी eराला 
मुलuीच मानते,  हववास ठेव " df  
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df बाबा dहि dsाश sािी वेळ नुसते बसनू िोते. dsाश 

्ििाला बािेर जावनू येतो, तो बािेर पडला पि tपू c्व्थ 

वाटत िोते ्याला, eरा cहव sाsाची मुलuी. ्याला 
dिtीनच भॳन dले, cहव sाsा ्याला dठवत  िोता 
dहि eराची dता tपू dठवि येत िोती. sधी msिा eरा 
भेटतीये  cसे ्याला झाले िोते. पि ्याला ms वा्य 

tटsले िोते dfची "मुलuी मानते", मानते ्ििजे ? 

मानायचे ्ििजे ती मुलuीच dिे न हतची. dfचे वाuिे 

वाfट नािीये, पि तरी पि चुsून sधी dप्याबॖल जे 

वाटते ते eराबॖल नaतर वाटेल sा ? cथाषत df हन eरासाठी 
tपू sेलाय dहि sरतीये ती dहि हतने सुॗा cजनू msा 
मुलाचा मोि टाळला dिेच हs. sािी sाळात नािीये, gलट 

सुलट हवचार . तो हनहम् sडे uेला, पि  हनहम् हि भेटला 
नािी. ्याला sाय वाटले sाय माहित तो सरळ हवनीता 
मावशी sडे uेला.  
"cरे dsाश , या वेळी eथे ?" 

"मावशी थोडा वेळ बसतो तु्याsडे ?" 

"sा रे बरे नािी वाटत dिे sा ? 

"नािी u " 

"मला माहितीये dsाश, तु्या dfचा dता िोन dला 
िोता. हतला तुझी sाळजी वाटतीय " 

"मावशी, तुला सuळे माहितीये" 

"िो, मला dधी पासनूच माहितीये. cहव िािा तर मला पि 

जवळचा िोते  dहि मा्या साठी eरा dहि त ू  िोvे हि 

स्tी भावaडेच dिात" 

"मावशी, त ू हश्ट  िोिार dिेस sा u tरच. नsो न u 

जाव"ू 

"ठरले नािी रे राजा, पि नािी जाििार िा sाळजी नsो 
sॳ . मी dिे " 

"मावशी, df eरा ला तु्या सोबत पाठविार िोती न" 

"cरे cसे sािी नािी  dहि मी सिज ्ििाले रे " 

"पि, df हन eराचे नाव sा vेतले. sा तु्िा िोvंना पि ती 
df हवना पोर ्ििनू sिव वाटतीय, रेम नािी" 

"dsाश, cसे sािी नािीये राजा. मा्या तर मनात cसे 

sािी नािी" 

"dहि df्या? " 

"राजा, ms साau ूहत्या पि मनात तसे sािी नािी. हतचे eरा 
वर tपू रेम dिे, पि eरा cवीची मुलuी dिे हि ती नािी 
हवसॳ शsत dहि ्ििनू जा्त जबािारीचे ूझे वाटते 

हतला हs sुिी cसे ्ििनू ्ििजे तुझे बाबा, dजी dजोबा 
याaनी हs ती sमी पडली हsa वा  cसे sािी.  पि तुला स्य 

्वीsारिे सोपे dिे, तुला msेच बहिि dिे, लिान 

पिापासनू  तुझे मन हत्यावर बहििीरमािे रेम sरतय. पि 

dपले मुल नसताना ते dपले ्ििनू ्वीsारिे cवvड 

dिे. मी cसे नािी ्िित हs तु्या मनात ्या शasा dिेत 

्या चुsी्या dिेत. तुझी df माझी मरैीि dिे ्ििनू मी 
साauते हs ती eरावर रेम sरेल, माया sरेल dहि हतला 
हतचा ि्s पि िेfल, पि ्याच वेळा िे पि साauते हs sधी 
sधी ती िे नािी हवसॳ शsत हs त ू हतचा मुलuा dिेस 

dहि eरा cहवची मुलuी. िे सuळ tपू cवvड dिे बाळा, 
ना्याaचा िा uुaता, मनाचा uंधळ." 

"मावशी, sाsा ्िनला ्ििनू df हन ्याचे नाव नािी 
लावला sा u eराला ?" 

"िो dsाश, तुझा sाsा tपू िुशार dहि िूरिशी िोता, जरी 
तुझे df बाबा eराला रेम िेतील िे माहित cसले  तरी, eराला 
पि ते sाsा sाsू dिेत िे sळेल तर ती ्याa्याशी sशी 
वाuेल cसे हि वाटले ्याला. तु्िा मुल पि sिाहचत मोठे 

झा्यावर sसे वाuाल, msमेsाaशी sसे नाते सaबध ठेवाल  

cसे वाटले ्याला. ्या sारिाने मुळात भाaडिे िोतील तेच 

cहव िािाaनी टाळले. त ूलिान dिेस cजनू, पुढे िुहनयािारी 
म्ये sाय sाय cनुभव येतात cरे. स्tे  sाय dहि 

चुलत sाय" 

"मावशी, मला sळतच निी u, ्ििजे मला भीती वाटतीये 

हs मी sधी चुsून eराशी, हतला sळेल cसे वाuिार नािी 
न, मला ्वताची dहि हतची tपू sाळजी वाटतीये " 

"dsाश , मी ms साau.ू हवचार नsो sॳ. ित ms sर, 

eराचा भाh dहि हमर dिेस न, मu तसाच रािा. ज्ट बी  
िर रिर, लव िर." 

"मावशी , हsती सोपे sेलेस u त ूिे :)" 

 

 dsाश हन ठरवले हs मी eराचा भाh, हमर dहि 

…dहि  मी dजपासनू,  cहव sाsा सुधा िोfन . eरा dहि 

dजी परत d्या, eरली sािी sळले नािी dहि sळिार 

नािी याची sाळजी सu्याaनी vेतली. ms हिवस मार, 

dsाश dजी जवळ tपू रडला, dजी ला ्याने साaहuतले 

हs तो dयु्यात eरा ला sधीच caतर िेिार नािी, हतचे 

सuळे ्याच मायेने sरेन जे ्याने भाh ्ििनू sरायला िवे 

dहि हततsच लाड sरेन जे cहव sाsाaनी sेले cसते. 

dजी ्याला eतsाच ्ििाली हs  dsाश त ू िे तर sरच, 

पि तु्या df ला समजनू vे ती मनानी मोठी dिे पि 

शेवटी मािसू dिे, sधी sधी dप्या मुलाचा मोि पडला 
तर, हतला समजनू vे dहि जािीव sॳन िे हतला लuेच 

समजेल. हतचे पि eरा वर tपू रेम dिे.  
 

 dsाश वतषमानात dला dहि ्याला षिभर cसे 

वाटले हs मधली सuळी व्े uळून पडली dिेत. tरी uो१ 

सu्याaनाच माहिती dिे, हनहम््या vरीपि. sधी तरी 
नaतर चुsून समजलाच तर uरैसमज नsोत ्ििनू हि 
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sाळजी vेतली िोती df बाबा हन, पि िे चाauलाच झाले. 
िाच हवचार sॳन dजीने cनु dहि हत्या vरी साaहuतले, 

पि ते्िा मार dमचे caिाज चुsले. cथाषत बराच झाले 

्ििा, ल्ना dधीच sाय िोते ते ्प१ झाले िोते  

िोन्या ररa u हन dsाश ची हवचार शृatला तुटली  
"िेलो, मी हनहम् बोलतोय" 

"िा बोल रे, sाय हवशे् ? sुिासाठी िोन sेला dिेस 

न्sी" 

"cरे, sािी नािी सिजच. tर तर तु्यासाठीच.  त ू ल्न 

झा्यावर २-३ हिवसात tरच परत जािारेस ?" 

"बातमी पोचली sा तु्यापयंत, िो जािारे ्ििजे स्यातरी 
जायला िवे, बv ूमu sाय ठरतaय ते" 

"मला वाटतaय हमरा हs dता परत ये, tरच.  d्िाला 
सu्याaना त ू eथे िवा dिेस cरे sमीत sमी मी eराची 
sाळजी vेतो हs नािी  वॉच  ठेवायला तरी ये " 

" न्sी, हवचार sरेन. झाली sा तयारी सuळी " 

"सुॲ dिे रे िळू िळू, त ूबर dिेस न" 

"िो" 

"बर मu ठेवतो" 

"चालेल" 

 

 हनहम्हन जसे समजनू vेतले तसे cनु sा नािी 
समजनू vेव ू शsली.  msाच स्यावर  वर मािसे  हsती 
वेuवेu्या पॗतीने ्यत िोतात, हवचार sरतात. cनुला 
sळले मार हs eरा चुलत बहिि dिे, हतचा ृ१ीsोनच 

बिलल. जे sािी dिे ते dपलच dिे, तसािी हतला 
िॉह्पटलम्ये sुिी हत्या पेषा वरचढ नsोच िोते, 

cहधsाराने dहि sतृष्वाने सुॗा dहि जे्िा हत्या लषात 

dले हs dfनी eराचे tपू मनापासनू sेले dिे,  हतने 

dfला िेच पटवनू हिले हs जे तु्िी sेले ते िारच sािी तरी 
हि्य dिे dहि जि ूeरा वर gपsारच sेले dिेत. ्याला 
्याचे dहि cनुचे शेवटचे बोलिे dठवले  

"dsाश, तुझे मला पटत नािीये.  त ू tरच परिेशी जािार 

dिेस " 

"िो, १ व ष्भर तर जावे लाuेल " 

"पि,  मu मी sाय sॳ eथे ?" 

"त,ू िॉह्पटल साaभाळ न, नािी तर चल मा्यासोबत. ms 

व ष् पि नािी, ६ महि्याचा रन dिे" 

"मला नािी जमिार, िो्िी eथे तुला सोडून राििे हsa वा 
तु्यासोबत येिे" 

"sा u ? तुला भीती वाटतीय sा ?" 

"sसली भीती ?" 

"िेच हs तुझे eथले मि्व sमी िोfल " 

"्ििजे ?" 

"cनु, मा्या  सuळे लषात येतेय. eरा माझी स्tी  बहिि 

तर dिेच पि  ms साauतो िे सuळे तीचेच dिे. तुला sाय 

माहित u dम्या vराबॖल" 

"मी cसे sािी sधीच ्नाले नािीये " 

"मी nsले dिे.  तुझे dहि dfचे बोलिे dहि मuच 

बोलतोय. त ू sा df ला िे पटवनू िेतीयेस हs eरा dज न 

gड़ा या vरातुन ल्न िोवनू जािार dिे dहि हि ि्sाची 
भा्ा न्िती dम्या मनात" 

"िे बv dsाश, मी sाय eरा ला vराबािेर sाढा cसे नािी 
्ििाले, पि शेवटी जे sाय हमळवले dिे  ते तु्या df 

बाबाaनीच न. dहि eराबॖल सuळी sतष्य sरत  dिेत हs 

ते. जर मला तुला,  तुझे ि्s हमळावेसे वाटले तर sाय 

चुsीचे dिे ? dहि समज त ू डॉ्टर झाला cसतास तर. 

dहि तसे हि eरा ्िि्ये न हs ती िॉह्पटल म्ये sाम 

sरेल नािी तर बािेर  सुॗा जाfल mtािे वेळेस. त ू guाच 

uरैसमज sॳन vेतला dिेस  dहि तसे पि eरा cजनू 

हशsतीये.  df वडील  नसनू सुॗा हतला sुटुaब हमळाले dिे. 

त ूgलट तु्या dfचे dभार मानायला िवे dिेस " 

"cनु, जा्त बोलातीयेस. तुला sाय माहित u, cहव sाsा 
बॖल dहि dम्या vराबॖल. िे जे तुला  सास ूरेट वाटतीय 

न, ती dज डॉ्टर dिे sारि cहव sाsा िोता, तो िोता 
्ििनू हतचे मा्या बाबाशी  ल्न झाले dहि मा्या dजी 
dजोबा हन gभे sेलेला िा डोलारा cहव sाsाaनी नावा 
ॲपाला dिला ्या्या सुरवाती्या sाळात. df बाबा जो 
पयंत सषम िोत नािीत तो पयंत सuळे सेट sॳन ठेवले 

्याने eथे dहि मu sसलािी मोि न ठेवता तो हनvनू uेला. 
्याने eराला पि dfsडे ्याच हववासाने हिले, ्वताचे 

नाव माuे ठेव्याचा मोि पि ठेवला  नािी u ्याने. ्याला 
िेच नsो िोते, हs eरा sडे sुिी cसे पािावे. ्याला मा्या 
df बॖल tारी िोती, पि  d्िी मुले मोठी झा्यावर sशी 
वाu ू या हवचाराने ्याने िा मोि टाळला dहि ns मा्या 
df ने जे sेले ते ित s्यष्य ्ििनू नािी.  eरा पि cहव 

sाsाची मुलuी dिे, eराने  नsळत िाtवनू हिले, मा्या 
रेम tातर हतने त ू ्ििशील ते nsले, sसलाच मोि न 

ठेवता. ॳम हश्ट sेली, तुला जे जे dवडेल ते िेवनू टाsले. 

हतने तुला dपले मानले dहि त ू?"` 

"dsाश, मला dरोपी sॳ नsोस.  मी बािेरची dिे ्ििनू 

dरोहप. मu िेच रन तु्या dfला हवचार हs जे मला 
हवचारात dिेस. ्याaना sा पटत िोते मu माझे dहि eराचे 

sाय, हतला जे्िा sळेल ते्िा ती माuेलच हs  ि्s, बv ू

ते्िा पि ती तु्या वर eतsाच रेम sरते sा dहि सोडून 

िेfल sा हतचा ि्s तु्यासाठी " 

"cनु, त ूcसा eतsा sडवट हवचार sरत cसशील cसे मला 
वाटत न्िते. ्ििजे dपि सुtात रािावे, यश्वी cसे 
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र्येsाला वाटते  dहि तसे िोfल eतsे dिे dप्याsडे, 

पसैा, बुॗी dहि सaधी सुॗा. dहि ्प१च साauतो, मा्या 
dfला जे्िा dरोपी्या हपaजयाषत gभे sरायचे िे माहितीये 

मला, त ू साauायची uरज नािीये. िो mtािे वेळी हतला तुझे 

पटले पि cसेल, पि eरा २ मिी्याची cस्यापासनू सuळे 

sेलेय हतने eराचे dहि eरासाठी ्वता्या cजनू msा 
मुलाचा मोि टाळला dिे हतने, sमीत sमी तो ms मोठा 
्याu dिे हत्या नावावर.  ्यासाठी मी हतला िजार  वेळा 
माि sरेन, sळले. त ू िे सuळे डो्यातनू sाढून टाs. 

dपि ms व ष्भर बािेर जावनू येव ू हsमान सिा महिने, 

सuळे ठीs िोfल मu" 

"dsाश, ms हमहनट. ms तर माझे sािी चुsले dिे cसे 

मला नािी वाटत. cuिी वेळ dली तर eरा ला हतची वाटिी 
हमळेलच हs, त ू sा vाबरतोस dहि हतला sळेल न ते्िा 
तीच माuेल बv " 

"cनु, dता शेवटचे ns, जे sािी dिे ते हत्या बाबाचे 

्ििजे cहव sाsाचेच dिे, gलट तो sािी न vेत uेला.  
्याaनीच मा्या df बाबाला, हवशे्त: dfला हिलाय सuळे 

जे ्याचे dहि नaतर eराचे dिे . माझाच sािी नािीये ्यात, 

sळले. dहि ms eराला िे sुिी हि साauिार नािीये sधीच, 

dमच ठरले dिे तसे,  सu्याaचे " 

"तुमचे ठरलाय न, मी माहिये ्यात. लuेच cसे नािी, पि 

sधी तरी eराला स्य sळायलाच िवे. हतला पि sळू िे हs 

ते, हतला cसे न साauिे िा हत्यावर dहि हत्या df 

वहडलाaवर c्याय dिे " 

"cनु, त ू ्याय dहि c्यायाची भा्ा नsो sॳस. िे त ू

हतला साauिार नािीयेस sधीच  dहि जर त ू िे sरिार 

cसशील, dहि तु्या डो्यातनू िे सारे जािार नसेल 

तर…।" 

"तर sाय, dsाश, dहि मी तुला साauतीय हs माझे sाय 

eराशी वरै नािीये, पि स्याsडे sा पाठ हिरवत dिात 

तु्िी dहि ms त ू sुठे हि जािार नािीयेस, dपि eथेच 

राितोय, तुझे परिेशी जािार त ूडो्यातनू sाढून टाs" 

"eरा माझी बहिि dिे dहि िेच स्य dिे, मी रािीन तेच 

स्य ्वीsाॳन dयु्यभर dहि ते पि dनaिात. dपि 

जातोय sमीत sमी ६ महिने तरी  dहि मला वचन िे हs त ू

eराला sधीच sािी साauिार नािीस" 

"वचन वuरेै sाय, sोि्या जमा्यात जuता रे तु्िी लोs, 

gड़ा sाय रसau येतील sाय माहित. sमीत sमी हतचे ल्न 

िोfल ते्िा हत्या िोिा्या  साथीिाराला तरी साauिार न 

तु्िी, मला साaहuतले तसे, िे स्य. मu ते्िा तर हतला 
sळेलच हs, मu या वचनाचा sाय gपयोu. लषात ठेव 

हतला जर sुिाsडून sळले हsa वा ते्िा  sळले न तर हतला 

वाटेल त ू हतचा हववासvात sेलाय, dहि ती बv तुझा राu 

राu sरेल" 

"cनु, त ू sािीिी guाच मा्या मनात भरव ू नsोस, िे बv 

तुला माझे ्िििे मा्य dिे हs नािी  तेवढे सau ते साau” 

"नािी मा्य. िो्िी ्िििे, eराला dज न gड़ा स्य साauावे 

लाuेलच dहि वेळ dली तर मीच साauेन dहि िुसरे ्ििजे 

मला परिेशी नािी यायचे dिे." 

"ठीs dिे तर  मu िेच जर तुझे ठरले cसेल तर dपि 

वेuळे िोवयूात" 

"dsाश, िे sाय बोलतोयस त ू ? पaधरा वीस हिवसावर वर 

ल्न dिे dपले dहि त ू,…" 

"मा्यासमोर त ूिुसरा sािी पयाषय ठेवला नािीयेस" 

"मी ठेवला नािीये ?, dsाश तचू जाuा िो, ्या eरासाठी त ू

मला नािी ्िितोयेस न, तीच ms हिवस तु्याsडे पाठ 

हिरवेल हs नािी बv, tरे sळ्यावर. cरे स्tी  भावaडे 

हजथे dपाप्या सaसारात cडs्यावर, msमेsाaना नsळत 

पाठ हिरवतात हतथे बाsी्याaचa sाय ?" 

"cनु, भहव्यात नहशबाने sाय वाढून ठेवले dिे मला नािी 
माहित, पि dज sाय sरायचे तेच  ित मा्या िातात dिे 

dहि dता मला नािी वाटत हs dपि msर  रािू शsू.  

हवचारातच िरs dिे. sिाहचत त ू तु्या जाuी बरोबर 

cसशील हि, पि मी नािी c्या हवचाराaसोबत   रािू शsत. " 

"dsाश,  मी तुला dहि मु्य ्ििजे eराला sधीच माि 

नािी sरिार. तु्िी sाय ्वताला जाuा वेuळे समजता  sा 
रे ? तुमचे ते रेम dहि d्िी sाय ? मी पि रेम sेलेच तु्या 
वर पि, तुला sळलच नािी" 

"cनु, d्िी जuावेuळे नस ू हि पि sिाहचत,  पि 

dम्यात िे iिानुबaध हनयतीनी जोडले dिेत, मला जे्िा 
sािी माहित न्िते न ते्िा पासनूच मी dहि eरा eतsे 

जवळ dिोत,  dमचे नाते dम्या पुरते dिे dहि ते sुिी 
समजावनू vेतले नािी तरी चालेल, पि sमीत sमी ्याचा 
dिर sरावा eतsीच माझी cपेषा िोती dहि रेमाचे 

्ििशील तर त ू sेले cसशील मा्यावर रेम, मी नाsारत 

नािी. मी ्वीsारले पि िोते. पि त ूजर मा्या eरा बॖल्या 
भवनाचा dिर sेला cसतास तर sिाहचत मी तु्या रेमाचा 
्वीsार. जाव ू िे, dपि िे जुळव ू नािी शsत dता, मला 
माि sर, dपि eथेच थाaब ू dहि ms sारि हवचारले तर 

िेच मा्या परिेशी जा्याचे साau,ू जर मा्यावर रेम sेले 

cसशील तर eतs ns माझे. ्लीज" 

"ठीs dिे dsाश, तु्या vरी dहि मा्या vरी पि तचू 

साau. पि ms साau ू dयु्य cसे msा ना्यासाठी sधीच 

थाaब ूशsत नािी. माझे पि नािी dहि तुझे पि dहि eराचे 

पि. msटे जuिे cवvड dिे, त ू msटा पडशील dज न 

gड़ा" 
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"cनु, ्लीज . " 

 

 cनु हनvनू uेली, dsाश msटाच माuे राहिला.  
dपि िे cसे sरायचे ठरवनू dले न्ितो. िोvानीच sािी 
हिवस परिेशी राििे, हतला dवडेल cसे वाटले िोते dहि 

्यामुळे   सuळे ्यवह्थत िोfल cसे वाटले िोते, पि sािी 
तरी भलतेच झाले. dता िे सu्याaना साauयचे ्ििजे….. 
dहि eराला sाय साau.ू हतला तर ध्sाच बसेल. df बाबा 
तरी समजावनू vेतील sा?  

dsाश vरी dला तर, vरी dधीच बातमी लाuली िोती.  
cनुचा िोन येवनू uेला िोत.  

"dsाश, d्िाला तु्या सोबत बोलायचे dिे. eरा बेटा,  त ू

थोडा वेळ हवनीताsडे जा" 

"df,  मला msिा िािूशी बोल ूिे न u " 

"बरे ठीs dिे, त ूबोल ्याचाशी cन जा मu . " 

"म थाबते न u df, ्लीज " 

"eरा,  त ूcजनू लिान dिेस बेटा " 

"ठीs dिे df.  पि िािू sािी चुsीचे sरिार नािी u, 

्याचे nsून तरी vे " 

"eरा, d्िी शाaतपिे बोल"ू 

"िािू, त ूtरेच परिेशी जातोयेस sा रे ?  uरजेचे dिे sा ? 

नaतर जा न ? ल्न sॳन sािी हिवसाaनी. नािी तर sा िी 
व्ांनी जा. cनु tपू uोड मुलuी dिे रे, ती dहि त ूम्त 

dिात dहि dfला पि ती हsती dवडते न dहि मला 
पि" 

"eरा, राजा त ू sाळजी नsो sॳ. बv ू sाय िोते ते dहि 

मा्यावर हववास ठेव u त,ू जे sािी िोfल ्यात dपले 

सu्याaचे भले dिे "- dsाश  

"माझा हववास dिे रे तु्यावर.  त ू चुsीचे sािीच sरिार 

नािीस. मी जाते, पि मी परत येयीन ते्िा सuळे dनaिी 
झालेले cस ूिे. मला िोन sरा. " 

"eरा, हनv त,ू मी िोने sरते तुला "- df  

eरा uेली dहि dsाश cजनूच msटाच पडला  
"dsाश,  िा sाय वेडेपिा dिे "- df  

"वेडेपिा sाय dिे ्यात?  िे बv मी sाय cसे ठरवनू uेलो 
न्ितो. पि हतचे बोलिच cसे sािी िोते हs मा्यासमोर 

िुसरा पयाषय न्िता" 

"dsाश, cरे ित sािी हिवसाaवर ल्न dिे dहि dता त ू

्िितोयेस हs, ्या लोsाaचा तरी हवचार sर.” - बाबा  
"बाबा,  ms हवचाॳ तुला.  cनुवर हववास dिे dहि 

मा्यावर नािी" 

"cसे नािीये dsाश, पि तुमचे वयच cसे sािी dिे. 

मािसू टोsाचा हवचार sरतो msिम. त ू sाय हsa वा cनु 

sाय.  d्िी मोठ्या मािसाaनी म्ये पडायला िवे न. eतsे 

मि्वाचे हनिषय तु्िी dपापले vेवनू sसे चालेल." 

"df,  ms वेळ मी परिेशी नािी जािार : पि cनु हन eराला 
sािी साauायचे नािी cसा श्ि तर हिलाच नािी पि gलट 

हतला साauिे uरजेचे dिे िे मला पटवनू िेत िोती .  ती sधी 
तरी eरा ला साauेल या  िडपि tाली  tाली मला dयु्य 

भर जuायचे नािीये. cनु वाfट नािीये, पि मि्वsाaषी तर 

न्sीच dिे, हतला जे िवे dिे ते हमळव्यासाठी ती या  
uो१ीचा gपयोu जर dयु्य भर sरत रािील तर dमचे 

नाते िुलेल sा? ्यातनू sेवळ dनaि हमळेल sा df? तचू 

साau ?" 

"cरे cसे sािी नािीये, cरे या वयात cसे वाटते,  dप्याला 
सuळे यश, पसैा, रहसॗी, मान  सuळे हमळावे ्ििनू. िळू 

िळू dपि मोठे िोते dहि बिल िोतात. "- df  

" df, मा्य dिे dिे हs मािसू वय वाढेल तसा,  बिलतो  
पि तरी ्याचा मळू ्वभाव नािी बिलत dहि मु्य ्ििेज 

मी हतला ्ििताच नािीये हs मा्याeतsे रेम हतने eरावर 

sरावे. ित मा्या भावनाaचा dिर sरावा. मला cसे वाटले 

िोते हs d्िी थोडा sाळ जर बाजलूा  रािू;  तर dमचे नाते 

ॲजेल dहि हत्या मनातले िे सuळे जर बाजलूा पडेल. पि 

हतला sािी मा्यच नािीये. बर eथेच रािायचे ्िaटले, तर 

हत्या dज्या बोल्यावॳन eराला sधी sधी हत्या 
वाu्यातनू sािी तरी जािवेल याची मला भीती वाटतीये. 

cनुची तेवढी षमता नािीये, df; पि dता र्येs वेळी तचू 

हतला…. तुझी पि चsू dिे. त ू sा नािी हतला ठिsावनू 

साaहuतले. ती बोलली dहि तुला पटले. मला वाटतय हs 

हवनीता मावशीसोबत तुझे यावॳनच वाढ झाले dहि हतने 

िॉह्पटलम्ये लष sाढून vेतले dता मला लषात येतेय 

सारे. िे cसे eराला ॳम हश्ट sरायला लाविे, eरी््स vेिे, 
िॉह्पटल म्ये dपले मि्व वाढव्याचे रय्न dहि df त ू

िे सuळे nsलस. मी eथे न्ितो, त ू sा eराला साaहuतले 

नािी हs ॳम बिलायची नािी dहि cनुला पि ते्िाच 

समज हिली cसतीस तर बरे झाले cसते. त ू माहित cसनू 

िुलषष sेलेस. cनु बािेरची dिे, पि त,ू त ूतर dमची dिेस 

न , मu? " 

"dsाश, त ूdf शी cसे बोल ूशsत नािीस "- बाबा  
"tरेय, dfशीच sा?  तु्िी पि तर िोता हs eथेच.  तु्िी 
तर sधीच sशात लष vालत नािी. ्ििजे रनच नsो, 
समजा जर df चुsत cसेल, तर तु्िी हतला sा नािी 
साaहuतले. eरा्या जबाबिारीचे ूझे हजतsे dfवर dिे, 

हततsे तु्िी sधीच vेतले नािीत. जबािारी नsो, ्ििनू 

हनिषय  नsो.  dपि dहि dपले िॉह्पटल बस. हनिषय 

सuळे dजी dहि dfsडे" 
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"dsाश, बस. tपू बोलला dिेस. d्िी nsून vेतोय 

्ििनू. त ूsाय d्िाला रन हवचारिार sा रे dता ? df 

वडील dिोत d्िी तुझे. " 

"dहि हवसॳ नsो df, eराचे पि dिात " 

"ते d्िी नािी हवसरलोय dsाश, मी हि नािी dहि तुझे 

बाबा पि नािी. तचू पवूषरिाने बvतो dिेस  dम्याsडे. 

eराचे sाय sमी sेलेय हsa वा sरतोय रे d्िी sा त ू

msट्यानेच मता vेतला dिेस हतचा cनु vरात नवीन 

येिार िोती ्ििनू चार uो१ी हत्या मनासार्या sे्या 
तर sाय हबvडले dहि eरा स्tी  बहिि cसती तर जशी 
वाuली cसती तशीच वाuली ्ििनू मी sािी नािी बोलले." 

"पि, cनु तशी वाuत न्िती न.  हतने लuेच वाuिे बिलल, 

ते नािी हिसले तुला " 

"िो हिसले, पि मला eतsे sािी वाटले नािी ्यात. dहि 

तसािी मी dहि तुझे बाबा समथष dिोत eराची sाळजी  
vायला. तुला dहि cनुला यात पडायचे sारि नािी. d्िी 
cहव िािाaना वचन हिले िोते, dमचे d्िी  बvनू vेव ूdहि  

dता dपि cनुsडे जातोय dहि सuळे सुरळीत sॳ. 

मािी माuा, िोvे msमेsाaची dहि मोठ्या मनानी msर या 
परत." 

"df, ते श्य नािी. ती हsती sडवट हवचार sरते, ते 

sळत नािीये sा तुला?  dहि मला नsोय हि cशी मुलuी 
dयु्यात. ती eराला न्sी साauेल mtािे हिवशी नािी तर 

मला तलवारी्या टोsावर धरेल dयु्यभर. भाaडिेच िोतील 

यातनू, मन्ताप िोfल हतला पि dहि मला पि.  sशाला 
िा cॉािास." 

"dsाश, cरे sोितीिी मुलuी तु्या dयु्यात dली तरी िे 

cसे िोिारच, त ू cसा हsती sाळ msटाच राििार dहि 

dज न gड़ा eराला पि साथीिार हमळेलच हs हतचा, मu ?" 

"ते्िाचे ते्िा बv.ू  मला समजनू vेिारी cशी mtािी मुलuी 
cसेल हs, हत्याशीच ल्न sरेन मी, पि dत cनुशी 
नािी. dता लuेच मला िा हवचारच नsोय.  ्लीज" 

"dहि eराला sाय साauशील dsाश ?"- बाबा  
"साauेन जे सu्याaना साaहuतलाय तेच.  परिेशी 
जा्यावॳन मतभेि झाले ्ििनू dहि cनुचे ्ििाला तर 

ती tपू रह्टsल dिे, she will move on easily." 

"eतsे सोपे नािीये dsाश.  tेळ नािीये िा.  मनात dला 
माaडला dहि मनात dले मोडला. d्िी eतsे हिवस 

तु्िाला मोsळीs हिली िेच चुsले, लuेच ल्न झाले cसते  

तर बरे झाले cसते. हि नसती भानuड" 

"df, eतsे सuळे साauतोय मी तुला cनुबॖल dहि तरी 
पि… त ूतरी मला समजावनू vेशील cसे वाटले िोते dहि 

ल्ना dधीच झाले िे बरे झाले gलट. sधी sधी cशी नाती 

तुटतात िेच चाauले dिे. मी शेवटचे साauतोय मी िे ल्न 

मोडलाय, मला sािी नािी बोलायचे यावर" 

"dsाश, dताताf पि sॳ नsो, शाaतपिे  हवचार sर. 

d्िी जातोय cनुsडे dहि ल्न िोfल ्याच तारtेला 
sळले. माझा श्ि ctेरचा dिे dहि eरा dमची जबािारी 
dिे, ते ूझे त ूgचल ूनsोस" 

"df, मu माझे पि ns, मी िे ल्न sरिार नािी िा माझा 
पि श्ि dिे dहि dता tरच dता तु्िीच eराची 
जबाबिारी पार पाडा. मी तसािी पुढ्या महि्यात परिेशी 
जािार िोतो , ते न्sी dिे. " 

"dsाश, त ू  तसा लिान dिेस cजनू.  पिूष dयु्य dिे 

तु्यासमोर dहि िा sाय वेडेपिा dिे. हsती समजवायचे  

रे तुला. dज cहव िािा cसता तर dहि eरा ्याचीच मुलuी 
cसती तर,  िे cसे sाय सuळे vडलच नसते. ्या पोरी्या 
नहशबात sाय dिे sुिास ठावsू, df uेली, वडील uेले 

dहि dता हत्यामुळे  त ूल्न मोडतोयेस, ्या पोरीला जर 

चुsून sळले तर sाय वाटेल हतला, याचा तरी हवचार sर."  

"df ms तर, eराला म्ये vेवनू िो् हत्या माथी माॳ नsो 
dहि हतला िे sधीच sळिार नािी हत्याशी तु्िी नsा 
बोल ू मी साauेन  sाय cसेल ते dहि cहव sाsा जuाला 
cसते तर बरे झाले cसते cसे वाटायला लाuलाय मला dता. 
्याला जर sळले cसते न हs तु्िाला eतsे ूझे वाटतय, 

तर जuाला cसता हबचारा , dप्या पोरीसाठी " 

"dsाश, eतsे वाfट dिोत sा  रे d्िी, sाय cसे sमी 
sेलाय रे d्िी हतचे dहि त ू sाय cसे sरिार dिेस 

वेuळे. तुला नािीच sळिार, df बाप िोिे हsती  cवvड 

dिे ते  पि" 

"ते पि sाय, msा  cनाथ मुलीचे िेच न. ns मu ती cनाथ 

sधीच न्िती, िे जे सuळे dिे न हतचेच dिे ि्sाचे, 

dपि सu्याaनी ित साaभाळले eतsाच dहि dता 
तु्िीच हतची sाळजी ्या sारि मी व ष् भर तरी नािीये 

eथे." 

eरा सa्याsाळी gशीरच dली, vरात सuळे सामसमू िोती. 
ती dsाशा्या ॳमम्ये uेली.  
"िािू, तुझे िे न्sी dिे, त ूल्न नािी sरत dिेस " 

"िो न्sी dिे dहि ns eरा पुढ्या महि्यात मी जातोय 

ms व्ाषसाठी " 

"dहि मी ? msटी रािू eथे " 

"msटी sा बाळा, df dिे बाबा dिेत, मावशी dिे, हनहम् 

dिे.  िा dता dजी नािीये, पि िे सuळे dिेत हs dहि 

dपि तर टच म्ये रािूच हs  dहि सुॉीत त ूहतsडे ये dहि 

मी  तरी. व ष्भर  जाfल बv पटsन" 

"पि  मला तुझे sारि नािी पटले, न्sी sाय झालाय ?" 



नेटभारी f साहि्य चळवळ............................................................................................................................. .................................................. netbhaari@gmail.com 

नटेभारी f हिवाळी cas २०१६                                                                                       netbhaari.jimdo.com 238 

 

 

 

"तेच sारि dिे eरा, मा्यावर हववास ठेव. िा हव्य थाaबव ू

dपि eथेच dहि मी जर वेळ हनहम्sडे जावनू येतो िा" 

eराला tरे तर पटतच न्िते, df बाबा पि तेच साauत 

dिेत. dfला dsाशचे वाuिे पटले न्िते  dहि परिेशी 
जायचे तर तर cहजबातच. हि cशीच sटुता मनात राहिली 
dहि dsाश परिेशी uेला. ms  व्े झाले तरी परत यायची 
हच्िे न्िती,  eरा डॉ्टर झाली, िॉह्पटलचे sाम बv ू

लाuली, पुढचे हशषि पि सुॲ झाले, ्याला जािवत िोते 

हs df बाबा dहि ती dता जा्त जवळ dले dिेत, ्याचा 
पासनू िुरावलेले  तीनिी जीव msमेsाaना dधार िेत जuात 

dिेत  dहि ्ििनू dsाशहन परिेशी राििे वाढवले. पि 

याम्ये ्याचे dहि df बाबा मधले caतर  वाढतच राहिले. 

तो sडवट पिा  cजनू तसाच िोता. चsू  िोती पि sुिाची, 
dहि माि माuायची तर sुिी. या सu्या sाळात िे sुटुaब 

जोडून ठेवले ते eरा हन. df बाबा हन हवचारले नािी तरी  
dsाशचे साuेल तपशील ती ्याaना साauायची, ्याaचे सuळे 

dsाशाला साauायची. हनहम्हन मार dsाशाला वचन 

हि्यारमािे, eराला dहि df बाबान हि लाuेल ती मित 

sेली िोती.  िसत tेळत ठेव्यात ्याचा tपू मोठा  िात 

िोता. जी eरा ्याला छोटीशी बािुली वाटत िोती, ्याच 

बािुली्या रेमात तो पडला िोता, cuिी सिज, नsळत 

dहि ्याला िा tरा भातुsलीचा डाव हत्यासोबत 

माaडायचा िोता, पि dsशा हन cनुचे cसे झा्यापासनू 

्याला जािवत िोते हs eरा िे सuळे टाळहतये. हतला मी 
dवडत cसलो तरी, हतला ते मा्य िोत नािीये. dsाश  

सेटल िोव ूिे, मu मी हवचार sरेन cसे हतने नsळत ्याला 
साaहuतले िोते. dत ित dsाशच िोता जो हतला समजाव ू

शsत िोता dहि dsाशनीच हतला ल्नाला तयार sेले 

dहि eथे dला हत्या िॉासाठी.  
  

 बvता बvता eराचे ल्न पार पडले, ते पि cuिी 
हवनाहव्न. eरा हन cuिी िुशारीने dsशsडून ms वचन 

vेतले हs त ूपुढ्या ६ महि्यात परत येशील  dहि ्याला ते 

ड़ावाच लाuले. dsाशाचा जायचा हिवस येवनू ठेपला. पि 

तो परत येिार cस्यामळेू  सारेच tुश िोते. eरा dहि 

हनहम् िोvे ्याला सोडायला जािार िोते. dsाश परत 

येवनू ्या्या जु्या सिsायांना जोeन sरिार िोता.  
dsाश, eरा dहि हनहम् हतvे हवमान तळावर िोते, 

dपाप्या हवचारात. हनहम् tुश िोता, ्याचा हमर परत येत 

िोता dहि ्याचे रेम ्याला हमळाले िोते. dsाश पि 

dनaिात िोता, ्या्या लाड्या eराला हतचा जोडीिार 

हमळाला िोता dहि तो पि हनहम्, ्ििजे  sाळजीच 

हमटली dहि मु्य ्ििजे eरा हततsीच जवळ राििार िोती 
्या्या dता  dहि eरा, ती tुश िोती sारि हनहम् सोबत 

ल्न झाले ्ििनू, या हि पेषा dsाश परत येिार ्ििनू 

dहि ्या हि पेषा df बाबा dहि dsाश msर  dले 

्ििनू.  

"हनहम्, मी येतोय लष ठेवायला तु्यावर. eरा sुठाय रे ?" 

"cरे ती िोन वर बोलतीये " 

"tरे साau,ू tपू िलsे वाटतय  रे मला. dप्या मािसात 

d्यावर tपू बरे वाटतaय. ६ महि्या्या dतच मी येfन 

eथे. eरा मुळे  मी dहि df बाबा msर dलोय dहि छान 

sाय dिे माहितीये, d्िा िोvाaना समजनू vेिारा त ूdिेस 

हत्या dयु्यात" 

"sाळजी sॳ नsो dsाश, eराला मी sधीच sािी नािी 
साauिार नािी" 

"sाय रे मा्याबॖल sाय बोलताय तु्िी " 

"sािी नािी, त ू हचडलीस हs sाय sरायचे ते साauतोय u 

तु्या हनहम्ाला " 

"cस ूिे. हनv तूa dता, वेळ झाली बv dहि बोलचू dपि.  ये 

परत लवsर मी tपू वाट बvतोये dहि मी रडाय्या dत 

पळ" 

"eरा … sाळजी vे, मी येतोच dिे " 

हनरोप छोट्या sाळासाठी cसेल तरी तो vेिे जड जाताच 

नािी sा  
"eरा, त ूरडतीयेस. cu  तो येfल परत  "- हनहम्  

"नािी रडत नािीये मी. ms साau ू तुला, ित तु्या dहि 

मा्यातच. dज मला tपू बरे वाटतय, dsाश परत येतोय, 

df बाबा dहि तो dता परत msर येतील dहि सuळे छान 

िोfल. dज तो मनावरचे ms ूझे sमी sॳन uेला dिे 

dहि मी पि ms ूझे sमी sेलाय. मा्यामुळेच ५ व ष् पवूी 
सuळे vडले. df बाबा िुरावले ्याला dहि cनु पि uेली 
्या्या dयु्यामधनू  " 

"eरा, cसे sािी नािीये, तुझा sाय सaबध" 

"मा्या sाय सaबध ते मलािी माहितीये dहि तुला हि न 

हनहम्" 

"्ििजे? " 

"मला सuळे sळले dिे, मा्याबॖल हs मी, ्ििजे माझे 

बाबा ्ििजे dsाशचे cहव sाsा dहि dsाश माझा… 
tर  तर तो माझा सuळे sािी dिे. भाh, हमर dहि बराच 

sािी ." 

"eरा पि तुला िे सuळे sसे sळले dहि sधी dहि माहित 

cसनू हि त ूsुिालाच sा नािी  ?" 

" dsाश uेला tरा, पि १ व्े झाले dहि cनु cचानs 

भेटली, हतचे ल्नाचे परत बvत िोते. मला रािवले नािी, मी 
हतला हवचारले sाय झाले ते. ती ्ििाली तु्या भावालाच 

हवचार. मी tपू िॉाला पेटले, जे्िा मी हतला ्ििाले हs 

तु्यामुळे dsाश d्िाला िुरावला ते्िा तुला मला tरे 
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साauावेच लाuेल ते्िा मार ती ्ििाली हs मा्यामुळे… 
सuळे… माझा हववास बसे ना.  मu हवनीता मावशीला 
हववासात vेतले dहि हत्यापाशी बोलले मी sारि मला 
df बाबा, िो df बाबच dिेत ते माझे,  ज्म नािी हिला 
्याaनी तरी ्याaना मला िुtवायचे न्िते cजनू dहि 

dsाशाला तर नािीच नािी. मu मावशीला ्िaटले हs मला 
sळले dिे िे ्याaना साau ूनsो. ्याaनी जे जीवापाड जपले. 

sेवळ मा्यासाठी.  ते जप्याचे समाधान  dहि सुt मला 
हिरावनू नािी vायचे dिे sधीच. sािी uो१ं्या न 

sळले्या चाauलाय नािी sा !. dहि tर साau ू, cरे ्याaनी 
मला ज्म हिला ते मला dठवत हि नािीयेत, मला dfचा 
्पशष dठवतो तो या dfचाच, बाबाaचा dधार वाटला तर 

याचा बाबाaचा dहि sुटुaब dsाशहशवाय sसे पिूष िोfल 

माझे. िेच माझे sुटुaब dिे ते dयु्यभर धडपडत  राहिले.  

मला स्य sळू नये ्ििनू; sारि ्यातच हित िोते माझे 

dहि ्याaचे पि dहि मला dता हि sसरत dयु्यभर  

sरायची dिे, र्येs जि dयु्यात dपले cसे sािी   
vेवनू येतो dहि  dप्या मािसासाठी जर िे  ूझे gचलावे 

लाuले तर ते gचल्याचा ms dनaि cसतोच हs dहि dत 

माझी turn dिे न. मला यात मित sर, जर sधी मी 
sमजोर पडले चुsले तर, त ू माझा sान पsडून मला 
dठवि sॳन िे. मी tपू नशीबवान dिे हs eतsे रेम 

sरिारी मािसे  मा्या cवती भोवती dिेत  dहि tरे साau ू

dfचे रेम dिे रे मा्यावर, नेिमीच िोते. dsाशाला  हि 

sळेल हतची बाज ूms हिवस. ती जर sधी चुsली cसेल तर 

d्िी हतला समजावनू ्यायला िवे, sारि dम्या िार 

चुsा पोटात vात्या dिेत हतने." 

"eरा, मी dिेच u, पि तुझे sौतुs वाटते मला dहि तुला िे 

माहित cसनूिी …." 

"जे िोते ते चाau्यासाठीच. तुला ms u्मत साau ू" 

"sाय u ?" 

  

 िे माझे रि्य माहित cसलेली cजनू ms ्यती 
dिे, जी dsाश सोबत परत येिार dिे dहि िे dsाशाला  
पि माहिती नािीये. तुला sाय वाटले त ूmsटाच dिेस sा 
समजतूिार या जuात जोडीिार ्ििनू" 

"्ििजे ?" 

"्ििेज sाय ?  dयु्य सोपे dिे. हरsोिा पेषा चौsोन 

चाauला नािी sा ? ्या्यावर रेम sरिारी cजनू ms 

्यती dिे ्या्या dयु्यात " 

 

 eरा मनमोsळे िसली, dहि हनहम्पि. sािी 
हिवसापवूी ती dsाशाला vेवनू पु्या्या रवासाला हनvाली 
िोती dहि  dता याच जाuी  हतनी dsाश, हनहम्, df 

बाबा, हवनीता मावशी dहि… जे ्याa्या ना्याला समजनू 

vेतील c्या सा्याaना  vेवनू ms नवीन रवास सरू sरत 

िोती. ms uो१ ्याaची पि सaपली पि थाaबली  नािी....  
*** 

शीतल िोशी 
ठ पता : josh.sheetal@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९४२३२०८६२३   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

चारो्या  

चभरो्यभ                     
                  

मी बेभान gनाड वारा, 
सारी uaध हमरवली िोती तरी dज  
तु्या मोs्या sेसात  
माझी वाट िरवली िोती 
*** 

हिसला वाटेत dज मला  
ms चेिरा ूळtीचा  
sधीsाळी माझा ृिय  
िोता ्या्या मालsीचा  
*** 

 

नsरण िsाश बोरsर  
र्नानगरी – tडे  
मोबाठल रमांs : ८७९३८४२९३६  

 

मरभठी रवचभरधन 

gिय पाविारा सयूष ्यारमािे रारी्या 
caधाराचा नाश sरतो, ्याचरमािे d्मञानाने सवष रम 
न१ िोतात...  
*** 

संरनहत  
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लtे   

कभही न जुळलले ेगुण!!! 
 

 dमचे sािी न जुळलेले uुि, sािी ्ििजे sेवळ 

्ििायला, tरे तर सuळेच uुि-cवuुि न जुळिारेच. uेली 
sािी व्े msर vालव्यावर, dता जर sुठे सuुि-

हनuुषि्या जवळ dिोत d्िी. ्ििजे िार sािी हवशे् 

नािी, न जुळले्या uुिाaना d्िी gभयताaनी सaमती हिली 
dिे dहि सोयी्sररर्या 'sाना-डोळा' sेला dिे. nsून 

न ns्यासारtे dहि बvनू न पाहि्यासारtे. cसेच 

sािी िाtले.. 

 

ििशे ms : िषइ पनहल े

 

ती (मनात) : dज म्त पु्तs वाचिार, िी sािaबरी dज 

सaपवायचीच dिे, तसेिी gड़ा सुॉी dिे, dज रारीत वाचनू 

िोfल. 

 

तो (मनात) : dज जर लवsर झोपावे, पिाटे लवsर gठून, 

sॅमेरा vेhन बािेर पडता येfल. तळजाf, पा्ाि लेs cसे 

sुठे तरी. 
 

ती: िे sाय, eत्या लवsर dवरले dज तुझे, झोपायला 
रेडी msिम :) 

 

तो : cua, gड़ा जायचa न पिाटे,!!!! जायचa न हिरायला gड़ा? 

 

ती: cरे, पि पु्तs वाचायचा ्लान िोता माझा, नािी uेलो 
gड़ा तर नािी sा चालिार? परत जाh ना, cuिी पिाटेच 

बािेर पडू मu. 

 

तो: ठीs, हिर sभी. :) 
रवेश तोच : व ष् िुसरे, हतसरे, चौथे 

 

तो : त ूहsती वेळ वाचिार cजनू? 

 

ती: िा sाय रन dिे sा? सािहजsच dिे, पु्तs 

सaपेपयंत. 

तो: gजेडात झोप नािी लाuत मला. 
 

ती: ?, मी sाय sॳ मu? मला वाचायचे dिे न? मी िुसर्या 
tोलीत जाhन वाचते मu. cलीsडेच जर gजेडाचा रास 

्िायला लाuला dिे 

 

तो: िे बv. हव्य भलतीsडे नsोय. dहि सsाळी लवsर 

gठायचे dिे न dप्याला? मu लवsर झोपायला नsो 
sा!!!! 
 

ती: िे sधी ठरलaय? 

 

तो: cu, cसे sाय, माu्या रहववारी बोललो sी dपि sी 
cसे mtाड़ा वीsmaडला जाh या रभातिेरी मारायला. 
 

ती: बरोबर, मा्य, dपि बोललो, पि mtाड़ा ्ििजे लuेच 

पुढ्या, िे sधी ठरले? मनानेच ठरवत नsो जाhस. 

 

तो: त ूcश्य dिेस. 

 

ती: िे बv, जायचे sी नािी िा e्य ू नािीये, dम्यात 

msट्याने ठरवायची पॗत नािीये. 

 

तो: dम्यात पि, हिलेला श्ि मोड्याची पॗत नािीये. 

 

ती :तपूि cश्य dिेस. मला वाच ू िे dता, मडू लाuलाय 

वाचायला म्त 

 

तो: मलापि माझा मडू ्पॉeल नािी sरायचा dिे, uुड 

नाfट. 

 

ती: dम्यात uुड नाfट िसर्या चेिर्याने ्िितात. 

 

तो: dम्यात िसरा चेिरा cसाच cसतो. 
 

ती: dधी तर (ल्ना्या) वेuळाच cसायचा. 
 

तो: dम्यात नaतर (ल्ना्या) cसा sरायची पॗत नािीये, 

पि सोबत्या लोsाaवर cवलaबनू dिे ते. 

 

ती: तुला tरे तर वाचायची dवड dिे, तरीपि त ूcसा sा 
वाuतोस न, "I dont know". जाh िे. 

 

तो: िो, मीपि वाचतो. पि, मी msा वेळी msच पु्तs जवळ 

ठेवतो, ४-५ पु्तsे gशाशी ठेव्यातले लॉहजs, 

परमेवरालाच ठाhs. पु्तs वाचिे छान dिे, पि ती 
पु्तsे छानपि तर ठेवायला पाहिजे न? 
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ती: मला लिानपिापासनू cशीच सवय dिे, sधीपि मडू 

बिल ू शsतो dहि मu पु्तsिी ्यारमािे. मला पु्तsे 

नसली ४-५ जवळ, तर नािी चालत dहि िे मािीत cसनू, 

मu sशाला बोलायचे? sािी लोsाaना मोबाfल वाजला तरी 
न gचल्याची सवय cसते sी रर्लायसुॗा sरत नािी, जसे 

sािी बाsीच sामाहशवायच ररa u sरत cसतात. 

 

तो: sोिता हव्य sुठे जातोय? 

 

ती: हजsडे वळवला, हतsडेच वाितोय.. 

 

तो dहि ती (मनात): eतsा वेळ भाaड्यापेषा झोपलो 
cसतो, तर हन्मेतरी वाचनू झाले cसते. 

 

ता्पयष  : सsाळी gठायला gशीर, पु्तs पिूष वाचिे dहि 

हिरायला जािे िो्िीचा पोपट! 

 

रवेश तोच: जुने झा्यावर ५ व्े व नaतर 

 

तो: नवीन पु्तs dिले dिेस sािी वाचायला? 

 

ती : नािी, जे िवय ते नािी हमळाले. 

 

तो: जर हमळाले तर 

 

ती ; बिार येfल 

 

ती ; वाि, हu्ट मा्यासाठी? 

 

तो : ्ििजे sाय dहि sुिासाठी? 

 

ती: sाय साauता येत नािी dजsाल, tारी sेलेली बरी 
........................dहि ती हu्ट dिे : टेबल लॅ्प, बुs शे्ि 

dहि जे िवे dिे ते बुs :) 

भाaडि सुॳ िो्यास ्sोपच नािी. 
 

ती: म्त dिे, ms नaबर. मला dठवतaय, त ू मला हिलेले 

पहिले हu्ट 'पु्तs सaच- बो्या सातबaडे'. ्याच हिवशी 
वाटले cरे िाच तो, या्याबरोबर dयु्य sाढता येfल. 

 

तो : dहि भाaडतापि येfल ....मनसोत 

 

ती : cश्य dिेस त!ू!! 

 

तो : मu पुढचा रहववार प्sा न? 

 

ती : येस, प्sा, cuिी तु्या पिाटे नsो, मा्या पिाटे जाh 

या. त ूमाu्या वेळी sाढलेले हतथले िोटो eतsे म्त dलेत 

sी मला dवडेल र्यष पािायला. 
 

ता्पयष: िी sेवळ 'adjustment' नािी, िे मुरायला लाuलेले 

रेम dिे बिुधा!!!! सवयंचीसुॗा सवय िोते, sािी सवयी 
dवडतात, sािी बिलतात, sािी dवडत नािीत dहि 

बिलतिी नािीत, sारि ्या sेवळ सवयी नािी, तर 

्यहतम्वाचा ms भाu cसतो cहवभा्य. dप्याला तो 
sाढून नािी टाsता येत, पि dपि ms तर तो िुलषहषत 

sॳ शsतो हsa वा dप्या पॗतीने थोडा वळव ूशsतो. tरे 

तर िेच सaभा्ि िोन भावaडातिी िोते, पि ्या हनराuस 

वयात ते ना्याa्या बाaधत, मायेत हवरvळून जाते. पि िेच तो 
dहि ती म्ये मार न्sीच भाaडि िोh शsते...:) 

पि नाते बळsट ्िायचे, तर थोडी भाaडिे िवीतच, नािी 
sा? dहि ्याला भाaडिच ्ििावे, guाच मतभेि वuरेै नsो, 
्ििजे मन sसे मोsळे िोते, dर्यासारtे ्व्छ. 

्ििजे मu sसे dपि हनtळ रेम sरायला dहि dनaि 

्यायला ररsामे :) 

भाaडिa सारtी रेमाम्ये सजा नािी 
पि भाaडिाहशवाय ना्याम्ये sािीसुॗा मजा नािी 
भाaडिाहशवाय, ना्याa्या िोन टाsाम्ये 

sुिीसुॗा हतजा नािी 
dहि ्ििनूच भाaडिाहशवाय रेमाम्ये sािीसुॗा मजा नािी 
*** 

शीतल िोशी 
ठ पता : josh.sheetal@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९४२३२०८६२३   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मरभठी रवचभरधन 

cuिी सरळमाuी cसिे िेिी ms रsारचे 
पापच dिे. िे sालाaतराने मनु्या्या िुबषलतेचे sारि 
बनते  
*** 

्िामी नििsेानंद  
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लtे   

रिय पु ल कभकभ , 
 

 लिानपिी, मला रोज रारी uो१ी nsत झोपायची 
सवय िोती, मu मी िळू िळू मोठी झाले, uो१ nsायची सवय 

मार sायम राहिली, पि तो जािू sरिारा dवाज dता 
बिलला िोता, तो िोता तुमचा … पुलsीत dवाज. मािसू 

हलtािानी dहि dप्या dवाजाaनी sायम cमर dहि 

हचरa जीवी रािू शsतो  िे तु्िीच िाtवनू हिले. dयु्यात 

cसे हsती पि cवvड, gिास रसau dले dहि cसे वाटले 

हs dज तरी sाय झोप लाuिार नािी dहि वाचायचा मडू 

पि नािीये तर तुमचे sोितिी sथाsथन हsa वा msपारी 
हनवडावे dहि nsावे, मन रस्न िोते dहि मािसू 

नावा्या रा्यात पु्िा msिा रेमात पडते. तुम्या sािी 
sािी हलtािानी  मा्यावर िार सषूम सa्sार sेले dिेत. 

तु्िाला u्मत साau,ू तुमचे हचतळे मा्तर मला tरच भेटले 

िोते, ्याaनी मला हशsवले, dहि मा्या बाबा न हि, ते पि 

sोिता हि हव्य g्sृ१ हशsव ू शsायचे, dहि ते्िा 
पासनू तुमची हि सuळी पारे, मािसे cuिी पिूष नािी तरी 
थोडी बिुत तरी सापडायला लाuली. तुम्यामुळे, मािसे 

वाचायचा छaि जडला. नाटsे tरे तर बvायची cसतात (तशी 
मी vरात sधी sधी ती sरते सुॗा , पि ती वाचायची dवड 

मला sा लाuली माहितीये, sारि तुमचे "तुज dिे 

तुजपाशी", मा्या िातात पडले, dहि मी पु्िा पु्िा वाचनू 

sाढले. मी tपू नाटsे पहिली हsa वा वाचली ्या नaतर, पि 

sा ठावsू या नाटsाशी माझे वेuळे नाते dिे, तीच पारे 

मला िरवेळी नवे sािी तरी िेवनू जातात. sाsाजी, dचायष, 
g्ा, सतीश  uीता, ्याम जि ूमाझे sुटुaबातलेच dिेत. िर 

वेळी वाचताना, र्येs मधला ms नवा हवचार dहि भहूमsा 
सापडते  dहि जu्याचा cथष हि.  

 

 तुमचा "नaिा रधान","बबडू" "तो", "भ्या 
नाuपरूsर" मा्या मनाला िार चटsा लावनू uेले. ms 

मार न्sी ि, "ती िुलरािी" मधील "तुला हशsवीन 

चाauलाच धडा" िे ्वuत, नाटsात sाम sरायची dवड 

cसले्या र्येsाला, लिान पािी sॳन पािावे cसे 

वाटतच, dहि ती िुलरािी मार प्sी dपली मराठी वाटते 

बर sा, भा्ाaतर cसनू हि. रवास विषन िे हsती रa जs cस ू

शsते ते पि तु्िीच साaहuतले, ्यामुळे msा नवा साहि्य 

रsार dवडला. बटाट्याचा चाळी मधले हचतन, बरच sािी 
हवचार sरायला लावनू uेली. dहि मराठी वाa्मायाचा 
uाळीव eहतिास, gपिास्मs  हवनोि हsती सsस cस ू

शsतो याचे gतम gिािरि dिे.  तु्िी साहि्याची eतsी 

िालने  tुली sॳन ठेवली dिेत न, हs sोितािी साहि्य 

रsार हनवडावा dहि तु्िी तो हsती मनोरa जs पि sािी 
हि uाजावाजा न sरता ms हवचार िेवनू ठेविारा sेला dिे. 

मी िर व्ी तुम्या बॖल हलहित dलीये , पि श्ि dटले 

तरी तुम्या बॖलचे पेम dहि dिर sधीच sमी िोिार 

नािी. cलौहss रहतभा cसनूिी, पै् याचा माuे न लाuता, 
sेवळ मािसाaवर रेम sरिारा dहि dप्या साहि्यतनू 

हनरोuी मने तयार sरिारा िा sलाsार. cथाषत तुमचा 
सaसार तुम्या प्नीने eतsा समथष पिे साaभाळला, ्ििनू 

तु्िी d्िाला eतsे भेटत uेलात.  

 

 तुमची पु्तsे dहि तुमचा dवाज िा मा्या 
dयु्यातला cहवभा्य भाu dिे, eयता चौथी पासनू ते dज 

पयंत तुमचे हलtाि मा्यासाठी cजनू हततsेच ताजे 

टवटवीत dिे dहि sािी तरी िेवनू जािारे dिे. sारि 

sिाहचत मा्या वयानुसार ्यातनू मला नवीन sािी तरी 
सापडेल cसे sािी तरी तु्िी ्यात िडवले dिे. चौथीत 

cसताना मला ्यातले हsती sळले cसेल ते uुळाचा 
uिपतीच जािो. पि माझा "uट्या" िो्याची सुरवात मार 

झाली िे न्sी बर sा. dज sाल, समोर्याला sळिारे 

dहि हभडिारे cसे लेtन बिुधा चाau्या लेtनात मोडत 

नािी, सतत sािी तरी माहितीपर, ताह्वs cसे तरी हलहिले 

जाते हsa वा मu ्याला हवनोि ्ििावे हs नािी c्या 
रsारचे हवनोि, sायषिमात dहि हलtािात हिसतात, 

्ििजे cuिीच हनराशावािी हचर नािीये तसे, तु्िी sौहतs 

sरावे cसे sािी हचरपट dहि नाटsे येत dिेत cजनू, 

dमची मराठी cजनू तशी हजवaत dिे, पि नवीन पु्तsाaचे 

्ििाला तर जर cवvड हचर dिे. रa uनू जावनू वाचावे हsa वा 
्यामुळे वाचनाचे dवड हनमाषि ्िावी cसे तुम्या सारtे 

हलिायला sधी जमेल sा िो d्िाला ? मा्य dिे हs तु्िी 
dहि तुमचे हलtाि िे sालातीत dिे, पि dमचे िुिैव हs 

d्िी तु्िाला र्यषात  भेटू नािी शsलो, पर ्यविार 

sॳ नािी शsलो, cसे sधीच नािी sा िोिार हs तु्िी 
परत भेटाल ?. sसे झालाय माहितीये, पाaडुरa u तोच dहि 

हतथेच cसनू पि वारsरी िर व्ी हनयमाने जातात हs 

्याला भेटायला, तसे हsती हि वेळा वाचले तरी तुम्या 
हलtािाची वारी  sरायची िे dमचे पि रत dिे, sारि हि 

ूढच जबरि्त dिे.  माझे ना जरा uट्या सारtे dिे, 

हsती हि लेts वाचले न तरी "पु ल dहि ____" smile 

emoticon 

 

 मी ठरवले dिे dता हs dप्याला हमळालेला िा 
dनaि, वाटायचा dपि, ्ििनूच, ्याaना sुिाला पु ल न 

भेटायचे dिे, ्याa्यासाठी, dमचे िरवाजे नेिमीच tुले 
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dिेत तुज dिे तुजपाशी cसे ्ििताना तु्िी d्िाला 
sाय हिले िे d्िासच ठावsू  dम्यापाशी, dज ूबाजलूा 
पि िे सuळे िोताच पि sोि्या नजरेतनू पािायचे ते तु्िी 
हशsवलत  uुॲ िहषिा sाय िेिार तु्िाला d्िाला 'बस 

eतsाच साau ू हs तु्िी मािसाaवर, साहि्येवर, sहवतेवर, 

सauीता वर dहि dयु्यावर भरभॳन रेम sेले तसच जमल 

तर sॳ d्िी पि, तुम्या eतsे नािी जमिार sिाहचत  

पि १०० पसंट नािी तरी छोटे मासे िोh हs d्िी 
- तुमची ms वाचs 

*** 

शीतल िोशी 
ठ पता : josh.sheetal@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९४२३२०८६२३   

 

 

 

sनिता  
ररमरझम 

 

ररमहझम पडतो पाhस,.,. 

मनात ॳजतो पाhस,.,|| ध ृ|| 

 

सtे साजिी ... वाट पाहिली 
ररमहझम पावसात,.,. 

रेमाची uािी uाhया रािी 
हभजयूा िोvे पावसात ||१|| 

 

तु्या dठविीत हचaब िोhन  

हभजतो मी सुtात  

डो्यात मा्या शोधतो तुला 
तोच पु्िा पाhस ||२|| 

 

पाhस माझा वरैी तुझा 
sा uेलीस  हवरिात ,,.,. 

sधीतरी तु्याहशवाय 

रडतो पाhस msटाच ,.,.||३|| 

 *** 

संदीप ढाsण े

नि.प.िा.शा.नलंगदरी ( rरंगाबाद )  

ठ पता : sandeep.dhakne@gmail.com 

मोबाठल रमांs : ७५८८५१२४६७  

लtे   

्वभ सभवरकर : मलभ आठवणभरे !!! 

  

( ्वा. सावरsर याaचा ॖल माहिती हsa वा cसे sािी  
हलहि्यापेषा, मला dठवतात ते सावरsर sसे dिेत िे 

्यत sरायचा dहि ्याaना dिराaजली वाि्याचा िा 
लिानसा रय्न. ) 

 

 eयता चौथी : शालेय वाह ष्s sथाsथन ्पधाष. 
हव्य सािस sथा /शौयष sथा. मी नेिेमी रमािे पर्पर 

्पधेत नाव िेवनू vरी dले. sोिती uो१ हनवडावी cसे 

sािी हवचार ते्िा मनात  हि न्िते. vरी बरीच पु्तsे, 

्यातच ms " हव िा सावरsर ", मा्या ्या वयाला समजेल 

cसेच चररर !!! dहि माझी uो१ ठरली, ्वा सावरsराaची 
जuरहसॗ "समुि gडी ". मला dठवत dिे हs ्पधेतील 

बिुताaश sथा ६ा nतिाहसs, पौराहिs c्या dहि 

रिाauिावर vडले्या dहि माझी मार ! पि तरी हि ती ms 

cलौहss सिस sथाच िोती. tरa  तर ्वातa्यवीराaचे cवvा 
जीवनच जि ूसािस sथाaची माहलsाच  

 

 मu ते धाडस, हविेशी sपड्याaची िोळी cसो, साuरा 
राि तळमळला ्िित, ्याच साuराशी िोन िात sरत 

्यात vेतलेली gडी cसो, sा्या पा्या्या हशषेला सामोरे 

जािे  cसो cहतशय परtड पिे sमष sा्डावर ूढलेले 

ताशेरे cसोत हsa वा िहलत समाजाला मु्य रवािात 

dि्यासाठीचे पहतत पावन मaहिर dहि तसेच sािी 
gपिम cसोत, िे सारे धाडस, सािस, धयैष ्वातa्यवीराम्ये 

dले तरी sुठून याचे tरच dचयष वाटते dहि वाfट ६ाचे 

वाटते हs ६ाच ता्यारवाना ्वातa्या  नaतर हि, gपेषाच 

हमळाली, ते सिन sर्याचे िेtील धयैष sुठून dले ६ा 
ह्थतरञात. 

 

 मा्या हपढीला ्वा सावरsर समजले ते sेवळ 

पु्तs मधनूच, d्िी िुिैवी ्ििनू d्िाला ्याaचे िशषन 

नािी झाले, जे sािी  िशषन  vडले ते पु्तs ॳपानेच, मu 

ती  ्याaनी हलहिलेली cसोत हsa वा ्याa्या बॖल हलिली 
uेलेली  cसतील. पि िे सuळे dम्या वयैहतs 

वाचनावरच  cवलaबनू. sारि ॳढ c्या शालेय c्यास 

िमातनू d्िी ्याaना sािी ूळी पुरतेच मयाषहित ठेवले. 

 

 मी ्या शाळेम्ये ७-१० हशsले, सुिवैाने ्या 
सa्थेचे नाव िोते "्वा सावरsर रहत२ान", सुरवाती्या 
sािी sाळात शाळे्या राथषनाम्ये जयो्तुते  िोते. मला 
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cजनू हि cसे वाटते हs शालेय राथषनाहि cशीच cशीच 

cसली पाहिजे मात ृ भमूीवर रेम sरायला हशsविारी, 
sोि्यािी जाती धमाष्या पलीsडची राथषना !!!! 
 

 सावरsर बॖल हलिावे हततsे थोडेच dिे. पि dज 

मला हवशे् ्ििजे मला ते साहिह्यs ्ििनू sसे भावले ते 

हलिावसे वाटते. याच शाळेत cसताना, मी eयता नववी म्ये 

िोते dहि शाळेनी ms वाह ष्s sायषिम sेला िोता' 
सावरsर िशषन" नावाचा, सावरsर साहि्य वर dधररत, 

नाट्य रसau, uािी, sहवता cसा सवष समावेशs. ्या 
sाळात मला जे सावरsर भेटले, ते साहिह्यs ्ििनू जा्त 

समजले cसे मला वाटले dहि ते वय हि cसे िोते हs ते्िा 
जे जे मनवर हबaबले जाfल ते dयु्यभराची हशिोरी 
्ििनूच!!!  

 

 मा्या ्वत:्या वाट्याला जी भहूमsा dली िोती, 
तो नाट्य रसau "सauीत gतर हिया" या नाटsातील िोता. 
cहतशय gतम भा्ा, सaवाि पाठ sरायला cवvड पि 

cहतशय रभावी dहि मु्य ्ििजे नाटsाचा मु्य हव्य. 

्वत:चा नवरा dहि मुले पाहनपत म्ये uमवलेली ms, 

्िaटले  तर वेडी तर  dहि ्िaटले तर शिािी cशी ms री, 
माधव राव पेश्याaना भेटायला येते dहि dप्या 
sुटुaबीयसाठी gतर हियेची माuिी sरते. पि हत्या साठी 
हि जी sािी gतर हिया dिे, हि sाय dिे ते ती पेश्याaना 
साauते तो िा रसau. ्या री ची भहूमsा मी sेली, cनु a्uाने 

सuळे नाटs वाचनू sाढले dहि ्या msा वेu्याच  

हवचाराaनी भारावनू uेले. gतर हिया ्ििजे जे पाहनपत gतर 

हिशेला dिे, ते परत हजasून dिलास तरच ती मा्या 
sुटुaबाची tरी gतर हिया, cसे ्िििारी  ती री dहि ते 

नाटs. ६ा sायषिमा्या जवळ जवळ सवे तालमीला मी 
िजर cसायचे dहि सावरsराaचे साहि्य gलuडत  uेले. 

पारतa्या्या पावष भमूीवर साहि्य sाय भहूमsा बजाव ू

शsते , िे या सu्या साहि्यात हिसनू dले. " cसेच ms 

cजनू रभावी नाटs ्ििजे "स्य्त tड्u", msa िरी 
िेशा्या त्sालीन  ्वातa्य लढ्यासाठी   िे नाटs हवशे् 

रभाव टाsते dहि ते dज हि हततsेच sालातीत dिे, 

्याu sेलेली शरे  नेमsी sधी िातात धरावी लाuतात 

dहि तेच sसे cव्य dिे, रा्रासाठी,  िे साauिारे नाटs. 

 

 ने मजसी ने म्ये, सुरवाती्या ूळीम्ये sािीसे 

िळवे  वाटिारे श्ि जे्िा ्याच साuरला ्या्या 
परीहसमेची  जािीव sॳन िेत ्िितात "तरर da्लभमूी-
भयभीता  रे, cबला न माहझिी माता रे, sहथल िं cuह्तस 

dता । रे 'जो dचमनी ms पळं तुज ्याला । साuरा, राि 

तळमळला", ते्िा हिसतात  ते sिtर सावरsर dहि 

्याaचे ्वलaत श्ि. िेच श्ि भेटतात "रभो हशवाजीराजा" या 
sा्यतनू. msीsडे  सिा सोनेरी पाने सारtे पु्तs, तर 

िुसरीsडे sमला सारtे sा्य, माझी ज्मठेप सारtे 

cauावर sाटा dििारे dहि स्य vटन वरचे पु्तs, . हिaिू 

धमष ्ििेज न्sी sाय, रा्र धमष ्ििजे न्sी sाय dहि 

धमाषत्या नेमे्या caधरॗावर dहि sमष sाaड या वरची 
परtड dहि बुॗी रमा्याला धॳन sेलेली टीsा, िा हि 

्याa्या साहि्याचा ms भाu. पु ल, सावरsराaबॖल्या  
msा भा्िात ्िितात हs सावरsराaनी सवषच धमाषतील 

िाaहभsते वर भा्य sेले dहि ्ििनूच sिाहचत ते जर 

sमी लोsहरय ठरले. परtड स्य पचविे dहि 

हवञानहन२ cसिे िे dज हि dम्या समाजाला हsतपत 

मा्य िोfल हि शasाच dिे.  
 

 tर तर सावरsराeतsा, रा्र धमष dहि 

मािुसsीचा धमष िाच धमष ्वीsारिारा नेता ्याa्या dधी 
हि झाला नािी, पि तो या पुढे जर झाला तर sिाहचत ्वा. 
सावरsराना ध्यताच वाटेल.  
 

 sािी हनबaध लेtना्या  cनु a्uाने, माझे ्वा. 
सावरsराaचे हवचार समजनू vे्यासाठी sािी वाचन झाले 

dहि मला cसे वाटले हs ्याaचे हवचार समजनू vेिे dहि ते 

ॲजविे िे sठीि तर dिेच, पि ते जर या रा्राम्ये dपि 

sॳ शsलो तर मu tरच या सारtे िुसरे sािीच नािी. 
सावरsराaची रा्र, हिaिु्व, धमष, हवञान ृ१ीsोन, 

सामाहजs सुधारिा dहि सामाहजs रचना याबॖलचे हवचार 

dहि sायष िे tपू ्यापs dहि सवष समावेशs dिे. पि 

dपले िुिैव हs बुॗी हन२ हवचार ्वीsारिे d्िाला जमत 

नािी dहि d्िी ्याaना िारच छोट्या चौsटीत cडsवतो. 
सावरsराaचा tरा धमष िा sेवळ dहि sेवळ रा्ररेम dहि 

हवञान रेम िाच िोता.  
 

 ६ा हलtा्या मuच sेवळ gॖेश ्याaची ्मतृी जपिे 

िाच dिे, पि ्याaचे हवचार sािी caश जरी dप्यात 

हझरपले तरी साथषs िोfल. हरटीश ्याaना सवाषत जा्त 

vाबरले cसा िा ्वातa्य सेनानी. 
 

 ्याaना हरटीश सरsाराaनी sा्या पा्याची हशषा 
हिली, पि ्यातनू हि तावनू सुलाtनू, cह्नि््यापार 

sॳन सावरsर sोि्या िुिष्य मनोबलावर बािेर dले, ते 

तेच जािो.  
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 ्वा सावरsर, "भारत र्न" िा हsताब ्याaना 
नािी, पि मला वाटते हs ते ्यापेषा हि tपू gaची वर dिेत 

्वातa्यवीर ्ििनू स्मान िेिे िीच tरी रॗाaजली cसेल. 

सरsारनी ्याaचे ्मारs gभारावे हsa वा ्याaची पु्यहतथी 
हsa वा ्याaनी हनह्मत sािी sायषिम sरावेत cशी cपेषा 
नािी dमची. पि सावरsर dहि ्याaचे हवचार, ्याaचे 

िेशरेम िे येिा्या हपढ्यापयंत पोचवावे, ॲजवावे हिच मािs 

cपेषा dिे. 
 

्िातं् याचा सनेानी तू  
सूयाइिमाण ेिtर त ू 

श्द िभू, ूि्िी तू  
िञािंत , तिे्िी त ू 

तिुसम sेिळ msाच तू 
*** 

शीतल िोशी 
ठ पता : josh.sheetal@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९४२३२०८६२३   

 

 

लtे   

मंगे्  पभडगभवकर : जगण े 

र्कवणभरभ कवी 
 

 ३० हडसंबर २०१५ रोजी sवी मauेश पाडuावsर 

याaचे िुt:ि हनधन झाले. ्याa्या sहवता नेिमीच dप्या 
मनात cसतील dहि मauेश पाडuावsर हि. cuिी 
लिानपिापासनू मला sहवता dवडाय्या, बालsवंची 
हनझषरास dहि rिुaबर तर मी पाठच sेली िोती. पि 

पहि्याaिा sहवता सोपी dहि जवळची वाटली जे्िा 
"बोलuािी" िातात पडले . सिज सो्या वाटिारया sहवता, 
परत परत वाच्या dहि ्या माuे cसिार हवचार हि sळत 

uेला. सोपे dहि सिज वाटिारे हलtाि िे सu्यात 

cवvड. श्िाaना बोलsे sरिारी हि sहवता मला भावली 
dहि पहि्याaिा मला वाटले हs िे श्ि dपििी uुaिावे हs, 

बv ूdपले श्ि बोलsे िोतात sा. 
 

 माझे पहिले ्िूती्थान ्ििनू sवी पाडuावsर 

याaना मा्या मनात हवशे् ्थान dिे. मा्या हs्येs 

पहि्या वहि्या sहवताaवर वाट ्याa्या tास शलैीची छाप 

dिे. ्याaची gaची uाठिे िे cश्यच dिे. पि तरी जे्िा 
माझी बहिि मला ्ििते हs (sधी sधी वतैाuनू), बोलuािी 

सारtी झालीये, हsa वा नेिमी सारtीच झालीय (्ििजे 

मauेश पाडuावsर याaचा छाप जािवतोय), ते्िा थोडे बरच 

वाटते. 

 

 ms मार dिे, हs sहवता वाचनाचे ms नव िालन 

dप्यासाठी gvडे sेले ते बापट, हवaिा dहि पाडuावsर 

याaनी. पु्तsातली sहवता, मािसात dली dहि ूठाaवर 

ॲळली. sधी साauा sसे जuायचे ्ििनू जuिे हशsवनू 

uेली, sधी रेम ्ििजे रेम ्ििजे रेम cस ्िित रेम 

sरायला तर sधी यात sािी पाप नािी ्िित, dनaि 

शोधायला हशsवनू uेली. 
 

 राविात vनहनळा बरसला dहि वंuु्याषचा पाhस 

माया sरत sोसळला. भातुsली्या tेळामधला cधाष 
राहिलेला डाव, डो्या्या sडा ूलावनू uेला dहि साau 

साau भोलानाथ मार लिानमुल िोवनू हमसळला. 
 

 tर तर पाडuावsरहन cनेs रsारचे sा्य 

हलिले, sधी लयबॗ, तालबॗ, sधी हनसuषsहवता, sधी 
रेमsा्य तर sधी हवडaबन सुॗा. हसॗि्त लेtिीचे ते राजे 

िोते. वया्या १४्या व्ाषपासनू c्याित माaडलेला िा श्ि 

tेळ ते dज ्वताच c्याषवर टाsून हनvनू uेले. 

 

 हमह्sल िस ू चेि्यावर tेळवता tेळवता, 
जu्यात्या dनaि sसा ्या्या िे ्याaनी सोपे sॳन 

हशsवले. cवvड uो१ सोपी वाटावी cसे साauिे िीच तर 

gतम sहव्वाची हनशािी dिे नािी sा !!! 
 

 ्याaनी बायबलचे भा्ाaतर sेले, सरूिास dहि 

मीराबाf याaचे लेtन हि मराठीत dिले. sािी महि्या 
पवूीच ्याaनी cनुवाहित sेले्या "मिाभारत" चे िोन taड 

वाच्याचा योu dला. msा sवीचे मिाsा्य, cजनू msा 
मिाsवी्या वािीतनू ्ििजे िु्ध शsष रा योuच. 

 

 tर तर हsती sहवताaबॖल हलिू हततsे थोडेच dिे. 

पि पाडuावsर िे नेिमीच मना्या जा्त जवळ राितील 

पहिले ्िूती्थान ्ििनू यात शasाच नािी. ्याaचे 

सu्यात मोठे योuिान ्ििजे sहवता सामा्य लोsाaपयंत 

पोचवली. sवी सaमेलन, sा्य वाचन िे ्याaनी साहिह्यs, 

रञावा्य c्या लोsाaसाठी dिे िा हवचार मोडून sाढला. 
साधी सोपी सिज sहवता ्याaनी जनात ॲजवली dहि 

मनात हतचे ms dवड हनमाषि sेली. 
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 रोजचेच श्ि हsती छान, िळुवार ॲa जी vालतात तर 

sधी िािs बनतात dहि sधी िळवे पि sरतात िे 

पाडuावsराa्या sहवतीत हिसते. tहचतच mtाड़ा sवीला 
eतsी लोsहरयता हमळाली cसेल, ्याa्या हपढीत हि dहि 

dज हि. पाडuावsर नवल वलय िोते पि sवी ्ििनू 

्याaचा िरारा न्िता, ्याचे श्ि cuिी dपले वाटायचे 

dहि ्ििूaनच तेिी वाटत cसावेत. 

 

तु् ही नलहल े्हणून श्द बोलsे झाल े

तु् ही नलनहल े्हणून श्द नह नपसापारी हलsे झाल े

sनिता cगदी रोिची झाली, 
धणु ेिाळत घालतानाही 
cन पसारा dिरताना नह 

सांििळेी पायरीिर हुरह र लािून गलेी 
tरच "sनिता", cगदी घरचीच झाली 
िमे sरायला नशsिून गलेी 
िगायला नशsिून गलेी 
बोिड श्दांच ेूझ ेहलsे sংन 

ननसगाइच ेc्या्मनह नशsिून गलेी. 
sनित ेम्य ेबोलता यते े

sनित ेम्य ेगाता यते े

sनित ेम्य ेिमेपर स०ुा नलनहता यते े

cहो eतsच, तमुच ेत ेत्िञान स०ुा सांगता यते े

ह ेदणे ेतु् ही नदलत, dणी d्हाला sायमच ेiणी sेलत 

िगताना मृ् यूला घाबरायच ेनसत े

dयषुयाचे दान भरभংन ्यायच ेcसत े

श्दां्या या मोहात तमु्या sनितने ेcडsिल े

तमु्या माघारी, या sा्यालाच d्ही मनात साठिल े

- ms वाचs 

*** 

शीतल िोशी 
ठ पता : josh.sheetal@gmail.com  
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sनिता  
रखडकीतलभ पभऊस  आरण मी !!!! 

 

हsती सारी व्े झाली, मी पावसाला sधी िारातनू, sधी 
हtडsीतनू, sधी cauिात भेटत िोते 

dज मार u्मत च झाली, मी हtडsीत िोते, cन पाhस 

मा्या हtडsीतनू डोsावत िोता 
मी ्या्याsडे dहि तो मा्याsडे,  

िसत िसत बvत िोता 
मा्या सारtाच तो सुॗा dठवाa्या सरीम्ये  

जि ूsािी हभजत िोता 
्याचे ्िहटsासारtे थंब मी िातावर झेलत िोते, 

cन तो जि ूमा्या साठीच ते थंब साठवत िोता 
सारे िोते dजबूाजलूा , पि तरी मी uिीम्ये msटीच िोते 

sारि dज च्s पाhसच मा्या सवे बोलत िोता 
eतsे हिवस मी पावसला vरातनू पिायाचे 

dज मार तो मा्या sडे पाित िोता 
मा्या सारtाच तो सुॗा dठवाa्या  
सरीम्ये जि ूsािी हभजत िोता 
tपू िुॳन dलोय मी dज, बरसिार dिे मनसोत 

मी ्ििाले पािु्यासारtा चार हिवस नाsी रािा 
रािा हs dमचे मन भरे पयंत cuिी मनमुत 

sशाला u ? मी थाaबलो जा्त वेळ, हs 

मuसuळी sडे हचsहचs िोिार, हचtल हsती झालाय eथे 

्ििनू तुझी ूली, हभजली हचडहचड िोिार 

cरे cसे sसे, त ूतर िवासाच हs, हचडहचड झाली तर िोव ूिे 

पि थाaबला नािीस तर हनझषर dमचे sसे वाििार 

निी sशी साuराला हमळिार, cन मu त ू नसलास तर 

मेvिूताचे sाय िोिार 

eaिधनुचे रa u sसे मनात भरिार 

वसुधेचा हिरवा शाल,ू sाय या व्ी पेटीतच पडून राििार 

cन मोराचा हपसारा रे sसा िुलिार 

बाsी सारे जाh िे, पि मला sहवता तरी sशी सुचिार 

u्पा छान मारता मारता, पाhस च्s tपू वेळ थाaबला 
मा्या uह्प१ ्वभावाचा dज sािी तरी िायिा झाला 
हsती तरी हिवसाaनी मला पाhस हमर सारtा भेटत िोता 
मी ्या्याsडे dहि तो मा्याsडे, िसत िसत बvत िोता 
मा्या सारtाच तो सुॗा dठवाa्या सरीम्ये  

जि ूsािी हभजत िोता 
हsती सारी व्े झाली, मी पावसाला sधी िारातनू,  

sधी हtडsीतनू, sधी cauिात भेटत िोते 

dज मार u्मत च झाली, मी हtडsीत िोते,  

cन पाhस मा्या हtडsीतनू डोsावत िोता 
*** 

शीतल िोशी 
ठ पता : josh.sheetal@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९४२३२०८६२३   
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लtे   

मी ्तेकरी 
 

          शेतsरी ्ििजे dपला बळीराजा. वॳिाची 
चातsासम वाट पाििारा शेतsरी. cसा तो बरसला sी 
्या्या चेि-यावर dनaि पसरतो. पि वाट पािूनिी वॲि 

राजाचा ॲसवा जे्िा ्याला झेलावा लाuतो ते्िा मार 

शेतs-याचे डोळे dसवाaनी भॳन येतात. डो्याaिेtत हपsa  
जे्िा पा्याहवना जळू लाuतात ते्िा ्या्या मनाची 
िोिारी vालमेल, gथल-पुथल श्िाaत ्यत sरता येत नािी. 
  

मी शतेsरी... 
माझी नहच ननशबाची sहाणी. 
पडला िळेेिर पाhस, 

तर नपsत सोन. 

नाहीतर डो्यात dसिांच ेपाणी. 
          

 सा-या हववाचे पोट भरिारा dपला शेतsरी 
मायबाप. ्या्या नहशबी sधी-sधी िोन वेळच c्न पि 

हमळत नािी. तुटपुa्या पशैात sजष sाढून तो dपले शेत 

हपsवतो. पि sधी शेतमालाला sमी भाव, तर sधी 
हनसuाष्या चिात तो cसा cडsतो sी, िातातंडाशी 
dलेल हपs पा्याहवना जळून तर जात वा cहतव१ृी मुळे 

ने्तनाबतू िोत. sािी वेळा sजाषची परतिेड न झा्याने 

र्त शेतsरी हनराशेमुळे d्मि्या sरतो.  पि tरa च 

यावर sािी ठोस gपाययोजना sर्याची dव्यsता dिे. 

dपले पोट भरिारा शेतsरी dज िताश -हनराश dिे. तो 
वाट पाितोय sुिी मितीचा िात सरसावनू या सasटातनू 

माuष िाtवेल sा ? 

  

          dज शेतs-याaवर हबsट पररह्थती ूढावली dिे.  

uरज dिे ठोस पाhले gचल्याची.  हपsाaना रा्त भाव 

हमळवनू िे्याची dहि sजषबाजारीपिाचा बोजा sमी 
sर्याची.  हनसuाष्या cवsृपेला सवष्वी मनु्यच 

जबाबिार dिे. वाढ्या वसाितीमळेू वषृ-तोड cमाप झाली. 
पररिामी पाhस सरासरीिून sमी झाला. dता 
वषृारोपिाबरोबरच वषृसaवधषन sर्याची हनताaत uरज dिे.  

तरच हनसuाषशी dपले नाते cबाहधत रािील dहि dपला 
शेतsरी राजा tशू रािील. 

  

ननसगाइची cिsृपा, 
sाळीि नचংन िात.े 

sधी सsुाळ, sधी दषुsाळ, 

यात िीिनाची िाताहत होत.े 

sधी sिाइन ेsंबरड ेमोडल ेिात,े 

डो्यांसमोर dशचे े्िनन चsनाचूर होत.े 

*** 

धनंिय शंsर पाटील 

ठ पता : dhananjaypatil142@gmail.com      
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sनिता  
कृ्ण सखभ 
 

cजुषन झालाय माझा 
्ििनू sृ्ि शोधतोय  मी ms 

ms सtा जो परtड cसेल 

जो taबीर पिे  gभा रािील 

मा्या सasटात मा्या समवेत 

 

माझा dनaि ्या्या िा्यात gमटेल 

dहि माझे िु:t ्या्या बासरी्या सुरात gमटेल 

्या्यात dहि मा्यात caतर cसेल sैs मलैाaचे 

पि तरीिी तो  uाठेल िे caतर रsाश वेuाने 

 

मला नsो dिे िेव्वाचा caश cसिारा sृ्ि 

न मला ्याची पजूा sरायची dिे, सasटे येवचू नयेत ्ििनू 

मला तो sेवळ ms सुृि ्ििनू िवाय ,  

्याचा  मीिी ms हमर िोव ूशsेन 

मला जो sेवळ यो्य माuष िाtवेल dहि  

sधी uरज पडलीच तर माझी मरैी हि पाराtेल 

 

 

सापडेल sा cसा तो sृ्ि सtा 
हs dिेच eथे sुठेतरी , हिसनू न हिस्या सारtा 
 

sिाहचत मा्यातच  sुठे तरी 
sेवळ मी मनापासनू साि vालायची वाट पाितोय 

माझा sृ्ि सtा , मा्याच मनातला 
*** 

शीतल िोशी 
ठ पता : josh.sheetal@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९४२३२०८६२३   

http://marathi.pratilipi.com/dhananjay-shankar-patil


नेटभारी f साहि्य चळवळ............................................................................................................................. .................................................. netbhaari@gmail.com 

नटेभारी f हिवाळी cas २०१६                                                                                       netbhaari.jimdo.com 248 

 

 

 

sनिता  
पभऊस करवतभ 

 

तु्या जा्यानिी uेल  

तु्या ये्यानिी uेल  

हपs शेतातल gभ 

जस  सोन वािून uेल 

   

sस जuल र पावसा 
जuाचा पोहशaिा 
हsती बार हिरवहचल 

्या्या s१ावर रa िा 
 

नsो िोवु eतsा sठोर 

नsो sॲ eतsे वार 

्याला सोसत नािी 
dता िुtाaचा भार 

 

यaिािी ्याच लेsॲ बाळ 

झोपवहशल sा gपाशी 
मu  साau sा रे िेवा तु 

cनेsाaना tेळवी तुपा्ी 
*** 

cमोल cलगडु े 

मोबाठल रमांs : ९९७५२३२६०२  

 

 

 

 

 

 

sनिता  
मन सभगरभपरी खोल  
 

मन साuरापरी tोल, ्याचा sोिा लाuे थाau 

मन हभरहभरे वा्यावरी, ्याला धॳ sसे साau 

 

मन मोsाट सुटता, ्याचा माu न लाuता 
्याचे सauे धाव ूहsती, न पाhल थsता 
 

मन सुटे सुटे झाले, cन डोिात िडले 

हsती शोधले तरी, न ms डोळा हिसले 

मन िळुवार हsती, थोडे श्ि तीर िे लाuता 
डो्याम्ये मन gतरते, cर ूिे िाटता 
 

मन sिtर हsती, सावटाची िाटे  भीती 
सावरे ्वतbला लuेच, cन सावरे रीतीची हि  नाती 
 

मन sधी हsती uढू, जि ूsृ्ि माf सaथ 

मन सहि्ि ू  धमाषचे, ्याला sोि पुसे ्याचा पaथ 

 

मन msाsी sधी cन  sधी सामावे सवांसी 
रार sाळोt िाटता,  gजळे रsाश चaिासी 
 

मन  cवtळ  sधी,  cन sधी िोधात sोपता 
मन रेमळ sधी , cन sधी हनरव शाaतता 
 

न sळले िे मन , न माझे न तुझे 

मन िोता िे gिास, मानसी cरुaचे िे ूझे 

 

sधी चaचल िे मन, cन sधी ि ष्ता dनaिे 

sधी msटे च ॲसते cन sधी uाते तु्या सauे 

 

sधी सापडेल sा िे मन, मा्या मुठीत या बaि 

वाटे, नsोच सापडावे, मुत हविॳ िे ्व्छaि 

 

जर sधी लाuलच ठाव,  या gनाड मनाचा 
gरे sाय cथष  ६ा जu्याचा 
 

बरे dिे,  िे cसेच, sािी sोडी न सुटतात 

ररत ूaजळ िे माझी, न sािी gरले gरात 

 

मन sोिासी sळले, भले भले  हि थsले 

जau जau पछाडून, िाती sािी न लाuले 

 

मनाबॖल िे हवचारपि, मा्या मनातलेच बोल 

मानसी बोलता ्वतb्या, sळे  मनाचे  िे मोल 

 

नsो gतर शोधूa या, या मना्या  रनाचे 

तेच cसेल िे जu्याचे iि, जे बाsी cसेल िेडायचे 

*** 

शीतल िोशी 
ठ पता : josh.sheetal@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९४२३२०८६२३   
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sनिता  
जीवनगभण े

 

जuायचa जuायचa ्ििजे sाय sरायचa, 
gतर cuिी सोपे dिे, िसत िसत  uािa ्ििायचa 
 

dपलेच सरू dपलेच ताल 

dपलेच श्ि dपलीच चाल 

sधी sधी सरू िी तालाबरोबर नाचतात 

dपलेच श्ि dप्याsडे बvनू tुिsन िसतात 

 

cशावेळी dपििी मनापासनू िसावa 
dपलa सुt dठविं्या sुपीत जपावa 
 

sधी sधी मार  सरू तालाची साथ सोडून जातात 

dप्याच चाली, dपलेच श्ि cनोळtी भास ूलाuतात 

 

cशावेळी sधीच tचनू नसत जायचa 
sुपीत जपनू ठेवलेलa सुt cसतa ्यायचa 
 

cशा सa्मरिीय ह््शतच ctेर पयंत सोबत sरतात 

हsती िी caधार cसला तरी रsाशापयंत tेचनू नेतात 

 

dपली मरैी  सुॗा cसेल c्याच  msा sुपीत 

सasटावर मात sर्याचे िेच cनमोल  uुहपत 

 

cशाच msा बaधनात dपले सरू जुळतील 

शािासोबत ताल सुॗा msमेsात uुaितील 

 

जीवना्या  uा्याची cशीच सुaिर sथा cसते 

मनापासनू जuलa sी sसलीच ्यथा नसते 

*** 

शीतल िोशी 
ठ पता : josh.sheetal@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९४२३२०८६२३   

 

 

 

 

 

 

sनिता  
जर मभग ेवळून पभहतभनभ 

 

जर माuे वळून पािताना 
थोडे caतमुषt िोताना 
चाau्या वाfट , sािी ्मतृी 
मनाम्ये  जाuताना 
 

बालपिीचा sाळ सुtाचा 
िे बालपिी न uमले 

cन भहव्याची ्व्ने रेtताना 
बालपि हि सरले 

 

ममतेचे छर िोते 

cन सावरिारे sिtर  िात िोते 

्ििनूच , sेवळ dनaिाचे झाड बिरले 

cन िुbtाची झळ न  पोिचली मजपाशी 
 

्व्वाची हझau जी चढली 
cन यशाची ्या्या हि sळली 
तुटले बaि मायेचे , ममतेचे पाश हि तोडले 

जu्यची g्मत धुaिी 
ते सारे iि हवसरली 
 

मज वाटे मन माझे sिtर 

्ििुनी पाश िे तुटले 

मज  तमा sाय sुिाची 
माझे मी पि मीच vडवले 

 

जे वाटे यश हमळाले 

ते िोल dिे सारे 

cन ्याला मी ्िितो त्व माझे 

्याचे cह्त्व नािी gरले 

 

जu्याची  म्यान झाली 
cन  जu मनाला dली 
पि dता पािता माuे 

सारी वळिे माuेच  gरली 
 

वर gaच gaच जाताना 
tाली सारेच लिान भासे 

सारे dयु्य पिाला लावनू 

टाsले नहशबाचे िासे 

मरभठी रवचभरधन 

dपले मन ्ििजे ms मिान जािुuार व 
हचरsार dिे, मन ्ििजे र्ि स१ृीचे त्व dिे. 
*** 

सान ेगुঁ िी  
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्वतbसाठी जuता जuता 
थोडे हवसरलो जu्याचे भान 

हsतीिी हमळाले सुt तरीिी 
सुsली नािी तिान 

 

जीवन ्याaनी िेव ूsेले 

cन जu्यासिी मज हशsवले 

्याaची  साथ सोडून िेताना 
मज जरािी न  gमuले 

 

हs माuष  जरी िा सोपा 
cन हिसतो हि  राजसा मोठा 
तरी सोबतीस नािी sुिी 
cन सारा हिशोब झाला gलटा 
 

जu्याचे uहित माaडले 

िेच sाय gिे ते sेले 

बेरीज sरता सारी 
िाती sािी न gरले 

 

झा्या sािी चुsा हि 

dता वेळ हि हनvनू uेली 
षमा माuायची तरीिी 
dता dस पास हि न हिसे sोिी 
 

जर माuे वळून पािताना 
थोडे caतमुषt िोताना 
चाau्या वाfट , sािी ्मतृी 
मनाम्ये  जाuताना 
*** 

शीतल िोशी 
ठ पता : josh.sheetal@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९४२३२०८६२३   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

लtे  

वभचभल तर वभचभल 

 

 dज्या ध्sाध्sी्या ्य्त dधुहनs 

जीवनात, eaटरनेट, वायिाय cसे c्याधुहनs साधन dली 
tरी पि पु्तs वाचन सa्sृतीचा -िास झाला. eaटरनेट्या 
मा्यमातुन cसa्य वेuवेu्या षेराशी हनvडीत पु्तs 

ms ह्लs वर वाचता येh लाuली. याचा पररिाम cसा 
झाला हs, छापील पु्तs साहि्य हवsत vेhन वाचिा-
याaची सa्या sमी-sमी िोत uेली. ्यात र्येsा्या 
जीवनातला वाढता sामाचा ्याप, ्य्त जीवन पॗतीमुळे 

मनाचा ताितिाव वाढतच uेला. मu पु्तs हमराaशी 
र्येsाaचा हमर्वाच नातa िुर-िुर िोत uेलa. 
  

 "पु् तs ्हणि ेdयषुय मागइदशइs, 

 निचार िग्भतते िाढ sरणारे ञानाच ेभांडार" 

  

          याचा जिु सवाषचा हवसरच पडत uेला. शालेय 

पाठ्यपु्तsाaचा, ि्तराचा वाढता बोजा याaमुळे मुलाaना 
cवाaतर वाचनाsररता वेळ हमळेनासा झाला. dजची तॳिाf 

सोशल नेटवहsष u्या eतsी dिारी पडली sी, 
पु्तsवाचनच िुरापा्त िोत uेले. पि dता वेळ dली 
dिे, िे सारa  बिलुन पु्तs हमराaचे मि्व पटवुन िे्याची. 
पु्तsाशी vॉ मरैी जोड्याची तरच या वाचन सa्sृतीचा 
िोिारा -िास थाaबवता येfल. पु्तsाa्या जuात msिा 
डोsावुन तर पिा dप्या ञानाजषनाबरोबरच मनोरa जनिी 
िोfल. पु्तsातील वेuवेu्या पाराaचे, vटनाaतील भाव, 

रेरिा्मs dशय मनातील नsारा्मs हवचार िुर sॳन 

नवा g्साि वाढवायला मित sरेल. 

  

 वाचनाचे िायिे dयु्य जडिvडिीत, हवचार 

सामथयाषत हवशे् भर vालिारे, g्वल भहवत्य vडहविारे 

cसते. 'वाचाल तर वाचाल'या हवचाराaरमािे र्येsाaनी 
वाचनाचे मि्व जािायला िवे. पु्तsाaशी र्येsाने 

cसलेले मरैीचे vॉ नाते cबाहधत राtायला िवे तरच वाचन 

सa्sृतीचा िोिारा -िास रोtला जाhन, gड़ाचे सोनेरी 
वचैारा्मs रu्भा्मs भहव्य साsारले जाfल. 

*** 

धनंिय शंsर पाटील 

ठ पता : dhananjaypatil142@gmail.com      

मोबाठल रमांs : ९९६०६०७१४८ 

 

 

मरभठी रवचभरधन 

िुस्याला िसिे िार सोपे cसते पि िुस्या 
sरीता रडिे िार sठीि cसते, ्याला caतFsरि cसावे 
लाuते.  
*** 

सान ेगुঁ िी  
 

http://marathi.pratilipi.com/dhananjay-shankar-patil
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लtे  

सुर्रषत बरेोजगभर 

 

 dपि sाय sरता ? या रनाला gतर िेताना 
dजची तॳिाf थोडावेळ ्त्धच cसते. tरa  तर ्याaची 
यात sािी चsू नसते sारि dज िेशातलa सुहशहषत 

बेरोजuारीच वाढत रमाि हचaताजनs dिे. g्च पिहवsा, 
पिवीतर हशषि vेhनिी "नो वेsं्सी" चा बोडष  पिािa dता 
sािी नवीन gरलa नािी. cहतशयमेिनतीन, sजष sाढुन 

हशषि vेhनिी नोsरी हमळत नस्यामुळे dजचा 
तॳिवuष हनराशेने भरsटलेला dिे. tरa  तर तॳिच िेशाचे 

भहव्य cसतात. ्यात िी बेरोजuाराची लाचारी tरa च 

मनाला यातना िेिारी dिे. मu िा रन gरतोच sी, sा ? 

g्चपिवी, पिवीतर हशषि vेhनिी नोsरीची िमी नािी. 
याला sारि sाय ? याची sारिे बरीच cस ू शsतील. पि 

मि्वाचे sारि पारa पाररs हशषि पॗती िे ms cस ूशsते. 

ताaहरs हशषिाचा cभाव, ित थेराँहटsली हशषि िे हि cस ू

शsते. 

 

          यािून ताaहरs हशषि vेिारी dयटीdयची(्लहबau, 

वेह्डau, सुतारsाम, eलेह्रsल, मेsँहनsल) मुलa ्वत:्या 
पायावर gभाॳ शsतात. ते िे रहशषि vेhन ्वत:चा 
gड़ोuधaिा, ्यवसाय सुॳ sॳ शsतात dहि यो्य 

हमळsतिी हमळव ूशsतात. c्या हशषििमाची dज tरी 
uरज dिे. जे ्वत:्या पायावर gभे राि्याचे सामथयष 
नवतॳिाaना िेfल. dजsाल मुलाaना ित पु्तsी ञान न 

िेता,रायोहus, ताaहरs रहशषििी िे्याची tरी sाळाची 
uरज dिे. 

  

          dज g्चहशषि cसनूिी dप्याला या पिाचा 
cनुभव नािी ्ििुन ्या नोsरीपासुन िूर sेल जात. मu 

नवतॳिाaना जर सaधीच हमळिार नसेल तर ्याaना cनुभव 

येिार sसा ? िा िी मोठा रन gपह्थत िोतो. ्यात र्येs 

हठsािी वाढता र१ाचार, वशीलेबाजी याaमळेू िे सasट 

cजुनच हचvळले dिे. यो्य टलेैटंड तॳि, तॳिंना ्याचा 
नोsरीचा cहधsार हमळायलाच िवा. जर ते ्या पिासाठी 
पार cसतील. 

 

          dजsाल जो तो ित ्पधाष परीषा ड़ाय्या माuे 

लाuला dिे. िो यातिी gतम sररयर सaधी न्sीच dिे पि 

यातिी नu्यच मुलाaना नोsरीची सaधी gपल्ध dिे. ्यात 

िमाल पिासाठी िजारो g्च हशहषत, mम िील, रँ्यmूट 

मुलाaचे िाँमष भरिे, या बेरोजuारीची वाढती हभ्िता िशषहवत 

dिे. मu िा बेरोजuारीचा सवाषत मोठा रन सुटिार sसा ? 

िा cवाढा्य रन समोर gभा dिे. याचिी dिtी ms gतर 

्ििजे ्वत:चा gड़ोuधaिा, ्यवसाय सुॳ sरिे. पि यातिी 
सम्या cसa्य dिेत. रथम gड़ोuधaिा सुॳ sरायचा 
्िटलa sी, भाaडवल dलa. ते dिायचa sुठून, जर sजष 
sाढलa तर ते िेडायचa sसa ? िा िी रन gभा राितो. समजा 
gड़ोuधaिा gभारलाच तर ्यात यश हमळेल िी शावती नािी 
dहि जर vाटा झाला तर ? या हविाळ रनाaच sािुर मनात 

माजतच. 

 

          मu या सुहशषीत बेरोजuारीवर gपाययोजना ्ििनू 

रथम पारa पाररs हशषिाबरोबर, ताaहरs रहशषििी िेिa 
dज uरजेच dिे. ्याच बरोबर नवयुवsाasररता gड़ोuधaिा 
हsa वा ्यवसाहयsृ१्या sमी ्याजिराचे sजष वा भाaडवल 

gपल्ध sॳन िेिे uरजेचे dिे. नवतॳिाaनामधील 

बेरोजuारपिाची नरैा्यता िुर sॳन, ्याaना पुढे पाhल 

ठेव्यासाठी यो्य सaधीची, मितीची dव्यsता dिे तरच 

gड़ाच g्वल भारताचa ्व्न साsार िोfल. 

*** 

धनंिय शंsर पाटील 

ठ पता : dhananjaypatil142@gmail.com      
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sनिता  

गुण खभ्दे् ी मभतीचभ  
 

vे रे जरासा gसना, uुि tा्िेशी मातीचा  
बv dमु्या मनात, uुि uोडीuुलाहबचा  
uोडी सा्याaना वाटतो, eथे सि सaिातीचा  
cरे cहतरेsी तुझा, सोड धaिा dतasाचा  
बv जरासा बोलनू, बोल dमु्या सो्याचा  
बोल सो्याचा vेhन, सि dला िस-याचा  
बv मा्या tा्िेशात, सि dला रsाशाचा  
मना मनात जuला, सि िीप g्सवाचा  
झाला पिा रsाहशत, sानाsोपरा िेशाचा 
sि sि धरतीचा, gजळला dsाशाचा    
*** 

सौ. मंगला रोsड े 
मोबाठल रमांs : ९३७१९०२३०३  
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परलtेन  
रिय बभबभस, 

 

हरय बाबास, 

हश.सा.नम्sार ! 

  

 बाबा, तु मला लिानपिीच sायमच सोडुन uेलास. 

ते्िा मला sािी sळ तिी न्ितa, sी मी मा्या dयु्यतल 

sाय uमावलय ? ित तो dfचा रडतानाचा चेिरा 
नजरेसमोर येतो cन् sाळजात धडsीच भरते. 

  

 sािी हिवसाaतच समज ूलाuलa हs, बाबा या श्िाचा 
cथष sाय ?पि ते्िा cथष gमuला पि तुच न्ितास. डोळे 

vॉ हमटुन मी जरी cरु uोठव्याचा रय्न sरत रािायचो 
तरी डोळे वाितच रिायचे. सतत वाटत रिायचa, बाबा तु 

msिा तरी, sधीतरी भेटायला येशील िी वेडी dशा gरात 

sायम cसायची. जे्िा sे्िा मी शाळेत्या 
्नेिसa्मेलनात भाu ्यायचो, ते्िा माझा g्साि 

वाढवायला, शाबासsीची थाप ड़ायला, sािी चुsल sी, 
ि्sाने राuवायला समोर तु नसायसास.मu मार तुझी tुप 

dठवि यायची. cलuि भॳन dले्या डं्याsडे पािुन 

df ्ििायची, 
 

"बाळा...बाबा तु्या जवळच dिेत, ते तुला पाित dिेत." 

  

 dfच िे बोलिa nsुन जीवात जीव यायचा tरा पि 

dfच बाजू् या sोप-यात ढसाढसा रडायची. मu मार जीवच 

uळायचा.dठविीत तरमळायचा. 
  

 साauायचे रािुनच uेलa, बाबा मी dता ििावीला dिे. 

dfिी dता बरी dिे पि मला dहि dfला तुझी सतत 

dठवि येते. 

  

msिाच, भेटुन जा बाबा, 
भेटुन जा. 
  

तुझा लाडsा, 
dहश् (s्पना्मs पार नाव) 

*** 

धनंिय शंsर पाटील 

ठ पता : dhananjaypatil142@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९९६०६०७१४८ 

 

लtे  

सोसल तवेढच नटेवरका ग 

 

          ि्ली सोशल नेटवहsष uचा िेज हिवसं-हिवस वाढतच 

चाललa dिे. वाट्स cप, िेसबsू, ट्हवटर, िाfs cजनू बरचa 
sािी. tरa  तर हि सवष मा्यमa ms gतम ्यासपीठ 

dिेत,dपले हवचार, मत माaड्याचे. पि ज्या ना्या्या 
िोन बाज ू त्याच या सोशल नेटवहsष u्याहि िोन बाज ू

dिेत. ms ्ििजे gतम ्यासपीठ िेhन, dप्यातील 

cहभ्यहत्व, हवचार जuापुढे ब्सa sािीच षिात 

पोिचहव्याच sायष सोशल नेटवहsष uने हs्येsाaना ्वत:च 

सुaिर ्यासपीठ हनमाषि sॳन हिलa dिे. हs्येsाaना ्या 
्या षेरात cहभ्यती ्वात्याaची सaधी gपल्ध sॳन 

हिली dिे. मu ते साहि्य, sला, हिडा,मनंरजन व eतर 

sुठ्यािी षेराaशी सaबधीत cसो ! वचैाररs ृ१ीsोन 

बिलुन, र्येsाला ्ययैहतs वा सामाहजs हव्याaवर मत 

माaड्याचे ्यासपीठ या सोशल नेटवहsष u मुळे सिज श्य 

झाले dिे. 

 

          पि “cहत हतथे माती” या हवचाराaरमािे, हजथे cहतरेs 

dला हतथे नुsसानिी dलच. "सोसल तेवढच नेटवहsष u” 
या हश ष्sातच याचा cथष िडलेला dिे. cहत रमािात 

oनलाfन राहि्याने हs्येsाa्या मनावर नरैा्याचa सावट 

हनमाषि िोh लाuले dिे. ्याचा रभाव र्येsा्या 
dयु्यावर पडताना हिसत dिे. जिु िे ms cसa ्यसन 

सवाषना जडत dिे जे मनाने हsतीिी ठाम ठरवनूिी सुटता 
सुटेनासa झाल dिे. ्याaचबरोबर dप्या जवळील 

नातलuाaशी सुॗा भेट्यासाठी, ्याची िाल-िवा 
हवचार्याची िुरसतसुॗा या नेटवहsंuमुळे हमळेनासी झाली 
dिे. ते cसच झालa sी परsे जवळ dले, पि नातलuचa 
िुरावत uेले.  

 

          तॳिाfच वाढत से्िी िेज तस वाfट मुळीच नािी 
पि याaमुळे eतर जे वचैाररs पो्ट sरिे, सaिेशा्मs लेtन 

वाचिे िे sमी िोhन वाचन सa्sृतीचा -िास िोत चालला 
dिे. 

 

         सोशल नेटवहsष uवारे र्येsाला cहभ्यत िो्याची 
tुप मोठी सaधी हमळाली cसुन याचा यो्य वापर सवाषनीच 

sरिे uरजेचे dिे. "सोसल तेवढच नेटवहsष u" रमािे सतत 

oनलाfन न रािता cधनू-मधुन रेs vेत नेटवहsष uशी 
sने्ट राििa र्येsाaन जमवायला हशsायला िवa. तरच 

सतत्या oनलाfनवर राि्याने हबvडिारी मानहसsता, 
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मनाला dलेली नरैा्यता िुर िोfल. sुठ्यािी uो१ीचा 
cहतरेs िोिार नािी िी sाळजी dपिच ्यायला िवी. 
चाau्या gपिमाला रो्सािन िेhन, पो्टवारे mtािा 
समाजोपयोuी सaिेश िुरवर पोिचवुन समाजsायष sर्याची 
सaधी र्येsालाच या सोशल नेटवहsष u मा्यमातुन sरता 
येh शsते. 

 

         सोशल नेटवहsष uच िे मा्यम tुप चाauल, 

भ्य,रेरिािायी cसनू र्येsाला dपले मत cहभ्यत sॳ 

िेिारे gतम ्यासपीठ dिे. पि dपले dरो्य साaभाळुन 

dहि चाau्या हवचाराaची िेवाि-vेवाि sॳन, सaिेशा्मs 

हवचार माaडुनgतम सामाहजs sायष dहि भहवत्य vडहवले 

जाh शsते. ते्िा ms uो१ sायम ्मरिात ठेवा...सोसल 

तेवढच नेटवहsष u...!!” sरा, dपले मनोभाव,चाauले हवचार 

्यत sरा. 
*** 

धनंिय शंsर पाटील 

ठ पता : dhananjaypatil142@gmail.com  
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परलtेन  
रिय वংणरभजभ 

 

 मी ms िु्sाळर्त शेतsरी. dयु्यच िे हशवार, 

पेर्यात vालवल. हिवस gजाड्यापासनू राब-राबिारे िे 

िात ctेर थsले. थsले तु्या ॳस्यापुढa, थsले 

नहशबापुढa, ितबल मनाला हनराशे्या sािुरानa cसa vेरलa 
sी, हs्येs शेतsरी हमराaनी dपला रािच ्याuला. ्यात 

gरली-सुरली sसर sजाष्या डंuराtाली िात cडsुन पुरी 
झाली. लेsरa  gशाशी जे्िा बारीs तंड sॳन, gपाशी 
sेहवलवा्या डो्याaने पाितात ना तर sाळीज msतर 

िाटतa, नािीतर sतष्यात sसर पडली ्ििनू वेिनेच मळभ 

gराशी भरu्च िाटतa. मोठ्या ्व्नाaन d्िी शेतsरी sजष 
sाढुन हशवार पेरतो, पि िे वॲिा, त ू वेळीच नािी बरसला 
हs, हपsाaरमािे जीव पि जळतो. 
  

तटुत ेसगळीच dशा. 
िঁणा, तझुी cसत ेमीतभाषा. 
तु् या चाहुलीची cसत ेcनभलाषा, 

पंचिाण msिटुन िाट पाहुनी, 
त ुनाही dलास नs होत,े 

dयषुयाची िीिघणेी ददुइशा. 
  

 पोटची पोर जे्िा मोठी िोते, हत्या ल्नाची हचaता 
बापा्या मनाला ्व्थच बस ू िेत नािी.मन ्िित cसत, 

"यaिा पाhस वेळेवर झाला, तर हपs जोमान येfल cन् 

मा्या छsुलीच लuीन बी जोरात लाhन िेfन." या dशेतच 

जuिारा मी, msाsी तु्या ॳस्याचा हशsार िोतो cन् मu 

्व्नाची राtराauोळी िोते. मu मार s१ sरिारे शरीर 

जरी नािी थsले तरी मन मार थsुनच जाते. वाटते dप्या 
नहशबात ित dहि ित यातनाच sा ? sधी तो सो्यािून 

हपवळा हिवस gजाडेल हs cसेच राि ्याuावे लाuतील. 

  

 "यaिा तरी बळीराजाच रा्य येhिे" ्िििारे माझे 

मन, र्येsिा िुिेवी ठरते. िे वॲिा...तुला माझी dतष िाs 

nsू येत cसेल तर माझ ms   uा-िाaि ns, या व्ी तरी 
वेळेवर ये, हि धरिीमाय, तो चातs, मी बळीराजा, धरतीवासी 
तुझी वाट बvत dिेत, यaिा तरी हशवार हपsानa डौलुिे, 

बळीराजाच रा्य येhिे. 

  

तुझा sृपाहभला्ी, 
ms शेतsरी. 
*** 

धनंिय शंsर पाटील 

ठ पता : dhananjaypatil142@gmail.com  
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लtे   

असचं मनभतलं कभही 
 

बाप:- 

  

 ित dfच मुलाaवर जीव लावते cसे न्िे तर बाप 

वॳन जरी िाtवत नसला तरी ्याच मन िी मुलाasररता 
ूढ vेत cसत. हततsीच माया मनात साठवनू ठेवतa. िरs 

eतsाच sी, dfच रेम हिसतa cन् बापाच रेम राuाने, 

हश्तीने रियात,caतरी झाsाळलेल cसतa. 
 

dठ:- 

  

 र्येs dfला dपलa मुल जि ू sाळजा्या 
तुsड्यारमािे cसतa. रािािुन हरय dप्या मुलाला 
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पहि्याaिा िुडूिुडू चालताना पािता ना dfच मन dचयाषन 

भॳन येत. हत्या चेि-याaवर ms ह्मत िा्य सुमधरू 

tुललेलa cसत. dप्या मुला्या मनात sाय चाललय ? ते 

हतला लuेच sळत. जरािी dप्या बाळाला sुठ sािी 
tरचटल वा लाuलa तर dfचा जीव तळमळतो. हत्या 
डो्यातुन  चटsन् पािी येतa. 
  

 रथम uुॳ df, मुलाचa पालनपो्ि dहि सauोपि 

sरते.dप्या सa्sाराची हशिोरी िेत िाता्या बोटाला 
धॳन या िुहनयािारीचा,dयु्य जu्याचा यो्य माuष 
िाtवते. ्वत: c्नाचा ्याu sरेल पि मुलाला gपाशी 
झोपु िेिार नािी cशी df.थोर हतची पु्याf ! हजचे विषन 

sरता श्ििी cपुरे पडतात. जननी ज्मभुमी ्वuाषपेषा 
मिान dिे. 

 

ह ेिঁणा:- 
  

साि िे तु बळीराजा्या िाsेला. तृ् िा भाuव तिानले्या 
जीवाची. ती dतष िाsेतली वेिना msिाच समजनू vे ! 

  

मा्सुन duमनाने sािी भाuाला ि्sा-सा तु हिलासा 
हिलाय. पि तुझ येि cहवरत चालु रािूिे. नड़ा, नाली, ूढे 

तुडूaब भॳिे. शेतsरी माय बापाच मन dनaिाने डौलुिे ! 

हपsाaना gभार्याa, तुझा मायेचा पाhसॳपी व्ाषव cसाच 

sायम  ! 

  

िे वॲिा !! nsतोयस ना ? 

साि िे ! 

*** 

धनंिय शंsर पाटील 
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लtे  

री-रूण ह्यभ 
 

 sाळ बिलला, पि “री रिू ि्या” cजनूिी िोतच 

dिेत. “री” dहिशती dिे, हतचे र्येs षेरात वचष्व 

dिे.तरीिी, री-रिू ््या िोतेच. “री” dिे ्ििनू िी 
िुहनया dिे. 

 

ननषपाप गोनिरी sळी, 
ि्मतः sा tडुता ? 

्िनन नतच ेसोनरेी,िग्याच े

या सुंदर dयषुयी, 
ये् याcधीच sा मोडता ?  

 

               "री"dहिशतीचे ॳप. ना जानो? ती जीवनात 

हsती  भहूमsा पार पाडते. sधी मायेची पाtर df. तर sधी 
बहििीचे cतटू रेशमी नाते. sधी uहृििी. sधी नोsरी 
sॳन vर साaभाळिारी री. हज्यामुळे िी िुहनया dिे. 

हज्या र्येs भहूमsेत जबाबिा-या cसतात dहि 

सिनशीलता या uुिा्या जोरावर ती g्sृ१ रीतीने र्येs 

भहूमsा पार पाडते. पि िे सवष cसनूपि dज री-रिू ््या 
िोतात. 

 

 वaश परa परासाठी मुलंची ि्या sेली जाते. जी vराला 
vरपि िेते. जी vरासाठी eतsे sािी sरते मu sा cसे 

्िावे? sाळ बिलला, पि मळू हव्य हर-रुि ््या िा 
हजथे्या हतथेच dिे. 

 

 dजची री sुठ्यािी बाबतीत sमी नािी. हतने 

सवष षेरात नाव sमावले dिे. तरीपि dजिी रीरिू ््या 
िोते िी tरोtरच िुिेवी बाब dिे. र्येs vरचा मान, 

स्मान cसते मुलuी. हत्या रsाशाने vर gजळून जाते. 

sधी ती जीवनाला भ्sम साथ िेते. sधी ती dयु्यच 

बिलनू जाते c्या रीची ि्या. जu्याचा cहधsार ्याना 
नािी sा...?जuिे सुaिर dिे. तर मu sा ्याaना या जuात 

ये्यापासनू रोtले जाते dहि ि्या िोते. री मुलारमािे 

df-वहडलाaना साaभाळू शsत नािी sा...? न्sीच साaभाळू 

शsते. जी eत्या जबाबिा-या पार पाडते. ती िी 
जबाबिारीपि समथषपिे पार पाडू शsते. 

 

 caतराळवीर s्पना चावला, साfना नेिवाल िी 
sािी gिािरिे ्याaनी री cसनू िेशाचे नाव रोशन sेले. 

मरभठी रवचभरधन 

मेv सारे पािी िेवनू टाsतात, झाडे िळे िेवनू 
टाsतात, िुले सुuaध िेवनू टाsतात, नड़ा ूलावा िेवनू 
टाsतात, सयूष चaि रsाश िेतात, जे dिे ते ते सवांनी 
हमळून gपभोu vेh.     
*** 

सान ेगुঁ िी  
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पि िी gिािरिे समोर cसताना रीरिू ््या िोते. िी ms 

tरच िुिेवी बाब dिे. 

 

 "रीरणु ह्या"  

 

री dनदशतीच ेংप, 

मग sा दतेा ? 

ह्यचे े्िঁप. 

िग्याचा dनधsार, 

रीला sा नाही. 
sा नत्या िग्याला मनाठ. 

नत्या ये् यान,े 

घराला घरपण यते,े 

मग नतला दनुनयते ये् याdधीच, 

sा मारल ेिात े? 

*** 

धनंिय शंsर पाटील 

ठ पता : dhananjaypatil142@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९९६०६०७१४ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sनिता  
तळे 

 

वतुषळामाuनू वतुषळे  

हवचाराaची वतुषळे 

मन माझे dिे जि ू 

tोल tोल tोल तळे  

 

हवचाराaची cसते uिी  
पुढचा हवचार िेतो विी  
जुने हवचार जाती तळाशी  
नवे हवचार, न्या हsिी  

शाaत शाaत जलाशयात  

sुिी िेsतो ms tडा  
हनमषळ, ्व्छ मनालािी  
जातो ते्िा मोठा तडा  
*** 

g०ि भयिाळ 

१९, शांतीनाथ हाhनसंग सोसायटी 
गानदया निहार रोड 

शहानूरिाडी 
rरंगाबाद४३१००५ 

ठ पता : ukbhaiwal@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ८८८८९२५४८ 

 

 

 

sनिता  
रह्ोब नभही ठेवलभ 
 

sोिी sधी छळले हsती, हिशोब नािी ठेवला 
मन माझे जळले हsती, हिशोब नािी ठेवला 
 

या eथे cन् ्या हतथे, नेम ्याaनी साधला 
बाि gरी vुसले हsती, हिशोब नािी ठेवला 
 

जtमा जरी ू्या gरी,िा्य नािी लोपले 

तंडाम्ये साtर cन् बिष  हशरी ठेवला 
 

हवॗ हवॗ झालो जरी,caतरी रडलो जरी 
dसवाचा थंबिी,  नािी sुिा िावला 
 

dता तर ्याaना मी,  माििी sेले पुरे 

वे्ाचा लेशिी,  नािी मनी ठेवला 
*** 

g०ि भयिाळ 

१९, शांतीनाथ हाhनसंग सोसायटी 
गानदया निहार रोड 

शहानूरिाडी 
rरंगाबाद४३१००५ 

ठ पता : ukbhaiwal@gmail.com 

मोबाठल रमांs : ८८८८९२५४८८ 
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लtे  

हभ्यभच टभँरनक 

 

          जीवन tरa च सav ष्मयी रवास dिे. cसा रवास जो 
सुt,िु:tा्या वाटेवॳन जातो. िा जीवनाचा लाaबचा रवास 

sधी सुtsारs तर sधी वेिनािायs रसauाबरोबर 

चालतच cसतो. तोवर जोवर dपि ctेरचा वास vेत नािी. 
जीवन tरa च सुaिर dिे, िे जीवन जuनू dनaिाने जीवन 

सav्ाषचा सामना sरतच cनुभवता येत. 

 

  "जuी सवष सुtी cसा sोि dिे" नुसार र्येs 

सजीव, मu तो uररब cसो वा रीमaत वा cजनू sुिीिी 
र्येsा्या जीवनात सुt, िु:tाच येि-जाि चालचू cसत. 

पि मu cस cसेल तर dपि जuि सोडतो sा ? तर नािी 
gलट र्येsानेच dनaिाने या िु:tाचा सामना sरायला 
पाहिजे.  

 

 सुt dहि िु:tाची जीवनात ये-जा सारtी चालचू 

cसते. सुtात मािुस tपू dनaिी, ि्ो्लासाने भरलेला 
cसतो. पि जे्िा िु:tाचा डंuर sोसळतो ते्िा मनाला 
यातना तर िोतातच पि मन dत्या dत tायला gठत. 

मीच sा ? मा्याच नशीबी िे भोu sा ? cसे रनिी मनाला 
पडायला लाuतात. sधी-sधी मन eतs हनराश िोत sी, 
जu्यालाच sािी cथष नािी cसे नsारा्मs हवचार मनात 

gठू लाuतात. यावर tरa च sािी gपाय dिे sा ? जर 

dयु्यत िु:t dली, सasट dली तर ्याचा सामना 
sरायचा sसा ? िा रन र्येsा्या मनाला पडत cसेल. 

 

  "िा्याच टाँहनs" िे याच gतर cस ू शsतa. 
पररह्थती sुठलीिी cसो, ्याचा धयैाषन, मन शाaत ठेवुन, 

िु:tातिी सुt मानुन dनaिाने ्यावर मात sेली जाh 

शsते. सतत िसतमुt राहि्यान tरa च िु:t हनयaहरत िोत 

sा ? िा रन dप्या मनाला पडला cसेल तर िो sािी 
caशी, िासत राहि्याने sोि्यािी रसauी मu तो चाauला 
cसो वा वाfट ्या्याशी लढ्याचे,जुळहव्याचे सामथयष रात 

िोते. िा्याने िु:t जरी sमी िोत नसले तरी मनावरचा 
िोिारा dvात न्sीच sमी िोh शsतो. 
 

  िा्य ms cस टाँहनs dिे जे sठीि रसauात, 

पररह्थतीतिी मनाला शाaत ठेवुन ्या पररह्थतीशी झुaजायच 

sस िे हशsवतa. ित cनुभवुनच "जीवन tरa च हsती सुaिर 

dिे" िे dपि जािु शsता. sुिाला रडहव्यापेषा , िसविa 
tपू cवvड cसत. िा्याच टाँहनs मन ताजतवान ठेवुन 

जिु जu्याला नवसaजीवनीच िेत cसतa. मu िा्याच 

टाँहनs ्या dहि या सुaिर जीवनाचा रवास सुtsर sरा. 
*** 

धनंिय शंsर पाटील 

ठ पता : dhananjaypatil142@gmail.com      

मोबाठल रमांs : ९९६०६०७१४८ 

 

 

sनिता  
जीवनसभ्ी 
 

सुtाचे सवष सोबती 
िु:tाम्ये sोि िोिार भाuी? 

िु:tात ित सोबत cसते 

जीवनसाथीची 
तोच cसतो सुtात 

हन िु:tात वाटेsरी 
सात िेरे vेhन 

हिलेली cसते ्याने sबुली 
्यालाच िोतो tरा dनaि 

वा िु:t mtाड़ा uो१ीचे 

नसतात tोटे ्याचे dहवभाषव 

तोच पिूष sरतो 
dपले sतष्य 

्वत:चे राििी पिाला लावनू 

जपतो तो साथीिारास 

हजवाची पवाषिी न sरता 
बाsी cसतात नsली नाती 
ित सुtात भाu vेिारी 
िु:tात cसतात 

िजारो sोस िूर 

"मािीत नािी" ्या 
dहवभाषवात 

*** 

सौ. ननमइला भयिाळ 

१९, शांतीनाथ हाhनसंग सोसायटी 
गानदया निहार रोड 

शहानूरिाडी 
rरंगाबाद४३१००५ 

ठ पता : ukbhaiwal@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ८८८८९२५४८८ 

http://marathi.pratilipi.com/dhananjay-shankar-patil


नेटभारी f साहि्य चळवळ............................................................................................................................. .................................................. netbhaari@gmail.com 

नटेभारी f हिवाळी cas २०१६                                                                                       netbhaari.jimdo.com 257 

 

 

 

लtे  

िन 

 

 ms मोठा रन dिे मनाने पauु cसलेला समाज 

मोठ्या रमािावर तयार झाला dिे. sोव्या मनावर sसे 

सa्sार sरायचे िेव धमष हवना ६ाaना माहिती नािी. िेव 

धमाषहशवाय जuिारे ्यहभचारी वाटत. हि१ लाuते मानिारी 
df,dजी vरात dिेत. बिल cवvड dिे.dधी हरया 
बिलिे dव्यs dिे. री िा समाज dsारते 

dजी.df.ताf,मावशी,d्या ६ाa्या माaडीवर पहिले 

बाळsडू पाज्या जाते.  

 

 ६ाची हवचारसरिी सुधाररत cसेल तरच न्याने िा 
समाज dsाराला जािार dिे.६ा जॲरीपेषा जा्त 

भावहनs dिे ्याविाररsता नािी sळत ६ाaना. ्ििनू 

पुॲ्िी ्याविाररs नािी हतत्या रमािात dप्या sाम 

sर्या्या जाuेवर ्याविाररs cसिे uरजेचे dिे 

भावहनs झाले sी sामाशी रामाहिs नािी रािू शsत. 

बमैानी sरतात. िे msा sारि dिे र१ाचार वाढ्याचे. 

msमेsाaशी वरै पि भावहनs cहत cस्यामुळेच वाढते. 

मतभेि िोिे िा नौsरीचा भाu dिे. dपले वयहतs हवचार 

हतथे लाu ूिोत नािी.  
 

 sामsाज हनयम dहि ्यहतuत हवचार msर 

sॳन िा uंधळ झाला dिे. सरsारी sायाषलयात mtािी 
री uेली ्ििाली मा्या मुलाचे मधले नाव dहि dडनाव 

बिलायचे तर हतला हतथे sामा sरिारा सरsारी sमषचारी 
cस sुिीच sेले नािी ६ा uावात dजवर तु्िी sशाला 
बापाचे नाव sाढता. िे चुsीचे dिे. sमषचायाषने ित sाय 

रहिया dिे ते साauायला िवे.  

 

 sायड़ाने लावता येते हि माहिती सु्िा ्या्यापयंत 

पोिचली नािी cशी सरsारी यaरिा dिे. vटना्मs 

cहधsार cसनू रीला समषम ्वतaर नाuररs िोhन जu ू

शsत नािी sारि िे cडथळे पोलीस sेस टाsताना sोटाषत 

सु्िा जज िेच हरया जज cस्या तरीिी  ्िितात 

“dप्या sडे रीला सिन sरावेच लाuते.” मu तु्िी जज 

sशाला झाला?? िा रन dिे िुसरे sुठले sाम sरायचे 

cसते. dपि जे sाम sरतो ्या्याशी रामाहिs नािी िी 
gिािरिे dिेत. वsीलिी तसेच. 

*** 

लममी दसेाठ 

ठ पता : laxmidesai5@hotmail.com 

sनिता  
ती 
 

ती uे्यावर नुसता शाaत बसतो 
ती नस्यावर tपू राu येतो 
हतची वाट पाि्यात हsती वेळ जातो 
हत्यामुळे dमचा tोळaबा िोतो 
 

ती िोन sॳन सुॗा येत नािी 
हतला शेतs्याची sाळजी नािी 
sधी येते, sधी जाते, sळतच नािी 
हत्याहशवाय तर sािीच िोत नािी 
 

ती dली हs, tपूच dनaि िोतो 
सवषजि लuेच sामाला लाuतो 
cशी sशी 'वीज' हिली सरsारनa 
सuळेच मोsळे िोतात िुपारनa 
*** 

संतोष बंगाळे 

म.ु पो . नपंपळtुंट ेता . माढा 
नि . सोलापूर ४१३२०८ 

ठ पता : mr_bongale@rediffmail.com  

मोबाठल रमांs : ९९२३९००८४० 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मरभठी रवचभरधन 

सयूाष्या हsरिाaनी ्यारमािे बिाष्या राशी 
हवतळतात, ्यारमािे cिasारा्या राशी रेमा्या 
ूला्याने हवतळतात.     
***  
 

 ्वातaर ्ििजे ्वरैाचार न्िे, ्वतaर ्ििजे  
जबाबिारी. 
*** 

 

ृियात cपार सेवा भरली हs सवष हमरच 
हिसतात.  
***  

सान ेगुঁ िी  
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sनिता  
गुरगुर 

 

tाhन भाsरी मालsाची 
राtि शेजा्याची sरतोस sा? 

जाब हवचारता ि्sाने 

जनतेवर uुरuुरतो sा? 

 

हितरू u्ली, हितरू सवauडी 
लाच ्याaची vेतोस sा? 

हवsून ्वाहभमान तरी 
मान तुझी ताट sा? 

 

caधाराशी मरैी sॳन 

sाज्याaना छळतोस sा? 

स्जनाa्या रsाशात 

तंड sाळे लपवतोस sा? 

 

sुठे िेडशील पाप सारे 

हि्या मताला जाuशील sा? 

मािसू बननू मािसासारtे 

मािसाला त ूवाuवशील sा? 

*** 

संतोष बंगाळे 

म.ु पो . नपंपळtुंट ेता . माढा 
नि . सोलापूर ४१३२०८ 

ठ पता : mr_bongale@rediffmail.com  

मोबाठल रमांs : ९९२३९००८४० 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sनिता  
आधभर 

 

राविात vनहनळा ॲसला 
शेतsरी शेत पेॳन िसला 
 

ढेsळ रानात जशी्या तशी 
िेिी भाuवायची dता sशी 
 

वेड लावी जीवाला िी हचaता 
sसा सोडवायचा तुजवीि uुaता 
 

नजर लाhन dभाळी पाितो 
रोज ्व्नात बरसत येतो 
 

"िोता तेवढा uेला sरपनू hस 

cजनू येfना sसा पाhस" 

 

िा चावळत झोपेतनू gठतो 
cसा vाव हज्िारी बसतो 
 

राि sa ठात uोळा िोf 

पु्िा पुराचा gपयोu नािी 
 

येरे vना cसा थंब थंब 

gभा रािील मेलेला sंब 

 

sॳ नsो cशी gपासमार 

तचू सा्या जuाचा dधार 

*** 

संतोष बंगाळे 

म.ु पो . नपंपळtुंट ेता . माढा 
नि . सोलापूर ४१३२०८ 

ठ पता : mr_bongale@rediffmail.com  

मोबाठल रमांs : ९९२३९००८४० 

 

 

 

 

 

 

मरभठी रवचभरधन 

sबुतराला uॲडाचे पat लावता येतीलिी, पि 
uuनाभरारीचे वेि रतातच cसावa लाuतa, sारि 
dsाशाची ूढ ितs vेता येत नािी.   
***  
 uरैसमज िा sॅ्सर सारtा cसतो, हतस्या 
cव्थेत पोिोच्यावर तो dपलa ्वॳप रsट sरतो.    
*** 

ि. प.ु sाळे  
 

मरभठी रवचभरधन 

बोले तसैा चाले !! ्याची वaिावी पाhले !! 
***   

संत तsुाराम महाराि  
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sनिता  
झुरण ेनकोचं आतभ 
 

झुरिे नsोचa dता 
िूर िूर cसे रे u्प रािून 

 

sाaिीच न बोलता 
सuळेच dिेत ूळtनू .... ।। 
 

बv जu vेfल शasा 
त ूsा्य धुaि हलहितेवेळी 
 

'ती' हिचa cनाहमsा 
विषन sरतात तु्या ूळी ... ।। 
 

sा sाढतोस tोडी 
रहसsाaनी ्याची िtलa ्यावी 
 

िोधात dिे थोडी 
तरी तुझी sा भुरळ मज पडावी ... ।। 
 

sाय vेशील हनिषय 

या श्िाaपलीsडे मनमुराि जuावे 

 

sा तुला cसa वाटतaय 

डो्याaत न िरवता, मुतच रािावे ... ।। 
*** 

cनानमsा ... ms मगृिळ  

ठ पता : anamika.author@gmail.com   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sनिता  
आनंदवन 

 

sु्यामाaजराaना मािसa 
cauाtाaड़ावर tेळवतात 

sु१रोu झाला तर मार 

vरची मािसेच टाsून िेतात 

 

िेव रेह्त ्ििनू पाठहवतो बाबाaना 
cशा भावनाशू् य जuात 

भतूियेचa cसa ्वलaत gिािरि 

हमळिार नािी cव्या हववात 

 

n्ारामात जuि-या बाबाaना 
msिा ms sु२रोuी हिसतो 
तोच बाबाa्या dयु्यातला 
टहनंu पाँf aट ठरतो  
 

c्व्थपिे िे-या मारिारे बाबा 
हनिषय ms vेतात 

"त ूहतथे मी" ्िििा-या साधनाताf 

भ्sम  पाहठaबा िेतात.     

 

बुॗयाच ह्वsारले्या सती्या वािाची 
ता्sाळ सुॳवात िोते 

nवयष, सौ्य सारे नाsाॳन 

्येयपथावर  पाhल पुढे पडते 

 

पतीप्नी्या cवतैाचa िे ms 

सुaिर gिािरि ठरते 

बाबाaसि साधनाताf a् या 
साधनेस सुॲवात िोते.     

 

तमा नािी s१ाची, 
पसैानािी uाठीला 
uिuोत माuे टाsून 

्वे्छेने लाuले sामाला  
 

हनभष्सना साहिली vर्याaची 
सरsापिी न्िते पाठीला 
msाsी सेवारताचा हsता 
gभयताaनी हuरवला      
 

मरभठी रवचभरधन 

हनरहनरा्या लोsाa्या ृ१ीsोनातनू dपि 
्वतFला पािू शsलो, तर dप्याला tपू नवे हमर 
dप्यातच हमळतील 

***   

ि. प.ु sाळे  
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sु२रो्याaम्ये बाबाaना 
हिसे र्यष भuवान 

्याa्या सिा्याथष gभहवले 

dनaिवनाचे नaिनवन 

 

s१ाची पररहसमा िोती 
्यातच हवsास, रsाश ज्म vेती 
्याa्या caहusृत sायाषत मितीला 
िोvाaचे हचमुsले िात येती 
 

हवsास िोत िोता सवांचा 
रsाशिी लाभला सा-याaना 
हवsासने dनaिवनाचा हवsास sेला 
रsाश लाभला िेमलsशाला 
 

ित sु२रोuीच नािी  तर 

caध मुsबधीर cपauानािी 
लाभला dधार िोvाaचािी 
gजळती जीवने मु्या जीवाaचीिी 
 

ित पािून डो्याaनी dपि 

रशaसा तंडानa  sरायची नािी 
यथाशती  sॲ sािी 
िमी dपि िेh िी            
*** 

सुनीता सुरेश महाबळ 

ठ पता : mahabal.ss@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ८३०८५५८९९५  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सुरवचभर 

सुरवचभर 

 

(१)   

हवचारातच िडललेलa cसतa 
बीज र्येs sृतीचa 
हपs िवa gतम तर 

बीज gतम िवa हवचाराaचa 
 

(२)   

जशी cसेल ृह१ 

तर हिसेल सहृ१ 

रस्न रिा  ना सिा 
sशाला रिायचa s१ी? 

 

(३)    

सasटa dली ्ििनू 

िातपाय  नसतात uाळायचे 

नेटाने रय्न sॳन 

्येयमaहिर cसते uाठायचे 

 

(४) 

हनसuष िेतो भरभॳन 

िो्िी िाताaनी भरपरू ्या 
पि िात ृ् विी ्याचa vेhन 

तु्िीिी जuाला sािी ड़ा 
 

(५) 

uुलाबा्या िुलारमािे 

जीवनाचिी cसतa 
िुbtा्या sाट्याaसsटच 

ते ह्वsारायचa cसतa 
*** 

सुनीता सुरेश महाबळ 

ठ पता : mahabal.ss@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ८३०८५५८९९५  

 

 

 

 

sनिता  

मरभठी रवचभरधन 

dप्या भावी हपढीची जबाबिारी dप्या 
रीवuाषवर cस्यामुळे हरयाaना रथम सञान sरिे 
िार जॲरीचे dिे 

***  
uुॳपेषा हश्याने cहधs sािीतरी sेले 

पाहिजे. 
***  

हशषि िे सा्य नािी साधन dिे.  
*** 

sमइिीर भाhराि पाटील  
 

मरभठी रवचभरधन 

जो वेळेवर जय हमळवतो तो जuावर जय हमळवतो. 
*** 

संत गाडग ेमहाराि  
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" गुडबभय सरचन, तू आमचभ अर्मभन 

आहसे!" 

 

हिsेटपaढरीचा पाaडुरa u सहचन 

dज हनवतृ िोतोय 

सहचनभताa्या डो्यात 

हनरोपाचा cरु तरळतोय 

 

लिानथोर  सवांनाच यानa 
वेड cसa लावलa हs 

हिsेटवेडे नसले्याaनािी 
रेमात यानa पाडलa 
 

dिे sाय cसa ्या्यात? 

sमालीचा साधेपिा 
dहि sडवी झुaज िेतानाचा 
cसामा्य sिtरपिा 
 

बँटिी sधी िातात न vेतले्याaनीिी 
भरपरू तंडसुt vेतलa 
पि सहचननa तंडानa नािी  बँटेनa 
्याaना  सडेतोड gतर हिल 

 

cनेs हविम मोडीत sाढलेला 
हविमाहि्य तो ठरला 
sोिाशी ्पधाष sेली नािी ्याने 

्वतbच ्वतbचा समीषs बनला 
 

sँ्टनशीपचा sाटेरी मुsुट मार 

पेलला नािी ्याला 
पि  र्यष जीवनात मार 

तो लिानथोराaचा हिरो झाला 
 

cसा िा सवांचा लाडsा सहचन 

हनवतृ िोतोय dता 
tपूtपू शुभं्छाaची हशिोरी 
्याला िेhया जाताजाता 
*** 

सुनीता सुरेश महाबळ 

ठ पता : mahabal.ss@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ८३०८५५८९९५  

 

लtे  

मन 

 

मन िादळी, मन संयमी  
मन tोल दयाइ, मन मुत पंtी, 
मन sातर sातर, मन dभाळ dभाळ .. 

मन sोि्या g्हाचे, सिुणइ पांघংण, 

मन भोितीच,े ्ि्छंद dंगण  

मन दारात्या sडीचे, cलगद sंदण..  

मन निभोर सभोिताली, ननtळ हा्य , 

मन ms cंतरात्या, मनाच ेरह्य ..  

मन माझ ेdनण तझु,े sस ेनषतीि पार  

मन ूळtाि ेsस,े sोण dरपार .. 

msा मना्या, गाभायाइत , 

cसं्य वार, cसं्य वार ! 

 

 या मा्या वरील sहवतेसारtीच cसच sािी 
dयु्यावर बोलताना मनाची cव्था र्येsाची िोत 

cसिार dिे.. dयु्य sाय cसत, cस msा वा्यात 

साauता येत नसत ते जuायचa cसतa, िळू िळू cजाितेपिे ते 

gलuडत जाते dहि cनुभवाaची हशिोरी uाठीला पडली हs 

dयु्यावर जरा sुठ बोलायला जमत  नािी sा ! 
 

 sोिाचे dयु्य भले cuिी, c्प cसो, sोिाचे 

म्यम, sोिाचे साठी gलटलेले, sोिचे रौ्य शतs dहि 

बरेच जuलेले षि हिवस cसतील ्यात, dपि dप्या 
dयु्यात sाय sेल, यापेषा िुसयांना हsती सुt िुtb हिले 

याचा हिशोब माaडत येतो cथवा नािीिी... dपि 

dप्यासाठी जuलेले dयु्य तसे तर िारच sमी cसते, 
dयु्या्या हवहवध ट््यावर dपि cनेs भहूमsा वठवत 

cसतो नािी sा, cशा या भहूम्sा्मधनू dप्याला 
dयु्याचा नsळत sळत सिजपिे mss वेuळाच पलै ू

हिसनू येतो. ृ१ी तशी स१ृी  ्ििावे तसेच dपि dप्या 
नजरेतनू dयु्याला पारt ूशsतो  
 

 mtािी vटना dपि सsारा्मs vेhन ्याचे 

dप्या dयु्याशी सaबaध जोडू शsिे dहि ती sला cवuत 

िोिे ्ििजेच dयु्यावर मात हमळविे िोय.. dयु्य िे 

िेवाने हिलेली िेिuी dिे, हतचा dप्या जीवनात 

सsार्मs gजाष dिनू sािी स्sायष sे्यास या 
dयु्याला tरा cथष रात िोतो, सsाळ ते झोपेपयंत जेविे, 
dवरिे, झोपिे या मुलभतू uरजा सोड्यास dयु्यात 

बयाषच cशा uो१ी dिेत ्या तुम्या मनाला dनaि िेतात, 
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जीवनाला नवा cथष रात sॳन िेतात .. dयु्य वेचिे sाय 

िे dप्या वृॗ  माता  हप्यsडून dप्या पेषा  cनुभवाने 

वय्s ्यतीsडून जमेल तं्िा हशsावे, sिाsिाने 

झीझताना सोसले्या यातनाaचे षि हवसॳन dनaिाने 

जuिारी लोs पहिली हs dयु्याची tरी u्मत sळते ,ते 

cसे नािs वाया vालव्यासाठी नसनू sािी gजाष्मs 

sािी d्िान पेलनू जीवनाला सामोरे जाने िोय.  
 

 लिान बालsा पासनू  ते वृॗ  पयंत dयु्यचे cनेs 

cथष हs्से sिा्या cसतील, ्याने ्याने ्वता्या 
dयु्यात िुसयाषला हिले्या चार dनaिा्या षिाaची  हशिोरी 
vेhनच जuावे cथषपिूष, cनाहमs dनaि  dहि ms 

समाधानी dयु्य िे नेिमी dप्या ्यती्या चेि्यावर 

िा्य िुलविारे cसते.. 

 

 तु्िी d्िी dपि ms sठपुतलळे dिोत या 
हवधा्याचे, तो चि हिरवतो dयु्याची ्यानुसार dपली 
िेरी cसते, ्यात dपले ्वताचे सतरa u भॳन dपि या 
dयु्याला सु्िर बनवायचे.. नािी sा !!! हsती हलहि्या 
ूळी तरी, रीतीच रािते भावभावनाaची ूaजळी .. 
 

sुठूनतरी यते राहतात लाटा,   
नsना्याला sिते घे् यासाठी,  
dनण, परतताना िातात ठेhन,  

sाही नशंप्यां्या cसं्य िाती, 
ननिीि, चsचsीत,  

sधी tरबरीत गारगोटी..  
ms ms नशंपला िचेताना  
िसा cंतरंगाचा भाि gलगडत िातो, तसच , 

ms ms ूळ, िा्य dनण रचनते  

sसा cथइ दडललेा cसतो !!! 
तसचे रह्यमय  cसतं, 
cगदी समुरा्या tोल तळासारt े tोल  

तर sधी लाटसेारt ेिर िर भासणारे,  

cचानs िादळी cचानs शांत होणारे , 

cिघड गनणतासारt ेन gलगडणारे,  

sधी सोनप ेcगदी सहि समिणारे ... 

िगायच े्यान े्यान ेdनंदान े!!!! 

*** 

िषृाली ििरीणsर 

पणु े 

ठ पता : vrushalivajrinkar@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ८९७५८९०५६७  

sनिता  
खभज 

 

हिवसभराचे सोसत चटsे  
cauावरती dसडू िटsे  
ढेsूळ ढेsूळ gsळताना  
िाब्या िा्यात िस ूलटsे 

 

dभाळ झुलवी झुला sोरडा  
d्ाढ vाली पेरिीस मोढा  
gaडरना-या वासराa्यािी   
शेपटंचा मu पडतो uंडा  
 

झुलता रावि सोडतो लाज  
बलैपो्याचा gतरता साज  
जu्यासाठी gधारी सारी  
मरि माaडते वाढीव ्याज  
 

सोस्यालािी चढावी साज  
पेलते माती sोिते राज ? 

सर्या साaजे्या तळिातावर  
guव्या सयूाषची सुटते tाज  
*** 

रािसाहेब िाधि 

७०, महालममी नगर,  
चांदिड, नि. नानशs ४२३१०१ 

ठ पता : a av96@ a .    

मोबाठल रमांs : ९४२२३२१५९६  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मरभठी रवचभरधन 

सaयम नसिारा बुह्िमान मनु्य daध्या 
मशालजीरमािे dिे, sारि मशालजी िुस्याaना माuष 
िाtवतो, परa तु ्वतbला sधीच माuष सापडत नािी.  
***  

चaि dहि चaिनापेषािी स्जनाaचा सिवास 
cहधs शीतल cसतो. 
***  

रेम्ििजे मधुर सुवासाने िरवळिारे पु्प dिे.   
*** 

sिी sानलदास  
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घरगुती  औषधोपचभर 

घरगुती  औषधोपचभर 

 

 मी dज तु्िाला sािी vरuुती r्धोपचाराaबाबत 

माहिती साauिार dिे. 

 

१) पहिलाच dजार cसा dिे sी 'cवvड जाuचa                
िुtिa   dहि  जावf वड़ै ' ्िि dिे ना? तसa ! मुळ्याध 

(piles ) म्ये मोडाचा रास िोतो.्यासाठी  १ चमचा मोिोरी 
dहि २ चमचे िूध याaची बारीs पे्ट sरायची dहि ती 
हिवसातनू ३-४ वेळा मोडावर लावायची, १५ - २० हिवसात 

पिूष बरे िोतात. 

 

२)  पायात sाटा uेला cस्यास, ्ििजे cuिी sुॳप झालa 
cसलa तरी तaबाt ू िातावर vेhन मळायची, dहि रारी 
झोपताना ्या जाuेवर ठेhन ्यावर sापडी पॉी बाaधायची. 
१-२ हिवसातच बरa  िोतa. uरजेरमािे dिtी mtाििुसरा 
हिवस बाaधली तरी sािीच cपाय नािी. 

 

३). सतत gचsी लाuत cसली तर  छाती्या िास्या हजथे 

हमळतात , हतथे cauठ्याने िाब िेhन िीvष वास ्यायचा. 
gचsी थाaबते. 

 

४) sानात िडे बसत cसतील तर हवॲॗ पायाने लauडी 
vालनू तो sान tाली sरायचा. sानातील िडे सुटतात. 

 

िे सवष gपचार cuिी सोपे dहि हबन tचाषचे dिेत, ्ििनू 

sिाहचत ्या्या gपयोहuतेबॖल शasा वाटेल. पि सवष gपाय 

cनुभवहस्ि dिेत. 

 

िtमिेर sे्या िाणा-या rषधोपचारांब॥ल मानहती 
sংन घणेार dहोत. 

 

१) tोबरेल तेलात sापरू tलनू लावावा, लवsर dराम 

पडतो. 
 

२) हतळा्या तेलाची पॉी भाजले्या जाuी लावावी. 
 

३)  cााले ठेचनू uरम sॳन जtमेवर बाaधावे. 

 

४)  धारिार व्तनेू जtम झा्यास व रत विात cस्यास 

चिापती िातावर मळून जtमेवर लावावी,याने जtम 

हचvळत नािी, व लवsर dराम पडतो. 

५)  tरचट्यास हsa वा sातडी सोलवट्यास झंडूची पाने 

बारीs वाटून, ्याचा लेप जtमेवर बाaधावा , लवsर dराम             

…. पडतो . 
*** 

सुनीता सुरेश महाबळ 

ठ पता : mahabal.ss@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ८३०८५५८९९५ /  

९३७३०५११५०  

 

sनिता  
मी होतो बभप  
 

मा्या िाती लेtिी  
बापा िाती नाauर  
बाप gsली ढेsूळ  
माझे sाuिी gतर  
 

सरळ स-या बापा्या  
मा्या पठीत ूळी  
पोळी मा्या ताटात  
बाप चुरतो हशळी  
 

uभाषत िात माती्या  
बाप sरतो लाविी  
मुtवट्यात sाuिा्या  
माझी cषर पेरिी  
 

रa uाaनी तरारलेली  
िुले माझी हवsतात  
बाप पेरतो सुuaध  
तरी ्याची सुsतात  
 

बोराटी्या gल्यात  
cडsून पडला साप  
बाप िोतो मुलuा  
dहि मी िोतो बाप  
*** 

रािसाहेब िाधि 

७०, महालममी नगर,  
चांदिड, नि. नानशs ४२३१०१ 

ठ पता : a av96@ a .    

मोबाठल रमांs : ९४२२३२१५९६  
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sनिता  
आतभ असणहेी लभंबत गले े

 

मी तेथेिी जuलो िोतो 
dज eथेिी guलो dिे  
ते्िा cरतू हभजलो िोतो 
dता डावत सजलो dिे  
 

ना msटा हतथेिी िोतो  
ना eथे हनFसau dिे  
मी रa uलो हतथेिी िोतो  
ना eथे बेरa u dिे  
 

तेथे िाती ॲमिे िोते  
ना eथेिी सुटिे dिे  
वळ तेथेिी झाsले िोते  
िाड eथेिी तुटले dिे  
 

तसा जमलो तेथेिी िोतो 
dज eथेिी रमलो dिे  
gसळत तेथेिी िोतो  
ना eथेिी िोतो  
 

िुल्याचा िरs eतsा  
िा बिर sोमुलाaत dिे  
ते पेरिीतनू guले िोते  
eथे gu्याला पेरत dिे  
 

ते िेsले duडंब जuिे  
eथे माथे sंबाळलेले  
्व्नाaना ्व्न eतsे sी 
dता cसिेिी लाaबत uेले  
*** 

रािसाहेब िाधि 

७०, महालममी नगर,  
चांदिड, नि. नानशs ४२३१०१ 

ठ पता : a av96@ a .    

मोबाठल रमांs : ९४२२३२१५९६  

 

 

 

 

sनिता  
घभलभ दोन रेघभ  
 

माि sरा सािेबाaनो  
साaभाळा जी सुभा  
थोडेतरी जu्याची  
cस ूड़ा हs मुभा  
 

sलमाला sायड़ा्या  
जडलीया बाधा  
पशैाहवना रेतालािी  
िेतो sोि tाaिा 
 

नवसाचा िेवालािी  
dता vम नािी  
चा-याहवना uायसु्िा  
पा्िावत नािी  
 

िायली्या तळाशीला  
योजनेचा भुuा  
तलाठ्या्या ताsिी्या  
dभाळाला भेuा  
 

िम नsो भॳ बाबा  
vायsुती येh  
t्यातली मोडू सुडी  
वाटा तुला िेh  
 

uावsी्या भावsी्या  
जाळताना बाuा  
हsती तु्िी जोuालेत  
sानामaधी साauा 
 

नहशबाने gरावर  
gरे ms हबvा  
sाuिात sुि्या्या  
vाला िोन रेvा  
*** 

रािसाहेब िाधि 

७०, महालममी नगर,  
चांदिड, नि. नानशs ४२३१०१ 

ठ पता : a av96@ a .    

मोबाठल रमांs : ९४२२३२१५९६  



नेटभारी f साहि्य चळवळ............................................................................................................................. .................................................. netbhaari@gmail.com 

नटेभारी f हिवाळी cas २०१६                                                                                       netbhaari.jimdo.com 265 

 

 

 

sनिता  
मभणसभसभठी कणसभत दभणभ  
 

t्यावरचे tळते जuिे  
sाuिावरच पडती राशी  
माना हिरवती gtळी साaधे  
नuरामधले uहित gपाशी  
 

dशयाचे sाळीज ूझे  
श्ि sुिबी मळतो tाaिा  
सालभारा्या सोहसsे तंडी  
सि पो्याचा रहसs माaडा  
 

िात हिsमती ूरबाडिारे 

नाuडी िोते सुपीs माती  
पauत msच tािाराaची 
राबनाराa्या िजार जाती  
 

माaडीवर्या िु्sाळा्या  
िaबरिारे िुधाळ चेिरे  
पट माaडता मिाuाfचा  
बिली संuट्या dपली vरे  
 

बुरtा ूढून हनजती नuरे  
मािुसsीने टाs्या माना  
माती मार जपते cजनू  
मािसासाठी sिसात िािा  
*** 

रािसाहेब िाधि 

७०, महालममी नगर,  
चांदिड, नि. नानशs ४२३१०१ 

ठ पता : a av96@ a .    

मोबाठल रमांs : ९४२२३२१५९६  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sनिता  
मभपन कोणी कर्यभपूवी  

 

िजर जिाa्या िजार टा्या  
मaचावर्या cह्त्वाला  
िुsुमत तुझी षिभराची  
त ूबा राजा तमाशातला  
 

िड िा सरता वuनाट्याचा  
राजा न त ूमािसू gरशी 
sुठे शोधशील cह्त्वाला  
cिaतेची हि नाजsू gशी  
 

संuटी त ूसंuाaमधली  
नsोस टाळू मािसू tु्या  
पोट sोिाचे भरले येथे  
टा्याaवरती भाजनू पो्या  
 

cस्यामधले िसिे gसने  
िसत जuावे नस्यापवूी 
माप ्वतbचे ्वतbच ्यावे  
मापन sोिी sर्यापवूी  
*** 

रािसाहेब िाधि 

७०, महालममी नगर,  
चांदिड, नि. नानशs ४२३१०१ 

ठ पता : a av96@ a .    

मोबाठल रमांs : ९४२२३२१५९६  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मरभठी रवचभरधन 

जो मनु्य मनात gिाळले्या िोधाला वेuवान 
रथाला रोवा्यारमािे ्वररत dवर vालतो, ्यालाच मी 
tरा सारथी समजतो. िोधर१ िोhन ्यारमािे चालिारा 
sेवळ लuाम िातात ठेविाराच समाजाला जातो.  
*** 

गौतम बु०  

मरभठी रवचभरधन 

cतर लावताना लाविा्या्यािी िाताला लाuते, 
सुtाचेिी तसेच dिे, िुस्याला सुt िेताना ते 
dप्यालािी हमळते.  
***  
 मौन ्ििजे परीस dिे, ्याला ्याचा ्पशष िोfल 
्याचे जीवन सुविषमय िोhन जाते.  
*** 

डॉ. सिइप्ली राधाsृषणन  
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sनिता  
टोकदभर झडंभ  
 

uावाsडे जािारी चाsोरीची वाट  
dता तलवारीसारtी चमsते dिे  
नवीन िुटिा-या झाडाa्या िाaड़ा  
बaबुsीसार्या छातीवर रोt्या dिेत  
guवलेलa लुसलुशीत sोवळे uवत 

डो्याaना हt्यानa सारtे टोचत dिे  
पािव्यावर्या रिाटाचा u्याnवजी  
रड्याचा भास िोतो dिे 

ूaजळीत्या पा्याचा dता   
वेuळाच रa u हिसतो dिे  
 वेशीबािेरा्या धड्याaवर  
dसवाaची ूल dली dिे  
िेवळातली vaटा शेवट्या  
हतस-या vaटेचा dवाज िेती dिे  
लाaब हिसिारा uावाsडचा झंडा     

dता टोsिार िोत चाललाय  
पळिा-या मािसाaची gमटिारी पाhले  
िळू िळू लाल िोत dिेत  
मी भॳन vेतो माझा uाव  
मा्या हtशात सुरहषत  
cडuळीतील जुने पaचाau  
gलटत जातो व्ाषनुव्े  माuे  
हजथे tुिेने पेरले dिे 

सुtी समाधानाचे व ष्  
तेथे ूततो  uावाला  
पु्िा िेवळात ्िटली जाfल  
sाsड dरती  
मािसाaची व मािुसsी्या ना्याaची  
*** 

िा. बाळासाहबे बाबुराि नहरे  
िदे sॉलनी, sोरमगाि रोड,  
यिेला, ता. यिेला, नि. नानशs  
ठ पता : ctyeola@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९४२१५००७९३ /  
९४२३५२५८९४ 

 

 

 

 

sनिता  
सो्यभचभ रंग  
 

िेवा तु्िी dता लोsाaना पाव ूलाuले  
sोटी sोटी िान तुम्या झोळीतनू वािू लाuले  
 

eथे मािसाaचे sे्िािी iत ू बिलतात  
dज िोन वेळची हमळत नािी रोटी 
gड़ा लाaबलचs uाडीत हिरतो िािा  
sामधaिा नािी पि vरी dितो रोज पेटी  
शेबडa पोरua बारम्ये रोज नोटा gडवत  
d्िी पापी dमचa डोsa  cसa sा चालत नािी  
बायsो्या साडीला रोज नवे हढuळ  
नवी vे्याची dमची िालत नािी  
हबडीसाठीसाठी तु्यापुढची हच्लर पळविारी िुa sिी  
तु्या िेवळाला सो्याचा रa u लाव ूलाuले  
sोटी sोटी तुम्या झोळीतनू वािू लाuले  
 

तो िेवालामाuा्या ताराबाfचा uुिा  
भजनsरी माu्या व्ी मेला dिे  
्या्या ििा बोटात cauठ्या u्यात नाडा   
लाtोत tेळतो  ्याचा vोड्याचा तबेला dिे  
पळवायचा नािी मािसa gडवायचा vोडा dिे  
यु पी मधनू dितो सरsारी तोडा dिे  
तु्या हनवडीवर तuडी झालेली मािसे  
u्ली सोडून dता हि्लीत रािू लाuले  
sोटी sोटी जान तुम्या झोळीतनू वािू लाuले  
 

तो भाf रोज िेवळात येतो uaध ूढतो  
dहि तुला सो्याचा सलाम sरतो  
पेपरम्ये वाढहिवसाचा िोटो छापतो  
िता न िेिा-याaचे िातपाय sलाम sरतो  
uावात्या मुलंना भर र््यात रोtतो  
*** 

िा. बाळासाहबे बाबुराि नहरे  
िदे sॉलनी, sोरमगाि रोड,  
यिेला, ता. यिेला, नि. नानशs  
ठ पता : ctyeola@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९४२१५००७९३ /  
९४२३५२५८९४ 
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sनिता  
एकदभ ती ती रदसली होती  
 

msिा ती ती हिसली िोती, तशी पु्िा हिसलीत नािी  
tळी पाडुनी िसली िोती, तशी पु्िा िसलीच नािी  
 

वाळूत ्व्नाaचे मनोरे बाaधीत मज सोबती  
हsना्यावर बसली िोती, तशी पु्िा बसलीच नािी  
 

बोलता बोलता हतला ्पशष मी sेला जरासा  
लटsे ते्िा ॲसली िोती, तशी पु्िा ॲसलीच नािी  
 

सरीवर सारी पावसा्या झेल्या cauावरी  
मजसवे ती हभजली तशी, सर पु्िा बरसलीच  नािी  
 

्या भेटी्या dठविीने मन माझे िोते ्याsूळ 

हतला न sािी dठवे, taत हतला sसलीच नािी  
*** 

िsाश पाटील  
१३-बी, भा्योदय cपाटइमटं,  
गोनtिरे, िसठ (पूिइ) 
नि्हा : पालघर ४०१२०८  
ठ पता : pprakashvasai@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९८९०५६०९९९ 

 

 

sनिता  
दु्कभळभची आग  
 

sशी लाuली िु्sाळाची du  
tुड्याdधी sरपली िाषबाu 

 

 

तिानलेलa पोर sरी रडारड  
msा िaड्यासाठी dfची धडपड  
 

्याsूळ जीवाचा जauलात िेरा  
ms थंब हमळेना पािवळाच sोरा  
 

ॲसली हिरवाf हिसे पाचोळा  
डंuरात uावात gरे ms टोळा  
 

शेतsरी भरतोय जनावराaची तळी  
gजाड्याdधी बाaधे sसाया्या uळी  
 

वेशीला sुलपू gडून uेले लोsa   
मरिासाठी सोडून uेले ्ितारी डोsa   
 

वेशीवरच माॲती शनी लाuला भास ू 
राt झा्या uावासाठी uाळू लाuला dस ू 
 

िोन vोटासाठी रडे तिानलेला sा्िा  
पािी शोधते df नािी िुटे पा्िा  
 

सuळीsडे पेटले िु्sाळाचे रान  
msा झाडावरिी हिसेना ms हिरवे पान  
 

sुठे िरवली dता ढेsळावरची साय  
sा्या dfला sा ्ििावे माय ? 

 

थंबाथंबासाठी बािली vेते uती  
पा्यासाठी बाया हवहिरीत जाता सती  
 

निी ना्याaची sोरडी झाली ूठ  
िडला पाhस भरेना ्याaचेिी पोट  
 

sजाषपायी शेतsरी d्मि्येचा पाhस  
वा-यावरती लेsरa  sरतो मरिाची िौस  
*** 

िा. बाळासाहबे बाबुराि नहरे  
िदे sॉलनी, sोरमगाि रोड,  
यिेला, ता. यिेला, नि. नानशs  
ठ पता : ctyeola@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९४२१५००७९३ /  
९४२३५२५८९४ 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

मरभठी रवचभरधन 

 जो पयंत तु्िी मनावर चाauला ताबा हमळव ूशsत 
नािी, तोपयंत तुमचे राu िे् न१ िोत नािी dहि तुम्या 
eaिीयाaवरिी तु्िी ताबा हमळव ूशsत नािी. 
*** 

निनोबा भाि े 
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sनिता  
तुलभ आठवले  
 

तुला dठवेल  
सुt िुFtात  
तुला हवचारिारा  
ms हमर िोता   
तु्या uुििो्ाaसि  
तुला ्वीsारिारा  
ms हमर िोता  
 

तुला dठवेल  
त ूहिसली नािीस  
हs बचेैन िोिारा  
ms हमर िोता  
त ूिसली नािीस    
हs िुFtात बुडिारा  
ms हमर िोता  
 

तुला dठवेल  
त ूtुश रिावीस  
्ििनू sािीिी sरिारा  
ms हमर िोता  
त ूनेिमी हजasावीस  
्ििनू ्वतF िरिारा  
ms हमर िोता  
 

तुला dठवेल  
तुला सुtFिुtात  
सिैव ्मरिारा  
ms हमर िोतो  
त ूहझडsाॳन uेलीस  
तरी तु्यावर  
मनापासनू रेम sरिारा  
ms हमर िोता  
*** 

िsाश पाटील  
१३-बी, भा्योदय cपाटइमटं,  
गोनtिरे, िसठ (पूिइ) 
नि्हा : पालघर ४०१२०८  
ठ पता : pprakashvasai@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९८९०५६०९९९ 

sनिता  
अनमोल पभणी  

 

पािी वाचवा ......पािी वाचवा  
पुढ्या भहव्याsरता पािी वाचवा 
cनमोल पािी जपनू वापरा 
नािीतर सaपेल जीवनधारा .....II ध ृII  

 

पािी वाचवा.....पािी वाचवा ... 
पा्याला नािी sोितीच नाती 
पा्याला नािी sोिताच धमष  
पािी यो्यरीतीने वापॲन 

जािनू vेव ू्याचे sमष ....II१II  

 

पािी वाचवा ....पािी वाचवा ... 
थंबथंब पा्या्या वापरात  
sॳ नsा तु्िी sसर 

र्येsाaनीच sॲया पा्याची  
sाटsसर dता sाटsसर .....II२II . 

 

पािी वाचवा ....पािी वाचवा ... 
पशैासारtेच मोजनूी वापॳ पािी  
बचतीचा मaर जप ू्यानी  
जलसaपतीची sॳनी बचत  
ते्िाच िोfल िु्sाळावर मात .....II३II  

 

पािी वाचवा ....पािी वाचवा ... 
पािी cडवा cन् पािी साचवा  
मोलाचे मानवी जीवन वाचवा 
पा्याहवना मानव रािू शsिार नािी  
्ििनूच तू् िी िो पािी साचवा .II४II  

 

पािी वाचवा ....पािी वाचवा ... 
पािी cसले जरी vरोvरी  
थंब थंब वाचवयूा परोपरी 
चला तर मu sॳया पा्याची बचत  
ते्िाच िोfल िु्sाळावर मात .II५II  

*** 

सौ.cनरुाधा sृषणा धामोड े              
म.ुसुयाइ िसाहत िाणगांि                 
पो.िाणगांि ता.डहाणू नि.पालघर      
मोबाठल रमांs : ९१४५४७६४८५/  

     ९७६४२९९४८०      
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sनिता  
बरहणी  
 

पिती gख़ती cन् मेिबती  
dिोत d्िी हतvी बहििी 
रोज भ्या पिाटे्या dठविीत 

रािते मी मोठया तयारीत 

जाळूहनया माझी वात 

तेलिी uरम िोतसे dत 

मी मार रािूनी हशतल 

िेतसे gजेड मaि मaि 

िेवाचरिी सिा हमनहमनती 
मी dिे eवलीशी पिती ........ 
धरू सोडूनी सुuaध पसरत 

िरवळते सा या पररसरात  
्वत: मार िोते जळूनी tाs 

gरते ित sाडी cन् राt 

uायब िोते cशी cचानs 

तासापरूती माझी झsपs 

सावsाश सावsाश जळत जाती 
मी dिे सुuaहधत gख़ती........ 
eतराaसाठी मन माझे जळवनू 

रsाश सा याaना िेgन जाते  
हचटपाtॳ cवती भवती 
cचानs मला येवनूी भेटती  
dसवे माझी ूvळून जाती 
मaि मaि ती हथजनूी जाती 
cशी dिे माझी ्याती 
मी dिे सुaिर मेिबती........ 
वाट चालनूी तेजाaची 
झळ सोसनूी भावनाaची 
राt sरीतसे जीवनाची 
ूढ dसमaत हवलीनाची 
uो१ d्िा हतvी बहििंची ......... 
*** 

सौ.cनरुाधा sृषणा धामोड े              
म.ुसुयाइ िसाहत िाणगांि                 
पो.िाणगांि ता.डहाणू नि.पालघर      
मोबाठल रमांs : ९१४५४७६४८५/  

     ९७६४२९९४८० 

 

 

sथा  
डोळस मभयभ  
 

 बराच वेळ िोhन uेला िोता ररयाला पाsष  म्ये 

येhन, sa टाळून हतने चार वेळा िोन sेला िोता dहि िोन 

वेळा sोिीिी vेतली िोती, मन cहतशय g्sटतेने साuरची 
वाट पाित िोता पि dता हनराशाच वाढत चालली िोती, 
भेट्याहशवाय  न साauता  जाि हतला ॲचत न्िता 
्िि्यापेषा   ते यापवूी sधी cस vडलच न्िता, थaडीमुळे 

sुठे जावे तेिी msटीच, cवvडून uेली िोती ररया, न sािी 
हनरोप न मेसेज न sॉल ला gतर. साuर ..साuर cरे sाय िे 

cसा sसा हवसरलास ,मनाशी पुटपुटत रीयाचे msीsडे uािे 

msिे  चाल ू िोते तर िेयाष vालत मेसेज sरिे ..  eत्यात 

पाsष  मधील छोट्या मुलीचा ध्sा लाuनू हत्या िातातला 
िोन tाली पडला .. तशी ती छोटी sorry ्ििनू पळून 

uेलीिी, पि ररयाची झाली न पaचाfत .. िाताने चाचपडतच ती 
हतचा िोन tाली वाsून शोध ू लाuली dहि हत्या 
डो्यासमोर हतची dहि साuरची पहिली भेट dठवली sस, 
सuळ sस तरळून uेल नजरेसमोॳन...  
 

तू् या cंगणी मा्या cंगणी .. चाफा msच दरिळतो.... 
सगुंधाचा गंध sसा, मन मोहংन िातो .. 
िीतफुल े्हणू याला ,नs गीत ्यािर sং  

नs गंधभर्या ्मतृीत ्याला, cलिार ननहाঁ... 

 

 नजर? तीच तर न्िती हतला. ृह१िीन ररया.. 
डोळस मुलंपेषा, cहतशय मनsवडी, बोलsी, चुिचुिीत, 
mtाड़ा्या नजरेला चुsूनिी sळिार नािी हs हतला ृ१ी 
नािीय cस तीच वाuिa, sायम डो्यावर uोuल ्लासेस, 
िातात पसष, नेिमीचेच िा्य, रस्ना चेिरा, िेवाने सuळ 

sािी हिलय मला cसच जि ूततृ भाव चेि्यावर, जि ूवाटाव 

dपि डोळस हs हि ररया..? 

 

 छोटस ्यवसायच रहशषि vेhन ्वता्या पायावर 

gभी राि्याचा रय्न sरिारी ्वाहभमानी ररया रामाहिs 

dहि तेवढीच s१ाळू, sॉ्पुटर हशs्याची हजॖभारी dहि 

याच िौसेपायी uाठ पडली ती साuरशी... साuर 

cहतशय  िुशार हजॖी, uररबीतनू हिवस sाढत जीवनात 

यश्वी िोिा्या माuाषचे धडे vेिारा िेिारा, gमड़ा मनाचा 
हिलाचा तॲि, साuर िािा.. लाडsा, लिानाaचा, थोराaचा, 
मितीला sधी नािी न ्िििारा, धावत पळत सिवै िा झीर 

cसायची ्वारी, सायाष सोसायटीत ्याची िुचाsी हिaडायची 
ती मुलाaना च्sर माॳन dिायलाच .. sाsा sाsू, dजी 



नेटभारी f साहि्य चळवळ............................................................................................................................. .................................................. netbhaari@gmail.com 

नटेभारी f हिवाळी cas २०१६                                                                                       netbhaari.jimdo.com 270 

 

 

 

dजोबा सuळे sसे हििा िोते ्या्या या ्वभावर, dता 
sुठे जरा माuाषला लाuला पोर तोवर साuर्या dfला 
मुलासाठी मुलuी dिायचa जि ू सवांनीच हवडा gचलला 
िोता,जो तो ्याचा dfशी बोलायचa ते साuर्या 
ल्नाबाबतच, df sाळजी sराय्या, सातची त्बेत cशी 
तोळा मासा झालेली, याचा पुढे sसा िोिार या हवचाराaनी 
्याaना vेरलेले cसायचे. ्वतFsडे लष ियाला वेळ 

नसिा्या पोराला सुaिर cशी uुिी मुलuी ्याaना िवी िोती, 
तसा रय्निी चाल ू िोत .. dहि esडे साuर ...साuरचे 

ररयाsडे sामाहनहमत येिे वाढत चालले िोते, ररया cहतशय 

मन लावनू  हशsत, uिृि sरीत चालली िोती, पिूषपिे 

sामाची जबाबिारी हतने dता चाauलीच पेलली िोती. 
साuरा्या साथीने हतला िारच मित झाली िोती.. sािी 
cडचि cसो तो sायम हत्यासाठी िजार cसायचा.. 
साuर्या dवाज dहि बोल्या्या ढuीने  हतला साuर्या 
्वभावाची dहि ्यहतम्वाची पिूष ूळt झाली िोती. 
साuरची नजर  ररया्या नजरेला हभड्याचा रनच न्िता, 
पि साuर हत्या सुaिर हनमषळ हवचारात ,हत्या बोल्या 
dहि मनमोs्या ्वभावात uुaतत चालाल िोता., 
 

 sळत नsळत मरैीचे बaध जुळत िोते, साuरचे dता 
sामा्यातीरीतिी रीयाशी भेटिे बोलिे सुॲ झाले िोते.. 
ररयाला याची जािीव िोत िोती तसे हतने ्याला हत्या 
sमतरतेची caध cस्याची जािीव sॳन हिली िोती, 
्या्या भहव्याचा हवचार बोलनू िाtवला िोता पि ्यथष, 
साuरला  रीयाहश cसले्या  हत्यारती cसले्या भावना 
sळत िो्या ित ती ्याला ्याय िेh शsत न्िती .. 
sाय dहि sुठे sसे बaध जुळत जातात िे रार््धलाच 

ठाhs.. 

 

्या ततृ धारा, ्या ततृ लहरी  
्या गुंिनाचा,तो साषी िारा .. 
्या नमलनाचा,तो हा नsनारा  
 

 ्या dठवाaचा, tेळ िा सारा,cसाच sािी uुिuुित 

ररया त्लीन िोत रिायची... esडे शोभा ताfचा रतिाब 

वाढत चालला िोता. msुल्या मुलाचा रीयाशी सिवास dहि 

हतची ूढ sानावर dलीच िोती, मन सरैवर झाले िोते, 
sोिाला sाय समजावे ्यापेषा साuरला ्याaनी tुपिा 
समजावले िोते, ्या्या dयु्यात जीवनसाथी ्ििनू ms 

ृह१िीन caध मुलuी येिार dहि हतचेच याला sरावे 

लाuिार या हवचाराने शोभाताfना चनै पडत न्िती, 
cहतशय s१ातनू मुलाला वाढवनू, मोठे sेले, ्या्या 
dयु्यात mtािी परी, िुलाa्या  डोलीत बसनू िळुवार रवेश 

sरेल dहि सारे जीवन ्याला सुtात ठेवेल या dशेवरच 

्याaनी मुलीिी पािायला सुॲवात sेली िोती.. dहि या 
बातमीने ्या पार हनराश झा्या िो्या.. म्यaतरी ्याaना 
sािी रासिी झाला िोता. सवष तपास्या sे्या uे्या dहि 

सतीची हवराaती लाu ूsेली uेली.. sसला  िोमषिी ्या भॳन 

d्या िो्या  msा सa्थेत नुs्याच ... 

 

 esडे साuर ररया cजनूिी या हनिषयापयंत पोिचले 

न्िते हs dपि dपला सaसार माaडावा,  sुठतरी ररयाचेच 

मन माaनत न्िते,.. साuरचे ररयावर पिूषपिे मन जडले िोते 

िे dता साuरालािी चाauलेच ठावsू िोते, ्याने हत्या ृ१ी 
नस्याचा sधीिी g्लेt sेला न्िता हs व cडचि 

जािव ू हिली न्िती.. हsa बिुना ्याला ते तसे sधी वाटलेच 

न्िते eतsा तो समरसनू uेला िोता msॳप झाला िोता 
हत्या हवचाराaशी मनाशी.. ृियाची ्पaिने ित dहि ित 

हत्यासाठीच तर धडधाडत िोती.. dfची sाळजी, ्िििे 

मा्य िोते, हतचे रेमिी... df ती dfच मुला्या भहव्याचा 
हवचार यो्यच िोता.. तसा तो dfला समजाव्यात 

थोडािार यश्वी झाला िोता... 
 

 sोि्यािी cपेषेवेना हमळालेला हनमषळ रेम sा 
नsो िोते ररयाला.. cडथळा िोता ित ृ१ीचा, ्याचे मन 

तर हतने जािीलेच िोते dहि ्याचे ॳपिी डो्यात साठवले 

िोते, cuिी तसाच तर िोता हत्या ्व्नातला हतचा 
जीवनसाथी.. .. नsळत uुaतिे sाय ते हतला साuरमुळेच तर 

sळले िोते, न ्पशष न हमठी, ms cनाहमs ूढ जि ूिोती 
uुaि्याची .. नाsारता येत नािीत रार्धाचे बaध.. sुठे dहि 

sशा जुळिा्या ्या रेशमी धा्याa्या, मुलायम ्पशाषने, 
रोमरोमात gठिारे तरa u, ते रार्धच िोते हs dिtी sािी, 
cसाच sािीसा सaरहमत मन िोलायमान cव्थेत िोत. या 
मधेच बरेच हिवस झाले या भेटीचा िा योu dला िोता.... 
्याच भेटीसाठी dतुरलेली ररया dज वाट पाित gभी िोती 
हsतेs तास.. tारी िोती ्या्या ये्याची, तशी िुरिूर वाढे 

मनाची.. बराच वेळ ती ्या हवचारातनू बािेर dली ती 
िोन्या dवाजानेच.. हतनी िोन gचलला. तसा सौ्य 

थरथर  ्वर साuरचा nsू dला. ररया, मी येतोय.. त ू थाaब 

हतsडेच. सोबत  मा्या ्यायचaय  तुला ... cशा ृ१ी 
नसले्या dप्या महैरिीची sाळजी िोती साuराला, 
हत्या र्येs हवचार dचारशी msॳप झाला िोता तो, हतचा 
dधार बन ू पाित िोता तो जि.ू. dहि dता.. dता तर.. 
dfच हत्या जीवनरवासातील तीचा रsाश बननू d्या 
िो्या .. 
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 साuर vाfनेच पोिचला तो ररया्या पुढ्यात हनश्ि 

cसा... डोळे थsलेले, हभजलेले, चेिरा dिसलेला, रडवेला, 
हचaतीत हs dिtी sािी.. sािीच तर हिसत न्िते 

ररयाला, मu sसे जािवले हतला हत्या मनचषुने  िे िेरले 

dहि हतनी साuराला बोलते sेले.. साuर.. sाय झाला, 
gशीर झाला तर ठीs dिे रे, sाळजी sॳ नsोस मी 
बरीय... चल बस ू हनवाaत... dता साuराला िुaिsा dवरला 
नािी.. षिातच हत्या u्यात पडून तो िमस ूलाuला .. 
 

 ररया... df माझी df dपा्याला सोडून  uेली.. 
cचानs  मला ती हतचा सवष्व  िेhन uेलीय u.. िो हतनी 
नेर िान sेलय.. तेिी ित तु्यासाठी.. ररया हतनी 
तुला  ृ१ी िेh sेलीय u मा्या ररयाला ते dता लuेच 

ड़ावेत cशी हतची e्छा हतनी पवूीच हलिून ठेवली िोती.. ररया 
dज मला जािवत dिे हs ्वता्या मुलासाठी c्tे 
dयु्य झटिारी df जातानािी मुला्या सुtी, 
dयु्यासाठीच... df हि dfच माझीिी dहि  
िुसयाषसाठीिी.. चल तुला यावेच लाuेल, हत्या नजरेतनू िे 

जu हत्या लाड्या लेsासाठी पािावेच लाuेल.. याच 

sारिासाठी मी हतsडे सuळ सोडून dलोय.. हतची 
नेरिानाची e्छा पिूष ्िावी ्ििनू, सवष सोप्sार पार 

पडलेत, dता.. dता ित.. dहि ररयाने ्याला sुरवाळले, 
्त्ध ररया uहिवरली.. sाय बोलावे sळेना dहि हतनी 
्वताला साuराल सावरले याची भेट िोन तीन वेळा sािी 
sारिाने शोभा ताf aशी  झाली िोती तशी ती ्याaना 
dवडलीच िोती dहि हतलािी ्या..... ित cडसर िोता 
ृ१ीचा ... तोिी dता िूर sेला तो dfनीच .. 

 

 cs्मात मृ् य ू हs चािूल माहित नािी पि ्याaनी 
जा्यापवूीच  जाता जाता नेर िान sॳन जो sािी हनिषय 

vेतला िोता तो सायांचे डोळे पािावनू uेला... मनात cसते 

तर ्याaनी ्या हिवशी डॉ्टराasडे  तो िोमष भरला नसता. 
पि ्याaचे ृिय मन ्याaना ्व्थ बस ू िेत न्िते, ररयाची 
्यथा डो्याaनी पहिली िोती dहि साuरचे भहवत्य हि..्या 
तच समाधान dिे िे ्यa्या d््याला चाauलेच sळले िोते 

dि .. eत्या जािीवपवूषs ्याaनी िे नेरिान सवष रे२ 

िान  sेल िो ... 
 

 ररया साuर सोबत  ्या हवचारातच पोिचली. df aचे 

caहतम िशषन vेतले, जि ूहतला dशीवाषिाचा भास झाला dहि 

हत्या नजरेत  जि ूdf aचे ्व्न हिसले.. ती  तयार झाली.. 
साuर्या डो्यात ms cहनहम् cशी लsाsी  dली . df 

त ू िूर नािीस मा्याच जवळ मा्याच सोबत dिेस सिवै 

तु्या रsाशाने िे जu पाििा्या ररया्या ॲपात !!!! 

सायांचे डोळे भॳन dले. शोभाताf्या या हनिषय या 
समजतूिार नेर िाना्या हवचाराने dज ms मुलuी ्याaची 
िु१ी vेhन जu पाििार िोती, ms सास ू dप्या िोिायाष 
सुनेची नुसतीच माuषिशषs नसनू पिूष्व सवषस बनली िोती 
्याa्या लाड्या साuराची ररया dज सवाषथाषने प्नी बनली 
िोती cन शोभा ताf ms dिशष  सास ू ..!!! 

 

नरे दान सिइरॷे दान !!! .. 

*** 

िषृाली ििरीणsर 

पणु े 

ठ पता : vrushalivajrinkar@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ८९७५८९०५६७ 

 

sथा  
अधूरी एक कहभनी 

 

 "माझ सुॗा रेम dिे तु्यावर" िे श्ि sुिाल्या 
sानावर पडले cन् sाळजात हवरvळून uेले. sधीच न 

हवसर्यासाठी. sुिाल याच हिवसाची वाट पाित िोता. 
sारि ्याच iतुजावर मनापासनू रेम िोत. लाजरा-बुजरा 
cसिारा sुिाल श्िाने sधी ्यत झालाच नािी. 
 

 iतचूा ्वभाव थोडा cवtळ, सतत बडबड,मनात 

sािीिी न ठेविारी, नेिमी िसरा चेिरा, sुिालािी सिज 

dवडेल cसा सुaिर चेिरा. cशा या सुaिर चेि्या्या रेमात 

sुिाल पडला. सा्या uो१ी नजरे्याच भा्ेने समजनू 

vेताना iतुला थोडा समaजसपिा िाtवावा लाuला. 
sुिालचा शाaत ्वभावच हतला dवडला. sधीतरी 
msमेsाsडे पाििे, नजर हमळविे, नजर चुsविे, mtािी 
्माfल िेिे िळूिळू सा्या uो१ी सुॳ झा्या. 
 

 रेमा्या tेळाला रa u चढू लाuला. जीव 

msमेsाम्ये uुaत ू लाuला. sुिालने धाडसाने iतलूा 
हवचारलच.... मu sाय cजनूिी iतचेू श्ि ्या्या sानात 

vaटानाि sरतायत.. 

''माझ सुॗा तु्यावर रेम dिे." 

 

 dता पुढे sाय… dयु्याची ्व्ने सजवायची, 
हि्या vेत्या वचनाची पतूषता sरायची, रेमा्या पहि्या 
पावसात हचaब हभजायच. cबोल वाटिारा sुिाल dता 
िळूिळू बोल ूलाuला, dहि iत ूमार sुिालचा र्येs श्ि 

sानात साठवायला लाuली. sधी esड्या sधी हतsड्या 
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u्पा, msमंsा्या ्वभावाची ूळt िोh लाuली. 
 

 sुिालचा िेवावर हववास, रॗा तर iतचूा मार 

रय्नवािावर हववास. िेविशषन sराव तर ms पयषटन 

्ििनू cसे हतचे हवचार िेवाsडे sािी माuायच नािी, 
sारि िेव sािी िेिार नािी. िेव िेतो ित भीती, cन् ्या 
भीतीतनू हनमाषि िोते मu रॗा ्यानaतर caधरॗा.  
 

 ्यापेषा पावसात म्त हभजाव, रेमाची uािी 
्ििावी, dनaिाने नाचाव, बाuडाव cशी हतची e्छा. िोvेिी 
समजतूिार msमंsा्या हवचाराचा dधार sरत msमेsाना 
सुtी ठेव्याचा िोvाचाaिी रय्न. सारे हिवस dनaिात 

चालले िोते. gिया िोvेिी dपdप्या vरी साauनू ल्नाची 
परवानuी vेिार िोते. sुिालची e्छा िोती sी dज dपि 

भिा मारोती्या िशषनाला जाhया.  
 

 iतू् या मनात न्ित पि ती sुिालसाठी तयार 

झाली. sुिाल्या बाfsवर िळूवार रवास sरत िोvेिी 
tु्ताबाि्या हिशेने हनvाले.  
 

 सुtी सaसाराची ्व्ने पाित tु्ताबाि sं्िा dले 

sळलेच नािी. िोvाaनीिी भिा मारोतीचे िशषन vेhन नारळ 

िोडून रसाि पसष म्ये ठेवला cन् परती्या रवासाला 
सुॳवात sेली. ििा-पaधरा हमहनटे िोत नािीत तोच पाhस 

सुॳ झाला. 
 

 sुिालने uाडी msा िॉटेलजवळ लावनू uरमाuरम 

चिा माहuतला. पाhस sािी थाaबायला तयार न्िता. 
iतुजाने पावसात हभजत जा्याची e्छा ्यत sेली. 
sुिाल्या मनात न्ित पि iत ू साठी तो तयार झाला. 
बाfs rरa uाबाि्या हिशेने हनvाली, पहि्या रेमा्या 
पहि्या पावसात िोvेिी हचaब हभजले. पावसाने dता 
चाauलाच जोर पsडला िोता. sुिालने वळिावरती uाडीची 
्पीड sमी sेली. पि समोॳन येिा्या भरधाव रsने 

sुिालला sािी sळाय्या dतच ms जोरिार धडs 

हिली... 
 

 तशी पावसा्या पा्याने हनसरडया झाले्या 
वाटेवॳन बाfs vसरत uेली, iत ू िूरवर िेsली uेली, 
पसषम्ये cसले्या रसािासहित… cन् sुिाल बाfsसोबत 

vसरत जाhन बाfs म्येच cडsला िोता... िोvेिी 
शेवट्या vटsा मोजत िोते. 

 

 sुिाल्या डोळयात साठलेला पाhस iतुजा पाित 

िोती, तर iतुजा्या िातातनू हवtरूले्या रसािाsडे 

sुिाल पाित िोता.... sुिाल्या मनात मी िेविशषनाचा िॉ 

guाच धरला तर iतुजा्या मनात cजनूिी पाhस सलत 

िोता…  
*** 

संदीप ढाsण े

नि.प.िा.शा.नलंगदरी ( rरंगाबाद )  

ठ पता : sandeep.dhakne@gmail.com 

मोबाठल रमांs : ७५८८५१२४६७  
 

sनिता  
पर  
 

्याली tुशाली साauते पर 

िोन मनाचा सaवाि सेत ूपर 

dपलाच cसे सaवाि, ते पर 

मनाaत्या भावनानाचे ॳप जि ूपर  
 

िूर cसो sुिी हsती िी 
्याला जवळ dिते पर 

c्िुट c्यत भावनाa ्यत 

sरते तुमचे dमचे ms पर  
 

न्या जमा्यात cसलो जरी dता 
हलहि्या साठी cजनूिी tुिावते िे पर 

gतरवा मनातले रपात सारे 

मन मोsळे sळेल िे ms पर  
*** 

cঁण नि.दशेपांड े 

पणु े

ठ पता : arunvdeshpande@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९८५०१७७३४२  

 

 

 

 

 

 

 

 

मरभठी रवचभरधन 

 sधी sधी dयु्य तुम्या डो्यावर जोरिार 
रिार sरेल तरीिी जu्यातील dशा सोडू नsा.   
*** 

n. पी. ि.े c्दलु sलाम  
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sथा  
रपंपळभवरची हडळ 

 

 र््या्या sडेला cसले्या ्या शaभर व्े जु्या 
हपaपळा्या झाडावर नजर जाताच धडsी भरायची. 
dजुबाजुला ना sुिाचे vर, ना झोपडे. ्या हपaपळा्या 
झाडाtालनू जायला लोsa  vाबरत. रारी तर ते  हपaपळाचa 
झाड़ cिाळ हविाळ राषसासारta वाटायचa. ्या हपaपळा्या 
ढोलीत cसलेलa vुबड़ रारी cपरारी हच्sारायचa ते्िा 
sुिाला sापरa  भरलa नािी तर नवल! ्या हपaपळाtालनू 
जायची भीहत वाटायचa dिtी ms मि्वाचa sारि ्ििजे 
्या झाडावर िडळ cस्याची uावभर चचाष िोती. tपू 
व्ांपवूी ्ििे तारा नावाची बाf मुलाला ज्म िेhन लuेच 
मरि पावली िोती. हतचा जीव ्या मुलात cडsलेला िोता. 
्यामुळे ती िडळ बननू ्या हपaपळावर रिात िोती, cसa 
uावातील लोs ्िित. रारी हपaपळावर ssष श dवाजात 
हतचे cauाf uीत nsू यायचे. हतचा मुलuा sोि, ती तारा 
sुिाची मुलuी हsa वा sुिाची प्नी िोती िे मार uावातील 
sोिालाच ठाhs न्ितa. 
 

 ्या sाळात mस.टी.हशवाय िळि वळिाचे c्य 
साधन न्िते. मािेरी uेलेली sाaता vरी ये्यासाठी रारी 
साडे निु्या mस.टी.ने हनvाली tरी, पि वाटेत mस.टी.चा 
टायर पa्चर झाला. जवळपास sुिी पa्चर sाढिारा 
नस्यामुळे  जवळ जवळ तासाभराने mस.टी.सुॲ झाली. 
...dहि dता रारीचे बारा-स्वा बारा वाजले cसतील. sाaता 
हपaपळाtालनू चालली िोती. लाaबुन हतने  हपaपळाचे झाड़ 
पाहिले ते्िाच हत्या cauावर शिारे dले िोते. पटापट पाय 
gचलनू sधी msिाचे िे झाड पार sॳन पुढे हनvुन जाते 
cसे हतला झाले िोते. चालता चालताच हतचा पाय हपaपळा्या 
लाaबवर पसरले्या msा मुळात cडsला dहि ती पडता 
पडता वाचली.्याचवेळी cचानs वा्याचे vंuाविे वाढले, 

dहि ढोलीतले vुबड़ ूरडू लाuले. sाaता्या hरात धड़sी 
भरली. लिान मुला्या रड्याचा िेtील dवाज येh 
लाuला. ्याच वेळी बेसुर dवाजात sुिीतरी िसलa. माuनू 
sुिा्या तरी पावलाaचा dवाज येh लाuला. dहि धावता 
धावताच sाaता tाली sोसळली.  
 

 िुस्या हिवशी sाaताला हपaपळावरची िडळ 
झुaब्याची बातमी uावभर पसरली. "भुत-हबत sािी नािी, 
हत्या मनाचा रम dिे" cसे मी सवांना समजाव्याचे सवष 
रय्न ्यथष uेले. gलट "िा dलाय मोठा शिािा" ्िित 
सा्याaनी मलाच वेडयात sाढलa. िोन हिवस ती 

वेडयासारtी dचरट हवचरट चाळे sरत िोती, मधेच 
मोठ्याने ूरडायची, जोरा जोरात िसायची, sेस मोsळे 
सोडून धावायची. 
 

 या सu्या रsारात हतचा नवरा िरैाि झाला िोता. 
sाय sरावे sाय नािी, ्याला sािी सुचत न्िते. मी 
sाaताला भेटायला uेलो. मी मा्या पॗतीने हतला uंजाॳन 
uंजाॳन u्प sरायचा रय्न sरत cसताaनाच बाजू् या 
u्लीतला मोतीराम sाsा dला.   
"हि्या cauात ताराचa भतू dिे, हिला त ू sाय 
समजवतोयस?" ्ििनू ्याने मधेच तंड tुपसले.  
"sाsा, cिो भतू बीत sािी  नािीय, ती vाबरलीय, रारी्या 
वेळी हपaपळाtालनू येताaना!" मोतीराम sाsाa्या वयाचा 
dिर sरत मी सो्य ्वरात ्िटलa.  
"ती िडळ cशी जािार नािी … त ू mtाड़ा माaहरsाला 
बोलाव !" ्ििनू sाsाने मा्याsडे तु्छतेने पिात 
sाaता्या नवरयाला स्ला हिला. ्याने हनमुटपिे मान 
िलवली.  
"ठीs dिे, मा्या ूळtीचा ms माaहरs dिे, मी dज 
सa्याsाळी ्याला बोलावतो " मी sाaता्या नव्याला धीर 
िेत ्ििालो.   
"िार gपsार िोतील … " sाaता्या नवरयाने मला िात 
जोडले. मीिी ्याला नम्sार sेला व हनvालो.   
 

 सa्याsाळी माaहरsाला vेhन मी sाaता्या vरी 
पोिोचलो. माaहरsाने d्या d्या ्या्या जवळ्या 
sमaडल ू मधले cहभर-uुलाल हमरीत पहवर पािी vराभोवती 
हशaपडले, ताराला vॉ पsडून हतचा नवरा gभा िोता, dहि ती 
्या्या पsडीतनू सुट्यासाठी dरडा ूरडा  sरत िोती. 
माaहरs हत्या जवळ dला dहि ्याने हत्यािी cauावर 
पािी हशaपडले तशी ती चटsा लाu्या सारtी हsa चाळली.  
"बोल ! sोि dिे त ू!" तो ूरडला.   
"िुa !! , मी तारा dिे !" sाaता uुरuुॳ लाuली.  
हतचे c्ता्या्त sेस dहि cसे uुरuुरिे tपू भीतीिायs 
वाटत िोते. पु्िा माaहरsाने पािी हशaपडले. पु्िा ती हsa चाळू 
लाuली. ब्याच रय्नाaनी हतला शाaत sर्यात माaहरsाला 
यश dलa . sाaता हनपहचत पडली. sाaता्या नवरयाने 
माaहरsा्या पायावर लोटाauिच vातले. मी माaहरsाला 
सोडायला हनvालो ते्िा ्याने मा्याsडेिी sृतञतेने 
पहिले.  
 

 िुस्या हिवशी सsाळी मी रशाaत बरोबर sाaता्या 
vरी uेलो. हतचा नवरािी हत्या बाजलूाच बसला िोता. मी 
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sाaताला sाय vडले िोते ते हवचारले. ्याचवेळी मोतीराम 
sाsािी टपsला. sाaताने पिूष िsीsत sथन sेली.  
sाaताचे sथाsथन सaपले िोते, पि ती dतािी थोडी 
थरथरत िोती.  
"sाaता, ्यायचे sारि नािी. तुला sािी भुताने झपाटले 
वuरेै न्िते." मी हतला धर ड़ायचा रय्न sरत िोतो. 
तेवढ्यात मोतीराम sाsा मा्यावर tेsसले, "भुताने 
झपाटले न्िते, मu माaहरsाने भतू sसे gतरवले?” 

"sाsा, तो माaहरs न्िताच मुळी !" मी थोडा राuातच 
्ििालो. 
"माaहरs न्िता, मu sोि िोता?" sाsाने तेवढ्याच 
राuात हवचारलa, ते्िा मा्या बाजलूा बसले्या रशाaतsडे 
बोट िाtवत मी ्ििालो, "sाsा नीट बvा याला , sालचा 
माaहरs िाच िोता, माझा हमर रशाaत! िा माaहरs वuरेै sािी 
नािी. ित माaहरsाचे sपडे vालनू ्याने माaहरsाची 
न्sल sेली िोती. sाaता्या मनातली भुताची भीती 
vालव्यासाठी माaहरsाचा dधार ्यायला लाuला. बाsी 
sािी नािी !"  
 

 मोतीराम sाsाने रशाaतला नीट ्यािाळले. 
रशाaतच sालचा माaहरs िोता याची ्याला tारी पटली. 
"पि मu sाaताला dलेला लिान मुला्या रड्याचा dवाज, 

िडळी्या िस्याचा dवाज... " मोतीराम sाsाने शasा 
sाढली.  
"sाsा, मी caधरॗा हनमुषलन सहमतीचा sायषsताष dिे " 
sाsाaना मधेच थाaबवत रशाaत ्ििाला.. "dहि d्िाला 
dता तोच शोध ्यायचा dिे. िे सuळa  sोि sरतेय ्याचा 
पिाषिाश sरायचा dिे. या sामात d्िाला तुमचीिी मित 
लाuेल .. " 

 

 मोतीराम sाsाने जवळ येhन माझी व रशाaतची 
पाठ थोपटली. "पोरानो लाuा sामाला ! मी तुम्या सोबत 
dिे. या्या माuे sोि dिे ्याला dपि न्sीच शोधनू 
sाढू.. . " मोतीराम sाsा्या डो्यात d्िी dशेचा मोती 
चमsताना पाित िोतो.... 
*** 

िsाश पाटील  
१३-बी, भा्योदय cपाटइमटं,  
गोनtिरे, िसठ (पूिइ) 
नि्हा : पालघर ४०१२०८  
ठ पता : pprakashvasai@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९८९०५६०९९९ 

 

sनिता   
्बरीची बोरे  
  

dला हतज gवेu सaसाराचा  
पािुनी भोu हन्पाप ्या रा्याaचा  
 

सोहडले vरिार uेली ती रानात  
sेली पशुपषी cन् रा्याaची सauत 

 

हनज्यास लाuे हतजला रामिशषनाचा  
रामिशषनात हनम्न हतची sाय वाचा  
 

हन्य guलीतसे चaिन जपे रामनामावळी  
पजेूसाठी हन्य जमवी रानिुले ती शबरी  
 

बारा व्ाषचे तप िळाला dज dले  
रीरामरभ ूशबरी्या धामा िशषनास dले  
 

tावयास रामासाठी uोळा sेली िोती बोरे  
daबट cसतील तर ्ििुनी g१ावनूी पहिले  
 

लषमिाने g१ी ्ििुनी टाsुनी ती हिधली  
परी ममतेने भरलेली ती बोरे रामारभनेू सेहवली  
 

cauी लाuता ते रीरामनामयुत uaध  
रीराम रभ ूझाले शबरीवर रस्न  
 

वररसाि िेवनूी gॗार sेला शबरीचा  
cशी हि शबरी्या भतीची uाथा  
रीरामरभचूी sीती sाय विाषवी येथे dता    
*** 

cमतृा पांग े 
ठ पता : pange.amruta@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मरभठी रवचभरधन 

 िोन धमाषम्ये sधीच सav ष् िोत नािी, सवष धमाषचा 
cधमाषबरोबर सav ष् िोत cसतो.  
*** 

निनोबा भाि े 
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लtे   
मन ह ेआपुल े  

 

 नेिमीच मी तुम्याशी मा्या मनातलa माaडतो 
मनातलa बोलतो पि dज मी तुम्याशी जरा वेuळa  बोलिार 

sारि dज मा्या मनातलa नािी तर मना हव्यी बोलिार 

dिे. dप्या नाजsू मनाहव्यी. sधी भावsू िोिारa  मन 

तर sधी dनaिी मन. sधी िताश झालेलa मन तर sधी 
g्सािी मन. cनेs dठविी जपिारa  मन. cनेs हवचार 

हनमाषि sरिारa  मन. षिात esडे तर षिात हतsडे cसa 
हनसuाषत सिजतेनa वावरिारa  dपलa मन. ६ा dप्या 
मनावर ्यत िोताना मी माझी िी sहवता शेयर sरतोय: 

 

मन िे dपुले.. 

 

मन िे dपुले मन िे dपुले 

जाf sधी sुठे िे ना sळे.. 

 

िे मन dपुले चaचल  

नसे ्याला षिभर थारा 
सोसाट्यानa वाित रािी 
जसा हनसuाषत िा वारा 
्त्ध रािते sधीsधी  
तर sधी झपाट्याने पळे 

मन िे dपुले मन िे dपुले 

जाf sधी sुठे िे ना sळे.. 

 

लावनूी पat ्वतbला 
ते dसमaतात gडे  

झाडाa सोबत झुलताना 
sधी साuरात बुडे 

जाf सरळ sधीsधी  
तर sधी cचानs वळे 

मन िे dपुले मन िे dपुले 

जाf sधी sुठे िे ना sळे.. 

 

 cशा ६ा मनाला जपिa िार uरजेचa cसतa sारि 

मन नाराज cसेल तर dयु्याचa सारa  uहित चुsतa. सवषर 

नरैा्य पसरतa. sायम मनावर ताि cसतो. dपलa ्वा्थय 

हबvडतa dहि मu िळूिळू तो येh लाuतो. 
 

 

 

तो येतो ते्िा ... 
 

          dयु्यात िरलो िोतो.थsलो िोतो.नरैा्य पिरी पडले 

िोते.पार tचनू uेलो िोतो.cन् ctेर तो dलाच.. cuोिर 

sधीsधी यायचा मu िळूिळू रोज येh लाuला dहि dता 
तर sायमचा मु्sामाला dला.sायम मा्या सोबत 

cसायचा. मी लोsाa्या uिीत cसायचो तरीिी तो sािी 
माझी पाठ सोडायचा नािी.मी sामात cसायचो तर तो 
हतथेिी cसायचा. सuळी sडे तो डोsाव ू लाuला. मu मार 

लोsa  िी हवचाॳ लाuली पि मा्याsडे gतर नसायचे. तो 
मला लोsाa पासनू तोडायचा. ्या्या मुळे हमर िुरावले पि 

्याचa ्थान मार cहधs भ्sम झालa. 
          

तो हजतsा नsो नsोसा वाटायचा हततsाच तो मा्या 
जवळ यायचा.सuळa  tपू हवलषि िोतa. मला वाटायचे sी तो 
ित मा्याच सोबत dिे मu िळूिळू समजत uेलa sी तो 
तर cनेsाaसोबत dिे. सuळेच ्या्या मुळे रासलेले. 

tरa तर dपलa dयु्यच cसa झालa dिे sी तो sोिा्यािी 
जीवनात डोsाव ू शsतो.तो सवां सोबत वावरत cसतो. 
dप्या लषात येfस तोवर tपू gशीर झालेला cसतो.dपि 

tचनू जातो. dपि sािी sरायचे ठरवले sी तो dप्याला 
माuे tेचत राितो. ्या्यामुळेच नरैा्य येते dहि ते चि 

सुॳ िोतa. ms भरारी vेh पाििा्या dयु्याचा c्त िोतो. 
सuळa  ्या्या मुळेच. 

         

 cसा cसतो िा र्येsा्या dयु्यात sधी ट््या 
ट््याने तर sधी sायमचाच येिारा 'msटेपिा'. िा 
msटेपिा जर टाळायचा cसेल तर मानहसs ्वा्थय जपिa 
िार मि्वाचa. मन रस्न cसलa sी सuळa  sािी सुरळीत 

िोतa. 
 

मन sरा रे रस्न..! 

 

पुरे झािले िुbt dता 
वेिना sुरवाळू तरी हsती..? 

नsो dसवे डो्याaत dता 
sशाला gड़ाची भीती..? 

 

sशाला हचaता sालची..? 

uेला हिवस जुना झाला.. 
vेhन dता नवी चेतना 
नवा हिवस पु्िा dला.. 
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िे sटू हवचार सारे 

मनास dपु्या sरती सु्न.. 

झटsून सारी िुbt dता 
मन sरा रे रस्न..! 

*** 

नननाद िाघ 

ठ पता : ninad27392@gmail.com  

्लॉग : http://shabdatmandatomi.blogspot.in  

 

 

लtे   
रभहून गलेलेी गोट 

 

 नेिमी रमािे dज िेtील मी ८:१६ ्या बस साठी 
धावलो. uरमीचे हिवस. vामा्या धारा वाित िो्या. 
 

 cिो ३७ नaबर uेली sा? " मी शेजार्या 
मािसाला हवचारलa.“नािी cजनू mtाड़ा tेळाडूला मेडल 

हमळाले sी हजतsा dनaि िोतो, ्यािून cहधs dनaि मला, 
dपली बस चsूली नािी, िे nsून झाला. 
 

 बस dली. मी ्यात चढलो. dज बसायला जाuा 
हमळाली. मा्या बाजलूा ms dजोबा बसले िोते. cuिी 
साधी वे्भू् ा.डो्याaवर च्मा. tाaड़ावर sापडी हपशवी 
dहि िातात sािी सुaिर हचर िोती. 
 

 मला रािावले नािी ्ििनू मी सिज ्याaना ्िटले, 

“dजोबा िी हचर sुठून dिली ? cरहतम dिेत!” 

िे nsून ्याaना tपू dनaि झाला. मला ्ििाले, " बाळा िी 
मी ्वतb sाढली dिेत." 

मला dचयाषचा ध्sा बसला. 
"वाि ! तु्िी हचरsार dिात ? " 

"नािी रे. िौस ्ििनू sाढतो." 

िे साauत cसताना ्याa्या चेि्यावर ms taत हिसली. 
"sाय झाले dजोबा ? " 

"sािी नािी रे! लिानपिापासनू dवड िोती. जuातील 

रहसॗ हचरsार ्िायचे ्व्नa पाहिले िोते. परa तु हचरsाराचे 

g्प्न िार sमी. vर्या लोsाaना ते पसaत न्िते. ्याaचा 
हवरोध िोता. ्ििनू e्छा नसताना िेtील eaहजहनयर झालो. 
चाauली नोsरी हमळाली. पुढे ल्न झाले. सaसार सुॳ झाला. 
dयु्या्या हचरात रa u भरताना माझी dवड मार माuे 

राहिली. 

 पसेै dले. चाauले dयु्य हमळाले परa तु dनaि नािी 
हमळाला. dज मुलa परिेशी dिेत. सुtी dिेत. प्नी चे 

हनधन झाले. dज dयु्या्या ६ा ट््यावर sाय हमळालa 
६ा पेषा माझa ्व्न cपिूष राहिले ६ा uो१ीचे िुbt जा्त 

dिे. मनात taत gरते रे. तुझे sािी ्व्न dिे sा? जर 

cसेल तर ms uो१ लषात ठेव बाळा, ्वतbचे ्व्न पिूष 
sर. जे dिे ते ६ा ज्मात. mtािी रािून uेलेली uो१ 

पुढ्या ज्मी sरीन िे dप्या cपयशाचे sेलेले समथषन 

dिे . लषात ठेव!" 

 ्याa्या डो्यात पािी िोते. च््या माuनू येिारा 
तो cर ूचा थंब ृियाला चटsा लाविारा िोता. 
 

 बस थाaबली. ते gतरले . मी थ्s िोhन पाित 

राहिलो… 

*** 

नननाद िाघ 

ठ पता : ninad27392@gmail.com  

्लॉग : http://shabdatmandatomi.blogspot.in  

 

 

 

sनिता   
कभतरवळे 

  

uडि sेशरी dभाळ 

cथाau साuर पसरलेला 
हsना्यावर येती लाटा 
cन् सयूष हषहतजावर बसलेला 
 

पािताना िे cग़ुत ृ्य 

वाटते dयु्य ्िावे ्त्ध 

नेर िी पािावतात 

मन िोते हनश्ि 

 

बvता बvता हनसuाषचा 
सुॳ िोतो ms सुaिर tेळ 

पािता पािता डो्याaसमोर  

सरते ती sातरवेळ.. 

*** 

नननाद िाघ 

ठ पता : ninad27392@gmail.com  

्लॉग : http://shabdatmandatomi.blogspot.in  
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sनिता   
्तेकरी  

 

sेली सपाट जमीन जि ूचमsे dयना 
हsती sॳ मशाuत वर पाhस हिसaना 
 

sजष sाढलया िा्या sसa सावsारी िेडू? 

िस ूमुtावर tोटa येf मनामधी रडू 

ढu पावसाळी uेला sु्या uावाला पािुिा? 

 

निी,हवहिरी,झ-याaचा tोल सुsलया vसा 
sाय वाटाड्याला िेh ररता sिuीचा पसा 
हsती साauा्या sुिाला सले dत्या वेिना 
 

पषी हनवाaत बसले नािी dवाज u्यात 

dले हिॳन रानात sो-या g्िा्या त्यात 

झाला sासावीस जीव पािी sुठaच हमळaना 
 

येरे येरे dता बाबा नsो पाठ त ूिाtव ू

तु्याहवना शेतामaधी मोती sसa रa  हपsव ू

sाय िेh यaिा tाया मा्या भुsे्या जीवाaना 
 

डोळa  लावनू वाटaला पोरa  बसली िारात 

sसa पाठव ूशाळaत नािी िमडी हtशात 

dज dिील ितार श्ि हिला tोटा ्याaना 
 

पीs येh िे चाauलa तुला हनवि sरीन 

sजष सावsारी िेडू.. पोराa पु्तs vेfन 

सु्यासु्या uळा हत्या ms sरीन िाहuना 
*** 

री. मननष मालसुरे 

९४९,dनंद नगर,  

नशिसनेा शाt ेििळ, 

री साठ समथइ ्लाससे, 

sोपरी, ठाण ेपूिइ ४००६०३ 

ठ पता : manishmalusare005@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९८६७१३५५१३  

 

 

 

 

 

sथा  
्भतुकलीचभ खळे   

 

 हsती हिवसाaनी मी dज uावाला जात िोतो. हsती 
बर झाले cसतील हिवस? १० व ष् सिज, sिाहचत 

जा्तसुॗा cसतील. मुaबfला d्यापासुन वेळच हमळाला 
न्िता. १० वी uावाला झा्यावर जो मी मुaबfला uेलो तो 
dज guवत िोतो. uाव तसाच िोता. बिललेलाच न्िता. 
बिल्यासारt ्या uावी sािी न्ितच ्ििा. नािी 
्ििायला sािी मोठी मािस ्िातारी झाली िोती dहि 

sाहि ्िातारी uचsली िोती. sािी vराaची डाuडुजी झाली 
िोती तर sािी ूसाड झाली िोती. मिाड़ाचा बाप मशेरी 
लावत बािेर बसला िोता. मला पिाताच तसाच मशेरी्या 
िातानी dहि तंडानीच बािेर dला. 
"sधी eलास ? dता ?? " 

मा्या िातात बॅu, मळलेला dहि िमलेला चेिरा, uावात 

sाय बिललय िे जािुन vेिारी नजर, सवष साauत िोत sी 
मी dताच dलोय. मी फत िासलो. तस ्याला सुॗा मा्या 
gतराची cपेषा न्ितीच. मी तसाच sाsा्या vरात हशरलो. 
"sाsा" िाs मारली. 
झोपले्या sाsाaनी sुस बिलली. "dलास ? बस " माझ 

्वाuत सaपल. sाsुनीच हवचारपुस sेली, चिा पािी हिलa. 
जेविाला dवsाश िोता. जरा uावात फेर फटsा मारला. बर 

वाटल. जेवि sाय cसेल याचाच हवचार sरत vरी dलो, 
मटिाची साuुती dहि भात. वा ! uाव्या मटिाची dहि 

sाsु्या ्वयaपाsाची चवच sािी rर िोती. जेवि 

झा्यावर म्त झोप लाuली. जाu dली ती सa्याsाळीच. 

dsाशात थोडे ढu िोतेच. सaधीरsाश पडला िोता. cस 

dsाश ताaबड झाल sी dमचा uाव फारच छान हिसे. 

ताaबड्या मुरमाचे र्ते, vराaची sौल ताaबडी, dहि ्यावर िा 
ताaबडा रa u. मला cशा वेळी बािेर हफरायला tुप dवडायचa. 
मी sाsुला  "बािेर जातो u !"  cस साauुन र््यावर dलो. 
लाaब लाaब पावल टाsत चाललो िोतो. मा्याच धुaिीत िोतो 
मी. हsती वेळ चाललो sाय माहित. uावा्या बािेर dलो 
िोतो. सुयष c्ताला जात िोता. uावाला सुयाष्त झाला sी 
लuेच sाळोt िोतो. थोड्याच वेळात sाळोt झाला. dहि 

मी भानावर dलो …sुठे िोतो मी ? dधी मी dिे sुठे याचा 
caिाज ्यायचा रय्न sेला. dतापयंत मaबf्या हि्याaना 
सरावले्या डोळयाaना िळु िळु या caधाराची सवय झाली. 
 

 मी सभोवार नजर हफरवली dहि मी sुठे dिे याचा 
मला िळु िळु caिाज dला. वडारवाडी sे्िाच ूलाaडुन मी 
पुढे cलो िोतो. हभमाच tाचर सुॗा माuे पडल िोत मu 
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dता मी न्sी sुठे dिे ?  dहि cचानs मला लषात 

dल मी नाना्या टेsाडावर िोतो. नानाचा वाडा eथुन 

जवळच िोता. dता वाडा cसेल sा ? नाना हजता cसेल sा? 

नानाची मुलuी sाय बर नाव तीच ? िa cषता, हsती 
हिवसाaनी dठवल नाव. cषताचा रa u फटफटीत uोरा, डोळे 

vारे dहि बटबटीत, नाव चपटच, िात पुढे. पि cषता ्वतb 
व नाना तीला फार सुaिर समजत िोते. नानाची बायsो 
sधीच मेली िोती. नानानी िूसर ल्न sेल नािी. मुलीला 
साaभाळल. मुलuी तशी c्यासात िुशारच िोती. 
 

 नाना शेती साaभाळायचा व uावात पुजा पाठ 

sरायचा. ्याला हलहिता वाचता येतच न्ित. मaर tरच 

हsती येत िोते ते ्याला व ्या msा fवरालाच माहिती. पि 

्याला लोs बोलवायचे. ताaिुळ व थोडे पसेै ड़ायचे. नािी 
्ििायला सावषजहनs पुजेला नाना बरीच sमाf sरायचेत. 

नाना मला vरी बोलावनू बोलावनू थsला. मी sधीच ्या्या 
vरी uेलो न्ितो. dता eत्या रारी ्या्या vरी जायच sा 
? नाना तर sधीच झोपला cसेल. uेलो ्या्या vरी तर तो 
मला ूळtेल sा ? cषता eथे cसेल sा ल्न िोhन sुठे 

सासरी uेली cसेल ? िा हवचार sरतो न sरतो तर समोॲन 

र््यावॲन sोिीतरी येताना हिसल. tर तर या रारी 
sोिीिी झपाझप पावल टाsत येfल पि मला guाचच 

समोॲन येिार्या dsृतीला बvुन या ्यतीला sािी vाf 

नािी cस वाटल. जवळ d्यावर लषात dल sी ती ms 

बाf dिे. dिtीन जवळ d्यावर पाहिल sी, रa u uोरा 
िोता. या caधारात सुॗा चाaि्या्या रsाशात तीचा रa u uोरा 
dिे िे sळत िोत. डो्यावॲन vेतले्या पिरानी तीच तंड 

झाsलेल िोत. तरीसुॗा ती ms १७-१८ व्ांची युवती dिे 

cस वाटत िोत cथवा जािवतत.  

 

 जस जशी ती ्यती जवळून जात िोती तसतसा 
वातावरिात uारवा जािव ूलाuला िोता.  थaड िवेची झुळूs 

cauावर रोमाaच gभे sॳन uेली dहि ूठातनू dपोdपच 

िाs बािेर dली..  ”cषता....”  ्या ्यतीचे पाhलेिी 
जाuीच थबsली. हतने मा्याsडे बहvतलa cस  वाटत िोत 

जि ू हतची नजर मलाच शोधत िोती sािीतरी dपलेपिा 
जािवला ्या िवेत. eत्यात sशाचीतरी चािूल लाuताच 

नजर हबथरली. बvता बvता ती ्यती हिसेनासी झाली. 
sोि िोती ती? cषता?? sी cजनू sोिी? पि cषता 
cसती तर cशी न बोलता uेली नसती.  मनाम्ये िजारो 
हवचाराaनी थमैान vातले मी sसा dहि sधी vरी dलो माझे 

मलाच sळले नािी.  हिवस gजाडला तरी मनाम्ये ms 

c्व्थता सारtी भेडसावत िोती. ती बोलsी नजर 

cजनूिी तशीच समोर हिसत िोती. पु्िा वाडयावर जाव 

्िटल पि पाय जड पडले िोते cauावर शिारा येत िोता.तशी 
cषता मला नवीन न्िती पि dजिी ती वाडयावर cसेल 

cशी s्पनािी sरवत न्िती. cषता हिसायला छान 

c्यासातहि िुशार dहि ्वभावाने तशी c्लडच पि 

मनाने िार रेमळ ..cuहि हत्या माe सारtी ...हतचीच sाय 

dमची सu्याaचीच माe िोती ती. मी , मिािया dहि cषता 
बालपिीचे प्sे हमर िोतो. मिािया c्यासात साधारि 

पि िार tेळsर िोता. सवाषम्ये लuेच हमसळ्याचा ्याचा 
्वभाव िोता. ्यामुळे sुिाशीिी ्याची सिज uॉी जमे. 

माझा ्वभाव तसा थोडा हभरा पि c्यासु िोता. sुिासोबत 

हमसळुन जाि मला जरा cवvड्या सारt िोe. पि d्िी 
हतvात मार मी tुप रमुन जात cसे. शाळेत cसताना 
मा्यात dहि cषता म्ये नेिमी ्पधाष cसायची. ्यामुळे 

नानाहि cषता ला dम्या म्ये tेळायला c्यास 

sरायला येg िेत.  बालपिीची ती मरैी eतsी vॉ झाली िोती 
sी d्िाला msमेsाaवाचनू हिवस vालवि dम्यासाठी 
cश्य िोत. हवशे्त: मी dहि cषता. मिाियाचे वडील 

िार sडs dहि सडेतोड िोते. ्याa्या राuीट 

्वभावामुळेuावात ्याaचa sुिाशीच पटत नसे. पि मिाियाच 

मार cuिी gलट िोत. msिा मिािया्या वहडलाaचa dहि 

नानाaच sािी sारिावॳन वाि झाले. मu ते्िा्पासनू 

मिाड़ाच dम्यात येि िार sमी झाल. sाsाaनी 
मिाियाला सत ताsीत हिली िोती dम्यात न 

tेळ्याची. ्या हिवसाaनaतर मu d्िी हतvे ित शाळेतले 

सोबती िोतो शाळा सुट्यानaतर मिािया सरळ vरी जाf.  

मu मी dहि cषता िोvेच tेळायला cसायचो. d्िी 
िोvात eतs रमनू जायचो sी वेळ sसा dहि sुठे हनvनू 

जायचा sळायच िेtील नािी. tपू ध्माल sरायचो d्िी. 
हचaचा बोर तोडिे निीsाठी िुaिडि d्िाला tपू dवडायचे 

सu्यात dवडत ्ििजे dमच ms ठरलेलa झाड िोत 

निीsाठी हतथे बसनू निीम्ये tडे िेsि dहि ्याचा 
झालेला dवाज ्या शाaततेत msि ..तास न तास d्िी 
हतsडे बसनू cसायचो. ्याच झाडाtाली d्िी 
भातुsलीचा tेळ पि tेळत. मी िूल तोडून dिायचो 
cषता छान vर सजवी. हचaचा बोर dिनू ्याच जेवि 

बनवायच dहि निीsाठी बसनू ते tायचो. ६ा tेळातच 

dमच eतs मन रामायच sी vरी जावसच वाटत नसे. 

cषता मला नेिमी ्ििे, 

”dपि cसाच sायम रािायचa sा? msा vरात?” 

मी िी “िो” ्ििनू िेf ्या वयात sाय sळते ना vर सaसार 

sाय cसत ते. 

 

 िळू िळू dम्यात ms वेuळaच नात हनमाषि झालa. 
रोज शाळेनaतर चा msमेsाaसाठी वेळ िेि जा्त dवडू 
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लाuल. नानाaना हशषि vेि tपू dवडत cसे पोरीला ्या 
sाळातिी महैरs sर्याच ्व्न िोत. पि msा dजाराने 

नानाaना जtडल dहि पोरीची हचaता ्याला tाh लाuली. 
पि पोरीचािी िॉ िोता sी शेवटपयंत नानाaची सेवा sरायची. 
नानाaची सेवा sर्यात मीिी cषताला साथ हिली. पोरीने 

tपू सेवा sेली ्याaची पि ्याaना िे सuळa  बvवत न्ितa. 
sोव्या िाताaना eतsa  sाम बvनू ्याaचा gर िाटून येf 

शेवटी ्याaनी हनिषय vेतला sी cषताला माf sडे पाठवायचa  
माf ्ििजे cषताची मावशी. हतला सuळे माf ्िित tपू 

रेमळ... ्िितात ना .... माय मरो dहि मावशी जाuो cuिी 
तशीच. पि िो माfचा नवरा हततsाच sपटी िोता.  माf 

cषता्या vरी नेिमी येत cसत. ्या येत ते्िा dमची tपू 

ध्माल cसे tपू tाh dित ्या dम्यासाठी . cषता 
eतsाच जीव ्या मला dहि मिाड़ाला लावीत . dमचा 
भातुsलीचा tेळ बvनू ्या मला dहि cषताला नेिमी 
साauत cसत,       

“बाळाaनो , तु्िी tरे सवauडी dिात पि िुहनया लf वाfट 

dिे रे पोराaनो , जरा जपनू रिा " 

्या वेळी माf्या बोल्याचा cथष dम्या पाau्या श्िाना 
sळत न्िता पि ििावी नaतर जे्िा uाव सोडलa ते्िा 
िळूिळू ्याचा cथष gलuडत uेला. dज नािी ्िaटल तरी 
बारा व्े uेली ६ा सu्या uो१ीना पि dज हि तो 
हजवaतपिा eथे जािवला. नaतर जशी cषता माf sडे uेली 
तस tपू पोरs झा्यासारt वाटू लाuल. sसातरी ििावी 
पास झालो dहि पुढ्या हशषिासाठी uाव सोडलa .  
 

 dज ्या msा नजरेने सu्या भतूsाळाला समोर 

dिनू gभ sेल.  sोि cसेल ती ्यती हवचार sॳन sॳन 

डोs cuिी सु्न पडल िोत. sशातच लष लाuेना हवचारव 

तर sुिाला ते sळेना. मu ठरवलa हs सa्याsाळी 
sाsाaसोबत िेरिटsा मारायला जाव शेतात dहि चौsशी 
sरावी. सa्याsाळचा शेतातला िेरिटsा ्ििजे sाsाचa 
सu्यात dवडता वेळ cसे sािी sाम cसाल हs d्िी 
cसच ्या वेळी sाsाaसोबत जाhन पिूष sॳन vेत. sाsा 
िार ्यविारी पि मनाने tपू चाauले. sाsा-sाsू uावात 

dिशष जोडपे ्ििनू ूळtले जाf. ्यविारा्या ृ१ीने sा 
cसेना पि sाsा सu्याaना मित sरीत cसे. मनाने िार 

रेमळ िोते sाsा. 
 

 sाsा हनvाले मी sाsाaना ्िटलa “sाsा , थाaबा 
dज मी हि येतो सोबत" 

sाsाaनी मा्याsडे बहvतले dहि ms ह्मत िा्य िेत 

्ििाले " चल बाळ " 

sाsाa्या ्या नजरेतनू dहि िा्यातनू ्प१ sळत िोत 

हs ते जािनू dिेत मा्या मनात sाहितरी चलहबचल dिे 

ते. tपू वेळ चालत uेलो मा्या डो्यात सतत तोच हवचार 

चाल ूिोता sाsाaसोबत िोतो तरी मन मार भलतीsडेच िोत 

sाsा म्येच थाaबले "dिी बाळ sाय झालa sसला हवचार 

sरतोस dला ते्िापासनू तुझa लष sुठेतरी िुसरीsडेच 

dिे" 

मी ित ्िटलa "g नािी sाsा cस नािी sाaिी " 

sाsाaना sाय dहि sस हवचारव हि्मतच िोfना . पि 

sाsाना मा्या मनातली vालमेल मार sळत िोती. 
  

 "dिी मोsळेपिाने हवचार बाळा जा्त हवचार 

sेलेला चाauला नसतो. sािी शasा cसेल तर 

मनमोsळेपिाने हवचार" 

          

 मला माहित िोत हs िीच चाauली वेळ dिे sाsाaशी 
बोलायला पि जीभ sािी वळेना शेवटी थरथर्या ूठाaनी 
हि्मत sेली. 
"sाsा , cषता uावात परत dली sा ?" 

sाsाa म्येच थाaबले िोन हमहनट मला ्यािाळत ्िटले" 

िो………। " 

      

 sाsाaचे ते gतर msून cauात जि ूहबजली सaचारली. 
पुढे sाsा sाय बोलले sािी माहित नािी. जर ती cषता 
िोती तर बोलली sा नसेल. cषता uावात परत dली िेच 

मला ्व्नवत cस्या सारt िोत. पि ती माfsडुन परत 

sा dली cसेल. माf्या नवर्याने vरातनू िाsलनू हिलa 
नसेल ना. नािी नािी sिाहचत नाना बरे झाले cसतील 

..िेवाचे शत:श dभार.    

                         

 d्िी vरी dलो sाsू ने म्त जेवि बनहवल िोत. 

पि dज ्या जेविाsडेिी लष लाuेना. रािून रािून cषता 
डो्यापुढे येh लाuली dता माझी tारी झाली िोती हs िो 
न िो ती cषता च िोती . चाaि्यारातीची हsरहsर मनात 

cसa्य हवचार sाय sरावे sळेना वाड्यावर जाव पि नाना 
ना dवडल नािी तर हsवा cषता dता dप्याशी बोलेल 

हs नािी याची हभती. cसa्य हवचारात सारtा sूस बिलत 

िोतो. हतत्यात sुिीतरी िळूच डो्यावर िात ठेवला. tपू 

माया िोती ्या ्पशाषत. 
"dिी हsती हवचार sरतोस. sाय चाललय मनात जरा 
साauशील sा " 

            

 वळून बहvतलa तर sाsा बसले िोते gशाशी . मी 
ताडsन gठलो, 
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“sाsा तु्िी cजनू झोपला नािीत ?" 

sाsा ्ििाले " dिी cरे त ूdला ्या हिवसापासनू बvतोय 

तुला sुठेतरी िरवलेला हिसतोस त ू dतािी माvास पासनू 

बvतोय तुला सारtा sूस बिलतोस त.ू sाय चाललय 

मनात बोल तरी " 

         

 sाsाचa ते रेमाचa बोलि nsून वाटलa sाsाaना 
हवचारावa  "sाsा sािी नािी ्या हिवशी रारी िेरिटsा 
मारत िोतो. sहधsुिास ठाhs पि नाना्या वाडयाजवळ 

पोिचलो हतsडे cचानs sुिीतरी समोर dलa ्ििजे ती 
ms बाf छे छे बाf sसली ms मुलuी िोती. हत्याबॖलच  

हवचार sरतोय ." 

         

 पुढे sािी बोलिार हतत्यात sाsाच ्ििाले " cरे 

ती cषता cसेल पोरा. नाना uे्या नaतर ती वाड्यावरच 

रािते.”  
म्येच sाsाचa बोलि तोडून मी ूरडलो "sाय sssssss  

नाना uेले ? sधी dहि sसे? मला sा नािी sळवलa ?" 

     

 sाsाना माहित िोत हs शाळेत cसताना नाना 
dहि cषता मला हततsेच जवळचे िोते. मा्या रनाaना 
gतर िेत ते ्ििाले "dिी cरे dताच तीन व ष् झाली पोरा. 
dजारपिाने िार र्त झाले िोते ते. िो पि जा्याdधी 
तुझी dठवि sाढली िोती बर ्याaनी”  मा्या डो्यात 

cरूa्या धारा वािू लाu्या नानाचीms ms uो१ msा 
सारtी समोर येh लाuली . नानाaनी पु्िा मा्या डोs 

्याa्या माaडीवर ठेhन sुरवाळत मला समजावलa. 
"dिी cरे र्येs मािसू जuात येतो तो जा्यासाठी. मधला 
sाळ cसतो तो जuायचा . नानाचa dयु्य हततsच िोत 

बाळ . झा्याuे्याला हवसॳन पुढे चालायचa cसत 

dयु्यात" 

 

 मी रडत रडतच sधी झोपी uेलो sळलaच नािी.  
सsाळी gठलो m्िाना sाsा शेतात uेले िोते. मी पटापट 

सuळ dवरलa. नानाaची बातमी msली dहि पाय dता 
रािवेना msिा वाड्यावर जा्याचा हनचय sेला . sाsू ला 
बािेर जातो साauनू तडs वाडया्या हिशेने हनvालो. 
जसजसा वाडा जवळ येत िोता तसतसे ृियाचे ठोsे वाढत 

िोते. मनात ms हभती िोती ती cषता बॖल. वाड्यावर 

पोिचलो dहि बvतो तर sाय िरवाजा gvडाच िोता. वाडा 
नेिमीरमािे msिम टापटीप dवरलेला        
" cषता … cषता sss " िाs माॳन पि िुasार नािी. 
 सuळा वाडा शोधला पि वाडयात sुिी न्ित . पि dज 

ठरवलaच िोत हs cषता ला भेटायचa. हतथेच वाट बvत 

बसलो. वाड्यावर येhनिी मनात्या हवचाराaच sािूर sािी 
sमी िोfना.  नाना uे्यानaतर sसे हिवस sाढले cसतील 

cषता ने dहि माf च sाय माf ने cषताला ६ा भ्या 
मोठ्या वाडयात msट तरी sस रािू हिलa cसेल. माf पिssss  

छे छे cसा हवचार sसा sॳ शsतो मी. नािी नािी माf तर 

cषताची िुसरी माय िोती. वाट बvनू बvनू सa्याsाळ झाली 
पि sुिीिी esडे dले नािी. cषता मला बvनू पु्िा माf 

sडे तर हनvनू uेली नसेल ना. ्या हिवशी हनराशेने vरी 
परतलो. vरात हशरताच sाsाaनी हवचारले, 

“बाळ , dलास वाडयावर जाgन. भेटलास cषताला" 

मी tोटaच sाsाaना साaहuतलa " नािी नािी sाsा मी cसच 

जरा हिरायला िोतो " 

   

 sाsू समोर बोलि मला जरा cवvड्या सारt 

झालa. ्यािी रारी sाsाaनी मला dपुलsीने हवचारलa पि 

dज मार मी sाsाaना sािी न साauताच झोपी uेलो .  चार 

हिवस झाले मी सारtा वाडयावर जाh लाuलो पि रोज 

रमािे हतथे sुिीिी नसे मu माझी प्sी tारी झाली हs 

cषता परत माf sडे uेली cसेल. मनाला सारt बोचत िोत 

हs cषता ला dपली हsती sमी भासली cसेल नाना 
नसताना हतने sसa साaभाळलa cसेल ्वताला . m्िाना 
सुॉ्या सaपत d्या िो्या. पि मन cषता्या हवचारातनू 

sािी बािेर येfना. शेवटचे िोन हिवस बाsी िोते परतीचे पि 

मनाला वाटत िोत हs eथेच रािावa sायमच. पि dताच sुठे 

्थायीs झालो िोतो. शिरात cशी चाau्या पuाराची 
नोsरी हमळिेिी जरा sठीि. ्यामुळे जड caतsरिाने 

परतीचा रवास sरावा लाuिार िे हनहचत िोत. वाfट वाटत 

िोत ते cषताला न भेट्याच. रोजरमािे िुपारच जेवि 

dटोपुन जरा वामsुषी साठी पिूडलेलो िोतो sाsू dपली 
हववीध िुलाa्या माळा sरत िोती ्या िुलाa्या माळा बvनू 

cचानs मला dमचा भातुsलीचा tेळ dठवला. ते 

cषताने िुलाaनी सजवलेलa निीsाठच vर dहि पा्यात 

िuड िेs्यानaतर चा तो dवाज. मी तडs gठलो. 
"dिी cरे sुठे हनvालास cरे च्पल तर vाल." 

sाsु्या रनाला gतर िे्याच िेtील भान न्ित. तसाच 

cनवािी पायाने लuबu चालत निीsाहठ जाg लाuलो. 
जसजशी निी जवळ येत िोती तसतसा िवेत तोच uारवा 
जािवु लाuला. eत्या व्ाषनaतर dजहि cस वाटत िोत हs 

तोच हजवaतपिा हतथे dिे. tुप रस्न dहि dनaििायी 
वाटत िोत. ती पायवाट dजहि तहश्या तशी हिरवहळने 

भरलेली िोहत. ms षि वाटल eतs sाहि vडुन uेल तरर 

sसा हटsला cसेल िा हजवaतपिा ६ा माहतत?  जसजशी 
नहिजवळ येत िोती ms ूढ लाuली िोती. जसा ्या 
िुलाa्या झाडाजवळ पोिचलो तस तोच पा्यात मारले्या 
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tड्याaचा dवाज sानी पडला. तोच मधुर dवाज. मu 

निीsाठ्या ्या झाडाजवळ पोिचलो तर sाय cuहि 

नेिमी सारtा भातुsलीचा tेळ cजुन हजवaत िोता हतथे . 

तोच सaसार dजहि हतथे िोता. िे सuळ बvुन tुप dचयष 
वाटल. sुिी माaडला cसेल िा tेळ?   

     

 तेवढ्यात ms dवाज sानी dला " dहि dलास 

.ये ...मला पुिष हववास िोतास तु परत येहशल. बv dजिी 
dपल vर मी cसच  ठेवलय. sमी िोती हत ित तुझी "  

मी हनश्ि पिे msत िोतो. 
"tुप वाट बvायला लावलीस dहि तु  पि dता dलस तर 

थाaब मला dहि या vराला तुझी uरज dिे "  िा तर cषताचा 
dवाज िोता ्ििजे cषता वाड्यावर नसुन eथे वाट बvत 

िोती .  
"cषता ,,तु ......तु eथे sशी. cu तुला भेटायला मी वाड्यावर 

uेलो िोतो तुझी tुप वाट बहvतली पि हतsडे तर sुिी 
न्ित "  

           

 माझ बोलि पुिष िो्याdधीच ती मला येgन 

हबलuली . हतने हमठीत मला vॉ dवळुन vेतल dहि 

रडायला लाuली .  
" dहि हsती रे वाट बvायला लावलीस. sा मला सोडुन 

uेलास तु ? " मला समजेना हतला sस समजावु .  

               

 मीिी हतला बािुपाशात vेतल. "cषता तु शाaत िो 
dधी. बv dता मी dलोय ना सuळ हठs    िोeल बv "  

हत हमठी eतहs सुtि िोती हs सोडुच नये cस वाटत िोत. 

थोड्यावेळाने मu d्िी पु्िा नेिमी सारt पा्यात tडे 

मारत सुt.िुt वाटायला लाuलो. m्िाना tुप बडबड 

sरिारर cषता dज msिम शाaत िोती. मीच मu dज 

बोलायला सुॲवात sेली 
"cषता नानाaबॖल sळल मला tुप वाeट वाटल u. पि माe 

च sाय तु तर हत्याsडे िोतीस मu esडे sशी ? " 

cषता पु्िा िुaिsे िेgन रडु लाuली.  "dहि सuळ जu मला 
सोडुन uेल रे ..जसा तु सोडुन uेला िोतास . "        

िे msताच पायाtालची जहमन सरsली मा्या ......  माe 

पि ....... sशी जuली cसेल माझी cषता msटी. मायेच छर 

तर लिानपिीच िरवल dहि dता माe पि. ्या 
सa्याsाहळ dयु्याभरा्या tुप u्पा मार्या d्िी. रारी 
हतला वाड्यावर सोडुन मी vरर परतलो.  
          

 नानाa्या dजारपिातच ्याaचा मृ् यु झाला. नaतर 

cषता बरेच हिवस माesडे िोहत. माe d्िाला tुप 

चाau्या रsारे ूळtी. sिाचीत माe ने dमच भहव्य 

dहधच बहvतल िोत. लिानपिी्या dम्या पाauु्या 
tेळात हतला dमच भहव्य हिसल िोत. cषता ने जे sाहि 

साaहuतल ्यावॲन िे न्sी sी मी हजतsा हतचा हवचार 

sरत िोतो छे ची हवचार sसला तो रेमच ते ..्यािीरेषा 
जा्त रेम ती मा्यावर sरी. हतने जीवaत ठेवले्या ्या 
भातुsली्या tेळातुन ते ्प१ sळत िोत dहि हत 

हमठी..... ती हमठी तर मला जि ू ्वuाषतच vेhन uेली. 
eत्या व्ाषत vडले्या सवष uो१ी हतने मला साaहuत्या. 
नानाaच dजारपि जस वाढल तशी vरात येिारर हमळsत 

बaि झाली. cषताचा साaभाळ sर्यासाठी नानाaना cशा 
परर्थीहतत वाडा uिाि ठेवावा लाuला. cथाषत तो वाडा 
्यानी मा्या sाsाasडेच uिाि ठेवला िोता. sाsाaहशवाय 

हववासाच मािुस uावाम्ये िुसर sुिी न्ित. नानाaना 
cषताचे s१ dहि िाल बvवत न्िते. ्ििुन ्यानी sािी 
पसेै माe ला हिले dहि हतला माe सोबत पाठव्याचा हनिषय 

vेतला. cषता ्या deने हत्या ल्नासाठी sाहि िाहuने 

जपुन ठेवले िोते तेहि ्यानी माe ला हिले . माeला ्यानी 
साaहuतल sी िे िाहuने ित cषता्या िोिार्या नवर्याला 
ड़ायचे dिेत. ्यात ्यानी जावयासाठी हचॊी हि ठेवली िोती. 
लेहsची tुप sाळजी ्ििुन मनात्या sाहि uो१ी 
sिाहचत ्या हचॊी cसतील. माe ला माहित िोते हs dपला 
िु१ नवरा िे िाहuने हवsुन िेeल ्ििुन माeने ते sाsाa्या 
िवाली sेले dहि हवनaतीपवूषs साaहuतले sी cषता्या 
नहशबात जो sोिी cसेल ते िाहuने ्याला ड़ा sाsाaना 
सu्या uो१ी ठाhs ्ििनू ्याaनीिी सaमती हिली. 
cषता्या डो्यावर िात ठेhन वचनिी हिलa, 
 “बाळ, बाबाaची sाळजी sॳ नsो वाडया्या बि्यात ms 

uडीिी ठेवतो ्याaचा साaभाळ sरायला. त ूहनहचतa रिा.” 

           

 cषता dहि माf जड caतsरिाने हनvनू uे्या. 
माf्या vरी cषताच मन रमत न्ितa. हतथेिी ती dमचा 
निीsाठचा भातुsलीचा tेळ माaडी dहि माझी वाट बvत 

बसे. माfला sळून चुsल िोत  sी cषता मा्यावर tपू रेम 

sरायला लाuली िोती. पि मी परत येिार sी नािी िे 

हतलािी मािीत न्िते . माftपू समजतूिार िोती हतला 
cषता्या मनाहवॲॗ तीच ल्न sरायचa न्ितa. जोपयंत 

ती ्वतािून ्िििार नािी तोपयंत हतने हत्या ल्नाचा 
हवचार मनातनू sाढून टाsला. पुढे sािी व्ाषत नाना uेले. 

cषता पोरsी  झाली. नाना uे्यानaतर माf्या नवर्याने 

tपू रास ड़ायला सुॲवात sेली. cहतशय िु१मािसू िोता 
तो. sसा sाय माf्या नहशबात dला िेव जािे. cषता्या 
ल्नासाठी माfचा नवरा िात धुवनू माuे लाuला िोता . 

्यावेळी रीमaत लोs cuिी ल्t ्िातारेिी पशैा्या 
जोरावर तॲि सुaिर मुलंना ्याaचा ि्यास भाuव्यासाठी 
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ल्न sॳन vरी dित. माf यासाठीच ल्नाला taबीरपिे 

हवरोध sरत िोती हतला हतचा नवरा sसा dिे ६ाची पिूष 
s्पना िोती. eतsे व ष् sा guाच सaसार sेला िोता ्या 
माhलीने. sािी हिवस cसेच uेले dहि cचानs िेवाचा 
sोप झाला dहि माfला लt्याने जtडले. ती tाटीला 
हtळली. cषताने हतहच पि tपू सेवा sेली. पि शेवटी ्या 
िोvीिी िर्या. माf्या नवर्याने msा सावsाराबरोबर हतच 

ल्न ठरवलa. ल्ना्या  हिवसापयंत िोvंनीिी tपू हवरोध 

sेला पि माf लुळी-पाauळी झालेली ्यात cषता msटी 
शेवटी ्या नराधमा्या sू-sमाषला ्या बळी पड्या. 
ल्नाचा हिवस gजाडला. माfने sसतरी sॳन sाsाaना 
sळवल. sाsा िाहuने vेhन dले dहि सावsारा्या 
िवाली sेले 

“सावsार , िे cषत्या वहडलाaची ठेव dिे ्याची शेवटची 
e्छा िोती sी िे सuळa  हत्या नवर्या्या िाती सोपवाव. 

्यात ms हचठीिी dिे. 

“िुtत वातावरिात cषताच ल्न झालa. ती सासरी uेली. 
             

 ल्ना्या पहि्या रारी नववध ूtपू tुश cसते पि 

cषता ...... जि ू सार्या dयु्याचे cरुच हतने ्या 
मauलरसauी uाळले. हतला sळेना sी सावsाराला dहि 

बॖल sसa साauावa. तो जसा tोलीत dला cषता cजनूच 

vाबरली cuिी vामेvमू झाली. सावsार हत्याजवळ येhन 

बसला जसा ्याने िातात िात vेतला cषताने तो झटsला. 
सावsार िसला dहि ्ििाला,  
“cषता vाबॳ नsोस मी तु्यावर नवर्याचा ि्s 

िाtविार नािीये. gलट तुला हजथे रािायचे dिे हतथे नेfन. 

त ू शाaतपिे झोप. gड़ा सsाळी पाच वाजता dप्याला 
हनvायचे dिे.“  
cषताला sळेना sी सावsाराने पसेै िेhन dप्याला 
हवsत vेतलa dहि ..... तो uोड बोलनू िसवत तर नसेल ना. 
पि हतला ्याच ms्यापलीsडे िूसरा पयाषय न्िता .  
       

 पिाट झाली तशी ती तयारच िोती. सावsार हतला 
वाढयावर vेhन dला.   
“cषता तुला eथेच रिायचa िोत ना मu त ू रिा cuिी 
dनaिाने. िा नानाaचा वाडा dिे dजपासनू त ूतो साaभाळ. िे 

ल्नms बळजबरीच नात िोत. dज मी तुला ६ा बaधाaनातनू 

मुत sरतोय. sाळजी vे. sधी माझी uरज भासली तर 

न्sी sळव मला” 

 

 तसाच सावsार sाsाasडे uेला dहि ते िाहuने 

dहि हचठी sाsाa्या िवाली sॳन हनvनू uेला. cषता ला 
sळेना sाय चाललय  पि जे िोत िोत ते न्sीच सुtि 

िोत सावsाराबरोबर सaसार sर्यापेषा मा्या 
dठविंसोबत नानाa्या वाडयात राििa हतने पसaत sेल. 

नानाaची िेवावर tपू रॗा िोती sिाहचत ्याचच िळ िोत 

िे.  हsती यातना झा्या cसतील cषताला हजथे dहि 

बरोबर सaसाराचे ्व्न बहvतले िोते हतथे हतला वहडलाa्या 
वया्या मािसाबरोबर ल्न sरावa लाuलa िोत. हsती 
ृियिावs रसau िोता तो हत्यासाठी. मला ्वताचाच िार 

राu येत िोता. 
     

 dता सुॉी सaपत dली िोती. cषताला निीsाठी 
भेटायला uेलो . हतलािी मािीत िोत sी मी जािार dजिी 
हतने मला vॉ हमठीत vेतलa dहि पु्िा रडायला लाuली  
“cषता dजवर त ूtपू सोसल. तु्यारेमाला तोड नािीये u . 

मी ्वताला tपू नशीबवान समजतो. त ू चल मा्याबरोबर 

शिरात. dपि ल्न sॳन सुtाने सaसार sॳ. dता माझा 
पuारिी चाauला dिे“ 

ती ्ििाली, ”dहि मी वाडा सोडून sुठेिी जाh शsत नािी 
. नानाaनी वाडा uिाि ठेवला िोता tर पि पसेै िेडायला ते 

जuलेच sुठे “ हतचे िुaिsेचालचू िोते.  

“cषता रडू नsोस त ू msटी नािीस u dता” मी िी 
sुरवाळत हतला शाaत sर्याचा रय्त sॳ लाuलो.  
“dहि cरे नाना जuलेच नािी ्याची परतिेड ्ििनू  

uडी्या mवजी वाडयाची िेtरेt ठेवायचa sाम मला हिलय. 

िुलाa्या माळा बनवनू येिार्या पशैात मी पोटभरते. dज 

sाsाaचे थोर gपsार dिेत मा्यावर . तु्याबरोबर येि 

्ििजे sाsाaना िuा हि्यासारt िोfल . “ 

हतचे श्ि msून माझेिी डोळे डबडबले, ”त ू sाsाaची हचaता 
sॳ नsोस . बv ते न्sी तयार िोतील . “ 

 

 मी हतला पु्िा वाडयावर सोडून vरी uेलो . हनिषय 

्यायला dज ित msाच रार मा्याsडे िोती. . मी 
सa्याsाळी पु्िा sाsाaबरोबर शेतात िेरिटsा मारायला 
हनvालो शेतात्या नेिमी्या sॉ्यावर d्िी जाhन 

बसलो. sाsा िार ्यविारी. पशैाची परतिेड न झा्याने 

cषताला िेtरेtीसाठी हतथे ठेवलa. ्यामुळे ते हतला 
मा्यासोबत ये्याची परवानuी िेतील sी नािी याची जरा 
भीती िोती. मनात tपू vालमेल िोती पि sािीतरी हनिषय 

्यावा लाuिारच िोता. शेवटी हि्मत sॳन मी sाsाaशी 
बोलायचa ठरवलa, 
“sाsा, मी dहि cषता msमेsाaवाचनू नािी रािू शsत. 

d्िाला ल्न sरायचa dिे. “ 

“dहि मला मािीत dिे “ ्याaचa रहतgतर msूनमी ्त्धच 

झालो. 
“sाsा तु्िाला sसa ठाhs ? cषताने साaहuतलa sा ? “ 
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“नािी पोरा ती tपू uुिी dिे रे . िुt: s१ सिन sेले हतने 

पि तंडातनू ms रिी नािी sाढला sधी” “ 

              

 मu sाsाaना sळले तरी sुठून ? िे सuळa  ्याaना 
dधीपासनूच मािीत िोत ्ििजे ते dता परवानuी िेतील 

cशी tारी झाली. मनात dनaिा्या gs्या िुटू लाu्या. 
हतत्यात sाsा ्ििाले,  

“िे बv dहि, तुला मािीत dिेच sी dजारपिात नानाaनी 
वाडा मा्याsडे uिाि ठेवला िोता. पि हनयतीने ्याaना बार 

sेलाच नािी. मी मािुसsी्या ना्याने बरेच पसेै tचष sेले 

पोरा ्याa्या dजारपिात. dता वाडा साaभाळ्यासाठी uडी 
मािसू ठेव्या eतsa  सौ्य मा्याsडेिी नािी. मीिी dता 
्िातारा िोत dिे. sुिाचा dधार नसताना ्िातारपिी 
हनिान ्वतासाठी थोडा पसैा cसावा cसा वाटत. तु्या 
dहि cषता्या ल्नाला माझा नsार नािी पि dता तुझा 
हनिषय तु्याच िातात dिे बvF” 

         

 िे msून मी जरा सुtावलो . dता परवानuी साठी 
हवशे् sसरत sरायला लाuिार न्िती  पि यावॳन िे 

्प१ िोत sी ते cषताला वाडा सोडून मा्यासोबत यायला 
तयार िोिार न्िते. मी dताच तर नोsरीत ह्थरावलो 
िोतो. पuारिी चाauला िोता . ्यात शिरात राििa 
dवडायला लाuलa िोत ते सuळa  सोडून uावात राििa ्ििजे 

हशषिाला हतलाaजली िे्यासारt िोत. ्याaनी बोलिa पुढे 

चालचू ठेवलa, 
“dहि ्िितात ल्ना्या uाठी ्वuाषत बाaध्या जातात 

तसा तुमचa dिे बv . तुम्या dयु्यात नाना तु्िाला िेव 

ॳपात भेटलेत ्ििनू dज eत्या व्ांनaतरिी तु्िी 
msमेsाaसमोर gभे dिात “ 

  

 मला sळत न्ितa sी मधेच नानाaचा g्लेt sसा 
dला पि मी sािी हवचार्या dधीच sाsाaनी मा्या 
िातात ms डबाहिला  “dहि िे vे , िी तुझी cमानत” 

sसलातरी डबा िोता तो. मी तो gvडला ्यात नववधचेू 

िाहuने िोते dहि सोबत ms हचॊी िी िोती.  मी ती हचठी 
gvडून वाच ूलाuलो. 
“dहि sसा dिेस त ू , मजेत ना! मजेतच रिा. cरे cसा 
dचयष चहsत िोh नsोस. मला पिूष tारी िोती sी त ूपरत 

येशील. पोरा तुला dहि cषताला मी sे्िाच ूळtलa िोत 

बालपिी्या सaसारातच तुमचa रेम sळत िोत . मला sळून 

चुsल िोत sी मा्या cषताला तु्याहशवाय चाauला वर 

शोधुनिी सापडिार नािी. हतचािी जीव तु्यातच uुaतला 
dिे. पसैा sाय पोरा dज dिे gड़ा नािी. पि मनाची 
रीमaती िेच सu्यात मोठa वभैव cसत बv.  tपू सेवा 

sेलीस त ूमाझी cuिी mtािया पोट्या पोरासारtी. dहि 

मा्या पोरीलािी dधार हिलास. dजपयंत तु्या रेमा्या 
बळावरच ती जाuली बv. तु्िी िोvाaनी msमेsाaना िार 

जीव लावलाय dहि पुढ्या dयु्यातिी cसाच सोबत रािा. 
मला मािीत िोत sी माझे िात तु्िाला dहशवाषि ड़ायला 
राििार नािी . मा्या िातनू sािीतरी sतष्य पार पड्या 
eतsa  माझ नशीब पि नािी बv. cषता्या dfने िे िाहuने 

हत्यासाठी साaभाळून ठेवले िोते. dज ते तुला िेतोय . 

भातुsलीचा tेळ जसा माaडत िोतात तसाच सुtाचा सaसार 

माaडा. िीच माझी शेवटची e्छा dिे .  माझे dहशवाषि सिवै 

तुम्या पाठीशी dिेत.  

तुझाच नाना 
 

 m्िाना मा्या डो्यातनू cरु्या धारा वािू 

लाu्या िो्या . मला sळून चुsल sी नानाaचा हsती 
हववास dहि रेम िोत मा्यावर. mवढयात sाsाaचे श्ि 

sानावर dले, 

“dहि नानाaनी िी ठेव dहि िे पर ्याa्या जावयासाठी हिले 

िोते बv gड़ा माझा िी भरवसा sाय ्ििनू dज तुझे तुला 
सुपिूष  sेले“ 

         

 d्िी vरी परतलो. िात पाय धुवनू जेवायला बसलो. 
vरात msिम शाaतता िोती. sुिीच sुिाशी बोलत न्ितa. 
जेवि msिम शाaततेतच पार पडलa. रोजरमािे मी caथॳि 

टाsली. dज sाsाa्या मनाच ूझa जि ूिलs झालa िोत. 

ते cuिी शाaत झोपी uेले. 

         

 dज शेवट्या रारी ms ms धाuा मा्यापुढे 

gलuडला. सu्या रनाaची cचsू gतरे मला हमळाली. 
cषता्या ल्नाaनaतर sाsाaनी नानाaची हिलेली ठेव 

सावsाराला हिली. ्याने ती हचठी वाचली dहि ्याला िी 
uो१ sळून चुsलीsी cषता sुिा dिीवर रेम sरते. 

सावsार तसा चाauला मािसू ्ििावा sी dम्या रेमाची 
िोरी बळsट ्ििावी पि मोठ्या मनाने ्याने सuळa  
समजनू vेतलa. सावsाराने sाsाaना ती ठेव परत sेली dहि 

cषताला वाडयावर ठेव्याची हवनaती sेली. ्याaनी सuळी 
िsीsत sाsाaना साaहuतली. dज तो सावsार ्ििजे 

िेविूतच ्ििावा. 
         

 dजची रार िार शाaत dहि िलsी वाटत िोती. 
सuळे िडपि सuळी ूझी िूर झाली िोती.  dज मी माझा 
हनिषय प्sा sेला िोता िी रार ्ििजे माझ dयु्य 

पालटविारी सsाळ vेhन येिार िोती. मी cuिी शाaत झोपी 
uेलो. 



नेटभारी f साहि्य चळवळ............................................................................................................................. .................................................. netbhaari@gmail.com 

नटेभारी f हिवाळी cas २०१६                                                                                       netbhaari.jimdo.com 284 

 

 

 

 सsाळ sधी झाली sळलेच नािी. रोजरमािे sोडे 

gलuडिारी सsाळ dज िार रस्न वाटत िोती सsाळी 
सsाळी पषाaची हsलहबल सुॳ िोती. मी सामानाची 
जमवाजमव sेली dहि बॅu भॳन बािेर ठेवली. sाsुने 

dज मा्या dवडीची ्यािारी बनवली िोती. मी ्यािारी 
sेली. sाsा नेिमीरमािे cauिात्या tाटेवर बसनू िोते.  

पि dज ्याaचa ्यािारीच ताट तसच िोत m्िाना चिा 
िेtील थaड झाला िोता. sाsाaचा चेिरा dज िार gिास 

वाटत िोता. डोळेिी पािावलेले िोते. sिाहचत मी जािार िे 

्याaना cपेहषत नसावa. पि मी मा्या हनिषयावर मार ठाम 

िोतो. sाsाaशी न बोलताच मी sाsूa ना साauनू तसाच 

हनvालो, 
“sाsू , du uाडीला cजनू बराच वेळ dिे मी जरा ms 

sाम हन्ताॳन येतो” 

वळून sाsाasडे बहvतलa तर sाsाaची नजर तशीच शू् यात 

sािीतरी शोधत िोती. लuबuीने मी निीsाठी पोिचलो... 
नेिमीरमािे cषता हतथेच िोती.  
“dहि dज तुला जायचय ना? त ूtरच मला सोडून जािार 

िा हवचारच मला मरिा्पि वाटतोय“ पु्िा रडत रडत हतने 

मला हमठी मारली. dज मार मला हतचे cरु थाaबवायचे 

न्िते. हतला मनमोsळ रडू ड़ायचa िोत . जशी ती शाaत 

झाली मी हतला बािुपाशातनू बाजलूा sेल . 

“cषता झालa रडून शाaत िो वेडाबf. “ 

“dहि तुला नािी sळायच रे िे िुtF” पु्िा िुaिsा िेत ती 
्ििाली. 
        

 नानाaची ठेव हत्या िातात िेत मी ्ििालो, “cषता 
िे vे नानाaनी िी ठेव ्याa्या जावयासाठी ठेवली िोती. बv 

जरा gvडून” 

हतनेिी ते gvडून बहvतलa ्यात ते पर हत्या  नजरेस पडलa. 
हतने ते वाचायला vेतलa. पर वाचताaना मा्या डो्यात जसे 

cरु िोते तसेच हत्यािी डो्यात dले. पि षिीs sा 
cसेना ते dनaिार ू िोते. नानाaनी tरच हत्या रेमाला 
ते्िाच ूळtलa िोत. dज ते cसते तर हतचा dहि 

हत्याजवळ cसता. पर सaपताच ती भानावर dली, 
“dहि dता याचा sाय gपयोu िे िाहuने िा सaसार dता 
मा्या gपयोuाचा नािीये . dज त ूजाशील ..तो sधीिी परत 

न ये्यासाठी ... पि मी ..मी मार पु्िा ......” 

 हतच वा्य पिूष िो्याdधीच मी हतला हमठीत vेतलa , 

“cषता duा वेडी dिेस sा त ू पु्िा cसा बोल ूनsोस त ू

msटी नािीस यापुढे मी dिे तु्या सोबत dयु्यभरासाठी.” 

ती वाडा सोडू शsत नािी िे हतला मािीत िोत , 

”cरे पि मी वाडा सोडून जाh शsत नािी वाडा sाsाasडे 

uिाि dिे.” 

    “त ू्याचा हवचार sॳ नsोस चल मा्याबरोबर” मी हतला 
सरळ मaहिरात vेhन uेलो. सवष िाहuने vालनू सात िेर्याaनी 
हतला बaधनात cडsवल. तसाच हतला vेhन sाsाasडे 

dलो. 
“sाsा sाsू ..बvा sोि dलाय ..तुमची सनू dलीये “ 

sाsू msिम tुश झाली हतने cषताच dहि माझ ्वाuत 

sेल. d्िी िोvाaचे dहशवाषि vेतले. पि sाsा cजनू शाaतच 

्याaना sळेना मे cसsा sेलa,   “dहि cरे त ू....” 

्याaचa बोलिa मधेच थाaबवनू मी ्ििालो , 
 “sाsा मला बोलायचa dिे तुम्याशी . dज मी िरलो 
..मा्या रेमाचाहवजय झाला . शिरात रािून पसैा 
sामाव्याची tपू ्व्न िोती पि नाना्या ्या msा 
पराने माझे हवचार ..हवचार sाय माझे dयु्यच बिलले. dज 

मी ठरवलय sी eथेच रािायचa cषतासोबत dहि तुमची 
भरभॳन सेवा sरायची. नानाaचे शेवटी िाल झाले मरताना 
्याa्याजवळ d्िी न्ितो पि तसे िाल तुमचे िोh िेिार 

नािी. हमळेल ते sाम sरेल. िोvाa्या पोटापुरत sामावेल 

पि तु्िा सu्याaना सोडून नािी जािार sुठे. 

  

 sाsाa्या dनaिाला पारावार gरला नािी ते tपू 

tुश झाले . मला जवळ vेत ्ििाले , 

“dहि बाल tपू uुिी dिेस त ूtा्या हमठाला जाuलास. त ू

तुझे ्व्न सोडून dमची सेवा sरिार ६ा पेषा dमच मोठ 

भा्य sाय cसेल . पि ..पि ती बॅu..ती बॅu sा भरलीस मu 

त ू?” 

मी िसत gतरलो,  ” sाsा ती बॅu मी परत जा्यासाहठ नािी 
भरली तर cषता सोबत वाडयावर जा्यासाहठ भरली. 
नानाaची शेवटची dठवि dिे ती dम्याsडे तुमची सेवा 
sरत sरत ्या dठविीलािी जपायला नsो sा” सuळa  
वातावरि cuिी dनaिमय झालa dता sाsािी िार 

थsलेले िोते ्ििनू ्याaनी मला ्याaची शेती पािा्याची 
e्छा िाtवली मी िी ते मा्य sॳन cषताला vेhन 

वाडयावर uेलो. 
            

 dज वाडयाबॖल ms वेuळीच dपुलsी वाटली. 
वाडयात पाय ठेवताच cस वाटत िोत जसa ms समाधानी 
dहशवाषि sुिीतरी िेत dिे. नानाच cसतील ते...  

्वuाषतनूिी dमचा सुtी झालेला सaसार ते ्यािाळत 

cसतील. न्sीच......... cषताचा तर dनaि uuनात मावत 

न्िता. dज हतचा msटेपिा सaपु१ात dला पवूीची cषता 
dज पु्िा हत्यात हिसत िोती. बालपिी माaडलेला 
भातुsलीचा tेळ dज tर्या cथाषने सaसारात माaडला हतने 

..cuिी तसाच.... . 
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 tर्या cथाषने dज मला रेमाचा cथष dहि ्याची 
रहचती sळाली िोती. साता समुिापालीsडच जu मी 
cनुभवलa. माझी cषता मला परत हमळाली. sाsा sाsुa च 

रेम हमळालa. शिरात रािून sिाहचत मी पसैा sमावला 
cसता पि िे सuळa  न्sीच नािी. dज ्वताला dहि 

नानाaना ms वचन हिल.. cषताची dहि हत्या रेमाची साथ 

sधीच सोडिार नािी .....cuिी सातज्ममी ित हतचाच 

िोवनू रािीन…..ित dहि ित हतचाच dहि. 

*** 

sनिता महािन  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

sनिता  
रनरोप  
 

सa्sार सावलीत तुम्या 
d्िी सारे vडलो 
dशीवाषि vेgनी तुमचे 

d्िी पुढे हनvालो  
 

uुॲजनाa्या ञानिानाने 

vडलो d्िी tरोtरी 
यश सaपािून dता 
लौहss वाढव ूपरोपरी  
 

ड़ा हनरोप d्िाला 
मन जड जािले 

िात हिरता पाठीवॲनी 
डोळे ूले जािले  
*** 
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sथा  
हॉ्टले 

 

 सa्याsाळी िॉ्टेल मध्या ॲमम्ये नरता िॉरर 

sािaबरी वाचत बसली िोती. वाचता वाचता वेळ sसा uेला 
sळले नािी  caधाॳन dले िोते. हतने लाfट लावला व ती 
पु्िा वाचत बसली. cजनू mtािा तास gलटला cसेल. हतला 
sुिीतरी रडतaय cसa वाटलa. हतने dवाज नीट ns्याचा 
रय्न sेला. पि dवाज बaि झाला िोता. हतने पु्िा 
पु्तsात डोsे tुपसले. ्या शाaततेत हतला डोcर बेलचा 
dवाज eतsा sिषssष श वाटला sी ती िचsलीच! हतने 

भीतभीतच िरवाजा gvडला. समोर नीता gभी िोती. "sाय ua 
नीता, हsती vाबरवलaस ? " हतने हचडून नीताला हवचारले.  

"नािी ua, वॳन sुिाचा तरी रड्याचा dवाज dला, मी 
vाबरले ्ििनू तु्याsडे dले!" 

"cua dवाज मी पि nsला, पि नaतर बaि झाला … " ती cसे 

्ििताaनाच पु्िा रड्याचा dवाज dला. sुिी तरी िब्या 
dवाजात िुaिsे िेत िोते. िोvीिी ्त्धतेत dवाज nsू 

लाu्या.  
"ms sाम sॳ या, dपि वर जाhन बv ूया sोि dिे ते .. 

" नरताने मनाची तयारी sेली. पि नीता tपू vाबरलेली 
िोती.  
"वेड्यासारta sािी पि नsो sॳस, नरता .. तुला माहित 

dिे ना ्या योहuताचा d्मा वर हिरतोय ते! "  

"नीता, ती cिवा cस ूशsते, भासिी cस ूशsतो.. "   

"नरता, मला नािी tारी sरायची.. " 

"पि मी dज sरिार dिे .. dर या पार!" नरताचा हनचय 

प्sा िोता. "त ू येतेस हs मी जाh ?" हतने नीताला रन 

sेला.  
"मी नािी येिार, नरता! ्लीज त ू पि नsो जाhस , मला 
msटीला eथेिी भीती वाटेल.. " नीता रडवेली झाली िोती. 
"u्प ua, sािी नािी िोत. मी वर जातेय "cसa  ्िित नरता 
हतला हतथेच सोडून ॳम मधनू वर्या मज्यावर 

जा्यासाठी बािेर पडली.  
 

 msिा सु्मा बरोबर बोलता बोलता सोनम्या 
हव्य हनvाला ते्िा नरताने सु्माला हवचारले, 

" सु्मा, त ूsा eतsा वे् sरतेस सोनमचा?" 

"नरता, हत्यामुळेच मी माझी हजवलu मरैीि योहuता 
uमावली dिे.. " 

"cरे िो, त ूमला योहuता बॖल साauिार िोतीस ना, साau ना 
्लीज… "  
नरता्या हवनaती वॲन सु्माने साau्यास सुॲवात sेली. 
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"योहuता ते्िा sॉलेज्या शेवट्या व्ाषला िोती. िोन 

व्ांपवूी हविम gफष  हव्sीवर हतचे रेम जडले िोते. पि 

sािी हिवसाaपासनू तो हतला टाळू लाuला िोता...cहि mि. 

वाय.ला नुsताच रवेश vेतले्या सोनम सोबत तो हतला 
नेिमी हिसत िोता. ms हिवस हतने ्याला ्याबाबतीत 

्प१ हवचारले. पि ्याने gड़वा gडवीची gतरे हिली. वर 

हतलाच सुनावले, “मी sोिाबरोबर बोलायचे, sोिाबरोबर 

हिरायचे िे त ू मला हशsवु नsोस..dहि यापुढे मला 
भेटायचा रय्न sॳ नsोस..”  
 

 योहuता पिूषपिे sोलमडली. ती हतथनू तड़s 

िॉ्टेल मध्या ॲमवर uेली. msाaतात िमसािमशी रडली. 
िोन हिवस ती sॉलेजमधे हिसली नािी ्ििनू मी हत्या 
ॲमवर uेले. हतने िरवाजा लावनू मला सवष िsीsत 

साaहuतली व ती रडू लाuली. मी हतचे साa्वन sरीत हतला 
u्प sेले dहि “c्यासात लष िे, gड़ापासनू sॉलेजला ये” 
्ििनू समजावले. 

 

 िुस्या हिवशी ती sॉलेजला dली. शेवटचे ले्चर 

सaपले ते्िा sॉलेज बािेर पडली तर नेमsा ्याचवेळी 
सोनम्या िातात िात vालनू हव्sी समोॳन येताaना 
हिसला. हतला ते सिन नािी झाले. ती ॲमवर रडत राहिली. 
हत्या बाजू् या ॲम मेट्सनी हतला समजावले. पि हतने 

हव्sी पासनू िूर िोिे िारच मनावर vेतले िोते. रारभर ती 
रडत िोती.... dहि पिाटे तीन्या सुमारास हतने िॉ्टेल्या 
टेरेसवॳन gड़ी मारली. िुस्या हिवशी मी sॉलेज मधे dले 

ते्िा मला sळले. मी िॉ्टेल्या हिशेने धाव ठोsली. 
रता्या थारो्यात पडले्या हत्या मतृिेिावर सफेि 

sापड टाsलेले... ब्याaचा uराडा … ्याaना dवर vालिारे  

पोहलस..… िे सारa  पािून मी सु्न झाले. ्यानaतर cजनूिी 
रारी िॉ्टेलवर cधे म्ये हत्या रड्याचा dवाज येतो. 
sुिा sुिाला रारी-cपरारी ती िॉ्टेल्या passage म्ये 

हिसते. ्यामुळे ते्िापासनू रारी्या वेळेला िॉ्टेल्या 
पररसरात sुिी msटे हिरत नािी."  

"ूि. tपू वाfट झाले, पि मला ती िॉ्टेल म्ये हिसते िे 

मार पटत नािी." नरता ्प१च ्ििाली. 
"मलािी dधी नािी पटायचे. पि dता िॉ्टेल मधे रािािारे 

्िितात, तर हववास ठेवला पाहिजे बाय्.. हनvते मी" 

"बाय्.." ्िित नरता िॉ्टेल्या हिशेला वळली... 
्यानaतर िोन हतन हिवसाaनीच नरताला सु्मा्या 
बोल्यात sािीतरी तथय dिे cसa वाटू लाuलa िोतa. वर्या 
मज्यावर रारी sुिीतरी रड्यासारtे dवाज यायचे. हतने 

ms िोनिा वर जायचा हवचार sेला, पि हतची हि्मत नािी 

झाली. पि dज हतने हवचार sेला िोता. sािी झालa तरी 
dज वर जायचaच... 

....dहि dज नरता वर जा्यासाठी हज्या्या पाय्या 
चढत िोती. नीता vाबॳन tालीच थाaबली िोती. वॲन 

थाaबनू थाaबनू िूaि्याaचा dवाज येत िोता. ती िोन चार 

पाय्या चढली cसेल तोच पाठून sुिीतरी हतला tेचले. 

हत्या छातीत ध्स झाले. िचsून हतने माuे मान हिरवली 
तर ती नीता िोती. "नीता, त ूना! हsती vाबरवलaस 

dता पि!" ती वतैाuनू पि िब्या dवाजात पुटपुटली. 
"मu मी sाय sॳ..? मला msटीला cजनू भीती वाटत 

िोती.." हनतािी हतत्याच िब्या dवाजात ्ििाली. 
"ूsे. ठीs dिे..sािी बोल ू नsोस..मा्या बरोबर चल." 

्िित नरता वर चाल ूलाuली. हनतािी हत्या बरोबर चालु 

लाuली. शेवट्या मज्यावर पोिोच्यावर ्याaना टेरेसवर 

मोठा dवाज झा्यासारtा वाटला. िोvीिी िब्या 
पावलाaनी वर चढत िो्या. नीता vाबरत िोती. नरता हतला 
पाठीवर िात ठेhन धीर िेत िोती. पि तीिी थोड़ी vाबरली 
िोतीच. dता ्या टेरेस्या िरवाजा जवळ पोिोच्या िो्या. 
टेरेस्या िरवाजाला cसलेले sुलुप तोडले uेले िोते. 

िरवाजा gvडाच िोता. िरवाजातनू ्याaनी sाळोtात 

पाठमोरी पाहिली सिेि चड़ूीिार मधील ms री.. िळू िळू 

चालत ती पुढे जात िोती. नीता जाuेवरच ध्पsन् बसली. 
हतची बोबडीच वळली. योहuता dता ्याa्या समोर पु्िा 
टेरेसवॲन gडी मारिार िोती. ती री gड़ी मार्यासाठी 
टेरेस्या sठडया्या हिशेने चालली िोती. ती sठड्याजवळ 

पोिोचली. तोच नरताने हि्मत sेली. धावत जावनू हतने 

हतला पsडले. cau झटsून ्या रीने माuे मान हिरवली 
dहि नरता चिावनू पिात राहिली....ती नीलम िोती.. 
"सोड मला..सोssड..मला योहuता बोलावतेय..." ्िित ती 
gडी मार्याचा रय्न sरत िोती. पि नरताची पsड 

मजबतू िोती. नीलम cसिा्य पिे िमसािमशी रडू 

लाuली... 
"sुल..sुल...नीलम..त ू dधी tाली चल पािू" ्िित 

नरताने हतला जबरि्तीने माuे ूढले. टेरेस्या 
िरवाजाजवळ cसलेली नीता dता जरा सावध झाली िोती. 
पि cजनू ती सaरमातच िोती. हनलमला vेhन नरता tाली 
gतरत िोती...dहि नीता uंधळून ्याa्या माuनू gतरत 

िोती… 

"sा वाचवलaस मला....मला जu्याचा sािी cहधsार 

नािी..." नीलम िुaिsे िेत िोती. 
"मला नीट साau…..sाय रsार dिे...?" हत्या tाaड़ावर 

सिानुभतूीने िात ठेवत नरताने हवचारले. 

"योहuता dहि हव्sीचे रेम िोते याची मला जरासुॗा 
s्पना न्िती. हव्sीबरोबर माझे नाते जुळ्याचे 
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योहuताला मािीत पड्यावर हव्sीने हतला gडवनू लावले. 

ती हव्sी्या रेमात eतsी dsa ठ बुडाली िोती sी 
हव्sीने sेलेली रतारिा ती सिन sॳ शsली नािी 
्ििनू हतने टेरेसवॲन जीव हिला. हत्या dहि हव्sी्या 
सaबधाबाबत हत्या d्मि्येनaतरच मला sळलa. हत्या 
मृ् युला sारिीभतू cसले्या हव्sीशी cसलेले सaबaध मी 
्याच हिवसापासनू तोडले. पि माझa मन मला tाh लाuलa. 
मला हतचा मृ् यु dठवनू रडू येh लाuलa. मला रारी cपरारी 
हतचे भास िोhन मी िचsून gठू लाuली. sधी sधी ती मला 
passage  मधे हिस ूलाuली. टेरेसवर बोलावु लाuली...dजिी 
ती मला हिसली..मला टेरेसवर बोलावत िोती..मी हत्या माuे 

माuे टेरेसवर uेली.." cसे ्ििता ्ििता हतने ॲम्या बािेर 

पाहिले. 

"ती बv..ती बv ..योहuता मला बोलावतेय..." ्िित ती 
बेडवॲन gठली. ॲमबािेर हनvायचा रय्न sॳ लाuली. 
नरताने हतला uिाuिा िलवले. 

"शाaत िो नीलम, शाaत िो..sोिी नािीय हतथे..sळलa?" 

नरताने हत्या पाठीवॳन सिनुभतूीने िात हिरवला. 
"िे बv नीलम,जे sािी vड़लa ्यात तुझा sािी िो् 

न्िता..त ू मनाला जा्त लावनू vेत्याने cसa 
िोतयa..हिवसरार त ू तोच तोच हवचार sरत बस्याने तुला 
dजुबाजुला योहuताच हिसतेय..."  

नीलम dता भानावर dली िोती. तीने नरताला हमठी 
मारली dहि ती पु्िा जोराजोरात रडू लाuली. dता हतने 

sंडले्या dसवाaना वाट मोsळी sॲन  हिली िोती. हत्या 
dसवाaनी नरताची पाठ ूली िोh लाuली िोती. m्िाना 
सु्मा हतथे sधी पोिोचली िोती ते ्याaना sळलेच नािी. 
"नीलम, मला समजलaय सuळa .. तुझा यात sािी िो् नािी.."  

cसa ्िित सु्मािी हतची समजतू sाढू लाuली••••   
*** 
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sनिता   
करवतचेभ ज्म  
  

मनात्या मनात sवी  
ज्मsळेचा cनुभव vेतो 
साaडतात श्िरa u dहि 

sहवतेचा ज्म िोतो 
ती रसववेिना 
sवी श्िात माaडतो 
श्िा्या या श ृauाराने 

sवी sहवतेशीच भाaडतो 
sोि ्िित sहवता 
tट्याळ झाली 
sािी्या ती सtी 
uा्यात dली 

शृauारीs sवीतेला 
vेतात डो्यावर 

तालासुरतच ती रिाते 

ढोलsी्या ठे्यावर 

हविोिा्या sहवतेन 

मन gठतa पेठून 

c्यायाची चीड मu 

मनात येते िाटून 

संियाषच भान vेhन 

हटपतात हनसuषuािी 
बालहuता्या बािु्या या 
नाचतात मu cनवानी 

पावसा्या sहवतेच 

तर बाf नवलच मोठ 

सुsलेली झाडवेली 
िोतो हिरवाuार िेठ 

मनामनात पाavरते 

sा्य मtमली शाली 
नsा sॲ म्sरी 
dता नािी sोिी वाली 

*** 

शाहीर िमोद िगताप  

रा.गोtळी, ता.फलटण, नि.सातारा  
ठ पता : psjagtap55@gmail.com 

मोबाठल रमांs : ८५५४८५७२५२ 

 

 

मरभठी रवचभरधन 

 परीरमातच मनु्याची मािुसsी dिे.   
*** 

निनोबा भाि े 
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sनिता   
मभनवतचेी पंढरी  
  

हवठू नामे, पaढरपुरी जमला, 
हिaड्या पताsा, वै् िवाaचा मेळा ॥ ध ृ॥  
 

पायी रवास, सaताa्या सauती  
मानवतेची भती, पaढरपरू षेरी  
हवठल नामातनू, हवठू िशषन  
मानवतेची सिल िलरुती  
सवष सaताaचे भातीपीठ, मिायोuीपीठ  
रीषेर पaढरी सsळा  ॥ १ ॥ 

 

भतीचा पताsा, सारे भेिभाव िूर sर्या  
पaढरी मेला सजाती  
sीतषनाचे cauी ञानिीप लावनूी,  
ञानरsाश हन्य तेजाळती  
सिाचाराची जीवनापताsा tाaड़ावरी  
नवसमाज हनहमषतीला ॥ २ ॥ 

 

c्व्छतेने रोuराf, बेहश्तीमुळे येते  
जu्यात cवsळा  
पाहवर जप ूdधुहनsतेची sस धॳ  
पररवतषनाचा मिामेळा   
रबोधनातनू िूर-िूर, caधरॗा, 
ध्sा न लावता र्िेला ॥ ३ ॥ 

 

हवठू नामाची ्यापsता  
हववमानव रा्रीय msा्मता  
मानवतेची पताsा साaरिायात  
सaत मिaतिी डाauोरा हपटता  
मानावा मानवात नसे भेि ्ििुनी  
समतेची uळाभेट सsळा ॥ ४ ॥ 

*** 

नागनाथ निठलराि गायsिाड  
२१, भैঁ ि्ती, नलमयिेाडी, िांगी रोड ,   
सोलापरू  
मोबाठल रमांs : ९८५०२८०८३६   

 

 

 

 

sनिता   
र्जव तहभनलले ेरभन रे ! 

  

युuेनयuेू gभा हवटेवरी, बा हवठला  
sरतोय जीवनाची वारी रे  
sa बरेवरचा िात सोडून  
हभजव तिानलेले रान रे ॥ ध ृ॥ 

 

िेवा तुझी cशी sशी dटली रे माया  
sजष sाढून पेरलेली  
uेली हs वाया  
gपास तापासाने हझजली माझी sाया रे  
हजराबाला बvनू तरी  
तुज ड़ा येव ूिे रे ॥ १ ॥ 

 

भ्या पिाटे gठुनी dsाशाsडे पाितो  
sरपलेली हपsे पािुन मनातच झुरतो  
चाauले हिस ये्यास  
पाhसच लाuतोय रे  
बळीराजास वा-यावर सोडूनी  
िडी माॳ नsो रे ॥ २ ॥ 

  
पावसा त ूuायब झा्याने  
मोडलa पोहशaड़ाच sa बरडa 
पशैापायीच tाh vातला नािी  
सािेबाला sंबडa  
्ििनू सािेबाने मारला  
sजष िाfलवरी शेरा ताaबडा रे  
शेतs्याa्या vरात हशमuा, सuळे भाजनू  
tाती पोळी रे ॥ ३ ॥  
*** 

नागनाथ निठलराि गायsिाड  
२१, भैঁ ि्ती, नलमयिेाडी, िांगी रोड ,   
सोलापरू  
मोबाठल रमांs : ९८५०२८०८३६   
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sनिता   
्तेी रपकवभ रक रभव  
  

शेती हपsली नाय ्ििुनी, sशाला धा्तीने मारताय राव  
रोजuार िमी, रामीि रोजuार िमीने, जोडले र्येs uाव  
 

cस ूिे हsती हि मोठे, sजाषचे डंuर cवती भोवती  
पोट भर्या पुरते तरी, तुला रोजuार रोजच हमलती  
cसa्य tेडे हमळूनी, िोतोय भारत िेश मोठ uाव  
 

नsो जीवाला vोर, सaसाराला sृह्-परूs धaड़ाaचा िातभार  
िळ रहsया sु्sुट पालन, शेळीपालन,  
vे िुध-िुभतीचे जनावर  
sृ्s-राज तु, िातावर िात बाaधनू, 
dभाळाsडे डोळे नsो राव  
 

िuडाला िुटतोय पाझर, हनसuष sधी तरी पाझरतो  
वेळी cवेळी पडता पाhस, थेट समुिाला जावनू हमसळतो  
पािी cडवा पािी हजरवा, मaर जपुनी sर जलसाठा  
हिरवa dपुले uाव 

 

जauल झाडे वने तोडूनी, मानवाने ूढवनू vेतले िे सasट  
पा्याहवना dज पररह्थती, झाला dिे िारच हबsट  
पयाषवरि सaतोल, भरपरू वीज,  
पाhस-पा्यासाठी झाडे dता लावa  
 

िळबाu-हव्तार योजने्या तaरञाने,  शेतीचा हवsास sॳ  
जहमनीचे dरो्य, gतम राt्या,  
माती पािी परीषि cव्य sॳ  
संिीय tाते, जीवाि-ूuाaडूळtते वापराची,  
हन्य ्यास धरा राव  
 

संहिय tताने, िररतuिृाने,  
यो्य हनिेशाas uुि हनयaरि हपsाaचे  
हनयाषतषम हपsे, परिेसी बाजारपेठ,  
uौरव िोfल, भारत भ ूचे  
sीटs नाशsे, रासायहनs tते,  
हव्ाaचा डोस, िेव ूनsा राव  
 

cपरू पािलोट, uहतमान पािलोट,  
शेतमळे, हवहिरभरि, रा्रीय  
पायलोट हवsासाने वाढते, भ-ूuभाषत जलसाठा,  
नsो पािी िेव ूमोsाट राव    

    
बाuेत cसेल ्व्छ रsाश,  
जहमनीत हन्य gबिार वािसा  
डाहळaब ते्या, भुरी रोuाचा रसार लाuि िोfल sैसा  
िाटीवाटीने जीव uुिमरतो, ्व्छ रsाश,  
मोsळा वास vेव ूड़ा  
हs राव  
 

रोियो िळबाu, रा्रीय िळबाu योजना,  
sमी रमात बाu धनाचे  
िळे, िुले , भाजीपाला, c्नसुरषा, sीडहनयaरि,  
भरvोस g्पािना िररतuुिाचे 

रयोuशील शेती, cहधs g्पािनाने,  
sृह्भू् ि बिुमान हमळते राव   
*** 

नागनाथ निठलराि गायsिाड  
२१, भैঁ ि्ती, नलमयिेाडी, िांगी रोड ,   
सोलापरू  
मोबाठल रमांs : ९८५०२८०८३६   

 

 

 

sनिता   
जीवनभची वभरी  
  

युuेनयuेू gभा हवटेवरी  
हवठला पाaडुरa uा  
sधी बिलिार dठराहवव  
िाररि्य िो रीरa uा  
uेले नषर sोरडे  
जीवनाला लाuलाय vोर  
जनावरa  बाजार िावली  
u्याला लावनू िोर  
नsोसे झाले जuिे  
gपाशी पोटाला भाsर िे रीरa uा  
gजनी dटली, sोयना sोरडी  
मुsे तु्याचे cभau  
मuृ cन् d्ाढ मेvाaनी sेलाय रे बेरa u  
वाaझोटी sूस धरिीची gजव्या  
बरस रे पाaडुरa uा  
uेली sरपनू हपsa , पा्याला पािी िे 

वाच ूिे जीव रे  
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सा-या जuाची पोटa  
dिे पावसा्या पा्यावरी रे  
वा्स्याचा झरा तुझा  
पाझॳ िे रे पाaडुरa uा  
tचिार नािी, चालतो मी  
जीवनात्या वारीला 
तीळ तीळ जीव तुटतो  
पािी पाहिजे रे जuायला  
पावसाहवना िाटsा बळीराजा  
िा हभsार ज्म रीरa uा  
िाs माझी nsुनी  
तुजला sा नािी पा्िा िुटला  
cबोल वेिना पािून  
येव ूिे रे uहिवर uuनाला  
हवव तराया पु्िा पु्िा  
cवतार ्या िो पाaडुरa uा  
शाल ूपाचचूा मtमाली  
रa uेहबरa uी िुलाaचे बुॉे  
िेसाळत tळाळत uाज हनझराचे 

येव ूिे झरी वाटे  
न्या जोमाने हनसuष डुल ूिे  
िेवा रीिरी पाaडुरa uा     
*** 

नागनाथ निठलराि गायsिाड  
२१, भैঁ ि्ती, नलमयिेाडी, िांगी रोड ,   
सोलापरू  
मोबाठल रमांs : ९८५०२८०८३६   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sनिता   
सुखी जीवनभचभ मभगा  
  

सुtी जीवनाचा माuष, स्य िाच धमष, यो्य sमष cसावा  
मंिुवरती ताबा, पaचहशलाचा, धमष मािुसsीचा cसावा  
 

षि सौ्याचा, मोिाचा, सsारा्मsतेने tुलत जाते  
चररर सaप्न जो sुिी, ्याला dिराचे ्थान हमळते  
हववेsाची िु१ी ्याला, ्यास सuळीsडे सुt हिसावा  
 

स्य शाaती सुtाचा माuष, बु्िा्या धा्माsडे वळते  
sॲिा शील रञा, मानवतेचे uुिuान, मािुसsी जपते  
चेताहवता भावना मािुसsीची, caतFिीप भाव मनात िुलावा  
 

जे शुि uिले, सaहवधानामुळेच लोsशािीत राजे झाले  
शािू, िुले, daबेडsराa्या िाaतीने, u्यातले मडsे uेले  
u्यात टाय, cauावर सुट, पायात बटू, चाauले वर cसावा  
 

नरैा्येचा caधार िूर sर्या,  
मनातला हिवा लावलa पाहिजे   
भauले्या ्व्नाला, dसुस्या मनाला,  
मािुसsीने झेलले पाहिजे  
िोनिात िोनपायपेषा, मािुसsीचे डो्s,  
्याtाली ूलमन cसावा  
 

cरे वेड्या मना, िािीहिशा रवास,  
वायुवेuे धावशी हsती  
sािीिी cसो dपली ह्थती,  
ध्मामुळे मनाला हमळेल तुती  
बु्िाचा त ूमाuष धार,  
cनFsरिा्या शुॗतेने ्वयa caतFिीप ्िावा  
*** 

नागनाथ निठलराि गायsिाड  
२१, भैঁ ि्ती, नलमयिेाडी, िांगी रोड ,   
सोलापरू  
मोबाठल रमांs : ९८५०२८०८३६   

 

 

 

 

 

मरभठी रवचभरधन 

 s१ dहि सेवा यातच tरा dनaि dिे, जे 
िुस्यासाठी झटतात, ्याaनाच t्या dनaिाचा d्वाि 
vेता येतो.    
***  
 जाती सa्थेचे हनमुषलन sरा, जातीभेि, धमषभेि 
याaना sािीिी cथष नािी.  
*** 

सुभाषचंर बोस   
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sनिता   
पभंडुरंगभ मज ूढ लभगली 
  

ूढ लाuली, ूढ लाuाली,  
तु्या भेटीची ूढ लाuली  
नाि तु्या चरि्पशष, मुtिशषनचा,  
पाaडुरa uा मज ूढ लाuली  
 

s१sरी, sामsरी, शेतsरी,  
सारेच तुझे हरय वारsरी  
िुमिुमली पaढरीनuरी,  
नामvो् हवठल हवठल जय री िरी  
तुहझया मनमोिs ॳपा्या ूढीने,  
पायवाट चाल ूलाuली  
ूढ लाuली, ूढ लाuाली ॥ १ ॥ 

 

ञाहनयाचा ञानराजा,चतै्याचा मिामेॳ,  
भuवaत s्यािsारी  
परमशाaतीचा पaढरीराजा,  
ञानततृीचे ्थान भ-ूवsुैa ठ नuरी    
माhली्या ूढीने, gन वारा पावसात,  
हिaडी बvा चाल ूलाuली     
ूढ लाuली, ूढ लाuाली ॥ २ ॥ 

 

भuवaताचे ्थान, भ-ूवsुैa ठ धाम,  
पाaडुरa uास भेटाया येती वारsरी  
ञाहनयाaचा मेळा, वारsरी सaरिाय,  
ञानपीठ सsळा पaढरी पaढरी  
पहवर भमूी, साव्या हवठूची,  
सaताaना भेटीची dस लाuली 
ूढ लाuली, ूढ लाuाली ॥ ३ ॥ 

 

*** 

नागनाथ निठलराि गायsिाड  
२१, भैঁ ि्ती, नलमयिेाडी, िांगी रोड ,   
सोलापरू  
मोबाठल रमांs : ९८५०२८०८३६   

 

 

 

 

 

sथा    
रंगीलभ िवभस  
  

 साधारितF सsाळी सिा स्वा सिाची वेळ cसेल. 
मी परीषेहनहमत rरa uाबाििून रेनने मुaबfला हनvालो िोतो. 
हतsीट ररझवेशन sेले िोते. सu्यात tालचा बथष हtडsी 
जवळ मला हमळालेला िोता. मा्या समोर बरोबर ms २०-२२ 
व्ाषची तॲिी बसली िोती. हिसायला cहतशय सुaिर व 
नाsावर च्मा िोता. मी परीषा cस्या sारिामुळे पु्तs 
वाच्यात िau िोतो पि िळूच माझा sटाष ्या तॲिीवर 
uेला व dमची नजरानजर झाली. िोvेिी लाजनू िुसरीsडे 
बvत िोतो. cसे ms िोनिा न्िे तर १०-१५ वेळेस झाले पि 
बोलायची sुिाला हि्मत िोत न्िती. ती पि msटीच 
िोती. मी पि msता िोतो. cचानs uाडीम्ये वेिासषवाला, 
चिावाला dला. मला भsू लाu्यासारtे झाले िोते. मी 
वेिसष vेतले व वेिसष tाता tाता हतला हवचारले, वेिसष 
vेिार sा ? ती नsो ्ििाली, मी िोसष sेला ते्िा हतने िोन 
तीन वेिसष vेतले. मी हवचारले sुठे चाललात ? ती ्ििाली, 
मुaबfला, परीषा dिे. मu हतने मला हवचारले तु्िी sुठे 
चाललात ? मी पि ्ििालो मुaबfला परीषा dिे. ती ्ििाली, 
तुमची dहि माझी msच परीषा dिे वाटतa. sाय योuायोu 
dिे, मu dम्या बोल्याचा हव्य हमळाला. मu िोvाaचेिी 
u्पा सॳ झाले. िोvाaचीिी  J o  om o  ची 
परीषा िोती. मu मी हतला हवचारले, a a o  sुठून झाले? 
ती ्ििाली,   o a  a a a  मu 
हतने मला रन हवचारला, तुमचे a a o  sोठून झाले ? 
मu मी ्ििालो,  o  o   . ती 
्ििाली वा ! छान ! मी dिtी वेिसष vे्याची हवनaती sेली. 
ती ्ििाली, o a . मu dमचा रवास सुॲ झाला. ms 
िुस-या बॖल dम्या u्पाला हव्य हमळाला. मu हतने 
हवचारले नाव sाय ? मी ्िटले ‘सुहशल’ तुमचे ? ती ्ििाली 
‘ह्मता’ cसे वाटू लाuलa u्पा सुॳच ठेवा्या. मुaबf लवsर 
येhच नये. c्यास uेला gडत. cसa sरता sरता मामाड 
जa्शन dले. uाडी eaहजन बिल्यासाठी मामाडला २०-३० 
हमहनटे थाaबते. २०-३० हमहनटे िोhन uे्यावर uाडी सुॲ 
झाली. मu मी ्ििालो, c्यास झाला sा ? ती ्ििाली, 
झाला ित o  बाsी dिे. ्िटलa परीषा परीषा sंि 
sोठे dले ?, ती ्ििाली, a   o  
caधेरी. ्िटलa  माझa पि तेच संटर dिे. ती ्ििाली cिो, 
sाaहिवली िa, caधेरी न्िे. o y o y. ्िटलa ठीs dिे. मी 
हतला पु्तs वाच्यास हिलa. ती ्ििाली, a  o  िa.  
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 मu ती पु्तs वाच्यात त्लीन झाली. हतची 
च््यातनू पडिारी नजर मला भावली. हतर्या sटाषाने ती 
पु्तs वाचत व िळूच मा्यावर sटाष टाsत, मला हतचे 
sटाष भावला. मu हतला ms uहित समाजात न्िते, ती 
्ििाली a  mवढa uहित साauता sसa dिे तर ? मी 
्ििालो ठीs dिे y sरतो. ती ्ििाली, ती ्ििाली, 
मा्या शेजारी बसनू साauा, ्ििजे मला सोपa वाटेल. मी 
्ििालो ठीs dिे. मu मी हतची शेजारी बसलो. हतचा ्पशष 
मला सुसासारtा वाटत िोता. मधीच हतची sेसाची बट 
मा्या uालाला ्पशष sॳन uेली. ्याचषिी मा्या 
शरीरावर रोमाaच gठला व uुिuु्या झा्या. हतचा तो 
dtळपिा मला जाम dवडला. ती रन uaभीर िोhन 
हवचारत िोती, मी gतर मजेशीर िेत िोतो, ती ्ििाली तु्िी 
भेटलात ्ििनू माझी o  झाली बरa sा नािीतर झाली 
नसती ? ्िटलa ठीs dिे. cसa sरता sरता नाहशs जवळ 
dले. मी ्िटलa, थaडी िार वाटते ( ते्िा साधारितb नोिंबर-

हडसंबरचा महिना cसेल ) ्िटलa uरमा-uरम चिा vेh या. 
ती ्ििाली ठीs dिे. मu मी ्िटलो sॉिी vेhयात. ती 
्िटली ठीs dिे. मu मी िोन uरमाuरम sडs sॉिीची 
ूडषर हिली. चिावा्याने िोन sॉिी बनवले. d्िी vोट 
vोट sॉिीचा d्वाि vेत िोतो. sॉिी vेत्यावर शरीरात 
uरमी dली. मनात ्िटलa, ‘ह्मताला हमठी मारली तर 
uरमी िूर िोfल’. हतनेिी मनात sािीतरी हवचार sेला., व 
ह्मत िा्य हिलa. ्िटलa िोvाa्यािी मनात msाच dले 
cसेल. तर हतचे sाळे भोर लाaब लचs sेस, uोरा रa u, 
cauावर uुलाबी रa uाची ूढिी, uुलाबी रa uाचाच िेस यात ती 
uुलाबी वाटत िोती. िोvेिी d्िी हशषिानी eauीहनयर 
cस्यामुळे dमचे हवचार मॅच िोत िोते. cसa sरता sरता 
मा्िी  a  ्या हव्यापासनू ते a  a  ्या 
हव्यापयंत u्पा मारत िोतो. िोvाaना हि a  हव्य 
cवvड वाटत िोता. o  a  ला oma  

 िोता, तोिी िोvाaना cवvड वाटत िोता. मu 
d्िी िो्िी हव्या्या o m a वर लष sंहित sरत िोतो. 
cसa sरता sरता dम्या dम्या िो्िी हव्या्या 
c्यासाची तयारी पिूष झाली िोती. cशातच euतपुरी dली. 
dमs ५० % o  झाली िोती. मा्यामुळे हतचा व 
हत्यामुळे माझा c्यास िोत िोता. िोvेिी सम वय्s 
cस्याsारिाaनी dमची sुa डली जुळली िोती व uहिते हि 
मॅच िोत िोती. cशातच ठािे dले. s्याि sे्िा येhन 
uेले िे िोvाaनािी sळले नािी. d्िाला िोvाaनािी िािरला 
gतरायचे िोते. ठा्यानaतरचा  ्ििजे िािर िोय. 
िोvाaना ms िुस्याचा dधार िोतो. िोvेिी पहि्याaिाच 
मुaबfला dलो िोतो. मा्याsडे  चे पु्तs िोते तर 
हत्याsडे . . . .J. . . चे पु्तs िोते. िोvाaनीिी ms 

िुस्याचे पु्तs  sॳन c्यास sेला िोता व 
िोvाa्यािी मनातील भीती sमी िोhन ms िुस्याबॖल 
dिर, सिानुभतूी हनमाषि झाली िोती.  
 

 पुढे िोvेिी िािरला gतरलो व लोsलने 
sाaहिवलीला gतरलो. िुपारी ३.०० ते ६.०० पेपर िोता. dमी 
ms तास पवूी ्ििजे २.०० वाजता sाaहिवली  

 ला पोिोचलो व िोvाaनी हि ms िुस्याला  
 िेhन परीषा भवनाम्ये रवेश हमळहवला. ्िटलa 

हनsालाच sािीिी cसो dपला रवास साथषs झाला व 
t्या cथाषने रa uीला रवास ठरला.         
  *** 

िा. संनदप रामदासराि मोsळे  
म.ु पो. िनदगोरी, िायsिाडी िसाहत,  
ता. cंबड, नि. िालना – ४३१२०५  
ठ पता : a 81@ a .   
मोबाठल रमांs : ९९२२२२४०८३ /  
९४२३४५९८२०  

 

 

sनिता   
खंत  
 

sुिी साथ सोडोनी हनvुनी जाता . 
taत sा वाटावी िो मनास dता  
 

समजुती्या िa िात नsो पडिे 

sुिी समजुन vेfनासे झाले dता  
 

भावना झा्या eथे dता रिूह्त 

मोsळेपिात परsेपिा dता  
 

मनाचे बाaध ते sोरडेठ्प dता 
्यथष डाuडुजी नsो sरिे dता  
*** 

cঁण नि.दशेपांड े 

पणु े

ठ पता : arunvdeshpande@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९८५०१७७३४२  
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sनिता   
कधीकधी  वभटतं  
 

sधीsधी  वाटतa  
dप्याला जuताच dलa नािी  
मनातलa  ्या  वेळी  हतला 
sधी  साauताच  dलa  नािी  
 

dयु्या्या सa्याsाळी 
माuे  हिॳन  पािताना  
ते्िा  ्या  वेळी 
हत्या  माuनू  वािताना  
 

हत्या  मना्या  डोिात 

sधी  साचताच  dलa  नािी  
मनातलa  ्या  वेळी  हतला 
sधी  साauताच  dलa  नािी 
 

हतने माळले्या uुलाबा्या पाs्या  
मी cजनूिी पु्तsाम्ये जपले्या  
मा्या  िॉा  पायी  ्या  हबचा् या  
cनेs  व्े  sैिेम्ये  जuले्या  
 

तरी सुॗा uaधाला श्िाa्या रेमात 

sधी  पडताच  dलa  नािी  
मनातलa  ्या  वेळी  हतला 
sधी  साauताच  dलa  नािी  
 

c्यत  भावनाaना  ते्िा 
श्िच  न्िते  हमळत  
नजरेची  भा्ा  मा्या 
हतला  मुळीच  न्िती  sळत  
 

sधीsधी  वाटतa 
नsो  ते  हमळालa  सारa   
पि िवa ते माuताच dलa नािी  
मनातलa  ्या  वेळी  हतला 
sधी  साauताच  dलa  नािी  
*** 

नsरण िsाश बोरsर  
र्नानगरी – tडे  
मोबाठल रमांs : ८७९३८४२९३६  

sनिता   
बभहुली रकती छभनसी 
 

dfची cसे लाडsी 
्ििते ती सारtी 
परी u माझी uोड िी 
बािुली हsती छानसी  
 

िािू भारी लाड sरी 
sािी तरी dितो तो 
sामावॳन जे््िा 
रोज येतो तो vरी  
 

हपas हपas िेस माझा 
बाबाaना dवडे भारी 
पािून मला ्ििती 
बािुली हsती छानसी  
 

dजी्या uावी जाता 
u्यात हत्या पडते 

dजी्या डो्यातली 
माया सारी ती हिसते  
 

हिरायला जाते मी िी 
cसतात dबा सोबत 

्याaचे हमर हवचारतात 

बािुली sोि छानसी ? 

*** 

cঁण नि.दशेपांड े 

पणु े

ठ पता : arunvdeshpande@gmail.com  

मोबाठल रमांs : ९८५०१७७३४२   

 

                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

मरभठी रवचभरधन 

 तुम्याsडे वेळ िार sमी dिे, ते्िा sोिा 
िुस्याचे dयु्य जuिa सोडून ड़ा.  
*** 

n. पी. ि.े c्दलु sलाम  
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sनिता  

धभड्ी पंकजभतभई  
 

जनतेची साथ  
भuवानबाबाचा dशीवाषि  
dमु्या मुaडे सािेबाaना हमळाला  
यश्वीपिाचा पवषत ्याaनी सर sेला  
cचानs sाळाने vातला vाला  
िूर sेले िवैाने बापापासनू लेsीला  
िुtb झाले सा-या मिारा्राला  
df तुमचा dधार uेला  
पasूताf तुमचा हपता पि हज्िाचा नाथ uेला  
बाबा बाबा ्ििनू त ूिaबरडा िोडला  
नहशबाने cसा sसा vात sेला  
सारा मिारा्र िुFtाने िोरपळला  
सािेबाaची s्या त ूरिराहuिी  
नाव तुझे पasजाताf 

डोळे पुसत बीड हज्िाला ्ििाली  
मी िोfन िीन िुब्याaची बाप cन् df  
परू dला िोता तु्या cरुaला  
तरी िुFt सावॳन dधार हिला जनतेला  
बीड हज्िाची शान cन् sरा स्मान त ूताf  
तु्यात हिसली मला धाडशी लषमीबाf  
हसिाaसारtे sाळीज sेले  
tरी वारस मुलuीच cसते िे त ूहसॗ sेले  
सav ष् यारा त ूsाढली  
ध्य ते माता हपता  
्याaना cशी s्या लाभली  
पasूताf dम्यासारtी mtािी cसती  
रडली cसती, tचली cसती  
ताf तुझी सिनहशलता िार मिान िोती  
तचू हजasिार, साtरसराञी िोिार tारी िोती  
्वuाषतिी dनaि िोत cसेल मुaडे सािेबाaना  
्िित cसतील जनतेने साथ हिली मा्या लेsीला  
्व्नातिी तु्या येत cसतील बाबा  
्िित cसतील  
शाबास मा्या लाड्या पasजा  
बीड हज्िाची s्या dिेस त ूबाf  
जनतेचे रेम sधी हवसॳ नsो ताf  
dजिी cर ूयेतात डो्याला  
सािेबाa्या dठविीने sासावीस sरतात हज्िाला  
ताf मी sोटी sोटी रिाम sरते  
तु्या सािसाला... 

तु्या सािसाला... 
*** 

शेt नजमा मनुैॖीन  
मु.पो. vानोरा, ता. d१ी,  
हज. बीड-४१४२०२ 

f पता : nadim939@gmail.com  

मोबाfल िमाas : ९४२१३४९२२३ 

   
लtे    

आठवणीत्यभ करवतभ 
 

 व ष् सaपत cसताना sायम मनाला िुरिू लाuनू 

रािते dहि सर्या व्ाषत dपि sाय sमावलa dहि sाय 

uमावलa याचा लेtाजोtा मनात gभा रािू लाuतो. िी िुरिूर 

जु्या dठविंना gजाळा िेिारी cसते dहि ्या dठविी 
msा व्ाषत्या थोड्याच cसतात... बvता बvता dठविंचा 
िा िेर शेवटी dप्याला dप्या बालपिातच vेhन जातो. 
िा सuळा शेवटी 'नॉ्टाह्जया'चा tेळ cसतो. cशाच 

tेळा्या मोिात पडले्या चार मािसाaना msाmsी बालपिी 
हशsले्या dहि पुढे तुsड्या तुsड्याaनी ्मरिात 

राहिले्या sहवता dठव ूलाuतात dहि ्या sहवताaचे मu 

्याaना हपसेच जडून जाते! 

 

'gठा gठा हचhताf, सारीsडे gजाडले,  

डोळे तरी हमटलेले cजनूिी...' 
 

 िी शालेय जीवनातील sहवता ्या चारचौvाaपsैी 
सवांनाच मुtोगत cसते. पि 'dजी्या vरचे vड्याळ 

sसले dिे चम्sाररs...' िी sहवता सaपिूषपिे पाठ 

cसिारे शोधनूिी सापडत नािीत. यातनूच ्या चौvाaना 
जु्या sहवताaचा धाaडोळा vे्याचा छaि जडतो. cमेररsेत 

वा्त्य sरिार्या sुिा dजोबाला dप्या नातवाला 
नेम्या ्याच sाळात 'पडुa dजारी, मौज िीच वाटे भारी...' 
िी sहवता िवी cसते dहि योuायोuानa तो याच चौvाaपsैी 
msाsडे ्या sहवतेसाठी सaपsष  साधतो. ्यातनूच cशाच 

cनेs sहवताaचा शोध सुॳ िोतो. या चौvाaम्ये ms जि 

हिवसभर पशैा्या ्यविारात uुaतनू पडलेले, तरी sहवताaवर 

रेम sरिारे ्टेट बँsेतील cहधsारी पज़ाsर मिाजन 

cसतात, तर िुसरे sायम पु्तsाa्या हववात िडून राििारे 

sीती मिाहवड़ालयाचे uaथपाल हिनsर बरवे cसतात. ्याच 

sॉलेजातील (dता हिवauत) रा. रमेश तंडुलsर िे तर 

्वत:च लेts dहि gतम sवीिी. िे हतvेिी साषेपी 
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सaपािs राम पटवधषन याaना साथीला vेतात dहि ्यातनू 

cशा cसa्य sहवता जमा िोतात. 

 

 sीती sॉलेजमधीलच ms ्यासauी रा्यापs 

msनाथ साtळsर मu या sहवताaची हनuरािी sर्याचa 
sाम िातात vेतात dहि ्यातनूच 'dठविीत्या sहवता' 
cशी रaथमाहलsाच साsार िोते. या जु्या sहवता sोि 

हवsत vेिार, cसा रन ्यात्याच sािंना पडतोिी. पि 

साtळsर माvार ्यायला तयार नसतात dहि बvता 
बvता या माहलsेसाठी तुिानी बुहsa u सुॳ िोते dहि 

dप्या sामाला यश d्याची भावना या सवां्या मनात 

िाटून येते. 

 

 dज या vटनेला बरो्बर िोन िशsa  लोटली dिेत. 

तरीिी या sामाचa मि्व तसभूरिी sमी झालेलa नािी. ्याचa 
ms sारि या sहवताa्या cवीट uोडीत जसa dिे, 

्याचबरोबर या सवांनी या sहवता जमा sर्यासाठी 
vेतले्या cपरa पार मेिनतीतिी dिे.  

 

 या taडातील sोितािी ms िातात vेhन, मधनूच 

gvडला तरी dठविंचा tहजनाच िाती येत राितो. sधी ' 
या बाe या, बvा बvा sहश माहझ बसहल बया' िी 'शिािी 
बािुली' नावाची ित sवंची sहवता सामोरी येते, तर sधी 
वा. भा. पाठs याaची  
 

tबरिार जर टाच माॲनी जाल पुढं, हचaधड्या -gडहवन राe 

राe mवढ्या 
 

 या ूळी नजरेसमोर येतात dहि हशवाजी मिाराज 

dहि ्याaचे हजवाला जीव िेिारे सवauडी हिस ू लाuतात. 

sधी बी sवंची 'uाe पा्यावर sाय ्ििुहन d्या? sाa 
uauायमुनाहि या हमळा्या' cशा ृियाला िात vालिार्या 
ूळंनी सुॳ िोिारी 'माझी s्या' िी sहवता भेटीला येते. 

तर म्येच  

 

df ्ििोहन sोिी dfस िाs मारी 
ती िाs येf sानं मज िोय शोssारी 
 

 या sवी यशवaताa्या पaती डो्याaत पािी dितात. 

पहि्याच taडातली पहिली sहवता िी सवां्याच ूळtीची 
cसते dहि 'थोर तुझे gपsार।। df थोर तुझे gपsार।।' या 
ूळी तर सवांनाच ठाhs cसतात. पि या cजरामर 

sहवतेचे sवी भा्sर िामोिर पाळa िे dिेत, िेिी dप्याला 
मािीत िोhन जाते dहि या sवीला वaिन sरावेसे वाटते. 

रीपाि sृ्ि sो्िटsर याaचे 'बिु cसोत सुaिर सaप्न sी 
मिा. हरय cमुचा ms मिारा्र िेश िा' िे uीत येथे cचानs 

सामोरे येते, तर sधी  
 

cजुहन चालतोहचa वाट! माळ िा सरेना! 
हवराaहत्थळ sं्िाa यायचं ते sळेना! 
 

 या m. पाa. रंिाळsर याa्या ूळी cव्या जीवनाचा 
cथष gलuडून िाtव ू लाuतात.  भतूsाळात्या cनेs 

्मतृी जाuव्याचa sाम तर या sहवता sरतातच पि 

्याचबरोबर ्या vटनाaचा न्यानa cथष लाव्याचa sामिी या 
sहवता sरत जातात. ्यामुळेच तर या sहवता dहि ्याaचे 

‘dठविीत्या sहवता’ िे taड याaचa मोल tर्या cथाषनa 
cनमोल dिे. 

*** 

संरनहत 

साभार :  http://apalemarathijagat.blogspot.in  

   
लtे    

गोट्यभ  
 

 सुमारे १५ व्ांपवूी टी्िीवर 'uोट्या' नावाची 
माहलsा सुॳ झाली dहि ्या sाळातली लिान मुलaच न्िे 

तर मोठी मािसaिी msा वेu्याच हववात िau िोhन uेली. 
तो dठविंचा हिaिोळा िोता. tरa  तर ती माहलsा सुॳ झाली, 
्या sाळात्या लिान मुलाaना, ्या माहलsेतलa हवव िे 

पिूषपिे cनोta िोतa. cuिी c्सल मराठमोळa  cसनूिी! 
्याला sारिच वेuळa  िोतa. टी्िी्या cसa्य माहलsा 
vराvराaत जाhन पोिोच्यानaतर ्या मुलाaचa भावहवव 

बिलनू uेलa िोतa dहि ्यामुळेच ्याaना १९४०-५०्या 
िशsात्या ्या मराठमो्या वातावरिात sािीच सुचेनासa 
झालa िोतa. पि ्या मुलाa्या df-वडलाaनाच न्िे तर dजी-
dजोबाaनािी मार ती माहलsा पािावीशी वाटत राहिली याचa 
रमुt sारि ्ििजे टी्िीचा ज्म िो्यापवूीचa ते हवव 

्याaचa िोतa dहि हतत्याच c्सलपिे ते लेtनातनू gतरलa 
िोतa. ते यश १९४०्या िशsातले र्यात बालसाहि्यsार 

ना. धं. ता्िनsर याaचa िोतa. ्या ्ििजे १९४०्या िशsात 

टी्िी सोडाच रेहडूिी िुहमषळ cसताना्या sाळात मािसa 
dपला वेळ िा वाचनातच vालवत cसिार, िे न्यानa 
साau्याची uरज नािी. तॲि-तॲिंसाठी dहि 

रौढाaसाठीिी ्या sाळात हवहवध रsारचa वामय सिजतेनa 
gपल्ध िोत cसताना्या ्या sाळात लिान मुलाaसाठी 
िारसa sािी वाचायला gपल्ध नसे. ती uरज भा. ल. तथा 
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sाsा पालविsर याaनी 'tेळuडी' नावाचa माहसs सुॳ 

sॳन मोठ्या रमािात भॳन sाढली. रामु्यानa शाळsरी 
मुलाaसाठी cसलेलa ते माहसs c्पावधीतच लोsहरय िोhन 

uेलa dहि ्याच माहसsातनू 'uोट्या' हनयहमतपिे 

वाचsाa्या भेटीला येh लाuला. ता्िनsराaनी uोट्याची 
्यहतरेtा eत्या csृहरम शलैीत साsार sेली िोती sी 
बvता बvता तो तुम्या dम्या vरातलाच ms िोhन uेला. 
tरa  तर तो sोिा्याच vरातला नसतो. msुलती ms मुलuी 
cसले्या msा sुटुaबाला िा मुलuा cवमाहनत हजिa जuत 

cसताना सापडतो dहि ते िािा-वहिनी uोट्याला vरी 
dि्याचा हनिषय vेतात. सुमाला तर भाh हमळतोच पि 

्याचबरोबर मिारा्रातील तमाम मुलामुलंना dप्या 
ि्sाचा cसा ms सवauडी tेळायला हमळतो.  
 

 uोट्या िा चतरू तर cसतोच, ्याचबरोबर 

हवनयशीलिी. नाना रsारचे tेळ dहि बौहॗs sरामती 
्याला cवuत cसतात. ्यामुळेच तो sेवळ िािा-वहिनी 
dहि सुमा याaचa हरsोिी sुटुaब चौsोनी sॳन सोडतो, cसa 
नािी तर तुम्या dम्या vरातिी dनaिाचa हनधान vेhन 

येतो. ता्िनsराaचा या लेtनामाuचा िेत ूcuिी ्प१ dिे. 

पुढे या माहलsेचे पु्तs ॳपानa तीन भाuाaत रsाशन झाले, 

ते्िा िुसर्या भाuा्या र्तावनेत ्याaनी तो gvड sेला 
dिे. ‘बालजनाaशी िसनू tेळून ्याa्या मनोहवsासाला 
मित sरिारा mtािा सवauडी ्याaना हमळवनू ड़ावा, िी 
मनातली e्छा uोट्या्या ॳपाने मतूष ्वॳपास uेली...’ cसे 

्याaनी हलहिले dिे. sाय sरतो िा uोट्या नेमsa ? तो 
शाळेत ms िु्ार हवड़ाथी ्ििनू uिला तर जात cसतोच 

पि ्याचवेळी तो uुॳजनाaना cडचिीत dििार्या, 
हशषsवuाषला रास िेिार्या हवड़ाथयांची tोडsी 
हजरव्याचa sामिी मोठ्या sौश्यानa sरत cसतो. िे 

sरताना तो लिानपिी शाळेत मुलa ्या यु््या-रयु््या, 
योजतात, ्याच योजत जातो. रसauी तो िाauडहधauािी 
vालतो पि ते सारa  sरतानाचा ्याचा िेत ू ्प१ cसतो. 
्याचवेळी तो vरात्या सुमावर मनापासनू माया sरत 

cसतो. सुमा dहि हत्या महैरिंची sोिी छेड sाढत 

cसेल, तर तो ्या मवा्याaना चाauलाच eauािी िाtवतो. 
हिवाळीत तो dsाशsa हिल तर sरिारच पि ्याचवेळी 
सुॉीत sािी थोडaिार sाम sॳन हमळिारा c्प्व्प 

मोबिला िा uरीब हवड़ाथयां्या sामी लाविार!’ मu cसा िा 
स्शील uोट्या तुम्या dम्या मनावर uाॳड vालनू न 

जाता तरच नवल...  

 

 dज uोट्या तुम्या dम्या भेटीला dला, ्यास 

जवळपास सात िशsa  लोटली dिेत. तरीिी uे्या 

हपढीबरोबरच dज्या सुजाि हवड़ाथीवuाषलािी तो 
िवािवासा वाटतो, यापेषा ता्िनsराa्या लेtनाचa dिtी 
यश ते sाय साauायचa? 

*** 

संरनहत 

साभार :  http://apalemarathijagat.blogspot.in  

   
लtे    

मन्वी लखेक - डॉ.मुणगकेर  

 

 भालचaि मुिuेsर िे नाव uे्या sािी व्ांत sेवळ 

मराठी वतुषळापुरतaच मयाषहित राहिलेलa नािी. मुिuेsर िे ३५ 

व्ाषपासनू समाजsारिात dिेत dहि daबेडsरी 
हवचाराaवर cतटू हन२ा ठेवनू ते हवहवध सामाहजs, राजsीय 

dहि dहथषs चळवळंम्ये हिरररीनa भाu vेत dले dिेत. 

या ३५ व्ां्या sाळातील मुिuेsराaचा रवास िा थ्s 

sॳन सोडिारा dिे. मुिuेsर ररझ्िष बँsेत cहधsारी 
िोते. ती नोsरी सोडून ते पुढे मुaबf हवड़ापीठात रा्यापs 

झाले. पुढे ्याच हवड़ापीठाचे sुलuुॳ झाले dहि डॉ. 
मनमोिन हसau याa्या िाती िेशाची सरूa d्यावर ्याaनी 
समाजा्या सवाषत शेवट्या पायरीवर cसले्या मािसाशी 
बाaहधलsी cसले्या मुिuेsराaना सaपिूष िेशा्या हनयोजन 

dयोuाचa सि्य्व बिाल sेलa. dता मुिuेsर िे 

समाजातील ms मिनीय ्यहतम्व बनलa dिे dहि ते 

sािी ्याa्या या राजsीय धती्या हनवड-नेमिुsाaमुळे 

हबलsूलच नािी. तर msा पाठोपाठ ms cशी मि्वाची पिa 
चालत d्यानaतर ्याaचा वापर मुिuेsराaनी िा समाजातील 

िुबषल-वaहचत dहि शोह्त vटsाaना sािी ना sािी हमळवनू 

िे्यासाठीच sेला ्ििनू मुिuेsर िे नाव dज 

मिारा्रा्या सामाहजs षेरात cरभाuी राहिलa dिे. 

 

 पि ्यामुळेच मुिuेsराaची जडि-vडि नेमsी 
sशी झाली dहि नेम्या sोि्या मुशीतनू िे ्यहतम्व 

ज्मास dलa, याबॖलिी cनेsाa्या मनात sमालीचa 
sुतुिल हनमाषि िोिa, िे ्वाभाहवsच ्ििायला िवa. 'मी 
cसा vडलो' या d्मचरररातनू मुिuेsराaनी ते पिूष 
sर्याचा रय्न sेला dिे. रय्न sेला dिे, cसa 
्िि्याचa sारि mवढaच sी मुिuेsराaनी िे d्मचररर 

्याaचa शालेय जीवन सaपतa, ्या ट््यावर dिनू सोडून हिलa 
dिे! शाळेची पायरी ूलाaडून बािेर पड्यावरच मुिuेsर 

चळवळीत gतरले dहि ्याa्या जीवनाला ms नवेच वळि 

लाuलa. ्यामुळे ्यानaतर्या पुढ्या ३५ व्ांची ्याaची 
जीवनsिािी िी sिाहचत cहधs रa uतिार, g्sa ठावधषs 



नेटभारी f साहि्य चळवळ............................................................................................................................. .................................................. netbhaari@gmail.com 

नटेभारी f हिवाळी cas २०१६                                                                                       netbhaari.jimdo.com 297 

 

 

 

dहि ्यामुळेच cहधs वाचनीय िोh शsली cसती. पि 

मुिuेsराaनी तो मोि टाळून dपलa sोsिातलa बालपि 

dहि पुढे मुaबfतलa शालेय जीवन mवढ्यापुरतीच िी sिािी 
मयाषहित ठेव्याचा हनिषय vेतला. पि ्यामुळेच नेम्या 
sोि्या सa्sारातनू िे मुिuेsर नावाचa रसायन ज्माला 
dलa, ्याची c्यaत रसाळ dहि मनोवेधs sिािी 
dप्यापुढे साsार झाली dिे. 

 

 cथाषत, मुिuेsराaसाठी िा ‘बालपिीचा sाळ 

सुtाचा’ हबलsूलच न्िता. gलट sोsिातलa cठराहववे 

िाररि्य dहि मुaबfत d्यावर या ना नातेवाfsा्या 
वळचिीला रािून sाढावे लाuलेले हिवस, यातनू 

मुिuेsराaची हजॖ dहि िुिष्य e्छाशतीच सामोरी येत 

जाते dहि थ्s ्िायला िोतa. मुिuेsर साauतात : 

sोsिात्या ्या tडतर sाळात लाभलेला tराtुरा हमर 

dहि uुॳ िोता dबा. dबाचे ्यहतuत जीवन िे माझे 

सवाषत मोठे रेरिा्थान dिे. ्याने d्िा भावaडाaसाठी 
sेलेले cपार s१, ते sरताना ्यातील d्िाला 
जािविारिेtील नािी eतsा सिजपिा, dम्या मोठ्या 
sुटुaबासाठी ्याचा सतत वाटिारा dधार... या ्या्या 
्यहतम्वा्या हवहवध पलैूasडे पाहिलa sी ्याला िे sसa 
cवuत झाले, याचे मला नेिमीच dचयष वाटत dले dिे.  

 

 dबा ्ििजे cथाषतच मुिuेsराaचे वडील. sोsिात 

मुिuेsराaनी cवvी ८-१० व्ं sाढली. पि ्या sाळात िा 
dबाच ्याa्या जीवनाचa सवष्व िोता. ्या्याहव्यीची 
cपरa पार sृतञता c्यaत राaजळपिानa ्यत sरतानाच, 

मुिuेsराaनी dपली df, dजी dहि हवशे्त: चार व्ांनी 
लिान cसलेली बिीि याaचीिी ्यहतम्वे c्यaत 

रसरशीतपिे gभी sेली dिेत. ्या सवां्या 
वाu्याबोल्यातनू हमळालेलa सaहचत vेhनच मुिuेsर 

मुaबfत dले dहि परळ्या नवभारत हवड़ालयात िाtल 

झाले. ते्िापासनू ्याa्या जीवनाला ms वेuळaच वळि 

लाuलa. िे vडलa ते तेथील हशषsाaमुळे. शरि हचरे, बा. बा. 
ठाsूर dहि रीमती लीला ठाsूर या तीन हशषsाaचा 
यासaिभाषत मुिuेsराaनी tास g्लेt sेला dिे.  

 

 मुिuेsराaचa मुaबfत येिa, हमळेल ्या पररह्थतीशी 
जुळवनू या मिानuरीत पाय रोविa dहि पुढे भेटले्या या 
dहि c्य हशषsाaनी िाtवले्या ्व्नाa्या हशिोरीवर 

पुढची वाटचाल sरिa, िे सारa  मुळातनूच वाचायला िवa. 
dठविंचा िा रवास मुिuेsराaबरोबर dप्याला sधी थेट 

sोsिात, तर sधी परळ्या नवभारत हवड़ालयात vेhन 

जातो dहि मन िेलावनू जातa. या सार्या रवासात 

मुिuेsराaना dिtी msा मिामानवाची साथ cसते. ते 

मिामानव ्ििजे cथाषतच डॉ. बाबासािेब daबेडsर. 

मुिuेsराa्या जीवनावर cसलेला ्याaचा रभाव या छोट्या 
d्मsथेतिी पानोपानी जािवत राितो dहि ्याचवेळी 
मुिuेsराa्या duामी जीवनरवासाची हिशािी सहूचत sरत 

जातो… 

*** 

संरनहत 

साभार :  http://apalemarathijagat.blogspot.in  

   
लtे    

सवोतम - रवंर रपंग े 

 

 लहलत लेtन िा साहि्यातील बिुधा सवाषत सोपा 
dहि हततsाच cवvड रsार cसावा. sोिीिी gठावa dहि 

sोि्यािी हव्यावर हलिावa dहि ्यास लहलत लेtन cसa 
लेबल हचsटवावa, cसa uेली cनेs व ष् सुॳ dिे. तरीिी 
sसिार लहलत लेtsाaची परa परा मराठीत मोठी dिे. याच 

परa परेतील ms भारि्त नाव रवंि हपauे cसa dिे. हपa्याaचa 
uे्याच व्ी हनधन झालa. ्यापवूीची सलu तीन-चार िशsa  
ते हलिीत िोते. िे sाम सोपa नािी. 
 

 eतsा रिीvष sाळ सात्यानa वाचsाaना मोिून 

टाsिारa  हलtाि sरिa, िी ms तपचयाषच dिे. ्याचa 
sारि ्ििजे sथा-sहवता-sािaबरी cशा sोि्यािी 
राजमा्य साहि्यरsाराnवजी हपauे िे sेवळ लहलत 

लेtनच sरत राहिले dहि ्यातनू ्याaनी ्वत:चा cसा 
हवहश१ वाचsवuष तयार sेला. पि हपauे िे sेवळ लेtsच 

न्िते. तर ते ms साहि्यsमी िोते. cनेs साहिह्यs 

gपिमाaशी ्याaचा हनsटचा सaबaध िोता dहि cनेsाaना 
हलहितa sर्यातिी ्याaचा मोठा वाटा िोता. हपa्याaनी नोsरी 
sेली ती dsाशवािीत. ्याहनहमतानa ्याaचा cनेs 

मोठमोठ्या ्यहतम्वाaशी सaबaध dला. हशवाय, हपa्याaना 
रवासाची dवड िोती dहि चाauलaचुauलa tा्याचीिी. वाचन 

िा तर ्याaचा sेवळ छaि न्िे, तर ्याa्या जीवनाचाच ms 

cहवभा्य vटs िोता. ्यातनू ्याaचa dयु्य sमालीचa 
समृॗ  िोत uेलa. िेच cनुभव हपauे श्िबॗ sरत uेले dहि 

्यातनू ms मोठा लेts हनमाषि झाला. 
 

 हप्याaचa dिtी ms वहैश१्य ्ििजे ्याaची शलैी. 
dजsाल शलैीिार लेtन cभावानaच बvायला हमळत 

cसताना हपa्याaचa लेtन ms वेuळाच dनaि िेhन जातो. 
्यामुळेच ्याaचa हवहवध हव्याaवरील हनवडs लेtन 
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msहरतपिे िाती येिa, िा मोठाच योu dिे. 'सवोतम रवंि 

हपauे' या शी ष्sाtाली िाती dलेलa ्याaचa लेtन िा 
हपa्याa्या चाि्याaसाठी ms मोठाच ठेवा ठॳ शsतो. 
हपa्याaचa लेtन वाचताना नेिमी cसa जािवत राितa sी िा 
लेts dपलa बोट धॳन dप्याला sुठे तरी हिरायला 
vेhन जात dिे. िे पु्तs िातात vेत्यावरिी तोच cनुभव 

येतो. sधी हपauे dप्याला ्याa्या ‘gपळे’ या sोsिात्या 
uावात vेhन जातात, तर sधी मढेsराa्या रामिासी 
uावाला. sधी ते dप्याला sुमार uaधवांचa शाaत, ततृ जu 

िाtवतात, तर sधी dरती रभ,ू पु. ल. िेशपाaडे, बा. भ. 

बोरsर याa्या साहि्यहववात िेरिटsा मारायला vेhन 

जातात. हपauे याaचa वाचन cिाट िोतa dहि ते sेवळ 

मराठीपुरतa मयाषहित न्ितa. ्यामुळेच ते dप्याला िेहमa्वे, 

पलष बs, हव््टन चहचषल याaचीिी ूळt sॳन िेतात.  

 

 हपauे िे ms मन्वी dहि भाhs रsृतीचे लेts 

िोते. ्यामुळेच ‘माझे बाबा dहि मी’, ‘vडले तेच पसaत’ cशा 
sािी लेtाaमधनू ते ्वत:हव्यी बोलत राितात. िे सारa च 

लेtन sमालीचa dनaििायी dिे. cनेsिा शलैी्या मोिात 

पडून ते श्िबaबाळ झालa cसलa, तरीिी! 
 

 या पु्तsाला ्ये२ sवी मauेश पाडuावsर याaची 
र्तावना dिे. ्यात ्याaनी हपauे याaचa cuिी cचsू विषन 

sेलa dिे. पाडuावsर ्िितात : ‘वयाची naशी व्ं पिूष 
झाली, तरी हपauे याaचा र्यष dहि लेtनाचा cसे िो्िी 
रवास gमेिी्या वयात्या g्सािानेच सुॳ dिेत. ते तसेच 

सुॳ राििार dिेत sारि तो ्याa्या caतरीचा झरा dिे 

dहि caतरीचा झरा िेवाचे िेिे cसते. sधीिी न dटिारा.’ 
हपauे याa्या लेtनामुळे तो झरा, dजिी ्याa्या हनधनानaतर 

न dटता वाित dिे. 

*** 

संरनहत 
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रं् गीतभ  
 

 रीञानेवरी्या cठरा्या c्यायात uीतेची थोरवी 
साauताaना ञानेवर मिाराजाaना uीतेबॖल हsती साau ूdहि 

sाय sाय साau ूcसे झाले dिे. ञानोबा साauतात, mवa वेिाचं 

मळूसरू सवाषहधsारैsपहवर रीsृ्िं uीताशार रsट sेलं 

सवाषहधsाराने सaप्न, पहवर dहि वेिाaचे सरूॳपाने cसलेले 

मळू cसे िे uीताशार भuवान रीsृ्िाने रsट sेले. येथ 

uीता मळू वेिाa nसं पाa sेवी dले बोधा uीता िे वेिाचे मळू 

cसे sसे समजले? ्याबॖलची रहसॗ gपपती ञानोबा पुढे 

साauतात. तरी जयाचाa हनवासं ज्म झालं वेिराशी तो 
स्यरहतञ पजेैसं बोहलला ्वमुtं ्ििौहन वेिाa मळूभतू 

uीता ्ििं िं िोय gहचत ्या्या हन:वासात वेिराशी 
ज्म्या, तो स्यसas्प भuवान ्वत:च dप्या मुtाने 

िे uीताशार बोलला ्ििनूच uीता िी वेिाaना मलूभतू dिे, 

cसे जे ्िटले ते tरेच dिे.  

 

 याबॖल dिtीिी ms gपपती dिे. जसा वषृ िा 
बीजाम्ये सषूमॳपाने cसतो तसेच sाaडरया्मs वेि िे 

uीतेत dिेत. तरी sाडरया्मsु श्िराहश cशेtु 

uीतेमाजं cसे ॲa tु बीजं जसैा ्ििनू वेिाaचे बीज uीता 
dिे. mवढेच न्िे तर ते सिजपिे हिसत dिे. ्ििौहन 

वेिाaचे बीज रीuीता िोय िं मज uमे dहि सिज हिसतिी 
dिे cलasार dहि र्नाaनी जसे सवष शरीर शोभनू हिसते 

तसेच वेिाaची िी हत्िी sाaडे uीतेत ठळsपिे, सिजपिे 

हिसनू येतात. cसे साauनूच माhली थाaबत नािीत, तर 

्यापुढील २१ ू्याaमधनू uीते्या १८ c्यायात वेि sुठे 

dहि sसा dला dिे ्याचे हनॲपि sेले dिे. ्यानaतर 

माhली साauतात, वेिाने रीसि बिुजन समेजाला dप्या 
ञाना्या लाभापासनू वaहचत sेले. िूर ठेवले. ्यामुळे तो 
sृपि ठरला. dप्या या िो्ाचे पररमाजषन sर्यासाठी, 
सवांना ्याचा लाभ vेता यावा यासाठी वेि uीताॳपाने रम ू

लाuला, राब ूलाuला.  
 

 तरी मज पािताa तं माuील gिं िेडावया uीतापिं 

वेिु वेठला भलतेिं से्य िोdवया dप्या माu्या िो्ाला 
हभhन वेि uीते्या पोटात हशरला, sुशीत हशरला. uीता िी 
सवांनाच मोषिाहयनी cस्यामुळे वेि dता मार gतम 

sीती पावला dिे. ्ििनू वेिाचे नीट सेवन sर्याजोuे ॳप 

्ििजे uीता cसे ञानोबा साauतात. यालाuं माहuली sुटी 
्याला वेिु uीतेचाa पोटं ररuाला dताa uोमटी sीहतष पातला 
dपि मराठीतनू िा रaथ हनहमषला, ्याबॖल cहतशय नरपिे 

ञानोबा परी uीता fवॳ भोला ले ्यासोहतsुसुममाला तरी 
माहझया िूवाषिला ना न ्ििे sं uीता िा भोळा fवर dिे. 

तो ्यासवचनाaची िुलमाळा धारि sरीत cसला तरी मा्या 
िूवांsुरालािी 'नािी' हनहचतच ्िििार नािी, cसा हववास 

रsट sरतात.  

 

 त्पवूी csरा्या c्याया्या रारa भी uीतेची थोरवी 
बापु रaथु uीता जो वेिं रहतपाड़ िेवता तो रीsृ्िु वता हजये 

रaथं तेहथaचं uौरव sैसं वानावं जे शaभहूचये मती नाuवे तं 

dताa नम्sाररजे जीवं भावं िेहचa भलं uीता िा रaथ हsती 
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रे२! वेिाaची मु्य िेवता भuवान रीsृ्ि िा ्या रaथात 

वता dिे, ्या्या थोरवीचे भuवान शaभुमिािेवा्या 
बुॗीलािी dsलन िोत नािी, ती sशी विाषवी? ते्िा cशा 
या रे२ uीता रaथाला मन:पवूषs नम्sार sरावा िेच 

यो्य, cशा श्िाaत ञानोबा साauतात. dपििी सवांना 
मोषिाहयनी cशा ६ा रे२ uीता रaथाला मन:पवूषs 

नम्sार sॳया. 
*** 

संरनहत 
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िवभसी पषी -कुसुमभरज  

 

 uेली सिा िशsa  मराठी मािसावर मोहिनी vालिा-
या msाच रहतभाशाली साहिह्यsाचे नाव ्यायला 
साaहuतले. तर हव. वा. हशरवाडsर तथा sवी sुसुमारज या 
नावाहशवाय पयाषय राित नािी! 'uजाष जयजयsार िाaतीचा, 
uजाष जयजयsार!' िी ्याaची sहवता 1940्या िशsात 

्वातa्य daिोलनात िासावर लटsिा-या िाaहतहवराaचे 

िौता््य cजरामर sॳन uेली. पि िाaतीची sहवता 
uािारा िा sवी रेमाचa uािaिी हतत्याच मन्वीपिे uात 

िोता. ‘सरिावरी dज dमची पेटतात रेते, gठतील ्या 
्वालाaमधुनी भावी िाaतीचे नेते...’ cसa जुलमी हरहटश 

सरsारला सुनाविारा िा sवी ्याचवेळी dप्या 
हरयतमेला ‘sाढ सtे uळयातील तुझे चाaि्याचे िात!’ 
cसaिी साauत िोता. ‘duuाडी dहि जमीन’ यासार्या 
sहवताaतनू भाaडवलिारी cथष्यव्थेत िोत cसले्या 
शो्िाचa हचरि sरिारा िा sवी ्याच वेळी ‘पथृवीचे 

रेमuीत’िी श्िबॗ sरत िोता. sुसुमारजाa्या याच 

रहतभेनa मोहित िोhन हव. स. tाaडेsर याa्यासार्या ्या 
sाळात्या ्ये२ साहिह्यsानa पुढाsार vेhन ्याaचा 
‘हवशाtा’ िा sहवतासaरि रsाहशत sेला dहि sुसुमारज 

िे नाव साहि्यहववातलa ms मानाचa पान बनलa. 
 

 sुसुमारजाaनी जवळपास सिा िशsa  sहवता 
हलहि्या. पि sहवता याच msा साहि्य रsारापुरतa ्याaनी 
dपलa लेtन मयाषहित ठेवलa नािी. sथा, sािaबरी, नाटs 

dहि ्याचबरोबर लहलतलेtन cशा साहि्या्या हवहवध 

राaतात ्याaनी मुतपिे सaचार sेला. नटसराट dहि ययाती, 
िेवयानीसारtी नाटsa , oथे्लो dहि मॅsबेथ या 
शे्सपीcर्या uाजले्या sलाsृतंचे cनुवाि dहि 

s्पने्या तीरावरसारtी sािaबरी िी ्याa्या लेtनातील 

sािी मोजsीच gिािरिa. ‘मराठी माती’, ‘हsनारा’, 
‘्वuत’, ‘छaिोमयी’, ‘मुतायन’, ‘पाथेय’ िे ्याaचे sािी 
uाजलेले sहवतासaरि. या sहवतासaरिाaपsैी छaिोमयी, 
मुतायन dहि पाथेय या तीन सaरिातील हनवडs 

sहवताaचा ‘रवासी पषी’ या नावानa रहसॗ झालेला सaरि िा 
sुसुमारजाa्या cलीsड्या sाळात्या sहवता 
dप्यापुढे dितो.  
 

 ्वातa्य हमळून जवळपास चार िशsa  
gलट्यानaतर्या sाळातील या sहवता dिेत. 

्वातa्यपवूषsाळात िा sवी daिोलना्या, िेशरेमा्या dहि 

तळाuाळात्या मािसावर िोिा-या c्यायाहवरोधात पेटून 

gठिा-या sहवता हलिीत िोता. ्यातनू त्sाहलs 

सामाहजs पररह्थतीचa िशषन जसa vडत िोतa, ्याचबरोबर 

sवीची dशावािी वतृीिी ्यातनू रuट िोत िोती. 
्वातa्यानaतर्या चार िशsाaनी पररह्थतीत dमलूार 

बिल झाला dिे. राजवट बिलली पि सवषसामा्य 

मािसाची ्यथा-वेिना मार sायमच राहिली. र१ाचार 

िोिावला dहि ्यामुळे सामा्य मािसाचे हजिे cहधsच 

sठीि िोhन uेले. ्याबॖलची चीड या sहवताaमधनू 

पानोपानी हिसनू येते. मu वतैाuलेला मािसू िा 
c्या्माsडे वळू पाितो, तर ते षेरिी र१ाचारानa हततsa च 

रासलेलa. eथले साध ूsुसुमारजाaना sसे हिसतात? 

 

याa्या लauोटीला, झालर मो्याaची, 
हचलीम सो्याची, ्या्यापाशी 
 

 sवीचा िा रोtठोs बािा वाचsाaना cथाषतच 

हभडतो. ्यामुळे मािसू पु्िा र्थाहपत राजsीय 

ने्याasडेच वळतो. तर तेथेिी जाहतभेि dहि uरै्यविार 

याaचा बुजबुजाट झालेला. जाहतभेि न१ sर्यासाठी जे नेते 

झuडले, ्याa्यावर dता msेsा जातीनa मालsी र्थाहपत 

sेलेली बvनू sवी ्यहथत िोतो. िी ‘ctेर sमाf’ नावाची 
छोटेtानी sहवता मुळातनूच वाचायला िवी. 
 

म्यरार gलट्यावर शिरातील पाच पुतळे 

msा चौथऱयावर बसले dहि हटपa uाळू लाuले. 

्योहतबा ्ििाले, शेवटी मी झालो माळयाaचा. 
हशवाजीराजे ्ििाले, मी ित मराठयाaचा. 
daबेडsर ्ििाले, मी ित बौॗाaचा. 
हटळs gगारले, मी तर ित हच्पावन रा५िाaचा. 
uाaधंनी uळयातील uहिवर dवरला 
dहि ते ्ििाले, तरी तु्िी भा्यवान. 

msेs जातजमात तरी तुम्या पाठीशी dिे. 
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मा्या पाठीशी मार ित 

सरsारी sचे-यातील हभaती! 
 

 cuिी मोज्या श्िाaतनू cचsू dशय ्यत 

sरिारी िी sवीची शलैी, ्याचवेळी सामाहजs 

पररह्थतीबॖलचa ्याचa नेमsa  भान िे या sहवताaचa वहैश१य. 

cथाषत sुसुमारजाa्या लेtनातनू िी सारी वहैश१यa यापवूीच 

सामोरी dली िोती. रा. शasर वड़ै याa्या नेट्या 
सaपािनातनू ‘रवासी पषी’ िा dप्याला sुसुमारजाa्या 
लेtनाचा dहि वचैाररs रवासाचा नेमsा वानोळा िेhन 

जातो. 
*** 

संरनहत 

साभार :  http://apalemarathijagat.blogspot.in  

   
लtे    

रभनभत्यभ करवतभ- नभ. धं. महभनोर  

 

 मिानोर िे dप्या cग़तू cशा शेतीमुळे dहि 

‘पािी cडवा, पािी हजरवा’ sायषिमामुळे साहि्यबा६ 

हववातिी ्यातsीतष dिेत. मिानोराaनी sहवता sे्या, 
cहजaठ्या्या पायथयाशी राििे झा्यामुळे याच हव्मयsारी 
ले्याa्या पररसरात vडले्या msा tर्याtुर्या 
रेमsिािीला sािaबरीॳप हिलa, हशवाय साहि्याचे c्य 

बाजिी ्याaनी हतत्याच लीलया िाताळले... तरी शेतीत 

रमिारa  ्याaचa मन ्यातनू बािेर येh शsलa नािी. 
 

या शेतानa लळा लावला cसा cसा sी, 
सुtिु:tाला पर्पराaशी िसलो- रडलो. 
dता तर िा जीवच cवvा, cसा जtडला 
मी ्या्या हिर्या बोलीचा श्ि जािलो. 
 

 मिानोराaचा cवvा जीवच जे्िा ्या शेतात्या 
हिर्या बोलीचा श्ि िोhन uेला, ते्िा ्यातनू ्यत 

िोिार्या जािीवा dहि सaवेिना या हsती तरल cसतील, िे 

साau्याचीिी uरज नािी. ्याचे ms रमुt sारि ्ििजे या 
छोटेtानी सaरिातील ६४ sहवता या मुळातनू 

वाच्याहशवाय ्यातील भावभावना dहि uोडवा िा थेट 

dप्यापयंत पोिोचिे sठीिच dिे. 

 

 मिानोराa्या या sहवता रानात्या dिेत dहि 

रानातलa सौियष जसa ्या dप्याला gलuडून िाtवत 

जातात, तसaच रानातली िु:tिी dप्या sानावर vालत 

जातात. रानात वावरताना सतत मिानोर सभोवताल्या 
हनसuाषsडे c्यaत हज्िा्यानa बvताना हिसतात. 

्यामुळेच 

 

पािता iतुuaध sाaती साaडलेली 
पाtराaशी tेळ मी माaडून uावे 

 

 या ूळंचा िाtला िेhन र्यात समीषs वा. ल. 

sुलsिी ्िितात : 'िा sवी tरोtरच जाuोजाu 

झाडाझुडपाaशी, पाटबaधार्याaशी, uुरावासराaशी, पाtराaशी, 
मेvाaशी tेळ माaडून uातो dिे. ्याला tरोtरच श्िuaधाने 

बािूत vेतले dिे...` 

 

 मिानोराaनी १९६० ते ६६ या sाळात या sहवता 
हलहि्या. मराठवाड्यात्या िूर्या भाuात, cहजaठ्या्या 
पायथयाशी बसनू मिानोर हनसuाषची हवहवध ॳपa पाित िोते 

dहि ्यातनू नाना रsार्या रहतमा ्याa्या भोवती सतत 

हभरहभरत िो्या. cनेsिा ्या री िेिा्याच िो्या. 
्यातनूच '्वार gभार uभाषर` cशी ल्t रहतमा मिानोर 

gभी sॳन uेले. 

 

िुलात ्िाली पिाट ूली, हषहतजावरती चaि झुले 

नभात हभज्या sेशररयाचे रa u िुलाaवर ूvळले... 

 

 या cव्या िोन ूळीतनू मिानोर पुढे sाय vडत 

जािार dिे, ते dप्याला साauनू जातात dहि vडतिी 
नेमsa  तसaच जातa. 
 

dज हतने sुठ्या सजिाला िूर नभातनू बोलहवले 

भरात येhनी न्न शरीरी gvड्यावरती भोu हिले 

 

dिtी msा sहवतेत ते हलिून जातात : 

 

- c्शी लtाtली बोर cauभर चaिsोर 

gसम्या्या uिीत थोडे साaडले sेशर 

 

 पि रानात्या शृauाराची eतsी dर्पानी विषनa 
sरिार्या मिानोराaनी याच रानातलa िु:tिी हतत्याच 

थेटपिे श्िबॗ sेलa dिे. 

 

नाauॳन पडलेली जमीन सवषर. नुसताच शुsशुsाट 

mtािेच चुsार वासॳ sुठेतरी. gि््व्त vाट. 
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 या cव्या िोन ूळंतनू मिानोराaनी पावसाsडे 

डोळे लावनू बसले्या शेतsर्या्या मनातला dवाज 

dप्यापयंत पोिोचवला dिे. 

 

रासली झाडे हिशाaनी न्निेिी 
sोरड्या डो्यात dता थंब नािी 
 

 या श्िाaचा cथष sळून vे्यासाठी मिानोराaरमािेच 

शेतात रािायला िवa. मिानोराaनी सारी रबोधनa टाळून 

पळसtेड्यातील शेतातच uेली पाच सिा िशsa  राििa पसaत 

sेलa. dमिार नामिार झालेला, 'जतै रे जतै`सार्या 
हसनेमाची uािी हलहििारा, शरि पवार-लता मauेशsर-

ज्बार पटेल याa्यासार्याaचा हमर cसलेला मािसू िा 
सिजासिजी मुaबf-पु्यात वा्त्याला येh शsला cसता. 
पि मिानोराaनी ते sेलa नािी. sारि ्याaना साि vालत िोते 

'पषाaचे लष थवे` dहि ्यातनूच 'uuनाला पat नवे` 

िुट्याचा साषा्sार ्याaना िोत िोता. 
 

 c्tा सaरि वाचनू झा्यावर मिानोर dप्याला 
साauतात : 

 

ज्मापासनूचे िु:t ज्मभर cसे 

ज्मभर रािो, मला ्याचे न िारसे 

 

्याचa sारि मिानोराa्या श्िाaत 

 

'....ते्िा माझे रान-  

रानातली झाडे मला िुले caथॳि! 

*** 

संरनहत 

साभार :  http://apalemarathijagat.blogspot.in  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

लtे    

िकभ्वभटभ -डॉ. िकभ् आमट े 

 

 
 

 

 बाबा dमटे dहि ्याaचa 'dनaिवन' जuा्या 
नsाशावर जाhन जवळपास िोन िशsa  gलटली, तरी ्याaचे 

हचरa जीव रsाश dहि ्नु्ा मaिाहsनी ्याच पररसरात्या 
'भामराuड' पररसरात्या हनबीड cर्यात नेमsa  sाय 

sरत dिेत, याचा िारसा sुिाला पता न्िता. बाबाचa 
dनaिवनातलa sाम मोठa dिेच पि dनaिवन िे हविभाषतील 

msा रमुt र््यावरचa uाव िोतa. हबजली, सडs, पानी cशा 
पायाभतू सुहवधा हतथa सिजासिजी gपल्ध िो्या. 
सािहजsच येिार्या जािार्याaची हतथa विषळ cसे dहि 

्यामुळेच समाजातील msा c्यaत gपेहषत vटsासाठी 
dपलa dयु्य gधळून िेिार्या बाबाa्या वाटेनa रहसॗीचा 
झोतिी हतत्याच सिजतेनa dला. 
 

 यापsैी sोितीच uो१ या भामराuड्या जauलात 

gपल्ध न्िती. मुळात हतथa जाhन पोिोचिa, िाच 

शिरवासीयाaसाठी ms cनुभव ठरे. मu हतथa राििa, तर 

मनातिी येिa cश्य. हनबीड cर्य, dपली ्वत:ची cनवट 

भा्ा बोलिारे माहडया uंड जातीचे dहिवासी dहि 

सोबतीला cसa्य व्य रािी. हsरष  जauलामुळे सa्याsाळी 
चार-साडेचारपासनूच caधाॳन येf dहि सिा वाजले sी 
sाळोtाचa सारा्य सुॳ िोf. वीज-टेहलिोन वuरेै uो१ी 
sेवळ s्पनेत्या. पि १९७३ म्ये बाबाaनी हतथa 
लोsहबरािरी रs्प सुॳ sेला dहि २५ व्ां्या रsाशनa 
हतथa जाhन राि्याचा हनिषय vेतला. 
 

मरभठी रवचभरधन 

्याचे मन हनरa तर cसते, ्याला िेव िेtील 
नम्sार sरतो...   
*** 

संरनहत     
 

http://1.bp.blogspot.com/-ts704gB2-Zw/UIup9MnujbI/AAAAAAAAAJI/Oa5OOhDTBHk/s1600/cover_amte.jpg
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 cनवट वाटेनa जाhन sु१रो्याaसाठी dपलa 
dयु्य पिास लाव्यापेषािी िी sसोटी मोठी िोती sारि 

eथa थेट हजवाशीच uाठ िोती. िेमलsसा -हजथa मु्sाम 

ठोs्याचा हनिषय रsाशनa vेतला िोता, ्या पररसरात्या 
dहिवासंसाठी रsाश dहि ्याचे sािी मोजsेच सिsारी 
िे gपरिावरचेच पािुिे िोते. हशवाय, sोि्यािी षिी 
dजबूाजू् या पररसरातनa sोितa जनावर cauावर चाल 

sॳन येfल, ते साauता येिa sठीि िोतa. बरa  यापsैी सुिवैानa 
sािीच vडलa नािी, तरी पायाtालचे साप वा dजबूाजचे 

मलेररयापासनू sोि्यािी रोuाचा िaश sरावयास g्सुs 

cसलेले डास... 

 

 तरीिी रsाशनa हतथa जाhन रािायचा हनिषय vेतला. 
सुिवैानa ्या्या डॉ्टर प्नी मaिाहsनी यािी ्या्याबरोबर 

िो्या. हतथपासनू सुॳ िोhन uतव्ी हमळाले्या 'रॅमन 

मॅuसेसे' पुर्sाराaपयंत्या रवासाची sिािी ्ििजे 

'रsाशवाटा'. या िा्प्यानa िेमलsसा dहि भामराuड 

पररसरात्या लोsाaनाच dपलसa sॳन vेतलa cसa नािी, 
तर ्या पररसरात्या रािीमाराaशीिी duळाच iिानुबaध 

साधला... िे सारa  sरताना सामोरa  येत uेली ती सरsारी 
cना्था dहि रशासनातील sोरडेपिा. पि या िा्प्यानa 
्या सवष रसauाaशी sेलेला सामना िा छोट्या छोट्या 
रसauातनू पुढे येत जातो dहि dमटे sुटुaहबयाaचa मोठेपि िे 

cधोरेहtत िोत जातa. 
 

 पि ्याचवेळी िी sिािी dमटे sुटुaब sशा 
पॗतीनa जीवन जuत िोतa, तेिी dप्यापुढे gभa राित जातa. 
बाबा िे मिामानव िोते पि ्यामुळेच ्याa्या vर्याaनािी 
msा वेu्या जीवनशलैीला सामोरa  जावa लाuतa. ्याची 
cनेs gिािरिa या पु्तsात dिेत. रsाश dहि ्याचा 
मोठा भाh नाuपरूला वड़ैsीय हशषि vेत cसताना िॉटेलात 

डोसा tायला uेले. tरa  तर यात uरै sाय? पि िे 

sळ्यावर बाबा sािीच बोलले नािीत. पि साधनाताf aनी 
मार ‘बाबाa्या नावाला बॉा लाव ूनsा!’ mवढेच gगार sाढले. 

या िोिो बaधूaना नेम्या sोि्या ताितिावाaतनू जावa लाuलa 
cसेल, ्याची s्पना ये्यास mवढa ms gिािरि पुरेसa 
dिे. रsाश्या लेtनातनू gभी राििारी हवsासची 
्यहतरेtा तर बरa च sािी ्ििजे पु्तsात नसले्या 
uो१ीिी साauनू जाते. हवsासला eaहजहनcर ्िायचa िोतa. 
्याला नीटनेटsेपिाची, eरी्या sपड्याaची dवड sशी 
िोती dहि ते सारa  या मिामानवा्या vरात sसa श्य झालa 
नािी. पि रsाश लuेचच साauनू जातात sी dम्या 
िोvाaचीिी gहॖ१े ्वभावात िरs cसला, तरी बाबाa्या 

रभावामुळे सारtीच राहिली. eथे वाचsाला मिा्मा 
uाaधं्या vरातील ताितिावाaची dठवि येत रािते.  

 

 cथाषत, ्यामुळे dमटे sुटुaहबयाa्या मोठेपिाला 
बाधा येत नािी. या sुटुaबानa समाजासाठी dपलa dयु्य 

gधळून हिलa िे तर tरa च dिे dहि ्याa्या ्याuातनूच 

dनaिवन, िेमलsसा, भामराuड पररसरात रsाशा्या वाटा 
हनमाषि झा्या. या वाटेवॳन चाल्यासाठी मu cव्या 
मिारा्रातनू तॲि तेथे uेले. ्यातनूच gभा राहिलेला 
लोsहबरािरी रs्प dज dप्यापुढे dिशष ्ििनू gभा 
dिे. 

*** 

संरनहत 
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्यभमची आई - सभन ेगुঁजी  
 

 
 

 

 साने uुॲजंचे '्यामची df` िे पु्तs पहि्याaिा 
रsाहशत झाले, ते १९३५ साली. याचा cथष पुढ्या व्ी िे 

पु्तs रsाहशत िोhन ७५ व्े िोतील. याचाच cथष सन 

२०१० िे '्यामची df` या पु्तsाचे 'cमतृ मिो्सवी` व ष् 
dिे. सलu पa््याितर व्े mtािे पु्तs लोsाa्या मनात 

ॲतनू बसिे, mवढेच न्िे तर ्या्या लाtािून cहधs रती 
हवs्या uे्यावरिी, ्याची माuिी sायम राििे, cसे 

भा्य mtाड़ा पु्तsाला ्वहचतच लाभते. 

 

cसे sाय dिे या पु्तsात? 
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 tरे तर िे पु्तs dज मराठी मािसाa्या vराvराaत 

dिे. पु्तs नसले, तरी ्याची sिािी िी जवळपास र्येs 

मराठी मािसाला ठाhs dिे. ्या sोिी ते वाचलेले नसेल, 

्याaनी dचायष cरे याaनी ्या पु्तsा्या रेमात पडून 

sाढलेला '्यामची df` िा हचरपट तरी पाहिलेला cसतो 
dहि ्यातील ्याम्या dfची वनमालाबाf aनी gभी sेलेली 
भहूमsा dहि माधव वझे याaनी हजवaत sेलेला ्याम िा 
्याa्या डो्यासमोर sायम gभा राहिलेला cसतो. 
 

 '्यामची df` िा साने uुॲजं्या बालपिी्या 
dठविंचा ms सोिळा dिे. cथाषत, याचा cथष uुॲजं्या 
सार्याच dठविी सुtि dिेत, cसे मुळीच नािी. gलट 

uुॲजंचे बालपि हsती tडतर cव्थेत uेले, ्याचीच msा 
cथाषने िी 'sथामाला` dिे. पि uुॲजं्या मनात ्या 
dठविी साauताना, ्याबॖलची taत हबलsूलच नािी. gलट 

्या tडतर sाळातिी dfने लिान्या ्यामवर sेवळ 

रेमाचाच व्ाषव sेला, cसे नािी तर gलट sोि्यािी tडतर 

रसauातनू dपले चारर्य dहि शील cभau राtनू बािेर 

sसे पडावयाचे याचेच ्यास हशषि हिले. '्यामची df` िी 
msा cथाषने ms सa्sार शाळाच िोती. शाळा sसली, ते 

tर्या cथाषने uुॲजंचे 'माझे हवड़ापीठ`च िोते.  

 

 ्वातa्य daिोलनात तुॲa uवासात uुॲजंनी या 
dठविी जाuव्या. tुॖ uुॲजी हलहितात : 'हिवसा sाम 

sरावे dहि रारी जu्माता, भारतमाता व ज्मिारी माता 
याa्या हवचारात रa uावे,` cसे तेथे चालले िोते. uुॲजं्या 
तुॲa uातील cनेs हमराaना या रारी dवड्या. ्याaना uुॲजी 
dपले हलtाि वाचनू िाtवीत, ्याa्या डो्यात cर ू येत 

dहि ्याa्याबरोबर uुॲजं्या डो्यातनूिी vळvळा पािी 
वाित cसे. cर ू िा uुॲजं्या सार्याच साहि्याचा ms 

cहवभा्य vटs dिे. sोिी ्यामुळे uुॲजं्या साहि्याची 
सaभावना रडsे वा पळपुटे साहि्य cशा श्िाaत भलेिी 
sरोत ्यामुळे ्या साहि्याची मिती sमी िोिारी नािी. 
dचायष cरे याa्यासार्या c्यaत dिमs रsृती्या 
मािसालािी ती समज ू शsली िोती ्यामुळेच ्याaनी या 
dठविंवर c्यaत भावsू dहि मनाला िात vालिारा cसा 
हचरपट तर sाढलाच, हशवाय 'मातरेृमाचे मि्मauल ्तोर` 

cसा डो्यात पािी dििारा लेt हलिून या पु्तsाचे 

cजरामर ्थान मराठी वाचsाa्या लषात dिनू हिले. 

 

 िररोज रारी dरमातील dप्या सिsार्याaना 
्याम df्या या dठविी साauतो, cसा िॉमष uुॲजंनी या 
dठविी श्िाaहsत sरताना हनवडला dिे. msूि ४२ 

रारंचा िा रवास dिे. sोsिातले िापोली पररसरातले 

्यामचे vर, तेथील uररबीचे पि c्यaत रेमळ cसे 

वातावरि, ्यामवर ्या्या dfeतsेच रेम sरिारे पि 

रसauी वरािूनिी sठोर िोिारे ्याचे वडील, िुवांची dजी 
cशी cनेs पारे uुॲजंनी dप्या भावमधरू शलैीत हजवaत 

sॳन साaहuतली dिेत. df cथाषतच ्यामला मनापासनू 

जीव लाविारी पि तीिी हश्तीचे धडे िेताना वडलाaeतsीच 

sठोर िोिारी... sधी ्यामला dप्या df्या या 
हश्तीचा वा हत्या sठोरपिाचा राuिी येतो. पि पुढ्याच 

षिी dfच ्याला ते समजावनू साauते. िे सारेच sसे 

मनाचा ठाव vेिारे dिे. पु्तsातील cनेs रसau, 

gपsिा्या, सुभाह्तवजा वा्ये हsमान uे्या हपढीतील 

लोsाa्या तरी मनात sायमचे vर sॳन बसली dिेत. 

 

 tरे तर dज ्या रsारे dप्याला जीवन जuावे 

लाuत dिे dहि ते sरताना जी नवी जीवनमू् ये समाजात 

ॳढ िोh पाित dिेत, ्याa्याशी सaपिूष हवसauत cशी 
जीवनशलैी dहि जीवनमू् ये या पु्तsात dिेत. तरीिी 
uेली सात िशsे या पु्तsाची मिती sायम dिे. ्यामुळे 

्याबॖल dिtी sािीिी साau्याची uरज नािी. 
dिे. 

*** 
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अंतू बवभा [पु. ल. दे् पभंड]े  
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 र्नाहuरी्या ्या मध्या dळीत लोsोतर पुॳ् 

रिातात.िेवाने िी मािसाaची ms हनराळीच vडि sेली dिे. 

्याa्यात र्नाहuरी्या लाल हचर्याचे, नारळ-

ििसाaचे,tाजर्या cळवाचे dहि िट ्ििताच राि sa ठाशी 
dििार्या ू्या सुपारीचे uुि cuिी msवटून dिेत. 

र्नाहuरी्या हशतातच िी भुतावळ लपली dिे sी पा्यातच 

रािवायु हन रािवायू् या जोडीला dिtी sसला वायु 

हमसळला dिे ते ्या र्नाaरी्या हव्वे्वरालाच ठाhs. 

 

 caत ू बरवा ६ाच मातीत guवला dहि हपsला. 
वा्तहवs caत ूबर्याला sुिी caत ूcसे msेरी ्ििावे cसे 

्याचे वय न्िे. मी बाराचौिा व्ांपवूी ्याaना रथम पाहिले 

्या वेळीच ्याa्या िाढीचे tुaट dहि छातीवरचे sेस 

हपsलेले िोते. िाताaचा बराचसा c्ि ू uोuट्या झाला िोता. 
c्ि ू uोuट्या िोिे ्ििजे 'पडिे' िा caतनेू मराठी भा्ेला 
बिाल sेलेला वा्रचार dिे. र्नाaरीचा c्ि ूuोuटे वsील 

हs्येs व्े ूळीने मुह्शपा्टी्या हनवडिsूीत पडत 

dला dिे. ते्िापासनू हवहिरीत पोिरा पडला तरी पोिर्याचा 
 

"'c्ि'ू झाला sाय रे?" ्ििनू caत ूूरडतो. 
 

 समोरासमोर caतलूा sोिी caत ू ्िित नािी. परa तु 

g्लेt मार सिसा msेरी. हsa बिुना, sोsिातली मaडळी 
msूिच msवचनी. पि caतलूा सaबोधन 'caतशेूट' िे dिे. ६ा 
हच्पावनाला िी वै् यवतृीची gपाधी िार राचीन sाळी 
हचsटली. caतू् या िातनू ते पाप vडले िोते. पहि्या 
मिायु्िा्या वेळी caतनेू बaिरावर sसले तरी िुsान sाढले 

िोते. ते sे्िाच बुडाले. परa तु 'caतशेूट'्िायला ते sारि पुरेसे 

िोते. ्यानaतर caतनेू पोटापा्याचा sािी gड़ोu sे्याचे 

sोिा्या ्मरिात नािी. िोन वेळ्या भाताची ्याची 
sुठेतरी सोय dिे. थोडीशी जमीन dिे. नारळीची 
पाचपaचवीस, पोिळीची ििापaधरा dहि राताaबीची sािी cशी 
झाडे dिेत. िोनपाच िापसू da्याची dिेत. sुठे ििस, 

हचaच gभी dिे. वाडवहडलाजीत vरा्या वाटिीत ms पडवी 
dहि tोली dली dिे. हविीरीवर वहिवाटीचा ि्s dिे. 

६ा सu्या dधारावर caतशेूट gभे dिेत. 

 

 ्याaची dहि माझी पहिली भेट बाप ू िेहu१्या्या 
िुsानात झाली. मी हसuरेट ्यायला uेलो िोतो dहि 

'sेसरी'्या माuनू cधाष ज्ती sाड्याaचा च्मा sपाळावर 

vेत caतशेूटनी तडs रन sेला िोता, " 

 

"वsीलसािेबाaचे जावf ना ?" 

 

"िो!" 

 

"झट्यात ूळtलंच मी! बसा! बाप,ू जावयबापूaना चिा 
माuवा" 

 

 msिम eत्या सलuीत dलेला ्िातारा sोि िे 

मला sळेना. पि caतशेूटनीच tुलासा sेला. "तुमचे सासरे 

िो्त िो dमचे. साauा ्याaना caत ू बरवा हवचारीत िोता 
्ििनू." 

 

"ठीs dिे !" 

 

"sे्िा dलात पु्यािून ?" 

 

"परवाच dलो." 

 

"बरोबर. हिवाळसि cसेल. माuा चाauली िोडष  uाडी! 
sाय?" 

 

"तुमचे िो्त dिेत ना, तु्िीच साauा." 

 

"वा! पु्याचे तु्िी. बोल्यात nsिार sाय d्िाला! मu 

मु्sाम dिे sी dपली ्लाf au ह्िजीट ?" 

 

"िोनतीन हिवसाaनी जाfन !" 

 

"gतम ! थोड्यात uोडी cसते. ्या सड्यावर्या 
sपोसsर वहsला्या जावयासारta नsा sॳ. ्यानa सिा 
महिने तळ ठोsला. शेवटी sपोसsर वहsलान् ms हिवस 

tळa  सारवायास लावलa ्यास ! जा्त हिवस जावf राहिला 
sी तो िशमरि िोतो. sसa ?" 

 

"बरोबर dिे !" 

 

"बापशेूट, ूळtलaत sी नािी ? dम्या वहsलाaचे जावf ! 

d्िी िोvेिी ्याaचेच पषsार िो !" 

िेहu१्याaनी नम्sार sेला. 
 

"चिा vेता ?" 

 

"नsो िो, gsडतaय िार !" मी ्ििालो. 
 

"cिो, र्नाaरीस gsडायचaच. uोठ्यात हनजिार्यान् 

बलैा्या मुताची vाि येते ्ििनू भाuेल sाय ?" शेवटला 
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'sाय?' वर्या पॉीत gडवीत caतशेूट ्ििाले, "र्नाaरीस 

थaड िवा cसती तर हशमला ्ििाले नसते sाय dम्या 
uावाला ? पि gsाड्याचा तुम्या सड्यावर cहधs रास ! 

िुपार्या वेळी मारा सायsलीवर टाau हन थेट या dम्या 
पोिळी्या बाuेत झोपायला. पोिळीची बाu ्ििजे 

mcरsa हडशन िो !" मनमुराि िसत caतशेूट ्ििाले. वर 

dहि "dमचा sa री हवनोि िो जावयबाप"ू िेिी ठेवनू हिले. 

 

"बापशेूट, पािुिे लेts dिेत िो. dम्या dबा 
शेट्यासारtी नाटsa  हलहिली dिेत. िार बोल ू नsा. 
नािीतर तुम्यावर हलिीतील mtािा िमाषस िासष !" 

 

 caतशेूट ब्यांपयंत माझी sीती पोिोच्याचे nsून 

झालेला dनaि बापशेूट िेहu१्या्या रनाने मावळला. मला 
नीट ्यािाळीत बापशेूट ्ििाले, "sाय sरतात ?" 

 

"sरतात sाय ्िaजे ? tुळे sी sाय तु्िी िेहu१े ? ती रॖी 
sाढा. ििा हठsािी िोटोtाली नाव छापलेलa dढळेल 

तु्िाला. हसनेमात cसतात." 

 

"्ििता sाय ?" िेहu१े मा्याsडे 'cहज ्याa र५ पाहिलं' 

cसा चेिरा sॳन पाित ्ििाले. 

 

"sाय िो जावयबाप,ू ms हवचाॳ sाय ?" हमह्sल रनाची 
नाaिी चेिर्यावर हिसत िोती. 
 

"हवचारा sी ----" 

 

"ms हसनेमा sाढला sी sाय हमळतa िो तु्िाला ?" 

मी sािी sोsिात रथमच dलो न्ितो; ्यामुळे ६ा 
रनाला मी सरावलो िोतो. 
 

"ते हसनेमा-हसनेमावर cवलaबनू dिे." 

 

"नािी, पि d्िी वाचलaय sी ms लाt िीड लाt 

हमळतात ..." 

 

"मराठी हसनेमात mवढे sुठले ?" 

 

"समजा ! पि पाच पू् यa नसली तरी तीन पू् यa पडत 

cसतीलच ..." 

 

"पडतात... sधीsधी बुडतात िी !" 

 

"cिो, ते चालायचaच ! धaिा ्िटला sी चढिa हन बुडिa dलa. 
dिtी ms हवचाॳ sाय ? ...्ििजे राuाविार नसलात 

तर..." 

 

"छे, राuवायचa sाय ?" 

 

"हसनेमात्या नट्याaबॖल d्िी िे जे sािी वाचतो ते tरa  
cसतa sी dपलa uauाधर बा१्या्या c्सल बेळuावी 
लो्यासारta पीठ हमसळलेलa ?" 

 

"िे जे sािी ्ििजे ?" मी guीचच वेड पाavरले. 

 

"व्ताि िो जावयबाप ू ! sोटाषत नाव साषीिार ्ििनू नाव 

sाढाल ! cिो, िे जे sािी ्ििजे तजषनीनाहसsा्याय 

यातला रsार ्िितात ते..." 

 

 िा तजषनीनाहसsा्याय मा्या ्यानात dला नािी. 
शेवटी caतशेूतनी dपली तजषनी नाsपुडीला लावीत 

साहभनय tुलासा sेला. तेवढ्यात िेहu१्याaनी माuवलेला 
चिा dला. "्या" caतशेूटनी मा्या िातात sप हिला dहि 

्या चिावा्या पोराला "र्नाaरी्या सम्त ्ियशी ततूाषस 

uाभि sाय रे, झa्या ?" cसे ्ििनू जाता जाता चिा्या 
रa uावर शेरा मारला dहि बशीत चिा ूतनू िुरष  िुरष  
िुa sायला सुरवात sेली. वा्तवीs ्या पो~याला चिात िूध 

sमी dिे िे ्याaना सरळ साauता dले cसते. पि 

caतशेूटचेच sाय, ्याa्या सा~या dळीचे बोलिे हतरsे. 

 

 caतशेूटचा dहि माझा पररचय dता जुना झाला. 
uे्या ििाबारा व्ांत मी हजत्या वेळा र्नाहuरीला uेलो 
हतत्या वेळा मी ्याaना भेटलो. ्याa्या cड्ड्यात ्याaनी 
मला जमवनूिी vेतले. msिोनिा uaहजिा हशsवायचा 
रय्निी sेला. dहि ्या साठी्या dसपास g्या 
cसले्या वृॗ ाa्या cड्ड्यात मu caतशेूट dहि ्याaचे 

साauाती याaचे जीवनहव्यs cचाट त्वञान मी tपू nsले. 

्याaची हवहश१ पररभा्ा हतथे मला sळली. tाaड़ावर परैिी, 
sमरेला पaचा, पायात sरsरती विाि,msा िातात िaडा हन 

िुस~या िातात ििस vेhन , "रे uोहवaिभट, टाsतोस sाय 

िोन डाव ?" हsa वा "पराaज्या, जाuा dिेस sी झाला तुझा 
cजuर ?" c्या dरो्या मारीत प्याaतले हभडू uोळा 
sरिा~या ्या मaडळीत मीिी भटsलो. प्याaचा डाव िारसा 
रa uला नािी sी पाने टाsून, "जावयबाप,ू ्ििा mtािा 
मालsa स. uडबो्या,sूट थोडा तबला पा्ि्याबरोबर. 

tातशेूट, gvडा तुमचा tोsा." cस्या िमाषfशीनaतर मी 
dवाजिी साि sॳन vेत cसे. 
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 "नरड्यात म्जा dिे िो तुम्या !" िी िाि eथेच 

हमळे. व्ाष-िोन-व्ांतनू mtािी िेरी र्नाहuरीला vडे. िर 

िेरीत मार mtािा मंबर uळा्याचे sळे. 

 

"िामsूाsा हिसले नािीत sुठे caतशेूट !" 

"sोि ? िाम ू नेना ? तो चनैीत dिे ! वरती रa भा ्या्या 
टsलावर तेल थापते dहि gवषशी पa्यान् वारा vालते 

्िितात." 

"्ििजे ?" 

"cिो, ्िaजे वाvाचे पaजे ! िाम ू ने्याची र्नाaरीिून झाली 
बिली !" cसे ्ििनू caतशेूटनी dsाशाsडे बोट िाtवले. 

"cरे cरे cरे ! sळलa नािी मला." 

"cिो, sळिार sसa ? िाम ूनेना चचला ्ििनू रेहडूत sा 
बातमी साauिार dिेत ? sेसरीत dला िोता u६ृसa्sार 

झापनू. मनहमळाh, रेमळ व धमषपरायि िोते cसा ! छापिारे 

sाय, ड़ाल ते छापतील. िाम ू नेना sसला रेमळ ? ताटीवर 

dडवा पडला िोता तरी sपाळावरची dठी तशीच ! msे 

रारी gsडताaय vरात ्ििनू t्यात झोपला तो हतथेच 

सaपलेला dढळला पिाटे ! पु्यवान मािसू. uतव्ी 
d्ाढी्या हिवशी uेला वsुैa ठालोsी. र्नाaरीत िोन 

पाल्या हनvा्या d्ाढीला --- ms हवठोबाची हन िुसरी 
िाम ू ने्याची. d्ाढात तो uेला dहि हवजयािशमीला 
dम्या ित ू पराaज्यान् सीमो्लavन sेलेनीत. cव्या 
िेिाचa सोनa झालa. eजा झाला, हबजा झाला, dता हतजाची वाट 

पाितोय !" हमह्sलपिाने tाaिा gडवीत caतशेूट ्ििाले. 

पाच िुटाa्या dतबािेरची gaची, ताaबसू uोरा विष, तंडावर 

बारीs वाauाचे हठपsे, vारे हमचहमचे डोळे, वयोमानारमािे 

वाढत चालले्या सुरsु्या, डो्यावर तेला्या sडा 
gमटलेली टोपी, cauात cauरtा, sमरेला uुडvाभर पaचा, 
पायाaत sोsिी विािा, िाताaची cधी पauत gठून uेलेली, 
्यामुळे मोs्या हिरड्याaना जीभ लावीत बोलायची tोड 

dहि ६ा साजासsट वजन सुमारे शaभर पंड. ६ा सu्या 
जराजीिष िोत चालले्या uो१ंत ms uो१ ताजी ्ििजे 

सानुनाहसs परa तु सु्प१ dवाज dहि डो्यावर हपढ्यान् 

हपढ्या थापले्या tोबरेल तेलाने हिलेली वaशपरa पराuत 

तलैबुॗी ! caतशेूटच नािी, तर ्या dळीतले ्या वयाचे 

सारेच नमुने sमीcहधs िरsाने msाच वळिाचे हsa वा 
dडवळिाचे. भा्ेला िुर्यासारtी पायात हuरsी vेhन 

चावायची सवयच झालेली. sुिाचे बरे झा्याचे सुt नािीच; 

वाfट झा्याचे िुbt नािी. ज्माचे सोयर नािी, मरिाचे 

सुतs नािी. uा्याची ॲची नािी, हतटsारािी नािी; 
tा्यात चवीपेषा gिरभरि िाच ्व्छ िेत ू ! dयु्याची 
सारवट uाडी वauि नािी ्ििनू sुरsुरली नािी, dिे 

्ििनू वेuाने पळली नािी. चाल मार sोsिी वाटेसारtी 

सिा नाuमोडीची. नहशबात cव्था्याvर्या हपठा्या 
िुधाची वाटी ! ्या्या vरी िुधाचे पीठ झाले. eथे िेवाने 

नारळीचा s्पवषृ हिलेला. पि ्यात्या tोब~यािून 

sरवaटीची सलuी cहधs ! 

 

 g्िा्यात sुठली तरी मुaबfची िु्यम नाटs 

sa पनी झापा्या थेटरात 'msच ्याला' vेhन dली िोती. 
सaच जेमतेमच िोता. पहिला cas सaपला. बािेर सोड्या्या 
बाट्याaचे ची्sार सुॳ झाले. हsटसन्या रsाशात 

caतशेूटची मतूी हिसली. caतशेूट िर्यापवा्या मॅनेजरशी 
चचाष sरत िोते. 

"sशी sाय uिी ?" 

"ठीs dिे !" 

"्लान तर मोsळाच हिसतोय. सोडता sाय c्याष हतहsटात 

?" 

"छे ! छे !" 

"cिो, छे छे ्ििनू हझटsता sाय पाल झाड्यासारtे ? 

पहिला cas nsला मी हितनूच. हसaधू् या पाट्षयात sाय िम 

हिसत नािी तुम्या. 'लाuे ृियं िुरिुर' ्ििजे cuिीच 

हपचsविी ्िटलaनीत. बालuaधवाषचa nsलa िोतaत sाय ?" 

नेिेमीरमािे शेवटला 'sाय' gडवीत caतशेूट ्ििाले. 

मॅनेजरिी जरा gtडले. "dरि नािी dमचा तु्िी नाटs 

बvायला चला cसा." 

"uावात dरिाचे बोडष  तर टाauले dिेत --- dहि sाल 

vरोvर जाहिरातीची cषतिेtील vेhन हिaडत िोते तुमचे 

्याaडवाले! cिो, mवीतेवी ररsा्या tुचीला नाटs 

िाtवायचa --- चार d्यात जमवा." 

"चार d्यात बvायला sाय डंबा~याचा tेळ dिे sाय ?" 

"cिो तो बरा ! dधी tेळ तो िाtवतो dहि मu थाळी 
हिरवतो. तु्िी तसa sरा. पुढलa 'sहश या ्यजूa पिाला' 
जमलa ि्sड तर थाळीत चार dिे dिtी टाsीन." 

बाजचूी मaडळी िसली dहि मॅनेजर gtडला. तेवढ्यात 

caतशेूटची नजर मा्याsडे वळली. "नम्sार िो 
जावयबाप.ू.." 

"नम्sार !" 

"sाय जमलाय sाय 'msच ्याला' ? " 

"ठीs dिे !" 

"िुsट पासात sी sाय तु्िी ? बाsी तु्िीिी ्याaतलेच. 

ms ्िावी िुस~या ्िा्या्या िाढीचे पसेै vेत नािी 
्िितात." 

"'नािी िो. िे पिा हतsीट dिे." 

"'मu 'ठीs dिे' ्ििनू मुळमुळीतसa gतर हिलaत ? िमड्या 
मोज्या dिेत ना तु्िी ? तो हसaधचूा पाटी तर msिम 

sa डम वाटला मला." 
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"cिो, हसaधचूा पाटी sसला ? बाf dिे ती sाम sरिारी." 

"साauताय sाय ? sसला तो dवाज हन sसलa ते हिसिa ? 

मनात dिील तर sडेवर vेfल सुधाsराला. हसaध ूsसली ? 

हसaधिुूuष dिे मालविचा नुसता." 

"पाहिलaत वाटतa नाटs ?" 

"guीच जरा. ्या sोप~यातली िोन झापa बाजलूा sॳन 

पाहिलa vटsाभर... ्याb ! ६ाa्यापेषा िशावतारी बरे." 

sािी sारि नसताना dप्या मताची ms हपas टाsून 

caतशेूट हनvनू uेले. बाsी cशा हिवसरार 'हपasा' टाsीतच 

्याaचे dयु्य uेले. caतशेूटची माझी dता eत्या व्ांची 
ूळt, परa तु ्याa्या sौटुaहबs पररह्थतीहव्यी मला िारसे 

sधीच sळले नािी. ्याa्याच cड्ड्यात्या c्िा 
सा्याaनी msिाच ित sािी माहिती पुरवली िोती. 
sधीतरी ्याa्या बोल्यातनू caतशेूट्या मुलाची g्लेt 

dला. 
"'्ििजे ? cतशेूटना मुलuा dिे ?" 

"dिे ? ्ििजे sाय ? चाauला sले्टर dिे !" 

"'sले्टर ?" 

"भायt्या्या ्टेशनावर हतहsटa uोळा sरतो." 

चेि~यावरची सुरsुती िल ून िेता c्िा ्ििाले. 

"मu वडलाaना मित sरीत नािी sी sाय ?" 

"cिो, sरतो sधी sधी. ्यालािी ्याचा सaसार dिे. 

्यातनू बीबीशीdयला जायपीचा डबा जोडलेला ..." 

६ा cड्ड्यातले िे हवशे् श्ि uोळा sेले तर ms ्वतaर 

sोश तयार िोfल. बी बी सी dयला जी dय पीचा डबा 
जोडिे ्ििजे daतरजातीय हववाि िे लषात यायला मला 
gशीर लाuला. 
"sाय लषात dलa ना ? ते्िा caतशेूट्या ्नानसaधेची 
पaचाfत िोते. मुला्या vरी थोडी eतर dह्िsa िी चालतात 

्ििे. dम्या caतशेूटचa जमायचa sसa? msिा सuळा 
cपमान हuळून नातवाचा चेिरा पाि्यास uेला िोता. uहित 

चुs्यासारtा परतला. िसरा-हिवाळीला caत ू ब्याषला 
हमळतa dपलa महनoडषरीतनू हपतरेृमाचa पो्त ! पाचििा 
ॲपयाaचa ! तेवढ्यात हिरतो हमशीला sोsम लावनू तपू 

्ििनू साauत ! dहि guीचच tुिाष tुळtुळवतो चार हिवस 

हtशात िात vालनू." 

"cिो, हतहsट-sले्टरला पuार तो sाय cसिार ?" 

"पuार बेताचाच, पि चव्यापाव्याaची dचमनa चालतात 

्िितात. tरa tोटa िेव जािे. dहि चालायचaच ! vेतले तर 

vेh िेत .. sाय ? cिो, dठ dिे tा्ले sी चौsडीचा 
मुuटू vालनू र्नाहuरी्या हडह्र्ट जेलात vालतात dहि 

ms लाt tा्ले sी uाaधी टोपी vालनू पाठवतात cसं्लीत 

! लोsहनयुत रहतहनधी !" 

राजsारि िा तर caतशेूट्या cड्ड्यातला लाडsा हव्य ! 

र्येs राजsीय पुढा~यावर dहि त्वरिालीवर मौहलs 

हवचार ! sोsिात िु्sाळ पडला िोता. तसा हतथे नेिमीच 

िु्sाळ. पि िा िु्sाळ caतशेूट्या भा्ेत साauायचे ्ििजे 

'्याहमन d्टा्वये पास झालेला'! िु्sाळी भाuातनू 

नेिॳa चा िौरा चालला िोता. uावात धामधमू िोती. sोिीतरी 
सa्याsाळी caतशेूटना हवचारले, "sाय caतशेूट? भा्िास 

हिसला नािी !" "sुिा्या ्िेॳ्या ? ्याट् ! cरे, िु्sाळ 

पडला हितa .. तर भा्िa sसली िेतोस ! ताaिूळ िे.! िे ्ििजे 

भाट्या्या tाडीत बुडिा~या िालड़ाला हववेवरा्या 
vाटीवर gभa रािून sुराि वाचनू िाtव्यापsैी dिे. तो 
हतथे बंबलतोय dहि िा हितa ... ६ाचा ्यास gपयोu नािी 
dहि ्याचा ६ास ! तु्िी dपले tुळे. dला ्िेॳ चालले 

बvायास ! dहि र्नाaरीत िाtवलनीत sाय ्यास ? बाळ 

uauाधर हटळs ज्मले ती tोली dहि tाट ? uauाधरपaत 

हटळsास sाय ्व्नात ि१ाaत झाला िोता sाय रे ... तु्या 
बायsो्या पोटी लोsमा्य ज्मास येिार ्ििनू ? sुिाची 
तरी tाट िाtवली हन हिलa ठोsून ्या्यावर हटळsानa 
पहिलa ट्याa sेलa ्ििनू ! पुरावा sाय ? sा हटळsा्या 
dयशीचa बाळaतपि sेलेली सुfि िोती साषीस ? हटळsाचa 
सोड ! शaभर व्ं झाली ्या्या ज्मास. त ूज्मास dलास 

ती tोली तु्या मातोरीस तरी साauता येfल sाय ? 

्िातारीस हवचाॳन ये vरी जाhन dहि मu साau मला 
हटळsा्या dहि ्िेॳ्या uो१ी." 

 

 मला नेिमी रन पडे, sी ६ा मaडळीची dिराची 
्थानa sोिती ? uावात पaहडत dला sी ्याला 'पहढs' 

्ििनू gडव. "बाजारात जाhन पशैाचa हलaब ूdिायास साau. 

्तaभाजवळ्या लायररीत जाfल dहि हतथे माuेल हलaब ू !" 

sुिाचा मुलuा रोिेसर झाला िे ns्यावर caतशेूट चटsन 

्ििाले, "सsष शीत sाय िो? पवूी ms छरे रोिेसर िोता." 

sुिी नवे िुsान sाढले तर "हिवा्याचा cजष dताच 

माuवनू ठेव ्ििावa !" िा dहशवाषि. 

 

 जीवना्या sुठ्या त्वञानाचा csष  िी मaडळी 
्याली dिेत िेव जािे. ्याaतली हन््यािून cहधs मािसे 

महनoडषरीवर जuतात dहि ्यातले पसेै वाचवनू िावे 

लढवतात. र्येsाची तारीt पडलेली. हवशाल साuरतीर 

dिे, नारळीची बने dिेत, पोिळी्या बाuा dिेत, सारे 

sािी dिे; पि ्या gिाततेला िाररि्य हवलषि छेि िेhन 

जाते dहि मu gरते ms भयाि हवनोिाचे cभेड़ sवच ! 

sशावॳन तरी uाaधं्या uो१ी हनvा्या. caतशेूटनी dपले 

भा्य सुॳ sेले. "cिो, sसला uाaधी ? जuभर uेला, पि 

र्नाaरीस िारसा dला नािी. प्sा तो ! ्यास नेमsa  



नेटभारी f साहि्य चळवळ............................................................................................................................. .................................................. netbhaari@gmail.com 

नटेभारी f हिवाळी cas २०१६                                                                                       netbhaari.jimdo.com 308 

 

 

 

ठाhs --- eथa ्या्या पaचाचa sौतुs नािी हन िाaडीचa नािी. 
d्िी सuळेच पaचेवाले हन ्या्यािीपेषा gvडे ! सुताहबतात 

तथय नािी िो ! dमचा शaभशेूट ज्मभर जान्याचa सतू 

sाढीत dला ! हरहटश सरsार सोडा पि र्नाaरीचा 
हuहलuन sले्टरिेtील vाबरला नािी ! हतसरa  शर 

्ििजे gपासाचa ! eथे हन्मa sोsि gपाशी ! नेिमी तुपाशी 
tािा्यास gपाशी मािसाचa sौतुs. d्िाaस sसलa ? 

नािी, मािसू cसेल मोठा... पि dम्या हिशेबी ्या्या 
मोठेपिाची नंि sरायची sुठ्या tा्यावर ? dहि 

्वरा्याचा ्ििाल तर सaबaध uाaधीशीिी नािी, हटळsाaशीिी 
नािी हन सावरsाaशीिी नािी." 

"्ििजे ्वरा्य sाय dsाशातनू पडलa ?" 

"ते sुठून पडलa ते तु्िी तपासा ! पि eaरज uेला sa टाळून. 

cिो, लुट्यासारta sाय हश्लs िोतa ? धaिा बुडीत tाती 
जायला लाuला --- िुsलaनीत हिवाळa  ! sुa भार मडsी vेhन 

uेला, तु्िी िुa sा gहsरडा ! िे सuळa  चिनेहमिमेि िोतa. 
सता eaरजाची नािी, ्िेॳची नािी dहि जनतेची नािी. सता 
dिे हववेवराची !" 

"मu तुमचा हववेवर eaरजा्या ता्यात sसा uेला ?" 

"tुळे sी sाय तु्िी ! हववेवर vॉ dिे राहजवड्यावर ! 

cिो, ms tेळ sॳन िाtवला ्यानa." 

"िीडशे व्ां्या uुलामीचा sसला tेळ ?" 

"'cिो िीडशे व्ं तुमची ! रनिेवा्या रर१वाचातला sाटा 
सेsa िान् िेtील सरsत नािी िजार व्ं 

ूलाaड्याहशवाय!" 

 

 sोsिात्या ्या मध्या dळीत्या ूसरीवर, 

भोवती माडा्या sा्या dsृती िलताना sa हिला्या 
रsाशात ती थsलेली सुsलेली तंडे िे त्वञान साau ू

लाuली sी sाळीज िािरते. "cिो, समाजवािा्या u्िा 
dिेत िो u्िा ! cिो, ms da्याचa पानिेtील नसतa िो 
िुस्यासारta. रनिेवा्या िरबारी र्येs भाaडa हनराळa . 
सu्या मािसाaची नहशबa सारtी िोतील sशी '? vटsाभर 

धरा, तुमचा dला समाजवाि ! तो dमचा र्नाaरीचा 
uावuाaधी हशॉ्या िुa sून िुa sून साauतो तशी dली sोsि 

रे्वे हन uेली पाaडू uुरवा्या परसातनू -- ्ििनू sाय थोट्या 
पाaडबा्या tाaड़ाला िाताचे tुaट िुटिार sाय ? dहि िात 

नािीत ्ििजे मu sसेल ्याची जमीन हन हिसेल ्याची 
थलैी ६ा तुम्या रा्यात थोटा पाaडू sसिार sसा dहि 

sाय ? तो तसाच रािायचा ! ्वरा्य dलa ्ििनू िरी 
साठ्याचा हतरळा डोळा सरळ झाला नािी हन मिािेव 

uडबो्याचa धंि dत नािी uेलa ! िे डावagजवa रािायचaच 

समाजात ! cिो, रामरा्यातिेtील माॳतीचa शेपटू gपटून 

रामानa dप्या पाठीस नािी जोडलa -- िा नरच राहिला हन 

तो वानरच राहिला." 

c्या वेळी caतशेूट्या हजभेवर लषमी नाचते. 

"बरोबर dिे !" 

"guीच तंडिेtलa बरोबर dिे ्िि ू नsा ्या ्यामराव 

मुरsुट्यासारta ! चुsत cसेल तर sान gपटा ! तु्िी 
मा्यािून लिान tरे, पि हशषिान् थोर dिात." 

caतशेूट्या cस्या भा्िात sेवळ हतरsा हवनोि नसतो. 
्याaचे sुठेतरी sािीतरी जळत cसते. uे्या चारपाच व्ांत 

र्नाहuरीला िार वेळा जाताच dले नािी. dता हतथे वीज 

dली, sॉलेज dले, डाaबरी र्ते dले, मी िोनतीन व्ांपवूी 
uेलो ते्िा caतशेूटना ्ििालो, 
"caतशेूट, र्नाहuरी झsपs झाली िो तुमची ! हवजेचे हिवे 

dले. तुम्या vरी dली sी नािी वीज ?" 

"छे िो, sाळोt dिे तो बरा dिे. ! gड़ा झsपs रsाश 

पडला तर बvायचa sाय ? िहळिच ना ? cिो, पोपडे 

gडाले्या हभaती हन uळsी sौलa बvायला वीज िो sशाला? 

dमचa िहळि sाळोtात िडलेलa बरa  !" 

 

 caतशेूट मनमुराि िसले. या tेपेला िाताaचा 
जवळजवळ सaपिूष c्ि ू uोuट्या झालेला हिसला. हशवाय 

cड्ड्यातली dिtीिी msिोन मaडळी 'हनजधामाला' 
uे्याचे sळले. sधी नािी ती ms sाॲ्याची हन 

uोड्याची झाs caतशेूट्या बोल्यात मला dढळली. 
cड्ड्यात्या ररsा्या जाuा ्याa्या मनात sुठेतरी vर 

sॳन जात cसा्या. जोuळेsराaचा मुलuा हि्लीस 

बिलला िो वर्या जाuेवर." caतशेूट dपि िोhन साauत 

िोते. ्िाता्याला sाशीहववेवर, िररवार-रृह्sेश vडवनू 

dिलaनीत. मावaिa vातलa जोरिार शaभ ू जोuळेsरान् ! 

uauे्या पा्याचा लिानसा uडू हशलबaि sॳन dठविीन् 

vेhन dला मा्यासाठी ! पुढ्या tेपेला याल ते्िा ्याचa 
हशल िोडून uडू dम्या तंडात gपडा झालेला हिसेल िो 
जावयबाप.ू" पहि्या भेटीतले सaबोधन cजनू sायम िोते. 

्यानaतर uे्याच व्ी पु्िा र्नाहuरीला जा्याचा योu 

dला. caतशेूट्या vरचा uauाजलाचा uडू सुिवैाने सीलबaिच 

िोता. 
"वा वा ! sाaरेचुलेशन िो जावयबाप ू ! sळलa d्िाaला. 
जाhन या िो. ms रर्वे१ dिे. dता eaह्लश बोललa पाहिजे 

तुम्याशी." 

"sसली रर्वे्ट ?" 

"तेवढा sोहिनरू हिरा पािून या. माझी dपली guीचच तेवढी 
e्छा राहिली िो ! हपaडाला sावळा नािी हशवला तर sोहिनरू 

sोहिनरू ्ििा. हशवेल ! परत d्यावर साauा sसा हिसतो. 
लaडन, ्याररस सuळa  बvनू या." मला guीचच ्याa्या पाया 
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पडावे cसे वाटले. मी र््यातच ्याaना वाsून नम्sार 

sेला. "dयु्यमान् ्िा ! रॗाळू dिात, ्ििनू यश dिे िो 
तु्िाला." 

मी हनरोप vेतला dहि चार पावले टाsली cसतील, लuेच 

िाs nsू dली. 
"ू जावयबाप ू--- !" 

"sाय caतशेूट ?" 

"जाताय ते msटेच sी सप्नीs ?" 

"d्िी िोvेिी जातोय." 

"िे चाauलa sेलaत ! guीचच ms हsडा dला डो्यात. 

्िटलa, परिेशी हवड़ा हशsायला हनvाला dिात --- 

िेवयानीची sथी dठवली. sाय ? dम्या मुलीलािी 
dहशवाषि साauा िो ! तुमचa भा्य हत्यामुळa  dिे. तु्िाaला 
्ििनू साauतो. मनात ठेवा िो. sुठे बोल ू नsा. चाळीस 

व्ांपवूी dमची िी uेली. िारचा िापसू ते्िापासनू ६ा 
vटsेपयंत मोिरला नािी. शेsड्याaनी daबा vेतलाय msे 

sाळी ्या da्याचा. पि भा्य sुठ्या वाटेनa जातa बvा. 
cसो. सुtॳप या. eथनू रयाि sे्िा ?" 

"gड़ा सsाळ्या mस.टी.नa जािार !" 

"डायरे्ट मुaबf sी sाय ?" 

"िे चाauलa sेलaत ! msिा तो रवास vडला sी ्या 
हचsाटीवर मािसाaनी पथृवीरिहषिा sॳन यावa. परवा 
वर्या dळीतला ता्या जोu जाhन dला --- cजनू 

िाडाaचा हिशेब जमवतोय. सातdठ िाडa िरवली ्िितो ्या 
य१ीत." caतशेूट सuळे तंड gvडून िसत िोते. dता ्या 
तंडात msच िात लुsलुsत िोता. 
पिाटे पाच वाजता mस.टी. ्टँडवर caतशेूटची "जावयबाप"ू िी 
tिtिीत िाs nsू dली. मी चहsतच झालो. caतशेूटनी 
वड़ैा्या पुडीसारtी ms पुडी मा्या िाती हिलीय. 

"तुमचा हववास नािी, ठाhs dिे मला. पि mवढी पुडी cस ू

ड़ा तुम्या हtशात. हववेवराचा cauारा dिे. हवमानातनू 

जािार ्ििनू sळलa वsीलसािेबाasडून. mवढी पुडी जड 

नािी हtशाला." 

mस.टी. सुटली dहि caतशेूटनी dम्या sुटुaबीयाaबरोबर 

सिरा वर sॳन dपले ्िातारे हमचहमचे डोळे पुसले. 

तेवढ्या caधुs रsाशात ्याaचे ते tपाटीला uेलेले पोट 

चटsन मा्या डो्यावर guीचच dvात sॳन uेले. 

sोsिात्या ििसासारtीच हतथली मािसेिेtील --- 

tपू हपs्याहशवाय uोडवा येत नािी ्याa्यात 

*** 

संरनहत 

साभार :  http://apalemarathijagat.blogspot.in  

   

लtे    

पभरनपत-रववभस पभटील  

 

 
 

 मराठी मािसाला eहतिासात रमायला नेिमीच 

dवडतa. ्यातिी तो eहतिास dप्या पवूषजाa्या sतृष्वा्या 
sिा्या साauिारा cसला, तर बvायलाच नsो! 
वतषमानातील sठोर वा्तवापासनू िोन षि sा िोfना िूर 

जाता येिa, िा ्यातील बिुधा सवाषत मोठा लाभ cसावा. 
्यामुळेच sायम uतsालात, eहतिासात रमिार्या ्यतीची 
पलायनवािी cशा श्िात cनेsिा िेटाळिीिी sेली जाते. 

तरीिी 'पवूष हि्य ्याaचे, ्याaना र्य भावी sाल!' या पaतीवर 

भरवसा ठेवनू cसेल sिाहचत, मराठी मािसू िा eहतिास 

dहि पुरािsथाaम्येच रममाि झालेला dढळतो. ्यातिी 
मराठी मािसाचा सवाषत dवडता sाल ्ििजे सतरा्या 
शतsात छरपती हशवरायाaपासनू सुॳ िोिारा dहि पुढे 

msोिीसा्या शतsात पेशवाf्या ctेरीस येhन 

थाaबिारा, िे dता सवषरुत झालa dिे. ्यामुळेच मराठीतील 

cनेs sािaबर्या dहि नाटsa  िी याच sालातील 

uौरवशाली vटनाaवर dधाररत dिेत. 

 

 ्यात पु्िा छरपतंनी gभa sेलेलa रा्य पेश्याaनी 
बुडवलa, या रचहलत समजाची झालर या सार्या sालtaडास 

cस्यानa तर या िोनशे व्ां्या eहतिासा्या िaतsथा sधी 
बननू uे्या dहि ्यातनू cनेs uरैसमजाaचे िे्िारे sसे 

gभे राहिले, िे sोिा्या लषातिी dलa नािी.तरीिी मराठी 
मनाचa या सार्या sालtaडाहव्यीचa ds ष्ि sमी झालेलa 
नािी. 
 

 पेशवाf्या शे-स्वाशे व्ां्या sालtaडात cनेs 

uौरवशाली vटना vड्या. cटsेपार मराठी झंडा 

http://4.bp.blogspot.com/-MTE-9fxmH1w/UIunZZc_KDI/AAAAAAAAAI4/SSvrF7SrYUo/s1600/0+(1).jpg
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िडsव्याची vटना जशी ्याच sाळातील, ्याचबरोबर 

पाहनपत्या युॗात पिरी dलेला मानिानीsारs पराभविी 
्याच sाळातील. पाहनपतवर मराठ्याa्या पिरी dले्या 
पराभवास dज जवळपास स्वा-िोनशे व्ं लोटली dिेत. 

तरीिी ती जtम sुरवाळ्यात dहि तो पराभव नेमsा 
sोिामुळे नहशबी dला, याहव्यीचa चहवषतचवषि sर्यातच 

मराठी मािसू ध्यता मानतो. 
 

 cथाषत, mtािा सaवेिनषम dहि eहतिासाचa थेट 

vटना्थळी जाhन c्ययन sरिाची e्छा cसलेला 
सजृनशील लेts या सार्याsडे cuिी वेu्याच 

ृ१ीsोनातनू बv ूशsतो dहि ्यातनू cहवतीय ्वॳपाची 
sलाsृती gभी रािू शsते. हववास पाटील याaची 'पाहनपत' 

sािaबरी िे cशाच हचaतनशील लेtनाचa िुहमषळ gिािरि 

dिे. पाटील िे मिारा्र सरsार्या सेवेतील ms ्ये१ 

सनिी cहधsारी. cसा मािसू िा tरa  तर िायली dहि 

जीdर याa्या uुa्यातच cडsून पडायला िवा. पि 

पाटीलबुवाaनी ्या uुa्यातनू बािेर पडून c्ययन dहि 

c्यास यास वािून vेतलa. हशवाय ्याa्या लेtिीला मराठी 
मातीचा ms c्सल रa u िोताच. ्यामुळेच १९८८ म्ये िी 
sािaबरी रहसॗ िोhन िोन िशsa  gलटून uे्यावरिी हत्या 
dवृ् यामाuनू dवृ् या रहसॗ िोत राहि्या. 
 

 eसवी सन १७६१ म्ये झाले्या पाहनपत्या या 
लढाfsडे बv्याचा ms सaपिूष नवाच ृ१ीsोन हववास 

पाटील याaनी dप्या या sािaबरीतनू मराठी मनाला हिला 
dिे. िोनशे व्ं मराठी मनावर cसलेला ठसा पुसनू 

टाs्याचa sाम सोपa न्ितa... पि थेट पाहनपत्या 
रिभमूीवर हिवस्या हिवस sाढ्यानaतर पाटलाa्या िाती 
cनेs नवे तपशील dले िोते dहि ्यातनू cनेs जु्या 
सaिभांचa वेuळaच हवले्ि सामोरa  येत िोतa. बिुतेs 

eहतिासsालीन sािaबर्या वा नाटsa  uतsालाचा uौरव 

sरिार्या cसतात. पाहनपत cशा सवष साहि्यापेषा वेuळी 
ठरते, याचa sारि पाटील िे सतत भतू-वतषमान dहि भहव्य 

याaचa भान ठेवनू या मिासaरामाsडे पाित राहिले dहि 

्यातनूच मराठी ल्sर, ्याबरोबर uरज नसताना पु्यािून 

uेलेले dहि पुढे c्यaत cडचिीचे ठरलेले sुटुaबsहबले व 

बाजारबुिuे याaची िजारो मलैाaची िौड dहि ्याaना पाठीशी 
vालत सिाहशवराव भाha ्या नेत ृ् वाtाली झालेली लढाf 

याaचa c्यaत र्ययsारी तसaच वा्तविशी हचरि gभa 
राहिलa. 
 

 राजsारिातले डावपेच, tलबतa, सते्या 
लालचेतनू वा dपलaच वचष्व sायम रािावa ्ििनू मराठी 

सरिाराaनी sेले्या िuाबाजीचa िशषन जसa या sािaबरीतनू 

vडतa, ्याचबरोबर cनेs मराठी सरिाराaनी रािाaची बाजी 
लावनू हिलेली झुaजिी dप्यापुढे साsारत जाते. 

सिाहशवराव भाh, हववासराव, मिािजी हशaिे, म्िारबा 
िोळsर, म्तानीपुर समशेर, eराहिमtान uारिी cशा 
मराठी छाविीतील धुरa धराa्या ्यहतरेtा पाटलाaनी हजत्या 
तडिेनa g्या sे्या dिेत, हतत्याच ताsिीनa cिमिशिा 
c्िाली, नजीब, cयो्येचा नवाब सुजाgॖौला, भरतपरूचा 
राजा सुरजमल जाट cसे या सaरामातील c्य तालेवार 

tेळाडूिी ्याaनी मिैानात gतरवले dिेत. 

 

 या सार्या हचरिातनू sेवळ पाहनपतची लढाfच 

dप्यापुढे हजवaत िोते, cसa नािी तर cठरा्या शतsातील 

तो सारा sालtaड, ्या sाळातील समाजजीवन, चालीरीती 
dहि जाती-जमातंमधील uुििो्ाaसि डो्यापुढे gभा 
राितो. ्यामुळेच हववास पाटील याaची िी sािaबरी uेली िोन 

िशsa  मनात vर sॳन राहिली dिे. 

*** 

संरनहत 
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सं्कभर र्दोरी  
 

 ''तु्िी सa्sृत लोs, सुभाह्ते, सुहवचार याaची 
पेरिी हनबaधात sेली, तर परीषs चाauले uुि िेतात,'' cसa 
dम्या हशषsाaचa साauिa cसायचa. ्यामुळे cशा व६ाaचा 
सaरि बिुतेs हवड़ाथयांsडे cसायचा. ्याचा वापर र्येsाने 

dप्या लेtनात हsa वा जीवनात sसा sेला िे ्याचa 
्याला ठाhs. ms मार न्sी sी, dम्या हपढीला 
चाau्या सa्sाराaचा लाभ ्यामुळे हमळत uेला. cसे 

सa्sारवuष sुठ्यािी िीहशवाय vेिारी मािसaिी ्यावेळी 
िोती. 'मोठे बा्पा' िे ्यापsैी ms.  

 

 रोज रारी जेविa dटोपनू d्िी सuळी मुलa 
ठंबरं्या cauिात जमत cस.ू dठ-dठ हिवस न सaपिा्या 
uो१ंची मेजवानी हतथे d्िाला हमळायची. रारी 
साडेdठचा भंuा नuरभर nsू यायचा. भंuा वाजायला 
सुॲवात झाली sी, तो सaपाय्या dत uो१ीला हतथेच 

पिूषहवराम िेhन d्िी सuळी मुलa समोर्याच मोठे 

बा्पाa्या cauिात ठंबरं्या cauिाsडे पाठ sॳन बसत 

cस.ू धमषहव्यs uो१ी साau्याचa sa राट मोठे बा्पाasडे 

cसायचa. ्यानaतर र्येsाने gठून बायबलमधलa mtािa तरी 
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सुवचन बोलनू िाtवायचa. sधी sधी ्तोरa-uािी पाठ 

्ििनू िाtवावी लाuत. uरैिजेरीचा बिािा cहजबात चालत 

नसे. 'dप्या र्येsा्या नावाचा ms शुर िेविूत cसतो. 
dपि पाप sेलa तर ्या्या शुर sपड्याaवर sाळा डाu 

पडतो. ्याया्या हिवशी सवांसमोर dप्या िेविूताला gभa 
sेलa जािार dिे, ते्िा िेविूत ्व्छ cसेल cशी sाळजी 
्या.' मोठे बा्पा ्ििायचे. 'िेविूताचे sपडे डाuाळले तर 

cमsू ms धुलाf पावडर हsa वा mtाड़ा चाau्या लाँिीची 
सोय ्यावेळी न्िती sा? cसा dज्या मुलाasडून 

हवचारला जाh शsिारा रश्ाान् dम्या मनातिी sधी 
dला नािी. िेविूता्या मलीन िो्याची भीती मनात बसली 
ती dजताuायत.  

 

 श्िsोडी सोडव्याचा ms िार छान tेळ 

्यावेळी मोठी मुलa tेळायची. mtाड़ा श्िाची cषरसa्या 
साauायची. gिािरिाथष, ms तीन cषरी श्ि dिे. पहिलa 
cन् शेवटलa cषर vेतलa sी, ms tा्याचा पिाथष cसा cथष 
िोतो. पहिलa cन् िुसरa  cषर vेतलa तर वजन cसा cथष 
हनvतो. िुसरa  cन् हतसरa  vेतलa तर म्न dहि हत्िी cषरa  
vेतली तर मुलाचa नाव िोतa. -तो श्ि sोिता? बरa , िी 
सuळी sंडी तंडीच चालत. sठीि श्िाaची dहि जा्त 

cषरसa्या cसलेली, जा्त cथष हनvतील cशी sोडी 
vाल्याची चुरसच लाuायची. शाळेत eaरजी मा्यमा्या 
हवड़ाथयांना cशी sोडी vालनू मराठी श्िाaचा ्याaचा सaरि 

वाढव्या्या मा्या रयोuात मुलाaनािी मौज वाटायची. 
पुढ्या वेळी cसे श्ि पु्तsातनू शोधनू, मा्या मितीने 

dिtी cथष जमवत वuाषत ि्यावर िा tेळ ती dवडीने 

tेळत. महि्यातला शेवटचा माझा तास िा cशा 
tेळाaसाठीच मी ठेवला िोता. श्िाaशी tेळ्यातली uaमत 

sळू लाu्यावर याच हवड़ाथयांsडून uो१, sहवता जे वाटेल 

ते मराठीतनू चार-पाच वा्यात हलहि्या्या रयोuाला तर 

पुढे cसा रहतसाि हमळाला sी, sािी cमराठी मुलाaनी च्s 

sहवता हलिून िाtव्या!  
 

 मा्या हव्यात वuाषत मुलa छान रमत; पि 

बडोड़ािून dले्या msा uुजराती मुला्या चेि्यावर मराठी 
भा्ा हशs्याचा sायम sa टाळा ्प१ हिसायचा. ms हिवस 

्याने मला हवचारलa, ''ये सबsा रोsडा हsतना हमलेuा?''  

 

 ''्ििजे?'' मी cचaहबत. uंधळलेली. नaतर लषात 

dलa, 'या सu्या uो१ी परीषेत हsती uुि हमळवनू िेिार 

dिेत?' cसa ्याला हवचाराचaय. ्याला मराठी भा्ेतील 

संियष्थळa  dहि सaिभष-्प१ीsरिa याa्याशी sाडीमार 

sतष्य न्ितa. ्याने sेलेला सवाल ्या्या ृ१ीने रोsडा 
िोता! 
 

 sेजीत्या msाला dप्या शेजारी बसले्या 
मुला्या हटहिनमधलa िीम हबह्sट िवa िोतa. िुसरा मुलuा 
नुसता 'नािी िेत' ्ििनू u्प बसला नािी, तर dप्या 
नsाराला ्याने पु्ती जोडत ्िटलa, ''तेरा बाप भी तो 
sमाता िोuा, बोल gसsो लाने sो.'' िे ्या sुिाचे सa्sार 

्या्या तंडून बोलले uेले ्यामुळे मी c्व्थ झाले. ms 

तीळ सात भावाaनी वाटून tा््याची sथा ्या छोट्या्या 
dधी्या हपढीपयंत पोिोचलीच न्िती! sुठे uिाळ झा्या 
्या सu्या ्याuा्या, rिायाष्या sथा? हsती बिललाय 

मािसू!  

 

... sृ्िामाfचा पा्िा सुsून uेला dिे  

dहि रहतहबaब पािायला ्ििनू जावे  

तर uau्या पा्यात uाळ साचला dिे.  

dता sुठे शोधावा मी माझा चेिरा  
साने uुॲजं्या sथामालेतला?  

... मािसू नावा्या माझा पता  
dज मी शोधते dिे  

िरवले dिे माझे बरेच sािी  
uे्या sािी व्ांत...  

*** 

संरनहत 

साभार :  http://apalemarathijagat.blogspot.in  

   
लtे    

पु.ल. : एक सभठवण  

 

http://4.bp.blogspot.com/-XYmmzeYuwl0/UIuhzfehOoI/AAAAAAAAAIk/pzdqyttump8/s1600/pu.jpg
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 हवसा्या शतsा्या gतराधाषतील सवाषहधs 

लोsहरय मराठी साहिह्यs sोि, या रनाचa gतर वाचता न 

येh शsिारा मराठी मािसूिी षिाचा हवलaब न लावता िेh 

शsेल! ्यामुळे मिारा्र सरsार्या या लोsहरय वेब 

साeट्या वाचsाaना tरa  तर ते साau्याचीिी uरज नािी. 
्याचa sारि तो लेts िा ॳढाथाषनa लेts वा साहिह्यs 

न्िता, तर मराठी मनावर १९५० पासनू जवळपास पुढची 
पाच िशsa  सलu रा्य sरिारा ms मन्वी sलावaत िोता. 
पुॲ्ोतम लषमि िेशपाaडे cसa नाव vेhन ज्माला dलेले 

िे uिृ्थ तुम्या dम्या vरातले 'पुलa' sधी िोhन uेले, 

तेच तु्िा d्िाला sधी sळलa नािी. ्याचa sारि ्या्या 
सिजसुलभ लेtनात जसa िोतa, ्याचबरोबर ्याa्या हनहवष् 

हवनोिात िोतa dहि ्यािीपेषा मि्वाची बाब ्ििजे 

्याa्या लेtनात तुम्या dम्या रोज्या िनैaहिन जीवनात 

vडिाऱया cuिी सवषसामा्य वाटिाऱया cशा vटनाaमधील 

हवसauतीवर cuिी cचsू बोट ठेवलेलa cसे. िी हवसauती 
dप्याला tळाळून िसायला तर लावेच हशवाय िा्य 

ूसर्यावर ्याबाबत uaभीरपिे हवचार sरायलािी रवतृ 

sरे. ्यामुळेच ्याaचa साहि्य िे मराठी मना्या dनaिाचा 
ठेवा बननू uेलa dिे. 

 

 पुलaनी नाना रsारचे साहि्यरsार cuिी लीलया 
िाताळले. नाटs cसो sी रवासविषन dहि ्यहतहचरि 

cसो sी हवडaबन... ्याaची भा्िे, ्याaनी हलहिलेली परे सारे 

सारे मराठी रहसsाa्या मनावर dजिी रभाव uाजवत 

dिेत. 

 

 ‘cपवूाषf’ dहि ‘पवूषरa u’ िी ्याaची िोन रवासविषनa 
पवूष dहि पहचम जuतात dप्याला ms cनोtी cशी सरै 

vडवनू dितात. मराठी मािसू जे्िा साधा पासपोटष 
sाढायला vाबरत cसे (र्यषात हविेशवारीला जा्याची तर 

बातच सोडा!), ्या sाळात पुलaनी gभी sेलेली िी रवासहचरे 

्ििजे मराठी वाचsासाठी msा cग़तू cशा िुहनयेचa िशषन 

िोतa dहि तेिी सटीप! पुलa ्या msा च््यातनू sधी 
तट्थपिे, sधी cहलतपिे, तर sधी हतथa vडिाऱया 
vटनाaम्ये पिूषपिे रa uनू जाhन पवूष dहि पहचमेsडील जu 

dप्यापुढे gभa sरीत िोते, तसa ्वहचतच sुिी dजवर 

sेलa cसेल. 

 

 पुलaनी cनेs नाटsa  हलहिली dहि cनेs msपारी 
रयोuाaनी dप्याला हtळवनू ठेवलa. पि ‘तुझa dिे 

तुजपाशी’ dहि ‘बटाटयाची चाळ’ िे िोन ‘tेळ’ ्यात बाजी 
माॳन जातात, यात शasाच नािी. ‘बटाटयाची चाळ’ 
शेवटाला dपलa मनोuत ्यत sरते, ते्िा समोर तुडुaब 

भरले्या रेषाuारा्या डोळयात dलेले cर ू sसेबसे 

थोपवलेले cसत. पुलaनी िे ‘हचaतन’ हलहिलa, ्यास dता चार 

िशsa  gलटली. तरीिी dज चाळं्या छाताडावर मॉ्स gभे 

राित cसताना, ते बटाटया्या चाळीचa हचaतन हततsa च लाu ू

ठरतa, िे मि्वाचa. पुलaना dयु्यात cनेs ‘्यती dहि 

व्ली’ भेट्या. सuळयाच sािी ्याaनी श्िॳपानa 
cजरामर sॳन ठेव्या cसतील, cसa नािी. पि नaिा 
रधान, नाथा sामत, हचतळे मा्तर, िररता्या cशा 
cनेsाaना '्यती dहि व्ली' या सaरिातनू ्याaनी cमर 

sॳन सोडलa dिे. 

 

 पुलa १९७९ म्ये साठ व्ांचे झाले. सािहजsच ्याaचे 

स्sार, ्१य्िीपतूीचे sायषिम वuरेै ूvानa dलaच. पि 

्या हनहमतानa जयवaत िळवी याaनी तोपावेतो पुलaनी 
हलहिले्या श्िभाaडारातनू dप्या dवडीचa साहि्य बािेर 

sाढ्याचa मिाsहठि sाम िाती vेतलa. िे sाम मिाsहठि 

िोतa, ते cशा cथाषनa sी हनवड्यापेषा वuळ्याचa sामच 

cहधs मि्वाचa िोतa! पि ्यातनूिी पुलa्या लेtनाची, 
्याa्या ्यहतम्वाची dहि मु्य ्ििजे sलावaत पुलa्या 
सािरीsरि शलैीची सारी cauे रuट sरिारa  साहि्य 

हनवड्यात िळवी यश्वी झाले. ्यातनूच ‘पु.ल. : ms 

साठवि’ िा रaथ हसॗ झाला. 
 

 dिtी ms मि्वाची बाब ्ििजे या रaथात 

पुलa्या तोपावेतो sोठेिी रहसॗ न झाले्या साहि्याने 

्यापलेला जवळपास ms ततृीयाaश भाu. तो भाu पुलa्या 
uाजले्या भा्िाaचा िोता. ्याaनी सुृिाaना हलहिले्या 
पराaचा िोता dहि ्यातनू ्याaचa ्यहतम्व िे cहधs 

थेटपिे सामोरa  येत uेलa. ्यामुळेच पुलa्या साहि्याचा dहि 

्यहतम्वाचा ‘वानोळा’ िेिारa  िे पु्तs msिा तरी िातात 

्यायलाच िवa 
*** 

संरनहत 

साभार :  http://apalemarathijagat.blogspot.in  

 

 

 

 

 

 

 

मरभठी रवचभरधन 

 जशी र्ने बािेॳन चमs िाtहवतात, तशी 
पु्तsे हि dतनू caतFsारि gजळतात.... 
*** 

संरनहत     
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लtे    

तुझी छकुली  
 

भातुsली्या tेलामधाली राजा dहिs रािी 
c्याषवरती डाव मोहडला cधरूी ms sिािी 

 

 dज df िे uाि uात िोती...... पि sा ? sारि 

हतची रािी जी sािी हिवसानी या जuात पावुल ठेविार िोती 
ms सु्िर हवव पाििार िोती msा मुली्या ॲपात, हतला 
ती sायमची uमाविार िोती ्ििनू. िो dजच dfला 
sळल sी हत्या uभाषशयात वाढतय ते हतचच िुसर ॳप पि 

तरीिी ती dज gिास िोती. याच sारि माहितीय sा 
तु्िाला? िो, िेच tर dिे dज df - बाबानी ठरवल मला 
cबोटष sर्याच sा तर मी ms मुलuी dिे ्ििनू. tुप रडू 

येत िोत मला, वाटत िोत sी df्या sुशीत हशॳन 

ढसाढसा रडाव. पि dता तर ते sधीच श्य नािी िोिार. 

sारि या जuात पावुल ठेवा्या dधीच माझ cह्त्व 

सaपलेल cसेल. वाटत िोत dfला साauाव "cu df मला 
पि जuायच dिे" cuिी तु्यासारtच, पि sस साau ूमी 
हतला? sारि हतची रािी dयु्य जu्या dधीच sाळ 

पडड़ाdड़ जािार िोती. 
 

 sा मा्या df - बाबानी मला माॳन टाs्याचा 
हनिषय vेतला? sा तर मी ्याaचा वaश पुढे चालव ूशsत नािी 
फत mवढ्यासाठीच? sा तर मी ्याaचा मुलuा नािी ्ििनू? 

sा तर मला पोस्याची ्याaची nपत नािी ्ििनू? sा तर 

मी ्याa्या डो्यावरच फत ms ूझ ्ििनू? हsती सारे 

रन पडले मला पि gतर sािी sे्या सापडले नािी. dज 

र्येsाला मला df, बायsो, बहिि तर uलषरंड सुॗा 
्ििनू ्वीsारि श्य dिे पि मुलuी ्ििनू नsो...... 
cस sा??? dज mवढा मोठा हनिषय vेताना माझे df - बाबा 
िे sसे हवसरले sी ्याaचिी cह्त्व ms री मुळेच dिे. 

हजने ्याना ज्म हिला, वाढवल, चाauले सa्sार हिले dहि 

या जuात स्मानाने जu्याचा cहधsार हमळवनू हिला. 
मu तोच cहधsार ते मला sा हमळवनू िेh शsत नािीत? 

या हवचाराने वाटल बा्पाशी tुप भा्डाव, ्या्यावर 

राuवाव sी जर िे cसच िोिार िोत तर ्याने माझ cह्त्व 

तरी sा हनमाषि sेल? sा? फत रन dहि रनच िोते. 

 

 dज हपढ्याaहपढ्या cसच चालत dल dिे. नेिमीच 

रीला िु्यम िजाष हिला जातो sा तर ती पुॳ्ारमािे 

बलवान नािी, sठोर नािी तर हतला नेिमीच ms नाजुs, 

सिनशील dहि cबला मानल जात. जी ज्माला 

d्यापासनू sधी मुलuी, sधी बहिि, sधी बायsो तर 

sधी df या ॲपात सu्याच uो१ी तट्थपिे सिन sरत 

cसते cuिी न डuमuता मu ती री cबला sशी? dपला 
वaश पुढे चालावा ्ििनू नेिमीच ms मुलाला राधा्य हिल 

जात dहि तेवढच िुलषषय र्येs मुलीsडे sेल जात. जी 
मुलuीच mtाड़ा vरा्या वaशजाला ज्म िे्यास sारिीभुत 

cसते. हsती हवहचर dिे ना पि िीच स्य पररह्थहत dिे 

्याच cरपू dता sुिालाच वाटेनास झाल dिे. 

 

 र्येs रीच िेच sतष्य dिे sी ज्माला 
d्यापासनू ते मरिा्या शेवट्या वासापयंत हतने फत 

eतराaसाठीच जuायच, जuायच dहि जuायच ब्स. "चुल 

dहि मलू mवढीच भहूमsा हतची" यापलीsड्च हवव sधी 
हतला जuताच नािी dल. हत्या e्छा, dsाaषाaचा sधी 
sुिी हवचारच sेला नािी. सu्यानाच याचा हवसर पडलाय 

sी हतला सुॗा या जuात मानाने जuायच dिे, ्वतािाची 
ms वेuळी ूळt हनमाषि sरायची dिे. पि ते श्य dिे 

sा? िेh शsतो sा dपला समाज र्येs रीला 
्वतािाची ूळt? िो न्sीच, फत uरज dिे ते 

र्यषात gतरव्याची. cuिी सो्प dिे, जर र्येsाने 

हत्याsडे dिराने पाहिल dहि हतला यो्य तो स्मान 

हिला तर..... पि िे ते्िाच श्य िोfल जे्िा र्येs 

पुॲ्ा्या मनात िी भावना ॲजेल sी dपििी ms भाh, 

ms पहत, ms हमर dहि ms चाauला बॉयरंड ्ििनू 

हत्यासाठी (री साठी) sािी तरी िेि लाuतो. 
 

 dज्या रीम्ये िेहtल पुॲ्ाaरमाने sतुष्व 

sॳन िाtव्याची sुवत dिे dहि ्िनुनच सवष 
षेराaम्ये हरयाaचा हिरहिरीने पुढाsार cसतो. ्याa्या याच 

sुवतीला uरज dिे ती फत तुम्या साथीची. dज जर 

मुलंच िे vटत रमाि थाaबवायाच cसेल तर सवषच df - 

वहडलानी सुजािपिे हनिषय vेतले पाहिजेत. cशी dशा 
बाळuते sी सuळे या uो१ीचा uाह्भयाषने हवचार sरतील 

dहि यापुढे sोितेच df - बाबा मा्या df - बाबाaसारtे 

dप्या मुलीला cबोटष sरिार नािीत. जाता जाता dfला 
फत ms हनरोप ड़ायचा dिे. 

 

मला िूर sॳ नsोस df 

तु्याहवना माझे cह्त्वच नािी 
sारि मला जuायच dिे 

िे सुaिरस जu पिायच dिे 

तुझ बोट धॳन चालायच dिे 

बाबाasडे िॉ धॳन राuवायाच dिे 

dजी्या छान uो१ी nsाय्या dिेत 
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dजोबाa्या हम्या ूढाय्या dिेत 

िािा बरोबर tेलायाच dिे 

ताfची tोड sाढून पलायच dिे 

cसच िसायच, बाuडायच dिे 

हशsून tुप मोठ ्िायच dिे 

िोeन मी तुझी शान 

वाटेल तुला माझा cहभमान 

वाढेन मी तु्या छरछायेत छान 

िेशील ना u मला जीवनिान 

sारि मला जuायच dिे 

जuायच dिे 

िे सुaिरस जu पिायच dिे 

 

nsतेयस ना u df ???? 

 

तुझी छsुली 
*** 

संरनहत 

साभार :  http://apalemarathijagat.blogspot.in  

 

 

लtे    

वषृ-एक स्य्त जीवन  

 

 सुरेt लालsेशरी िुलाaनी डवरलेला वषृ... 

हन्याशार dsाशातल ॲपेरर चाaिन... tळtळिा-या 
लाटाaचा हवशाल साuर dिी पिाटे-पिाटे राहञ्या caधाराला 
gजळहविा-या सुयाष्या gबिार हsरि शलाsा.... cिािा 
हsती सुरेt... सा-या स१ृीतच जिु cबोल सaहuत भरलेल 

dिे. c्या sाहि्या हवचारा्या तaहितच माझ लष 

र््यापहलsड्या पटाauिा शेजार्या uुलमोिराsडे uेल. 

हिरवाsa च uुलमोिर शाaत gभा िोता.्यावर डवरलेली sेशरर 

िुल,जिु सहृ१न भuवा झंडाच िाती धरलाय, cचानs 

uुलमोिर मला dनaिी भासला. dपलासा वाटला. तसा 
uुलमोिर मला नहवन न्िता. dजवर हsतीतरर ॲप मी 
्याची बहvतली िोती. 
 

 मा्या बालपिीचे हिवस मला dठवतात.. d्िी 
भावaड, हमञ-महैञनी नेिहमच uुलमोिरा tाली tेळायचो, 
uुलमोिराची पान, िूल छान िुलिाहित सजवायचो. 

झाडा्या uिष uार सावहलत भातुsली माaडायचो, बािुहलच 

ल्न sरायच ्िनजे िमtास मजा यायची ती या 
uुलमोिरा्या बाररs पानाaचा tेळ sरायची, बािुहलच ल्न 

्िनजे cषता याच पानाa्या sरायचो. u्मत ्ििजे ूaजळ 

भरभॲन msमेsाaवर िी पानॲपी cषत लुटायला िार मजा 
यायची. uुलमोिरा्या िुलाaचा पाaढरा भाu हsती dवहडने 

d्िी tायचो, uाभुळले्या हचaचेसारtी ती चव... tाताaना 
डोळे प्sे हमटुन, d्िी यथे्छ ्या िुलाaवर ताव मारायचो. 
्याचे श्िात विषन sरिे sहठि dिे. 

 

 uुलमोिरा्या लाaबचलाaब शंuा cसतात. मला 
dठवत ्या शंuा जि ू लटs्या तलवाररच मला 
भासाय्या.dजिी तसच वाटत जिु, हशवरायाaनी माव्याaना 
हिलेली ती भेटच cसावी. ती शंu vेवुन मी ्या dवेशात 

झाशीची रािी बनायची, तो dवेश या uुलमोिरानेच मला 
रिान sेलेला cसायचा. मu sa बरेत्या ूडहनला शंu 

tोचुन सवष सवauड्याaवर िुsूम sर्यात ms वेuळीच मजा 
यायची.पाठीवर बािुली बाaधुन तासनतास झाहशची रािी 
लषमीबाf बनुन रािन मला िार dवडायच." म ै मेरर झाशी 
निं िुauी" ्िनत सवषच जि मu भा्िे ियायचो.. तलवार 

बाजी तर िमtास cसायची. 
 

 याच शंuामधे हबया cसतात, या ms- ms हबया 
्ििजे d्िा मुलाaसाठी ms-ms सो्याची मोिरच जशी. या 
हबयाaपासुन हsहततरी tेळ d्िी tेळायचो. sधी tळuे 

sॲन हबया लपवायचो साथीिाराने नेमsी हबयाaची सa्या 
ूळtली तर हबया हत्या नािीतर तेवढ्याच हबया वसुल 

sराय्या, ररa uनात हबया टाsुन तोिी tेळ िार रa uायचा, 
याच हबया नaतर पावसा्यात d्िी मुल जहमहनत 

tोचायचो. cसा िा uुलमोिर sळत न sळत लिानाचे मोठे 

sरत uेला.. नव नवे सa्sार vडवत uेला. 
 

 dज्या वेबसाfट युuात, मुलाaना uुलमोिराच िे 

ॲप gलuडन cश्य dिे. uुलमोिराच सालस ॲप 

मनbपटलावर gमटत cसताaनाच, िा uुलमोिर िी मला 
पारtा वाटला नािी. िुलाaनी डवरलेला िा uुलमोिर िी, मला 
तसाच भासला जसा तो बालपिीचा uुलमोिर... स१ृीचा 
जuतuुॳ... sधी वाटतो िा sी जनु िुलावा रेयहस्या 
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मनातला हरतीचा uुलमोिर.. .िवािवासा... sधी हनमोिी, 
हनरuवी योuी भासतो. 
 

 dसपास्या या हसमंट sाँह्sट्या जauलात तो 
msटा तर नसेल पडला? पि dजिी तसाच dनaिी dिी 
तसाच लेsुरवाळा. dपि मानव dप्या मनात िुbtाच 

सारा्य साठवत cसतो. र्येsजि sुठ्यातरर हचaतेन 

रासलेला cसतो. sहधतरर हनहम्यान सारे msञ 

येतो,नािीतर dपली मन माञ msमेsाaपासुन िुरच cसतात. 
भौहतs झuमuािाटात dपन hजळुन हनvतो.. पि रेमाहन, 

सामaज्यानी बाaधले्या vरातल vरपन माञ िरवुन uेलल 

हिसत. uुलमोिराचे तसे नािी, ्या्या र्येs vटsात 

हsती सामaज्य dिे, पान, िुल, हबया, tोड, िाaड़ामुळa ..... 
र्येs vटs ्वतaञ dिे. पि र्येs जन र्येsाला पुरs 

dिे. र्येs जन dपdपली sामे हबनबोभाट sरीत 

cसतात. dप्याला हिसतो तो ms uुलमोिर, िुलाaनी 
बिरलेला, g्िात हशतल सावली िेिारा... रेमाची, dनaिाची, 
sतष्याची, सिsायाषची, msतेची हशsवि नsळत िेवुन 

जािारा िा uुलमोिर.... जuतोय िा वषृ- ms स्य्त 

जीवन. 

*** 

cंिली दशेमtु घंटिेार  
मोबाठल रमांs : ९१५६६४२१४७ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sनिता  
््दभंपरलकडली ्भषभ  
 

श्िाaहवन श्िाaची 
श्िाaपहलsडली भा्ा 
eवराचे uोड uुहपत 

sी, हनसuाषची ॲपरे्ा 
 

रभातsाळी dलाप tuाaचा 
जाuहवते भुपाळी 
्या ्वराने जाuतृ िोतो 
ृियाहतल वनमाळी 
 

ि्ो्िाहसत िुलपाtराaना 
सुमनाaचा मोि 

सauहतने हमळुनी uाती 
हरतीचा वेि 

 

तालासुरात सररता 
साuरास भेट्या जाf 

cबोल या हमलनास dसमaत 

नजर हtळवुनी पािी 
 

चराचरातुन c्यत भावना 
भरभॲनी वािे 

uुहपत ्याचे, ताल तयाचा 
cपु्या ृियी रािे 

 

श्िाaहवन िी श्िाaची 
श्िाaपहलsडली भा्ा 
eवराचे uोड uुहपत 

sी, हनसuाषची ॲपरे्ा?  

*** 

cंिली दशेमtु घंटिेार  
मोबाठल रमांs : ९१५६६४२१४७ 

 

 

 

मरभठी रवचभरधन 

 “dsाशात जे्िा gपरि सोडतात ते्िा 
uुॲ्वाs ष्िा्या बािेर हपटाळून लावे पयंत सav ष् cसतो, 
्याने uती vेतली हs gरलेला रवास dपोdपच िोतो, 
cसaच मािसाचa dिे. समाजात ms हवहश१ gaची uाठे पयंत 
सuळा सav ष् cसतो. पि msिा cपेहषत gaचीवर पोिोचलात 
हs dयु्यात्या cनेs सम्या ती gaचीच सोडवते.  
*** 

ि. प,ु sाळे    
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