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➢ गवनामूल्य गवतरर्ासाठी उपलब्ध . 

➢ आपले वाचनू झाल्यावर आपर् ह ेफ़ॉरवडण करू शकता . 

हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापूवी गकिं वा वाचनाव्यगतररक्त कोर्ताही वापर 

करण्यापूवी ई प्रगतष्ठानची लेखी परवानिी घेर्े आवश्यक आहे.  



 

 

 

 

 

या सवण घटना खऱ्या आहते. फक्त यातील 

व्यक्तींची नावे बिलण्यात आली आहते. तरी 

कोर्ाच्या भावना िखुावल्या िेल्या तर, आधीच 

माफी माितो. तमु्हाला ह ेमनोरिंजक वाटेल अशी 

आशा करतो.            

  



गप्रय  

कै गशरीष पेडर्ेकर (वडील), कै अिंजली पेडर्ेकर (आई), कै 

बनीमावशी, कै अलकाकाकी, कै अण्र्ाकाका, कै सषुमाताई (चलुत 

बहीर्) कै. सिंिशे राव (लहानपर्ीचा गमत्र), कै राजेंद्र पडते 

(लहानपर्ीचा गमत्र), कै अिांत म ळी (लहानपर्ीचा गमत्र), कै 

शेखर (बी. एड. सहकारी), कै प्रदीप मि जि, कै सयूणकािंत चव्हार् 

(गशिक सहकारी) , कै अिय (पतुण्या) यािंनी व ज्या कुटुिंबीयािंनी 

अभयद द  (भाऊ), नविीत (भाऊ), आरती (पत्नी), अनित 

(मलुिा), अगनताकाकी, नवजुद द  (चलुतभाऊ), आनशष 

(चलुतभाऊ), श्रद्ध  (चलुतबहीर्), शम ू (चलुत चलुत बहीर्), 

सनुील (चलुत मेहुर्ा), रमेशभ ई (चलुत चलुत भाऊ), सहुासभाई, 

सरेुशभाई (चलुत चलुत भाऊ), प्रकाशकाका, अरगविंिकाका, 

इिंिमुावशी, गस्मतावहीनी, स धि  (वगहनी), अपूव ा (धाकटी 

वगहनी), मेघना (चलुतवगहनी), सिंतोष (चलुत मेहुर्ा) व ज्या 

लहानपर्ीच्या गमत्रािंनी रमेश, बब्बी, दीपक, उज्जू, सबुोध, 

अतलु, गनतीन, व्यांकटेश, धमीि, बेबी, आनशष गोलतकर, 

प्रगतमा, वाय एम सी ए चे गमत्र अगनश, सहुास, िेमांत, महागवद्यालयीन 

गमत्र- जयेश, अगनल, पत्रकारीता महागवद्यालयातील गमत्र र जू, 

छात्रभारतीचे गमत्र सिंतोष, दीपक, रमेश, अिंज,ु मीनािी, बी. एड. चे 



गमत्र- गमगलिंि, गणेश, शाळेतील गशिक सहकारी रवींद्र, नितेंद्र, 

गपतािंबर, गचतळे, सुधीर, सोप ि, नवल स, उल्ि स, अमतृ, 

देवीद स, झिडे, िोयाजी, थोरल्या भावाचे पाहुर्े प्रश ांत, गमगलिंि व 

पत्नीचे नातेवाईक- िीप्ती (मेहुण्याची पत्नी), सास,ू रुप ली (मावस 

मेहुर्ी), पाटील काका, आनिंि शेडिे (सािंडूबिंध)ु, ित्ता (रुपालीचा 

चलुतभाऊ) आनिंि झरेकर (मावस मेहुर्ा), माई (मावस मेहुर्ी), 

भारती (मावस मेहुर्ी), गिवाकर (सािंडूबिंध)ु, सुखदेव (सािंडूबिंध)ु, 

धाकट्या भावाचे पाहुर्े- अपवूाणची आई, हमेिंत, सिंिशे, धाकट्या 

भावाचा गमत्र अजय, अनीता (त्याची पत्नी), म्ि ते्रसर, प्रीती (मानसी 

उद्योि सहकारी), सिंकेत पाटील (वायिंिर्ीच्या गमत्राचा मलुिा) या 

सिळयािंनी व ज्यािंचा उल्लेख अनवधानाने राहून िेला त्या सवाांनी 

इतक्या वषाांच्या वेिवेिळया प्रवासात माझी साथ गिल्याबद्दल ह े

पसु्तक मी तमु्हाला अपणर् करतो.    

  



मनोगत 

लहानपर्ापासनु मी एक अबोल मलुिा! कोर्ी पाहुर्े घरी आले तर मी 

घरातनु पळून जायचो. लोकाना वाटायचे आम्हा 3 भाविंडापैकी आईला 

फक्त िोनच मलेु आहते. पाहुण्यािंच्या मते मी  अगस्तत्वातच नव्हतो. पर् 

पसु्तकातला कीडा! एका चलुतभावाच्या घरी सत्यनारायर् पजूेला िेलो 

असताना ‘स्वामी’ कािम्बरी अधी वाचनु काढली होती. यिंत्रापासनु 

तिंत्रापासनु कोर्ताही गवषय गनगषद्ध नव्हता. याला कारर् माझे वडील. 

लहानपर्ापासनुच आम्हाला गकशोर, टारझन, गबरबल या मागसकािंची 

सवय त्यानी लावली. मी मराठी माध्यमाचा. तरी इिंद्रजाल कॉगमक्स 

‘फ़ॅन्टम (चालता बोलता वेताळ), मॅन्रेक’ ‘िोथण’ ई० पगहलीपासनु 

इिंग्रजीतली पसु्तके आर्नु गिली. पगहली ते चौथी ते आम्हाला पसु्तक 

वाचनू िाखवायचे. पाचवीत अथण सािंिर्े बिंि केले. वाचल्यागशवाय 

ित्यिंतर नव्हते. इिंग्रजीची आवड लािली. गहिंिीतील प्रेमचिंिािंच्या कथा 

वाचल्या. ‘राि िरबारी’ने प्रभागवत केले. सटु्टीत नाथमाधवािंची ‘वीर 

धवल’, ‘सोनेरी टोळी’ इत्यािी० कािम्बया वाचल्या. नववीत ‘म्रतु्युिंजय’ 

मखुोद्गत झाले. निंतर ‘राधेय’, ‘पगहला कौंतेय’, ‘कर्ण खरा कोर् होता’? 

िहावीत. चम्पक मात्र मोठेपर्ी वाचले. चािंिोबा रद्दीच्या िकुानातनु 

चाराण्याला गवकत घेउन वाचले. 18 परुार्े (माझ्या मावशीकडे होती.) 

रामायर्, महाभारत, हनमुान चालीसा कथा (आमच्या शेजारच्यािंच्या 

घरी) ई० लहानपर्ीच वाचले. ताम्हर्करािंचा ‘िोट्या’, ‘गचिंिी’ वाचनु 

झाली, भा रा भािवत यािंची ‘फास्टर फेर्े’ची सवण पसु्तके वाचनु झाली. 



थोरला भाऊ मॅट्रीकच्या शेवटच्या तकुडीत असल्याने त्याला 

अभ्यासक्रमाला असलेल े ‘छावा’, ‘रायिडाला जेव्हा जाि येते’ ‘एकच 

प्याला’ ‘बेबिंिशाही’ वाचनु झाले होते. धाकटा भाऊ इिंग्रजी माध्यमाला 

असल्याने त्याला इिंग्रजी रीडर म्हर्नु असलेली ‘ट्वेंटी थौजिंड लीग्स अिंडर 

ि सी’, ‘टॉम सॉयर’, ‘हकीलबरी फीन्स’, जेम्स लेन, ‘ज्यलु्स व्हनण’ची 

सवण पसु्तके वाचली. नववीत असताना जेम्स हाडणली चेसची ‘बोटल नेक 

मडणर’ सकट सिळी पसु्तके वाचायचो. त्याचे कव्हर अश्लील गचत्राच े

असायचे. आईला राि यायचा. मि वडीलानी आईला समजावले होते की 

आत तसे काही नसते. ‘अ ॅस्टेरीक्स अ ॅण्ड ऑबेलीक्स’, ‘गटिंनटीन’, 

‘आचीज’च्या गचत्रकथा वाचल्या. या महाि होत्या, त्या चारबिंिलाच्या 

वाचनालयात वाचल्या. तेव्हा बाबरुाव अनाणळकरच्या ‘िरूड’ ‘काला 

पहाड’ ‘धनिंजय’ ‘गतरिंिाज’ वैिेरे, बाबा किम यािंच्या कािम्बऱ्या 

वाचायचो. व.प.ू काळे माझ्या वडीलािंचे गमत्र असल्याने त्यािंच्या सवण कथा 

प्रकागशत झाल्या झाल्या वाचल्या. प.ुल. िशेपािंडेची सवण पसु्तके 

वाचलीत. शोलेच्या सिंवािाचे पसु्तक, वीर्ा िव्हार्कर यािंची ‘एक होता 

कावणर’, सिंजय सोनवर्ी यािंची ‘असरुवेि’ वाचली. रर्जीत िसेाई यािंचे 

‘शेकरा’ वाचले. डॉ. ना. य. डोळे यािंचे ‘नवगहिंितु्वाची व्याघ्रमदु्रा’, गननाि 

गिवाळी अिंक (2020), सकाळ शब्ििीप गिवाळी अिंक (2020), चतरुिंि 

(2020), अकगल्पत गिवाळी अिंक (2020), प्रपिंच गिवाळी अिंक (2020), 

नवल गिवाळी अिंक (2020), ‘शागलवाहन शक’ िो ना िातार यािंची 

काििंबरी,  ययाती,  ‘वस्त्रहरर्’ मालवर्ी नाटक, गवनीत बाजपाई यािंच े

‘काशी’, ‘प्रलय’, अगमश गत्रपाठी यािंचे ‘गशवा ट्रायलॉजी’ ‘रामचिंद्रा 



गसरीज’, ‘ईम्मोटणल इिंगडया’ ‘सहुलेिवे’, रॉगबन कुक यािंची ‘माकण र’ सकट 

सिळी पसु्तके, ‘इिंगडयन स्नेक्स- ए फील्ड िाइड’ बाय नीगलमकुमार खैरे, 

‘वल्डण वाइड फिं ड’ची पािंडा बलेुटीनस, केगवन गमस्सल यािंच े ‘नरगसिंहा’, 

‘गहरण्यकश्यप’, प्रल्हाि’ ही गतन्ही पसु्तके, जॉजण आर आर मागटणन यािंची 

‘ए सोंि ऑफ आइस अँड फायर’, ‘ए िेम ऑफ thrones’ ‘ए clash 

ऑफ गकिं ग्स’, ‘ए डािंस गवथ dragons’, गवश्वास मिुिल यािंचे ‘ि लास्ट 

अवतार- एज ऑफ कल्की’, पाउलो कोएल्हो यािंचे ‘ि गवनर stands 

अलोन’, ऑक्सफोडणचे ‘बड्णस ऑफ ि इिंगडयन सबकॉगन्टनेन्ट’, कृष्र्मेघ 

कुिं टे यािंची ‘एका रानवेड्याची शोधयात्रा’, मधकुर फुकर्े यािंचे 

‘सातपडुयातील नरभिक’, गजम कॉबेट यािंची सिळी पसु्तके, उषा 

नारायर्न यािंचे उज्ज्वला िोखले यािंनी अनवुािीत केलेले ‘प्रियउमन सन 

ऑफ कृष्र्ा’, रागधका गटपरे यािंचे ‘कैलास मानस- एक पवणतयात्रा’, 

अतलु धामिंकर यािंचे ‘पेंच- मोिली आगर् जिंिलबकूच अरण्य’, डॉ. हमीि 

िाभोलकर यािंचे ‘गववेकाच्या वाटेवर’, डॉ. नरेंद्र िाभोलकर यािंची अनेक 

पसु्तके, डॉ. ित्तप्रसाि िाभोलकर यािंचे ‘अस्वस्थ िशकाची डायरी’, डॉ. 

नरेंद्र जाधव यािंचे ‘आमचा बाप अन आम्ही’, गनरिंजन घाटे यािंचे ‘स्पेस 

जॅक’ डॉ. जयिंत नारळीकर यािंची अनेक पसु्तके, श्रीकृष्र् सविी यािंच े

‘रारिंि ढािंि’ व ‘रारिंि ढािंि निंतर, ज्ञानेश महाराव यािंचे ‘धरीले पिंढरीचे 

चोर’, गिलीप प्रभावळकर यािंची ‘बोक्या सातबिंडे’ सकट सवण पसु्तके, 

भालचिंद्र नेमाडे यािंची ‘कोसला’, साने िरुुजी यािंचे ‘श्यामची आई’, शहीि 

भितगसिंि यािंचे ‘मी नागस्तक का आह?े’, िोगविंि पानसरे यािंचे ‘गशवाजी 

कोर् होता?’, ‘महाराष्ट्रातील गकल्ले’, ‘बरमडुा ट्राएनिल ’, जे. आर. 



आर  टोगकनसच े ‘हॉबीट’ आगर् ‘ि फेलोगशप ऑफ ररिंि’ आगर् ‘ि 2 

टॉवसण’, ‘ि ररटनण ऑफ िी गकिं ि’- प्रथम, गितीय आगर् गतसरा भाि ऑफ 

लॉडण ऑफ ि ररिंि गसरीज, मध ुआडेलकर यािंच े‘क्रािंगततीथण काला पानी-

अिंिमान’, डयान ब्राऊन, रॉबटण लडुलमु, अगलस्टर MacLean, गसडनी 

शेल्डन, शेरलॉक होम्स, जॉन गग्रशम, माररओ पझुो, गशवाजी साविंत, 

व्यिंकटेश माडिळूकर, ि मा गमरासिार, रर्जीत िसेाई, रॉबटण टी 

गकयोसाकी यािंची जवळ जवळ सवण पसु्तके वाचली आहते. 

रावर्ासिंिभाणत काही पसु्तके, नावे आठवत नाहीत. ही आठवतायत त्या 

सवण पसु्तकािंची नावे! गकतीतरी गवसरून िेलोय!       

  



मी स्वत: गलगहलेय भरपरु पर् प्रक नशत झ लेल  मजकुर,  

‘कथा वॉडाणची’ या ि.ै तरुर् भारतमधील सिरात ‘आम्िी निवडलेले 

िगरसेवक अनधकु्रत, मग आमची झोपडी कशी अिनधकु्रत?’ 

(३ १ ९७), 11 12 2001 रोजी 11वीला मराठी या गवषयाला 

सिंिर्क हा गवषय पयाणय म्हर्नू िणे्याच्या वािात, मराठीच्या बाजनेू 

‘महानिर’ सायिंिगैनकात राज्यसरकारगवरोधी तक्रारपत्र- ‘सरकारची 

साइट अजनुही अिंडर किं स्ट्रक्शन’ ‘पडघम’ या मागसकात सम्पािक 

म्हर्नु कायण केले (२००४). त्यात प्रगसध्ह झालेले माझे लेख- ‘आला 

पावसाळा, चला गपकगनकला, िहावी बारावीनिंतर काय?, शैिगर्क 

गस्थत्यिंतर, मराठी माध्यमाची गवद्याथी सिंख्या कमी न होण्यासाठी 

उपाय, मी गबबट्या बोलतोय.’ यातील ‘मी गबबट्या बोलतोय’ हा 

लेख याच मागसकात गलगहर्ाऱ्या एका प्रगसध्ह पयाणवरर्वाद्याने 

मोठ्या व्रतु्तपत्रात स्वत:च्या नावावर छापनू आर्ला होता. 

‘शब्िसागहत्य’ या गिवाळी अिंकात (1999) तसेच ‘पडघम’ 

मागसकात माझी छायागचते्र छापनु आली होती. 14 फेब्रवुारी 2012 

रोजी गड. एन. ए. या व्रतु्तपत्रात ‘रोड वाइड्नींि इक्सण िगहसर रेगसडेंट्स’ 

ही बातमी छापनु आर्ली. 7 मे 2012 रोजी ‘ममु्बई गमरर’ या 

व्रतु्तपत्रात ‘िगहसर लोकल्स टेक ओन बी.एम.सी. टू सेव ट्रीज’ ही 

बातमी छापनू आर्ली. 12 4 14 रोजी लोकसत्ता या व्रतु्तपत्रात ‘टगनांि 



पॉई िंट’ या सिरात ‘आगर् भीती पळाली’ हा लेख प्रगसद्ध झाला. 4 10 

18 रोजी गड. एन. ए. या व्रतु्तपत्रात ‘बोररवली लोकल्स डोंट वािंट 

हॉकर स्पोट्स ऑन िअेर फूटपाथ्स.’ ही बातमी छापनु आर्ली. माझे 

2 रे पत्र लोकसत्ता या िगैनकाच्या वाचक वाताणहर मध्ये छापनू आले, 

‘बोररवली, दनिसरमध्ये पदपथ ांवर फेरीव ले िकोत.’ 2016-19 

अशोकवन सामागजक व सािंस्कृगतक मिंडळ व्यवस्थापन सगमतीसाठी 

जागहराती जमा करण्यापासनू वागषणक अिंक प्रगसद्ध करण्याची 

जबाबिारी पार पाडली. 14 1 2019 रोजी ‘वाहनािंनी व्यापले 

फूटपाथ’ या गशषणकािंतिणत महाराष्ट्र टाइम्स या वतृ्तपत्रात तक्राऱवजा पत्र 

छायागचत्रासह प्रगसद्ध झाले. 6 8 2019 रोजी अिंधश्रद्धा गनमूणलन 

सगमती महाराष्ट्राच्या मुिंबई शाखेच्या वतीने, जरीमरी उद्यान ते िगहसर 

पवूण रेल्वे स्थानकापयांत ‘जवाब िो’, ‘गनभणय बनो’ प्रभातफेरीत 

सहभाि घेतला होता, त्याचे छायागचत्र 28 8 2019 रोजी लोकसत्ता 

या वतृ्तपत्रात कुटुिंबकट्टा या पानावर ‘सेल्फीस कारर् की’ या सिरात 

छापनू आर्ले. लोकसत्ताच्या ‘मैत्रीबिंध’ या सिरात ’32 वषाांनिंतर 

भरतभेट’ हा आमच्या शाळेच्या 1981 च्या बॅचचा 10वीच्या विाणचा 

‘एक्स्ट्राविािंजा’ छापनू आर्ला. (25 2 19) 

  



अप्रक नशत लेखि 

1991-92 बी.एड. चा अभ्यासक्रम परू्ण करत असताना आम्ही 

िोळीबार, सािंताकू्रझ तसेच खारिािंडा येथे ‘सािरता’ या गवषयावर 

पथनाटये केली होती, त्यातील नाट्यसिंगहतेत बिल करर्े, नवीन िार्ी 

तयार करर्े ही कामे माझी होती. 1993 मध्ये नमणिा बचाव 

आिंिोलनात मेधाताई पाटकर यािंना अटक झाल्यावर मोच्याणत बोलल्या 

िेलेल्या िीतात नवीन नवीन ‘िान पि’े गनमाणर् केली होती. 11 12 

93 रोजी ममु्बईतील ‘एन’ वॉडण तफे गवज्ञान प्रिशणनागनगमत्त आयोगजत 

पररसिंवािात सक्रीय भाि घेऊन स्वयिंगलगखत गनबिंध वाचन केले व 

चचेत, ज्या शाळेत मी गशिक म्हर्नु गशकवत होतो त्या शाळेतफे 

सक्रीय भाि घेतला. (पार्ी- हा गवषय). याच शाळेसाठी 21 वषे 

गवज्ञान प्रिशणनासाठी गवद्याथ्याणना गनबिंध, वक्त्रतु्वस्पधेसाठी भाषर्े 

गलहुन गिली. एकिा 1 नाटकही गलहुन गिले, (पिंचेगद्रये) या गवषयावर 

व ते नाटक वॉडाणत 2रे आले. ‘यशिा’ या पणु्याच्या सिंस्थेकडून ‘8वी 

पनुरणगचत अभ्यासक्रम’ या गवषयावर घाटकोपर (प) येथे कायणशाळा 

आयोगजत करण्यात आली होती, त्यात इतर शाळािंच्या गशिकािंबरोबर 

गवद्याथ्याांच्या वतणर्कूीबाबत पथनाट्य बसवायचे होते. त्या गिवशी 

गतथल्या गतथे मी ते गलगहले व इतर गशिकािंकडून बसवनू घेतले. 

‘मानसी उद्योिा’ने आयोगजत केलेल्या उद्योिगवषयक सेगमनारमध्ये 

स्वगलगखत भाषर्, बालसिंस्कार विाणत अिंधश्रद्धा गनमुणलनागवषयक 



गहिंिी भाषेतील मी गलगहलेले कथाकथन! आता जी काही प्रवासवर्णने 

आहते ते माझे प्रवासगवषयक आत्मचरीत्र आह े असे समजा. फक्त 

सहका-यािंची नावे बिलली आहते, कोर्ाच्या भावना िखुव ू नयेत 

म्हर्नू! आज माझे वय 55 वषे आह.े जन्म 1966  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 कुटुांनबय सोबतच  मल  आठवण र  पनिल  

प्रव स- ब ांद , सावंतवाडी तालकुा, ससंधदुरु्ग सिल्हा: (1974 मे मनिि ) 

लहानपर्ी एकिा प्रत्येक वषी मालवर्- वायिंिर्ीला जायचा गशरस्ता मोडून 

आम्ही मावशीच्या िावी बािंद्याला िेलो होतो. गतथे सिंध्याकाळीसदु्धा 

गवगहरीवर थिंड पाण्याने आिंघोळ करावी लाित होती. त्यािंच्या आजोळी 

‘कोनशी’ला एस.टी.ही जात नव्हती. वीज, नळाचे पार्ी या सगुवधा सोडूनच 

द्या. एका मोठ्या जिंिलात ४-५ घरािंची वस्ती. घराच्या बाजलूा १ तळे होते. 

त्यात आम्ही पोरे डुिंबत असायचो. जिंिलातील झाडािंवर आम्ही बस बस 

खेळायचो. गतथे जाताना १ िरीसारखा खड्डा ओलािंडून जावे लािे. त्यावर 

पलू म्हर्नू झाडाचा बुिंधा आडवा ठेवला होता. त्यावर हुिंिले (मोठ्या लाल 

मुिंग्या) होते. मी व माझ्यापेिा १ वषाणने मोठ्या असलेल्या मावसभावाने त्या 

हुिंिल्यािंचे चावे सहन करत माझा धाकटा भाऊ, त्याचा धाकटा भाऊ व ३ 

मावसबगहर्ी याना पलीकडे सोडले होते. 

     

  



िरे्शपरुी: माझ्या आईच्या लहानपर्ीच्या मैगत्रर्ीचे यजमान धिंिवेाईक 

छायागचत्रकार होते. त्यािंनी त्या काळातील मोठमोठ्या नटनट्यािंचे छायागचत्रर् 

केले होते. त्यािंच्यासोबत त्यािंचे कुटुिंब, माझी आई, मी व माझा धाकटा भाऊ 

िरे्शपरुीला (1975) मध्य ेस्वामी मकु्तानिंिस््वामींच्या आश्रमात िेलो होतो. 

आिंबे हातान ेसहज तोडता येतील इतके खाली लािले होते. पर् तोडण्याची 

आम्हाला परवानिी नव्हती. निंतर आम्ही वजे्रश्वरीला िेलो होतो. गतथल्या 

निीत माझी आई, मावशी पोहली होती. लहानपर्ी गतला गवगहरीत, निीत 

पोहोता, बेचकीने कैरी तोडता, माडावरचे नारळ काढता यायचे. 

  



मढ बेट: महागशवरात्रीला वसोव्यावरून होडी करून आई, शेजारच्या 

‘घरेल ू कामिार’ बाई व आम्ही भाविंडे मढ बेटावरच्या शिंकराच्या मिंिीरात 

जायचो. (१९७६). १९७७ साली इमारतीतल्या गमत्रािंबरोबर गपकगनक काढली 

होती. घारापरुीची लेर्ी: माझे कुटुिंब व माझ्या वडलािंच्या गमत्राचे कुटुिंब 

घारापरुीच्या लेण्याना भेट िऊेन आलो. (१९७७) निंतर एकिाच कधीतरी 

जाऊन आललेे आठवतिंय. कोर्ाबरोबर ते आठवत नाही. 

  



शालेय जीवनातील पगहला प्रवास – रामबाि, पवई  

(1978-79) मी शाळेत 8वीत असताना आमच्या, शाळेचे स्काउट- िाईडच े

गशबीर, रामबाि पवई येथे भरले होते. इथल्या तलावात माझी पाण्याची 

बाटली (तेव्हा गमनरल वॉटर आल्या नव्हत्या) पडली होती. खपू वषे वाट 

पागहली, मला कोर्ीतरी ती आर्नू िईेल!       सिंध्याकाळी गफरताना 

आम्हाला एका कुत्र्याची कवटी सापडली होती. प्रयोिशाळेत ठेवण्यासाठी 

आम्ही ती घेऊन आलो होतो. त्या रात्री ती माझ्या गपशवीत ठेऊन गतची उशी 

बनवनू मी झोपलो. रात्री मला ताप आला होता, असे माझे गमत्र सािंितात. मी 

वातात बडबडत होतो म्हरे्! आमच्या बाई रात्रभर माझे डोके मािंडीवर घेऊन 

बसल्या होत्या. मला यातले काहीच आठवत नाही.  

  



(1978 मे मगहना)- आमच्या लहानपर्ी आम्ही बोटीने िावाला जायचो. 

माझा पगहला प्रवास मालवर्पयांत बोटीने झाला होता. वषण आठवत नाही. पर् 

मालवर्ला पहाटे उतरल्यावर कुते्र भुिंकत घरापयांत यायचे तेव्हढे आठवते. 

निंतर मालवर्ला बोटीचा अपघात झाल्यावर बोट फक्त िवेिडला उतरवायला 

लािली. 8वीत असताना आई, धाकटा भाऊ, शालीमावशीचा मलुिा व 

बनीमावशीची मलुिी (यातील सख्खी मावशी एकही नाही, ह्या सवण आईच्या 

िावाकडील मैगत्रर्ी) यािंच्याबरोबर सकाळी 10 वाजता भाऊच्या 

धक्क्यावरून बोटीत चढलो. बोट 3 मजली! टॉप फ्लोअरला कॅप्टनची केगबन, 

वरचे अगधकारी, फस्टण क्लासचे गतकीट परवडू शकर्ारे लोक, ज्यािंना या 

मजल्यावर स्वतिंत्र केगबन्स होत्या. आम्ही मधल्या मजल्यावर, डेकवर 

आमच्या पथाऱ्या पसरून गितीय क्लास! आमच्या खालचा मजला ततृीय 

क्लास! गहप्पी व इतर! ह े गहप्पी लोक केस अस्ताव्यस्त वाढवनू, हातात 

गिटार, व्हायोगलन गकिं वा एखाि ेतत्सम तिंतवुाद्य वाजवत बसलेले असायचे! 

ही लोक िोव्याला गनघाललेी असायची! ह्यािंच्या खाली, खलाशािंचे वास्तव्य! 

आई व धाकटा भाऊ यािंना बोट खपू लािायची! त्यात बोट सतत हलत 

असल्याने ही लोक झोपलेली असताना, सतत केगबन पासनू डेकच्या टोकाला 

व गतथनू परत असे घरिंिळत असायचे! मला कधीच झोप लािायची नाही! 

मि मी बोटीच्या मािच्या डेकवर समदु्रातील मासे पाहत! तोंडात िीत “सहुाना 

सफर और ए मौसम हिंसी! हमे डर ह,ै हम खो ना जाये कहीं!” िरु्िरु्रे्! तर 

एकिा मला बोटीच्या बाजलूा ‘िािी’ मासे पोहताना गिसले! मालवर्ला 

येर्ारे पयणटक यािंना ‘डॉगल्फन’ असे म्हर्तात! मी सरूज व बेबी यािंना हाक 

मारली ‘त्यािंना’ बघायला! बघता बघता बोटीवरचे 1/3 प्रवासी गतथे जमा 



झाले! बोट एका बाजलूा कलिंडायला लािली! शेवटी कॅप्टनने सवाांना 

हाकलनू लावले! मी थोड्यावेळाने परत गतथे! िपुारी समदु्राचे वेिवेिळे रिंि 

गिसायचे, कधी गहरवा, कधी काळा! बोटीच्या जवळ कधी गनळा रिंि पागहला 

नाही! लािंबवर गिसायचा! उन्हात समदु्र चमकायचा! बिंिर आले एखाि ेजवळ 

की गकनाऱ् यावर वेिळेच दृश्य गिसायचे! तेव्हा कोकर्ही गहरवेिार होते! 

आतासारख े प्रकल्प सरुू झाले नव्हते! रात्रीसदु्धा मी झोपायचो नाही! 

डेकवरच! बोटीच्या प्रकाशात मासोळया चमकायच्या! चिंिरेी मासे गिसायचे! 

रात्री 3 वाजता िवेिड बिंिर आले! एक पडाव आमच्या बोटीपयांत आला! 

िवेिड बिंिर एव्हढे खोल नव्हते की आमची बोट गतथे उभी राहू शकेल! 

बोटीपासनू बिंिरापयांत प्रवास पडावातनू! मला पोहता येत नव्हते! आई चािंिली 

पोहायची, पर् एकावेळी ती आम्हाला चौघािंना वाचव ूशकत नव्हती, ते पर् 

भर समदु्रात! आमचा पडाव समदु्रातनू िवेिडच्या धक्क्याला जाईपयांत एक 

लॉ िंच आमच्या गिशेने येताना गिसली! आमच्या पडावावर गिवे नव्हते! आम्ही 

आरडाओरडा केला, तेव्हा त्यािंच्या लिात आले व त्यािंनी लॉ िंच वळवली! मी 

मतृ्यपुासनू पगहल्यािंिा वाचलो! यानिंतरच्या काळात असे अनेक प्रसिंि आले! 

वाचालच तमु्ही! धक्क्यावर पोहोचल्यावर एक शेंििाण्याचा लाडू व चहा! 

तेव्हा कगटिंि सगवणस सरुू झाली नव्हती! 5 वाजता मालवर्ला जार्ारी एसटी 

आली! मुिंबई िोवा महामािण परु्णपरे् गवकगसत झाला नव्हता! मला तरी 

आठवते, मला मालवर्च्या घरी जायला 11 वाजले होते! खरे खोटे त्या 

काळातील माहीतिार सािंितील! मी त्यािंच्याशी वाि घालर्ार नाही, कारर् 

40 वषाणच्या वर झाली आहते या घटनेला! तेव्हढे काही आठवत नाही! निंतर 

या बोटीही बिंि पडल्या व माझा बोटीवरील प्रवासही!   



       



 बोडी (1978-79)- 8वीत शाळेची एक गपकगनक बोडीला िेली होती. 

गकनाऱ् यावर लािंब िेलो असताना अचानक जोरात पाऊस पडू लािला. आमच े

गशबीर कुठे आह े तेही कळेना. पळत सटुलो, तर तोंडावर जोरात पाऊस 

मारायला लािला. एकतर वाळूत पळतोय, पावसामळेु डोळे बिंि झालेत, कुठे 

चाललोय काहीच अिंिाज नाही, तोंडावर पावसाचे फटके सहन होत नाहीत. 

जाम बेकार अवस्था होती.  

(३५ वषाांपवूी) माझी पगहली इमारतीतल्या गमत्रािंबरोबरची गपकगनक आमच्या 

इमारतीतील गमत्रािंबरोबर गिल्बटण गहल अिंधेरी पगिम येथे िेली होती. होय, 

तीच ही टेकडी, गजचा आमच्या ९वी च्या भिूोलाच्या पसु्तकात ‘अगग्नजन्य 

खडक’ म्हर्नू फोटो होता. आज गबल्डसणनी इमारतीच्या बािंधकामासाठी तो 

पोखरला आह.े त्याच्याभोवतीची वस्ती ‘डोंिरी’ म्हर्नू ओळखला जातो. 

गजथे पाउल टाकावे गतथे कचऱ् याचे साम्राज्य होते तेव्हा! आमच्या शाळेत 

समाजसेवेच्या तासाला तो साफ करण्यासाठी घेऊन जायचे. वर एक 

िाविवेीचे िऊेळ आह.े आता रगहवासी इमारतीही आल्या आहते.  

       

  



अगलबाि:- आमची शाळेची गपकगनक 9वीत असताना (1979-80) 

अगलबािला िेली होती. तेव्हा तेथील जिंतर मिंतर, ओबजरवेटरी पागहल्याचे 

आठवते. गतथल्या भातात खाण्याचा सोडा गमसळला होता. रात्रभर माझे काही 

खरे नव्हते. तेव्हापासनू मला कुठलाच ‘सोडा’ आवडत नाही. तेव्हा माझ्या 

गमत्रािंनी मला १ मोलाचा सल्ला गिला होता, की अशावेळी रोज िोष्टी 

सािंिर्ाऱ्या आमच्या लाडक्या इगतहासाच्या बाई मितीला येर्ार नाहीत, तर 

खडूस, गशस्तगप्रय म्हर्नू ओळखल्या जार्ाऱ्या इिंग्रजीच्या बाई मितीला 

येतील व तसेच झाले! अगलबािजवळील कनकेश्वर िवेळात जाताना ७०० 

पायऱ्या (५००० फुट) गकिं वा कालाण िुिंफा (एकवीरा िवेी), लोर्ावळाच्या 

पायऱ्या चढताना आम्ही मलुे वर चढून परत उतरलो तेव्हा आमच्या बाई फक्त 

अधाण मािणच चढलेल्या होत्या. त्याना िम लािलेला होता, त्यािंचा चेहरा 

लालेलाल झालेला होता. जेव्हा मी एका शाळेत गशिक होतो तेव्हा हीच 

पररगस्थती उलट होती. आमच्या एकवीराच्या सहलीत मलुे उत्साहात होती व 

आम्हाला िम लािला होता.  

  



सासवर्े (अगलबाि जवळ, रायिड गजल्हा) (1980) येथील एका 

वाडीत, (समदु्राला लािनू) 2 चलुत आत्या, गतचे कुटुिंबीय राहायला िेलो 

होतो. जाताना भाउच्या धक्क्यावरून रेवसला लोन्चने जायचे. गतथनू 

सासवण्याची एस.टी. पकडायची. रात्री गकनाऱ्यावर चटई टाकून झोपलो 

असता समदु्रातनू टोचणची उघडझाप होताना गिसली. आम्ही लपनू बघ ू

लािलो. गकनाऱ्यावरूनसदु्धा असाच गसग्नल त्याना िेला. मि एका मार्साला 

धावताना बगघतला. आमची जवळ जाऊन बघायची गहम्मत नाही झाली. 

सकाळी िेलो होतो सोन्याची गबगस्कटे पडली आहते का ते बघायला(!) पर् 

आमचे नशीब थोर नव्हते. सासवण्याला गशल्पकार करमरकरािंचा बिंिला आह.े 

त्यात अजनूही खरीखरुी वाटर्ारी गशल्पे होती. (१९८१) एक बोट 

कोळयािंच्या जाळयात प्रोपेलर अडकून गकनािंऱ्यावर आली होती. त्यातील 

खलाशाना पवूेकडच्या िशेातले लोक हगेलकॉप्टरने घेऊन िेले म्हर्तात. 

िावक-यािंनी त्या बोटीवरचे सवण सामान लटुले. आमच्याही वाट्याला काही 

िधुाचे खोके लािले होते. सकाळी ११ वाजता सवण ररकामे झाल्यानिंतर 

सावकाश कोस्ट िाडणची हगेलकॉप्टसण आली. 

             

  



 आमच्या इमारतीतील थोरामोठ्यािंच्या सहली कनाणळा पिी अभयारण्य, 

अनाणळयातील सरुूचे बन, (तेव्हा कानाला त्रास िरे्ारे सिंिीत वाजवर्ारे, 

तरर्तलाव, रेन डान्सची िैरसोय असलेले, िारू परुवर्ारे, रोंबा सोंबा नाचाला 

प्रोत्सागहत करर्ारे ररसोट्णस आले नव्हते.) केळवे समदु्रगकनारा (इमारतीतील 

एका कुटुिंबाच्या नातेवाईकािंचे घर) –[१९८४-२००४] इथे िेल्या होत्या. 

         

  



 1985 च्या समुारास मी, माझा थोरला भाऊ व त्याचे ३ 

वाय.एम.सी.ए.चे गमत्र नेपाळला िेलो. आमच्याकडे तेव्हा १ राउिंड गटगकट 

होते. ज्याचा उपयोि भारतभर भ्रमर्ासाठी वापरू शकत होतो. एका 

स्थानकावर ब्रेक घेउन निंतर त्याच स्थानकावरून पढेु जाऊ शकत होतो. 

कुल्याणवरून भािलपरु जनता एक्सप्रेस पकडली. एक्सप्रेस कसली, ‘मेल’च 

होती ती. उत्तरेकडील स्थागनक लोक फलाटावरच बसनू मतु्रगवसजणन करत 

होते. पाटण्यावरून नेपाळच्या सीमेवर (रसौल) जाण्यासाठी बस पकडली. 

नेपाळमध्ये टान्ग्यातनु प्रवशे केला. काठमािंडू शहरात एका होटेलमध्ये रागहलो. 

५ गिवस नेपाळमध्ये होतो. आमचे गमत्र ३ पत्तीत हुशार! रात्री कैगसनोमध्ये 

रुबाबात िेले व हरुन आले. पशपुतीनाथ मिंिीरात िेलो. गतथल्या ८४ 

गशवगलिंिािंभोवती मनोभाव ेप्रिगिर्ा घातल्या. ८४ जन्मािंच्या फेऱ्यातनू मकु्तता 

करून घेतली. इथल्या माकडािंनी िोनिा माझ्या हातातील प्रसाि पळवला. 

नेपाळ मधनू गहमालय पागहला. वाटेत एक कुिं पर् तटुले होते. गतथनू आत 

गशरलो. गतथे सैन्याच्या व्यहुरचनेचे गमगनएचर मोडेल होते. गतथनू पढेु िेल्यावर 

नेपाळी  सैगनकाने अडवले. त्याने गवचारले “इथे कसे आलात?” आम्ही 

सािंगितले की “ते कुम्पर् तटुले होते गतथनू आलो.” त्याने सािंगितले की “ह े

प्रगतबिंगधत िेत्र आह.े इथे यायला परवानिी नाही.” त्याने थाम्बवल्यावर जर 

आम्ही थािंबलो नसतो तर, त्याने िोळयाच घातल्या असत्या. आमची 

आयषु्याची िोरी भरभक्कम होती. (िसुऱ्यािंिा जीव वाचला) गतथे तेव्हा 

परिशेी िाड्या ट्याक्सी म्हर्नू वापरल्या जायच्या. आपल्याकडे मारुती 

प्रचगलत झाली असावी. टैक्स लाित नाही म्हर्नू आम्ही खपु खरेिी केली 

होती. कपड्यािंवर कर लाि ू नये म्हर्नू ते अिंिावर घातले. डनलोपचे बटू 

गवकत घेतलेले नाहीत ह ेिाखवण्यासाठी ते ५ गिवस पायात घातले. (त्यावेळी 



डनलोप, नाइक, आगििास या किं पन्यािंचे बटू भारतात गमळत नव्हते. सवाणत 

महाि बटू ‘बाटा’चे होते.) मी ते वापरून असे फाडून िाखवल ेकी कोर्ीही 

म्हटले नसते की ह े५ गिवसािंपवूी गवकत घेतले आहते. (मुिंबईत आल्यावर ते 

घालनू मी फ़ुटबाल खळेत होतो.) ऐगकवात होते की इलेक्ट्रोगनक वस्तूिंवर कर 

लाितो. सीमेवर आलो तेव्हा गतथल्या टािंिेवाल्याने सािंगितले की तो 

आम्हाला िसुऱ्या रस्त्यान ेनेइल. जेर्ेकरून आम्हाला जकात भरावी लािर्ार 

नाही. खरे म्हर्जे त्यानी जकातवाल्याशी हातगमळवर्ी केली असावी. 

आम्हाला ३ वेळा कस्टमवाल्यानी िाठले. खरे होते की तोतया, ठाऊक नाही. 

शेवटी गतस-यािंिा जो आला त्याच्या खािंद्यावर भावाने हात ठेउन सािंगितले की 

“भाईसाहब! हम भी बिंबईसे आये ह|ै आप जैसे बहोत गमलते ह ै वहाँ!” 

पाटण्यालाही एक रेल्वे पोगलस चौकशीला आला. त्याला म्हर्ालो की 

सामानाची चावी सापडत नाही. तेवढ्यात िाडी चाल ुझाल्याने तो गनघनू िेला. 

जाताना एक सैगनक माझ्या बथणवर येउन झोपला. म्हर्त होता सरकारने त्याना 

कुठेही झोपायची परवानिी गिली आह.े शेवटी रायफलधारी रेल्वे पोगलसाने 

हाकलल्यावर िेला. गतथनू गिल्लीला मकु्काम टाकला. पढेु अमतृसरला 

जाऊन यायचा गवचार होता. बघतो तर नेपाळला ज्या गकमतीला सामान घेतल े

होते त्याच िरात गिल्लीलाही गमळत होते. आमच्याकडचे पैसे सिंपले होते. 

मला आईन े आगर्बार्ीच्या प्रसिंिी उपयोिी पडतील म्हर्नू पैसे गिले होते 

तेही खचण झाले होते. शेवटी नेपाळमध्ये घेतलेले सामान गवकायची वेळ 

आली. गतथे सकाळी सकाळी हातावर पऱु्या घेउन त्यावर छोले ठेउन लोक 

नाश्ता करायचे. तेही घ्यायला गखशात पैसे नव्हते. एका गमत्राला स्वस्तातली 

स्वस्त पालेभाजी आर्ायला सािंगितली. ब्रेडमध्ये ठेऊन स्यान्डवीच बनवनू 

खायचा गवचार होता. तो मळुा घेऊन आला. त्याचा पाला काढून टाकला व 



उरलेला िठे घेऊन आला. आम्ही उपाशी! होटल सोडताना मला पसाणकडे 

(कॉल ऑफ नेचर) झाले. चेकआउटला ५ गमगनटे उशीर झाला म्हर्नू पढुच्या 

अख्ख्या गिवसाचा चाजण घेतला. तेव्हढ्यात ििंिल पेटर्ार असे ऐकले. 

आमच्या हॉटेलचा मालक पिंजाबी होता. धोका न पत्करता आम्ही स्थानक 

िाठून मुिंबईला परत आलो. घरचे गवचारत होते इतक्या लवकर कसे परतलात? 

काय सािंिर्ार? 

  



१९८५ च्या िरे्शचतथुीला माझ्या थोरल्या भावाच्या यमाहा राजितू 

३५० सी.सी. बाईकवर मामा व माझे वडील (वय ५५ वषे) चालवत 

असलेल्या बजाज चेतक स्कूटरवर (गहचे इिंगजन उजव्या बाजलूा होते) मी (वय 

१८ वषे) बसलो होतो. पनवेलनिंतर कुठेतरी मला ब्यािेतनू काहीतरी खाली 

पडल्याचा भास झाला. मी लि गिले नाही. निंतर लिात आले की माझा 

रेनकोट पडला होता. त्यानिंतर जो पाउस चाल ू झाला, तो थािंबलाच नाही. 

सिंपरू्ण गिवस घाटावरचा मसुळधार पाउस मी अिंिावर घेत होतो. पर् मला 

सिीही झाली नाही. मामाने शेवटी शेवटी त्याचा रैंकोट मला घालायला गिले 

तर त्याला सिी झाली. राजापरूला िपुारी ३ वाजता तोच तोच रस्ता 

नजरेसमोरून जात असल्याने मला झोप येत होती. मी स्कूटरवर बसलेलो 

असल्याने झोपहूी शकत नव्हतो. िरे्शचतथुीचा गिवस असल्याने 

कोकर्ातील सवण िकुाने बिंि झाली होती. सिळे कोकर्स्थ िरे्शचतथुीच्या 

गिवशी िपुारी ३ वाजल्यापासनू घरात कोंडून घेतात. चिंद्रिशणन होऊ नये 

म्हर्नू! कोकर्ातल्या लोकािंना गवचारले तर ते नकार ितेील. आम्ही 

िर्पतीची पजूा करत असल्याने िकुाने बिंि ठेवतो, म्हर्नू सािंितील. वडलाना 

चहाची हुक्की आली होती, पर् आम्हाला चहाही गमळाला नव्हता. 

कर्कवलीला उजवीकडे  

आचऱ्याच्या गिशेला वळल्यावर चेतकचे मािचे चाक नट तटुल्यामळेु 

गनखळले व पढेु धावत सटुले. आमचा तोल जाऊन आम्ही िोघेही (वडील व 

मी) खाली पडून रस्त्यावर घसपटत िेलो. नशीब! आड रस्ता असल्याने मािनू 

येर्ारी कोर्तीही िाडी नव्हती. वडलाना नेहमीच्या जािी (सिंपरू्ण आयषु्यभर 

याच िडुघ्यावर याच जािी त्यािंना मार लाित आला होता.), डाव्या िडुघ्याला 



मार लािला होता. माझा ओठ फाटला होता व डाव्या डोळयाच्या वर 

कपाळाला लािले होते. माझा थोरला भाऊ आम्हाला कर्कवलीच्या 

इगस्पतळात घेऊन िेला. डॉक्टरािंनी मला गवचारले, मला पेगनगसलीनची 

यालजी आह े का?, मी नाही म्हर्ालो. मला त्यािंनी पेगनगसलीनचे इिंजेक्शन 

गिले. ओठािंवर टाके घालर्ार होते. मी नाही म्हर्ालो. थोरल्या भावाने एका 

िकुानात जाऊन वेल्डीन्िचे सामान मागितले. त्यािंनी िार गकलगकले करून ते 

गिले (चिंद्रिशणन टाळण्यासाठी!). ते घेऊन आम्ही अपघात स्थळावर िेलो. 

थोरल्या भावाच्या एका गमत्राचे म्हर्र्े होते की “थोरल्या भावाचे १ स्वप्न 

आह ेकी, िाडी अशा जािी बिंि पडावी की गजथे मािे ५० गक.मी. व पढेु ५० 

गक.मी. एकही ग्यारेज नसावे.” आज ते स्वप्न परू्ण झाले होते. एखाद्या 

अजिराच्या शरीरातील सवण भाि पडलेले असावेत, तसे िाडीचे भाि 

रस्त्यावर अिंधारात, पडलेले होते व थोरला भाऊ  गवजेरीच्या प्रकाशात ते 

जोडत होता. वडलािंनी मामाला गवचारले, “एक रात्र कर्कवलीला मकु्काम 

करायचा का?” “ऊिं s हूिंss! िरे्शचतथुीच्याच गिवशी घर िाठायचे.” रात्री 

१२.१५ ला आम्ही वायिंिर्ीला (आचऱ्याहून १५ गक.मी., मालवर्वरून २५ 

गक.मी., मालवर् तालकुा, गसिंधिुिुण गजल्हा) एका ओढ्याकडे आलो. थोरला 

भाऊ, मामाला म्हर्ाला “गनतािंत व त ू इथे थािंब. मी व भाऊ (माझे वडील) 

घरी जातो व बाइक ठेऊन परत स्कूटर घ्यायला येतो.” तो म्हर्ाला “नको!” 

“का?” “वाईङ्िर्ीच्या सीमेवर इथे भतेु असतात.” “अरे पर्! गनतािंत आह े

ना सोबतीला!” “त्याला ती ओळखत नाहीत. मला लहानपर्ीपासनू 

ओळखतात!” शेवटी सिळेच मामाच्या घरी पोहोचलो. िसु-यािंिा (पगहल्यािंिा 

काकानी आर्ली होती) िचुाकी पेडरे्करािंच्या (िकुानिारािंच्या) अिंिर्ात 



पोहोचली होती. कालावलीचा पलू अजनू बनला नव्हता. अजनूही होड्यानीच 

प्रवास होत होता. 

  



 

 

गभरा- (मुिंबई- िोवा महामािाणवर कोलाडपासनू २९ गक.मी. आत, 

पणु्यावरून मळुशी तलावाच्या खालच्या अिंिाला, रायिड गजल्हा) : (1985) 

माझ्या थोरल्या भावाला, गभराला टाटा पोवर स्टेशनला नोकरी लािली होती. 

प्रथम त्याची व्यवस्था गतथल्या िेस्ट हाउसमध्ये झाली. निंतर त्याला स्वतिंत्र 

बिंिली गमळाली. अगधकारी विाणसाठी वरच्या बाजलूा कॉलोनी व 

कामिारािंसाठी खालच्या अिंिाला कॉलोनी व इतर आगिवासी वस्ती असे ते 

िाव होते. मळुशी तलावातील पार्ी खाली आर्नू त्यावर धरर् बािंधनू 

त्याच्यातनू सटुर्ाऱ्या वेिाने वाहर्ाऱ्या पाण्यावर टबाणईन गफरवनू वीज तयार 

केली जायची. पाइप प्रथम १२ फुट रुिं ि, मि त्याचे २ भाि करून ६ फुटाचे, 

निंतर 3 फुटािंचे! असे करत करत पाण्याचा वेि वाढवत जायचा. एकिा म्हर्े तो 

पाईप फुटला होता, तेव्हा बाहरे पडर्ाऱ्या पाण्याचा म्हर्े एवढा वेि होता की 

त्याने गतथली झाडे आडवी कापली होती. त्यातनू बाहरे  पडर्ाऱ्या पाण्याची 

कुिं डगलका निी बननू ती २९ गक.मी. वर मुिंबई-िोवा हायवे ओलािंडून रोह्याला 

जायचे, गतथनू ते रेवििंडा खाडीला गमळायचे. माझी चप्पल त्यात पडली होती 

ती २९ गक.मी पार करूनच मला गमळाली. मी एकिा त्यात पोहायची गहम्मत 

केली होती, तेव्हा मी वाहत चाललो होतो व मला वाचवायला कोर्ी नव्हते. 

शेवटी प्रशािंतने (माझ्या थोरल्या भावाचा मेव्हर्ा) मला सािंगितले की 

प्रवाहाला गवरोध करू नको तर त्याला समािंतर पोहत गकनारा िाठ! त्याच्या 

सल्ल्यामळेु आज मी गजविंत आह.े (गतसऱ्यािंिा!) िपुारी ११ वाजता मुिंबईतनू 

एस.टी. सटुायची ती ५ वाजता गभराला पोहोचायची. रात्री ८ वाजेपयांत मेस 



असायची. त्यानिंतर जेवर् नाही. िोनच मेस होत्या १ अगधका-यािंची व १ 

कामिार विाणची. जेवर् स्वस्तात चािंिले होते. बटाटावडा वैिेरे पागहजे असेल 

तर खाली एस.टी. स्थानका जवळ एक पािंडोबाचे िकुान होते. ते सिंध्याकाळी 

५ वाजता बिंि व्हायचे. गतथेच न्हाव्याचे, चक्की, वार्ी वैिेरे िकुाने होती. वर 

एकही िकुान नाही. १ तरर्तलाव होता. अगतशय थिंड पार्ी! समोर मैिान! 

गतथे स्थागनक गकिं वा गनम्नस्तरीय कामिारािंची मलुे गक्रकेट, फुटबॉल वैिेरे 

खेळायची. गतथनू वर जायला उटीसारखे रस्ते! बाजलूा बिंिल्या! २ घरािंमध्ये 

प्रचिंड अिंतर. एका घराला ५-६ खोल्या व राहर्ारी फक्त १-२ मार्से. खनू 

झाला तरी २ऱ्या घरी ऐकायला जार्ार नाही. रात्री गचडीचपू शािंतता! रात्री 

भाऊ कामावर िेल्यावर टाइमपास काय? एकिा असाच जेवर् झाल्यावर 

रस्त्यावर शतपावली घालत असताना िरू एका बिंिल्यात पैंजर्ािंचा आवाज 

ऐकू आला. माझ्या वडीलािंनी  सािंगितले होते, जेव्हा कधी भीती वाटेल, त्या 

वेळी त्या भीतीचे मळू कारर् शोध. जवळ जाऊन बघतो, तर एक कीटक 

आपले पिंख जेव्हा एकमेकािंवर घासतो तेव्हा असा घुिंिरािंचा आवाज गनमाणर् 

होतो. कारर् शोधले नसते, तर त्या गनमणनषु्य घरात, ि मा गमरासिारािंच्या 

कथेप्रमार्े, एक आत्महत्या केलेली नतणकी जन्माला आली असती! एकिा 

चेरापुिंजीपेिा जास्त पाउस इथे पडला होता. घनिाट जिंिल! भावाने हरर् 

सािंभाळले होते. साप पाळले होते. ‘वायपर कीट’ सारखे गवषारी साप! एका 

काचेच्या भािंड्यात अजिर ठेवला होता. त्याला खायला बेडूक गिला असता 

तो अजिराला घाबरत होता व अजिर त्याला घाबरत होता. माझ्या वडलािंचे 

गमत्र घरात िेले असता साप पाहून, ते शेजारच्यािंच्या घरात, िाडीत झोपले व 

वडलािंना  सािंिायला लािले, “आम्ही सािंिर्ार तमुच्या व्याह्याना की तमुच्या 



मलुाला कसलेही व्यसन नाही, फक्त तो साप पाळतो.” त्या घरािंची वैगशष््टये 

अशी की रात्री झोपेत तमुचा हात कधी कोर्त्यातरी शीत रक्ताच्या प्राण्यावर 

(छपरािंतनू खाली पडर्ाऱ्या सापािंवर पडेल याची काही खात्री नव्हती.) 

छतावर माकडे नाचायची. एकिा बाईकवरून जात असताना एक कोल्हा 

आमच्या बाजलूा धावत होता, ज्याचा वेि ३० गक.मी./तास होता. पगहल्यािंिा 

भावाबरोबर िेलो तर आई म्हर्ाली त्याला एकटे वाटू नये म्हर्नू 

त्याच्याबरोबर राहा. ५ गिवस रागहलो (१९८६). गतथे टाईमपास काही नाही. 

१ क्लब होता. त्यात गबगल्लअड्णसचे टेबल, ब्याडगमिंटनचे मैिान, कॅरम, 

बदु्धीबळ वैिेरे खेळ होते. पर् खेळायला कोर्ी नव्हते. सटु्टीच्या गिवसात 

कुटुिंबे असायची पर् एरवी भकास! टी.व्ही. होता पर् त्यावर कोर्ीतरी िसुरेच 

काहीतरी बघत असायचे. खालच्या क्लबवर पडद्यावर ‘शरारा’, ‘गवजय’ ह े

गचत्रपट बगघतल्याचे आठवतात. एका गचत्रपटात गहरो धावत्या गवमानात 

चढतो, िसुऱ्या गचत्रपटात ‘अमजि खान’ धावते गवमान थािंबवनू त्याची िोरी 

खािंबाला बािंधतो, असे काहीतरी बगघतल्याचे आठवते. सकाळी मेसमध्ये 

ठरागवक वेळेवर नाश्ता, िपुारी ठरागवक वेळेत जेवर्, सिंध्याकाळी चहा व रात्री 

ठरागवक वेळेच्या आत जेवर्. मि मी टाईमपास म्हर्नू पिपथाच्या 

(उटीसारख्या) बाजलूा ठेवलेल्या बाकड्यािंवर बसनू सरडे, मुिंग्या, कीटक वैिेरे 

बघत राहायचो. तेव्हापासनू मला प्राण्यािंचे गनरीिर् करायचा छिंि लािला. 

निंतर बी.एस.सी.ला ‘प्रार्ीशास्त्र’ हा गवषय घेतला. भाऊ कामावर िेलेला 

असायचा. मी एकटा! घरी ग्यास, स्टोव्ह, चलू वैिेरे काही नव्हते. इलेगक्ट्रक 

शेिडी होती. कारर् वीज फुकट होती. भावाला जेवर् बनवता येते. मला 

अजनूही येत नाही. 



  



 

 

(1985-89) गमठीबाई महागवद्यालयाच्या एन.एस.एस. गशगबरात 

असताना डहार्जूवळील सावडाण िावात आमच े एक गमठीबाई निर आह.े 

गतथे गवद्याथ्याांनी आपल्या पररश्रमािंनी प्रा. रावल सरािंच्या नेततृ्वाखाली 

बालवाडी बािंधली आह.े गतथे ३ वषे समाजसेवा केली. सकाळी ६ची डहार् ू

लोकल पकडून जायचे. एकेका गवद्याथ्याणने ६ जर्ािंची जािा अडवायची. 

डहार् ूस्थानकाजवळ पनूम हॉटेलात ८ रुपयात अमयाणगित थाळी गमळायची. 

माझ्या गमत्रान े३३ भाज्यािंच्या वाट्यािंचा ढीि रचला होता. आम्ही त्याला ‘व्ह्य ू

ररचडणस’ असे नाव ठेवले होते. शेवटी हॉटेल मालकाने जेवर् सिंपले असे 

सािंगितल्यामळेु तो उठला. तेव्हा एका ररिात ६-७ जर् बसनू जायचो. गतथे 

िेल्यावर बालवाडी स्वच्छ करर्े, सिंडास साफ कररे्, रस्ता बािंधरे्, बिंधारे 

टाकर्े, सव्ह ेकररे्, लहान मलुािंना बालवाडीत घेऊन येरे्, त्यासाठी त्यािंच्या 

पालकाना समजावर्े अशी कामे करायचो. १०-१२ वषाणची मलुे गतथे 

फुग्यािंच्या कारखान्यात कामाला जायची. रोजचे १० रुपये गमळायचे. 

वडापावला ८ रुपये व २ रुपयाची िारू हा त्यािंचा रोजचा गिनक्रम होता. 

आम्ही जनु्या कपड्यािंचे वाटप करायचो. तेव्हा त्यािंची जी झुिंबड उठायची, 

त्याचे वाईट वाटायचे. सिंध्याकाळी डहार्चू्या गकनाऱ्यावर गफरायला जायचो. 

तेव्हाही, पायावर तेलाचा तविंि चढायचा. रात्री पाड्यावर गफरायला जायचो. 

कॅम्पफायर, अिंतािरी, आपापली कला सािर कररे्. धमाल यायची. 1989 

मध्ये माजी गवद्याथी म्हर्नू ‘नेता’ बननू िेलो. 

  



 

      गभराला िसुऱ्या वेळेला माझ्या धाकट्या भावाबरोबर ‘प्रबोध’ नावाचा 

गमत्र होता. हा सदु्धा माझ्या थोरल्या भावासारखा भािबुाई पोलीटेगक्नकमध्ये 

इलेगक्ट्रकल इिंजीनीररिंिचा गडप्लोमा गशकलेला असल्याने त्याला पोवर स्टेशन 

कसे काम करते ते समजावनू सािंिण्यात थोरल्या भावाला जास्त इिंटरेस्ट होता.  

(1986) 

तसा मी नागस्तक, पर् नवनवीन 

जािा पाहण्याच्या नािात १९८६ च्या 

समुारास माझ्या २ गमत्रािंबरोबर गशडीला 

िेलो. माझ्या थोरल्या भावाचा गमत्र गतथे 

मनोजकुमारच्या हॉटेलात व्यवस्थापक होता. त्याला भेटायला िेलो तर तो 

काही भेटायला आला नाही. मी समजनु िेलो व धमणशाळेत मकु्काम टाकला. 

पहाटे ३ वाजता उठलो. १० रुपयात आिंघोळ केली. अगभषेकासाठी रािंिेत उभे 

रागहलो. अजनू ३ मलुे आमच्या ओळखीची झाली होती. आम्ही पाळीपाळीने 

रािंिेत उभे राहत होतो. काही लोकाना व्ही.आय.पी. पास िऊेन आत सोडले 

जात होते. काही लोक रािंिेत घसुत होते. माझा गमत्र िवेागशष (नाव बिलले 

आह)े वैतािला व बाहरे िेला. मि िशणनाच्या रािंिेत जाऊन उभा रागहला. 

आमचा क्र. ११ वाजता आला. सशुािंतला व मला (नागस्तक) अगभषेकाचा 

योि होता. िवेागशषला (साईभक्त) योि नव्हता. गशरडीतील गपण्याचे पार्ी 

तेव्हा िढूळ होते. (आता माहीत नाही.) तेव्हा जेवायला हॉटेलही चािंिली 

नव्हती. 

       



 1987च्या समुारास मी टी. वाय. बी. एस. सी. ला असताना गमठीबाई 

महागवद्यालयाची प्रार्ीशास्त्र गवभािाची अभ्याससहल गकहीमचा गकनारा, 

अगलबाि येथे िेली होती. मी समदु्रकाठीच वाढल्याने [डी.एन.निर वरून जहूु 

जवळ, िाव मालवर् व वायिंिर्ी (गकनाऱ्याजवळ घर)], गकनाऱ्यावरचे प्रार्ी 

(खेकडा, शिंख, गशिंपले, तारामासा, जेलीगफश इ०) माझ्या जास्त पररचयाचे. 

आमच्या ‘प्रार्ीशास्त्रा’च्या गशिकािंना व सहाध्यायाना मागहती मीच परुवली 

होती. खेकडा अिंिठ्याच्या साहाय्याने पकडून फुशारक्याही मारल्या होत्या. 

आईचे टे्रगनिंि- िसुरे काय?  

       

  



 (1987) गतसऱ्या वेळेला गभराला जाताना माझा गमत्र बब्बी बरोबर होता. हा 

ही इिंस्टू्रमेंटल इगन्जनीअररन्ि गडप्लोमा केलेला गवद्याथी असल्याने यालाही 

भावाने पोवर स्टेशन कसे काम करते ते व्यवगस्थत समजावनू सािंगितले होते. 

गभराच्या वर डोंिरात हजार फुटािंवर डोंिरवाडी म्हर्नू िाव होते. मळुशी 

तलावातनू येर्ारे पार्ी आधी गतथे यायचे. गतथे थोरल्या भावाचा गमत्र 

राहायचा. त्याने आम्हाला वर जेवायचे आमिंत्रर् गिले होते. वर जायला 

ट्रामसारखे रूळ असलेली केबल कार होती पर् खपू मिंि! आम्ही 

पाइपलाइनच्या बाजनूे या रुळािंवर चढून जायचो. सकाळी लवकर चढायला 

सरुुवात केली की मजा यायची. गतथले िधु घेऊन उतरर्ारे आगिवासी मात्र 

फटाफट िधुाच्या कासिंड्या घेऊन खाली उतरायचे व वर चढायचे सदु्धा! त्या 

गिवशी मी व बब्बी पिी, सरडे, माकडे, फुलपाखरे, खारी बघत टिंिळमिंिळ 

करत वर चढलो. वर िेल्यावर पत्ता लािला की थोरल्या भावाचा ज्या गमत्राने 

आम्हालािं जेवायचे आमिंत्रर् गिले होते तो खाली िेला होता. आता जेवर् 

खालच्या मसेमध्येच गमळर्ार होते, जी २ वाजता बिंि होर्ार होती. मि जे 

धावत उतरलो आम्ही, की आम्हाला भकेूपोटी पिी, सरडे, माकडे, 

फुलपाखरे, खारी यापैकी काहीही गिसले नाही. फक्त खालच्या मेसमधले 

जेवर् गिसत होते. नारायर् सवुे यािंच्या कगवता आठवल्या. ‘भाकरीचा चिंद्र 

शोधण्यातच गझिंििी बरबाि झाली.’ ‘भरल्या पोटी जर चिंद्र पागहला असता तर 

आम्हीही कुर्ाची याि केली असती!’ खरोखर या कवी कल्पना, 

सौन्ियाणग्रहर् वैिेरे कधी? जेव्हा पोट भरलेले असते तेव्हा. भकेुल्या पोटी 

आधी पोट भरण्याची भ्रािंत, मि सिळे काही! आधी पोटोबा, मि गवठोबा! 

मुिंबईला जाताना भावाने त्याच्या यामाहा राजितूवर [ही िाडी भारतातल्या 



पगहल्या १० यामाहा राजितू ३५० सी.सी. पैकी १ होती. जी घेतल्या घेतल्या 

भावाने गतच े सिळे भाि काढून रस्त्यावर ठेवल े व परत जोडले होते. (त्या 

काळात एकाही िॅरेज मेक्यािंनीक्ने या बाइकला हात लावला नव्हता, म्हर्जे 

थोरला भाऊ ती परत जोडू शकला नसता तर ते ररस्कच होते, पर् धोक्याला 

घाबरेल तर तो माझा थोरला भाऊ कसला?) होता इलेगक्ट्रक इिंगजनीअर, पर् 

मेक्यागनकलची आवड होती. िाड्या िरुुस्त कररे् हा त्याचा छिंि होता. 

गहमालयन ऱ् यालीमध्ये (बाईक रेस) भाि घेतला होता. शेवटच्या टप्प्यात 

पढुच्याने वाटेत गखळे टाकून ठेवल्याने गिलेली वेळ परू्ण न केल्याने हरला 

होता], आम्हाला िोघाना घेऊन िेला होता. अिंतर २५० गकमी! चौकावर 

बब्बी उतरायचा व चालत पढेु जायचा. गट्रपल सीट होतो ना! बब्बीच्या बटुाना 

प्ल्यास्टीकचा (पीवीसी) तळवा असल्याने तो गवतळून िरम सायलेन्सरला 

गचकटला व शेवटी फेकून द्यावा लािला. 

        मि कुटुिंबासोबत गभराला आलो. चलुतबगहर्ीबरोबर हा डोंिर चढलो. 

उतरताना मात्र केबल कारने रुळािंवरून उतरलो. भीती वाटायची, कारर् एका 

वेळेला ती ४५ अिंशाचा कोन करून उतरायची. खाली १ गसमेंटचा अडथळा 

होता. एकिा मात्र ऐकले की ती, तो कोंगक्रटचा ठोकळा फोडून पोवर स्टेशनची 

गभिंत तोडून िेली होती. (१९८७) 

     गभराला एकिा थोरल्या भावाचे वाय.एम.सी.ए.चे गमत्र आले होते. 

त्यापैकी १ पोहायला यते नसताना तरर्तलावात खोल पाण्यात उतरला व 

िटािंिळया खाऊ लािला. त्याला बाहरे काढायला भाऊ पाण्यात उतरला, तर 

त्याने ह्यालाच गमठी मारली. शेवटी कशीबशी त्याच्याकडून सटुका करून 

घेऊन, ह्याने त्याला ढकलत पाण्यावर नेले. गतथे इतरािंनी त्याला खेचनू घेतले. 



त्याच्या पोटातील पार्ी काढून त्याला शदु्धीवर आर्ल्यावर िसुरा त्याला 

म्हर्तो. “ऐसे नाही कुिनेका| ऐसी छलािंि लिानी होती ह|ै” असे म्हर्नू त्याने 

जी उडी मारली ती उथळ पाण्यात. त्याचे डोके पाण्यातील फरशीवर आपटले 

व रक्त वाहू लािले. (१९८७) 

        एकिा इमारतीतील गमत्रािंबरोबर गभराला आलो. गमत्रािंनीच जेवर् 

बनवले होते. (१९८७) 

        

  



 एकिा चलुतभाऊ व धाकटा भाऊ माझ्याबरोबर गभराला ! ते एका खोलीत 

झोपलेले होत,े व मी एकटा िसुऱ् या खोलीत. थोरला भाऊ कामावर 

रात्रपाळीला! रात्री ३ वाजता प्रातगवणधीला जायचे होते. मला अिंधारात जाऊन 

यायची सवय! अचानक छतावर कोर्ीतरी चालण्याचा  व िरू कसलेतरी 

आवाज! ‘कोर् असेल? चोर असेल? मी एकटा पकडू शकेन? भावािंना 

उठवले तर ते मला गभत्रा भािबुाई म्हर्तील? नको रे बाबा!’ असे नाही नाही 

ते गवचार डोक्यात! पाच साडेपाच पयणन्त मी जािाच होतो. शेवटी आठवले, 

‘अरे! आपल्याला बाथरूमची लाइट लावता येते ना!’ धीर करून उठलो, 

लाइट लावनू आधी बाथरूम मध्ये िेलो. निंतर टॉचण हातात घेऊन बाहरे िेलो, 

तर छतावर माकडे नाचत होती, व िरू कुठेतरी सरुुिं िाचे आवाज ऐकू येत होते. 

‘हागत्तच्च्या! ह े कारर् होते का? उिाच एवढा वळे जािा रागहलो!’ भाऊ 

झोपलेलेच होते. िपुचपू घरात जाऊन झोपलो. (1988) 

     िोन वषाणनिंतर, थोरल्या भावाच ेलग्न झाले व तो मुिंबईत गस्थरावला. तरीही 

आम्ही त्याच्या, बिंिला भािीिार, ‘आचायाण’कडे जाऊन गभराला रहायचो. 

(1989-90) 

     

  



 सासवर्े, अगलबाि (2 10 1988- 24 6 1990) प्रशािंतच्या िाडीतनू (12 

जर्) कोर्ी सीटखाली बसलय, कोर्ी कुठे! असा ६-७ तासािंचा प्रवास. तेव्हा 

रगववारी सकाळी ११ वाजता िरूिशणनवर महाभारत मागलका लािायची. सिंपरू्ण 

मुिंबई ओस पडायची. बाजार बिंि झालेले असायचे. आम्हीही सासवण्यात 

एका घरात जाऊन टी.व्ही. बघायचो. मी िािरच्या महात्मा िािंधी तरर् 

तलावावर पोहायला गशकलो होतो. अिंधेरीच्या स्पोट्णस कॉम्प्लेक्समध्ये सराव 

करत होतो. गतथे माझ्या थोरल्या भावाचा धाकटा मेहुर्ा पोहायला गशकायला 

यायचा. तर त्याच्याबरोबर सासवण्याला भाड्याच्या सायकली घेऊन भटकिं ती 

करायचो. वाटेत आम्हाला १ तलाव गिसला. त्या तलावाच्या मधोमध १ 

खािंब होता. ठरवले की गतथपयांत जायचे. मला फ्री स्टाईल एवढी जमत नाही. 

मी फ्रॉि स्टाईलने पोहतो. तो काठावरच पोहत रागहला. मी आतमध्ये तर 

िेलो. पर् िम लािला. आता बडुालो तर कोर्ीही वाचवायला नव्हते. शेवटी 

कसाबसा त्या खाम्बापयांत पोहोचलो. त्याला पकडून िम घेतला व परत 

आलो. रात्री काहीजर् झोपले असताना धाकट्या मेहुण्याने त्यािंच्या 

खाटान्खाली फटाके फोडले. 

       

  



नागशक – 1988 च्या समुारास मी महागवद्यालयातनू बी.एस.सी. परू्णकरून 

नोकरीच्या शोधात असताना अिंधश्रद्धा गनमुणलन सगमतीच्या गशगबरातनू (वसई) 

छात्रभारती गवद्याथी सिंघटनेत गशरलो होतो. त्यािंच्या नागशकच्या राज्यव्यापी 

गशगबरासाठी िेलो होतो. येताना परू्ण वेळ (नागशक ते मुिंबई) उभ्याने आलो. 

गशडीहून येर्ारी काही तरुर् मलुे एस.टी.त होती, ती १ िारे् साईबाबािंच े

िायची, मि १ िारे् आम्ही सिंघटनेचे िायचो, मि १ ते, मि १ आम्ही. 

  



 

गभमाशिंकर (1988-89)- भीमाशिंकरला जाण्यासाठी व्ही.टी. वरून 

सटुर्ारी शेवटची कजणत लोकल पकडून कजणतला उतरलो. रात्री 

एस.टी.स्टैंडवर झोपलो असता एक मार्सू उठवायला आला. म्हर्ाला, “इथे 

झोपलात तर कोर्ीतरी बैि चोरून नेइल. त्यापेिा माझ्या घराच्या अिंिर्ात 

झोपा.” िसुऱ्या गिवशी त्याच्याकडचे १५ रुपयाचे कािंिपेोह े खावे लािले. 

प्रातगवणधी मोकळयावर करण्यासाठी टमरेल भरून पार्ी गिले. आिंघोळ नाही. 

निंतर िसुऱ्या वेळीसदु्धा हाच अनभुव! सकाळी ६ वाजता खािंडसला जार्ारी 

एस.टी. पकडली. आमच्या कॉलनीतील १ गमत्र अतलु (नाव बिलले आह)े व 

महागवद्यालयातील २ गमत्र, जयेश व सगुनल (नाव े बिलली आहते.) तसेच 

बब्बी माझ्या बरोबर होते. अतलु व जयेश गमठीबाई महागवद्यालयात 

गियाणरोहर् पथकात होते. मी, सगुनल व बब्बीची पगहली डोंिरचढाई! अतलु 

व जयेशने अनभुवी गियाणरोहकािंच्या थाटात सािंगितले की गजथनू पाण्याचा 

खाली येण्याचा मािण आह ेगतथनू जाउया! निंतर असे लिात आले की जसजसे 

आपर् वर जाऊ, तसतसा मािण अजनू कठीर् होत जातो. सगुनल [िजुराथच्या 

िावाकडचा अनभुवी(?)] तर धावतच वर चढत होता. शेवटी अकरा-

साडेअकराच्या समुारास वर जायला काहीच रस्ता नव्हता, म्हर्नू खाली 

उतरलो. अतलु व जयेश, आम्हाला पार्ी प्यायला िते नव्हते. बब्बी वैतािला 

होता. शेवटी सवण पार्ी गपऊन झाले होते. आता प्रचिंड तहान लािली होती. 

खाली उतरताना एक पठार लािले. त्यावर एका स्थागनकाची झोपडी होती. 

त्या भल्या िहृस्थाने आम्हाला पार्ी प्यायला गिले. तो आम्हाला परत वर 

घेऊन जायला तयार झाला. जाताना तो आम्हाला गशडीच्या मािे घेऊन िेला. 



मला गवचारले की “तमु्ही यापवूी कधी येऊन िेला आहते का?” मी नाही 

म्हर्ालो. त्यािंनी सािंगितले की मी चािंिला चढतो. मी म्हर्ालो की “मी 

लहानपर्ी आमच्या िावाच्या डोंिरावर वैिेरे चढलो आह.े” माझी स्ततुी 

केल्यावर जयेश व अतलुची तोंडे बघण्यासारखी झाली होती. सगुनल 

िळपाटला होता. बब्बी परत जायचे म्हर्त होता. रस्ताच तसा खतरनाक 

होता. गशडी डुिडूित होती. एका खडकाच्या बाजलूा एक हात घालनू २रा 

हात पलीकडच्या बाजलूा, एक पाय इथे तर २रा पाय, २ऱ्या बाजलूा- मध्ये 

खोल िरी. उिंची 34०० फुट. हाड पर् नाही गमळायचे! कसेबसे आम्ही वर 

पोहोचलो. आमचा मािणिशणक िगिर्ा घेऊन परत खाली िेला. वर घाटकोपर 

येथील एका कामिार नेत्याने आयोगजत केलेला अखिंड हरी नाम सप्ताह चाल ू

होता. सप्ताहाला आलेल्या लोकाना आम्हाला यावेळी वर आल्याचे आियण 

वाटले. ते म्हर्ाले की अजनू १५ गमगनटे उशीर झाला असता तर आम्हाला 

नक्की वाघ भेटला असता. रात्री त्यािंच्याकडेच जेवलो. इतके प्रचिंड थकलो 

होतो की त्यािंच्या मािंडवातच झोपनू जार्ार होतो. तेव्हढ्यात जयेश म्हर्ाला 

की त्याने त्याच्या आजीला सािंगितलेय की रात्री घरी येतोय म्हर्नू. आम्हाला 

या लोकािंनी एका टेम्पोतनू खाली सोडले. गतथनू एका ट्रकमधनू मुिंबईला रवाना 

झालो. एकमेकािंच्या तिंिड्या एकमेकािंच्या िळयात घालनू आम्ही झोपलो 

होतो. कारर् ट्रकमधनू मानवी वाहतकू करण्यास मनाई होती. सकाळी घरी 

पोहोचल्यावर िाढी वैिेरे न करता महागवद्यालयात िेलो. कारर् सकाळी 

झोपायचे नाही असा माझा नेम होता. अवतार बघण्यासारखा होता. बब्बी जो 

झोपला तो गतसऱ्या गिवशी उठला. 

  



 

 बडोिा: (1988-89) मी अिंधेरीत राहायला होतो तेव्हाची िोष्ट! मुिंबईत 

चचणिेटला एका पोश कचेरीत गवक्रम साराभाई इिंस्टीट्यटू ह्या बडोद्याच्या 

किं पनीचा एमआरआय (माकेगटिंि ररसचण इनवेगस्टिेटर) या पिाकरीता मलुाखत 

होती. मलुाखतीचा पगहला टप्पा (ग्रपु चचाण- गवषय- मुिंबईत काम करायला 

आवडेल की मुिंबईबाहरे काम करायला आवडेल?) [माध्यम- इिंग्रजी ]– 

आम्ही िस्तरुखदु्द मराठी माध्यमात गशकलेले, इिंग्रजी माध्यगमकािंच्या दृष्टीने 

‘व्हरर्ाकुलर! शीSS! सो लो क्लास!’ इिंग्रजी फ्लएून्ट बोलता येत नाही. 

(अजनूही भरपरू वेळ बोलता येर्ार नाही. पर् कोंवेंट इिंगग्लश पेिा शदु्ध 

बोलीन. पर् किं पन्यािंना कान्वेंट इिंगग्लश लािते, भले त्यािंना सवे अकोल्यात 

घ्यायचा असला तरी.) इतर लोक टाय बाय घालनू आलेले! मी जाळीिार 

कॉलरवाले पािंढरट टी शटण घालनू! मी ‘मुिंबईबाहरे काम करायला आवडेल’ 

या िटात सामील झालो. माझ्या मोडक्या तोडक्या इिंग्रजीत मी िट चचेला 

सरुुवात केली. 2 िरु् माझे! अिंतही मीच केला (गनष्कषण)! परत 2 िरु् माझे! 

मला वैयगक्तक प्रश्न गवचारण्यात आला, “मुिंबईच्या बाहरे कुठे जायला 

आवडेल?” “काझीरिंिा जिंिलात! आसाम!” “का?” “गबकॉज आय अॅम ए 

वाइल्ड नेचडण पसणन!” मलुाखतकारािंचे गस्मतहास्य! या िटचचेत मी पगहला 

गकिं वा िसूरा आलो असेन. मला बडोद्याच्या मलुाखतीची वेळ, स्थान, गिवस 

कळवण्यात आला. (कॉल लेटर). असे आम्ही मुिंबईतनू 7 जर् गनवडले िेलो. 

इतर सवण आठवत नाही, पर् सहुास मोरे (िोरेिावचा- मोतीलाल निर) व 

श्रीश भालेराव (िािरचा)! श्रीषने एक प्रश्न गवचारला होता तो अजनूही 

आठवतो- “सध्या काय करतो?” “छात्रभारती वैिेरे!” “पोटापाण्यासाठी काय 

करतो?” “उिरगनवाणहासाठी?” “हािं!” “गशकवण्या घेतो!” “ठीक!” वडलािंनी 



गवचारले, “बडोद्याच े आरगित रेल्वे गतकीट काढलेस?” “नाही.” “एवढा 

भारतभर गफरतोस. एव्हढी साधी िोष्ट सािंिावी लािते.” लिेच रेल्वे स्टेशनवर 

जाऊन रेल्व ेगतकीट काढले. मोबाइल अजनू आले नव्हते. मी, श्रीश व सहुास 

चािंिले गमत्र बननू िेलो होतो, एकत्रच िािरला श्रीशच्या घरी जाऊन गतथनू 

िािरच्या स्टेशनवर जाऊन बडोद्याला जार्ारी रेल्वेिाडी पकडली. इतर 4 पर् 

याच िाडीत होते. बडोद्याला उतरून एक लॉज बकू केले. जेवायला वेिळे 

रेस्टोरिंट वैिेरे नव्हते. शेवटी रेल्वे स्थानकावरील कयािंटीन मध्ये जाऊन जेवलो. 

सकाळी मलुाखतीच्या आधी बडोद्याची, सिंग्रहालय, सयाजीराव िायकवाड 

महाराजािंचा राजवाडे वैिेरे प्रेिर्ीय स्थळे पागहली. मलुाखतीच्या वेळी लिात 

आले की, मी कॉल letterच आर्लेले नाही. ते मला मलुाखतीसाठी 

घ्यायलाच तयार नव्हते. जेव्हा माझ्या सहकाऱ् यािंनी सािंगितले की याचे कॉल 

लेट्टर आम्ही पागहले, तेव्हा त्यािंनी मला मलुाखतीची परवानिी गिली. गतथे मी 

िसुरी चकू केली. उत्तरे ितेाना सिंपरू्ण सत्य सािंिायचे नसते. त्यािंनी मला 

गवचारले, “तमुचे वडील काय करतात?” मी उत्तर गिले, “महानिरपागलकेतनू 

गनवतृ्त होऊन वकीली करतात.” “अजनू कोर् आह ेघरात?” “आई, थोरला 

भाऊ, धाकटा भाऊ!” “थोरला भाऊ टाटा किं पनीत इिंगजनीअर आह.े” मी 

रीजेक्ट! कारर् मी जर ह्यािंची नोकरी सोडली तरी मला काही फरक पडर्ार 

नव्हता. माझे वडील व थोरला भाऊ कमावते होते. मी सािंिायला पागहजे होते 

की, “माझे वडील गनवतृ्त आहते व थोरला गववाहीत भाऊ चारकोपला वेिळा 

राहतो. तो आम्हाला आगथणक मित करत नाही. माझे कुटुिंब माझ्या नोकरीवर 

अवलिंबनू आह.े” इतर सवण पास झाले. 7 जर्ािंपैकी मी एकटा रीजेक्ट झालो. 

अगतशय उिास मनगस्थतीत मी मुिंबईला परतलो. मै गजिंििी का साथ गनभाता 

चला िया! हर गफक्र को धञुेमे उडाता चला िया!  



गचन्चोटीची (वसई स्थानकावरून) सहल छात्रभारतीबरोबर-  मी तेव्हा 

छात्रभारती गवद्याथी सिंघटनेत (समतावािी गवचारािंची गवज्ञानयिुातील सिंघटना) 

नकुताच गशरलो होतो. सिंघटनेत माझा चलुतभाऊ सोडून मी कोर्ाला 

ओळखत नव्हतो. त्याने मला िोरेिाव स्टेशनला (पगिम) बोलावले पर् 

स्वतःच आला नव्हता. िोरेिावला गवद्याथ्याांचा १ िट गिसला. मी आधीच 

वसईचे गतकीट काढले होते. त्या िटाबरोबर मी वसईला पोहोचलो. 

गचिंचोटीपयांत पोहोचताना लिात आले की हा तर अभागवपचा िट. ह े

आमच्या गवरुध्ि गवचारािंचे गवद्याथी. छात्रभारतीचा पत्ताच नव्हता. 

नेहमीप्रमार्े ते उशीरा उठर्ारे (जेव्हा पोहोचायची वळे गिलेली असते तेव्हा ते 

घरातनू गनघर्ार) होते. शेवटी मी एकटा गचिंचोटीला िेलो. एकट्यानेच सहल 

एन्जोय केली व परतलो. तेव्हापासनू माझे गमत्र म्हर्ायला लािले की, 

‘गनतािंत’ एकटा तर एकटा जाईल पर् सहलीवरून परत गफरर्ार नाही. 

(१९८८-८९) 

      1988 सालानिंतर आम्ही (मी व माझा चलुतभाऊ) सिंस्थािंच्या सहली 

आयोगजत करायला लािलो. एस.आय.एस. या सिंिर्क प्रगशिर् सिंस्थेची 

वषाणसहल माळशेज घाटात नेली होती. धबधबा गिसला की सिळे म्हर्ायचे 

“धब धबाss”.  तेव्हा, आतासारखा िारू गपऊन धािंिडगधिंिा सरुु झाला 

नव्हता. एम.टी.डी.सी. ररसोटण मध्ये उत्कृष्ट जेवर्, धकु्यामध्ये गफररे्! पढुचे 

पाउल रस्त्यावर आह े की िरीत पडतिंय याची खात्री नाही. एकमेकािंचा हात 

धरूनच पढेु सरकायचे. एखािा हरवला तर सापडर्ार नाही. मोबाईल आले 

नव्हते. धबधब्यात आिंघोळ केल्यावर बसमध्ये कपडे बिलायचे. आधी मलुी, 

मि मलुे. तोपयांत बाहरे उभे राहून कुडकुडरे् सरुु. हातिाडीवर भाजलेली 



मक्याची कर्से खारे्, कािंिाभजी हािडरे्, िरमािरम चहाचे घटुके घेरे्. 

मज्जा! (1989) पढुची सहल माळशेज घाट, ओझरचे िर्पतीचे िऊेळ 

(अष्टगवनायकापैकी १), लेण्याद्रीच्या िर्पतीसाठी पायऱ्या चढरे्. जनु्नरला 

मकु्काम (हॉटेलमध्ये. सहल ठरवल्यानिंतर मी व चलुतभाऊ जाऊन जनु्नरला 

पढुच्या आठवड्यातले बगुकिं ि करून यायचो. हॉटेल्सचे गबछाने तपासावे 

लािायचे, काही हॉटेल्सच्या गबछान्यात ढेकुर् असायचे). सकाळी गशवनेरी 

गकल्ला, बाजारपेठेतनू प्रवास (गशवाजी महाराजािंच्या काळात घोड्यावरूनच 

खरेिी कसे करत असतील याचा अिंिाज घेत), घोडेिाव, भीमाशिंकर, िशणन 

घेत परेु् ओलािंडून डोर्जेला (गसिंहिडाच्या पायथ्याचे िाव) कोंढार्ा हॉटेलात 

मकु्काम. सकाळी खडकवासलाचे कॅडेट्स परेड करत गसिंहिडावर जायचे. 

गसिंहिड बघनू भोरघाटाकडे प्रयार्! परेु्- सातारा रस्ता व भोरघाटाच्या 

सरुुवातीला बनेश्वर नावाचे िऊेळ आह.े गतथे कासव गिसतात. गतथनू 

समथाांची गशवथरघळ! तो प्रचिंड धबधब्याचा आवाज बाहरेच ऐकायला 

यायला लाितो. त्या काळात रस्ते नसताना समथण रामिास गतथे कसे आले 

असतील व त्यािंनी कसा िासबोध ग्रिंथ गलगहला असेल याचे आियण वाटते. 

निंतर महाड- मुिंबईच्या रस्त्याने मुिंबईला परत! 

        मी, थोरला भाऊ, धाकटा भाऊ, आमच े वाय.एम.सी.ए.चे गमत्र 

सासवण्याला िेले असता, रेवसजवळ १ गक्रकेटची टूनाणमेट चाल ूहोती. आम्ही 

त्यात भाि घेतला. गजिंकलो म्हर्नू पढुच्या रगववारी मोटर लॉनचने परत िेलो. 

उगशरा पोहोचल्याने समोरच्या टीमला ‘बाय’ गमळाला. आम्ही खरेखरेु 

िाववाले बननू परत आलो. (१९८९) 

  



 गभरा – ‘भटकी जमात गमत्र मिंडळ’ (प्रशािंत, धाकटा मेहुर्ा, त्यािंचे २५ 

चलुत, मावस भाऊ, त्यािंचे खेतवाडी गिरिावचे गमत्र) बरोबर अनेकिा िेलो. 

िािाच्या धाकट्या मेव्हण्याने गशकण्यासाठी कार चाल ू केली व समोरच्या 

गभिंतीवर आपटली. (१९८९) 

     

  



 सातारा – 1989 च्या समुारास छात्रभारतीच्या राज्यव्यापी अगधवेशनास 

साताऱ्याला िेलो. गडसेम्बरचा महीना आगर् आमचे काही गमत्र बफाणच्या 

फैक्टरीतनु खाली पड़र्ाऱ्या थिंड पाण्यात आिंघोळ करायला िेले. इतर 

सातारकर नहेमीप्रमारे् तोंडावर पािोट्याचा शेला नाहीतर रुमाल घेउन उभे. 

आम्ही नसुत्या टॉवेलवर उघडया अिंिाने आिंघोळ करायला उभे! ते आम्हाला 

गवचारतायत “तमु्हा मुिंबईकराना थिंडी वाजत नाही.” आम्ही म्हर्ालो 

“आम्हाला सवय आह.े” खरेतर आम्हाला प्रिषुर्ाची सवय असल्याने ही 

थिंडी आमच्यासाठी काहीच नव्हती. अगधवेशन सिंपल्यावर शहरात गििंडी 

काढली होती. अगजिंक्यतारा बघायचा राहून िेला. 

मी व माझा चलुतभाऊ काढत असलेल्या (गनसिणयात्री) िसुऱ् या सहलीत 

सिंख्या कमी पडली म्हर्नू चलुत वगहनी, गतच्या प्रयोिशाळा सहागय्यका 

मैगत्रर्ी, चलुत बहीर्, गतच्या मैगत्रर्ी, धाकट्या भावाचा मेहुर्ा, त्याचे गमत्र, 

आमचे गमत्र असा मोठा परीवार. धाकट्या भावाचा मेहुर्ा व गमत्र ही अजब 

रसायने! सयूणविंशी! सयूण उिवल्यागशवाय उठायचे नाहीत. आम्ही इथे लवकर 

उठून बसलोय व ह्यािंना फोन केल्यावर “कुठे जातोय आपर्?” मि त्यािंच्या 

घरी जाऊन, त्यािंना उठवनू त्यािंची आिंघोळ, प्रातगवणधी उरकायची वाट 

पाहायची! त्यािंची अिंथरूर् पािंघरूर् उचलण्यापासनू सरुुवात असायची! 

यावेळेला आम्हाला डोर्ज ेिावात कोंडार्ा हॉटेल गमळाले नाही. मि िसुऱ् या 

एका हॉटेलमध्ये राहयलो होतो. खोल्या भरपरू होत्या, खान पान ही चािंिल े

होते, पर् कोंडाण्यावरून गिसर्ारे शेत, झळुझळु वाहर्ारा झरा, पिी वैिेरे 

काही नव्हते. (1989) 

  



    माझ्या इमारतीतील गमत्रािंबरोबर राजमाचीला टे्रकला िेलो. रात्रीची धावती 

टे्रन पकडली. आमचा १ गमत्र चढू शकला नाही. माझा धाकटा भाऊ चाल ू

टे्रनमधनू उतरला. त्याला िाखवले की कसे चढायचे ते. पर् तरीही तो चढू 

शकला नाही. शेवटी हा परत िाडीत चढून आला. रात्री राजमाचीहून येताना 

आम्ही एवढे थकलो होतो की फलाटावर झोपनू टे्रनची वाट पहात होतो. टे्रन 

आल्यावर फलाटावरून उठून डब्यात जाऊन झोपल्याचे आठवते. (1989) 

      

  



   लहानपर्ीच्या गमत्रािंबरोबर गसिंहिडला गनघालो. यावेळी १ गमत्र पणु्याहून 

येर्ार होता. त्याने गतथल्या अगभयािंगत्रकी महागवद्यालयात प्रवेश घेतला होता. 

त्याला टे्रक्सची सवय होती. हा टे्रक यानेच आयोगजत केला होता. नाव- 

प्रबोध! यावळेी आमचा १ गमत्र आनिंि छ. गशवाजी टगमणनसला (तेव्हाचे 

व्ही.टी.) धावत्या टे्रनमध्ये चढला पर् त्याला डब्यात कोर्ीही न गिसल्याने तो 

िािरला उतरुन घरी िेला. इतर िोघेजर् लेडीज डब्याच्या िरवाज्यावर लटकत 

होते. आतल्या गस्त्रयािंना गवनवर्ी करत होते, पर् त्या काही िरवाजा 

उघडायला तयार नव्हत्या. शेवटी िािरला उतरून त्यािंनी डबा बिलला. जेव्हा 

आम्ही गशवाजीनिरला उतरलो तेव्हा ‘आनिंि’ न गिसल्याने, माझा धाकटा 

भाऊ थिंडीत कुडकुडत िरवाज्याला लटकून पणु्यापयांत जाऊन परत आला. 

तेव्हा मोबाईल नव्हते. मि प्रबोध व आम्ही गसिंहिडाकडे प्रस्थान केले. डोर्जे 

िावावरून प्रबोध व आमचे मािण वेिळे झाले. कारर् प्रबोध एकटाच डािंबरी 

रस्त्यावरून गसिंहिडाकडे िेला. पर् माझ्या धाकट्या भावाचे म्हर्रे् गसिंहिड 

सरळ गिसतोय ना! मि तसेच जायचे. बाकीचे त्याच्या मािे. मला प्रबोधचा 

रस्ता पटत होता. पर् ‘गमत्र की भाऊ?’ या वािात ‘भावा’चा गवजय झाला. 

म्हटले, ‘शेवटच्या प्रसिंिात भावाबरोबर राहावे’. शेवटी सवण डोंिरािंवर असते 

ती सवण पररगस्थती ओलािंडून आम्ही वर िेलो, म्हर्जे पगहल्यािंिा 

खाजखजुलीची झाडे, त्यात उकाड्यामळेु शटण काढल्याने उघड्या अिंिाची 

खाजवनू लाही लाही झालेली. प्रचिंड ऊन! निंतर सकुलेले िवत, त्याला 

पकडल्यावर ते हातात यायचे. त्यानिंतर गढसाळ माती! त्यात नखे खपुसनू वर 

चढावे लािायचे. निंतर काळा कातळ! शेवटी १ फुट अिंतर रागहल.े पगहल्यािंिा 

माझा गमत्र बिंब्बी वर! मी त्याला गवचारले, “आला गसिंहिड?”. तो म्हर्ाला 



“वर येऊन बघ!”. आम्ही एका डोंिराच्या गशखरावर उभे होतो. गसिंहिड 

दृष्टीिेपातही नव्हता. सिळे गनराश झाले होते. तहान तर प्रचिंड लािली होती. 

बाकीचे म्हर्ायला लािले “परत खाली उतरुया.” मी म्हर्ालो, “जर खाली 

उतरून त्या जिंिलात रस्ता चकुलो तर उपाशी पोटी, तहानलेले, वेड्यासारखे 

भटकत राहू. किागचत गजविंत त्या अरण्याच्या बाहरे पर् पडू शकर्ार नाही. 

पर् आता आपर् डोंिरावर आहोत. गसिंहिडही डोंिरावर आह.े ‘शोधले तर 

सापडते’. मी चाललोय. तमु्हाला यायचे तर या.” शेवटी सिळे माझ्या मािे 

आले. वाटेत आम्हाला िरुािंची पायवाट, त्यावर शेर् पडलेले गिसले. म्हर्जे 

जवळपास वस्ती होती. एक िरुाखी व त्याच्या िायी गिसल्या. आनिंिागतरेकाने 

वेडच लािायचे बाकी होते. त्याला गवनिंती केल्यावर त्याने एक पाण्याचे डबके 

िाखवले. त्यात शेवाळ गिसत होते. पर् त्यावेळी ते आमच्यासाठी अमतृ 

होते. ते शेवाळ बाजलूा करून ते पार्ी घटाघटा प्यालो. गमनरल वोटरची 

आम्हाला सवय नव्हती पर् घरी कमीतकमी उकळलेले पार्ी तरी पीत होतो. 

पर् खरे सािंितो, ते पार्ी गपऊन अजनूही आम्ही गजविंत आहोत. त्यानिंतर 

आम्ही त्या िरुाख्याच्या घरी िेलो. वाटेत प्रबोधही भेटला. त्या िरुाख्याच्या 

घरी त्याने आम्हाला झरु्का भाकर गिली. झरु्का एवढा गतखट होता की 

एकेका घासाबरोबर तािंब्याभर पार्ी आम्ही पीत होतो. गतथनू बाहरे पडल्यावर 

गसिंहिडाला िरुूनच नमस्कार करून गसिंहिड न पाहताच आम्ही गनघालो. 

(1989-2004). त्यानिंतर गसिंहिड अनेकिा केला. 

  



        (१९८९-९०) मी ज्या शाळेत गशकवत होतो, त्या शाळेचे‘ िाईड’चे 

गशबीर रामबािते (पवई ) भरले िेले होते. आमची शाळा गनम्न- मध्यमविीय 

स्तरातल्या गवद्याथ्याांची! रात्रीच्या जेवर्ानिंतर मलुािंना उलट्या होऊ लािल्या. 

आम्हाला भीती वाटली, की याना फूड पोईझगनिंि झाले का? म्हर्नू आम्ही ते 

जेवर् जेवलो. तर जेवर् चािंिले होते. मलुािंना इतके चािंिले जेवर् जेवायची 

सवयच नव्हती. मध्यिंतरी पौगष्टक िधुाच्या बाबतीत असेच घडले होते. 

आठवत? कारर् मुिंबईतली बहुतेक मलुािंना लहानपर्ी, िधूच घ्यायची सवय 

नसते. 

    आमच्या इमारतीची १ गिवसीय सहल भाड्याची बस ठरवनू सासवण्याला 

िेली होती. थोरल्या भावाने व आमच्या इमारतीतील बिुडे या िहृस्थानी 

जेवर् बनवले होते (१९९०). त्यानिंतर आमचे सासवण्याला जारे् थािंबले. 

  



    फलटर् (बारामती व साताऱ्याच्या मध्ये):- १७ मे १९९० रोजी पणु्याला 

एस.टी.त बसनू व गतथनू फलटर्ला एस.टी.त उभ्याने पोहोचलो. रात्री 

गमत्राकडे रागहलो. िसुऱ्या गिवशी त्याच्या थोरल्या भावाचे लग्न होते. रात्री 

मेहिंिी काढायचा कायणक्रम होता, ज्यात परुुषसदु्धा भाि घेतात. मीसदु्धा काढून 

घेतली. िसुऱ्या गिवशी लग्न झाल्यावर अहरेाची घोषर्ा माईकवर करत होते. 

निंतर जळिावला सहकाऱ्याच्या धाकट्या भावाच्या लग्नात हाच प्रकार 

पागहला. मुिंबई-मुिंबई ‘या ‘िरे्श गशिंि’े व ‘सयाजी िायकवाड’ यािंनी अगभनीत 

गचत्रपटात, ‘ररकामे पाकीट’ हा असाच प्रसिंि आठवला. गमत्राच्या थोरल्या 

भावाचे लग्न झाल्यावर साताऱ्याला एस.टी.ने बसनू िेलो. कोल्हापरूपयांत 

एस.टी.त उभ्याने! मावसबगहर्ीला भेटून आलो. गतथनू एस.टी.त बसनू 

कर्कवली, ६ सीटरने आचरा, ६ सीटरने वायिंिर्ी (आचरेकरािंचे िकुान)! 

गतथनू ५ गक.मी. उन्हात चालत माझ्या आजोळी. कसे जायचे ह ेमाझ्या सवाणत 

धाकट्या मामेभावालाच गवचारले. (त्याच्याच घरी जायचे होते. त्याला 

ओळखलेच नाही. त्याचेच लग्न सदु्धा होते.) २० मे १९९० रोजी िोन्ही 

भाविंडािंचे गववाह एकाच मािंडवात होते. मािंडव घराच्या अिंिर्ात घातला होता. 

थोरल्या मामेभावाचे सासरे कॉ िंग्रेसमध्ये होते तर धाकट्या मामेभावाचे सासरे 

भाजपाचे! िोन्ही पि सिंपरू्ण तयारीत आले होते. (काँग्रेसवाले सफेि 

कपड्यात, तर भाजपावाले भिव्या कपड्यात). नशीब काही िैरप्रकार घडला 

नाही. 

  

  



   गभरा (1990)- मी बी.एड. साठी प्रयत्न करत होतो. चेंबरूच्या गपल्लई 

कॉलेजमध्ये अजण केला होता. गनकाल बघायला चाललो होतो. प्रशािंत 

रोह्याजवळच्या चर्ेरे िावात त्याची जमीन बघायला गजप्सी घेऊन चालला 

होता. त्याचा १ गमत्रही बरोबर होता. मला म्हर्ाला “मी वाटेत सोडतो.” 

माझा गनकाल बघनू येईपयांत थािंबला. माझे प्रवेशयािीत नाव नव्हते. त्याने 

गवचारले, “मि येतोस गभराला?” मी हो म्हर्ालो. आईला पी.सी.ओ. वरून 

फोन करून सािंगितले (मोबाईल अजनूही आले नव्हते). आईने फक्त एकच 

प्रश्न गवचारला, आता पत्नी गवचारते. “कपडे?” (बाकी त्यािंना माहीत होते व 

आह,े गनतािंत, ‘थािंब; म्हटले तर ऐकायचा नाही. तो त्याला करायचे तेच 

करर्ार.’) ३ गिवसािंच्या प्रवासाकरता नसेत्या कपड्यागनशी गनघालो. चरे्रला 

िेलो. अिंतवस्त्र गवकत घेतले. गतथे प्रशािंतचा १ शाखाप्रमखु गमत्र होता. त्याला 

घेऊन गनघालो. ३ गिवस गभराला होतो. बाहरे धो धो पाउस पडत होता. 

जेवायलाही जाऊ शकत नव्हतो. घरात उकडलेली अिंडी होती. मी तोपयांत 

अिंडी खात नव्हतो. खाल्ले की मळमळायचे. त्या गिवशी ६ उकडलेली अिंडी 

खाल्ली. ही माझी गभराची शेवटची ट्रीप. अजनूही जायची इच्छा आह.े बघयुा 

कधी वेळ गमळतो?  

   

  



    डी. एन निरच्या लहानपर्ीच्या गमत्रािंबरोबर राजिडला गनघालो. मािच्या 

वेळेला टे्रनमध्ये चढू न शकर्ारा गमत्र यावेळी आला होता. नाव- सिंिशे 

(बिलले आह)े. सिंिशे एवढा घाबरला होता की सपाटीवरही रािंित पढेु जात 

होता. एकिा तर आम्ही ६ जर्ािंनी गशडी केली, म्हर्जे एकाने झाडाला 

पकडून आडवे पडायचे, त्याचा पाय िसुऱ्याने पकडून झोपायचे, त्याचे पाय 

गतसऱ्याने पकडून झोपायचे. हा बहाद्दर या सवाांच्या खािंद्यावर चढून वर िेला, 

त्यात शेवटच्याचा तोल जाऊन तो खाली घरिंिळायला लािला. नशीब 

बाजचू्याने त्याचा हात पकडून त्याला थोपवला. नाहीतर काय खरे नव्हते. 

एखािा िेला तर काय वाटत नाही पर् त्याच्या घरच्यािंना ही बातमी कशी 

सािंिायची ह े टेंशन! आमच्या मनात होते सिंिशेला तसेच सोडून द्यावे पर् 

माझा धाकटा भाऊ त्याला सोडायला  तयार नव्हता. तो म्हर्त होता तमु्ही 

पागहजे तर पढेु जा. पर् तो काही सिंिशेला घेतल्यागशवाय वर (डोंिरावर- 

िैरसमज नसावा!) जार्ार नाही. मी धाकट्या भावाला सोडर्ार नव्हतो व इतर 

मला टाकून पढेु जार्ार नव्हते. शेवटी राजिडला जाऊन आलो. (१९९०) 

  



        मी, माझा चलुतभाऊ (गनसिणयात्री) सहली ठरवायच्या आधी एकिा 

आपर् गजथे गजथे जार्ार आहोत, गतथे चक्कर मारून यायचो. असेच एकिा 

डोर्ज ेिावी (गसिंहिडाचा पायथा) आलो असता, कोण्डार्ा हॉटेलचा शोध 

लािला. पगहल्या मजल्यावर मध्ये एक हॉल (ज्यात 15- 20 लोक सलि झोप ू

शकतील, बाजलूा 2 स्वतिंत्र खोल्या! पढुच्या वेळी छात्रभारतीचे 2 गमत्र व 

एक पत्रकारीतेतील पिगवकेचा अभ्यासक्रम परू्ण करतानाचा सहाध्यायी! (निंतर 

आमचा हा िटचिं बनला.) तर आम्ही 5 जर् इथे रागहलो होतो. वर गसिंहिडावर 

िेलो नाही. (1990)  

  

  



     एका नकुत्याच चाल ू झालेल्या सायिंिगैनकात ‘गबल कलेक्टर’ची नोकरी 

करत होतो. मला गसल्वासाला जायचे होते व ह े सायिंिगैनक मला लवकर 

सोडायला तयार नव्हते. प्रेस काडण व मागसक पिार गमळाला होता. पोटात 

िखुत असल्याचा बहार्ा करून गनघालो. ३१ गडसेंबर १९९० रोजी माझा 

थोरला भाऊ, वगहनी, प्रशािंत व त्यािंचे इतर वाय एम सी ए तील गमत्र, 

गसल्वासाला (िीव, िमर् कें द्रशागसत प्रिशे) िेलो होतो. एका हॉटेलच्या 

खोल्या, बािंबचू्या कॉटेजच्या होत्या. त्या एका खोलीत आम्ही २२ जर् होतो. 

३ अिंश तापमान! थिंडी मी म्हर्त होती. अिंिावर ४ कपडे असले तरी 

जगमनीवर पाय ठेववत नव्हता. गबछान्यावर बसनू कुडकुडत होतो. रात्री 

१२च्या समुारास, धाकटा भाऊ व एक गमत्र बाईकवरून जिंिलातनू आल.े 

थिंडीने कापत होते. शेवटी, जेवल्यानिंतर शेकोटीच्या बाजलूा भािंिडा नाच 

केला तेव्हा कुठे शरीरात उब आली. रात्री ३ वाजता प्रशािंतला हकु्की आली. 

त्याने गवचारले “गनतािंत, चलतोस मुिंबईला?” मी हो म्हर्ालो. तो, मी व त्याचा 

१ गमत्र त्याच्या गजप्सीने मुिंबईला गनघालो. अहमिाबाि- मुिंबई या सपाट 

रस्त्यावर (घाट नसलेल्या) प्रचिंड धकेु पसरलेले होते. याच्या िाडीला 

सोगडअम व्हपेरचे गिवे बसवले असल्याने आम्ही सरुगित आलो. धकेु 

गनवळल्यानिंतर बगघतले तर अनेक िाड्याना अपघात झाले होते. 

  



      माथेरान: पगहल्यािंिा इमारतीतील गमत्रािंबरोबर माथेरानला िेलो. 

नेरळवरून गमनी टे्रन पकडली होती. मध्येच खाली उतरायचो, चालत पढेु 

जायचो व परत टे्रन पकडायचो. (1990-91) 

   

  



    1990 साली परत नोकरीच्या शोधात समाजवािी कायणकत्याण सौ. ‘ि’ 

यािंच्या कालीना सिंकुलातील सिंस्थेत िेलो. त्याना त्यािंच्या सिंस्थेत 

कायमस्वरूपी काम करर्ारे कायणकते पागहजे होते. पर् मला पढेु बी. एड. ला 

प्रवेश घ्यायचा होता, म्हर्नू त्यािंनी मला नोकरी नाकारली. माझ्या गमत्राला 

नोकरी गिली. पर् त्यानी मला, माझ्या गमत्राला व २ मैगत्रर्ीना त्यािंच्या एका 

प्रकल्पात बरोबर नेले. त्यावेळी रायिड गजल्हा सम्परू्ण सािर म्हर्नू घोगषत 

करण्यात आला होता. तो खरोखर सािर झाला आह ेकी नाही ह ेतपासण्याच 

कायण त्यािंच्या सिंस्थेला गिले होते.  

प्रथम आम्ही पेर्ला िेलो. गतथे सरकारी पिाच्या कायाणलयात आम्हाला 

प्रथम बसवण्यात आले.  

रात्री ‘रोहया’ला िावात प्रौढ़ सािर विाणत जाऊन परीिा घेतली. गतथले 

कायणकते गिवसभर नोकरी करून रात्री गशकवायचे. प्रौढ़ही गिवसभर थकून 

रात्री गशकायला यायचे. आमची रात्री कोलाडच्या िेस्टहाउसमध्ये व्यवस्था 

करण्यात आली होती. भलीमोठी पाल पागहल्याचे आठवते.  

िसुऱ्या गिवशी गनघर्ार तर एका कायणकत्याणने मला बाजलुा बोलावले. त्याना 

भीती वाटत होती की आम्ही सरकारी अगधकारी आहोत व आम्ही आता 

उलटसलुट ररपोटण करर्ार! म्हर्नू आमची ‘खागतरिारी’ करण्यासाठी त्यान े

मला अपेयपानाबद्दल गवचारले.  

मी म्हर्ालो “मी पीत नाही.”  

मि त्यानी माझ्या गमत्राबद्दल गवचारले.  



“तोही नाही!”  

“गसिारेट?”  

“नाही!”  

“तिंबाख?ु” 

 “नाही!”  

तेव्हा िटुखा, मावा वैिेरे पिाथण आले नव्हते.  

“िेला बाजार पान तरी?”  

“नाही!”  

त्याना आियण वाटले. ‘सरकारी अगधकारी(!), पोट सटुलेले आगर् बीअरही 

पीत नाही.  

पर् खरोखरच आम्ही घेत नव्हतो. शेवटी त्यानी आम्हाला गववेकानिंिाची व 

सरस्वतीची मतूी गिली (पेर्च्या मतु्याण प्रगसद्ध आहते.) 

  



     मढ बेट – १९९१ साली छात्रभारतीच्या कायणकत्याणन्सोबत मिंडल 

आयोिाच्या समथणनाथण सायकलस्वारान्साठी जेवर्ाची व्यवस्था करण्यासाठी 

मढ बेटािंवर िेलो होतो. गतथे आमच्यातला भाषर् करर्ारा वक्ता नेमक्या वेळी 

आला नाही. शेवटी ‘मिंडल आयोि’ काय आह े ह े त्या महािवे कोळी 

जमातीच्या लोकाना समजाऊन द्यायची वेळ माझ्यावर आली. गतथे एक लग्न 

होते. गतथे जेवनू जायचा आम्हाला आग्रह करण्यात आला. खपु गतखट जेवर् 

होते ते! रात्री १२ वाजल्यानिंतर घरी आल्यावर आईने गवचारले, “कुठे िेला 

होतास?” गतला गवद्याथी सिंघटनेच्या कायाणला िेललेे आवडत नसे. त्यात मी 

न सािंिता िेलो होतो. त्यावेळी मोबाइल नसायच.े घरी िरुध्वनीही नव्हता. 

असला तरी मढ बेटावर पगब्लक टेलीफोन असण्याची शक्यता कमी होती. मी 

म्हर्ालो की “मी भाषर् करायला िेलो होतो.” आई खशु! 

  



      माथेरान – छात्रभारती गवद्याथी सिंघटना, अिंधेरी गवभािाची वषाणसहल 

माथेरानला काढली होती. छत्री घेऊन यायला परवानिी नव्हती. आर्ली तरी 

उघडू गिली नव्हती. रात्री शेवटची िाडी पकडून नेरळला उतरायचे. रात्रीच 

डोंिर चढायला सरुुवात करायची. डोंिरावर चढताना चहा बनवला. 3 

गवटािंची चलू. िधुाच्याच टेट्रापॅकचे कप तयार केले. पहाटे माथेरानला पगहला 

प्रवेश आमचा! पगहल्यािंिा एम.टी.डी.सी. च्या महाि रेस्टोरिंट मध्ये नाश्ता 

करायचा अनभुव घेतला. निंतर धकु्यात िकुानािंच्या पाय-यािंवर झोपलो. 

गिवसभर ओल्या कपड्यात, अन्तवस्त्रािंसकट राहायचे म्हर्जे काय अनभुव 

असतो ते वर्णनापलीकडे आह.े रात्रभर चालनू आलो होतो, गिवसभर 

माथेरानचे सवण पोइन्ट बगघतले. सिंध्याकाळी परत चालत रेल्वे मािाणने, धावत, 

शोटणकट मारत, घसरत उतरून घरी परत. (1991-92) 

  

  



   (1991) छात्रभारतीच्या आनिंि, सशुयिंत, रिंिा व आनिंिची एक मैत्रीर् गचत्रा, 

या गमत्रािंबरोबर पालघरच्या गिशेला काळूमामाना (भमूीसेना नेत्याला) 

भेटायला िेलो होतो. एका  आगिवासीच्या घरी मकु्काम टाकला. बरोबर एक 

तरुर्ी असल्याने एकच खोली असलेली झोपडी असल्याने रात्रभर लाइट 

चाल ू होती. मला असे प्रकाशात झोपण्याची सवय नसल्याने त्रास झाला. 

सकाळी त्यािंनी गवचारले की आिंघोळीला िरम पार्ी हवे का? म्या मढूाने ‘हो’ 

म्हटल्यामळेु इतरािंना राि आला. सकाळी काळुमामािंची सहकारीर् ज्योती 

भेटली जी नागशकचे राष्ट्र सेवा िल सोडून या भमूी आिंिोलनात आली होती. 

कारर् गतच्या दृष्टीने वस्तीवरील पाण्यासाठी भाण्डर्ारी सिंघटना गतला पागहजे 

होती.  

  



   छात्रभारतीबरोबर सातपाटीला, वसईला गशगबरे आयोगजत केली होती व 

सहभािही घेतला होता. (1991-92) 

  



         1991 साली गिवाळीच्या सटु्टीत बी. एड. च्या गमत्रािंसोबत वाड्याला 

गमत्राच्या िावाला िेलो. गतथल्या धरर्ात मनसोक्त पोहलो. 1992 च्या मे 

मगहन्यात बी. एड. ची परीिा झाल्यावर, आम्ही गमत्र मैगत्रर्ी सयूाण धरर्ावर 

(पालघर तालकुा, ठारे् गजल्हा)  िेलो. 

  



     माथेरान : माझ्या माजी गवद्याथ्याांच्या समहूाबरोबर जाताना गिवसभर 

ओल्या कपड्यात, अन्तवस्त्रािंसकट राहायचे म्हर्जे काय अनभुव असतो ते 

वर्णनापलीकडे आह.े रात्रभर चालनू आलो होतो, गिवसभर माथेरानचे सवण 

पोइन्ट बगघतले. सिंध्याकाळी परत चालत रेल्वे मािाणने, धावत, शोटणकट मारत, 

घसरत उतरून घरी परत. यावेळी एक हरर्टोळ गिसला. हुशारी िाखवायला 

पकडायला िेलो. नशीब, त्याने मारललेा डिंख चकुवला. नाहीतर मला कोर् 

वाचवर्ार होते? गतथे कोर्ी डॉक्टरही नव्हते. (१९९२-९३) 

   

  



   मिंडल आयोिाच्या समथणनाथण छात्रभारती गवद्याथी सिंघटना, ठारे् गवभाि 

यािंनी सातपाटी ते मढ बेटािंपयांत सवण कोळी वस्तींत सायकल यात्रा आयोगजत 

केली होती. यािंच्या जेवण्याची व राहण्याची जबाबिारी आम्हा प. 

उपनिरवासीयािंवर होती. (मािे उल्लेखल्याप्रमार्े मढ बेटावर भाषर् केल्याचा 

सिंिभण याच िरम्यानचा!) त्यासाठी मढ ते िोराई, भाडोत्री वाहनातनू गफरताना 

िाडीचा िरवाजा उघडला व मी अधाण बाहरे लटकत होतो. नगशबाने माझ्या 

सहकाऱ्याने मला आत खेचले होते. मी या सायकल यात्रेत मालवर्ी (मालाड 

पगिम, मुिंबई) ते मढ बेटािंपयांत भाि घेतला. मालवर्ीला मकु्काम असताना 

रात्रभर अिंतािरी खेळत जािलो होतो व पहाटे प्रभातफेरीलाही िेलो होतो. 

आरे कोलोनीत गपकगनक िेली होती. कुठेतरी तार ओलािंडून आम्ही बिंिी 

असलेल्या गठकार्ी गशरलो. एक रखवालिार आला व त्याने एका 

कायणकत्याणचा हात पकडला. मी त्याला समजावले, “आधी त्याचा हात 

सोड!” तेव्हा माझी इतर कायणकत्याांशी एवढी ओळख नव्हती पर् माझा हा 

धाडसी स्वभाव इतरािंना आवडला व मी त्यािंचा झालो. (१९९२). 

   

  



    (1992 मे मगहना) सीबीडी बेलापरु, वाशी, नवी मुिंबई – हरगकसनिास 

इिंस्टीट्यटू ऑफ जरनालीझम सिंलग्न एन एम कॉलेज गवलेपाले (प) च्या 

पगहल्या बॅचचे आम्ही गवद्याथी! 2 वषाणनी ही पत्रकारीतेतील पिगवका आम्ही 

उत्तीर्ण झालो होतो. पर् तोपयांत मला गशिक व्हायचे वेध लािले होते. 

बी.एड. ची परीिा चाल ू होती. पर् राहवत नाही ना! पनवेलच्या एकमत 

िगैनकाच्या ‘पत्रकार’ या पिासाठी अजण केला होता. मलुाखत नमेकी बी.एड. 

च्या परीिेच्या मध्ये होती. म्हर्जे एक गिवस बी.एड चा पेपर, िसुऱ् या गिवशी 

अभ्यास करायला सटु्टी! गतसऱ् या गिवशी पेपर!  

या मधल्या गिवशी सीबीडी बेलापरु येथे सकाळी 9 वाजता मलुाखत. 

 मी काही पत्रकार बनर्ार नव्हतो, पर् राहवत नाही ना! बी.एड. चा अभ्यास 

टाळून सकाळी सकाळी (आजचे वतृ्तपत्र यायच्या आधी- सिंिभण निंतर लािेल.) 

अिंधेरी (प) वरुन रेल्वेने सीबीडीला पोहोचलो. कचेरी बिंि! समोरच्या गभिंतीवर 

जाऊन बसलो. थोड्या वेळाने, माझ्या बाजलूा एक तरुर् येऊन बसला. 

चौकशी केली, तर तो सदु्धा मलुाखत द्यायला आला होता. ठार्े वैभव 

नावाच्या िगैनकात काम करत होता. आता त्याचे मला नावही आठवत नाही. 

िप्पा सरुू झाल्या. 10 वाजता कळले की मलुाखत िपुारी 3 वाजता आह.े मी 

घरी जायला गनघालो. माझा उद्या बी.एड. चा पेपर होता. पर् त्याला मलुाखत 

द्यायची होती. 

 तो म्हर्ाला, “माझी बहीर् इथे बेलापरूमध्ये राहते. गतच्याकडे िपुारी जेवयूा! 

व परत मलुाखतीला येऊया.” मी अळिंटळम करीत शेवटी तयार झालो. भरपरू 

चालत त्यािंच्या घरी पोहोचलो.  



चारकोपला कसे असते, तसे गसडकोने बािंधलेल ेबिंिलावजा घर होते. बहीर् 

वैिेरे काही नाही, तो पवूी ज्या िावात राहत होता, (सातारा, निर आता 

आठवत नाही.) गतथली शेजारची मलुिी होती. गतला ताप आला होता. 

गबछान्यावर होती. मी, त्याला इशारा केला, ‘आपर् बाहरे जाऊन हॉटेलात 

जेवयूा!’ पर् तो पर् पाय काढेना! व ते पर् त्याला सोडेनात!  

आधी चहा! मि घर िाखवर्े! पत्नीने नवऱ् याला भाजी कशी कापायची, 

फोडर्ी कशी द्यायची, याबद्दल मािणिशणन केले व नवऱ् याने सिंपरू्ण साङ्ग्रसिंिीत 

जेवर् बनवले व आग्रह करकरून वाढले.  

मी कोर् होतो त्यािंचा? त्यािंच्या माहरेच्या शेजाऱ् याचा, आत्ता अध्याण तासापवूी 

बनलेला गमत्र! पर् िारी आलेल्या पाहुण्याला उपाशी नाही पाठवले त्यािंनी! 

मी पवूी म्हर्ायचो, मार्सुकी या पथृ्वीवर गशल्लक नाही म्हर्नू, पर् नाही ती 

गशल्लक होती. गतथनू आम्ही परत 3 वाजता मलुाखतीला िेलो. नापास 

झालो असतो तरी मला काही फरक पडत नव्हता म्हर्नू मी गबनधास्त होतो. 

4-5 मलुाखतकारािंचे पॅनल समोर बसले होते. पगहला प्रश्न! “आजक्या 

पेपरमधील ठळक बातमी काय?” “मी इतक्या सकाळी सकाळी मलुाखत 

द्यायला इथे आलो की आजचा पेपर वाचायला वेळच गमळाला नाही.” ते 

हताश! पढुचा प्रश्न काय गवचारायचा? पर् मीच हसनू म्हटले, “मघाशी 

मलुाखतीच्या आधी बाहरे बसलो असताना बाहरेच ेपेपर वाचलेत.” ते खशु! 

मि बातम्यानवर प्रश्न गवचारले, मी उत्तरे गिली. मि नेहमीचे प्रश्न! “न्यजूचा 

फूल फॉमण काय?” “नॉथण ईस्ट वेस्ट साऊथ” “कुठल्या बातम्या छापायला 

जास्त महत्व द्याल?” “पनवेलचा पेपर असल्याने प्रथम पनवेलच्या बातम्या! 



वाचकािंची पगहली नजर स्थागनक बातम्यािंवर जात,े त्यानिंतर तो/ती ज्या 

िावातनू आले आहते त्या िावातील बातमी, निंतर तालकुा, गजल्हा, राज्य, 

राष्ट्र, मि आिंतराणष्ट्रीय!” पत्रकारीता माझ्या नसानसातनू झळकत होती. 

“तमुचा राजकीयदृष््टया कुठल्या पिाला पागठिंबा आह?े” “कुठल्याच नाही.” 

“म्हर्जे नॉन पोगलगटकल?” “नाही! अॅ िंटी पोगलगटकल! माझा सवण पिािंना 

गवरोध आह.े” “का?” “धागमणक दृष््टया गवचार करायचा झाला तर, भाजपा व 

गशवसेना बहुस्ङ्ख्यािंकाच्या बाजनूे आहते व कॉ िंग्रेस, जनता िल (समाजवािी) 

व communist (साम्यवािी) अल्पसिंख्यािंकाच्या बाजनूे आहते. असे एका 

धमाणच्या, जातींच्या, पिंथानच्या बाजनू े उभे राहरे् मला मान्य नाही. आगथणक 

दृष््टया गवचार करायचा झाला तर communist (साम्यवाद्यािंची) मते मला 

पटतात पर् ते हुकुमशाही मानतात जे माझ्या तत्वािंच्या गवरोधात आह.े” “मि 

त्यातल्या त्यात तमु्ही कोर्ाची बाज ू घ्याल?” “सध्या कोंग्रेसचे नरगसिंहराव 

यािंची आगथणक उिारतेची धोररे् मला मान्य आहते. िधुात आरेला, टेलीफोन 

मध्ये एमटीएनएल, बीएसएनएलला, टी.व्ही. सिंचात नॅशनलला, टी.व्ही. चॅनल 

मध्ये  िरूिशणनला, रेगडओत आकाशवार्ीला, गवमानसेवेत इिंगडयन 

एयरलाइन्स व एयर इिंगडयाला, वीज परुवठ्यात बीईएसटीला, पत्र बटवडयात 

भारतीय पोस्ट ऑगफसला, या सरकारी किं पन्यािंना स्पधाण हवी तरच ह्या किं पन्या 

व्यवगस्थत सेवा ितेील.” “पर् त्यामळेु बहुराष्ट्रीय किं पन्या बाजारात उतरतील 

व लघ ु उद्योिािंची िळचेपी होईल, त्याचे काय?” “मी कुठे म्हर्ालो, 

नरगसिंहरावािंची सवण धोररे् मला मान्य आहते म्हर्नू!” ते हसले. त्यािंनी मला 

अजनू एक आमिार, खासिार गनधीसिंिभाणत प्रश्न गवचारला. मी उत्तर गिले, 



“मला माहीत नाही.” माझा प्रामागर्कपर्ा त्यािंना आवडला. मी पास झालो 

होतो. मला नोकरी गमळाली होती. तसे पत्र माझ्या घरी आले पर् कमी पिार, 

पनवेलमध्ये राहायला घर नाही, व त्या काळात पत्रकारावर व वतृ्तपत्र 

िगैनकािंच्या कायाणलयािंवर (आज गिनािंक, महानिर इत्यािी) होर्ारे हल्ले 

यामळेु आईन ेया नोकरीवर जाऊ गिले नाही.   

  

  



  परेु्: 

1. आई व माझी मावसबहीर्, यािंच्यासोबत नाम सिंप्रिाय मिंडळाबरोबर 

अष्टगवनायक िर्पती, िहूे, आळिंिी, पणु्यास महािजी गशिंि े यािंची 

छत्री, सारसबािेचा िर्पती िशणन केले.- १९९२ 

2. १९९३ साली गमत्राबरोबर सकाळ वतृ्तपत्राच्या परीिेला बसलो 

होतो.- नापास. 

   

  



गमत्राचे लग्न फलटर्ला असल्याने िेलो होतो (16 5 1993). 

यावेळी आमची, इमारतीतील लहानपर्ीची गमत्रमिंडळी सोबत होती. 

आमची राहण्याची व्यवस्था समोरच्या लॉजमध्ये केली होती. 17 5 

1993 ला िपुारी लग्न लािल्यानिंतर िावातल्या िवेळापयांत वरात 

काढली होती. भर उन्हात नाचत होतो आम्ही. हा मात्र आरामात 

घोड्यावर बसनू छत्रचामराखाली 

सावलीत चालला होता. खर म्हर्जे 

त्यालाही उतरून नाचायचे होते. पर् 

त्याच्या नातेवाइकानी त्याला परवानिी 

गिली नसती.    

  

  



      धाकटा भाऊ, गमत्र व त्याचे २ गमत्र नेरळ स्टेशनवरून टॅक्सी पकडून 

माथेरानला िलेो. ते २ गमत्र एखािी तरी मलुिी माथेरानला पटवनू गतच्याशी 

लग्न करायचे याच उद्दशेान ेआले होते. शेवटी अगववागहत परतले. एकमेकािंशी 

ते अिरि: ५ पैशावरून भािंडत होते. आम्ही सोल्जर गसस्टीम गकिं वा त ूतेरा मै 

मेरा पद्धत वापरत नव्हतो तर जो काही खचण होईल तो आपापसात गवभािनू 

घ्यायचा ही पद्धत वापरत होतो. त्यामळेु माझ्या धाकट्या भावाने १ पापड 

जास्त खाल्ल्यावर त्यािंनीसदु्धा १-१ पापड जास्त खाल्ला. शेवटी वैतािनू 

माझा धाकटा भाऊ त्यािंना सोडून वेिळा खाली उतरला. त्यािंच्यासोबत मी व 

माझा गमत्र! (१९९३-९४) 

  

  



     1993- माचण मगहना- माझ्या थोरल्या भावाच्या गभराच्या गमत्राचे लग्न 

मिंिलोरला होते. आम्ही घाटिे पाटील ट्रान्सपोटणच्या बसने गिरिाववरून 

गनघालो. मिंिलोरला लग्न आटपल्यानिंतर कासारिौडला (केरळ) येथे त्याच्या 

भावाकडे जायची योजना ठरवली. जाताना बसन ेिेलो. गतथे खाजिी बसेसच 

एस.टी. सारख्या चालवल्या जात होत्या. वाहकसदु्धा िर्वेशागशवाय! 

कासारिौडला उतरल्यावर, ‘त्याना जेवर् बनवण्याचा त्रास का द्यायचा? 

म्हर्नू आम्ही एका चीनी रेस्टॉरिंटमध्ये जेवायला िेलो. गहरवळीवर एक 

िोलाकार चौथरा, त्यावर िोलाकार टेबल, त्यावर एकखािंबी िोलाकार छप्पर 

असा जामागनमा होता. आमच्यापैकी एका िभणश्रीमिंत व्यावसागयक गमत्राने 

कोर्ालाही न गवचारता अनेक गचनी पिाथण मािवले. बरे! केरळातल्या गडशेस 

आपल्या मुिंबईसारख्या किं जषू नाहीत. प्रत्येक गडश आपल्या िपु्पट-गतप्पट. 

पोट तडुुिंब भरले होते. निंतर त्या नातेवाइकान्कडे िेलो. त्यािंनीही जेवर् बनवले 

होते. त्यािंनी खाल्ल्यागशवाय पाठवले नाही. ताटभर भात, सािंबार भरपरू वैिेरे. 

जेवल्यानिंतर मद्रासी केळी खायला घातली. जेवनू झाल्यावर प्रथम सिंडास कुठे 

आह े ते गवचारले. इतरािंनी जी ओकायला सरुुवात केली ती कासारिौड 

स्थानक येईपयांत थािंबलेच नाहीत. टे्रनमध्ये चढलो व झोपनू गिले. तेव्हा 

कोकर् रेल्वेमािण सरुु झाला नव्हता. िाडी केरळ, तागमळनाडू, आिंध्रप्रिशे 

िाखवत सोलापरूमािे यायची. िसुऱ्या गिवशी टे्रनमध्येच िाढी करून आिंघोळ 

न करता सकाळी कुल्याणला उतरून, सकाळ अगधवेशनाला घाटकोपर 

पगिमेच्या शाळेत गशकवायला िेलो. 

  

  



    मािच्या वेळेला मला कळले होते की भीमाशिंकरला जायला २रा रस्ता पर् 

आह ेज्याला ५ तास लाितात पर् तो गशडीच्या रस्त्याप्रमार्े कठीर् नाही. या 

वेळेला (१९९४) माझ्याबरोबर माझे बी. एड. महागवद्यालयातील२ गमत्र शेखर 

व िर्पती (नाव बिलले आह)े, पत्रकाररतेच्या पिगवका महागवद्यालयातील १ 

गमत्र राज ू व िर्पतीचा १ गमत्र होता. कजणतला 15 रुपयेवाल्या पोह्याचा 

अनभुव घेऊन खािंडसच्या पायथ्याशी पोहोचल्यावर डोंिराची उिंची 

पागहल्यावर िर्पती व त्याचा गमत्र आल्या पावली परत गफरले. शेखर ५ 

लीटरची पाण्याचा बाटला घेऊन वर चढायचा. त्याचे सामान आम्ही घेऊन 

जायचे. अट अशी की येताना पर् त्याचे सामानही आम्हीच उचलायचे. तो 

ररकामा बाटला घेऊन यरे्ार. आम्ही ठरवले होते की ५ तासाच्या लािंबच्या 

रस्त्याने जायचे, पर् रस्ता चकूुन शेवटी गशडीवाल्या रस्त्यानेच िेलो. राज ू

प्रचिंड घाबरला होता. त्याचे म्हर्रे् असे की ‘एवढी वषे जपलेला हा िहे असा 

फुकाफुकी का घालवायचा’? तो परत जातो म्हर्ाला. म्हटले, “जा”. पर् तो 

एकटा कसा जार्ार? शेवटी आला गबचारा. त्याला आधार िते त्या िरीतनू 

पार केला. एका बाजनूे मी त्याला पकडले. एका बाजनूे शेखरने त्याला 

ढकलले. मला मात्र त्या िरीवर उभे राहताना भीती वाटत नव्हती, पर् 

िच्चीवरून खाली पाहताना (चौथ्या मजल्यावरून) मला भीती वाटते. का 

कोर्ास ठाऊक? वर पोहोचलो तर एक मलुिा एकटाच खाली उतरत होता. 

मानले पागहजे. चढर्े एकवेळ ठीक आह,े पर् उतरर्े जास्त कठीर् असते. ते 

पर् एकट्याने! 

  

  



    िोवा:- 2 जनू १९९४ रोजी कििंबा बसने म्हापशाला (िोवा) मधचुिंद्रासाठी 

गनघालो. आमच्या पेडरे्करािंची प्रथा अशी होती की लग्न झाल्यानिंतर 

पेडण्याला आमचे कुलिवैत भिवती िवेीला ओटी भरावयास जायचे व निंतर 

िोव्यालाच मधचुिंद्र करायचा. प्रथेप्रमारे् प्रथम भिवती िवेीचे िशणन घेतले. 

त्यावेळी २१ वषाांपवूी पेडरे् आतासारखे गवकगसत झाले नव्हते. एकच 

खानावळ होती. आमचे गतथे घर नाही. त्या खानावळीत जेवायला िेलो. भात, 

वरर् गकिं वा कालवर्, मासे इत्यािी जेवर्. ताटभर भात वाढला होता. मी 

सिळा भात खाल्ला. पत्नीने अधाण. मला मालकाने अननुागसक स्वरात 

गवचारले, “गशत व्हिंया?” मला आधी कळले नाही, कारर् मराठीत ‘गशत’ 

म्हर्जे ताटाभोवती जे सािंडत ते! निंतर कळले कोकर्ीत भाताला ‘गशत’ 

म्हर्तात. एवढे ताटभर खाल्ल्यावर अजनू? निंतर म्हापशाला िेलो. गतथे 

‘गशरसाट’ लॉजमध्ये खोली घेतली. स्वस्त व मस्त! पत्नीसाठी एकच 

अडचर्ीची िोष्ट म्हर्जे, बाथरूम बाहरे, सावणजगनक! गतथे तेव्हा २० रुपये 

ताशी भाड्यावर कायनेगटक होंडा गमळायची. पर् माझ्याकडे परवाना नव्हता. 

ररिाने समदु्रगकनाऱ्यावर िेलो. सिंध्याकाळी ७ निंतर परत यायला ररिा 

नसायची. सिुवेाणने एक गमळाली. परत कानाला खडा! सिंध्याकाळी िोव्याच्या 

कोर्त्याही समदु्रगकनाऱ्यावर जायचे नाही. परत यायला ररक्शा गमळर्ार 

नाहीत, (त्या काळी). गतसऱ्या गिवशी गतला ताप भरला. नगशबाने एक डॉक्टर 

जवळपास होते. त्या रात्री कुठेच बाहरे पडलो नाही. चौथ्या गिवशी वािळ व 

मसुळधार पाउस! टेगलफोनच्या तारा तटुल्या होत्या. गवजेचे खािंब तटुले होते. 

झाडे रस्त्यावर आडवी पडली होती. िोव्याचा इतर भारताशी सिंपकण  तटुला 

होता. आम्ही तसेच बाहरे पडलो. ‘पढुारी’ प्रेसचा टेम्पो साविंतवाडीला 



गनघाला होता. त्याना गवनिंती केल्यावर त्यािंनी साविंतवाडीला सोडले. गतथनू 

एस.टी. पकडून मालवर्! मालवर्ला आमचे घर आह.े माझी १ मावशीही 

गतथे आह.े वायिंिर्ी आमचे मळू िाव! आईचे माहरेही गतथलेच! माझ्या 

पत्नीने यापवूी कधीच कोठले िाव पागहले नव्हते. मुिंबईतच जन्माला आली, 

वाढली, लग्नापवूी ५ वषे पणु्याला गतच्या मावशीकडे होती. पर् त्याना िाव 

नाही. (आह!े ओटव, पर् गतथे त्यािंचे घर नाही.) गतचा समज असा होता की 

मराठी गचत्रपटात िाखवतात ते िाव असते. बैलिाडी असते, पाटील असतात, 

तमाशा असतो वैिेरे! 

 वायिंिर्ीला मामाच्या घरी िेल्यावर मामीने फ्रीजमधील थिंड पार्ी गिले. पत्नी 

म्हर्ते, “ह ेकाय िाव आह?े इतके आधगुनक?”. निंतर पढुच्या वषी (1995) 

गतच्या मावशीच्या िावी पोयऱ्याला िेल्यावर, गतची खरोखरचा िाव बघायची 

इच्छा परू्ण झाली. आचरा गतठा ते िवेिड हा रस्ता एवढा खतरनाक की व्ही 

आकाराच्या या िरीसारख्या रस्त्यावर एस.टी.ची मािील चाके मािच्या 

उतारावर तर पढुची चाके पढुच्या चढावर.  

इथे आिंघोळीची व्यवस्था मात्र नारळाच्या झावळयािंच्या आड होती, ती 

पत्नीला आवडली नाही. पर् निीगकनारा, गशिंपले वेचरे्, सिंध्याकाळी शेतात 

जारे्, आिंबे, फर्स, करविंि ेकाढरे्, सड्यावर (डोंिरावर) चढरे् ह्या प्रकारात 

ती रमनू िेली. ह्या वेळेला आम्ही आमच्या गमत्राच्या लग्नासाठी तराळयाला 

िेलो होतो. भरलेल्या एस.टी.त चढू शकलो नाही, म्हर्नू ट्रकमधनू उभ्यान े

प्रवास केला होता.  

आचरा ते कर्कवली, कर्कवली ते तराळा व पढेु त्याच्या िावाला 

आतमध्ये. गतथे जाताना एका शेतात आम्हाला गिधाडािंचा थवा गिसला होता. 



(१९९५) यापवूी एकिा सिंजय िािंधी राष्ट्रीय उद्यानात असा थवा मी व माझ्या 

गमत्राने पागहला होता. (1994) मालवर्वरून मुिंबईची गतकीट गमळेना. म्हर्नू 

पणु्याला िेलो. (1994) गतथे पत्नीची मावशी राहायची. त्यािंच्याकडे ररिाने 

िेलो असता ररिाने लािंबचा वळसा घालनू परेु्री गहसका िाखवला. गतथनू 

मुिंबई! 

  



      माथेरान- माझ्या गमत्रािंबरोबर व माझ्या चलुतबगहर्ीच्या गमत्र मैगत्रर्ींसह 

रेहकुेरी अभयारण्याकडे गनघालो. मी वाचले होते की ते कजणत जवळ आह.े 

निंतर कळले की ते सोलापरूमधील कजणत जवळ आह.े शेवटी माथेरानला 

जाऊन मकु्काम केला.  मला भिूोलात 40 पैकी 40 िरु् गमळायचे यावर यािंचा 

अजनूही गवश्वास नाही. मेलेला गविंच ू

पागहला.  (१९९४-९५) 

  



       1994 साली मी व माझा गमत्र- शेखर, िोघेच, पावसाळयात 

इशाणलिडावर गनघालो. हा ईशालिड रायिड गजल्ह्यातील. याचे वगैशष््टय असे 

की याच्या टोकावर ६ फुट व्यासाचे नेढे होते. पावसाळा असल्याने रस्ता 

गनसरडा होता. एका छत्रीखाली िोघेजर् जेवायचो. तरी कपडे ओले, 

जेवर्ाच्या डब्यात पार्ी. ज्या खबिाडीत आधारासाठी बोटे खपुसायचो, 

त्यात एखािा खेकडा असायचा. समदु्रगकनाऱ्यापासनू एवढ्या वर खेकडे कसे 

आले, ते कळले नाही. बहुतेक भारताचा िीपकल्प आगशया खिंडावर जेव्हा 

आपटला, तेव्हा जे डोंिर तयार झाले, त्यािंच्याबरोबर आले असतील. धकु्यात 

वर िेल्यावर नेढे कुठे गिसेना. निंतर लिात आले की, आम्ही नेढयाच्याही वर 

पोहोचलो होतो. आता खाली उतरून जायचे होते. धकु्यात मघाशी गजथनू 

आलो गतथनू उतरलो तर कडेलोटाची गशिा. शेवटी डोंिरावरच कुठेतरी 

उताराचा शोध घेण्याचे ठरवले. चालता चालता मी घसरून िरीत पडलो. तो 

िरीच्या कडेवरील एका झाडावर पडलो. समोर शेखर चालतोय! त्याला 

पत्ताच नाही, माझे काय झाले ते? शेवटी स्वत:च काहीतरी प्रयत्न करून वर 

आलो. त्या धकु्याची आठवर् कायमची माझ्या मनात मतृ्यशूी जोडली 

िेलीय. मतृ्य ूहा असा धकु्याच्या रिंिासारखा राखाडी असर्ार! िडि राखाडी! 

मनाला नैराश्य आर्र्ारा रिंि! आधीच पाऊस! त्यात मळभ िाटून आललेे! 

आम्ही तर एकमेकािंशीही िप्पा मारत नव्हतो. िपचपू चाललो होतो! आमचे 

िोघािंचे काही बरेवाईट झाले असते, तर जिाला पत्ताच लािला नसता की 

आमचे काय झाले? शेवटी एक आगिवासी त्या धकु्यात िारूची भट्टी लावनू 

बसलेला गिसला. त्याने त्याच्या िावाकडून खाली जाण्याचा रस्ता िाखवला. 

खाली उतरताना एक मार्सू सोबतीला गमळाला. त्याचे काम सरकारसाठी 



कुष्ठरोिी शोधण्याचे व निंतर त्याना जाितृ करून उपचारािंसाठी सरकारी 

डॉक्टरािंकडे नेण्याचे होते. म्हर्जे त्याचा सिंबिंध रोज कुष्ठरोग्यािंशी येत असर्ार! 

कुष्ठरोि, कधी कधी 20 वषे शरीरात छुप्या अवस्थेत राहतो म्हरे्! त्यानिंतर 20 

वष,े 2014 सालापयांत मी माझ्या शरीरावर ज्यात स्पशाणची जार्ीव होत नाही 

असा चट्टा गनमाणर् झाला आह े का ते शोधत होतो! अजनू तरी नाही 

सापडला!.................क्रमश: 

    

  



   खिंडाळा – 1994-95 च्या िरम्यान सकाळी- सकाळी मी व माझा गमत्र 

खिंडाळयाला टे्रनने पोहोचलो. ५ गक.मी. लोर्ावळयापयांत रेल्वे मािाणवरून 

चालत, गतथनू भशुी धरर् व परत, असे एका गिवसात २२ गक.मी. चाललो. 

  



      लग्न झाल्यावर पगहल्या ३१ गडसेंबरसाठी (१९९४) कर्केश्वर िवेळाच्या 

(अगलबाि) आम्हा गमत्र मैगत्रर्ींच्या जेवर्ाच्या नोंिर्ीसाठी मी व माझ्या 

पत्नीने कर्केश्वरला जायचे ठरवले (२५ गडसेंबर १९९४). भाउच्या 

धक्क्यावरून लौंच पकडून रेवसला उतरलो. एस.टी. पकडून कर्केश्वरच्या 

पायथ्याशी िेलो. भर िपुारी ७०० पायऱ्या चढून िवेळात िेलो. गतथल्या 

पजूाऱ्याना सािंगितले की आम्ही गमत्रमिंडळी (१३-१४ लोकािंसाठी) ३१ 

गडसेंबर १९९४ च्या रात्री जेवायला येत आहोत. त्यानिंतर परत ७०० पायऱ्या 

उतरून आम्ही खाली पोहोचलो तर शेवटची लौंच गनघनू िेली होती. 

अगलबािला जार्ारी शेवटची एस.टी.ही गनघनू िेली होती. आता पत्नीला 

घेऊन रेवसच्या धक्क्यावर कसे राहायचे? अचानक आठवले की इथे 

जवळच्या िावात नािंििावात, माझ्या थोरल्या भावाच्या सास-यािंनी इथल्या 

एका व्यक्तीला के.एम. इगस्पतळात नोकरी गमळवनू गिली होती, त्यािंचे बिंध ू

राहतात. मी पत्नीला घेऊन त्या िावात िेलो. िावक-यािंनी घर िाखवले. 

त्याना जाऊन भेटलो. ते मला ओळखत होते. त्यािंनी आमची राहण्याची व 

जेवर्ाची व्यवस्था केली. प्रथम िावातल्या प्रगतष्ठीत व्यक्तीच्या घरातनू 

ट्रिंककॉल नोंिवला. त्यावेळी मोबाईल आले नव्हते. बी.एस.एन.एल. च्या 

टेगलफोनवर ट्रिंककॉल नोंिवावा लािायचा. त्यानिंतर लािला की, फोनवर 

एस.टी.डी. वापरता यायचा. १-२ तासानिंतर कॉल लािल्याचे त्या प्रगतष्ठीत 

व्यक्तीने कळवले. मि आम्ही त्यािंच्या घरी जाऊन माझ्या थोरल्या भावाला 

फोन करून सािंगितले, की “आम्ही सरुगित आहोत, उद्या सकाळी पगहल्या 

लौन्चने येऊ”. त्यानिंतर आम्ही ज्यािंच्याकडे रागहलो, त्यािंनी आम्हाला 

कोंबडीची व्यवस्था केली. झोपायला एक स्वतिंत्र खोली गिली. आम्हाला 

एवढे सिळे नको होते, फक्त साधे जेवर् व झोपायला परेुशी जािा गमळाली 



असती तरी चालले असते. सकाळी िरम िरम भाकरी चहाबरोबर, नाश्त्याला 

गिली. यापवूी माझा समज होता की मार्सुकी या पथृ्वीवर गशल्लक नाही, पर् 

अजनूही िावात ती गशल्लक होती. त्यािंनी या सवाणचे पैसेही घेतले नाहीत. 

पहाटे पत्नीस गतथल्या गस्त्रयािंनी गवचारले की, “तमुच्या नवऱ्यास पत्नीने 

पिंजाबी रेस घातलेला कसा चालतो? साडी घालरे् कम्पल्सरी नाही का?” ती 

उत्तरली, “नाही, लोकल टे्रनमध्ये रेस सटुसटुीत पडतो.” आम्ही सकाळची 

पगहली लौंच पकडून िेलो. पत्नी गतथनूच गतच्या कचेरीत िेली व मी घरी 

आलो. 

       ३१ गडसेंबर १९९४ ला मी, पत्नी, धाकटा भाऊ, चलुत भाऊ, त्याची 

पत्नी, २ गमत्र, त्यािंच्या बायका, चलुत बहीर्, गतच्या २ मैगत्रर्ी, अजनू एक 

चलुत चलुत बहीर्, एक बी. एड. महागवद्यालयातील गमत्र असा भलामोठा 

िट कर्केश्वरच्या गिशेन े गनघाला. काहीजर् कामावरून सरळ आले होते, 

म्हर्नू शेवटची लौंच पकडून आम्ही कर्केश्वरच्या पायथ्याशी पोहोचलो 

तेव्हा रात्र झाली होती. आता ७०० पायऱ्या चढायच्या होत्या. एका गमत्राने 

त्याच्या पत्नीस व चलुतबगहर्ीच्या मैत्रीर्ीना सािंगितले होते की, “आपर् 

बीचवर चाललोय”, ७०० पायऱ्या चढायच्या आहते, याची कल्पना गिली 

नव्हती. अन्यथा त्या आल्या नसत्या. त्या उिंच टाचािंचे स्यािंडल घालनू आल्या 

होत्या. आम्ही अिंधारात ७०० पायऱ्या चढत असताना (५००० फुट) अजनू 

एक िट वर जाताना आम्हाला गिसला. आता हा िट वर पोहोचल्यावर 

आम्हाला जेवायला गमळर्ार नाही, म्हर्नू आम्ही वेिाने चालायला सरुुवात 

केली. त्या िटाला ओलािंडून आम्ही वर पोहोचलो व पजुाऱ्याना झोपेतनू 

उठवले व आमच्या नोंिर्ीची आठवर् करून गिली. ते म्हर्ाले की, “एवढ्या 



उशीरा (रात्रीचे 10) कसले येताय, म्हर्नू जेवर् काही बनवले नव्हते.” शेवटी 

त्यािंनी एवढ्या सवाांसाठी िरम िरम भात, वरर्, त्यावर तपू, बटाट्याची सुिंिर 

भाजी, पोळया, चटर्ी- कोगशिंबीर, पापड, लोर्चे असा फक्कड बेत बनवला. 

चालनू- चालनू प्रचिंड भकू लािली होती. माझा धाकटा भाऊ जो ३६५ गिवस 

मासे खातो, तो पर् ३१ गडसेंबरच्या रात्रीसदु्धा, शाकाहारी जेवर् जेवनू खशु 

झाला. रात्री गतथेच राहून, सकाळी कर्केश्वराचे िशणन घेतले. सकाळी एका 

गमत्राची बायको त्याला म्हर्ाली, “मी उिंचावरून (२-३ फ़ुट) उडी मारते, त ू

मला पकड.” तो “हो” म्हर्ाला. गतने उडी मारल्यावर त्याने चक्क गतला 

सोडून गिले. ती धपगिशी आपटली. असे आमचे गमत्र! आजबूाजचूा पररसर 

बघनू गनघालो. 

       

  



१९९५ साली माझी पत्नी, माझे गमत्र, त्यािंच्या सहचाररर्ी, इतर अगववाहीत 

गमत्र- मैगत्रर्ी मढ बेटावर कोजागिरी पनुवेगनगम्मत्त एक बिंिला ठरवनू रात्रभर 

सिंिीत मैफल साजरी केली होती. 

      

  



  चलुतभावाच्या बजाज गडस्कवरी ४ एस. च्यागम्पअन या बाईकने िेलो. 

प्रथम माळशेज घाटातनू गभजत! जनु्नरला चलुतभावाच्या मामेसास-यािंकडे 

मकु्काम टाकला. पाठ्गपशवीत पार्ी गशरल्याने ओल्या कपड्यातच झोपलो. 

वाडा जनु्या काळातला. वाड्याच्या गभिंती म्हर्जे ‘बिंडे!’ ५ फुट रुिं िीचे. २ 

गभिंतींचे!! अजनूही गभिंतीमध्ये जनु्या काळातले तोफिोळे सापडतील. गतथनू 

घोडेिाव करत भीमाशिंकर! वाटेत  बाईक पिंक्चर झाली. ररिा पकडून टायर 

बिलनू आर्ावा लािला. इतरािंच्या मोपेड, ल्यनुा सहज वर जात होत्या. 

आमची बाईक आम्हाला धक्का मारून वर न्यावी लािली. गतथनू तळेिाव! 

मुिंबई-िोवा हायवेने मुिंबईला. पनवेलला पोहोचेपयांत रात्र झाली होती. अिरि: 

झोपेत बाईक चालवनू भावाने मुिंबईत िाडी आर्ली. (१९९५) 

      

  



   ज्या शाळेत मी गशकवत होतो त्या शाळेतील सहकारी गशिकािंबरोबर 

माथेरानला िेलो होतो. 8 गक.मी. चढ डािंबरी रस्त्याने चालत िेलो. वर १ 

हॉटेल बकु केले. काहीजर् कड्याच्या टोकावरील झाडाच्या फािंिीच्या 

टोकावर बसनू आले. आम्हाला भीती एव्हढीच की ते खाली पडल्यावर 

त्यािंच्या घरी कसे कळवायचे? रात्री मकु्काम केला. िसुऱ्या गिवशी परत 

आलो. माथेरान पाठ झालय आता. (१९९५-९६) 

     

  



  पन्हाळा (कोल्हापरू): १९९५ साली मे मगहन्यात माझ्या एका गमत्राचे लग्न 

झाले. त्याच्या मधचुिंद्रासाठी िसुऱ् या गमत्राने पन्हाळयाला एका महाि 

हॉटेलातील एक सटू ठरवला. पर् ज्याचे लग्न झाले होते त्याने आधीच 

िसुरीकडे व्यवस्था केली होती. आता पन्हाळयाची नोंिर्ी फुकट जाऊ नये 

म्हर्नू त्याने मला गवचारले. मी व माझी पत्नी आमचा िसुरा मधचुिंद्र साजरा 

करण्यासाठी पन्हाळयाला िेलो. वर चढत असताना अनेक स्वस्त हॉटेल्स 

होती. पर् आमचे बगुकिं ि झाले असल्यान े

आम्ही त्या हॉटेलपयांत िेलो. गतथे 

िेल्यावर कळले की नोंिर्ी झालीच 

नव्हती. शेवटी पिरचे पैसे खचण करून गतथे 

१ गिवस काढला. पन्हाळा गफरल्यावर 

सरळ मालवर्ला आमच्या िावी िेलो. 

   

  



  आरे कॉलनी सहल (1995-99) मला माझ्या अमेररकागस्थत धाकट्या 

भावाने एक गडगजटल कॅमेरा भेट गिला होता. त्याचे वेिवेिळे मोड्स ट्राय 

करण्यासाठी मी व माझे 2 गमत्र आरे कोलोनीत िेलो होतो. गतथे झमू, फॉरेस्ट 

मोड, गनघत मोड असे वापरुन 

बगघतले.  यािंच्यापैकी एका 

पत्रकार गमत्राने मला मिंिल 

िार्ी ििंिल िार्ीचा पास 

गिला होता. हा कायणक्रम 

उघड्या मैिानावर होता. या 

कायणक्रमाला त्या काळातले 

महाराष्ट्राचे मखु्यमिंत्री येर्ार होते. मी हा कॅमेरा घेऊन िेलो होतो. सरुिा 

रिकानी क्यामेराचा फ्लशॅ मारायला सािंगितला. यापवूीचे सिळे रोल वाल े

कॅमेरे फ्लॅश गशवाय काम करत नव्हते. हा कॅमेरा मात्र फ्लॅश ऑफ मोड वर 

काम करायचा. शेवटी फ्लॅश अॅगक्टव करून मला फोटो काढावा लािला, 

तेव्हा त्यािंनी मला आत जाऊ गिले. मला प्रेस मळेु या मखु्यमिंत्र्यािंच्या बरोबर 

मािे खचुी गमळाली होती. अगतरेक्यािंचे ििुवे, मी त्यािंच्या सिंघटनेत नव्हतो. 

  



     1995 मी ज्या शाळेत गशकवत होतो त्या शाळेची सहल रार्ीच्या बािेत 

िेली होती.  

     

  



  १९९६ च्या समुारास गडसेंबर मगहन्यात मी, माझी पत्नी, ८ मगहन्याचा 

मलुिा, माझी 1 मावसमेहुर्ी व सास ू माझ्या िसुऱ्या मावसमेहुर्ीच्या घरी 

(गसडको कॉलोनी- नागशक) राहायला िेलो होतो. काळया रामाचे िऊेळ, 

िोिावरी काठ, वर्ी इत्यािी पाहून आलो. मलुाला िम्याचा त्रास होता पर् 

गडसेंबरच्या नागशकच्या थिंडीतही त्याला कसला त्रास जार्वला नाही. 

   

  



     १९९७ मध्ये मावसमेहुण्याबरोबर नागशकला त्याच घरी जाऊन आलो. 

शगनवारी िेलो व रगववारी आलो. येताना ििीत बसमध्ये चढत असताना 

बसचा पत्रा लािनू हाताला कापले िेले. त्वचा कापनू मािंस गिसत होते, पर् 

त्या धक्काबकु्कीत कधी लािले ते कळलेही नाही. आजही हातावर ती खरू् 

आह.े 

   

  



   1997 साली आमच्या पेडरे्कर कुटुिंगबयािंच्या प्रथेप्रमारे् [लग्न झाल्यावर 

पेडण्याला (उत्तर िोवा) भिवतीच्या िशणनाला जाऊन येर्े] धाकटा भाऊ, 

वगहनी, गतच्या २ मैगत्रर्ी, त्यापैकी एकीची थोरली बगहर्, गतचा नवरा, 

मलुिा, माझा चलुतभाऊ व मी असा मोठा पररवार िाडी करून गनघालो. 

प्रथम िवेरुख, निंतर पेडरे्, मि उत्तर िोवा, मायेम लेक. ‘मायेम लेक’च्या 

बाजचु्या हॉटेलात पापलेटचे ३ तकुडे त्या काळात ८०० रुपयाला होते. 

येताना वेंिलुाण, गशराळयाजवळील वेतोबाचे िऊेळ, रेडीचा २ हातािंचा 

िर्पती, धामापरुचा तलाव, मालवर्- तारकली, िवेबाि, मालवर्चा बाजार, 

तेथील पाररजात त्र्यावेल्सच्या िकुानातील आईस्क्रीम, रारे् कोगल्रिंक्सचे 

िकुान, गवजया बेकरी, झािंट्ये काजचूा कारखाना, जेवर्ानिंतर सोलकढीचा 

अख्खा ग्लास, गसिंधिुिुण गकल्ला (तेव्हा स्नोकेगलिंि, स्कूबा डायगव्हिंि व 

पाण्यातले खेळ चाल ूझाले नव्हते. रॉक िाडणनही उघडले नव्हते). कचेरीच्या 

खडकावरचा (राजकोट) सयूाणस्त बघायला मजा यायची. मेढे, फोकािंडया 

गपिंपळाचा पार, अरुर् भोजनालय, िसेाई हायस्कूल, टोपीवाला हायस्कूल, 

कन्या हायस्कूल, बोगडांि ग्राउिंड (आता गतथे रर्जी गक्रकेटचे सामने भरतात. 

पवूी सायकल, िचुाकी गशकायला या मैिानाचा उपयोि व्हायचा), गचवल्याची 

येळ (बीच), कोळिंबची खाडी, आडारीचा पलू, कालावलीचा पलू, 

तोंडवळीच्या फाट्यावरील फाटका वड, व्याघ्रेश्वरीचे िऊेळ, नाथाची भजी, 

वायिंिर्ी, आमची सतीची िवेी (वीरिळ), ित्त मिंिीर, वायिंिर्ीची येळ, 

आचऱ्याचे रामेश्वराचे िऊेळ, बाजार, आचरा गतठा, कर्कवलीकरून िर्पती 

पळेु, मालिुिंडला जाऊन परत येत असताना सिळयाना जलुाब सरुु झाले. 

प्रत्येक जर् गमनरल वाटरची बाटली घेऊन रानात धाव ूलािला.  



      १९९७ मध्ये पत्नी, मावस मेहुर्ी व पररवाराबरोबर परेु् गफरावयास िेलो 

असता कात्रज सपोद्यानात िेलो. घडीयाल, ससुर पागहली.  

   

  



    माझे लग्न झाल्यावर, (1996 निंतर) मी, पत्नी व मलुिा वज्रेश्वरीला िेलो 

होतो. गतथे एका लॉजवर उतरल्यावर कळले की त्या खोल्या एका तासासाठी 

भाड्याने गिल्या जातात. माझी पत्नी एवढी रािावली होती की गवचारू नका. 

(१९९८) 

   

  



 (१९९८) नकुतीच कायनेटीक होंडा स्कूटर घेऊन चालवायलाही गशकलो 

होतो. एकिा सकाळी पनवेलच्या गशिकािंकडे ती चालवत घेऊन िेलो. 

त्यािंच्या घरचा पाहुर्चार घेऊन िाडेश्वर धरर् पाहावयास िेलो.  तेथनू 

सधुीरच्या गमत्राकडे 

आतमध्ये एका िावात िलेो. 

गतथनू 1 ट्री गहल, माथेरानला 

जायला एक वाट (चढ) 

होती. आम्ही रात्रभर गतथे 

रागहलो व पहाटे मी 

चारकोपला जायला गनघालो. गतथनू पनवेलपयांत येर्ाऱ्या अिंधाऱ्या रस्त्यावर 

स्कूटरची चावी वाटेत कुठेतरी पडली. आता अिंधारात ती गिसर्ार नाही व 

िाडी बिंि करता येर्ार नाही. कायनेगटक होंडा असल्याने गतची पेट्रोलची तोटी 

पर् मािच्या सीटखाली! चावीशीवाय उघडता येर्ार नाही. चारकोपला 

जाईपयांतचे पेट्रोल गशल्लक होते. तशीच न थािंबता घरािंपयांत िाडी पळवली.   

  

  



    १९९९ साली मी व माझ्या गमत्राने यथु होस्टेलचे सिस्यत्व घेतले व २५ मे 

ते ७ जनू असा 14 गिवसािंचा गहमाचल प्रिशेातील सार पास टे्रकसाठी नोंिर्ी 

केली. थिंडीसाठी काही िरम कपडे (तरी गतथे कमी पडले- शेवटी गमत्राने 

आपले वापरावयास गिले), क्यानव्हासचे शजू (बफाणत घसरू नये म्हर्नू), 

िोिल (बफाणवरून परावतीत होर्ाऱ्या उन्हाचा त्रास होऊ नये म्हर्नू) मुिंबईतच 

घेतले. गमत्राने डोंिरावर चहा बनवण्यासाठी भािंडीही घेतली. ती काही वर नेता 

आली नाहीत (१५ गकलोच्या वजनाची अट). 

  



 गिल्लीला जार्ारी टे्रन पकडली. आयत्या वेळेला गमत्राने टािंि गिली. निंतर 

गवमानाने येतो म्हर्ाला. एकट्यानेच गिल्ली िाठली. रात्री स्वाित करायला 

चलुत बगहर् आली होती, जी गिल्लीतच एका इगस्पतळात अपिंिाना कृगत्रम 

हात-पाय परुवायचे काम करायची. (जयपरू फुट नव्ह,े प्रत्यिात काम करू 

शकर्ारे अवयव.) तेव्हा ती वसिंत कॉलनीत पेइिंि िेस्ट म्हर्नू राहायची. रात्री 

गिल्लीत मगहलािंनी गफररे् सरुगित नसल्याने, ती गतच्या एका परुुष 

सहकाऱ्याबरोबर आली होती. त्यानिंतर ती गनघनू िेली. मी चालत चालत 

स्टेशनसमोरच्या हॉटेलकडे जाऊ लािलो. एक मार्सू मला, ‘हॉटेल पागहजे 

का’ म्हर्नू गवचारत होता. मी त्याच्याकडे िलुणि करून समोरच्या हॉटेलकडे 

िेलो. या पठ््ठयाने स्वािगतकेला  सािंगितले की त्याने मला इथे आर्ले. 

स्वािगतकेने मला गवचारले की “त्याने, मला इथ े आर्ले का?” म्हर्नू. मी 

“नाही” म्हर्ालो. स्वािगतकेने मला त्यािंच्या २ऱ्या हॉटेलचा पत्ता गिला व एक 

सायकल ररिा करून गिली. ह ेहॉटेल गिल्ली शहरात आतमध्ये होते. त्याना 

सािंगितले की माझा गमत्र िसुऱ्या गिवशी येईल व २ गिवसािंची नोंिर्ी केली. 

सकाळी लाल गकल्ला बघावयास गनघालो. बसला प्रचिंड ििी! वाहक 

िर्वेशागशवाय! गतकीट काढले नाही, तरी कळर्ार नाही, एवढी ििी. एकही 

स्त्री बसमध्ये गशरायची गहम्मत करत नाही. लाल गकल्यावर मे मगहन्याच्या भर 

उन्हात गफरत होतो. गखशात ‘मराठीत(?)’ मला, उष्माघाताचा आघात 

झाल्यावर काय करावयाचे याची गचठ्ठी होती. खरोखरच त्या कोरड्या हवेत, 

उन्हात गफरताना चक्कर येऊ लािली. िपुारी जेवल्यावर बगहर्ीला भेटायला 

गतच्या इगस्पतळात िेलो. गतने मला एका रुग्र्ाला भेटवले, जी नकुतीच 

गहमालयातनू आली होती. गतच्या पाठीचा कर्ा मोडला होता. ती मुिंबईची 



होती. गतला गवचारले, “मुिंबईला कुठे?” तर ती उत्तरली “अिंधेरी!”, “अिंधेरीला 

कुठे?” “अिंधरेी(प)!” “पगिमेला कुठे?” “चारबिंिला!”. नशीब, मला वाटले 

की अशीच सािंित रागहली तर िा.नौ. निर(२)ला समदु्रिशणन सोसायटीत, ९ 

क्रमािंकाच्या इमारतीत माझी ‘शेजारीर्’ गनघतेय की काय? पर् एकूर्, माझी 

बगहर् मला सावध करण्याचा प्रयत्न करत होती, की मी गहमालयाचा टे्रक करू 

नये. त्यानिंतर गतने मला ती गजथे पेई िंि िेस्ट म्हर्नू राहत होते, त्या पिंजाबी 

काकीच्या घरी नेले. निंतर मी स्थागनक गवमानतळावर (जे मळू शहरापासनू िरू 

आह.े) गमत्राचे स्वाित करावयास िेलो. गतथनू हॉटेलला िेलो. रात्री पराठा व 

‘सरसोंका साि’ भाजी खाल्ली. गमत्र म्हर्ाला “इथली लस्सी छान असते 

म्हर्नू”. आपल्यापेिा पेला मोठा असतो, पर् ‘पेपर’ गमसळलेला गतथेही 

होता. निंतर चिंगििढलाही अशीच ‘पेपर’गमगश्रत लस्सी होती. शधु्ि लस्सी 

आता पिंजाबलाही गमळत नाही. िसुऱ्या गिवशी सायकलररिात बसनू 

बसस्थानकावर पोहोचलो. गिल्लीहून चिंगििढसाठी बस पकडली. सामान वर 

टपावर होते. टपावरही मार्से बसली होती. माझी ब्याि उघडून त्यातनू छोटे 

सामान काढण्यात आले. चिंगििढवरून कुललूा पोहोचलो. कुलहूून कसौली! 

रस्ता इतका अरुिं ि की एकावेळी एकच िाडी जाऊ शकते. मध्येच िरडी 

कोसळल्याने रस्ता बिंि व्ह्यायचा! त्या रस्त्यावरून ते िाडी चालवायचे ते 

एकिम कडेकडेने. एका बाजलूा उिंच पहाड, तर २ऱ्या बाजलूा खोल िरी! 

खाली पडलो तर हाडही गमळायचे नाही. कसौटीला आमचा बेस कॅम्प 

(गशबीर) होते. (२९-५-१९९९) समदु्रसपाटीपासनूची उिंची ५००० फुट! 

आम्हाला मुिंबईकराना एक तिंब ूगमळाला होता. १५ लोक होतो आम्ही. त्यात 

मालाडचे ५ जर् होते. ‘लासणन आगर् टूब्रो’चे ५ जर् होते. ही मिंडळी प्रत्येक 

शगनवारी- रगववारी टे्रकवर जायची. वषाणतनू एक मोठी सटु्टी घेऊन गहमालयात! 



बद्री केिारनाथला जाऊन आली होती. उताराला गतथली लोक ‘ढलानही 

ढलान ह|ै’ असे म्हर्तात ह े ज्ञान घेऊन आले होते. लोकसत्ताचे तेव्हाच े

परुवर्ी सिंपािक व त्यािंचे कुटुिंब आमच्या बरोबर होते. एक मसुलमान मलुिा 

एकटाच भारतभर गफरत होता. कन्याकुमारी बघनू आला होता व हा टे्रक 

सिंपल्यावर काश्मीर, लडाखला जार्ार होता. ४-५ िजुराथच्या तरुर्- 

तरुर्ींचा िट होता. एक तरुर् यथु होस्टेलमध्ये गसगनअर होता व त्यािंचाच 

उिंचावर गसिारेट न गपण्याचा गनयम तोडत होता. आमचा ऑगक्सजन कमी 

करत होता. वर हवा गवरळ असते, ऑगक्सजन कमी असतो व ह े गसिारेट 

गपर्ारे तो अजनू कमी करतात. िसुऱ्या गिवशी सकाळी डोंिरमाथ्यावर 

समायोजन करता यावे म्हर्नू व्यायाम होते. ८ वाजता मैिानावर जमा व्ह्यायचे 

होते. प्रथम बेड टी गमळायचा. मला िात घासल्यागशवाय चहा प्यावयाला 

जमायचा नाही. जसजसे उिंचावर िेलो तशी सवय झाली. मी पहाटे ५ वाजता 

उठून आिंघोळ करायला व कपडे धवुायला सावणजगनक नळावर जायचो. थिंड 

पाण्याखाली आिंघोळ करायचो. २ गिवस नाटके केली. जसजसे वर िेलो पार्ी 

एवढे थिंड होत िेले की निंतर आिंघोळ कररे् शक्य झाले नाही. िसुऱ्या 

ब्याचच्या एकाने असा प्रयत्न केला तर त्याला प्रचिंड ताप भरला. रोज १ 

ब्याच वर जायची. आमच्या मािच्या ब्याचमध्ये १ अपिंि मलुिा कुबडी घेऊन 

आला होता. त्यानेसदु्धा हा १३ गिवसािंचा टे्रक परू्ण केला. सकाळी स्वाित सपू 

गमळायचे, निंतर नाश्ता, परत पागहजे त्याला चहा, कॉफी, सिंध्याकाळी परत 

चहा. त्यािंचे म्हर्रे् की जेवढे जास्त पेय (द्रव पिाथण) शरीरात जातील तेवढे 

थिंड हवामानात चािंिले! सकाळी डोंिरावर घेऊन िेले. तो माझ्यासाठी हाताचा 

मळ होता. निंतर ररवर क्रोगसिंि! गतथे मात्र माझ्या वजनामळेु मी लटकत 

असलेली िोरी खाली आली होती. माझी पाठ जवळजवळ निीला टेकली 



होती. (सिंपरू्ण टे्रक परू्ण केल्यावर माझी किं बर फक्त २ इिंचािंनी कमी झाली.) निंतर 

प्रस्तरारोहर्! पाठीला िोरी बािंधनू खडकाला ९० अिंशाचा कोन करून उलटे 

चालत उतरर्े! सह्याद्री पालथा घातलेला मी, मला मात्र ह े तिंत्र व्यवगस्थत 

जमले नाही. त्या गिवशी सिंध्याकाळी आम्हाला ४ वाजता बोलावण्यात 

आले. बरोबर ४ वाजता फक्त मुिंबईकर व परेु्कर हजर होते. बाकीचे ‘भारतीय 

वेळेनसुार’ आले. आमच्या गशगबरप्रमखुान े (एव्हरेष्टच्या पायथ्याशी 

असलेल्या गियाणरोहर् प्रगशिर् कें द्राच्या गनयमानसुार, प्रगशिर्ाथीना 

प्रगशिर्ाचा भाि म्हर्नू यथु होस्टेलच्या वेिवेिळया उिंचीवरील गशगबरात 

२१ गिवस गशगबरप्रमखु म्हर्नू काम करावे लािते. जसजसे वर जावे, तसतसे 

त्याना एकट्याला गतथल्या स्थागनकािंच्या मितीने राहावे लािते. त्यािंच्यासाठी 

गवरिंिळुा म्हर्जे आमच्यासारख े रोज येर्ारे गशगबराथी!) आम्हाला 

अस्वलापासनू कसे वाचावे, वैिेरे मागहती परुवली. अस्वल मािे लािले तर 

झाडावर चढायचे. तेही चढते. फािंिीच्या टोकावर जायचे. तेही येते. मि 

फािंिीवरुन उडी मारायची. त्याला उडी मारता येत नाही. मािे लािले तर 

उताराकडे पाळायचे. परत वर कसे जायचे, ते मात्र सािंगितले नाही. 

आमच्यातलाच पवूीचा अनभुवी नेता गनवडला. नतेा पढेु राहील व उपनेता 

सवाांच्या मािे! सरुुवातीला मािाणवर खरु्ा केलेल्या होत्या. निंतर बफाणत 

स्वत:चा मािण स्वत: शोधायचा होता. हरवलात तर सिंपलात! गशगबरप्रमखुाने 

बाकीच्यािंकडून िटुख्याची पागकटे काढून घेतली. सािंगितले की, आम्ही ज्या 

प्रिशेात चाललो होतो गतथे सवणसामान्याना प्रवेश नाही. फक्त यथु 

होस्टेलवाल्याना प्रवेश होता, कारर् त्यािंनी सरकारला आश्वासन गिले होते की 

त्यािंच्याकडून एकही प्ल्यास्टीकचा तकुडा त्या प्रिशेात टाकला जार्ार नाही. 



त्यािंनी आम्हालाही हा गनयम पाळावयास सािंगितला. मी वर चढताना, एका 

िायीला प्ल्यास्टीकच्या वेस्टनातील कचरा खाताना पागहले. आता गतच्या 

पोटात ते प्ल्यास्टीक न पचता अडकून राहर्ार, ज्यायोिे ती िसुरे काहीच 

पचव ूशकर्ार नाही व लवकरच मरर्ार. एकीकडे आमच्या धमाणने सािंगितले, 

िायीना मारू नका म्हर्नू व आमच्याच धमाणचे लोक िायींना प्ल्यास्टीकच्या 

गपशवीत बािंधलेला कचरा खाण्यासाठी प्रवतृ्त करतात. गतथल्या िायी 

आपल्याकडच्या िायींपेिा व कावळे आपल्या कावळयापेिा शरीराने मोठे 

असतात. गशगबरप्रमखुाने सािंगितले की जेव्हा एका बाजलूा कडा व िसुऱ्या 

बाजलूा िरी आली व गतथले स्थागनक मेंढपाळ वैिेरे समोरून येत असतील 

तर तमु्ही कड्याच्या बाजलूा रहा व त्याना िरीच्या बाजनूे येऊ द्या. त्याना व 

त्यािंच्या मेंढयाना सािंभाळून चालायची सवय असते. गतथे स्थागनक तमु्हाला 

‘म्यािी’ नडुल्स गवकतील, ते घेऊ नका, जेरे्करून तमु्हाला जास्त त्रास 

होईल. पर् रोज पगहल्याच गिवशी प्याक केलेली बटाट्याची भाजी व पऱु्या 

(१३ गिवस) खाऊन वैतािलेल्या माझ्या गमत्राने नडुल्स न खाण्याचा सल्ला 

जमुानला नाही. आमच्या पाठ्गपशव्या ठेऊन िऊेन, त्यािंनी त्यािंची आधीच्या 

गशगबराथीने वापरलेली पाठ्गपशवी गिली, गजचा १ बिंि सवोच्च गशखरावर 

असताना तटुला. एका बिंिावर एका खािंद्यावर १५ गकलो वजनाची पाठ्गपशवी 

घेऊन मी १७ गक.मी. िडुघ्या एवढ्या बफाणतनू चाललो होतो. आधीच माउिंटन 

गसकनेसचा त्रास, त्यात हा प्रकार, मनातल्या मनात जाम गशव्या घातल्या 

होत्या यथु होस्टेलवाल्याना! फक्त १५ गकलोचे सामान घ्यायला परवानिी 

होती. म्हर्नू बाकीचे समान एका खोलीत ठेवनू गिले होते, त्यात गमत्राची 

चहाची भािंडीही होती. गतसऱ्या गिवशी सकाळी आम्ही चढायला सरुुवात 

केली. सरुुवातीचा पल्ला सोपा होता, निंतरचा कठीर्! रोज ९-१० वाजता 



चढायला सरुुवात व्हायची! िपुारी २-३ वाजेपयांत पोहोचायचो. रोज १००० 

फुट चढून जायचे. गतथे तळ ठोकायचा. गतथल्या हवेची सवय करून घ्यायची 

व मि २ऱ्या गिवशी वर जायचे. वर िेल्यावर प्रथम तमु्हाला स्वाित पेय 

म्हर्नू फळािंचा रस गकिं वा टोमाटो सपू वैिेरे गमळायचे. मि जेवर्! निंतर चहा, 

कॉफी इत्यािी! रात्री झोपायला ब्लान्केट, अजनू उिंचावर स्लीगपिंि ब्याग्स! 

उशी म्हर्नू तमुची पाठ्गपशवी! जसजशी वर थिंडी वाढत िेली तसतसे आम्ही 

बटू घालनूच झोपायला लािलो. निी एवढी थिंड असायची की बोटे पाण्यात 

घालताच येईनात.  

मुिंबईच्या सवण सवयी बिलल्या होत्या. सकाळी िात न घासता बेड टी, िाढी 

नाही, आिंघोळ नाही, आिंघोळीनिंतर कपडे बिलरे् नाही. घामच यायचा नाही. 

वातावरर् सतत बिलते! कधी पाउस, कधी ऊन तर कधी थिंडी! सतत म्हर्जे 

अिरि: 15- 15 गमगनटात! आता िरम, तर लिेच थिंड, तर लिेच पाऊस, तर 

लिेच बफण  असे! बेस कॅम्पला प्ल्यास्टीकची (मेर्कापडाची) इरली 

(कोकर्ात असतात तशी) घेतली होती. डोक्यावर ठेवायची, हात मोकळे! 

कधीकधी मात्र वाऱ्याने उडायची. खाली येईपयांत फाटली. जेवर्ापवूी हात 

धतुा यायचे नागहत. जेवर्ानिंतरही नाही. कािि वापरायचे! बेस कॅम्पला 

रिंिीबेरिंिी लोकरीचे हातमोजे, पायमोजे घेतले होते. अजनू आहते, मुिंबईला 

वापरता येत नाहीत.  

माझा गमत्र िसुऱ्या एका मलुाबरोबर पिी बघत रमतिमत चालायचा. िसुऱ्या 

मलुाकडे पक्षयािंची मागहती असलेले पसु्तक होते. जेव्हा आम्ही गशगबरात 

सवाणत शेवटी पोहोचायचो तेव्हा आम्हाला कनातीकडची, एकिम कडेची 

जािा गमळायची. गतथनू थिंड वारे आतमध्ये गशरायचे. म्हर्नू मी गमत्राला घाई 



करायचो. तो म्हर्ायचा तलुा पागहजे तर पढेु जा. कसे जार्ार? 

लहानपर्ापासनू गनयम असा की कुठल्याही पररगस्थतीत, गमत्राला सोडून 

जायचे नाही, एकट्याने खायचे नाही, जे काय असेल ते शेअर करायचे, 

मारामारी करताना समोर जास्त लोक असतील व आपर् नक्कीच मार 

खार्ार, तरीही गमत्राला सिंकटात सोडून जायचे नाही. अजनूही हा गनयम 

मोडलेला नाही. (आजचे वय ५५ वषे!).  

चौथ्या गिवशी सकाळी गशगबरप्रमखुान ेघोषर्ा केली की “आताच रेगडओवर 

सािंगितले की कारगिलचे यधु्ि सरुु झालेय. मलुान्साठी ‘पागकस्तान’ या 

गिशेला आह ेव मलुींसाठी ‘चीन’ त्या गिशेला आह.े गतथे जाऊन सकाळचे 

बम्बाडी िंि(?) करायचे होते. गमत्राने मला गवचारले की, “पाण्याचे काय?” 

त्याला म्हर्ालो, “ही झाडाची पाने आहते ना!” जाम वैतािला होता. जेव्हा 

आम्ही खाली पोहोचलो तेव्हा कॅम्प फायरच्या वेळेला त्याने ही तक्रार मािंडली 

होती की प्रत्येक तळावर शौचालये बािंधा म्हर्नू! त्याला लहानपर्ापासनू 

कधी उघड्यावर जायची सवय नव्हती! मी मात्र लहानपर्ी िावाला मामाच्या 

घरी राहताना, समोरच्या सड्यावर जायचो!  

वर मोबाईलची रेंज गमळत नव्हती. खाली असताना पत्नीस एस.टी.डी. 

बथूवरून फोन केला तो शेवटचा! 

 जेव्हा मी त्या ५ जर्ािंपैकी एकाबरोबर िपुारच्या वेळेला प्रातगवणधीसाठी 

बसलो होतो, तेव्हा त्याने गवचारले की, माझ्या परधमीय गमत्राशी माझी एवढी 

घगनष्ट मैत्री कशी? आम्ही एकमेकाना सोडून कुठेच जायचो नाही. मी 

म्हर्ालो, “लहानपर्ी जेव्हा ओळख झाली, तेव्हा मागहत नव्हते की हा 

परधमीय आह!े त्याच्याशी मैत्री करू नको, असे मनात गवष पेरर्ारेही 



आमच्या घरात गकिं वा इमारतीत कोर्ी नव्हते. ईिला खीर, शीर कुमाण, गबयाणर्ी 

खायला आम्ही त्यािंच्याकडे जायचो. त्यालाही माझ्या आईने गिवाळीत 

बनवलेले बेसनचे लाडू आवडायचे. होळीला, रन्िपन्चमीला, िहीहिंडीत तो 

आमच्याबरोबर असायचा. त्याची बहीर् मला राखी बािंधायची! आजही 

भारत पागकस्तानबरोबर गक्रकेटमध्ये गजिंकला तर त्याला माझ्यापेिा जास्त 

आनिंि होतो. त्याला िुिंफा, गकल्ल्यािंबद्दल मागहती जार्नू घ्यायला आवडते.” 

 

 ग्रहर् िािंव!    

 

नािफर्ी! बरकथ्याच! आम्ही ८००० फुट उिंचीवर गमनीथ्याचला पोहोचलो 

तेव्हा बफण  भरुूभरुू अिंिावर पडायला लािले. यापवूी हा अनभुव मी कधी 

घेतला नव्हता. आम्ही अत्यानिंिाने नाचत होतो. काहीजर्ानी कानात कापसू 

घातला होता. काहीजर्ानी कानाभोवती मफलर िुिंडाळला होता. 



गशगबरप्रमखुाने सािंगितले की “कान मोकळे ठेवा. याच्यापढेु अजनू वर जाल 

तशी अजनू थिंडी वाढेल. तेव्हा या थिंडीची सवय करून घ्या. नाहीतर निंतर 

त्रास होईल.”  

गशगबराच्या बाजलूा काही स्थागनक, नडुल्स, मागचस, गबगस्कटाचे पडेु इत्यािी 

िोष्टी गवकायचे. सकाळी आमचा मकु्काम हलला की त्यानिंतर ते आपले 

सामान िाठोड्यात बािंधनू गनघायचे, ते आमच्या आधी वर पोहोचनू आपले 

िकुान उघडून बसलेले असायचे.  

१२००० फुटािंवर निारुला जेव्हा पोहोचलो तवे्हा तापमान वजा १० 

अिंशापयांत घसरले होते.  निारुवरून 

गहमालय! िपुारी ४ वाजता मी तिंबतू झोपनू 

होतो व मला बटू पायातनू काढावयाचे होते, 

पर् त्या थिंडीत उठवत नव्हते. माझ्या 

गमत्राने सािंगितले की “गनतािंत,त ू उठ सकता ह|ै उठ, लेस छोड़|” त्याच्या 

शब्िानी धीर आला. उठलो. लेस सोडली. बटू काढले. पहाटे लवकर 

उठावयाचे असल्याने, रात्री कॅम्पफायर झाला नाही. सिंध्याकाळी निारु िवेाला 

(त्यािंचा स्थागनक िवे – १ खडक!) नमस्कार करून झोपावयास िेलो.  

रात्री अचानक जाि आली. गशगबरप्रमखुाने सिळयािंना उठवल े होते. १८० 

गक.मी./तास या वेिाने वारा वाहत होता. तिंब ू उडून जाण्याच्या बेतात होता. 

जर तो उडून िेला असता तर आमची बफाणखाली थडिी बािंधली िेली असती. 

आम्ही सिळयानी तिंबचूा खािंब पकडून ठेवला होता. त्या ५ जर्ािंनी 

िर्पतीची आरती म्हर्ायला सरुुवात केली. निारु िवेाची प्राथणना करायला 

सरुुवात केली. माझ्यासारखा नागस्तक मार्सूसदु्धा मोठमोठ्यान ेआरती म्हर्त 



होता. माझ्या मसुलमान गमत्राने कुरार्ातील आयते म्हर्ायला सरुुवात केली. 

बाहरे गशगबरप्रमखु त्या वािळात गफरून सिळयाना धीर िते होता. शेवटी 

वािळ सिंपले. तिंबतू बफण  गशरले होते.  

मुिंबईत पोहोचल्यावर अमेररकागनवासी धाकट्या भावाला सािंगितले, तर तो 

म्हर्ाला, “अमेररकेत नेहमीच -१० अिंश तापमान असते. त्यात काय गवशेष?” 

आम्ही म्हर्ालो “पर्, अमेररकेत तमुच्या अिंतवस्त्रात बफण  घसुलेय व तमु्ही 

त्यातच झोपताय असे तर होत नाही ना?” पहाटे ३ वाजता उठून 

प्रातगवणधीसाठी बाहरे िेलो. तेव्हा गशगबरप्रमखुाने सािंगितले की “जर तो बफण  

तमुच्या पाश्वणभािाला लािला तर फ़्रश्ट्बाइट होईल व तो भाि कापनू काढावा 

लािेल. वरवर प्रातगवणधी उरकले व निारुिवेाला नमस्कार करून गनघालो.  

१७ गक.मी. चालताना बफाणत िडुघ्यापयांत पाय रुतत होता. आमच्या हातात 

खाली बेस कॅम्पवर घेतलेल्या काठ्या होत्या. एकिा मी खाली घसरून 

पडलो. मला घ्यायला कोर्ीही येऊ शकले नाही. जो कोर्ी मित करायला 

येईल, तोच घसरून खाली जाईल. शेवटी स्वताचा जीव महत्वाचा! मीच 

प्रयत्न करून वर आलो. माझा गमत्र फ्ल्याटफुटेड असल्याने त्याने कॅनव्हास 

शजू घातले नव्हते, तर स्पोट्णस शजू घातले होते ज्याचा तळ प्ल्यागस्टकचा 

होता. त्यामळेु तो अनकेिा घसरत होता. त्यामळेु त्याला शेवटच्या 

कॅम्पफायरमध्ये गफशपोंड गमळाला की “सौ बार चढे और िोसौ बार 

गफसले!”. १७ गक.मी.चा प्रवास एका गिवसात, ढोपरभर बफाणतनू, ब्यािेचा १ 

‘बिंि’ तटुलेल्या अवस्थेत, १५ गक.ग्रा. चे वजन एकाच खािंद्यावर, १२००० 

फुट उिंचीवर, गवरळ ऑगक्सजन घेऊन, ढिाळ हवामानात चालत होतो मी!  



गशगबरात पोहोचलो तेव्हा मानगसकदृष््टया खचलो होतो. गमत्रावर गचडलो 

होतो. या मानगसक गस्थतीची कल्पना तळावर िणे्यात आली होती. पर् 

वािळाची कल्पना गिली िेली नव्हती. कशी िरे्ार? यापवूीच्या इगतहासात 

१८० गक.मी./तास या वेिाने कधी गतथे वािळ आलेच नव्हते. आम्हाला जो 

बफण  गमळाला, तेव्हढा बफण  ना आिल्या गिवशी येवनू िेलेल्या ब्याचला 

गमळाला, ना िसुऱ्या गिवशीच्या ब्याचला. ते गबचारे बफण  न बघताच परत 

िेले. उतरताना १ मोठा उतार होता. त्यावरून खाली घसरत जायचे होते. 

काहीजर्ानी मेर्कापडाचा उपयोि घसरण्यासाठी केला. प्रचिंड वेिाने ते 

खाली घसरत िेले. जरा अिंिाज चकुला तर कपाळमोि! मी थािंबत थािंबत 

घसरत िेलो. 

 माझी १३ गिवस घातलेली जीन्सची प्यािंट मािनू फाटली. १३ गिवस आिंघोळ 

केली नव्हती.  

खाली उतरल्यावर मनीकरर्ला िेलो. गतथे िरम पाण्याचे झरे आहते. त्यात 

कापडी परुचुिंडीत तािंिळू ठेवनू, ते आतमध्ये घालनू बाहरे काढले, तर त्याचा 

भात बनलेला असतो. त्या कुिं डाच्या बाजचू्या टाईल्सवर पाउल ठेवले तर 

पायाला चटका लाित होता. िेल्या १३ गिवसािंची आिंघोळ, मनीकरर्मधील 

नळावर उरकून घरी परतलो.  

काही लोक मनालीला विेैरे जाऊन आले. मला कधी एकिा सखुरूप माझ्या 

मार्सात पोहोचतो असे झाले होते. मी वर असताना माझ्या गमत्राला सािंिनूही 

ठेवले होते की, “जर माझे काही बरेवाईट झाल े आगर् त ू गजविंत घरी 

पोहोचलास तर माझ्या पत्नीस व मलुाला सािंि, मी शेवटच्या िर्ी त्यािंची 



आठवर् काढत होतो.” नगशबाने अशी काही वेळ त्याच्यावर आली नाही. 

अजनू एकिा जीविंत रागहलो.  

           

  



२००० साली माझा मलुिा ४ वषाणचा असताना मी, पत्नी व माझा मलुिा 

आिंबोलीला (साविंतवाडी, गसिंधिुिुण गजल्हा) राह्यलो होतो. मलुाबरोबर 

भगवष्यात काय होईल या गवषयावर मी िप्पा मारल्या होत्या.  

  

         

  



 महाबळेश्वर- २००१ च्या मे मगहन्यात अिंधेरी पवूेच्या स्वामी त्र्यावेल्सकडे 

महाबळेश्वरची आधी नोंिर्ी करून सदु्धा की ‘माझ्या पत्नीस व मलुास िाडी 

लािते’, तरी त्यािंनी आम्हाला चाकावरचे आसन गिले व आमच्यानिंतर नोंिर्ी 

करर्ाऱ्याना पढुची आसने गिली. तसेच महाबळेश्वरच्या बाहरेील हॉटेलमध्ये 

आमची राहण्याची व्यवस्था 

केली.  सागवत्री निी!  पारसी 

पॉइिंट! भर मे मगहन्यात थिंडी 

लािते ह े कोर्ाला माहीत? 

गहमालयासारखा ‘िर्ात पाउस, 

िर्ात थिंडी, िर्ात ऊन पागहले’. िारािंचा 

पाउस पगहल्यािंिा पागहला. थिंडीची कल्पना 

नसल्याने स्वेटर नेला नव्हता. आता इथे 

गवकत घेतला असता, तर घरचा फुकट 

िेला असता. थिंडीपासनू वाचण्याकरीता 

शेवटी २ बगनयान्स (ििंजी- इनर वेअर) 

गवकत घेतले.  माझा मलुिा 5 वषाणचा 

असतािंनाही त्याने आमचे छायागचत्र 

काढले होते.  

      

  



 िसुऱ् या वेळी महाबळेश्वरला जाताना प्रशािंत, िािाचे वाय एम सी ए चे गमत्र 

असे सिळे एका गजप्सीतनू िेलो होतो. रात्री १२ वाजता प्रशािंतला िाडी 

चालवताना कसला तरी आवाज येतोय म्हर्नू िाडी थािंबवली. चाकाचे नट 

तटुत चालले होते. िाडीत ‘पाने’ नव्हते. मि वाटेतल्या िाड्याना थािंबवनू 

आम्ही ‘पान’े माि ूलािलो. वेळीच लिात आल ेनसते तरss त्या रात्रीपासनू 

‘रोज रात्री १२ वाजताss येर्ाऱ् या जार्ाऱ्या िाड्याना थािंबवनू, आम्ही 12 

जर्- “पाना हsैs?” अशी गवचारर्ा केली असती.’  महाबळेश्वरला थोरला 

भाऊ व त्याच्या गमत्रािंबरोबर टाटा किं पनीच्या िेस्टहाउसमध्ये पान्चिर्ीत, 

तेव्हा पगहल्यािंिा टेबलटॉप पागहला. (2002) 

        

  



 फर्साड अभयारण्य व कुडा लेर्ी सहल- (2002)- लोकसत्ता वतृ्तपत्रात 

जागहरात वाचली व माग्सण (सिंस्थेचे नाव बिलले आह.े का ते शेवटी कळेल.) 

या सिंस्थेला फोन केला. मी एकटा प्रवास करू शकतो, पर् एक सोबती 

असलेला बरा, म्हर्नू जिंिलाची व लेण्यािंची आवड असलेल्या माझ्या 

मसुलमान गमत्राला फोन केला. तोही तयार झाला. या सिंस्थेने प्रथम कोलाडचे 

रमेश घोर्े यािंचे काष्ठ गशल्प सिंग्रहालय िाखवले.  निंतर गबलाण मिंिीर! फर्साड 

अभयारण्य! एक वन कमणचारी आम्हाला मािणिशणन 

करत होता. त्याला गवचारले, “झाडे एवढी गवरळ 

कशी?” त्याने जे उत्तर गिले ते मी इथे छाप ूशकत 

नाही. वैयगक्तकरीत्या भेटल्यावर सािंिेन. त्यानिंतर 

रात्री नािंििावचे िर्पतीचे िऊेळ! रात्री मरुुड 

काशीिच्या एका शाळेत मकु्काम टाकला. सकाळी 

मरुुड जिंगजरा, कुडा लेर्ी!  स्पष्टीकरर्ासाठी एक 

तज्ञही आले होते. माझ्या गमत्रानेही काही प्रश्न 

गवचारले. रात्री ठाण्यात उतरताना आयोजकापैकी एकाने मला बाजलूा घेऊन 

सािंगितले, “पढुच्या वेळी नक्की या! त्याला आर् ू नका!” मी परत कधी 

त्यािंच्याबरोबर िेलो नाही ही िोष्ट तमुच्यासारख्या सजु्ञािंना सािंिायला नको!  

   

  



 (2002 गिवाळी) आमचे अख्खे पेडरे्कर कुटुिंगबय (भाऊचाईचो िोतावळो) 

[धाकटे काका, काकी, आत्या, थोरला चलुतभाऊ, वगहनी, त्यािंच्या 2 मलुी, 

थोरली चलुतबहीर्, भावोजी, त्यािंचा 1 मलुिा, थोरला भाऊ, वगहनी, त्यािंची 

2 मलुे, मी व माझी पत्नी, आमचा एक मलुिा, धाकटा भाऊ, वगहनी, त्यािंची 

2 मलुे, धाकटा चलुतभाऊ, वगहनी, 1 मलुिा, धाकटी चलुतबहीर्] असा 

भला मोठा परीवार होता. 4 िाड्या करून मालवर्ला आमच्या घरी िेलो. 

गतथे माझ्या व पत्नीच्या हस्ते सत्यनारायर्ाची पजूा केली. लग्नानिंतर मी पजूा 

घातली नव्हती. 8 वषाांनिंनिंतर 

पगहली पजूा केली. पत्नी खपू 

खशु झाली.  

         

  



त्यानिंतर महाबळेश्वरला, एका गमत्राबरोबर टाटा इिंगडका कारने (माझ्या) िेलो. 

स्ट्रॉबेरीचे पिाथण गवकत घेतले. ही ट्रीप सॉगलड होती. महाबळेश्वरला जायचे 

ठरवले नव्हते. मुिंबई िोवा महामािाणवरून कुठेतरी जायचे म्हर्नू गनघालो 

होतो. पोलािपरुवरून, “अरे! हा रस्ता कुठे जातो? महाबळेश्वरला! चलो!” 

(2003) 

      

  



2003 च्या मे मगहन्यात ठरवले की उभा महाराष्ट्र आडवा करायचा (पालथा 

घालायचा.) बरोबर कोर्ी नव्हते. एकटाच वाट फुटेल गतथे गनघालो. 

बोररवलीहून एस.टी. पकडली ती कल्यार्ची गनघाली. कल्यार्ला 

उतरल्यावर आठवले की इथे हाजीमलिंिचा डोंिर आह.े चढायला सरुुवात 

केली. भरपरू पायऱ्या चढल्यावर शेवट काही येत नव्हता. किं टाळा आला, 

तहानही खपू लािली होती. पोटात कावळे ओरडत होते. शेवटी खाली 

उतरलो व घरी िेलो. महाराष्ट्र आडवा घालायचा राहून िेला. 

    

  



 निंतर एकिा फक्त जेवायला मी, माझा चलुतभाऊ व गमत्र मामाच्या िावात 

आलो. जेवर् रुचकर होते. (2004) 

    

  



  2004-05 मी ज्या शाळेत गशकवत होतो त्या शाळेची शैिगर्क सहल 

सिंजय िािंधी राष्ट्रीय उद्यानात कान्हरेी िुिंफात िेली होती. त्यावेळी आमच्या 

बरोबर आलेल्या एका आयोजक िटाने गवद्याथ्याांचे प्रस्तरारोहर् व ररवर 

क्रॉगसिंि  आयोगजत केले होते.  त्यािंनी 

सािंगितले की आवाज करू नका, शािंत रहा! 

पिी गिसतील, त्यािंचे आवाज ऐकू येतील! 

आमची सवण मलुे पािंढऱ्या सिऱ्याच्या 

िर्वेशात! गपकगनकला येऊन शािंतपरे् 

चालरे् शक्य आह े का? ते पर् िपुारी 11 च्या समुारास! कुठले पिी गन 

कसले काय? इतर गशिक वैतािले होते.  

      

  



२००५ मध्ये पावसाळयात आम्ही चौघे (गमत्रमिंडळी) कुठेतरी टे्रकवर जायचे 

म्हर्नू बाहरे पडलो. कुठे जायचे गनगित नाही. कजणत स्टेशनवरच रात्रभर िप्पा 

मारत रागहलो. पहाटे १-२ तास गतथल्या बाकड्यािंवर झोपलो अस.ू सकाळची 

टे्रन पकडून मळवली स्टेशनला उतरलो. कालाण िुिंफा, एकवीरा िवेीचे िशणन 

घेऊन आलो. गमत्राची पाठ िखुत असल्याने लोहिड वैिेरे न करता परत 

आलो. 

    

  



  २००५ च्या ऑिस्ट मगहन्यात मी, थोरला, धाकटा व चलुत भाऊ कारन े

वाइिंिर्ी िावाला काही वैयगक्तक कामासाठी गनघालो. आळीपाळीने िाडी 

चालवत होतो. परेु्- बिंिलोर रस्त्यावरून कोल्हापरू मािे गनघालो होतो. रात्र 

झाली होती. कोल्हापरूच्या १ गक.मी. आधी थोरल्या भावाने चलुत भावाला 

सािंगितले की, “आता, १ गक.मी. निंतर कोल्हापरुचे वळर् (फाटा) येईल. तेव्हा 

िाडी उजवीकडे वळव!” व तो झोपनू िेला. मी व धाकटा भाऊ आधीच 

झोपलेलो होतो. थोड्या वेळाने मी उठलो तर मला कन्नड भाषेत बोडण 

गिसायला लािले. मी चलुत भावाला व इतराना जािे केले. तेव्हा, आमच्या 

लिात आले की, चलुत भाऊ झोपेत आह ेव आम्ही २० गक.मी. पढेु कनाणटक 

सीमेवर आहोत. िाडी वळवनू परत कोल्हापरूला आलो. यावेळी सवण जािे 

होतो. रात्री १ वाजता कोल्हापरूच्या हॉटेलमध्ये मकु्काम टाकला व िसुऱ्या 

गिवशी वायिंिर्ीला िेलो. 

  



      मी, माझी पत्नी व माझा 5वीतील मलुिा! आम्ही गसिंहिडावर आलो 

असता एक मािणिशणक खपूच मािे लािला. शेवटी भाडे ठरवनू त्याला बरोबर 

घेतला. तो माझ्याबरोबर चाललाय! मलुिा माझ्यासोबत! पत्नी मािे, त्याचे 

बोलरे् ऐकू येर्ार नाही, एवढ्या अिंतरावर ती! तो नेहमीप्रमारे् बडबडतोय! 

“इथनू तानाजी व मावळे घोरपडीच्या साहाय्याने िोरी लावनू िडावर चढले!” 

जसे काही 300 वषाणपवूी हा गतथे हजर होता. ‘कुठून चढले ते बघायला’? मी 

आपला त्याच्याकडे िलुणि करून चालतोय, कारर् इगतहास मला 

त्याच्यापेिा जास्त नक्कीच मागहती होता. 

शेवटी माझ्या मलुाने गवचारले, “बाबा, ह े

काय बडबडतायत?” मी फक्त हसलो व 

ठरलेले भाडे िऊेन त्याला वाटेला लावले. 

(2006)  

    

  



2006 मध्ये गमत्राबरोबर मेहुण्यािंच्या घरी पणु्याला 

िर्ेशोत्सवाला िेलो होतो. रस्त्यावर मोकळयावर 

िर्पती असतात. मुिंबईसारखे बिंगिस्त नाही.  रात्रीची 

रोषर्ाई बघण्यासारखी असते. पर् ििीत आमच्या 

नातेवाईकान्पैकी मलुीना धक्काबकु्कीही झाली. 

  



 

12. 10 2006 ला गमत्राबरोबर पणु्याला पेशवेपाकण  पाहावयास िेलो.  

  

  



   २००६ मध्ये हररहरेश्वर, नािंििावचा सोन्याचा िर्पती वैिेरे करून 

कुटुिंबाबरोबर (चलुत भाविंडे, त्यािंच्या बायका, मलुे व काका- काकी इ०) येत 

असताना एका हॉटेलमध्ये जेवायला िेल्यावर माझा थोरला भाऊ, गतथल्या 

कोळर्ीकडे जाऊन मासे घेऊन आला. त्याने गतला गवचारले “तमुचे मासे 

कोंबडीपेिा महाि का असतात?” गतने उत्तर गिले की, “मासे घ्यायला 

तमु्हाला आम्हाला शोधत यावे लािते. कोंबडी तमु्हाला कुठेही गमळते.” त े

गवगशष्ट मासे, (पापलेट, बािंिडा की सरुमई ते आता आठवत नाही.) 

हॉटेलवाल्याला आर्नू गिल्यावर त्याने इतर ग्राहकाना न ितेा खास 

आमच्यासाठी ते करून गिले. असे आमचे माशािंचे वेड! एखािा गवगशष्ट मासा 

त्या हॉटेलला गमळत नसेल, तर माझा थोरला भाऊ तो बाजारातनू त्या 

हॉटेलवाल्याला आर्नू िरे्ार व आमच्यासाठी करावयास लावर्ार! 

मालवर्ला, माझ्या पत्नीच्या पगहल्या मकु्कामात (१९९४) सकाळी काकीने 

कोळिंबच्या खाडीवर गवकत घेतलेली कोळिंबी फडफडवतच, गतला झोपेतनू 

उठवले होते. “ही बघ ताजी कोलमी (गझिंिे), आताच घेऊन आले!”  

     

  



 (2006) एकिा भाऊबीजेच्या गिवशी पातोंडा िावाला, (चाळीसिाव) 

सहकाऱ्याच्या िावी त्याच्या घराच्या वास्तशुािंतीसाठी िेलो होतो. त्यािंची 

गलिंबाची झाडे आहते. एक गिवसभर मी एकटाच होतो. कोर्ीही खानिशेी 

सहकारी गतथे यायला तयार नाही. िसुऱ् या गिवशी (पजेूच्या) एक सहकारी 

आला व त्याच्या िावाला िोंडिावाला घेऊन िेला. रात्री खािंिशेाची तोबा 

थिंडी पडलीय व मी लाकडी फळयािंच्या िरवाजाच्या बाजलूा झोपलोय. पर् 

लिात आले की, मी खािंिशेातील थिंडी पर् सहन करू शकतो. या िावात 

डुकरे भरपरू! (ती काय करतात ते प्रत्यि भेटल्यावर सािंिीन. छापण्यासारख े

नाही.) गतथनू त्या सहकाऱ्याच्या सासरी पारोळयास पर् िेलो. इथे एसी 

चालत नाही, (कोरडी हवा असल्याने) फक्त कूलर चालतो. नाक्यावर चार 

तरुर्ानी एकत्र येऊन हॉटेल उघडलय! नाहीतर आमच्या प्रािंतातील लोक! 

सहकाराच्या नावाने बोंबा! 

  

  



   (2006 मे मगहना) एकिा िसुऱ् या सहकाऱ्याच्या भावाच्या लग्नाला 

जाण्यासाठी कल्यार्वरून कार घेऊन गनघालो. धळुयापयांत 10 तास लाितात 

पर् जार्वत नाही, रस्ता भला मोठा रुिं ि! प्रथम गतसऱ् या सहकाऱ्याच्या िावी 

िोन्डाईचाला िेलो.  या सवण 

गशिकािंचा असा समज होता की मी 

अत्यिंत श्रीमिंतीत वाढलोय! मला 

सड्यावर जाऊन प्रातगवणधी 

उरकायची सवय नाही, म्हर्नू त्याने 

माझी व्यवस्था त्याच्या गमत्राकडे केली. याचा बिंिला होता. आिरागतथ्य खपू 

चािंिले केले, पर् यािंच्याकडे असा समज आह ेकी ‘पाहुर्ा आल्यावर त्याला 

मटन खायला घालायचेच! बरे! पाहुरे्ही असे असतात की मटन खायला 

घातले नाही की नाराज होतात. मी असा महाभाि होतो की कोंबडी गतखट 

लािते म्हर्नू बारावीपयांत मी कधी गचकन खाल्ले नव्हते. मटन तर सोडून द्या! 

बरे ! आमचे गतखट म्हर्जे खोबरे घालनू केलेले गतखट! जाळिावच्या 

(माझ्या चलुतभावाचे म्हर्रे् आह ेकी जीभेखाली जाळ काढतो ते जळिाव) 

मटर्ापढेु ते काहीच नाही! त्यावर ते तरी ओततात! तेलाचा तविंि नसुता! 

एव्हढे तेल आमच्या जेवर्ात असले तर आमची भकू मरते. ही लोक तरीवर 

तरी मािनू खातात. व्हायचा तोच पररर्ाम झाला. मला जलुाब सरुू झाले. ह्या 

लोकािंना नाश्त्याची मात्र सवय नाही. मला सकाळी 4 चपात्या, िपुारी 4 



चपात्या व रात्री 4 चपात्या लािायच्या! (भाकऱ् या एव्हढ्या जात नाहीत) गजथे 

रागहलो होतो गतथे नाश्त्याची व्यवस्था नव्हती! म्हर्नू माझ्या सहकाऱ् याकडे 

िेलो. त्याला वाटले मी ऑलरेडी 

नाश्ता करून आलोय. िोन्ही 

घरचा पाहुर्ा उपाशी! बरे! 

िावातही एखाि े रेस्टोरिंट नाही. 

पर् आता माझ्या सहकाऱ् याकडेच 

रागहलो. गतसऱ् या गिवशी आम्ही 

जीपने तोरर्माळ थिंड हवेच्या गठकार्ी िेलो.  सहकाऱ् याचे काही स्थागनक 

गमत्र मोहाची िारू चढवनू होते. त्यािंना वरच्या होटेल्वाल्यािंनी प्रवशे नाकारला. 

परत त्या वळर्ावळर्ाच्या रस्त्याने परत! चालक ही मिंडळी! जीव मठुीत 

धरून खाली उतरलो! परत चायगनज जेवर् गमळते अशा हॉटेलमध्ये िेलो. 

चौथ्या गिवशी ज्याचे लग्न होते त्या िावी, जैतपीरला एसटीन े िेलो. जेवर् 

मिंडपात सतरिंजीवर! आहरे गतथल्यागतथे उघडून भोंग्यावर घोगषत केला जातो! 

मुिंबई मुिंबई गचत्रपटात (सयाजी गशिंि ेअगभनीत) असाच प्रसिंि होता. त्यात एक 

घोषर्ा अशी होती. अमकु अमकु ररकामी पाकीट! सिळया पाहुण्यािंसमोर 

पार्उतारा! फलटर्च्या गमत्राच्या भावाच्या लग्नातही अशीच घोषर्ा ऐकली 

होती. आमचे गमत्र परू्ण रात्रभर वरातीत नाचत होते. डफ वाजवर्ाऱ् याला 

“वाजव!” असे सािंित! मी मात्र वर माडीवर जाऊन झोपलो. जाताना चौथ्या 

सहकाऱ् याच्या िावावरून (धळुयातनू) एसटी पकडून मुिंबईला आलो. त्याला 

मात्र इतर लोक वषणभर गचडवत होते की तो मला घरी घेऊन िेला नाही. पर् 

माझ्याकडेच वेळ नव्हता!   

     



  



लोहिड:- मी व माझे २ गमत्र (त्यातील एक गहमालय १९९६ मध्ये केल्यावर 

पगहल्यािंिा चढत होता व िसुरा रोज सिंिर्क िरुुस्तीसाठी चालत होता) 

लोहिडावर चढलो. पगहल्याच्या पायात िोळे आल्यामळेु आम्ही माझ्या 

शाळेतल्या (गजथे मी गशकवत होतो.) गशपायाच्या घरी थािंबलो. वर िेलोच 

नाही. येताना एका व्यक्तीने नसणरीत वाढवलेले पेपरगमिंटचे रोप िाखवले. (27 

10 2006) 

  



   अनरुाधा व चन्द्रशेखर भडसावळे यािंचे सिरु्ा ररसोटण (गनसिण गनकेतन, 

मालेिाव, नेरळ), घाटघर, कजणत (3 वेळा- एकिा गमत्राबरोबर, एकिा २ 

सहका-यािंबरोबर, एकिा मी ज्या शाळेत गशिक होतो त्या शाळेच्या 

सहलीबरोबर) :- २० १ २००७ पगहल्यािंिा गमत्राबरोबर िेलो असता 

तलावातल्या घरात राहायला यायचे अशी इच्छा व्यक्त केली, अजनूही 

जमलेले नाही. त्यािंच्या शेतात त्यािंनी कीटक पकडण्यास्साठी जी कल्पना 

केलेली आह ेती आवडली.  

  



   २००७ साली साससू आर्ावयास येरवडा, पणु्यास िवेािंशीषबरोबर िेलो. 

येतानाचे टे्रनचे ररझवेशन केले होते. टे्रनमध्ये बघतो तर आमच्या जािेवर िसुरे 

कोर्ीतरी बसले होते. मि आमची गतगकटे बगघतली तर ती चकूुन िसुऱ्या 

गिवशीची नोंिली होती. िपचपू उतरून एगशयाडने आलो. 

  

  



    २ मे २००७ पोयरा [पत्नीच्या मावशीचे घर] (ता. मालवर्, गजल्हा 

गसिंधिुिुण), 3 मे २००७ ला मालवर् (आमचे घर) , [गजल्हा गसिंधिुिुण], ५ मे 

२००७ला राजकोट खडक, 

कचेरीजवळ, रॉक िाडणन , मालवर्. 

6 मे 2007ला तारकलीहून  येताना 

मावसमेहुर्ीच्या पोटात िखुायला 

लािले. गतला मालवर्च्या सरकारी 

इगस्पतळात भरती केले. गतथनू 

पोयऱ्याला जाऊन गतच्या 

नातेवाईकाना घेऊन येर्े, सोडर्े- हा 

सवण मालवर् ते मालवर् प्रवासच 

५०० गक.मी. पेिा जास्त झाला 

असेल. ९ मे तोंडवळीचे  (ता. 

मालवर्, गजल्हा गसिंधिुिुण) व्याघ्रेश्वर 

िऊेळ, पािंडवािंची िहुा, मधल्या 

तोंडवळीतील (मावसमेहुर्ीच्या 

आत्येचे घर)! इथे मकु्काम केला. 

१० म े २००७ खालच्या 

तोंडवळीतील समदु्रगकनारा पागहला.  ११ मे २००७ ला पोयरा, कुर्केश्वरला 

(गजल्हा गसिंधिुिुण) व जामसिंडीला (मावसमेहुर्ीचे सासर) [गजल्हा गसिंधिुिुण], 

मावस मेहुर्ीच्या काकािंकडे सासलूा, पत्नीच्या मावशीला, मावसमेहुर्ीला, 

भाच्यािंना, पत्नीस व मलुास घेउन िेलो. जामसिंडी (सध्या पत्नीच्या मावशीचे 



िीर राहत होते), िवेिड बिंिरावर (गजल्हा 

गसिंधिुिुण), सास,ू मावसमेहुर्ी, भाचे, पत्नी 

व मलुास घेउन िेलो. १२ मे २००७ रोजी 

मावस मेहुर्ीच्या काका काकीन्बरोबर 

गसिंधिुिुण गकल्ला िशणन!  [मावस मेहुर्ीच्या 

काका काकीने (वय ५०-६०) गसिंधिुिुण गजल्ह्यात, पोयऱ्याला राहून, अजनू 

गसिंधिुिुण गकल्ला पागहला नव्हता. तो त्याना िाखवला], परत त्याना सोडायला 

पोयरा. गतथनू मालवर्. १३ मे २००७ मध्ये मालवर् िावावरून िोव्यातील 

पेडण्याला काकी, सास,ू मावसमेहुर्ी, भाचे, पत्नी व मलुास घेउन भिवतीच्या 

(आमची कुलिवेता) िऊेळ िशणनास िेलो.  येताना िाडीत काकी, पत्नी, 

मेहुर्ी व आमची छोटी मलुे असा पररवार असतानाही कस्टमवाल्यािंनी 

िाडीची िारुच्या बाटल्यािंसाठी चेगकिं ि केली. येताना साविंतवाडीच्या (गजल्हा 

गसिंधिुिुण) बािेत मलुे खेळत होती. त्यानिंतर वेंिलु्याणचा उभा िािंडा! (गजल्हा 

गसिंधिुिुण) [सहकाऱ्याचे घर], गशरोडयाचा वेतोबा, रेड्डीचा (गजल्हा गसिंधिुिुण) 

२ हाताचा िर्पती, धामापरुचा तलाव (गजल्हा गसिंधिुिुण), १४ मे २००७ ला 

मालवर्ला सकाळी खिंड्या पिी, सरडा पागहला. १४ ५ २००७ सिंध्याकाळी 

मालवर्च्या धक्क्यावरून गसिंधिुिुण गकल्ला िशणन! पोयरा (पत्नीच्या मावशीचे 

घर), १५ मे ला वायिंिर्ीचा (माझे आजोळ)  समदु्रगकनारा, मामाच्या घरी 

िेलो होतो.  16 मे ला भाचीचा वाढगिवस पोयरा, मालवर् १७ मे ला 

काकीचा वाढगिवस इथेच (गसिंधिुिुण गजल्ह्यात) साजरे केले.  

       

  



मुिंबईत आल्या आल्या २००७ च्या मे मगहन्यात २१ ते २५ तारखेपयांत 

ब्रह्मकुमारीन्सोबत माउिंट अबलूा (राजस्थान ) जायची योजना ठरवली. माझी 

व माझ्या मलुाची गतकीट आधीच काढली होती. पत्नीची आयत्यावेळी 

काढली. ब्रह्मकुमारीन्पैकी मुिंबईतील एका कें द्राची प्रमखु, माझी माजी 

गवद्यागथणनी! आता आयषु्यभर कुमाररका! त्यािंनी त्या पररसरातील सवण 

गशिकािंचे गशबीर माउिंट अबलूा आयोगजत केले होते. आमच्या शाळेतनू 

आमची मखु्याध्यागपका, एक सहगशिक, त्यािंची पत्नी व ३ मलुी, एक 

गलगपका, गतचा मलुिा व गतची बगहर् असा पररवार होता. इतर शाळेतील 

गशिक- गशगिका, रेल्वे प्रवास व मकु्कामाची व्यवस्था स्वस्त होईल म्हर्नू 

राजस्थान गफरण्यासाठी आले होते. रेल्वे प्रवासात ब्रम्हकुमार आमच्याकडून 

जेवर् घेत नव्हते. त्यािंनी स्वत:चे डबे आर्ले होते. घरीसदु्धा ते म्हरे् स्वत:चे 

जेवर् स्वत: बनवतात. कारर् प्रत्यिात भेटाल तेव्हा सािंिेन! सफेि वस्त्र े

घालतात. त्यावर एक गबल्ला लावलेला असतो. राजस्थानला पोहोचल्यावर 

आम्हाला न्यायला एक बस होती. त्यािंचे २ शािंती आश्रम आहते. एक खाली 

व िसुरा डोंिरावर. आमची व्यवस्था खालच्या आश्रमात केली होती. ५ 

वेिवेिळी सिंकुले होती. प्रत्येक सिंकुलाला उजाण परुवण्यासाठी पिंचतत्वािंचा 

उपयोि केला होता. एका सिंकुलाला लाकूड जाळून उजाण, िसुरीला जलतत्व 

वापरून, गतसऱ्याला वाय ू तत्व वापरून इत्यािी! खोल्या ५ स्टारला तोंडात 

मारतील अशा! मोबाईल चािीन्ग्साठी प्लि तळमजल्यावर सिंयगुक्तक! 

मैिानात सिंपरू्ण गिवस जेवर् बनवण्याची व्यवस्था वधृ्ि गस्त्रयािंकडून (कारर् 

प्रत्यिात भेटाल तेव्हा सािंिेन!) केली जाते. सकाळी चहा, कॉफी, सोया िधु 

गिवसभर! नाश्ता, जेवर्, सिंध्याकाळी चहा, कॉफी वैिेरे गिवसभर बनवरे् 

चाल!ू गकतीही खा, कधीही खा! सकाळी प्रथम प्राथणना, निंतर ध्यान, डोळे 



उघडे ठेवनू! ध्यानाच्या नावाखाली झोपा काढायच्या नाहीत. निंतर प्रवचन 

(प्रवचनात काय सािंितात ते प्रत्यिात भेटाल तेव्हा सािंिेन!) वर डोंिरावर 

शािंती आश्रम म्हर्जे िसुरा स्विण! गतथे एका गपिंजऱ्यात मोर व लािंडोर वेिळया 

गपिंजऱ्यात ठेवले होते. (कारर् प्रत्यिात भेटाल तेव्हा सािंिेन!) ३ गिवसािंचा 

प्रगशिर् कायणक्रम होता. चौथ्या गिवशी वेिवेिळया प्रेिर्ीय स्थळािंना भेट! 

पाचव्या गिवशी बाजारहाट! प्रत्यिात इतर शाळेतील गशिक-गशगिका रात्री 

झोपायला या खोल्यािंत पर् गिवसभर जयपरू- जोधपरु वैिेरे भेट िऊेन आले. 

मी व माझा सहकारी, गलगपका व गतची बहीर् एका गिवसात किं टाळलो व 

आम्ही गिवसभर आमच्या मलुािंना घेऊन आजबूाजलूा उिंडारत रागहलो.  माझी 

पत्नी व आमच्या मखु्याध्यागपकेने मात्र गतन्ही गिवस त्यािंचा कायणक्रम 

व्यवगस्थत पाळला. चौथ्या गिवशी आम्हाला िीरच्या जिंिलातील (िजुराथ) 

सोनेरी कळसाचे जैनमिंिीर (इथे नारळ आधीच फोडून िाखवावा लाितो, 

जेर्ेकरून त्यात बॉम्ब लपवता येर्ार नाही)  व डोंिरावरील अम्बाडीचे िऊेळ 

िाखवले. केबल कारने वर जायचे! पाचव्या गिवशी बाजारहाट करू िणे्याचे 

वचन न पाळल्यामळेु माझी पत्नी 

वैतािली व पढुच्या वेळेला हिैराबािला 

आली नाही. मीही िेलो नाही! 

  



      पावसाळा सिंपायला आला असता २१ जलूै २००७ रोजी मी व माझे ३ 

गमत्र, िपुारी पालीला गनघालो. रात्री कनाणळा हॉटेलमध्ये मकु्काम टाकला. 

सकाळी पालीच्या बल्लाळेश्वराचे िशणन घेऊन उन्हरेे येथील गवठोबा- 

रखमाईचे िऊेळ व िरम पाण्याच्या कुिं डाकडे िेलो. त्यात पाय बडुवनू बसलो. 

इतरािंनी ५ गमगनटात पाय बाहरे काढले. मी १५ गमगनटे पाय आत ठेवनू होतो. 

(मधमेुह!). त्यानिंतर आम्ही पालीजवळच्या धबधब्याजवळ िेलो. आमच्या 

एका गमत्राने बाळसे धरले असल्याने त्याला वर घेऊन जाईपयांत खपू त्रास 

झाला. 

  



      २० ८ २००७ रोजी गमत्राबरोबर टाटा इिंगडका िाडीने वाड्याला (पालघर/ 

ठार्े गजल्हा) एका हॉटेलमध्ये झोपलो. िसुऱ्या गिवशी सकाळी जव्हारचा 

राजवाडा (ठार्े गजल्हा) व िाभोसा धबधबा पागहला. 

    

  



    १५ ९ २००७ मध्ये िर्पतीच्या सटु्टीत वायिंिर्ी! 

  



       पढुची ट्रीप सहगशिकािंबरोबर आिंजल्याणला, ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 

मगहन्यात (िरबा काळात) ठरवली. अजनूही िाडी चालवता येत नव्हती. 

साधा टोल नाक्याचा स्पीडब्रेकर ओलािंडता येईना! शेवटी धळुयाच्या एका 

गमत्राने ओलािंडून गिला. (ज्याच्याकडे स्वताकडे परवाना नव्हता.) गतथनु 

पनवेलला गमत्राकडे मकु्काम टाकला. रात्री िरबा पागहला. आमचा धळुयाचा 

गमत्र कल्यार्ला घरी गनघनू िेला (काही कामागनगमत्त). शेवटी आम्ही 

गतघेजर्, पनवेलकराच्या २ मलुी असा लवाजमा आिंजल्याणला गनघालो. 

मिंडर्िडापयांत पोहोचेपयांत रात्र झाली. रात्रीचे १० वाजले होते. गतथे एक शापण 

य ु टनण (वळर्) होता. मला त्याची कल्पना नव्हती. गमत्र रोजचा जार्ारा- 

येर्ारा (एस.टी.ने) असनूसदु्धा त्याने कल्पना गिली नाही. रस्त्यावर अिंधार. 

चौथ्या गिअरमध्ये चढर्ारी िाडी, अचानक वेि कमी झाल्यावर, क्लच िाबनू 

गिअर कमी न केल्याने थािंबली. परत उलटी माघारी जाऊ लािली. ह्यािंडब्रेक 

िाबनू थािंबवली. सोडल्यावर आक्सेलेरेटर िऊेन पगहल्या गिअरमध्ये िाडी पढेु 

घेरे् मला जमेना. इतर िोघानाही िाडी चालवता येत नव्हती. आजबूाजलूाही 

कोर्ी िाडीवाला नव्हता. िाडी मािे जाऊ लािली. या लोकािंनी उतरून मािे 

ििड लावले. शेवटी कशीबशी िाडी पढेु घेऊन रात्री आिंजल्याणला गमत्राच्या 

घरी मकु्काम टाकला.  

कड्यावरच्या िर्पतीचे िशणन घ्यायला िाडी न घेताच िेलो. परत जाताना 

हररहरेश्वरला गनघालो.  

मुिंबईला जाताना वाटेतच िाडी बिंि पडली. चालचू होईना. शेवटी माझे २ 

सहकारी हायवेवर मेकागनक शोधायला िेले. मी व पनवेलकराच्या २ मलुी 

िाडीत! मेक्यागनक येऊन धक्का स्टाटण पद्धतीने िाडी चाल ूकरून मुिंबई-िोवा 



हायवेपयांत िाडी चालवत िेला. तेव्हा त्याने माझ्या िाडी चालवण्यातला िोष 

सािंगितला. तो म्हर्ाला, “उतारावर क्लच िाबनूच ठेवायचा नसतो. एकिा 

चाल ू केल्यावर व फक्त गिअर बिलताना क्लच िाबायचा. निंतर सोडून 

द्यायचा. अन्यथा ब्रेक लािर्ार नाही.” २००७-०८  

  



    2007 मध्ये मी व माझे २ गमत्र बगहरी ढाकच्या (ठार्े गजल्हा) गिशेने 

गनघालो. िपुारपयांत अधाणच पल्ला पार पडला. सिंध्याकाळी लिात आले की, 

बगहरी ढाक िाठायला २ गिवस लाितील. रात्री झोपायची सोय नाही व 

जेवर्ाचीही! १९९९ ला गहमालयात आलेला गमत्र आता थकला होता. 

त्याच्या पायात िोळे यायला लािले होते. िसुऱ्या गमत्राला सिंिर्क िरुुस्तीच्या 

गनगमत्ताने चालायची सवय होती, पर् नाईलाजास्तव परत गफरावे लािले. 

येताना टे्रनमध्ये प्रचिंड थकलो होतो. उभ्याने प्रवास करत होतो. एक जािा 

ररकामी झाली. सिंिर्कवाला व िसुरा एक तरुर् त्या जािेसाठी एकाच वेळी 

धावले. माझा गमत्र िवेागशष गतथे आधी बसला. त्याबरोबर गचडून त्या तरुर्ाने 

आगशषला ढकलले. तेव्हा मी त्याला पकडले ते पर् एव्हढे थकलेलो 

असताना! (वय ४१ वषे) व िवेागशषनेही त्याच्यावर हात उिारला. आम्ही 

गतघेजर् असल्याने तो िप्प बसला. िवेागशष गवक्रोळीला उतरला. आम्ही 

िोघािंनी िािरपयांत प्रवास केला. तेव्हा आम्हाला भीती वाटत होती की, आता 

िोघेच आहोत म्हर्नू तो तरुर् त्याच्या गमत्राना बोलावनू आमची धलुाई 

करतो की काय? पर् तसे घडले नाही. तोही िािरला उतरून िेला. आम्ही या 

वयातही एकी बाळिनू होतो. 

     

  



२९ १२ २००७ मी ज्या शाळेत गशकवत होतो त्या शाळेच्या सहलीबरोबर 

पालीला, महडला वैिेरे िलेो. तसेच कालाण िुिंफा 

पाहायला!  येताना राजमाची पोइन्ट!  

खण्डाळयाचा घाट! राजमाची पॉइिंटवरून गिसर्ारे 

दृश्य! एकिा कािि बनवायचा कारखाना पाहीला. 

प्रचिंड घारे्रडा वास येतो गतथे! सहन होत नाही! 

वीर कोतवाल यािंचा पतुळा पागहला. पेर् जवळ 

कुठे तरी!  

  



     मी ज्या शाळेत गशकवत होतो त्या शाळेची सहल सिरु्ा फाम्सणला 

काढली होती.  शाळेतल्या गवद्याथ्याणना त्यािंची सैगनकी प्रगशिर्ात असते तशी 

वर चढायची जाळी आवडली होती. सिरु्ा फाम्सण, चन्द्रशेखर भडसावळे 

यािंच्या मालकीचे आह.े चािंिला उपक्रम आह.े सकाळी शेती कशी करतात ते 

िाखवतात. कीटकािंना पकडण्यासाठी गिव्यािंची व्यवस्था केली आह.े सैगनकी 

शाळेतील जाळयािंवर चढण्याचे खेळ आहते. जेवर्ही रुचकर असते. 

(2008) 

  

  



    २००८-०९ च्या िरम्यान आम्ही पणु्याच्या हबणलाइफ़च्या कचेरीत (गसटी 

मॉल, िरे्शगखिंडीजवळ परेु् यगुनव्हगसणटीच्या मािाणवर ) व्यवसाय 

सािरीकरर्ासाठी प्रत्येक बधुवारी िाडीचे भाडे गवभािनू जायचो. आिल्या 

गिवशीच्या गकिं वा त्या गिवसाच्या वतृ्तपत्रात आमची जागहरात आलेली 

असायची. सािरीकरर्ाआधी िरे्शगखिंडीत पत्रके वाटायचो व लोकाना 

सािरीकरर्ासाठी आमिंगत्रत करायचो. सािरीकरर्ासाठी सटू- बटू घालनू 

असायचो. एकिा तसेच आमच्या चरबी तपासर्ीच्या यिंत्रासह जवळच्या एका 

सामागजक सिंस्थेच्या कायाणलयात ‘आरोग्य तपासर्ी गशगबरा’साठी जाऊन 

आलो. गतथल्या लोकाना तर आम्ही डॉक्टरच वाटत होतो.  

कोथरूडला एका गवतरकाच्या घरी िेलो होतो. परेु्करािंची घरे आमच्या 

मुिंबईकरािंपेिा प्रशस्त असतात. एकिा ििडूशेठ हलवाईच्या िर्पती 

िशणनासाठी िलेो. एकिा एका आडिावात डाऊनलाईनच्या गवतरकाच्या िावी 

िेलो. हा बािंधकामात िेत्रात असल्याने तो हऱ्बालाईफच्या उत्पािनािंना 

‘मटेररयल’ म्हर्ायचा! शेतात बसनू किं िीलाच्या उजेडात आम्ही डेमो गिला 

होता. ज्या शेतातनू मी माझी टाटा इिंगडका कार घातली होती, गतथनू परत 

बाहरे कशी काढली, ते माझे मला माहीत! एकिा माझ्या मलुासह (वय 13-

14) रात्री ‘िोलमाल २’ गचत्रपट पागहला. पणु्याला जाऊन! काय हौस असते 

पहा! 

   

  



   4 5 2008 साली माझी चलुतवगहनी व मी िािर वरुन शेअर टैक्सी करून 

पणु्याला आमच्या सत्कार समारिंभासाठी जावयास गनघालो. वाटेत आमच्या 

रायव्हरने मािच्याला पढेु जाऊिं  गिले नाही, म्हर्नू त्यानी आम्हाला पढुच्या 

टोल प्लाझाला िाठले व आमच्या रायव्हरकडून त्याचा चालक परवाना 

मागितला. निंतर पोगलसािंकडे जायचे सािंित होता. निंतर त्याच्या लिात आले 

की त्याच्या स्वत:कडेच परवाना नव्हता. मि त्याने आम्हाला व त्या 

रायव्हरला िमा मािायला लावनू परवाना परत केला. यात आमचा वेळ 

कारर्ागशवाय िेला.  

  



     19 5 2008 मध्य ेिाडी नकुतीच गशकलो होतो. पत्नीस, मावस मेहुर्ीस 

घेऊन माझी टाटा इिंगडका घेऊन पणु्याला, येरवड्याला गतच्या मावसभावाकडे 

िेलो. त्यािंच्या इमारती शेजारी लावताना िाडी घासली होती. पत्नीला, मावस 

मेहुर्ीला मुिंबईत परत यायचे होते पर् मला इतक्या लवकर परत यायचे नव्हते. 

त्यािंना टे्रनने पाठवनू गिले. त्याच गिवशी माझा गमत्र, त्याची पत्नी व त्यािंचा 

गमत्र मुिंबईहून टे्रनने पणु्यास आले. आम्ही सिंपरू्ण 

परेु् गजल्हा गफरायचा ठरवला होता. प्रथम 

पेशवे पाकण    पागहले. निंतर त्यािंना घेऊन 

गसिंहिडावर िेलो. मला तो िड कारने 

चढण्याची गहम्मत नव्हती. खालच्या 

सावणजगनक कारवाल्याना गवचारले, “आमची 

िाडी चालवत वर चलर्ार का?”, त्यािंनी २०० 

रुपये िर सािंगितला. माझ्या गमत्राला तो जास्त 

वाटला, म्हर्नू त्याने मलाच चालवायला सािंगितले. ज्याला गवचारले, त्याला 

२री िाडी चालवायला गमळाली होती. त्याला मागहत होते, मला व्यवगस्थत 

चालवता येत नाही म्हर्नू. त्याने मदु्दामनू चढावर माझ्यासमोर िाडी थािंबवली. 

मी ब्रेक मारून िाडी थािंबवली, पर् परत तो सोडून िाडी पढेु घेरे् जमेना. 

मािनू येर्ारे होनण मारायला लािले. पढुचा आम्हाला त्या पररगस्थतीत टाकून 

गनघनू िेला होता. शेवटी मािच्या िाडीवाल्याला गवनिंती केली. त्यािंच्यातला 

एक आमची िाडी चालवायला तयार झाला. मी ह्यािंडब्रेक लावनू िाडी 

थािंबवली होती. त्याने आम्हाला वर सोडले. गसिंहिडला तानाजीची समाधी 

पागहली. गसिंहिडावर नाश्ता, जेवर् परुवर्ाऱ् या एकीला सािंगितले होते, नाश्ता 

करायला येईन, पर् येताना गतथे थािंबलोच नाही. शाप लािला! अशा अरुिं ि 



रस्त्यािंवर इतर िाड्यािंना रस्ता िणे्यासाठी आपली िाडी रस्त्याच्या कडेला 

उतरावायची नसते. आम्हाला इतरािंगवषयी अपार कळवळा ना! गसिंहिड बघनू 

खाली येताना डािंबरी रस्त्याच्या कडेला घासनू चाक पिंक्चर झाले. मध्येच 

थािंबवता येत नाही म्हर्नू तशीच िाडी खालपयांत आर्ली. चाकाचे परू्ण 

नकुसान झाले होते. एका स्थागनक मार्साने चाक कसे काढायचे याचे 

मािणिशणन केले. मी व माझ्या गमत्रान े चाक बिलले. आता आमच्याकडे 

अगतररक्त स्टेफनीही गशल्लक नव्हती. गतथनू आम्ही वरसिाव धरर्ाकडे िेलो. 

िाडी िपुचपू खाली ठेवली व चालत वर िेलो.  असचे पानशेत धरर्! गतथनू 

तोरण्याला जायचे ठरले. २ रस्ते परेु् गजल्ह्याच्या नकाशात गिसत होते. १ 

रस्ता धानेप घाटातनू जात होता. २ऱ्या साठी परत परेु्- सातारा मािाणवर 

जाऊन परत वेल्ह्याला यावे 

लािले असते. आम्ही धानप 

घाटाची गनवड केली. 

पगहल्यािंिा वाटेत १ ओढा 

आला. आता हा कसा पार 

करायचा? िाडीचे म्यानअुल 

वाचले. त्यात गलगहले होते, िाडी पगहल्या गिअरवर चालवायची. निंतर तो 

घाट लािला. स्थागनकािंनी िाडी बघनू आियण व्यक्त केले. िेल्या ३०० वषाणत 

पगहल्यािंिा गतथे िाडी बगघतली होती. मी एकटाच चालवर्ारा, तोही 

नवगशका! इतराना िाडी येत नाही. सायिंकाळची वेळ, स्टेफनी नाही! िाडी बिंि 

पडली तर आजबूाजलूा वस्ती नाही. िाडीत एक स्त्री! आमची िार्ीगबर्ी 

सिळी बिंि झाली होती. कोर्ी काही बोलतही नव्हते. वेल्ह्याजवळ आलो तर 

रात्र झाली होती. आता या रात्रीचा काय तोरर्ा पाहर्ार? रात्री झोपर्ार कुठे? 



शेवटी सातारा-परेु् रस्त्यावर िाडी आर्ली. पणु्याच्या गिशेने गनघालो. खेड- 

गशवापरुजवळ एका हॉटेलमध्ये िाडी लावली. त ेबारवाले हॉटेल होते. रात्री 

उशीरापयांत चालायचे व सकाळी उशीरा चाल ू व्हायचे. िरम पार्ीही उशीरा 

गमळर्ार. आम्ही चहा प्यायला सकाळी िसुऱ्या हॉटेलमध्ये जाऊन आलो. 

आिंघोळ करून नाश्ता न करता बाहरे पडलो. वाटेत पिंक्चरवाला गिसला. 

त्याच्याकडून वापरलेले चाक स्टेफनीसाठी घेतले. ५०० रुपयाला व तोपयांत 

आम्ही नाष्टा करून घेतला. निंतर कळल ेकी त्याने खराब चाक व पिंक्चरवाली 

ट्यबू घशात घातली होती. थोरला भाऊ निंतर म्हर्ाला, “म्हर्नू सिंपरू्ण चाक 

बिलेपयांत आपर् गतथे उभे राहायचे असते. काही नाही, ५०० रुपयात तलुा 

अनभुव गमळाला, जो त ू आयषु्यात गवसरर्ार नाहीस.” गतथनू आम्ही परेु्- 

नागशक मािाणने ओझरकडे िेलो. ओझरहून लेण्याद्री! – जनु्नरला मकु्काम! 

सवण हॉटेल्स भरलेली. एका हॉटेलमध्ये एक खोली ररकामी होती. मी िर 

गवचारून खाली आलो, गमत्राला गवचारले. िर ऐकून तो आढेवेढे घ्यायला 

लािला. परत वर जाईपयांत तीही खोली बकु झाली होती. शेवटी मालकाने 

त्याची स्वत:ची खोली वापरावयास गिली. अथाणतच चढा िर लावनू. गतथनू 

सकाळी गशवनेरी गकल्ला बघनू िरे्शगखिंडीतनू बाहरे पडलो. हाही अवघड 

रस्ता! चािंिली गमसळ िरे्ारेही एकही हॉटेल नाही. माळशेज घाट पार करून 

मुिंबईत आलो. नवगशका असतानाही ६ घाट व ९०० गक.मी. चा रस्ता पार 

केला होता, तेही ४ गिवसात!  



 

     १ ६ २००८ रोजी पत्नी, सास,ू मलुिा व भाचीला घेऊन जीविानी गवरार 

(पालघर गजल्हा) येथे जाऊन आलो. केबल कारने सासलुा वर डोंिरावर घेऊन 

जाता आले. 

      

  



लोर्ावळा – २००८ मध्ये हबाणलाइफ़ची उत्पािने लोर्ावळयाच्या एका 

खानावळ मालकाच्या पत्नीस गवकण्यासाठी िपुारच्या वेळी अडीच निंतर मी 

व माझा सहकारी बाहरे पडलो. वाशीलाच रात्र झाली होती. लोर्ावळयाला 

पोहोचायला रात्रीचे ३ वाजले होते. (मुिंबई-परेु् जनुा रस्ता) मी रस्त्याच्या 

बाजलूा िाडी (टाटा इिंगडका) घेऊन उभा होतो. सहकारी ‘एका हॉटेलात 

राहाण्याची सोय होऊ शकते का?’ ह े गवचारायावयास रस्त्यापलीकडे िेला. 

तेव्हढ्यात एका पाण्याच्या टयािंकरने (आरजे 32 जी 2138) माझ्या िाडीस 

पाठीमािनू उडवले. माझी िाडी उडून पढेु जाऊन उभी रागहली. टयािंकरवाला 

पळून चालला होता. माझा सहकारी, गशिक असल्याने, त्याच्या गखशात 

सतत गशटी असायची. त्याने ती वाजवली. टयािंकरवाल्यास वाटले की 

पोगलसािंनी गशटी वाजवली. तो थािंबला. तो थािंबल्यावर स्थागनकािंनी त्याला 

मारत मारत आमच्यापासनू िरू नेले व त्याच्या गखशातनू ९००० रुपये काढून 

घेतले. त्याच्या गखशातनू पैसे काढले, ह ेआम्हाला माहीतच नाही. मि त्यािंनी 

त्या टयािंकरवाल्याला आमच्या ताब्यात गिले व आम्हास सािंगितले की, 

त्याला पोगलसािंच्या ताब्यात द्या. आम्ही त्याला घेऊन पोगलस स्टेशनला 

िेलो. गतथे पोगलस झोपलेले होते. त्यािंना उठवल.े त्यािंनी िोन्ही बाज ू ऐकून 

घेतल्या. आता त्या टयािंकरवाल्याकडे पैसे नव्हते. आता मालिार पाटी 

आम्हीच होतो. त्यािंनी आम्हाला सािंगितले की, “तमु्ही िाडी रस्त्याच्या मध्ये 

उभी केली नाही, कशावरून? आम्हाला िाडी िाखवा.” मि त्यािंनी आमची 

िाडी पागहली. माझ्यागवरुद्ध तक्रार गलगहली की मी िाडी मध्यचे उभी केली 

होती म्हर्नू. माझ्याकडून िाडीचे नोंिर्ी पत्र मािनू ते ठेवनू घेतले. माझ्याकडे 

गवम्याची छायाप्रत होती ती ठेवनू घेतली व मळू प्रत गमळेपयांत नोंिर्ीपत्र 



िरे्ार नाही म्हर्नू सािंगितले. आम्हालाही सोडावयास तयार नव्हते. मि 

आम्ही गवनिंती केल्यावर गवनापावतीचे १५०० रुपये घेऊन आम्हाला सोडले. 

मी सािंित होतो की, माझी पत्नी कुठे काम करते, तरी ते ऐकावयास तयार 

नव्हते. परत िाडीकडे आलो, तर हॉटेलवाला ‘अपघाती िाडीचे मालक’ 

म्हर्नू आम्हाला जािा द्यावयास तयार होईना. शेवटी शेतात जाऊन 

व्हाळाच्या बाजलूा प्रातगवणधी उरकला. आिंघोळीसाठी िसुऱ्या एका हॉटेलात 

एक तास जािा गमळाली. गतथे िाढी वैिेरे करून आिंघोळ करून सटू बटू 

चढवनू सेंट मारून ज्या कामासाठी आलो होतो, गतथे िेलो. सािरीकरर् करून 

उत्पािने गवकली. निंतर एका ग्यारेज्मध्ये िाडीची गडकी चेपली होती, ती 

तात्परुती िरुुस्त केली. मुिंबईला जाऊन पत्नीस हा गकस्सा सािंगितला. पत्नीने 

फोन करून लोर्ावळयाच्या त्या वेळेच्या पोगलसािंकडून (2008) नोंिर्ी पत्र 

व १५०० रुपये, िोन्ही गमळवले. 

     

  



 2 9 2008 रोजी परेु्- बिंिलोर रस्त्यावर कराड शहरात सिंिम होटेलमध्ये 

जेवलो. ३-४ ९ २००८ िर्पतीच्या सटु्टीत वायिंिर्ी!  3 ध्रवुािंवर गतघे आपर्! 

मोबाईलवर बोलताना! तोंडवली! 5 9 

18 रोजी येताना धामर्ी, सिंिमेश्वर 

तालकुा, रत्नागिरी गजल्ह्यात िाडीत 

गडझेल भरले. 

    

  



 गिल्ली:- 

     2008 मध्य े हबणलाइफ़च्या भारतीय इव्हेंटसाठी गिल्लीला ट्रेंनने िलेो. 

अशोका आिंतररागष्ट्रय होटेलमध्ये आमचा इव्हेंट होता. करोल बािेत रागहलो. 

आिल्या गिवशी गतथेही फास्टत्र्याक इिंटरन्याशनल (आमची मोगनटररिंि 

किं पनी)चा इवेन्ट झाला. गतथे पत्रक वाटताना एका व्यक्तीचा सिंपकण  झाला. त्या 

व्यक्तीने घरी बोलावले. त्यािंची सोन्याचे नारे् वाटायची स्कीम होती. मी आगर् 

गिल्लीकरािंच्या जाळयात सापडर्ार? वाट बघा! येताना गवमानाने आलो. 

माझा पगहला गवमान प्रवास! 

  



       15 11 8 रोजी िािर ते भबुनेश्वर 

कोर्ाकण  एक्स्प्रेस या टे्रनने चलुतबहीर्, 

काका, काकी, चलुतभाऊ, मी, पत्नी व 

मलुिा गनघालो. ओररसास ३ राज्ये पार 

करून टे्रनने िेलो. एकिा टे्रन सरळ जाते, 

मि परत मािे येते व परत पढेु जाते. म्हर्जे इिंग्रजी ‘एन’ च्या रुपात. मधल्या 

मािे येण्याच्या टप्प्यात वरच्या गखशातला मोबाईल सिंडासात पडला. िाडी 

खपू हळू होती. पर् उतरून शोध घेतला तर तो सापडण्याची शक्यता नव्हती, 

कारर् टे्रन सिंपरू्ण पढेु जाईपयांत मला त्याचा शोध घेता आला नसता. समजा 

मला टे्रन परत पकडता आली नसती तर माझ्या कुटुिंगबयाना मी उतरून िेलोय 

हहेी कळले नसते व त्याना मला फोनही करता आला नसता. 17 11 18 ला 

भबुनेश्वरला पोहोचलो. प्रवासाचा किं टाळा आला. आम्ही सवण कुटुिंबीय, 

काका-काकी, चलुतभाऊ, वगहनी, पतुण्या, पत्नी व माझा मलुिा, 

चलुतबहीर्ीच्या साखरपड्ुयास चाललो होतो. िसुरा  चलुतभाऊ व माझा 

थोरला भाऊ, त्यािंचे कुटुिंबीय गवमानाने निंतर आले. आधी भवुनेश्वरला 

(िवेळािंचे शहर) आयण पॅलेस हॉटेलात (प्लॉट क्र. 126/बी, जन पथ, अशोक 

निर, भवुनेश्वर, ओरीसा 751009) मकु्काम टाकला. 17 11 2008 रोजी 

चलुतबगहर्ीच्या साखरपड्ुयागनगमत्त अशोकनिर, भबुनेश्वर 751009, 

ओररसा येथे पट्टा व टोपी गवकत घेतली. गतथनू िसुऱ्या (18 11 2008) 

गिवशी शािंती पजूा करायला, चलुतबहीर्ीच्या सासरुवाडीस (रासलुिढ, 

भबुनेश्वर 10) एका िवेळात िेलो.  गतथल्या िवेळाना या पथृ्वीवरील सवण रिंि 

असतात. बैल, गसिंह, हिंस, मोर अशा सवण पश ु पक्षयािंनी िरवाजा, गभिंत 



सजवलेले असतात. िवेळासमोरील निंिी 

हुबेहूब त्याच्या वषृर्ासह असतो. प्रत्येक 

िवेळाच्या प्रवेशिारावर गसिंह वेिळयाच 

आकारात असतो. त्या गसिंहाला गमशा 

असतात. (मार्सासारख्या, 

मान्जरासारख्या नव्ह!े मोठमोठे बटबटीत डोळे) सकाळी सरुु झालेली पजूा 

रात्री सिंपली. रात्री आरतीच्या वेळी भटजी व स्थागनक (कहानी गचत्रपटात 

गवद्या बालन ज्या गमरवर्कुीत सागमल झालेली असते, त्या गमरवर्कुीतील 

बिंिाली गस्त्रया कशा गकिं चाळतात, ओठािंवर बोट ठेवनू ओरडतात तशा) 

मोठमोठ्यान ेओरडतात, गकिं चाळतात. िवेीच्या िळयात नरमुिंडकािंची, किं बरेत 

नरहातािंची माळ, हातात तलवार असते. वरच्या अिंिाला िवेीला कपडे 

नसतात. 19 11 2008 रोजी येथील उत्कगलका ह्यािंडलमूच्या हािंडीक्राफ्टच्या 

िकूानात, ‘ए यगूनट ऑफ ओरीसा स्टेट को-ओपेरटीव म. शॉप निंबर 1, ईस्टनण 

टावर माकेट इमारत, अशोक निर, भबुनेश्वर 751009’ कपडे गवकत घेतले. 

आम्ही उियगिरीच्या िुिंफा पाहून आलो.  ििडी हत्तींच्या पायाकडे ििडी 

केळी!  पायथ्याशी चरे् गवके्रते तमू्हाला चण्याच्या पड्ुया गवकतात, वर 



उपयोिी ठरतील म्हर्नू! वर काही माकडे आहते. ही माकडे तमुची गवजार 

पकडून खेचतात. त्याना ह े चरे् द्यावे लाितात. नाहीतर ही माकडे गवजार 

सोडत नाहीत. ब्राम्ही, खरोष्टी गकिं वा कोर्त्यातरी परुातन गलपीत गलगहलेला 

मजकूर कोर्ाकण ला गशल्पान्वर होता, सयुणमिंगिराचे िशणन घेतले.  सयुणमिंगिराच्या 

पररसरातच नवग्रह मिंगिरही होते. गतसऱ्या गिवशी सकाळी भवुनेश्वरला ‘हरे 

रामा हरे कृष्र्ाच्या’ (इस्कॉनच्या) 

िवेळात साखरपडुा झाला. चौथ्या 

गिवशी जाताना सास-यािंनी आम्हाला 

एका हॉटेलमध्ये जेवावयास नेले. एक 

खानावळीसारखे हॉटेल होते. गतथे 

आडव्या लाकडी टेबलािंवर 

पिंितीसारखे, उडीसी जेवर् केळयािंच्या पानावर जेवलो. रात्री जिन्नाथ परुीला 

िेलो. कळसावर चढून गिवा लावला जातो. िाभाऱ्याच्या िरवाजावर पजुारी 

छडी घेऊन उभे असतात. िगिर्ा गिली नाही, तर अिंिावर छडी मारतात. 

पिंढरपरुचे बडवे कधी पागहले नाहीत, पर् हा प्रकार पागहला. पाचव्या रात्री 

पवूेचा समदु्रगकनारा पागहला. येताना 20 11 2008ला गवमानाने आलो. 

पत्नीचा पगहला गवमानप्रवास! मलुान े(8वीतील) या आधी बिंिलोर गवमानाने 

केले होते.  

     

  



  २००९ मध्ये परत गिल्लीला जाऊन फास्टत्र्याक इिंटरन्याशनलचा इवेन्ट 

केला. परत करोलबािमध्येच रागहलो.यावेळी त्या स्कीम्वाल्याला बोलावल.े 

पर् तो आला नाही. यावेळीही टे्रनने िेलो व गवमानाने आलो.  

  



     सिरु्ा फामणस:-  आिल्या रात्री पनवेलला सहकाऱ्याच्या घरी मकु्काम 

टाकला. फक्त अजनू 1 सहकारी बरोबर! कल्यार्करािंनी ‘येतो’ म्हर्नू सािंिनू 

फसवले. िसुऱ् या गिवशी सकाळी (29 5 2009) कारने जाताना एक उभी 

बाईक पाडून िेलो होतो, अरुिं ि रस्ते! तेव्हा त्यािंच्याकडून तािंिळू गवकत घेतले 

होते ते पत्नीस आवडले नाहीत. 

  



      19 5 2009 ला माझ्या मलुासाठी मालवर्च्या डॉ. के.एन. िसेाई 

(एमबीबीएस) यािंच्या सल्ल्यानसुार सबुोध मेगडकल स्टोअसण, केगमष्ट & 

दु्रगग्िष्ट, डॉ. बल्लव रोड, मालवर्, जी. गसिंधिुिुण यािंच्या िकुानातनू औषध े

घेतली. तेव्हा आम्ही धरुीवाडा मालवर् येथील आमच्या घरात राहत होतो. 

21 5 2009 रोजी थोरल्या भावाच्या घराच्या वास्तशुािंतीला वायिंिर्ीला 

िेलो.   रात्री पाउस व त्याबरोबर जिंिलातील 

सवण गकडे, वाळू घरात गशरली. रायव्हरच्या 

कानात एक गकडा गशरला. आचऱ्याच्या 

इगस्पतळात जाऊन तो काढावा लािला.  

     

  



 कुल्याणच्या एका गवद्यालयात मी व माझा सहकारी, इतर गशिकाना (एल, एम,् 

एन वाडण) ८वीच्या नगवन ज्ञान रचनावािावर आधारीत प्रगशिर् कसे द्यावयाचे 

याचे प्रगशिर् घेत होतो, तेव्हा आमची अभ्याससहल महाराष्ट्र राज्य गनसिण 

उद्यान, धारावी येथे िेली होती. (29 5 09) 

  



    १० ६ २००९ रोजी आमच्या गशिक प्रगशिर्ातील अभ्यास सहल नेहरू 

सायन्स सेंटरला वरळी, मुिंबई येथ े िेली होती. तीत माझा मलुिाही आला 

होता. 

  



      28 8 2009 मध्ये िर्ेशोत्सवाच्या सटु्टीत मी व माझे शाळेतील सहकारी 

गशिक िपुारी उशीरा कोकर्ात जायला गनघालो. पगहल्या रात्री (मुिंबई- िोवा 

महामािाणवर) मार्िावच्या पढेु 28 8 2009 रोजी ओ िंकार होटेलात मकु्काम 

टाकला. पहाटे ४ वाजता उठून िाडी सोडली, ती ससुाट वायिंिर्ी. ९च्या 

िरम्यान थोरल्या भावाच्या घरी! नाश्त्याची सोय नव्हती, भाऊ, वगहनी 

कुठेतरी बाहरे जाण्याच्या तयारीत होती. पर् आिंघोळीला पार्ी गमळाले. 

समदु्रगकनारा िाखवला, सरुुची बने, काजचूी झाडे, नारळाची झाडे, आमची 

गवहीर, ित्त मिंिीर वैिेरे िाखवले. िर्पती िशणनासाठी मळू घरी नेले. सतीचे 

िऊेळ  (१५० वषाांपवुी 

पेडण्याजवळून आर्लेल्या मतूी-

गवरिळ) िाखवल्या. गतथनू आमची 

ठार्ेश्वर प्राथगमक शाळा िाखवली. 

फोटोसेशन झाल्यावर मामीच्या घरी 

िर्पती बघायला िेलो. गतथे मामी 

जेवायचा आग्रह करत होती पर् आम्हाला त्याच गिवशी आिंजले िाठायचे 

होते. त्यानिंतर धळेु गजल्ह्यातील गमत्र, ज्याने माझी िाडी टोलनाक्यावरून 

ओलािंडून गिली होती, (माझ्यापेिा िाडी चालवण्यात हुशार) त्याच्याकडे 

िाडी (टाटा समुो) चालवायला गिली. धळुयाच्या रस्त्यावर चालवण्याचा 

अनभुव असलेला मार्सू, त्याला काय कोकर्ातल्या रस्त्यावर चालवरे् 

जमेना. माझ्या िावात एका वेळी फक्त एकच िाडी जाऊ शकते. समोरून 

एस.टी. आली तर िाडी ररव्हसणमध्ये मािे घ्यावी लािते. त्याने िाडी भर 

रस्त्यावर (आचरा- मालवर्) मधेच आर्नू उभी केली, ह्याण्ड ब्रेंक असा 

लावनू ठेवला की सटुता सटेुना! (या टाटा समुोचा ह्याण्डब्रेक  मळुातच घट्ट 



होता) व त्याने िाडी  माझ्या ताब्यात गिली. गतथनू मालवर्ला िेलो. आमचे 

घर बाहरेून िाखवले. मावशीकडे िेलो. त्यानिंतर मालवर्च्या तेव्हा नकुतेच 

सरुू झालेल्या मेढ्यातील होटेलमध्ये जेवायला िेलो. नाही आवडले! त्याना 

मासे खायचे होते. िर्पतीच्या गिवसात व कोकर्ात मासे? तेही चािंिले? 

गतथनू िोवा- मुिंबई महामािाणवरून िर्पती-पळुयाला (रत्नागिरी गजल्हा) 

गनघालो. सरळ जात असता लिात आले की आपर् भलत्याच रस्त्याला 

लािलो आहोत. आम्ही गवजयििूाणच्या गिशेने २० की.मी. आत गशरलो होतो. 

परत गफरलो, मळु रस्त्याला लािलो व िर्पतीपळुयाला मकु्काम टाकला. 

सकाळी िर्पतीचे िशणन घेतले. आमच्या िसुऱ् या धळुयाच्या सहकाऱ्याने 

सािंगितले की पढुच्या गिवाळीच्या सटु्टीत तो इथे सहकुटुिंब येईल. नाही आला! 

कोकर्ातल्या मार्साची गहम्मत झाली असती, िर्पतीला गिलेले वचन परू्ण 

न करण्याची? आम्ही गतथनू हायवेला न लािता िाभोळ जेट्टी, िहुािर, 

िापोली  जेट्टी, हरे् बिंिर असे करत िेलो. (कधी िाडी रस्त्यावर तर कधी 



लॉ िंचवर!) हरे् बिंिरावर रस्त्यावर मासे सकुत 

घातले होते. माझा आन्जल्याणचा गमत्र घाबरत 

होता की एखाद्या 

मार्साला धक्का 

लािला तर! म्हर्नू मी पगहल्या गिअरवर िाडी 

चालवत होतो.   शवेटी त्याच्या घरी 

आिंजल्याणला मकु्काम टाकला. सकाळी 

कड्यावरच्या िर्पतीचे िशणन घेऊन गनघालो. 

गतथनू खेड तालकु्यात (रत्नागिरी गजल्हा) 

सहकाऱ्याच्या आजोळी पोयनारला िेलो.  

त्यािंचे वैगशष््टय असे की एकाच घरात 

भावाभावाचे २ िर्पती शेजारी शेजारी बसवले 

जातात. घराच्या पडवीत मधमाशाचे पोळे होते.  

घराकडे जायला लाकडी साकव (छोटा तरिंिता 

पलू) होता.  गतथनू िापोली तालकु्यात, 

पालिड येथे जाऊन साने िरुुजींचे घर व 

घरातील साने िरुुजींच्या सिंबगधत फोटो, वस्त ू इत्यािींचे स्मारक पागहले.   

खानिशेातील 2रा सहकारी खपू आनिंगित झाला. म्हर्ाला, “त्याच्या मलुािंना 

तो सािंिेल की, साने िरुुजींच्या घरी जाऊन आलो म्हर्नू.” ह े ८ गिवस मी 

सतत िाडी चालवत होतो.  

      

  



३ ऑक्टोबर २००९ ला मी, माझे ३ गमत्र, चलुतभाऊ अशी फक्त परुुषमिंडळी 

कोयना ट्रीपला गनघालो. सरुुवातीला चलुतभावाच्या गचपळूर्मधील गमत्राच्या 

घरी मकु्काम टाकला. त्यानिंतर त्यािंनाही बरोबर घेऊन कोयनेला िेलो. 

कोळकेवाडी येथील कोयना धरर्ाचे काम बगघतल्यावर   समथाांची रामघळ 

पागहली. तेव्हा एका गमत्राच्या 

पायाला जळू गचकटली होती. 

तेव्हा पगहल्यािंिा जळू, काय 

प्रकार असतो ते पागहले.  

      

  



 ३१ गडसेंबर २००९ला मी व माझा गमत्र जळिावला (खानिशे) जायला 

गनघालो. रात्री ९ वाजल्यानिंतर नागशकच्या पढेु एका वडिाव बदुु्रक नामक 

िावात पोहोचलो. गतथल्या हॉटेलात जेवनू गतथेच मकु्काम टाकला. 

गशरस्त्याप्रमार्े रात्री िाव गफरून बगघतले. ११.४५ ला झोपलो होतो. 

नववषाणचे स्वाित करण्यासाठी जािा पर् रागहलो नाही. होत कोर्, आम्हाला 

एकमेकािंगशवाय? ते िाव आम्हाला परके होते. 1 1 10 औरिंिाबाि जळिाव 

हायवेवर सोएिाव फाट्यावर फरिापरू िावात (तालकुा सोएिाव गजल्हा 

औरिंिाबाि) ‘पावन लहरी’ पेट्रोलपिंपावर गडझेल भरले. त्याच गिवशी जळिाव 

िाठले. गतथल्या हॉटेलात मकु्काम टाकला. सकाळी नाश्त्याला इथे पोहयावर 

पर् तरी ओततात. जाम गतखट! चलुतभावाने आमची नोंिर्ी ‘मालवर्चे 

(आिंबा बािायतिार) शेतकरी म्हर्नू करून आम्हाला गतसऱ्या गिवशी म्हर्जे 

२ जानेवारी २०१०ला जैन इररिेशन किं पनी िाखवण्याची व्यवस्था केली. 

सिंध्याकाळी त्यािंचे शेत पागहले. खास करून गतथली आिंब्याची कलमे, त्यािंची 

ठरागवक उिंची व एकमेकािंपासनू गवगशष्ट अिंतर ठेवण्याची पद्धत, त्याला िेरू 

लावनू त्यािंचे तापमान कमी कररे्, कडूगलिंबाचा वापर कीटकनाशक म्हर्नू 

करर्े, मोरावळा तयार करून गवक्रीची नवी पद्धत, गतथले पोपट वैिेरे िोष्टी 

आवडल्या. रात्री धाब्यावर जाऊन कोंबडी मािवली. आचाऱ् याला सािंगितले 

गमरच्या टाकू नको. तरी त्याने एव्हढे गतखट बनवल ेकी ज्याचे नाव ते! उिीच 

नाही माझा चलुतभाऊ याला जाळिाव म्हर्त! जीभेखाली जाळ काढतो ते 

जाळिाव!  

चौथ्या गिवशी ३ जानेवारीला आम्ही अजिंठा पाहायला िेलो. चौथ्या िुिंफेचे 

छत, चौथ्या िहुतेील बदु्धाची मतूी, सहाव्या िहुतेील गभत्तीगचत्र, सहाव्या 



िहुतेील बदु्धाची मतूी व त्याचे गशष्यिर् एवढ्याच िहुा पाहून आम्ही बाहरे 

पडलो. येताना रेहकुेरी अभयारण्यालाही भेट गिली, तेव्हा गतथल्या वनागधका-

यािंनी सािंगितले की पाण्याचा िषु्काळ असल्याने राहता येर्ार नाही व प्रार्ीही 

गिसर्ार नाहीत. इथेही प्रचिंड वाईट असा रस्ता पागहला. पणु्यामािे मुिंबईला 

परत. 

      

  



 1 3 2010 च्या होळीच्या गिवशी िवेागशषला मुिंबईत थािंबायचे नव्हते. 

म्हर्नू आिल्या गिवशी मुिंबई- पणु्याच्या जनु्या रस्त्याने लोर्ावळयाला 

आलो. हॉटेलचे िर चढ े असल्याने वळवर् धरर्ासमोरील एका हॉटेलात 

मकु्काम केला. खपू जनुाट हॉटेल होते ते! सकाळी फाटकातनू रेल्वेमािण 

ओलािंडून पाय-यािंवरून चढून भाजे िुिंफा बगघतल्या. बौद्ध स्तपुािंचे गशखर! या 

स्तपूात एखािा केस गकिं वा तत्सम अवयव ठेवनू त्याभोवती स्तपू बािंधललेा 

असतो. पायथ्याशी एका टेम्पोत घोडा बगघतला. समोर लोहिड गिसत होता. 

जाताना काही स्थागनक मलुािंनी वाटेत काट्यािंची झाडे टाकून रस्ता अडवला 

होता आगर् होळीची विणर्ी मागितली. येताना परत तीच मलुे विणर्ी माित 

होती. जाताना विणर्ी गिली होती. येताना मात्र गबनगिक्कतपरे् त्या काट्यािंना 

तडुवनू िाडी न थािंबवता गनघालो. 

  



        2010 च्या पावसाळयात 28 8 2010 रोजी मुिंबई गवद्यापीठाच्या 

कागलना कॅम्पसमधील बही:शाल गशिर् गवभािातफे आयोगजत केलेल्या 

कनाणळा पिी अभयारण्यातील (रायिड गजल्हा) अभ्याससहलीस मी व माझा 

गमत्र जाऊन आलो. वनस्पतीशास्त्रातील प्राध्यापकान्च्या िटाबरोबर माझा गमत्र 

व प्रार्ीशास्त्राच्या प्राध्यापकान्च्या िटाबरोबर मी (आमच्या आवडीनसुार) 

चाललो होतो. िोिलिाय आगर् तीही झाडावर (?), कोळी (गवडो स्पायडर), 

वोटर स्ट्रायडसण, एक प्रकारचे मोस गकिं वा बरुशीची एक जात, पळस, लाकडी 

पलुाला लािलेली अळिंबी, थुिंकर्ाऱ्या गकड्याची बाळे आपल्या ििुि्ारामधनू 

फेस काढून त्यात राहतात व स्वत:चे सिंरिर् करतात. प्रौढ उिंच उडी मारून 

धोक्यापासनू पळ काढतात. एक कोळी, एक मातकट रिंिाचा टोळ, ज्याचे 

मातीच्या रिंिाशी अनकूुलन झाले होते, ‘गटकगटक’ करत उड्या मारर्ारा 

गकडा! नेच्याचा १ प्रकार! याट्लास पतिंि! त्यानिंतर तारा येथील यसुफु मेहरे 

अली सेंटरलाजाऊन गतथले कायण समजनू घेऊन जेवर् घेतले व निंतर गतथली 

नसणरी बगघतली. 

  



        २०१० ला आषाढ एकािशीच्या आधी एका सहकाऱ् याने पाटीत 

त्याच्या िावाला सोलापरूला यायचे आमिंत्रर् गिले. त्याच्याबरोबर तसेच 

कपडे वैिेरे न घेता कार नोंिवनू गनघालो. जर कोर्ी सहकारी सोलापरूला न 

येता घरी िेला तर जार्ाऱ् यािंचा, त्यान ेसवण खचण करावा, अशी अट लािली 

िेली. सकाळ अगधवेशनातील सवण परुुष सहकारी िपचपू आले. काही 

िपुारच्यािंनाही बोलावनू घेतले िेले. वास्तगवक त्यािंच्याबद्दल सोलापरूकर 

काही बोलला नव्हता. पर् त्याने सिळयािंचा खाण्यागपण्याचा व प्रवासाचा 

खचण उचलला! प्रत्येकाच्या घरी िसुऱ्याने फोन करून तो ३-४ गिवस घरी 

येर्ार नाही असे कळवण्यात आले. माझ्या पत्नीस मात्र मीच फोन केला. 

गतचा नेहमीचा एकच प्रश्न “कपडे?” माझे नेहमीचे ठरलेले उत्तर, “वाटेत 

घेईन”. शेवटी सोलापरूला सकाळी पोहोचनू गतथे अिंतवस्त्रे गवकत घेतली 

िेली. त्याचे घर पागहले, शेत पागहले. गतथे तो शेतावर आम्हाला सोडून गनघनू 

िेला, तेव्हा किं टाळून तळुजापरू िाठले. ३-४ मजल्याच्या त्या रािंिेत उभे राहून 

िशणन घेतले.  

आल्यावर सकाळी त्यािंच्या िावात गवगहरीवर िेलो. िावातल्या एकूर् ६ 

गवगहरींपैकी ३ गवगहरी बजुवनू त्या जगमनी फ्याक्टरीमालकािंना गवकल्या होत्या. 

आधीच िषु्काळ, त्यात ह े सोलापरूकर (जवळच्या िावातील शेतकरी) असे 

वाितात. त्याच्या गवगहरीत पोहून आिंघोळ केली व मुिंबईला परतलो. सिंपरू्ण 

खचण त्याने उचलला. 

  



        11 9 2010च्या िरे्शोत्सवाच्या सटु्टीत मालवर्ला ब्यारीस्टर नाथ 

पै सेवािंिर् येथे पगहल्या गिवशी मकु्काम केला. वायिंिर्ीला िेलो असता (१२ 

९ २०१०). समदु्र िरुडाच्या मािीन े बनवलेले घरटे (सरुुच्या झाडावर), 

सकाळच्या वेळी सरुुच्या झाडािंवर टोकाला बसललेा मोर! थोरल्या भावाचे 

वायिंिर्ीतील घर एरवी बिंि असते. गतथला फ्रीझही बिंि होता. या वेळा जेव्हा 

तो उघडला, तेव्हा त्यात एक बेडूक होता. िसु-यािंिािं जेव्हा तो फ्रीज उघडला 

तेव्हा त्याने रिंि बिलला होता. (15 9 2010) 

  



     िसुऱ्या एका गमत्राबरोबर पालीला (रायिड गजल्हा) िेलो होतो. तेथील 

धमणशाळेत मकु्काम टाकला. सवयीप्रमार्े रात्री पाली िाव बघायला बाहरे 

पडलो. अष्टगवनायकािंपैकी एक असनूही िावात कोंबडीही गमळत होती व 

मद्यही! सकाळी िशणन घेतल्यावर सरसिडाजवळच, उन्हरेे येथील िरम 

पाण्याच्या कुिं डात पाय शेकवले.  गवठोबा- रखमाईचे िशणन घेऊन चन्िरिाव 

येथील, नवीन पनवेलच्या सौ. माधरुी सरेुश साविंत सिंचागलत एक ईम ूपालन 

कें द्र पाहायला िेलो. गतथे कोंबड्या, तकुी कोंबड्या, बिके, शेळया व ससेही 

पाळले जात होते. (२०१०-११)  

  



      आमच्या शाळेची (गजथे मी गशकवत होतो) ८वीच्या गवद्याथ्याांची १ 

पयाणवरर्ीय सहल महाराष्ट्र राज्य गनसिण उद्यान, धारावी येथे काढली होती. 

सकाळी ९ वाजता तेथील तज्ञािंनी उद्यानासिंिभाणत मागहती द्यायला सरुुवात 

केली. १२ वाजेपयांत मागहती िऊेन झाली. मखु्याध्यागपकानी पालकाना 

सिंध्याकाळी शाळेत बोलावले होते. आता तोपयांत टाईमपास काय करायचा? 

मलुािंना कसे िुिंतवनू ठेवायचे. मलुािंना डबा खाऊन फक्त १ तास वेळ घालवता 

आला. पढेु काय? पर् आमचे नशीब म्हर्नू एका सिंस्थेने सपाांची मागहती 

िणे्यासाठी महागवद्यालयीन गवद्याथ्याांचा १ िट आर्ला होता. त्यािंनी सापािंची 

मागहती तर गिलीच पर् आमच्या गवद्याथ्याणना गबनगवषारी सापाना 

हाताळायलाही गिले. मि काय मलुे खशु व त्यािंचे सापागवषयी अज्ञान, 

अिंधश्रद्धा, भीती िरू झाल्याने तसेच ५ वाजेपयांत वेळ िेल्यामळेु आम्हीही 

खशु! (२०१०) 

  



      2010 च्या गडसेंबर मगहन्यात चलुतभाऊ, चलुत मेहुर्ा व पतुण्याबरोबर 

िाडीने अगलबािला िेलो. एसी रूम नोंिली. रात्री भारगनयमन! लाईटच 

िेल्यावर एसीचा काय उपयोि? पैसे मात्र एसीचे भरले. सकाळी कुलाब्याच्या 

गकल्ल्यावर जाऊन आलो. (कान्होजी आन्ग्रेंची आठवर् काढली). 

  

  



  ३१ गडसेंबर २०१० रोजी पन्हाळयाला माझ्या चलुतभावाबरोबर त्याचा 

मलुिा व माझा मलुिा असे कारने आलो. रात्री उगशरा आल्याने जे गमळेल ते 

हॉटेल घेतले. 1 1 11 रोजी सकाळी िरम पार्ीच नाही. एकतर पन्हाळयाची 

३१ गडसेंबरची थिंडी! शेवटी भािंडून िरम पार्ी आिंघोळीसाठी गमळाले. 

सकाळी पन्हाळा गफरल्यावर महाबळेश्वरकडे िेलो. गतथे चलुतबहीर्, गतच्या 

सासरकडची मिंडळी आली होती. सिंध्याकाळी प्रचिंड थिंडी वाजत होती. रात्री 

बाजारात गफरत असता धाकट्या भावाचे मेहुरे् भेटले. पवूी थिंडीत महाबळेश्वर 

ररकामे असायचे. आता गसझनच रागहला नाही. प्रचिंड ििी १ जानेवारीला! 

(२०११). त्याच गिवशी प्रतापिडाला भेट िऊेन आलो. 

   

  



     वाडी हुसैनी फामण हाउस, गभविंडीला (ठार्े गजल्हा) सहल िेली होती 

तेव्हाची िोष्ट! त्यािंच्या तलावातनू पार्साप बाहरे आला व त्याने माशाला 

पकडले, तेव्हाच मला त्याचा फोटो काढता आला. सिंध्याकाळी आमच्या 

एका गवद्यागथणनींपैकी एक ६ वीतील मलुिी झोपाळयावरून पडली व गतच्या 

डोक्याला खोक पडली. जवळपास डॉक्टरही नाही. पर् त्यािंनी एका बाईकची 

व्यवस्था केली. मािे आमचे १ गशिक गतला मध्ये घेऊन बसले व गतला 

बँडेज बािंधनू आले. गनघर्ार, तेवढ्यात आम्ही भाड्याने आर्लेल्या बसचा 

पाटा तटुला होता. गिवसभर िाडी एका जािेवर उभी होती, तेव्हा त्यािंनी 

बगघतले नव्हते. गनघताना लिात आले. िरुुस्त करण्यासाठी िसुरा गिवस 

उजाडर्ार होता. त्यािंच्याकडे िसुरी िाडीही नव्हती. शेवटी आम्ही िसुऱ्या 

प्रवासी किं पनीला फोन करून घाटकोपर वरून त्यािंची बस मािवली. ती 

येईपयांत मलुािंना भकू लािली. पर् वाडी हुसैनीवाल्यािंनी या सवण 

गवद्याथ्याांसाठी परत पोह े बनवले. त्यािंनी अडून िाखवले असते तर आमची 

काही खैर नव्हती. रात्री १ वाजता आम्ही शाळेत पोहोचलो. पर् पालकािंनी 

आम्हाला चािंिली साथ गिली. प्रिगूषत तलाव- एक प्रकारची जलीय वनस्पती 

फोफावलीय. (29 1 2011) 

    

  



   १६ ४ २०११ रोजी पत्नी, मलुिा, मावस मेहुण्या व भाच्यािंसोबत कात्रज 

घाटात (परेु् गजल्हा) प्रार्ीसिंग्रहालय पाहायला! 

     

  



   २२ ४ ११ रोजी ििनबावडा (कोल्हापरू) पार केला. 

  



        २०११ च्या एगप्रल-मे मगहन्यात मी, पत्नी, मलुिा (10वीची परीिा 

िऊेन), मेहुण्याची पत्नी व गतचा मलुिा (शाळकरी गवद्याथी) असे टाटा 

इिंगडकाने वायिंिर्ी िावी िेलो. कोल्हापरू मािे ििनबावडयाहून न जाता मुिंबई-

िोवा महामािाणने जाण्याचा मखूणपर्ा केला. पनवेल ते वडखळ नाका, प्रचिंड 

ट्रागफक. १० गक.मी.चा रस्ता पार करायला २ तास लािले. कसालला 

(मालवर् तालकुा, गसिंधिुिुण गजल्हा) पोहोचायला रात्र झाली होती. िोनिा 

िाडी पिंक्चर झाली. एकिा सिंिमेश्वरच्या पढेु व एकिा कर्कवलीच्या पढेु. 

माझा मलुिा आता चाक बिलण्यात तज्ञ झालाय. रात्रीच्या अिंधारात ११ 

वाजता मुिंबई-िोवा हायववेर कर्कवलीच्या पढेु, पत्नी, मेहुण्याची पत्नी 

गवजेरी प्रकागशत करून उभे आहते व मी आगर् माझा मलुिा चाक बिलतोय! 

सुिंिर दृश्य! मालवर् (4 ते 6 मे 2011). मधल्या काळात वायिंिर्ी!  (17-18 

5 11) मालवर्, मालवर्वरून पेडण्याला 

जाऊन आलो. भिवतीचे िऊेळ िशणन.  (18 

5 2011). येताना साविंतवाडीची लाकडी 

खेळर्ी गवकत घेउन, गतथल्या बािेत 

खेळलो. येताना वेंिलु्याणला उभा िािंडा येथे 

सहकाऱ्याच्या ‘कृष्र्कुिं ज’ नावाच्या 

घरी िेलो. १९ ५ ११ वायिंिर्ी – 

मालवर्. २० ५ ११ला पोयरा! 

पोयऱ्याच्या निीत पोहलो. (२१ ५ 

२०११) िर्पतीपळुयाला िेलो. गतथनू 

मुिंबई.       



२०११ च्या मे मगहन्यात १० तारखेला लेण्याद्रीच्या (परेु् गजल्हा) गवरुध्ि 

बाजनूे (रस्त्याच्या गवरुद्ध बाजलूा) निरच्या गिशेने चाललो होतो. ११ 

तारखेला मी, गमत्र व माझा मलुिा (वय 15 वषे- 9वीत) टाटा इिंगडकातनू 

अहमिनिरला िेलो. चािंि गबबीका मकबरा पागहला. समोर पवनचक्क्या 

गिसत होत्या. समोरच्या हलेीप्याडवर एक हलेीकोप्टर गिसत होते. अहमिनिर 

येथील भईुकोट गकल्ला, गजथे १२ राष्ट्रीय नेत्याना तरुुिं िात ठेवले होते.   

माझा मलुिा हा इगतहास वाचत असताना!  

येताना पणु्यावरून आलो. रस्ता एवढा रद्दड की 

गवचारू नका. पर् टोल मात्र घ्यायचे. त्याना 

गवचारले “कसला टोल घेता?” तर म्हर्े, “ज्या 

पलुावर टोलनाका उभा आह,े त्या पलुाचा.” इतर रस्त्याशी त्यािंचा काही 

सिंबिंध नव्हता. 

  



    २०११ ला गमत्रािंबरोबर पावसाळयात लोर्ावळयाला जाऊन रागहलो व 

पावसात नाचलो. 

    

  



 पावसाळयात कािंगिवली पवूेच्या ठाकूर सिंकुलातील ‘मराठी सािंस्कृगतक 

मिंडळा’बरोबर वज्रेश्वरी व ‘कल्यार्ी ररसोटण’ येथे वषाणसहलीला िेलो. (17 7 

2011) 

  



     १ ते ७-९-२०११ च्या िरे्शोत्सवाच्या सटु्टीत चलुतबहीर्ीच्या 

नवऱ्याबरोबर (ओरीसावासी- नकुतेच लग्न झाले होते) वाइिंिर्ीला िावाला 

िेलो असताना थोरल्या भावाच्या घरी िडुघ्याभर पाण्यातनू िेलो असता तो 

परत यायलाच तयार नव्हता. म्हर्ाला, “मी नाही, या पाण्याने भरलेल्या 

शेतातनू चालर्ार!” आमच्या गवगहरीत एक कोंबडा आत जाऊन बसला, 

त्याला बाहरे पडताच येईना! 

  

  



     ४-११-२०११ ला चलुतभाऊ व २ गमत्रािंबरोबर िर्पतीपळुयाच्या आधी 

एका प्लॉटची प्री लौंच ऑफर बघायला िेलो होतो. यटुोगपया िटवाल्यािंनी 

आमची रत्नागिरीला रहायची व्यवस्था केली. जेवर् खार् त्यािंच्यातफे! प्लॉट 

बगघतल्यावर स्वखचाणने िर्पती पळुयाला जाऊन आलो. ५-११-२०११ 

  



     २१ ११ २०११ ला उरर्, मी ज्या शाळेत गशकवत होतो, गतथल्या २ 

सहका-यािंबरोबर जाऊन आलो. 

  



    9-12-11 ला मी ज्या शाळेत गशकवत होतो त्या शाळेच्या नेचर क्लबचा 

नेचरटे्रल, वल्डण वाईड फौन्डेशन, भारत, या सिंस्थेबरोबर गप्रयिगशणनी िाडणन, 

चेंबरू येथे आयोगजत केला होता. गतथे एक छायागचत्र प्रिशणनही लावले होते. 

त्यात मी सहभाि घेतला होता. 

  

  



   १६ १२ ११ साली पणु्यात पाहुण्यािंकडे राहावयास, गमत्राबरोबर िेलो. 

गतथनू िसुऱ्या गमत्राला भेटावयास! (अमेररका ररटनण- परत आता गतथेच सेट्टल 

झालाय!)  मिरपटटा गसटी, परेु्. 

  

  



    मी ज्या शाळेत गशकवत होतो, त्या शाळेच्या रौप्य महोत्सवी वषाणगनगमत्त 

आम्ही गशिक व शाळेचे माजी गवद्याथी, खडवली (ठार्े गजल्हा) येथे 

मातोश्री वदृ्धाश्रमास भेट िऊेन गतथे मनोरिंजनात्मक कायणक्रम सािर केले. २५-

१२-२०११ 

  



    ४-१-२०१२ ला मी ज्या शाळेत गशकवत होतो त्या शाळेची अभ्यास 

सहल श्रषु्टी फाम्सण, वागशिंि (ठार्े गजल्हा) येथे िेली होती. 

  

  



   कोल्हापरू :- १५ मे २०१२ ला पणु्याला टाटा समुो घेऊन जाऊन मावस 

मेहुर्ी, सास ूव भाच्यािंना घेऊन प्रगत बालाजी िऊेळ, कराडजवळील (प्रसाि 

म्हर्नू गमळालेल्या लाडवानेच पोट भरते. तरीही गतथले प्रसािाचे जेवर् 

घेऊन) बघनू टाटा समुो घेऊन चािंिोली अभयारण्यात िेलो. सास ू गवचारत 

होती, “आता कुठल्या िवेळात जायचे?” खपू उत्साहात होती. गतला म्हटले, 

“आता जिंिलात जायचे आह े आपल्याला!” तेव्हा गतला आियाणचा धक्का 

बसला! मनातल्या मनात म्हर्ाली, “असे कोर्ी जिंिलात गफरायला जाते का” 

वेळ सिंध्याकाळची! राहण्याची व्यवस्था होईल की नाही माहीत नाही, म्हर्नू 

फोन करून फोरेस्ट िेस्ट हाउस नोंिले. ह ेिेस्ट हाउस प्रवेशिाराजवळच आह.े 

गतथे एकावर एक (लहान मलुािंचे गकिं वा सैगनकािंच े िहुरेी गकिं वा गतहरेी बिंकसण 

कसे असतात तसे) अशा पलिंिाच्या ४ जोडया होत्या. माचीस, मेर्बत्त्या, 

साबर्, कासवछाप अिरबत्ती वैिेरे आर्ायला परत िावात जावे लािले. रात्री 

जेवायला जिंिलातील खाजिी िेस्ट हाउसला िेले, तेव्हा पत्ता लािला, की इथे 

आतमध्ये व्यवस्था चािंिली आह.े त्यािंच्याकडे जनरेटरही आह.े त्यािंचा फोन 

निंबर घेतला, परत आलो तर आतमध्ये राहण्यासाठी! पर् पत्नीने शपथ घेतली 

आह,े चकूुनही इथे परत कधीच न परतण्याची! रात्री आमची लाईट िेली, 

तेव्हा रात्रभर प्रचिंड उकडत होते, डास चावत होते. शेवटी हॉलच्या मध्यभािी 

मी जगमनीवर झोपलो. पहाटे आम्हाला ६ वाजता जिंिल िाखवर्ार म्हर्नू 

त्यािंनी वचन गिले होते. रात्रभरच्या जािरर्ामळेु आम्ही ४ वाजताच उठून 

बसलो. सकाळी मी व पत्नी त्याना शोधायला िेलो, तर जिंिल मािणिशणक 

ढाराढूर झोपलेले! त्याना उठवले. पहाटे जिंिलात िेलो, तर मलुाला ताप 

आलेला! (वय – 16 वषे- सिंिर्क पिगवकेचे 1 वषण परू्ण) त्याला िाडीतच 

झोपवला. त्यािंनी जिंिलातनू वाट िाखवली. सकाळी सकाळी जिंिलातनू 



चालायला शािंत वाटत होते, पर् ज्या कारर्ासाठी आलो होतो त्याचे काय? 

आिल्या रात्री एक तरुर्ािंचा िट, जीप घेऊन जिंिलात गशरला होता. त्यािंनी 

फटाके फोडून सवण पिी पळवनू लावले होते. आमच्याकडे असलेल्या 

गनयमावलीत मात्र रात्री जिंिलात प्रवेश करायला परवानिी नव्हती. इथे 

सवणसामान्य पयणटकािंसाठी गनयम वेिळे होते व पैसेवाल्या धनिािंडग्यासाठी 

गनयम वेिळे होते. माझी पत्नी वैतािनू म्हर्ाली, की “यापेिा मुिंबईत, माझ्या 

घरासमोरच्या झाडावर जास्त पिी आहते.” चािंिोलीचे प्रवशेिार! चािंिोली 

अभयारण्य, लािंडोर, िाडीतनू चािंिोली तलाव, चािंिोली धरर्! जिंिलातील 

पशिुर्नेचे स्थळ! गतथनू ज्योगतबाचे िरुून िशणन घेत गवशालिड मािे 

कोल्हापरू िाठले. एका हॉटेलात (खानावळीसारख्या खोल्यािंत) मकु्काम 

टाकला. सामान वर घेऊन जाईपयांत िाडीला टोचन लावायला त्रागफ्फच्ची 

िाडी आली. त्यािंना म्हटले फक्त सामान वर ठेवायला िाडी उभी केली होती. 

निंतर हलवर्ारच होतो. ऐकायला तयारच नव्हते. फोन करून पत्नीस खाली 

बोलावले. मि त्यािंनी िाडी सोडली. गतथे लािंबवर पागकां ि स्पेस आह.े गतथे 

जाऊन िाडी पाकण  केली. गतथल्या िसुऱ्या खानावळीत जेवलो. 

गशरस्त्याप्रमारे् रात्री १० निंतर कोल्हापरू गफरून पागहले. सकाळी िशणन घेऊन 

परेु् िाठले. 17 मे २०१२ ला पणु्यात येरवड्याला माझे साडू बिंध,ू माझी टाटा 

समुो रस्त्याच्या डाव्या बाजनूे िाडी चालवत असता, समोरून, येरवडा पोगलस 

स्टेशनमध्ये काम करर्ाऱ्या मगहला कॉन्स्टेबलच्या, िारू प्यालेल्या भावाने 

आमच्या िाडीला धडक गिली. माझ्या िाडीचे नकुसान करून तो (ती व्यक्ती) 

त्याची िाडी सोडून पळून िेला. माझ्या साडू बिंधनूी आमच्या िाडीच्या भोवती 

खडूने रेघ ओढून पोगलसाना बोलावनू घेतले, व त्यािंच्या सािंिण्यानसुार येरवडा 

पोगलस चौकीत तक्रार केली. आधी तक्रार नोंिवायलाच तयार नव्हते. मि 



पत्नीने ती तक्रार नोंिवावयास लावली व त्यािंच्याकडून नकुसान भरपाई भरून 

घेतली. (पर् ती पर् परेुशी नव्हती. नकुसान जास्तच झाले होते.) िसुऱ्या 

गिवशी िाडी स्थागनक ग्यारेजमध्ये िरुुस्त केली. गतसऱ्या गिवशी परु्ा- मुिंबई 

एक्षप्रेस्स हायवेने गनघालो असता परत ब्रेक फेल झाला व गिअरवर िाडी 

गनयिंगत्रत करत परेु् एक्सप्रेस महामािाणवरून िाडी न थािंबवता 

म्याकडोनाल्डच्या सेवा कें द्रावरून राइव इन पद्धतीने नाश्ता घऊेन मुिंबईला 

पोहोचलो व परत िाडी ग्यारेजला नेली. कारर्ागशवाय िहा हजाराचा फटका! 

‘खाया गपया कुछ नही, ग्लास तोडा बारा आना’| 

  



    9-11 6 2012 ला मी, माझा चलुतभाऊ व त्याचे शेजारी नािंििावला, 

(कर्कवली तालकुा, गसिंधिुिुण गजल्हा) कर्कवलीच्या आधीचे स्टेशन 

(कोकर् रेल्वे), भावाच्या िाडीने त्याच्या काही खाजिी कामासाठी िेलो 

होतो. गतथनू त्याच्या शेजारच्यािंच्या मेहुण्याच्या घरी कर्कवलीला राह्यलो. 

व्यवहार झाल्यावर वायिंिर्ीला जाऊन परत त्याना कर्कवलीला सोडून 

राधानिरी – कोल्हापरू मािे मुिंबईला परत आलो. येताना ििनबावडा घाट- 

कोल्हापरू- परेु् हायवे पार केला. 

  



    १३ ते १६-१०-२०१२ रोजी एका खाजिी कामासाठी मी, चलुतभाऊ, 

काका व आमचा एक गमत्र (14 10 12) नािंििावला, मालवर्ला 

(आडारीच्या पलुावर रात्री गकतीतरी वषाांनी, सेवािंिर्ात), गवजयििुाणसमोर 

असलेला प्ल्यागस्टकचा रेसोटण बघण्यासाठी (कोन्क्रीटच्या चौथऱ्यावर 

बािंधलेले जे कधीही हलवता येते) िेलो.  (मालवर्च्या गकनाऱ्यावर रािंपर् 

(15 10 12) 

   

  



  26, 27, 28-11-2012 ला एस.टी. पकडून मी व माझा गमत्र साताऱ्याला 

िेलो. िपुारी जेवायला ताम्बडा व पािंढरा रस्सा. झर्झर्ीत! मजा आली. 

सिंध्याकाळी हायवे पगलकडील िगिर् भारतीय मिंिीरात िेलो. परत रात्री 

जेवल्यानिंतर शहर गफरायला बाहरे पडलो. मला व माझ्या या गमत्राला रात्रीच्या 

वेळी शहरे गफरायला आवडतात. गिवसभराचा बाजार शािंत झालेला असतो. 

ििी कमी झालेली असते. शहर काही वेिळच गिसते तेव्हा! २७-११-१२ ला 

सकाळी उठून ररक्शा पकडून अगजिंक्यतारा गकल्ल्यावर िेलो. मजा नाही 

आली. कास बघायचे राहून िेले. एका हॉटेलच्या छताला लािलेले मधाचे 

पोळे, हायवेच्या पगलकडे असलेले िागिर्ात्य िऊेळ, नटराज मिंिीर, अय्यप्पा 

मिंगिरातनू प्रवेश केला, त्या िवेळाचा एक िरवाजा- आिंध्रप्रिशे प्रवेशिार. 

भोसल्यािंचा राजवाडा व जलमिंिीर िरुून पागहले.  

  

  



   रायिडला (1991) धाकटा भाऊ, थोरल्या भावाचे िोन्ही मवे्हरे्, त्यािंचे 

चलुत-मावस बिंध ूव गिरिावातील गमत्र (भटकी जमात गमत्र मिंडळ) िेले होते, 

तेव्हाची कथा. (तेव्हा केबल कार सरुु झाली नव्हती.) थोरल्या भावाच्या 

धाकट्या मेहुण्याची पाठ्गपशवी खाली पडली. ५ गमगनटानी गतचा आवाज 

आला. यावरून उिंचीची कल्पना येईल. तो पडला असता तर काय गशल्लक 

रागहले असते? एका आडमािाणने वर चालले असता एक गमत्र म्हर्ायला 

लािला की ‘हगेलकोप्टर आर्ल्यागशवाय तो वर चढ़र्ार नाही. तेव्हा यानी 

एका म्हाताऱ्या ताकवाल्याला रस्ता गवचारायला खाली बोलावले. आता 

एवढा खाली आला तर त्याच्याकडून ‘ताक गपऊया’, म्हर्नू त्याला ताक 

गवचारले. त्याने मडके समोर ठेवले. मडक्याच्या तोंडावरील कापडी आवरर् 

काढले नी, जी खोकायला सरुुवात केली ती ताकाच्या मडक्यातच. आता 

एवढा खाली आला की तर त्याना नाही कसे म्हर्ायचे. म्हर्नू त्यािंच्याकडून 

ताक गवकत घेतले. शेवटी त्यानी वर चढायचा १ शोटणकट िाखवला. वरच्या 

लोकानी सािंगितले की िेल्या ३०० वषाणत या मािाणवरून येर्ारे तमु्हीच पगहले! 

शेवटच्या एसटीने पायथ्याला सोडल्यावर ह्यािंनी िावाच्या गिशेने चालायला 

सरुुवात केली. िावाच्या वाटसरुला गवचारले, “िाव गकती अिंतरावर?” “ह े

काय, हाकेच्या अिंतरावर!” गकतीही हाका मारल्या तरीही िाव काही येईना! 

गकतीतरी कोस चालल्यावर एकिाचे िाव आले. महाड! थोरल्या भावाचा 

धाकटा मेहुर्ा 4 गमत्रािंसोबत गशखरावर िेला व रात्री गतथेच मकु्काम केला. 

मला निंतर म्हर्ाला, “अनेकािंच्या िटात राहण्यापेिा 4 जवळच्या गमत्रािंबरोबर 

राहण्यात जास्त मजा आह ेबघ! अिंतरीच्या िप्पा मारता येतात.” 



     मी मात्र िवेाशीश्बरोबर केबल कारने रायिडला वर जाऊन आलो. 

म्यगूजयम पागहले. रेकॉगडांि ऐकले. घोड्यावरून खरेिी करण्याची बाजारपेठ 

पाहून मी िवेाशीशला म्हर्ालो, “माझ्या मलुाला आर्ायला पागहजे होते, ह े

सवण प्रत्यि पाहायला त्याला आवडले असते.” निंतर परत म्हर्ालो, 

“किागचत नाही! त्याला इगतहासाची आवड नाही आह.े मी जेव्हा त्याला 

कान्हरेी िहुचेी मागहती िते होतो, तेव्हा तो गचडून बाहरे पळाला होता. 

माझ्यासारख्या, शाळेत इगतहासाचे पसु्तक गशकवताना इगतहासाच्या िोष्टी 

रिंिवनू सािंिर्ाऱ् या अरिडे बाई त्यािंला गमळाल्या पागहजे होत्या. मि त्याला 

इगतहासाची आवड लािली असती. पर् इिंग्रजी माध्यमाला अशा कोर् 

गशगिका गमळर्ार? या िागिर्ात्य, उत्तर प्रिशेीय गशिकािंना कुठून माहीत 

असर्ार गशवाजी महाराजािंच्या कथा? आगर् इिंग्रजीत त्या कशा रिंिवर्ार? 

मातभृाषेचा हा फायिा गविशेी भाषािंना कसा कळर्ार? 11वीत कला शाखेत 

आईने जाऊ गिले नाही व म्हर्नू मी ‘इगतहास’ हा गवषय पढेु घेऊ शकलो 

नाही. भिूोलात तर मला 40 पैकी 40 िरु् गमळायचे! माझे नािरीकशास्त्र 

कच्चे होते. अजनूही किागचत मला लोकसभा, गवधानसभा, राज्यपररषि, 

गवधानपररषि, निरपागलका, ग्रामपिंचायत, प्रमखु कोर्, गकती सिस्य, गकती 

वषाांनिंतर सिस्य बिलतात, आमिार, खासिार विैेरे कोर्ाला म्हर्तात? 

इत्यािी प्रश्नािंची उत्तरे ितेा येर्ार नाही.” (2012 निंतर केबल कार सरुू 

झाल्यावर) 

  



    मार्िावला (रायिड गजल्हा) प्लॉट बघण्यासाठी मी व माझे सहकारी टाटा 

समुोने िेलो. (२०१२) 

  

  



   2012 मध्ये कल्यार्जवळील एका गचनी नावाच्या ररसोटणला, (सजु्ञािंनी 

ििूलचा वापर करून स्वत: माि काढावा व गतथे लॉकर मध्ये काही ठेऊ नये.) 

गजथे रस्त्याच्या बाजलूा रेस्टोरिंट कम बार असनू, आतमध्ये लाटा उत्पन्न 

करर्ारा तरर् तलाव आह,े गतथे आमचे कपडे लॉकरमध्ये ठेवले असता, 

त्यातनू सहकाऱ्याच्या पागकटातील हजार रुपये व िसुऱ्याचे घड्याळ काढून 

घेण्यात आले होते. चावी आमच्याकडे होती, तरीही? 

  



      २९ गडसेंबर २०१२ रोजी टाटा इिंगडका चालवत मी व माझे िा. नौ. निरच े

लहानपर्ीचे गमत्र महाडला आमच्या िसुऱ् या गमत्राच्या घरी राहायला िेलो. 

गतथनू पहाटे ४ वाजता गनघनू वायिंिर्ी िाठले. (30-12-12) सिंध्याकाळी 

मालवर्. एका गमत्राला सोडून इतर गमत्राना मुिंबईला जार्ाऱ्या बसमध्ये 

बसवनू गिल.े त्या एका गमत्राबरोबर िवेबािच्या (ता. मालवर्, गजल्हा 

गसिंधिुिुण) गकनाऱ्यावर िेलो. आमच्यासोबत माझा चलुत भाऊ आला होता. 

त्याने रागहलले्या गमत्राच्या आई, पत्नी व मलुास भाड्याच्या िाडीने मुिंबईहून 

बोलावनू घेतले. ३१ गडसेंबर तेथील हॉटेलमध्ये साजरा केला. अजनू एक 

चलुत चलुत भाऊ पर् सोबत होता. तो घरीच थािंबला होता. सकाळी, १ 

जानेवारी २०१३ रोजी आम्ही स्नोकेगलिंि केले. त्यािंना परत वायिंिर्ीला 

थोरल्या भावाच्या घरी घेऊन िेलो. आमचे मळू घर, सतीचे िऊेळ (गवरिळ) 

व ठारे्श्वर प्राथगमक शाळा िाखवली. त्यानिंतर त्याना मुिंबईस पाठवनू गिले. 

निंतर माझे कुटुिंब (पत्नी, मलुिा, चलुत, आत्ये भाविंड, त्यािंच्या बायका, मलुे व 

काका-काकी) मालवर्ला आले. ५ जानेवारी २०१३ रोजी काकािंचा 

सहस्त्रचिंद्रिशणन सोहळा साजरा केला. त्यानिंतर मी, माझा मलुिा व पतुण्या 

कारने मुिंबईला परत िेलो. इतर टे्रनने िेले. 

  

  



     फलटर् – माझे वजन व चरबी तपासायचे यिंत्र घेऊन एस. टी. ने त्याच्या 

घरी िेलो. हबाणलाइफ़्चा व्यवसाय केला. (2 2 2013) 

      १५-३-२०१३ रोजी पत्नी गतच्या कचेरीतील सहका-यािंबरोबर उरर्ला 

िेली होती आगर् मी डेक्कन क्वीनने पणु्याला. 

  



      मी ‘मानसी उद्योिा’बरोबर पाली ररसोटण, उत्तनला (वसई तालकुा, पालघर 

गजल्हा) िेलो असता माझा मोबाईल हरवला. रेंज नसल्याने इतरािंच्या 

फोनवरूनही फोन करता आला नाही. (4 8 2013) इथली घसरिुिंडीही 

चािंिली नव्हती त्या गिवशी, त्याच्या बाहरे आलेल्या व ििंजलेल्या पत्र्यामळेु 

हाताला जखमा होऊ शकत होत्या. 

  

  



    8 8 2013ला मी, पत्नी व मलुिा पत्नीच्या सहका-यािंबरोबर शेिावला 

अमरावती एक्स्प्रेस टे्रनने िेलो. एरवी पत्नी ‘एसी कोचवर खचण का करता?’ 

म्हर्नू गवचारते, पर् तेव्हा मात्र प्रवासाअिंती असे म्हर्ाली की सवणसामान्य 

डब्यात केसािंची वाट लािते. कोर्ीही डब्यात आपल्या बथणच्या मध्ये पथारी 

टाकून झोपलेले असते. टी.सी. सरुुवातीला कोर्ी गमळते का ह ेबघनू गनघनू 

िेलेला असतो. निंतर तो लिही िते नाही. पर् एसी डब्यात आििंतकु गशरत 

नाहीत.’ गतचे सहकारी नेहमी शेिावला जार्ारे असल्याने त्यािंनी िजानन 

महाराजािंच्या िवेळाजवळ असलेल्या गनवासस्थानात नोंिर्ी करून ठेवली 

होती. त्यामळेु राहण्याचा त्रास झाला नाही. सकाळी िाव उठायच्या आत 

प्रभातफेरीला िेलो असता िाव, इतर, िशेावरच्या िावान्सारखेच वाटले. 

डुक्कर वैिेरे! सकाळी वगशला असल्यान ेरािंिेत जास्त काळ उभे राहावे लािले 

नाही. िाभाऱ्याजवळ प्रवेश गमळाला. महाप्रसािासाठी मात्र रािंि लावावी 

लािली. किं टाळा आला. िपुारी टयाक्सी करून एक खपू उिंच अशी हनमुानाची 

मतूी पाहायला िेलो. गतथे हबणलाइफ़चा एक गवतरक आपली िाडी घेऊन 

आला होता. गतथनू लोर्ार तलाव पाहून आलो. खपू थकलो होतो. रस्ताही 

खपू खराब होता. 10 8 13 रोजी ममु्बई मेलने गनघालो व 11 8 13 रोजी 

ममु्बईत परत आलो.  

  

  



    31 8 2013 रोजी गमत्राबरोबर आिंजले िावी जायचे ठरले. सकाळी 

गवक्रोळीवरुन त्याच्याबरोबर बाहरे पडलो व ठार्े एस.टी. स्थानक िाठले. 

गतथे कळले, िापोलीला जायची िाडी फक्त रात्री 10 वाजता गमळते! गतगकटे 

तर काढली पर् गिवसभर टाइमपास काय करायचा? ठाण्याच्या 2 मॉलमध्ये 

िगुनयािारी हा गचत्रपट बगघतला व गविंडो शोगप्पिंि केली. महािडी कॉफी 

प्यालो. रात्री एस.टी. पकडली. तफुान ििी होती. ती फक्त हायवे पयांत! 

हायवेवर िाडी ररकामी! परत िापोलीला गशरताना ििी वाढली. िापोलीला 

उतरुन िसुरी एस.टी. निंतर 6 सीटर ररक्शा! मि लॉ िंच! बार्िाव जेट्टी! शेवटी 

सकाळी आिंजले िावात पोहोचलो. 1 9 2013 रोजी गमत्राबरोबर आिंजले येथे 

‘गवनोि सवुे’ यािंच्या ‘कु्रष्र्ाई 

होम स्टे’मध्ये मकु्काम 

टाकला. गिवसभर 

कड्यावरचा िर्पती,  पलु, 

आन्जल्याणची खाडी, 

आन्जल्याणच्या पलीकडे, 

बार्कोट जेट्टी खपु गफरलो. 

िाव एिंजोय केला! 2 9 2013 रोजी एस.टी. ररक्शा बोट करत हररहरेश्वरला 

िेलो. गमत्राच्या नातेवाइकािंची ‘शािंती’ केली. सिंध्याकाळी परत ममु्बई! रात्री 

ठाण्याला एका होटेलमध्ये काचपेटीत मोठ्या डोळयािंचा 1 मासा होता.  

    

  



   २० ९ १३ ला पणु्यास येरवडा येथे गवडी कामिार वसाहतीत साडू बिंधूिंच्या 

घरी राहावयास िेलो. इनसचण आउटडोर टे्रगनिंिला हजर राहण्यास िेलो. 

   

  



   ओक्टोबर २०१३ ला चलुतभावाच्या विणमैगत्रर्ीच्या नान्द्गाव, काशीि, 

मरुुडच्या एका ररसोटणला िेलो होतो. रात्री जेवर्, आमच्यासाठी एक स्वतिंत्र 

खोली! सकाळी चलुतभावाच्या विणमैगत्रर्ीला थिंड गपच अफे्रश पाजले. खशु 

झाली! त्यािंची बाग़ गफरून पागहली. त्यािंना गनरोप िऊेन िपुारी भावाच्या, 

पत्रकार गमत्राच्या अगलबािच्या कचेरीत िेलो. गतथे त्या पत्रकार गमत्राने एका 

टूथपेस्ट किं पनीत घडलेली िोष्ट सािंगितली. [किं पनीत चचाण चालली होती, की 

आपल्या टूथपेस्टचा खप कमी का झाला? एका जॅकने (पगहल्या महायदु्धात 

Britain मध्ये एक बैठक झाली. त्यात ही चचाण सरुू होती की आपली 

गवमाने जी यदु्धात नष्ट होतात, गतथे त्यािंना काय केल्याने सिंरिर् गमळेल? 

सिळयािंनी सािंगितले परत येर्ाऱ् या गवमानािंचा अभ्यास करून ज्यावर सवाणत 

जास्त बोंबफेक झालीय तेव्हढ्या भािािंवर सिंरिक पत्रा लावावा. सिळयािंनी 

सहमती िाखवायला हात वर केले. एकटा जॅक सोडून! इिंग्लिंडमध्ये 

बहुमतालाच धरून न ठेवता एका व्यक्तीच्या मताला ही गकिं मत असते. त्याला 

गवचारण्यात आले, “तझेु काय मत आह?े तलुा आमचे मत का मान्य नाही?” 

तो म्हर्ाला की “त्या भािावर एव्हढा मारा होऊनसदु्धा ही गवमाने परत आली. 

जी गवमाने परत आली नाहीत, त्यािंचे काय? याचा अथण उरलेल्या भािावर 

डबल पत्रा लावावा लािेल.” सवाांना ह ेमान्य झाले. तेव्हापासनू असे वेिळे 

मत मािंडर्ाऱ् या व्यक्तीला जॅक म्हर्तात.) त्याना आपले वेिळे मत सािंगितले, 

प्रथम त्याने प्रत्येकासमोर टूथपेस्ट ठेवायला सागन्ितली. तो म्हर्ाला, जे 

प्रोडक्ट तमु्हाला गवकायचे आह,े ते प्रथम नजरेसमोर पागहजे! मि त्याने 

सािंगितले, “टूथपेस्ट मधील पेस्ट बाहर पडण्याचे नोज़ल मोठे करा. जेरे्करून 



िाबल्यावर जास्त पेस्ट बाहर पडेल व ती लवकर सिंपेल. लवकर सिंपली तर 

लवकर खरेिी केली जाईल.”]   

  

  



  ६ गडसेंबर २०१३ला, ३ गमत्रािंसोबत अगलबािला िेलो. चलुतभावाची 

मारुती व्यान एका गमत्राने (एकतर त्याला व्यवगस्थत गिसत नाही, त्यात रात्र 

झालेली, त्यात रस्ता खडबडीत) अगलबािच्या रस्त्याने एवढी वेिात नेली की 

गवचारू नका! रात्री हॉटेलमध्ये मकु्काम टाकला. येताना ७ गडसमे्बर २०१३ 

रोजी आधी अगलबािच्या गकनाऱ्याला गफरुन निंतर ताऱ्याला यसुफु मेहरे 

अली सेंटर पागहले.  

  

  



    ७-१२-१३ घोडबिंिर िेस्टहाउसला, ठार्े गजल्हा – रात्री हले्थ, वेल्थ, 

हपै्पीनेस, लोखिंडवाला सिंकुल, कािंगिवली पवूण कें द्राबरोबर सिंिीत मैफल साजरी 

केली. 

  

  



    १५-१२-२०१३ ला ‘मानसी उद्योि’बरोबर मामाच्या िावी, मनोर फाटा, 

बोईसर (प)ू येथे जाऊन आलो.  माझा मलुिा व पतुण्याही (थोरल्या भावाचा 

मलुिा) बरोबर होते. 

  

  



      मी, पत्नी, मलुिा व पतुण्या वसई रेल्वे स्थानकावरून ररिा पकडून ‘ि ग्रेट 

एस्केप’ ररसोटणला िेलो असता माझा कॅमेरा चोरीस िेला. चकू माझी होती. मी 

बेंच वर ठेऊन कपडे बिलत होतो. लि गिले नाही. (२०१३) 

  

  



    12 1 2014 रोजी थोरल्या भावाची बोट, जी िावाला घेऊन जायची होती, 

ती अनाणळयाला गवरार (प) पालघर गजल्हा नािंिरून पडली होती ती 

पाहावयास व गतची गनिा राखावयास िेलो.  त्यात पार्ी गशरले होते व 

गिवसभर ते उपसत होतो. 

  

  



    १५ ३ २०१४ ला थोरल्या भावाबरोबर वायिंिर्ीला िेलो. 

  



      १०-१३ ५ २०१४ ला गमत्राच्या कुटुिंबाला मालवर् गफरून िाखवले. 

त्याआधी ते गसिंधिुिुण गकल्ला पाहून आले होते व स्नोकेगल्लिंिही केले होते. 

प्रथम धक्क्याजवळील हॉटेलमध्ये उतरलो. (11 5 14) िपुारी त्याना रॉक 

िाडणन, राजकोटचे खडक िाखवले. त्यानिंतर वायिंिर्ीच्या घरी घेऊन िेलो. 

येताना ब्रम्हगिरींची समाधी गकिं वा िहुाही, ओझर िाखवण्याचा प्रयत्न केला 

पर् ही मिंडळी थकलेली असल्याने सवण बसमधनू खाली उतरली नाहीत. त्या 

रात्री त्याना जयिंत साळिावकरािंचे िर्पतीचे सवुर्ण मिंिीर िाखवले. 12 5 

2014 रोजी सकाळी आम्ही डॉगल्फन िशणन, वोटर स्पोट्णससाठी िवेबाि- 

तारकलीला बोटीने िेलो. 2 6 14 ला परेु् सातारा मािाणने आलो.  

  



११-१५ ऑिस्ट २०१४ला माझा धाकटा भाऊ (अमेररकागनवासी), 

वगहनी, पतुरे्, त्याची सास,ू त्याचे मेहुरे्, त्यािंच्या अधाांगिनी व त्यािंची मलुे, 

माझी पत्नी, भावाची मलु,े थोरला भाऊ, पतुण्या, मी व माझा मलुिा अशी 

भली मोठी टोळी १७ सीटरने वायिंिर्ीत िेलो. थोरली वगहनी आजारी 

असल्याने सकाळपासनू उठून बसललेो आम्ही गतची वाट बघत िपुारपयांत 

घरी बसनू होतो. शेवटी ती आलीच नाही. माझा मलुिा महागवद्यालयात 

जाऊन पर् आला. शेवटी वगहनी व पतुर्ीगशवायच गनघालो. अधाण गिवस 

फुकट िेला होता. रात्री धाकट्या भावाच्या सासरच्या नातेवाइकान्कडे 

कोल्हापरूला झोपलो. सकाळी उठून वायिंिर्ीला िेलो. आम्हाला एक गिवस 

अजनू राहायचे होते, पर् बसवाला अडून बसला. त्याला निंतर िसुरे गि-हाईक 

होते. आम्ही त्या गिवसाचा एक्षट्रा चाजण भरायला तयार होतो, पर् तो काही 

ऐकला नाही. गतथे आम्ही फुटबॉल सामना खेळलो. आम्ही ५० वषीय मोठे व 

ते १७-१८ वषाणचे यवुक, फुटबॉल च्यागम्पअनs क्लब स्पधेत खेळर्ारे! तरी 

आम्ही त्याना टफ गिली. १५-८-१४ परतीचा प्रवास ििन्बावड्यावरून केला.  

  



१८-८-१४ धाकटा भाऊ, त्याचे कुटुिंबीय, 

थोरल्या भावाचे कुटुिंबीय, धाकट्या वगहनीचा 

आत्येभाऊ व त्याचे कुटुिंबीय, धाकट्या भावाची 

सास,ू धाकट्या वगहनीची भाची व िस्तरुखदु्द मी 

केरळला गवमानाने जाऊन आलो. कोचीला उतरून 

१७ सीटर बस केली. पतुर्ीने या टूसण व टऱ्यावेल्स ची नोंिर्ी मुिंबईतनूच केली 

होती. आमच्या मािणिशणकाने आधी एका मल्याळी हॉटेलमध्ये नाश्त्यासाठी 

थािंबवले. मसाला डोसा, उत्तप्पा, इडली, वडा सािंबार ह े पिाथण तयार नव्हते. 

िसुरे काहीतरी मािवले. तेव्हढ्यात काही मघाशी नसलेले पिाथण िसु-यािंच्या 

ताटात गिसायला लािले. वेटरला गवचारल्यावर म्हर्ाला. मघाशी नव्हते, 

आता आहते. तरीही काही पिाथण तयार नव्हते. थोड्या वेळानिंतर तेही 

िसुऱ्याच्या ताटात गिसायला लािले. वेटरला गवचारल्यावर म्हर्ाला. मघाशी 

नव्हते, आता आहते. असे करून १५-१५ गमगनटानी िसुऱ् यािंच्या ताटात 

गिसर्ारे पिाथण जे आम्ही सरुुवातीस मािवले होते ते पिाथण २ तासािंनी आले. 

जाताना वाटेत एक मोठा ‘चीयाप्पम’ धबधबा पागहला.  

िपुारी ३ वाजता मनु्नारला आलो. बाहरे पाउस पडत 

होता. आम्ही गभजत गभजत एका टपरीवर कॉफी प्यायला 

िेलो. ज्या हॉटेलमध्ये मकु्काम होता, गतथे प्रचिंड थिंडी! मी उन्हाळा समजनू 

केरळला प्रवेश केला होता. म्हटले, हॉटेलला िेल्यावर खाली उतरेन, 

वाण्याच्या िकुानातनू सामान घेऊन येईन, ह े हॉटेल (ब्रेक्नेल फोरेस्ट)  भर 

डोंिरात, चहाच्या मळयािंमध्ये, धकु्यात लपलेलिं व प्रचिंड थिंडी! घरात 

घालायची स्लीपरही आर्लेली नव्हती व खाली जाऊन काही (माचीस, 



मेर्बत्ती, कासवछाप मच्छर अिरबत्ती इत्यािी) 

घेण्यासाठी साधी पानटपरीही मैलोिर्ती लािंब 

होती. रात्री हॉटेलमध्येच, केरळी स्वागिष्ट जेवर् 

मेसमध्ये जेवलो. सकाळच्या नाश्त्याला 

वेिवेिळया ऑडणर घेऊन वेटर वैतािला. शेवटी त्याने एक पद्धत सरुु केली. तो 

गवचारायचा ”टी?” व हात वर करायला सािंिायचा. मि गवचारायचा 

“कॉफी?” मि परत हात वर करायला सािंिायचा. मि “स्यािंडगवच?” अशा 

पद्धतीने ऑडणर घ्यायचा. चहाचे मळे!  जाताना ‘लाईफ ऑफ पाय’ मध्ये जे 

घर सरुुवातीला िाखवण्यात आले, ते पागहले.  िपुारी 

‘एरागवकुलम’ एडक्यािंच्या  अभयारण्यात िेलो. गतथे 

परिशेी लोकािंसाठी विेळा िर होता. िबुईला 

कायमस्वरूपी स्थागयक झालेले केरळी नािररकही 

आपर् भारतीय असल्याचे सािंिनू कमी िरात गतगकटे 

घ्यायची. माझ्या धाकट्या भावाची िोन्ही मलुे 

अमेररकेत जन्माला आली आहते. त्याच्या मेहुण्याची 

मलुिीही लहानपर्ापासनू अमेररकेत वाढली आह,े 

त्यािंच्या आत्येबहीर्ीचा मलुिाही अमेररकन 

इिंग्रजीतच बोलतो. त्यािंना म्हटले, की इथे खाद्यपिाथण 

गवकत घेताना, अमेररकन हलेातील इिंग्रजी फाडू 

नका. ते तमु्हाला जास्त िरात (महाि) खाद्यपिाथण 

गवकतील. या जिंिलात डोंिरातील बकरा- शेळी (एडका) सिंरगित आह.े वर 

खपू धकेु होते.  उतरताना! िपुारी पतुर्ीला मल्याळी मसाज करून घ्यायचा 

होता. सिळेच तयार झाले. जिंिलात जाण्यापवूीच मनु्नारला आम्ही नोंिर्ी 



करून िेलो होतो. फक्त माझा अपवाि! जिंिलात जाऊन आल्यावर सिळे 

मसाज करायला िेले. प्रत्येकाचे सवण कपडे काढले, फक्त लिंिोटासारखी गचिंधी 

बािंधली. सिळे वैतािले! मलुािंना तर मसाजच्या नावाखाली बडवनू काढले. 

धाकट्या भावाची सास ूगवचार करायला लािली की, इथे कुठे िपु्त क्यामेरा तर 

लावलेला नाही ना? फक्त मी मसाज करर्ार नसल्याने, तेथील एका परुोगहत 

भोजनालयात, हॉटेल धन्यश्री, धन्यश्री जिंक्शन, गचगलिंि प्लािंट  रस्ता, मनु्नार, 

येथे उत्तर भारतीय जेवर् जेवनू आलो. पतुण्या (धाकट्या भावाचा थोरला 

मलुिा) म्हर्ाला, ‘आता यापढेु कोर्ताही 

कायणक्रम ठरला की तो माझे अनकुरर् करर्ार.’ 

या सवाणत फक्त मीच शहार्ा गनघालो. 

अचीरापल्लीचा धबधबा (भारतातला नायिारा)  

पाहायला िेलो. काही तरुर् मलुे मोबाइलमधील 

गव्हगडओ चाल ू ठेवनू धबधब्याच्या गनगमत्ताने आमच्याकडील तरुर् मलुींचे 

चलगचत्रर् करण्याचा प्रयत्न करत होती. इथे माकडे तमुच्या हातातील 

खाद्यपिाथण गहसकायला बघतात. सिंध्याकाळी बाजारात िेलो. वेिवेिळया 

प्रकारचे मसाले, चहा (लेमन, गजिंजर, चोकलेट इत्यािी), कॉफी, इलायची, 

जायफळ इत्यािी गवकत घेतली. (चहा, कॉफी 

वेिळया चवीचे, खपू गिवस मीच एकटा सिंपवत 

होतो. पत्नी व मलुिा त्यािंना हात लावायला तयार 

नव्हती. चव कशी बिलायची?) रात्री १० 

वाजताच झोप आली. चलुतभावाचा फोन आला, तर त्याच्याशी बोलायचेही 

त्रार् नव्हते. शेवटी सकाळी वगहनीने त्याला घडलेला गकस्सा सािंगितला. तो 

हसनू लोटपोट झाला. हॉटेल सोडून अल्लापझु्झाच्या गिशेन गनघालो. जाताना 



एका िकुानावर थािंबनू केरळी पिाथण घेतले. अल्लापझुाला रात्री पोहोचलो. ह े

हॉटेल एका बेटावर होते.  प्रथम एका होडीत पाय ठेवनू मि गतथे पोहोचलो.  

आमची मिंडळी घाबरली होती. खाडीच्या बाजलूा असल्याने डास, कीटक 

होते. (21 8 2014) रोजी सकाळी एक गशकारा थोरल्या भावाने वल्हवत 

चालवला.  त्यात धाकटा भाऊ व पतुरे् बसले. पतुण्याने िळ टाकून मासेमारी 

केली.   

  



एक िरुडाचे गपल्ल ू आले होते.  

कोळयािंनी खाडीतनू पकडलेल्या कासवान्पैकी 

लहान आकाराचे कासव परत खाडीत सोडले.  

इतर मोठी कासवे गवकली जातात व खाल्ली जातात. 

गतथल्या एका िवेालयाचे िशणन घेतले.  ह्या िवेळात 

पजूा-यािंनी प्रसाि ितेाना आम्हाला स्पशण होर्ार नाही, 

याची काळजी घेतली. किागचत आम्ही खालच्या 

जातीचेही अस ू शकतो. कशाला धोका पत्करा? निंतर 

एका हाउसबोटीवर िेलो.  नाचलो! थोरल्या भावाने 

बोटीच्या गकचनमध्ये जेवर् बनवले. गतथे जेवल्यानिंतर िसुऱ्या बोटीतनू 

आईस्क्रीम गवकायला येतात. धनषु्यबार्ाच्या साहाय्याने मासेमारी करताना 

पागहली. रात्री ‘कोंडाई लीप’ हॉटेलमध्येच  जेवलो. िसुऱ्या गिवशी सकाळी 

कोचीला प्रयार्! जाताना एका नसणरीत रोपे घेतली  व निंतर त्यािंना गवमानातनू 

घेऊन जायला छोट्या ब्यािा गवकत घेतल्या. 

  



जाताना परत पगहल्या गिवशीच्या हॉटेलमध्ये, (2 तासानिंतर नाश्ता 

येर्ाऱ् या) मािणिशणक जेवायला थािंबवत होता. 

त्याला मनाई केली. मि त्याने अस्सल केरळी 

रेस्टोरटमध्ये थािंबवले. इतर मिंडळी चायनीज- 

अमेररकन मािवत असता माझ्या थोरल्या 

भावाने व वगहनीने केळयाच्या पानावर 

मत्स्याहारी (िोड्या पाण्यातल्या) व मी 

शाकाहारी जेवर् मािवले. सािंबर ग्लासभर! इतर असयेूने आमच्याकडे पाहत 

होते. कोचीला जाताना ‘ग्रीनलिंड केरळा सारीज’च्या िकुानात (मखु्य रस्ता, 

मनु्नार , केरळा 685612) जाऊन केरळी साड्या गवकत घेतल्या. एवढ्या 

महािातल्या साड्या या मगहला कधी घालर्ार होत्या कोर्ास ठाऊक? 

ह्यािंच्याच मनु्नार इन मसाले शॉगपिंि मॉल मध्ये जाऊन मसाल्याचे पिाथण घेतले 

होते. कोचीला आगशयातील सवाणत मोठ्या मॉलमध्ये िेलो असता पागकां ि 

लॉटमध्ये आि लािली होती. आम्ही (मी व थोरली वगहनी) सावकाश, 

आमची गडश वैिेरे सिंपवनू बाहरे पडलो. रात्री गवमानतळावर िेलो असता 

पतुर्ीने पायाला स्पा मसाज करून घेण्याची इच्छा परू्ण करून घेतली. येताना 

एअर इिंगडयाच्या गवमानाने उतरताना त्रास गिला व आिंतरराष्ट्रीय गवमानतळावर 

खपू लािंब उतरवले. 

         

  



 28 ऑिस्ट २०१४ रोजी काही आकगस्मक कारर्ासाठी मी, माझी पत्नी, 

धाकटा भाऊ, चलुत वगहनी व पत्नी गवमानाने िोव्याला िेलो. त्या गिवशी 

िरे्श चतथुी होती. वास्कोला उतरल्या वर आम्ही सावणजगनक वाहन भाड्याने 

घेऊन मालवर्ला गनघालो. पत्नीस गवमान लािले होते, त्यात वाहन चालक 

अगतशय वेिाने, उलटसलुट वळरे् घेत िाडी चालवत होता. उलटी 

थािंबवण्यासाठी िोळया व पाण्याची बाटली पागहजे होती. तर सवण िोवा बिंि. 

औषधाची िकुानेही बिंि पर् िारूची िकुाने मात्र चाल.ू शेवटी एका 

इगस्पतळातील औषधाचे िकुान चाल ू होते. त्यािंचे कॅन्टीनही चाल ू होते. 

मालवर्ला चहाही गमळेना. शेवटी एका गििन कुटुिंबाने आमची चहाची व 

रात्रीच्या जेवर्ाची व्यवस्था केली. चिंद्रिशणनाच्या भीतीने सिंपरू्ण कोकर्स्थ व 

िोवेकर, िरे्शचतथुीच्या गिवशी िपुारी ३ वाजल्यापासनू घरात कोंडून घेतात. 

मालवर्ी मार्साला गवचारले तर तो मात्र नकार िईेल. त्यािंचे म्हर्रे् 

“आमच्या घरी िर्पती असतो म्हर्नू आम्ही घराबाहरे पडत नाही.”  

     

  



 6-10-2014 ला टे्रनने रत्नागिरीला उतरून पालीला गमत्राबरोबर त्याच्या 

फामणहाऊसवर जाऊन आलो. त्याच्या झाडावरुन गचकू काढले. लािंजा 

बाजारलाही जाऊन आलो. येताना सटु्टीचा शेवटचा गिवस असल्याने (४ 

गिवसािंची सटु्टी) कुठल्याही बसमध्ये जािा गमळत नव्हती. शेवटी 

रत्नागिरीवरून जैन मिंिीराजवळून राम नाक्यावरून अिंबाभवानी टूसण व 

त्रावेल्सच्या स्लीपरकोचने (माझा स्लीपर कोच बसचा पगहलिं प्रवास!) 

मुिंबईला परत आलो.  िच्चीवरून गचकू काढताना!  या वयात सदु्धा झाडावर 

चढून गचकू काढताना! 

      

  



२४ ते २८ ऑक्टोबर २०१४ मध्ये थोरल्या भावाबरोबर व पतुर्ीबरोबर 

वायिंिर्ीला जाऊन आलो. यावेळी वायिंिर्ीवरून मालवर्ला जाताना एका 

बाईकवाल्याचा अपघात पागहला. इथे कोर्ीच हले्मेट घालत नाहीत. 

पतुर्ीबरोबर खपू िप्पा मारल्या. गतला िावाला राह्यला आवडते. मी 

कायमस्वरूपी इथे स्थागयक होऊ शकत नाही. मला मुिंबईला असताना गहरव े

कोकर्, समदु्राची िाज, इथली शािंतता खरु्ावते. आगर् इथे आल्यावर मुिंबईचे 

इिंटरनेट, टी.व्ही., सिंिर्क, गमत्र खरु्ावतात. इथनू पणु्याला इन सचण 

आउटडोअसणच्या व्होलनु्टीअर टे्रगनिंि प्रोग्राम (स्वयिंसेवक प्रगशिर् 

कायणक्रमास) जाऊन मुिंबईस िेलो. घरातील एका मािंजराची सोफ्यावरची 

ठरलेली जािा होती. इथे िसुरे कोर्ी झोपलेले गतला आवडत नसे. िेले ६ 

मगहने एका जािी झोपलेला बेडूक पागहला.  

       

  



1-3 नोव्हेंबर २०१४ ला काकी व २ 

चलुतभावािंबरोबर काही खाजिी 

कारर्ास्तव मालवर्ला िेलो होतो.  

वायिंिर्ीचा गनमणनषु्य गकनारा! तेव्हा 

वायिंिर्ीला ित्ताच्या िवेळाचे िशणन 

घेतले. 



  सतयेचे िऊेळ गकिं वा वीरिळ! 

आचरा बिंिर  आचऱ्याचे रामेश्वर 

िशणन,  



आचऱ्याची खाडी,  गतवरािंचे जिंिल, आचऱ्याचा िीपस्तिंभ,  

थोरल्या भावाची बोट िरुून, आिंिरे्वाडीचे भराडीचे िऊेळ, 

सातेरी िवेतेचे िऊेळ, कालावलीचा पलू, मालवर्चा बाजार, 3 11 14 

सिंध्याकाळी तारकलीचे वोटर स्पोट्णस िरुून पाहून आलो.   

        



२०१४ साली ‘मुिंबई नेचर फोटोग्राफसण मीटअप’ नावाचा िट तयार केला. ७० 

लोक जमल्यावर त्याना घरी बोलावरे् परवडर्ार नव्हते. म्हर्नू त्याना आरे 

कॉलोनीमध्य,े िोरेिाव पवूण येथे बोलावले. फक्त १च व्यक्ती वाशीवरून आली 

व 2रा माझा छात्रभारतीचा गमत्र! बस्स! िसुरा फोटोशटू कान्हरेीच्या िुिंफािंमध्ये 

(बोरीवली पवूण) आयोगजत केला. (९-११-१४) ५ लोक आगर् एकाची लहान 

मलुिी आली पर् त्यामध्ये पगहल्याचा समावेश नव्हता. त्यािंच्यापैकी एकाने 

मोबाइलचा ररमोट किं ट्रोलसारखा वापर करून कॅमेरा जगमनीवर ठेऊन आमचा 

सेल्फी काढला. चैत्यग्रहुातील स्तपू पागहला. त्यानिंतर वसईच्या गकल्ल्यावर 

७-१२-२०१४ ला िेलो. यावेळी १० जर् होते. पर् यातील ९ जर् नवे होते. 

एक माझा लहानपर्ीचा गमत्र होता. आगफ्रकन 

बोआ झाड पागहले.  पोतुणिीजािंनी आर्ले. 

कोर्ीही याचा मतृ्य ू पागहला नाही. 

मार्सापेिा जास्त आयषु्य असते असे 

म्हर्तात. १३-१२-१४ परत सिंजय िािंधी 

राष्ट्रीय उद्यान-(बोरीवली पवूण) यावेळी एकूर् ४ सिस्य होते.– आधीचा एकही 

नाही.  सोवेगनयर 

गवकर्ाऱ्या 

िकुानातनू 1 पािंढरा 

टी शटण गवकत 

घेतला. 

       

  



30 11 14 ला ममु्बई एक्स्प्रेस या टे्रनने सकाळी 8 वाजता पणु्याला िेलो. 

‘सपुरमाइण्ड’ प्रगशिर्.  

       22 12 2014 रोजी पणु्याच्या ‘फास्टटॅ्रक आिंतरराष्ट्रीय’च्या इवेंटमध्ये 

माझा सत्कार करण्यात आला. 

      

  



३०-१२ ते ३१-१२-२०१४ रोजी गमत्रािंबरोबर वायन्िनीला गनघालो. िपुारी 

उशीरा िाडी टाटा समुो  िरुुस्त झाली. एक गमत्र ग्यारेजकडेच आला होता. 

त्याला घेऊन ऐरोलीचा पलू िाठला. गतथे िसुरा जॉईन झाला. गतथनू महाड 

िाठले. रात्रीचे १० वाजले होते. गतथे गतसरा त्याच्या चालकासह आला. 

चालकाला गवशाखापट्टर्मपयांत ट्रक चालवायचा अनभुव होता. वषणअखेर 

असल्याने जािोजािी चेगकिं ि चाल ूहोते. खेडला चगेकिं ि झाले. थोरला भाऊ 

सतत मोबाइलवरुन सिंपकाणत होता. त्याचे म्हर्रे् होते, “रात्रीच्या वेळी िाडी 

चालवल्यावर अपघात होण्याची शक्यता वाढते,” असे त्याचे म्हर्र्े होते. मी 

त्याला म्हर्ालो, “गवशाखापट्टर्मपयणन्त ट्रक चालवर्ारा व्यावसागयक 

चालक िाडी चालवतोय.” यावर त्याचे उत्तर, “हचे लोक जास्त अपघात 

करतात.” तरी आम्ही िाडी िामटली. ‘िलती तो हर गकसीसे होती ह|ै’ पर् 

रात्री ४ला घरी सखुरूप पोहोचलो. (नगशबाने असे म्हर्र्ार होतो, पर् माझा 

नशीबावर गवश्वास नाही.) ३१-१२-२०१४ ला सकाळी मालवर्ला जाऊन 

िावठी कोंबडा (ब्रोईलर कोंबड्याला इिंजेक्शन ितेात असे महाडचा गमत्र 

म्हर्ाला) घेऊन आलो. आमचे केअर टेकर श्री. रमेश यािंच्या पत्नीकडे 

बनवावयास गिला. 31 12 14 िावठी कोंबडा पाटी केली. रात्री गकनाऱ्यावर 

गफरावयास िेलो. अख्ख्या गकनाऱ्यावर फक्त आम्हीच! सकाळी मुिंबईच्या 

गिशेने प्रयार्! १ जानेवारी २०१५ ला महाडमािे परत मुिंबई! 

        

  



2014- 15 पणु्याला प्रत्येक रगववारी इनसचण आउटडोर प्रगशिर्ासाठी िेलो. 

(सकाळी 5- 5.30) ची गशवनेरी पकडून. ४-१-२०१५ ला रात्री 12.30 

वाजता गहरकर्ी बस पकडुन 4 वाजता चािंिर्ी चौकला उतरलो. परत ररक्शा 

पकडून स्वारिेटला प्रातगवणधी करायला िेलो. ररक्शावाला म्हर्तो, ‘गिल्ली 

गिलवालोंकी! बम्बई पैसेवालोंकी!!’, परत चािंिर्ी चौक. गतथे सिंस्थेची लोक, 

इतर सहाध्यायी, स्वत:च्या िाड्या घेउन आले. इनसचण आउट्डोअसणबरोबर 

पाषार् लेक, पणु्याला जाऊन आलो. काही पार्पिी बगघतले. एका 

सहाध्यायीने परत ब्रेमन चौकला सोडले. गतथनु परत स्वारिेट! िपुारी 2.30 

वाजताची गशवनेरी पकडुन ममु्बई! 10 1 2015 रोजी मालवर्वरुन पणु्याला 

इनसचण आऊट्डोअसणच्या प्रगशिर्ासाठी िेलो. गतथनु ममु्बई व परत जििम्बा 

टुसण आगर् त्र्यॅव्हले्स्ची बस पकडुन 13 1 2015 ला मालवर् िाठले. 8 2 15 

रोजी 5.30 वाजताची गशवनेरी पकडुन बोररवली नॅन्सी कोलॉनीतनु 

स्वारिेटला िेलो. इनसचण आउटडोअरचे व्याख्यान ऐकल्यावर िपुारी 3 

वाजताची गहरकर्ी पकडुन बोररवलीला परत! 8 3 15 ला पणु्यावरुन डेक्कन 

एक्स्प्रेस पकडुन ममु्बईला परत. 15 3 15 ला नॅन्सी कॉलॉनी, बोररवली 

पवुेवरुन गशवनेरी पकडुन 5.30 वाजता इनसचण आऊट्डोअरच्या 

प्रगशिर्ासाठी स्वारिेट पणु्याला िेलो. 2 वाजता त्याच मािे परत. 22 3 15 

ला सकाळी 5.30 वाजता गशवनेरी पकडुन वरीलप्रमारे्! 5 4 15 रोजी 

गशवनेरीने सकाळी 10 वाजता गनघनु डेक्कन गजमखान्याला उतरलो. प्रकल्प 

सािर करुन नीता राजेंद्र टॅ्रव्हले्सच्या बसने बोररवली िाठली. 14 4 15ला 

सकाळी 10.30 वाजता गशवनेरीने नॅन्सी कॉलॉनी, बोररवली पवुेतनु गनघनु 

पणु्याला स्वारिेटला िेलो.  



  



      १ २०१५ ला मावसभाऊ व मावशीला घेऊन वायिंिर्ीला िावी टाटा 

इिंगडका घेऊन िेलो. मकु्काम मामाचे शेजारी, गत्चिंिरकरािंच्या घरी व थोरल्या 

भावाच्या घरी! िाडीची चावी आतच (िाडीतच) रागहली व िरवाजा बिंि! 

थोरल्या भावाने िाडीची छोटी काच फोडून ती चावी बाहरे काढली. २ऱ्या 

मावशीला घेऊन परत येताना, कोल्हापरूला िाडी पिंक्चर झाली. स्टेफनी 

काढण्यासाठी गडकीतील आमचे सवण सामान, 2ऱ् या मावशीचे नारळ, िावठी 

तािंिळू सवण काढावे लािले. कोर्त्याही हॉटेलमध्ये थािंबलो तर िाडी गिसेल 

असे बसावे लािायचे. काच उघढी ना! 16 तासािंचा प्रवास! मावसभावाला 

गवक्रोळीला सोडले. घरी आल्यानिंतर मावशीचा आग्रह होता की गतचे नारळ 

घेऊन मी 4 मजले चढून (गलफ्ट नाही) वर घरी जाव.े [आधीच 16 तास िाडी 

चालवनू मी थकलो होतो.] माझ्या चलुतभावाने गतला सािंगितल ेकी तो नारळ 

त्याच्या मारुती वॅन मध्ये ठेवेल. मावशी खशु! नारळ सरुगित राहतील म्हर्नू! 

गतला ह े माहीत नव्हते की चलुतभावाच्या िाडीचा िरवाजा सहज बाहरेून 

उघडत होता, पर् िसुऱ् या गिवसापयांत नारळ सरुगित रागहले.   

       

  



२६-१-२०१५ ला गमत्राबरोबर एगशयाडने पणु्याला िेलो. स्वारिेटला उतरून 

सहकार निरपयांत ररिा केली. आम्हाला पिंडीत भीमसेन जोशी आटण 

ग्यालरीला जायचे होते. ररिा सोडून चालत गनघालो. परेु्कराना 

गवचारल्यावर, त्यािंनी सवयीप्रमारे् उलटसलुट गफरवले. शेवटी गजथे सरुुवात 

केली होती गतथे पोहोचल्यावर एका बािेत ही ग्यालरी सापडली. गतथे  इनसचण 

आउट्डोअसणचे ‘वाइल्ड गक्लक्स’ नावाचे छायागचत्रािंचे प्रिशणन लािले होते. 

बाहरे हत्तींच्या पतुळयाशेजारी आमचे फोटोसेशन (एकमेकािंचे ििडी 

हत्तीशेजारी फोटो काढर्े)  झाल्यावर जेवर्ाच्या शोधात (गजथे शाकाहारी व 

मािंसाहारी िोन्ही गमळेल पर् तो बार नसेल) चालत चालत स्वारिेट िाठले व 

शेवटी स्वारिेटसमोरील 

एका इरार्ी प्रकारचे पर् 

इरार्ी नव्ह े अशा रेस्तोरिंट 

मध्ये जेवलो. स्वारिेटला 

पोहोचलो तर एकही बस 

ररकामी बोररवलीसाठी 

नव्हती. सवण आरगित! 

शेवटी भरलेली पी.एम.टी. बस पकडून (उभ्याने) परेु् स्टेशन िाठले. परेु् 

स्टेशनच्या एस.टी. स्थानकावर तीच पररगस्थती! बाहरे जाऊन टयाक्सीची 

चौकशी केली तर आज त्यािंचे भाव ििनाला गभडलेले! शेवटी एसी 

(गशवनेरी)च्या रािंिेत मोजनू साडेतीन तास उभे रागहल्यावर (एक गमगनटही 

कमी नाही) आम्हाला ७ वाजता गशवनेरी गमळाली. (तेवढ्यात चालत मुिंबई 

िाठली असती) आमची बस टोल प्लाझाला पोहोचल्यावर भरपरू गिवसाची 

इच्छा परू्ण करण्यासाठी फ्रें च टोस्ट (अिंड्याच्या बलकात बडुवलेला पाव) 



खायला िेलो. १५ गमगनटे उशीर झाला. बसचालक गशव्या घालत होता. 

(ओरडत होता.) रात्री १२ साडेबाराच्या समुारास बोररवलीला न्यािंसी एस.टी. 

स्थानकावर पोहोचलो. कुत्र्यािंच्या भीतीने घरी चालत जायची गहमत नव्हती. 

ररिाही गमळत नव्हती. शेवटी चलुतभावाला स्कूटी घेऊन बोलावले. तोही 

म्हर्ाला, “काय एवढी हौस होती?” 

     

  



 गभिवर्- मयरेुश्वर अभयारण्य- ३१-१-२०१५ ला माझी कार घेऊन चालवत 

पणु्याला गनघालो. जाताना एक्षप्रेस्स हायवे लािला व लिात आले की 

िाडीतील पेट्रोल ररझवणला लािले आह.े पगहला टोलप्लाझाला मी उजव्या 

लेनला असल्याने पेट्रोल पिंपावर जाऊ शकलो नाही. आता लोर्ावळयाला 

उतरून पेट्रोल भरून परत येताना परत टोल भरावा लाितो का ते मागहत नाही. 

ह े१ टेन्शन व त्यात िसुऱ्या टोल नाक्यावर गखशातली पावती िाखवण्यासाठी 

काढण्याच्या भरात समोर उभ्या असलेल्या िाडीवर आपटलो. त्या िाडीला 

मािच्या बाजलूा टायर असल्याने गतला काही झाले नाही. तरी ते चौघे मला 

मारायला आले. मी िाडीतनू बाहरे पडलोच नाही. मि त्यािंनी माझ्याकडे माझा 

निंबर मागितला. मी त्याना माझे गव्हगजगटिंि काडण (प्रत्यिात ते माझे काडण 

नव्हतेच! ते िसुऱ् याचे होते. त्यािंनी त्याच्यावरील पिव्या बगघतल्या व अजनू 

बडबडले. एवढा सगुशगित मार्सू आगर् असा वाितो?) गिले. मला गशव्या 

घालत ते गनघनू िेले. मि त्यापढेु मी पेट्रोल भरून थोडेसे खाऊन, चहा गपऊन 

पणु्याला साडू बिंधूिंकडे िेलो. साडू बिंधूिंनी िाडी पाकण  करताना िरवाजाची काच 

एवढया जोराने बिंि केली की ती गबघडली. आता रात्रभर काच उघडीच! पहाटे 

४ साडेचारला १- २- २०१५ ला गसद्धी िाडणनसमोर, साडू बिंध ुमला सोडून, ते 

परत िाडी घेऊन घरी िेले. ‘इनसचण आउट्डोअर’ या सिंस्थेने ३५ सीटरची 

व्यवस्था केली होती. वाटेत प्रथम नाश्ता करून ‘अगग्नपिंख’ या िटाबरोबर 

बोटीने गभिवर् धरर्ाकडे (उज्जनी जलाशय- परेु् सोलापरू रस्ता) िेलो. 

अग्नीपिंखवाले  पक्षयािंसाठी हवेत अन्न गभरकावयाचे. ते खायला पार्पिी 

जमायचे. ह ेसवण बघनू झाल्यावर, परत गकनाऱ् याला येऊन जेवल्यावर आमचा 

ओररएन्टेशन प्रोग्राम झाला. गतथनू परत येताना मध्येच उतरून आम्हाला एका 

पार्थळ जािेकडे (माशी ल्यािंड) कवडीपाटला नलेे. गतथे अजनू पिी पागहले. 



निंतर मयरेुश्वर अभयारण्यात िेलो. गचिंकारा पागहल.े निंतर एका जािी उतरून 

त्यािंनी ििडाखाली गवन्चवािंचा शोध घेतला, सापडले नाहीत. िेको सापडला. 

पकडून आम्हाला िाखवला व सोडून गिला. पिी, गचिंकारा  बघण्यासाठी 

मनोरा आह.े गतथनू लािंबवर एक ससार्ा रूगस्टिंि (सिंध्याकाळची वेळ) 

करताना गिसला. चहा गपऊन पणु्याला परत आलो. रात्री वाटेतच हडपसरला 

बस पकडून परेु् रेल्वे स्थानकावरून येरवड्याला साडू बिंधूिंच्या घरी िेलो. 

िसुऱ् या गिवशी सकाळी फक्त एका फूड प्लाझाला थािंबलो. िाडीची काच 

उघडीच! ब्याि पाठीवर घेऊनच खायला बाहरे पडलो. मि परत िाडीत बसनू 

मुिंबईपयांत चालवत आर्नू गतसऱ् या गिवशी िाडीची काच िरुुस्त करून 

घेतली. (२-२-२०१५) 

  

  



    ९ फेब्रवुारी ते १३ फेब्रवुारी २०१५– मी व माझा गमत्र आमच्या 

लहानपर्ीच्या िोव्याच्या गमत्राला भटेायला टे्रनन े िेलो. त्याने करमाळी 

स्टेशनवर त्याची कार आर्ली होती. त्याने आपल्या घरी पर्जीला, िोवा  

403001 येथे राहायला नेले. सकाळी बोंडला फोरेस्टचे बगुकिं ि करून, िगिर् 

िोव्यात घेऊन िेला. आम्हाला चचेस व िवेळे बघण्यात रस नव्हता. फेरी 

बोटीवर िाडी चढवनू, पलीकडे जाऊन आम्ही एका हॉटेलात जेवलो.  

सिंध्याकाळी मािंडवी निीतील 

त्याच्या कु्रझवर, (प्याराडाईझ कु्रझ, 

इथे त्याचा ‘पॅटसोन कॅटेररस आगर् 

किं सलटन्ट्स’    नावाचा एक 

छोटासा फास्ट खाद्यपिाथाणन्चा 

स्टोल होता) तो आम्हाला घेऊन 

िेला. गतथे पोतुणिीज, कोळी व 

पागिमात्य अशी  ३ लोकनतृ्ये 

पागहली. प्रत्येक लोकनतृ्यानिंतर 



उपगस्थताना मिंचावर बोलावनू नाचण्याची सिंधी गिली िेली. आधी मलु,े 

त्यानिंतर जोडपी आगर् निंतर परुुषािंना मिंचावर नाचण्याचा आनिंि गिला िेला. 

िसुऱ्या गिवशी सकाळी बोंडला फोरेस्टला प्रयार् केले.  त्यागिवशी िपुारी 

त्यािंचे प्रार्ीसिंग्रहालय बगघतले.  डुक्कर, कासव, झ ू बाहरेील सरडा! 

सिंध्याकाळी तेथील धारबािंिोड्याचा गशमिोत्सव पाहीला. वेिविेळया िावाचे 

गचत्ररथ, त्याच्यासमोर नाचर्ारे स्थागनक कलाकार, वेिवेिळया वेशभषूा 

घालनू गफरर्ारी स्थागनक मिंडळी असा तो स्पधाणत्मक सर् असतो. िसुऱ्या 

गिवशी सकाळी मी व माझा मुिंबईचा गमत्र तेथील एका स्थागनक मार्साबरोबर 

(फोरेस्ट िाडण) जिंिलात गफरावयास िेलो. त्याने गवचारले की, “कमी 

अिंतराच्या रस्त्याने जाउया की जास्त अिंतराच्या रस्त्याने?” माझा गमत्र 

म्हर्ाला की “अथाणतच! कमी अिंतराच्या रस्त्यान”े. बडण वॉगचिंि साईटवर 

िेलो. वाटेत वेिवेिळया पक्षयािंची गकलगबल ऐकावयास येत होती. मािणिशणक 

सािंित होता की, तो छोटा पिी आह.े त्याला नाव वैिेरे काही माहीत नव्हते. 

(सवण पक्षयािंना तो एकाच नाव सािंित होता.) त्याला फक्त जिंिलात जार्ारी व 



येर्ारी पायवाट मागहती होती. वाटेत ‘गवडो’ कोळयाची जाळी गिसली.  

येताना एक राखाडी धनेश पिी गिसला. आल्यानिंतर सािंितो की “आपर् जर 

लािंबच्या वाटेने िेलो असतो तर आपल्याला िवे गिसले असते.” आम्ही 

म्हर्ालो की, “आधी सािंगितले असते तर आम्ही लािंबच्या वाटेने िेलो 

असतो.” माझा िोव्याचा गमत्र म्हर्ाला की तो व त्याची पत्नी चहा प्यायला 

जवळपास िेली असता त्यािंना िवा गिसला. त्या गिवशी सिंध्याकाळी परत 

पर्जीला िेलो. िसुऱ्या गिवशी पहाटे मी जोग्िीन्िला जाऊन आलो. तेव्हा 

झोपलेले पर्जी पागहले. सकाळी फक्त चहावाले उठलेले असतात. गतथे 

नाश्त्याला पावाचे वेिवेिळे प्रकार असतात. चपाती, भाकरी कोर्ी खात 

नाही. कु्रझच्या स्टोलवर ‘स्यािंडगवचेस’ पोहोचवनू आम्ही िोव्याच्या िसुऱ्या 

टोकाला तािंबडीसलुाणला एक महािवेाचे िऊेळ पाहावयास िेलो. याचे वैगशष््टय 

असे की ह े अगग्नजन्य खडकाचे बनवललेे आह.े. सिंध्याकाळी 

समदु्रगकनाऱ्यावर िेलो. भरपरू वनवे व नो एन्त्र्या आहते. कुठेही फलक नाहीत. 

बाहरेच्याला काहीही कळर्ार नाही व आयता वाहतकू पोगलसािंच्या तावडीत 

सापडर्ार. रात्री हॉटेलात जेवल्यावर आईस्क्रीम खायला िेलो. इथे ओला 

कचरा व सकुा कचरा वेिवेिळा ठेवावाच लाितो, नाहीतर ििंड आह.े 

गिल्लीकराना वाटते, की इथल्या स्थागनक गस्त्रया पािात्य सिंस्कृतीच्या अधीन 

आहते, (आपल्याला सहज उपलब्ध आहते.) म्हर्नू ते क्लबमध्ये त्यािंची छेड 

काढावयास जातात व स्थागनकािंशी रोज भािंडरे् करतात. इथले पेट्रोलपिंपवाले, 

स्थागनकािंना वेिळा िर लावतात व बाहरेच्या राज्यािंना वेिळा! जर तमु्ही 

महाराष्ट्रात नोंिवलेली िाडी घेऊन पेट्रोल भरावयास िेलात तर ‘कोकर्ी’त, 

तमु्ही स्थागनक आहात असे सािंिावयास लािते. आम्ही टे्रनने मुिंबईस परत 

आलो. 



      

  



 िोल्डन प्यािोडा, िोराई- १९-२-२०१५ ला एस्सेलवल्डणसाठी जार्ाऱ्या 

िोराई खाडीवरून सटुर्ाऱ्या बोटीने िोल्डन प्यािोडाला माझे कुटुिंब व मावस 

मेहुर्ीचे कुटुिंब जाऊन आलो. िशणकािंमध्ये बौद्ध धमीय (भारतीय व पौवाणत्य 

िशेातील) यािंचा भरर्ा जास्त होता. इतराना एस्सेलवल्डण (माझी सदु्धा माझ्या 

कुटुिंगबयािंच्या आग्रहाने, एकिा प्रेस मधील एका गमत्राने पास गिल्याने, ज्यात 

मी, मी ज्या शाळेतील सहकारी आगर् छात्रभारतीतील एक गमत्र, जाऊन 

आलो होतो, पर् मला त्या उिंच व विेात गफरर्ाया राईडसची भीती वाटते, 

ऑक्टोपसवाल्या राइड मध्ये चक्कर येते पर् तो सहकारी आर्ी माझा मलुिा 

गबनधास्त राईडसवर बसतात.) व वोटर गकिं िडममध्येच (एकिा 

कुटुिंगबयािंबरोबर इथेपर् जाऊन आलोय.) जास्त इिंटरेस्ट होता. आतमध्ये 

भलेमोठे गवपश्यना कें द्र आह.े 

     

  



  ३ ४ २०१५ ला सकाळी पणु्याच्या इनसचण आउट्डोअरच्या कायणकताण 

प्रगशिर् कायणक्रम २०१४ अिंतिणत प्रकल्प सािर करण्यासाठी िोराई 

खाडीजवळील खारफुटी जिंिल पाहावयास िेलो होतो.  मनातनू मडस्कीपसण 

शोधायचे होते पर् जेव्हा पागहजे तेव्हा सापडतील तर ते प्रथम उभयचर 

कसल?े निंतर थोरल्या भावाच्या सासऱ् यािंच्या श्राद्धकमाणसाठी भाई िंिर खाडीवर 

िेलो तेव्हा ह े मडस्कीपसण सापडले पर् तेव्हा िरज नव्हती व योग्य वेळही 

नव्हती!  

  

  



    १७ एगप्रल ते २८ एगप्रल २०१५- खाजिी कामासाठी, मी व चलुतभाऊ 

मालवर्ला िेलो. गचवल्याची येळ! घरात बेडूक (एगप्रल मगहन्यात जािा 

होता?) 20 5 15 मी एकटाच त्याची होंडा याकटीव्हा घेऊन सिंध्याकाळी 

तोंडवळीला िेलो. रस्त्याची कामे चाल ू होती. मावसमेहुर्ीच्या आत्येकडे, 

मावसमेहुर्ीकडे िेलो. मावसमेहुर्ीच्या आत्येभावान ेगतथे ररसोटण बािंधले आह े

ते बगघतले. परत मालवर्ला जायला गनघालो, तर रस्त्याचे डािंबरीकरर्ाचे 

काम चाल ू होते. रात्र व्हायला आलेली. चलुतभावाने सािंगितले होते की 

अिंधार पडायच्या आत परत ये. डािंबरीकरर्ाचे काम लवकर होण्याची गचन्ह े

गिसेनात. माझ्याबरोबर इतरही िचुाकी, गतचाकी, चारचाक्या िाड्या उभ्या 

होत्या. एक चारचाकी िाडी गनघनू िेली. १-२ िचुाक्याही गनघाल्या. कामिार 

‘वडारी’ भाषेत आम्हाला पढेु जाऊ नका म्हर्नू सािंित होते. मला त्या गस्त्रया 

काय सािंिताहते ते कळेना. मी डेअररिंि करून िाडी घातली. चाकात डािंबरी 

खडे अडकून िाडी बिंि पडली. पढेुही सरकेना, मािेही जाईना. डािंबरात 

अडकली. कामिारािंचे काम सिंपवण्याची घाई असल्याने, तेही मितीला 

येईनात. शेवटी स्थागनक मितीला आले व िाडी उचलनू बाजलूा घेतली. 

तेवढ्यात ‘मावसमेहुर्ीचा आत्येभाऊ’ही आला. गवजेरीच्या प्रकाशात 

िाडीच्या चाकात अडकलेले मोठे खडे काढले, तेव्हा िाडी हलली. पर् चाल ू

होईना. शेवटी धक्का मारत परत त्याच्या घराकडे (मधल्या तोंडवळीत) 

आर्ली. शेवटी रात्री त्याच्याकडेच मकु्काम टाकला. रात्री कोंबडा खाला. 

सकाळी भाच्यािंना घेऊन डािंबरीकरर् सरुु व्हायच्या आत मालवर् िाठले. 

वाटेत ‘फाटक्या वडा’जवळ मोर पागहला. लहानपर्ी या झाडाकडे जायला 

वायिंिर्ीहून अख्खा डोंिर चढून पायी जावे लािायचे. आता रस्ता बाजनूे 



जातो. मेहुर्ी व सास ू ररिाने मालवर्ला आले. गतथनू टाटा इिंगडका घेऊन 

पेडण्याला भिवती िवेीकडे िेलो. येताना आरोन्द्यास, आरवलीच्या वेतोबाचे 

िशणन घेऊन गशरोडामािे वेंिलु्याणच्या उभ्या िािंड्यावर सासचू्या शेजा-यािंच्या 

घरात जाऊन सािरी मािाणने मालवर्ला आलो. त्या एवढुश्या रस्त्याला 

महामािण नाव गिलेय. येताना भगवष्यातला चीपीचा गवमानतळ पागहला. रात्री 

मेहुर्ी, सास ू व भाचे मालवर्ला रागहले. िसुऱ्या गिवशी सकाळी त्याना 

तोंडवळी फाट्याजवळ सोडले. गतथनू ते भिविंतिडहून येर्ारी एस.टी. 

पकडर्ार होते. डािंबरीकरर्ामळेु ररिा बिंि होत्या. मी त्याना सोडून 

आचऱ्याला जाऊन पेट्रोल भरले, चाकातली हवा तपासली, नाश्ता केला व 

परत आलो. बघतो तर काय? अजनू एस.टी. आली नव्हती. माझी िाडी घेऊन 

तोंडवळीला जायची तयारी नव्हती. (परवाचा डािंबरीकरर्ाचा अनभुव!) परत 

अडकून पडलो तर काय घ्या? शेवटी एस.टी. आली. ते बसले. मी मालवर्ला 

िेलो. 28 4 15 तोंडवळी अना हडकरचे resort! निंतर माझा िसुरा 

चलुतभाऊ मालवर्ला आला. 1-2 5 15ला वाइिंिर्ीला मकु्काम! ३ मे 

२०१५ ला त्यािंच्याबरोबर (२ भावािंबरोबर) परत पेडण्याला िेलो. गशरोड्याला 

मावसआजीच्या नातवाच्या लग्नास हजर रागहलो. येताना वेतोबाला जाऊन 

कलीच्या पलुावरून परत आलो. गतथनू मालवर्चा धक्का िाठला. रोज रात्री 

जेवल्यावर कुल्फी खाल्ली. 21 5 15ला मालवर्च्या िारासमोर बेडूक 

पागहला. गसिंधिुिुण गकल्ला- हा गकल्ला फक्त एकाच शत्रपूासनू असिंरगित आह,े 

तो म्हर्जे प्लागस्टक! गतथनू करली निीच्या पलुावर िेलो. 

  



      कोहोज गकल्ला टे्रक:- (२४/४/२०१५) इतराना जर या टे्रकला घेऊन 

जायचे असेल तर आधी आपर् हा टे्रक करायला हवा म्हर्नू सगचांि 

आउट्डोअरच्या ३ सिस्यािंनी म्हर्जे मी, बब्बी व वेन्काने कोहोज 

गकल्ल्याला जायचे ठरवले. बब्बी अिंधेरीला राहायला. वेंका मलुुिंडला. 

वेन्काला म्हटले की त ूकल्यार्ला जा व गतथनू एस.टी. पकडून कोहोजच्या 

पायथ्याशी उतार. (वाड्याच्या पढुचा थािंबा). मी व बब्बी पालघरवरून येतो. 

पर् बब्बी ऐकायला तयार नव्हता. त्याने त्याला िािरवरून येऊन आम्हाला 

भेटायला सािंगितले. चकुामकु झाली तर? शेवटी आम्हाला पालघरला 

पोहोचायला १० वाजले. मािणिशणनपर वतृ्तपत्रीय लेखािंत असे म्हटले होते की 

पालघर स्टेशनवरून गतथपयांत जाण्यासाठी एस.टी. गमळते म्हर्नू! पवूेला 

उतरल्यावर कळले की सवणकाही पगिमेला आह.े गतथे एस.टी. स्थानक कोर्ी 

िाखवेना! शवेटी ररक्शावाल्याना गवचारले तर ते म्हर्ाले ६ सीटर मनोर 

फाट्यापयांत जाते, गतथनू २री वाहने गमळतात. इतराना म्हर्ालो, मनोर 

फाट्यावरून काही गमळाले नाही तर ‘मामाचा िाव’ ररसोटणला जाऊन येऊ. 

चािंिले जेवर् तरी गमळेल. पर् मनोर फाट्यावरून त्या िावाला जायला 

एस.टी. गमळाली. गतथे पोहोचेपयांत ११ वाजनू िेले होते. पलीकडे १ बिंि 

शाळेसारखी इमारत होती. गतथे चौकशी केल्यावर कळले की तेथील व्यक्ती 

जेवर् परुवते पर् त्या गिवशी सटु्टी होती. त्या इमारती शेजारूनच रस्ता वर 

जात होता. गतथनू पढेु िेल्यावर २ फाटे फुटत होते. काही व्यक्ती डावीकडच्या 

बाजलूा जात होत्या. आम्ही प्रथम डावीकडे जाऊ लािलो, तेवढ्यात 

उजवीकडून एका व्यक्तीने हात िाखवला. जवळ िेल्यावर त्याने सािंगितले, 

तमु्ही चकुीच्या रस्त्याने जात होता. तो कधीचा हाक मारत होता पर् 

आम्हाला ऐकायला येत नव्हते. शेवटी त्याने आम्हाला एका तलावाजवळ 



आर्नू सोडले. मािे १ मलुिा कोठून पडला, त्याची समाधी कोठे आह े ती 

गिशा िाखवली. म्हर्जे कुठे जाऊ नका ते सािंगितले. गतथे १ िाववाल्या तरुर् 

मलुािंचे टोळके बसले होते. त्यािंच्याकडे जात म्हर्ाला, एवढ्या उशीरा 

तमु्हाला ‘िाईड’ गमळर्ार नाही. शगनवारी- रगववारी लहान मलुे सकाळी रस्ता 

िाखवायला येतात. आज िरुुवार होता व िपुार झाली होती. आम्ही गतघेही 

४७-४९ वयाच्या िरम्यान होतो. त्याने आम्हाला सािंगितले की तलावाच्या 

बाजचू्या रस्त्याने पढेु जा व पढूुन रस्ता आह.े आम्हाला काही तो रस्ता 

सापडला नाही व आम्ही तलावाला वळसा घालनू वर िेलो. १ वाजल्यानिंतर 

आम्ही एका अवघड जािी पोहोचलो की गजथनू वर चढायला काहीच मािण 

नव्हता. आता परत खाली उतरावे ह े उत्तम! माझ्याकडे ‘सामी डायरेक्ट’ 

किं पनीचा गमल्कशेक होता. तो गतघाना वाटला. बब्बीने आिंबा आर्ला होता, 

तो कापनू वाटला. वाटेत भजी घेतली होती ती खाल्ली. गलिंबाचा रस बनवनू 

प्यालो. आमच्याकडचे पार्ी सिंपले. आता फक्त बब्बीकडे पाण्याची बाटली 

गशल्लक होती. खाली उतरर्ार तेव्हढ्यात शेवटचा प्रयत्न म्हर्नू वर जाऊन 

बगघतले तर रस्ता सापडला. त्या मार्साच्या सल्ल्यानसुार गकल्ला डावीकडे 

असायला पागहजे होता. चालत चालत चढत चढत एका सकुलेल्या 

ओढ्याच्या बाजलूा येऊन पोहोचलो व त्याच्या मळु स्थानाकडे जात होतो. 

माझा व बब्बीचा जनुा अनभुव (भीमाशिंकर) सािंित होता की जसजसे आपर् 

वर जाऊ तसा रस्ता अजनू अवघड बनत जार्ार. बब्बी म्हर्त होता, परत 

जाउया पर् आम्ही ऐकायला तयार नव्हतो. शेवटी एक आडवी जार्ारी 

पायवाट गिसली. डावीकडची वाट पकडली. ओढा (सकुलेला) पार केला व 

आम्हाला ििडावर रिंिवलेले बार् गिसले. बब्बी म्हर्ाला “चला, आता 

खाली जाऊ” पर् आमची जनुी ‘गजद्द’, आम्हाला सोडायला तयार नव्हती. 



वर डोंिराचे टोक गिसत होते. त्याच्यापलीकडे गकल्ला असर्ार. बब्बीला 

आता चालायची सवय रागहली नव्हती. याच्या उलट वेंका रोज त्याच्या 

कॉलोनीत २ तास जोगग्ििंि करत होता. शेवटी बब्बी थकला व म्हर्ाला “ मी 

थािंबतो. तमु्ही जाऊन या. तोपयांत मी तमुची वाट बघतो.” वर चढल्यावर वाट 

अजनू अवघड बनत िेली. माझ्या पायािंत िोळे यायला लािले होते. िपुारचे 

ऊन रर्रर्त होते. पाण्याची एकुलती एक बाटली बब्बीकडेच रागहली होती. 

एकिाचा तो डोंिर चढलो. बघतो तर काय, अजनू तेव्हढाच डोंिर चढायचा 

बाकी होता. आता मात्र माझी सहनशक्ती सिंपली. मी वेन्काला म्हटले “परत 

जाउया”. गजथे बब्बीला सोडले गतथे उतरून बघतो तर बब्बीचा पत्ताच नाही. 

बब्बी परत खाली उतरायलाही लािला होता. आता हा सापडला नाही तर! 

तार् यायला लािला! खाली उतरल्यावर उजव्या बाजलूा १ डबक्यासारखे 

पार्ी होते. गतथनू बब्बीला फोन लावला. बब्बी अजनूही मािेच होता. आम्ही 

त्याला ओलािंडून पढेु आलो होतो. तो कुठेतरी भलत्या जािी आमची वाट 

पहात थािंबला होता. त्याला पढेु यायला सािंगितल.े हा पठ्या परत िसुऱ्या 

रस्त्याला लािला. त्याला म्हटले, “ परत थोडा वर ये, डावीकडे वळ. परत 

डावीकडे वळ. आम्ही वाट बघतोय!” तर तो म्हर्तो “मी खाली जातो. तमु्ही 

पर् खाली या. आपर् खाली भेटू.” त्याला म्हटल ेिपुारचे ४ वाजनू िेलेत. 

सिंध्याकाळ झाली, अिंधार पडला आगर् या खालच्या जिंिलात हरवलो तर 

परत आपर् सापडर्ार नाही. तेव्हा एकत्र राहूया.” शेवटी आला. त्याच्याकडे 

असलेली पाण्याची बाटलीही सिंपवली. खाली तळयातले माती तरिंित 

असलेले पार्ी प्यालो. आता चालवत नव्हते. पायाची नखे कापली 

नसल्याचा त्रास बटुानतनू जार्वायला लािला होता. सकाळच्या इमारतीपयांत 

पोहोचलो. पार्ी प्यालो. रस्ता िाखवर्ाऱ्याच े आभार मानले. त्याचा 



भ्रमर्ध्वनी क्रमािंक घेतला. (आता तोही हरवलाय!) तेवढ्यात आमची 

एस.टी. आली. वेंका कल्यार्ची एस.टी. पकडून िेला. मी व बब्बी 

पालघरच्या एस.टी.त चढलो. एस.टी. स्थानक येईपयांत ठार झोपनू िेलो होतो. 

पालघरला उतरून एका काहीच गमळत नसर्ाऱ्या हॉटेलमध्ये (राइस plate? 

नाही, चपाती भाजी? नाही. िाल राइस? नाही.) आमलेटपाव खाल्ला. चहा 

प्यालो व गवरारला जार्ारी टे्रन पकडून व गवरारवरून िसुरी लोकल टे्रन 

पकडून बोररवलीला आलो. बब्बी अिंधेरीला िेला. कोहोजच्या गकल्ल्याकडे 

जाताना प्रथम 1 तलाव लाितो. त्याला वळसा घालनू टे्रकची सरुुवात करावी. 

गतकडे सफेि रिंिाने खरु्ा केलेल्या आहते, त्या शोधाव्यात अन्यथा 

आमच्यासारखे चकुावयास होईल. 
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जाऊन आलो. (भगवष्यकाळातील सहल स्थळ बघण्यासाठी) 

  

  



   18-7- 2015 रोजी डेक्कन एक्स्प्रेसने सकाळी 7 वाजता गनघनु पणु्याला 

िेलो. पणु्याच्या इनसचण आउट्डोअसणबरोबर तागम्हर्ी घाटात िलेो. जाताना 

एका हॉटेलात थािंबनू ओररएन्टेशन कायणक्रम झाला. रात्री आम्ही प्रथम िेको 

पागहले. तज्ञािंनी पकडून िाखवले. रात्रीचे पतिंि, बेडूक, टोड, खोडात लपलेले 

टोड, गभिंतीवरील बेडूक, डराव- डराव करर्ारे बेडूक, गक्रकेट बेडूक, गिवड 

साप िाखवले, हाताळायला गिले. क्याट स्नेक, बलु फ्रॉि (नर बेडूक) 

झाडीतनू, ओढ्यातनू पकडून िाखवले. ओढ्याला एवढी िती होती की 

कमरेभर पाण्यातनू आम्ही एकमेकािंचा हात धरून चालत होतो, नाहीतर वाहून 

िेलो असतो. रात्री एका घरात मस्त जेवर्ाची व्यवस्था केली होती. १९-७-

२०१५ ला मध्यरात्रीनिंतर २ वाजता, एका जािी उतरून, घनिाट अिंधार, फक्त 

िाडीचा प्रकाश, आम्हाला त्यािंच्याकडे असलेले, हवेसाठी गछद्र असलेल्या 

प्ल्यास्टीकच्या बरर्ीतील २ गबनगवषारी व एक गवषारी (रस्सेल्स व्हायपर) 

साप रस्त्यावर सोडून िाखवले व परत पकडून बरर्ीत ठेवले. त्यािंचे फोटो 

काढू गिले. माझ्याकडच्या कॅमेरा मध्ये अिंधारात फोटो काढायची यिंत्रर्ा 

नव्हती, व मोबाइल डेड! प्रचिंड थिंडी! रात्री साडेतीन वाजता आम्हाला गसद्धी 

िाडणन, परेु् येथे सोडण्यात आले. इतरािंकडे वाहने होती. फक्त मी व माझी 

सहकारीर् (वय ४०-४५) (इनसचण आउट्डोअसणची व्होलगन्टअर टे्रगनिंि 

प्रोग्रामची माझी सहगवद्यागथणनी- २०१४ची ब्याच) आमच्याकडे कोर्तेही 

वाहन नव्हते. एकही ररिा यायला तयार नव्हती. मि आम्ही चालत गनघालो. 

भर रात्री मी व ती पणु्याच्या रस्त्यावर िप्पा मारत चालत होतो. माझ्या 

मोबाईलची ब्याटरी सिंपली होती. (चागजांि उतरले होते.) मध्यिंतरी एक कुत्रा 

आमच्या गिशेने धावत आला. मि अचानक त्याला काय झाले, मागहत नाही, 

बाजलूा गफरत शेपटी हलवायला लािला. रस्त्यावर गचटपाखरूिखेील नव्हते. 



निंतर काही वेळाने एक ररिा गमळाली, गजने मला स्वारिेटला व गतला गतच्या 

घरी स्वारिेटच्या 1 स्टॉप पढेु! (पणु्याला) सोडले. मला रात्रीची कनाणटक- 

मुिंबई एगशयाड गमळाली गजने मी पहाटे मुिंबईत घरी परतलो. (सिंपरू्ण रात्र जािनू 

काढली होती.) 

  

  



   कास पठार:- 19 9 15 सातारा – सकाळी माझ्या टाटा इिंगडका कारने 

गनघालो. बब्बी माझ्या घरी आला होता. माझा मलुिाही सोबत होता. गतथनू 

आम्ही ठाण्याला वृिंिावन सोसायटीत िेलो. गतथे माझ्या लहानपर्ीच्या २ऱ्या 

गमत्राचे घर होते. हा सध्या अमेररकेत स्थागयक आह.े साताऱ्याला 

पोहोचण्याच्या आधी एका हॉटेलात जेवर्ासाठी वळलो. िाडी पाकण  करर्ार 

तेव्हढ्यात माझा मलुिा म्हर्ाला, “इथे मी येऊन िेलोय. ह ेफार महाि हॉटेल 

आह.े” परत मािे वळवर्ार, तेव्हढ्यात िाडी बिंि पडली. चालचू होईना. 

धक्का स्टाटणही नाही. ब्याटरी नक्कीच उतरली नव्हती. गहटर िऊेन पागहला. 

नो स्टाटण. शेवटी उतरून गतथेच जेवायला िेलो. हॉटेल मालकाला गवचारले, 

जवळपास कोर्ी इलेगक्ट्रगशअन कम मेकागनक आह े का? त्याने 

साताऱ्यावरून एकाला बोलावले. त्यान ेआमच्या ब्याटरीला व स्टाटणरला एक 

वायर जोडली आगर् म्हर्ाला. “आता वायर काढेपयांत िाडी बिंि पडर्ार 

नाही.” त्याने त्याच्या ग्यारेजला िाडी नेली. उजव्या बाजचू्या प्यानेलला ििंज 

लािला होता. िरुुस्त केल्यावर फक्त २०० रुपये घेतले. मुिंबईकर असता तर 

लटुले असते आम्हाला! मि माझ्या गमत्रानेच बगिशी म्हर्नू १०० रुपये गिले. 

त्याचे ग्यारेज कासच्या वाटेवरच होते. त्याने कल्पना गिली होती की वर थिंडी 

आह ेम्हर्नू! पर् आम्ही िािंभीयाणने नाही घेतले! वर एवढी थिंडी की गवचारू 

नका. माझ्या अिंिावर पावसाळी गविंड चीटर (गविंड गशटर नव्ह)े होते, पर् 

त्याचा काही उपयोि नव्हता. कास पठार िशणन बिंि झाले होते. आम्ही गतथेच 

एखाद्या हॉटेलमध्ये राहायचा गनर्णय घेतला. गजथे आम्ही रागहलो गतथे (हॉटेल 

धनसािर, अिंबानी सातारा- कास मािण, तालकुा सातारा) समोर पावसामळेु 

गचखल झाला होता. रात्री अजनू १ िट गतथे जेवायला आला. त्यातील एकच 

व्यक्ती पणु्याची होती. इतर केरळ ते पिंजाब वरून आले होते. त्यािंचा 



आपापसात फक्त इमेलिारे सिंपकण  होता. (व्हाटसप्प  नाही, फेसबकू नाही, 

ट्वीटर नाही, इनस्टाग्राम नाही! या काळात सदु्धा!) ते रात्री कोर्ाच्या तरी 

िावकऱ्याच्या घरासमोर स्लीगपिंि ब्यािमध्ये झोपले. एवढया थिंडीत, 

मानायला पागहजे! रात्री उगशरा जेवनू, मािंसाहारी पतिंिाचे गनरीिर् करत 

आम्हीही झोपलो. 20 9 15 

सकाळी कास पठारावर फोटो 

काढायला, फुले बघायला िेलो.    

मिंगजरीची फुले   खरे तर ही फुल े

आमच्या कोकर्ातही असतात, 

िेंि फुले फक्त इथे मोठ्या सिंख्येने 

असतात एव्हढेच! ७ वषाणनी 

फुलर्ारी कारव्ही या वषी फुलली होती.  प्रचिंड धकु्यात, मला थिंडी 

वाजल्यामळेु डोके िखुत होते.  परेुसा सयूणप्रकाश नसल्याने माझा मलुिा, हौशी 

फोटोग्राफरही वैतािला होता. पर् बब्बी काही परतायला तयार नव्हता. त्याने 

फुलािंची मागहती 

असलेली २ पसु्तके 

गवकत घेतली. १ 

मराठीत व १ 

इिंग्रजीत. पढुच्या 

रगववारी पत्नी व 

त्याच्या मलुाला 

घेऊन येईन म्हर्ाला. 

आलाही! जाताना 



एक्स्प्रेस हायवे सिंपल्यावर आमच्या िाडीचे याक्सल कशावर तरी आपटले. 

आवाज यायला लािला म्हर्नू ग्यारेज शोधले तर रगववारी रात्री सवण ग्यारेजेस 

बिंि. शेवटी एक ग्यारेज सापडले. त्याने तात्परुते ठोकून गिले. िाडी घरी 

आर्ली व २ऱ्या गिवशी स्थागनक ग्यारेजला नेली. १२००० रू.चा चनुा! 

प्रवासाव्यगतररक्त खचाणचा! (१९ ते २० सप्टेंबर २०१५) 

   

  



     25 10 15 ला नॅन्सी कॉलॉनी, बोररवली पवुण येथनु िपुारी 12 वाजता 

गशवनेरी पकडुन वनज येथे उतरलो. त्याच गिवशी स्वारिेटला सिंध्याकाळी 

7.31 ला गशवनेरी पकडुन नॅन्सी कॉलनी, बोररवली पवुेला उतरलो. सपुरमाइिंड 

टे्रगनिंि!  

    

  



    20 गकिं वा 24 11 2015 ला छत्रपती गशवाजी टगमणनस येथनु (या गिवशी 

मला कळले की रेल्वेस्टेशनवरुन वायफाय गमळते. पर् मला गमळाले नाही.) 

सकाळची टे्रन पकडून नागशकला पतुण्याबरोबर उतरलो. ररिा ठरवली. प्रथम 

वाटले जास्त भाडे आकारतोय मि ‘बस पकडून िेलो असतो तर बरे झाले 

असते.’ पर् जेव्हा आम्ही यशविंतराव चव्हार् मकु्त गवद्यापीठाच्या 

इमारतीसमोर उतरलो तेव्हा लिात आले की इथे िसुरे कुठलेही वाहन गमळाले 

नसते. नागशक बस स्थानकाजवळून मुिंबईला जाताना खाजिी बस पकडली तर 

गतने सिंपरू्ण मुिंबईचे िशणन घडवनू मला सिंजय िािंधी राष्ट्रीय उद्यानाकडे सोडले. 

  



    ६ गडसेंबर २०१५ ला सकाळी भरती असेल व फ्लेगमिंिो गिसतील म्हर्नू 

मी व माझा मलुिा गशवडी जेट्टीला िेलो. मुिंबई नचेर फोटोग्राफसण मीटअपपैकी 

फक्त ३ जर् आले. ज्याने मागहती गिली होती तो आलाच नाही. जेट्टीच्या 

बाजचू्या गतवरािंच्या जिंिलात पोगलसािंनी जाऊ गिले नाही. फ्लेगमिंिोचे िशणन 

झाले नाही. मलुिा जाम वैतािला. निंतर शेजा-यािंनी सािंगितले की त्या जिंिलात 

एक 

कॉ िंक्रीट

चा रस्ता 

आह,े 

गतथे 

फ्लेगमिंिो 

गिसतात 

म्हर्नू.  

रिंिीत 

करकोचे! 

  



       १४-१२-१५ ला चलुतभावाबरोबर त्याच्या मामाकडे अनाणळयाला 

उल्कावषाणव पाहायला िेलो. 

  



     २४ गडसेंबर २०१५ ला १७ सीटरने थोरल्या भावाच्या गमत्राना व त्यािंच्या 

कुटुिंबाना व वगहनीला घेऊन वायिंिर्ीस जावयास गनघालो. थोरला भाऊ (जो 

आधीपासनूच वायिंिर्ीत जाऊन रागहला होता.)  म्हर्ाला होता की “त्यािंना 

आपला कोंकर् िाखवण्यासाठी मुिंबई िोवा महामािाणने घेऊन ये.” आधीच या 

मुिंबईकरािंनी खोपोली फाट्यावर नाश्ता करायला खपू वेळ घालवला. त्यािंना 

वेळेची, प्रवासाची काही काळजीच नव्हती. त्यािंना वाटत होते 2 तासात 

वायिंिर्ी येईल. आपर् सावकाश जाऊ. वळर्ावळर्ाच्या रस्त्याने मलुािंना 

उलट्या झाल्या. आधीच पोटात पाष्टा, फ्रें च फ्राइज अशासारखे फास्ट फूड 

होते. आमच्या 17 सीटरचा चालक वाटेतील पोगलसािंना पैसे िणे्यासाठी 

माझ्याकडूनच पैसे घेत होता. थोरला भाऊ यावर गचडला होता, “आपर् योग्य 

असताना त्यािंना पैसे िणे्याची िरज नाही,” असे त्याचे म्हर्रे् होते. १६ 

तासािंचा प्रवास झाला. ४ गिवसािंची सटु्टी आल्यामळेु अधी मुिंबई बाहरेिावी 

चालली होती. मार्िावला ट्रागफक जाम! रात्री ११ वाजता वायिंिर्ीला 

पोहोचलो. यावेळी रायव्हर घरापयांत आला. मािच्या वेळी तो एवढा 

घाबरला होता, की िीड गिवस िाडीतच बसनू होता. ‘कोकर्ातली भतूा लई 

वाईट! एकिा धरल्यानी की सोडुक न्हायत!’ ‘ती परत आलीय!’ सकाळी 

शहाळयाचे पार्ी, समदु्रस्नान, जीप राइड (बीचवर), आचऱ्याच्या बाजारात 

मासे खरेिी यात वेळ काढून आम्ही मालवर्ला गसिंधिुिुण बघायला िेलो. 

जाताना कालावलीच्या पलुावर थाम्बनु छायागचत्रर् केले. धक्क्यावर गसिंधिुिुण 

गकल्ल्याचे गटगकट काढायला एवढी ििी (४ गिवसािंची सटु्टी म्हटल्यावर, 

ममु्बईकर, सािंिलीकर, कोल्हापरुकर सिळे आले होते) की गवचारू नका. 

अख्खा‘ धक्का’ भरला होता. आज काही निंबर लािला नसता. स्कूबा 

डायगव्हिंिला तीच पररगस्थती! नोंिर्ीचा िर चढ़ा होता. िसुऱ्या गिवशी 



सकाळी साडेसातच्या आधी आलो असतो तर स्वस्तात गमळाले असते. पर् 

आमचा िट‘ सयूणविंशी’. वोटर स्पोट्णसचा धोका (ििीचा) पत्कारायला आम्ही 

तयार नव्हतो. शेवटी शीतपेये (सरबत)े गपउन व जेवनु आमचे धरुीवाड्यातील 

घर पाहावयास िेलो. तत्पवूी ‘पान’ खान, आइसक्रीम सेवन, फोकािंडा गपिंपळ 

िशणन ही महत्वाची कामे उरकली होती. मालवर्मधला त्र्यागफक जामही 

अनभुवनू झाला. खरोखर पयणटकािंना कुठे िाडी घालायची याचा सेन्स नसतो. 

घाई तर प्रचिंड! आमचे घर पाहून झाल्यावर झािंटये काज ू कारखान्यातनु 

काजिुर खरेिी आटोपल्यावर ब्रह्मगिरीची समाधी व गशवकालीन िहुा 

पाहावयास िेलो. वायिंिर्ीच्या घरी पोहोचनू वामकुिी केली. सिंध्याकाळी 

चलुतभाऊ त्याच्या गमत्र- मैगत्रर्ींना घेउन आला. जीपचे समदु्रगकनाऱ्यावर 

चलगचत्र काढून छायागचत्रर्ही परू्ण केले. इतरािंचे गक्रकेट जोमात आले होते. 

परत मालवर्ला जाताना चलुतभावाची िाडी वाळूत अडकली, रुतली! 

फरशी वैिेरे चाकाखाली घालनू ती चाल ु केली. िसूरा गिवस घरातच 

घालवला. सिंध्याकाळी समदु्रगकनारी उभा खो खो खेळताना मी हातावर 

पडलो. हात सजुला. स्नाय ुिखुावले िेले. गतसऱ्या गिवशी सकाळी गनघालो, 

ते रात्री २ वाजता चारकोपला पोहोचलो. आज थोरला भाऊ आमच्याबरोबर 

परत आला. “बघयूा पोगलसािंना का पैसे द्यावे लाितात ते?” पगहल्यािंिा 

पोगलसािंनी चालकाला खाली बोलावल्यावर हाही बरोबर िेला. त्यािंनी 

चालकाचे परवाना पत्र मागितले. Expiry डेट उलटून िेली होती. थोरला 

भाऊ जो परत आला तो परत चालकासोबत पोगलसािंकडे िेला नाही. परत १६ 

तासािंचा प्रवास. अधी मुिंबई रजा आटोपनू मुिंबईत परत आली होती. (२७ 

गडसेंबर २०१५) 



  



    थोरल्या भावाची बोट, अनाणळयाला गवकत घेतली.  १ वषणभर सािंभाळली, 

आपल्याला पागहजे तशी बनवनू 

घेतली. यातले इिंगजन स्टान्डरड 

२००० या िाडीचे आह.े प्रथम मीच 

त्याच्याबरोबर जार्ार होतो, पर् 

मला अचानक ताप आल्याने 

आमचा चलुतभाऊ त्याच्याबरोबर 

िेला. चलुतभावाला पोहता येत नाही. तरी त्याने ह्याच्याबरोबर जायचे धाडस 

िाखवले. चलुतभाऊ, एक तािंडेल व इतर ३ खलाशी याना घेऊन तो मुिंबईहून 

आचऱ्यापयांत ५०० पेिा जास्त नौटीकल मैल, पाण्यातनू चालवत घेऊन 

आला. एकिा अगधकाऱ्याना काििपते्र िाखवताना गचपळूर्जवळ समदु्रात 

बडुाला. एका हातात पासपोटण व िसुऱ्या हातात पेपसण. त्याची उिंची ६ फुट! 

एका खलाशाने त्याला उडी मारून बाहरे काढले. ७ गिवसािंचा प्रवास. प्रत्येक 

धक्क्यावर मकु्काम. एकिा प्रोपेलर कोळयािंच्या जाळयात अडकले. ते िरुुस्त 

करण्यात एक गिवस िेला. समदु्रात गिशा िाखवर्ारे याप चलुतभावाच्या 

मोबाईलमध्ये होते. शेवटच्या टप्प्यात वारा उलटा गफरला म्हर्नू थािंबावे 

लािले. शेवटी आचरा गकनाऱ्यावर बोट लावली व वाइिंिर्ीला मकु्काम! मी 

त्याना परत घेऊन यायला कार घेऊन िेलो होतो. माचण २०१६  

  



     १९-६-१६ ला फोटोग्राफेसण क्लब ऑफ इिंगडया या सिंस्थेबरोबर आमच्या 

मुिंबई नेचर फोटोग्राफसण मीटअपचा एकत्र फोटो शगूटिंि कायणक्रम महाराष्ट्र 

गनसिण उद्यान, धारावी येथे केला. 

  

  



    27-9-2016 रोजी रात्री माझ्या गमत्राची पत्नी त्याला कुठेतरी बाहरे 

जाण्यासाठी प्रेररत करू लािली. त्याने मला फोन केला, की कुठे जाऊ 

शकतो? मी त्याला डहार्लूा जाण्यासाठी सचुवले. त्याने मला मािणिशणक 

म्हर्नू बरोबर येण्यास सचुवले. त्याने सािंगितले की रात्रीची बडोद्याची गतगकटे 

काढून चिंपानेरला जाउया. तो म्हर्त होता की िसुऱ्या गिवशी म्हर्जे २८-९-

१६ ला गिवसभर डहार्लूा भटकायचे. व बोइसरवरून टे्रन पकडून पहाटे 

बडोद्याला जाऊन उतरायचे. मी त्याला सािंगितले की बोइसरवरून असलेली 

िाडी रात्री १२ वाजता आह े व िसुरी िाडी रात्री २ वाजता बडोद्याला 

पोहोचते. तेव्हा पगहल्या िाडीसाठी रात्री १२ वाजेपयांत काय टाईमपास 

करायचा? व जी टे्रन २ वाजता पोहोचते गतथे रात्री २ पासनू पहाटेपयांत वगहनी 

कशी राहर्ार? म्हर्नू आम्ही ही योजना बाि केली व सकाळी मरुुडला जायचे 

ठरवले. िािरवरून एस. टी. पकडून. रात्री ९.३० वाजता पत्नीस सािंगितले होते 

की मी उद्या चिंपानेरला जाईन. १२ वाजता गतला सािंगितले की किागचत 

मरुुडला जाईन. िाडीत बसल्यावर फोन करून सािंिेन. पहाटे लवकर उठून 

व्होट्स अप्प न तपासता आगन्हके उरकली व गनघर्ार तोच व्होट्स अप्प 

तपासला तेव्हा असे लिात आले की गमत्राने रात्रीच सिंिशे पाठवला होता की 

त्यािंच्या मलुाला गपकगनक साठी सोडल्यावर ते गमत्राच्या सासरी जाऊन येर्ार 

होते, त्याला उशीर लािर्ार होता. त्याने फोनवर ‘एस.टी. न्यान्सी कॉलोनी 

एस.टी. स्थानक बोरीवली पवूण येथनू मरुुडला जार्ारी एस.टी. आह े का?’ 

ह्याची चौकशी करायला सािंगितले. मी बाईक घेऊन ब्याि घरीच ठेवनू एस. 

टी. स्थानकावर िेलो व चौकशी केली. ७.३० ची एस.टी. गनघत होती व 

पढुची एस.टी. ८.३० ला होती. त्याना गतथेच बोलावनू घेतल.े परत घरी 

आलो, ब्याि घेतली व पत्नीस सािंगितले की किागचत मरुुडला जाऊ! 



चलुतभावाकडे चहा प्यायला िेलो. त्याने गचपळूर्ला जाता येईल का याची 

चौकशी केली. रात्रभर स्टेशनवर मकु्काम करावा लािला असता! त्याने 

गचपळूर्च्या गमत्राला फोन करून सािंगितले की किागचत ‘आम्ही (म्हर्जे 

गनतािंत, त्याचा गमत्र व गमत्राची पत्नी)’ गतकडे येऊ. फोन करून गवचारले 

असता ह े८.३० पयांत पोहोचर्ार नाहीत ह ेकळले. शेवटी १० च्या समुारास 

चलुतभावान े होंडा याक्टीव्हा वरून मला एस. टी. स्थानकावर सोडले. 

तेवढ्यात ते आले. समोर साताऱ्याला जार्ारी सेमी लक्झरी उभी होती. 

कासला जायचे ठरवनू आतमध्ये गशरलो. त्याला साताऱ्यापयांत एस.टी. ने 

प्रवास करायचा नसल्यान े त्याने ३ गतगकटे पणु्यापयांत वाकड नाक्यापयांत 

काढली. गतथनू परेु् स्थानकाला जाऊन रेल्वेने साताऱ्याला जायची योजना 

ठरली. मी पत्नीस व चलुतभावास फोन करून सािंगितले की आम्ही पणु्याच्या 

गिशेने गनघालोय. गतकीट काढून झाल्यावर तो म्हर्ाला “आपर् पनवेलला 

उतरुया व मरुुडला जाउया.” पनवेलला एस.टी. थािंबलीच नाही. ती हायवेला 

लािनू लोर्ावळयाजवळील या एगशयाडस गजथे थािंबतात गतथे थािंबली. 

वाहक, १५ गमगनटे िाडी थािंबेल असे म्हर्ाला. मी गमत्राला झोपेतनू उठवले व 

खाली यायला सािंगितले. तो म्हर्ाला की आपर् आपला स्टोप आल्यावरच 

उतरू ना! मि मी त्याला सािंगितले की आपर् पनवेल पार करून 

लोर्ावळयाला आलोय. तेव्हा उतरला व आम्ही १ वाजता नाश्ता केला. 

िाडी वाकड नाक्याला लािल्यावर आम्ही ररिा पकडून डािंिे चौकात िेलो. 

गतथनू शेअर ररिाने (६ सीटर) गशवाजीनिर स्थानकाजवळ िेलो. गतथे एका 

हॉटेलात मी प्रातगवणधीसाठी िेलो असता शौचिहृाच्या िरवाजाला कडी 

नसल्याचे व नळाला पार्ी नसल्याचे लिात आल.े बाहरेच्या गपिंपात पार्ी 

होते. जेवर् होईस्तो साताऱ्याला जाण्याची योजना रद्द होऊन गसिंहिडला 



जायची योजना ठरली. स्वारिेटला जायची बस पकडल्यावर तसे पत्नीस व 

चलुतभावास फोन करून सािंगितले. स्वारिेटला पोहोचल्यावर धायरी 

फाट्याला जायला शेअर ररिा केली. गतथनू डोर्जे फाटा! गतथनू चालत 

डोर्जे िावात हॉटेल शोधत गनघालो. सिंध्याकाळचे ५ वाजले होते. गमत्राला 

आताच गसिंहिडावर जाऊन मकु्काम करायचा होता. पर् िाडीच उपलब्ध 

नव्हती. पगहली २ हॉटेले ‘बार सहीत’ असल्यामळेु सोडली. ‘गजथे बार 

असतो गतथले जेवर् खराब असते, िारुड्याना क्वागलटी कळत नाही. माझा 

अनभुव!’ मध्ये एका छोट्या रेस्टोरिंटमध्ये बसनू चहा प्यालो. निंतर एका 

हॉटेलात गशरलो तर खोलीत िळक्या गभिंतींमळेु एकप्रकारचा कुबट वास 

पसरला होता. गतथेच कुठलीतरी बरुशीयकु्त हवा माझ्या फुफ्फुसात गशरली, 

ज्याचा मला काही गिवस त्रास झाला. गमत्राची पत्नी रात्रभर गतथे मकु्काम 

टाकावयास तयार नव्हती. पढुच्या होटेलवाल्याने आम्हाला नकार गिला. 

कारर् त्याच्याकडे एका तासाला एवढे उत्पन्न होते जे आम्ही सिंपरू्ण गिवसाच े

गिले असते तरी कमी पडले असते.. पढुचे हॉटेल जरी बारवाले असले तरी 

त्यािंच्या खोल्या स्वच्छ होत्या. गतथे मकु्काम केला. मला परत चहा प्यायची 

हुक्की आली. गमत्र व वगहनी ५ गमगनटात येतो असे म्हर्ाले पर् अधाण तास 

त्यािंचा पत्ताच नव्हता. फोन केल्यावर त्याने पत्नीस गवचारले “चाय गपनेको 

जाना ह ै क्या?” गतने नकार गिल्यावर “तो येत नाही” अस े म्हर्ाला. तो 

गवसरूनच िेला होता की त्याने मला ५ गमगनटात यतेो असे म्हर्ालाय. शेवटी 

मी एकटाच िेलो, चहा प्यालो व गफरायला बाहरे पडलो. गजथनू गसिंहिडला 

जायला जीप्स असतात गतथे जाऊन आलो. वाटेत अिंधारात एका 

हॉटेलमधील कुत्रा येर्ाऱ्या जार्ाऱ्या कोर्ालाही भनु्कायचा, अिंिावर यायचा. 



वाटले गमत्राला फोन करून बोलवावे पर् ‘आमचा गमत्र मला मित 

करण्याऐवजी उलट त्या कुत्र्यालाच भडकवायचा’ म्हर्नू तो बेत रद्द केला. 

खोलीवर येऊन पसु्तक वाचत बसलो. टी.व्ही. चालत नव्हता. ८.३० ला 

गमत्राला फोन केला की “जेवायला जाउया का म्हर्नू” तर ह्याने चक्क तार्नू 

गिली होती. शेवटी त्याला तयार करून खाली आर्ले. जेवर् झाल्यावर रात्री 

११ वाजेपयांत पररसरात शतपावली केली. म्हर्ायला लािला “आपर् 

सकाळी िसुरीकडे जाऊ. तोरर्ा गकिं वा राजिडावर?” म्हर्ालो “आपर् फक्त 

या हॉटेलात राहण्यासाठी इथे आलोय का?” आता गसिंहिड बघनूच जायचे! 

29 9 2016 रोजी सकाळी लवकर उठलो. ७ वाजता! हॉटेलमध्ये चहा 

इतक्या सकाळी गमळत नव्हता, म्हर्नू गफरायला बाहरे पडलो. एका 

हॉटेलमध्ये चहा प्यायला िेलो. गतथे मालक व िसूरा एक ग्राहक यािंच्यात 

‘कािंिा गमळत नव्हता तेव्हा!’ अशा िप्पा रिंिल्या होत्या. परत येताना एका 

तारेवर एक मेलेले ‘फ्लागयिंि फॉक्स’ जातीचे वटवाघळु लटकत होते. 

आल्यावर ८ वाजता आिंघोळीचे िरम पार्ी नळाला आले. गमत्राला 

उठवायला िेलो तर वगहनीची आिंघोळ झाली होती. पर् गमत्र म्हर्ाला 

आपल्याला ९.३० वाजता चेक आउट करायचेय ना? मि मी ९ वाजता 

उठतो.” नगशबाने लवकर उठून त्याने आिंघोळ केली. माझे पसु्तक वाचनू 

सिंपले होते. आता काही टाईमपास गशल्लक रागहला नव्हता. बाहरे जाऊन 

छायागचत्रर् करण्यागशवाय! आम्ही ९.३० च्या आधीच चेक आउट करून 

गनघालो. शेअर जीपमध्ये १ स्त्री नािपरूहून आली होती. गतला एक तासात 

गसिंहिड पाहून परत जायचे होते. अजनू २ मलुी नािपरूच्याच होत्या पर् 

पणु्याला एम.पी.एस.सी. गकिं वा य.ुपी.एस.सी. च्या परीिेच्या अभ्यासासाठी 

कोर्त्यातरी क्लासला होत्या. त्यािंनाही लवकर जायचे होते. अजनू २ मलुे 



होती. त्याना घाई नव्हती. जीपचालकाने प्रस्ताव ठेवला की ‘जाण्याचे ५० व 

येण्याचे ५०’ असे १०० रुपये द्या. २ तासात परत या. आमचा गमत्र भडकला. 

“का म्हर्नू २ तासात परत यायचे? आम्हाला पागहजे तेव्हा येऊ. ही िाडी 

सोडून िसुऱ्या िाडीत जाऊन बसयुा.” त्या मलुी म्हर्ाल्या “इथे सवण 

िाडीवाले असेच वािर्ार.” आम्ही १२ जर् होतो. िाडीत कसेबसे बसलो 

होतो. तरी तो अजनू २ जर्ािंची वाट बघत होता. शेवटी आम्ही प्रत्येकी १० 

रुपये जास्त काढायचे ठरवले. वर पोहोचल्यावर तो त्या मलुाना म्हर्ाला 

“तमु्ही पैसे आल्यावर द्या.” पर् ती मलुे म्हर्ाली “नाही. तमुचे ६० रुपये 

आताच घेऊन ठेवा. आमची लवकर परत येण्याची खात्री नाही.” त्या मलुी 

मात्र लवकर परतर्ार होत्या. त्या गवचारत होत्या “पणु्याला परत कसे 

जार्ार?” मी म्हर्ालो “५० निंबरची बस गमळते.” त्यािंनी गवचारले “त्यािंच्या 

वेळा काय आहते?” मी म्हर्ालो “मागहत नाही. पर् डोर्जे फाट्यावरून 

शेअर ररिा गमळतील.” मी गमत्राचे ऐकले ते फार बरे झाले, कारर् इतक्या 

वेळा आलो पर् ‘घोड्याची पािा’ पगहली नव्हती. ती यावेळी पागहली. िपुारी 

जेवायच्या वळेी भजी खाल्ली व चहा प्यालो. गमत्राने गतथे चािर पसरली व 

त्यावर लविंडला. तो उठायलाच तयार नाही. कलाविंतीर् बरुुजाला नवीन नाव 

‘हवा पोइन्ट’ आह ेही नवीन मागहती गमळाली. गतथे ह ेजोडपे अििी टोकावर 

जाऊन बसले. कासचे फुलािंचे िागलच,े फुलपाखरे, मधमाश्या आिी कीटक, 

अनेक प्रकारचे पिी गिसत होते. एक पक्षयािंचे प्रकाशगचत्रर् करर्ारा िट 

पणु्याहून आला होता. कारव्ही या वषीही फुलली होती. लोकमान्य 

गटळकािंच्या घराआधी जेवर्ाची व्यवस्था होती. गमत्राला म्हर्ालो “जेवयूा,” 

तर तो म्हर्ाला “आताच भजी खाल्लीय. आपर् गजथनू िाडी सटुते, गतथ े



जाऊन खाऊ.” म्हर्नू लोकमान्य गटळकािंच्या घराचे छायागचत्रर् करावयास 

िेलो, तर गतथे ते जीपमधील २ तरुर् बसले होते. त्यािंचाही फोटो काढला. 

त्यािंचा सिंपकण  क्रमािंक घेतला. अजनूही सिंपकाणत आह.े आता त्यापैकी एक 

मुिंबईत राहतोय. त्याला मुिंबईत घर शोधायला मीच मित केली. बाहरे आलो 

तर माझा गमत्र व वगहनी जेवायला (?) एका चािरीवर बसनू मला बोलावत 

होते(!) जाताना कुल्फी खाल्ली. तळावर ३.३० वाजता पोहोचलो. जीपमध्ये 

आम्हीच पगहले! १३ जर् जमावायास ५ वाजले. चौिाव्याचे पैसे भरावयास 

जेव्हा आम्ही ७ जर् तयार झालो, (इतर कामिार असल्याने ते त्यािंचे फक्त ५० 

रुपये भरर्ार होते) तेव्हा त्याने जीप काढली व डोर्जे फाट्याला सोडले. 

गतथनू आम्ही िसुरी शेअर जीप केली. धायरी फाट्यावरून पी.एम.टी. बस 

पकडून स्वारिेटला! स्वारिेटला मी न्यािंसी कॉलोनीला जार्ाऱ्या 

एगशयाडमध्ये बसलो व गमत्र परेु् स्टेशनकडे टयाक्सी पकडाविंयास रवाना 

झाला. माझी िाडी लोर्ावळयाला फक्त १५ गमगनटे थािंबर्ार होती म्हर्नू 

िरम िरम मसाला डोसा घाईघाईत खाल्ला व चहा प्यालो. िाडीत झोपलो. 

न्यािंसी कॉलोनी एसटी स्थानकावर उतरून ररिा पकडली. घरचे जेवर् न 

जेवता १ वाजता झोपावयास िेलो. २ उलट्या केल्या. रात्री २.३० वाजता 

उठून परत उलटी गकिं वा वािंती केली. ४ वाजता उठून परत. ५ वाजता परत. ६ 

वाजता परत. ६ उलट्यात सवण मसाला डोसा, चहा, कुल्फी, ज्वारी- 

बाजरीच्या भाकऱ्या, वािंग्याचे भरीत, गपठले, चटण्या, भजी इत्यािी व बाहरेचे 

पार्ी बाहरे पडले होते. 

  



       २५-१०-२०१६ रोजी िपुारी ३.३० वाजता ओला बकु केली व गतला 

आमच्या घरासमोर बोलावले. मी व माझा चलुतभाऊ िाडीत जाऊन बसलो. 

चालक िजुराथचा होता. सासिीरजवळ त्याचे िाव होते. सतत मावा खाऊन 

थोड्या थोड्या वेळानिंतर चालत्या िाडीचा िरवाजा उघडून बाहरे थुिंकायची 

त्याला सवय होती. िाडी घेऊन िसुऱ्या गमत्राच्या घरी जहुुला िेलो. गतथनू 

त्याला घेऊन नािंििावच्या काशीि बीचजवळ गनघालो. जाताना लवकर 

जाण्यासाठी गचरनेर फाट्याजवळून उरर्मािे जार्ारा रस्ता पकडला. असे 

वाटले की इतका खराब रस्ता िसुरा नसेल. लवकरच तो िैरसमज िरू झाला. 

अगलबािवरून काशीिल्ा जार्ारा रस्ता तेवढाच वाईट होता. गजथे ४ तासात 

पोहोच ू शकलो असतो गतथे ७ तास लािले. भरपरू वेळ प्रवास करूनसदु्धा 

मकु्कामाचे स्थळ येईना! असे वाटले की आम्ही पढेु आलो की काय? म्हर्नू 

मािे गफरून परत गनघालो असता एक पोगलसािंसारखी गिसर्ारी व्यक्ती 

मोटारसायकलीवरून आली. गतने सािंगितले की आम्ही बरोबर रस्त्यावर होतो. 

अजनू ८ गक.मी. वर ते गठकार् आह.े आधी उजव्या बाजलूा काशीिचा िािंडा 

(समदु्रगकनारा गकिं वा चौपाटी) लािेल, मि ते गठकार् आह.े त्याने आम्हाला 

त्याच्यापाठी पढेु यावयास सािंगितले. आम्ही वळून त्याच्या मािे जाईपयांत तो 

अदृश्य झाला. पाय उलटे होते की नाही ते बगघतले नव्हते. निंतर गिसला! 

म्हर्तात ना! गशजेपयांत िम गनघतो, गनवेपयांत गनघत नाही! ते ८ गक.मी. काही 

सिंपायला तयार नव्हते. शेवटी एकिाचे अिंतर सिंपनू आम्ही फामणहाऊसवर 

पोहोचनू जेवनू झोपलो व िसुऱ्या गिवशी सकाळी गनघनू परत घरी आलो. 

     

  



    १७ जलुै २०१६ रोजी रगववारी एका सामागजक सिंस्थेबरोबर गभवपरुी 

धबधब्यावर कजणतच्या पढेु जायला गनघालो. सरुुवातीला छत्रपती गशवाजी 

स्थानकावर (सी. एस. टी.) सकाळी ७ ची कजणत लोकल पकडली. इतर 

कोर्ालाही मी ओळखत नव्हतो. प्रथम काही जर्ािंशी सिंपकण  साधला असता, 

काही जर् िसुऱ्या डब्यात चढले आहते व इतर मधल्या स्थानकावर चढर्ार 

असल्याचे कळले. पर् छ. गश. ट. वरच एवढी ििी होती की इतर स्थानकािंवर 

चढरे् अशक्य होते. पढुच्या भायखळा स्थानकावर तफुान ििी आत गशरली. 

निंतर िािर फुल्ल! ठारे् गवचारायलाच नको! कल्यार् अशक्य! मी 

गखडकीजवळ बसलो होतो. मला उतरायचे कसे याची गचिंता होती. पर् 

माझ्यासमोर उभे असलेल े तरुर् पर् गतथेच उतरर्ार असे कळले. शेवटी 

सिंपरू्ण डबा गभवपरुी स्थानकावर ररकामा झाला. काहीजर् मात्र आधीच्या 

नेरळ स्थानकावर उतरले. ‘आता इतराना कसे शोधायचे?’ हा प्रश्न होता. मी 

कोर्ते पावसाळी ज्याकेट घातले आह,े कुठे उभा आह ेया सवाांचे वर्णन िते 

त्या सिळयाना िाठले. ३० जर् होते. १ मलुिी या टे्रनमध्ये चढू शकली 

नव्हती. ती मािच्या टे्रनमधनू आली. पाउस भरूभरूत होता. गबस्लेरीचा खोका 

घेऊन, आम्ही जय मल्हार हॉटेल िाठले. गतथे नाश्ता करून त्यािंच्याकडून 

त्यािंची खोली भाड्याने घेतली. एकच खोली गमळाल्याने कपडे बिलायला 

कधी परुुष बाहरे, कधी गस्त्रया बाहरे! गतथनू धबधब्याला जायला शोटण कट 

असल्याचे कळले. पावसाची भरुभरु चालली होती. जाताना एका घराच्या 

अिंिर्ात मोर गिसला. पाळला होता वाटते! जातानाची वाट शेर्ाने भरली 

होती. एका पठारावर पोहोचलो. समोर तलाव होता. उजव्या बाजलूा काही 

तरुर् प्यायला िेले होते. डाव्या वाटेला २ पोलीस िारुड्याना जायला अडवत 



होते. कोर्ी तरी सािंगितले, तो धबधबा खपू लािंब आह.े म्हर्नू त्याच पठारावर 

आमच्यातल्या एका मलुाचा वाढगिवस साजरा केला. व्यवगस्थत केक वैिेरे 

फासनू! निंतर आमची ओळख परेड झाली. परत जायला गनघालो. तेवढ्यात 

कोर्ीतरी सािंगितले की धबधबा गतथेच आह.े आता पोलीसही जेवायला िेल े

होते. २ वाजनू िेले होते. जाताना वाटेत घसरायला होत होते. प्रथम तो तलाव 

उजवीकडे लािला. आमच्यातले ४ जर्, त्यात ज्याचा वाढगिवस झाला तो 

सदु्धा, तलावात पोहायला उतरले. मध्ये १ छोटासा धबधबा गिसला. म्हटले, 

१- १ करून यातच आिंघोळ करू. पर् पढेु िेलो. वाटेत भाताची शेते, 

आमच्या िावासारखी! एक छोटासा ओहोळ, त्याला घातलेला बािंध, एक 

छोटीशी झोपडी, त्याला मध्ये मध्ये घातलेले गनळया मेर्कापडाचे छप्पर, 

िायी, बैल, शेळया, आगिवासी शेतकरी, धनिर! जाताना २ फाटे आले. 

आम्ही वरचा फाटा घेतला. एक साहसी टे्रक आयोगजत करर्ारा िट लहान 

मलुाना व तरुर्ािंना परत घेऊन चालला होता. पर् तो रस्ता काट्यानी, तारािंनी 

बिंि केला होता. आम्ही अजनू वरच्या अिंिाला िेलो. गतथे एकाने काटे तोडून 

तात्परुती वाट केली होती. त्यातनूच तो िट येत होता. तेवढ्यात त्यातल्या 

एका स्त्रीने लोटािंिर् घातले. ती त्या तारेत अडकली. गतच्या सहका-यािंनी 

गतला उठवले. मि आमच्यातल्या एकाने ती तार धरून ठेवली. आम्ही 

सािंभाळून पढेु चालायला लािलो. वाटेत एका छोट्या धबधब्यात लोक नहात 

होते. आमच्यातले काही गतथेच जायचे म्हर्त होते, पर् आमच्यातल्या तो ४ 

जर्ािंचा िट (मघाचसा पोहर्ारा) डोंिराला वळसा घालनू मोठ्या 

धबधब्याकडे गनघाला होता. आम्हीही िेलो. गतथनू एक उिंचवटा, एकमेकािंचा 

आधार घेत व िते चढलो. समोर बघतो तर त्या धबधब्यावर प्रस्तरारोहर् 

नव्ह,े उतरर् चालले होते. तो मघाचसा प्रस्तरारोहर्वाला िट, धबधब्यावरून 



िोरी टाकून काही जर्ाना उतरवत होते. कॅमेरा न आर्ण्याचे वाईट वाटले. 

मोबाईल वापरला पर् स्क्रीनवर धबधब्याचे तषुार उडण्याची भीती! 

चालायला १ तास लािला होता. धबधबा म्हर्जे काय? आहा! असा पाठीवर 

घेतलाय म्हर्ता! चािंिला १ तास मसाज करून घेतला. बाहरे पडायचे मनच 

करत नव्हते. पर् वरती पावसाचा विे वाढला, तसा धबधब्याचा वेिही 

वाढला. प्रस्तर उतरर् करर्ा-यािंनी आटोपते घेतले होते. खाली िढूळ पार्ी 

येत होते. धबधब्यातनू एखािा ििड येऊन डोक्यावर पडण्याची भीती होती. 

कमीतकमी १ तास चालत, मनषु्यवस्ती नव्हती. कोर्तेही वाहन येऊ शकत 

नव्हते. शेतातली पायवाट, पाण्याचे वेिवान ओहोळ, नाले वैिेरे! त्यामळेु 

जवळपास डॉक्टर नाही, इगस्पतळ नाही. एखािा िेला तर हरकत नाही, पर् 

त्याच्या/गतच्या घरी जाऊन काय सािंिायचे याचा तार् येतो ना! शेवटी 

गनघालो. परत घसरिुिंडी चाल ूझाली. तो ४ जर्ािंचा िट वर डोंिरावर चढून 

गजथनू ती मलुे प्रस्तर उतरर् करत होती गतथे जाऊन आला. परत जाताना 

वाटेत िारुड्यािंचा खच पडला होता. कोर् इथे गझिंित होते, कोर् गतथे! 

आम्हाला वाटेत एक नाला ओलािंडायचा होता. गतथे काही िारुडे आम्हाला व 

इतराना आधार द्यायला उभे होते. त्यागशवाय तो वेिवान प्रवाह ओलािंडरे् 

कठीर् होते. जे स्वत:च नीट उभे राहू शकत नव्हते, त्यािंच्या आधाराने आम्ही 

पढेु सरकत होतो. पाउस जोरात सरुु झाला होता. परत १ तास चालल्यावर तो 

मोर त्याच जािेवर बसला होता. आम्ही त्या खोलीकडे (इमारतीतील) 

पोहोचलो. सरुुवातील जे िेले ते गनराश झाले कारर् चावी मािनू येर्ा-यािंकडे 

होती. परत तोच प्रकार. मलुे बाहरे तर मलुी आत! मि मलुी बाहरे तर मलुे 

आत! आता सकेु कपडे घातल्यावर पाउस नकोसा झाला. हॉटेलला पोहोचलो 

तर ५ वाजनू िेले होते. तरी जेवायला लोकािंची ििी होतीच. पर् आमचे 



बगुकिं ि सकाळपासनू असल्याने आम्हाला आधी जेवायला गमळाले. चहा न 

गपता स्टेशन िाठले. स्टेशनवर एक िारुडा तरुर् आपल्या िटात बोलताना 

सहजपरे् आई- बगहर्ीवरून असलेल्या गशव्या वाक्या- वाक्यात उद्धतृ करत 

होता. ह्यािंच्या वाक्यािंची सरुुवात व शेवट सहजपरे् या शब्िािंनी गकिं वा गलिंिाचा 

उल्लेख असलेल्या अपशब्िािंनी होतो व त्याचे याना काहीच वाटत नाही. मी 

सहज प्रगतगक्रया म्हर्नू ‘गक्लक गक्लक’ उच्चारले. आमच्याबरोबर असलेली 

१ स्त्री सिंतापाने त्या मलुास बोलली. त्यावर तो मदु्दामनू परत तसेच बोलायला 

लािला. आम्ही िप्पपर्े सहन करण्यागशवाय काही करू शकत नव्हतो. 

तफुान ििी! मुिंबईकडे जार्ाऱ्या टे्रनमध्ये चढायलाच गमळेना. कजणतकडे 

जार्ाऱ्या टे्रनची वाट पागहली. त्यातही आम्हा चौघाना चढायलाच गमळाले 

नाही. इतर प्रथम शे्रर्ीतनू, अपिंिाच्या डब्यातनू वैिेरे िेले. तीच टे्रन परत 

आली तर आम्हाला परत चढायला गमळाले नाही. काही िारुडे बिंि 

िरवाजावर लटकून वैिेर िेले. आम्ही कजणतला जार्ारी पढुची टे्रन पकडली. 

गतथे मी अध्याण सीटवर बसनू कजणत पयांत व गतथनू पढेु लोकलने ठाण्यापयांत 

प्रवास केला. त्यावेळी माझ्याबरोबर असलेल्या सहप्रवाशाने सािंगितले की त्या 

खोलीची चावी त्यािंच्यात गखशात चकूुन रागहली. ते घरी िेल्यावर कुररयर 

करतील पर् प्रत्यिात (?) त्यािंनी केली नाही. मी ठार्े स्टेशनला उतरून रात्री 

साडेआठ – नऊला चहा प्यालो व ठार्े- बोरीवली बसने व पढेु ररिाने रात्री 

१२ वाजता घरी पोहोचलो. निंतर जेवनू गिवसभर ओले असलेले मधमेुहग्रस्त 

पाय सकुवनू रात्री १ वाजायच्या समुारास झोपलो. 

     

  



   ३१ जलुै २०१६ रोजी पहाटे उठून ‘मानसी पयणटन’ आयोगजत गनसिण 

ररसोटण, सातपाटी येथे गनघालो. बरोबर २० वषीय मलुिा व १८ वषीय 

पतुण्याही होता. मलुाला आिल्या गिवशी जबरिस्त सिी झाली होती. त्याला 

सािंगितले की त्याचे पैसे आधीच भरले आहते. ते फुकट जातील. जास्तीत 

जास्त आपर् तरर् तलावात न उतरता गकिं वा रेन डान्समध्ये न गभजता समदु्र 

गकनाऱ्यावर जाऊ! गतथे छायागचत्रर् कर! बरोबर त्याचा कॅमेरा ठेवायचा 

‘आधार’ही घे. ते वजन घेऊन तो उत्साहात गनघाला. पतुण्याही तरर्तलावात 

पोहायला गमळर्ार म्हर्नू गनघाला. आमच्यातल्या एकाने व्होट्सयापवर 

जागहरातच तशी केली होती. तरर्तलाव आह,े समोर समदु्र चौपाटी आह.े 

आम्ही २७ सीटर बस बकु केली होती. प्रत्यिात फक्त १९ लोकच आले. निंतर 

लिात आले की त्यागिवशी लोकािंची िटारी होती. आमच्यासारख्या 

कुटुिंबवत्सल, िारू न गपर्ाऱ्या लोकािंबरोबर ते कसे येर्ार? आम्ही सीटवर 

झोपनू िेलो. पालघरवरून सातपाटीला जाताना वाटेत अनेक धबधबे लािले 

पर् गतथे लि न ितेा आम्ही ररसोटणला पोहोचलो. तरर्तलाव लहान 

मलुािंकरता होता. त्यािंच्या जागहरातीत तरर् तलावाचा उल्लेख नव्हता म्हर्नू 

त्यािंनी फसवले असे आम्ही सािंि ू शकत नाही. रेन डान्स होता. कार मधल े

सिंिीत वाजवनू त्यािंनी आम्हाला नाच करण्यासाठी सिंिीतही परुवले. पर् माझा 

मलुिा व पतुण्या जे रािाच्या भरात वर जाऊन बसले ते जेवायलाच व निंतर 

चहा प्यायला खाली उतरले. व्होट्सयापवर च्याट करत, मोबाईलवर िार्ी 

ऐकत, िेम खेळत व झोपनू त्यािंनी गिवस काढला. आम्ही नाचनू झाल्यावर 

समदु्रावर एक वेिळी वाट शोधनू िेलो. पाउस असल्याने समदु्राला भरती 

होती. गकनारा अस्वच्छ होता. फक्त पाण्यात पाय बडुवला. पोहलो नाही. 

धोका पत्करला नाही. आमच्यातल्या एकीची चप्पल वाटेवरच्या गचखलात 



अडकून तटुली. िपुारचे जेवर् शाकाहा-यािंसाठी व मािंसाहा-यािंसाठी पवणर्ी 

होती. तािंिळाच्या भाकऱ्या, भाज्या, साधा भात, मसाले भात, वरर्, पापड, 

कोगशिंबीर, िलुाबजामनू व त्यावर गशरा. पोट तडुुिंब भरून त्यावर अजनू भर 

पडली होती. आमची िपुार िप्पा मारण्यात व परत घरातच नाचण्यात िेली. 

चहा गपऊन गनघालो. तोपयांत पतुण्याला चलुत भावाने सिंिशे पाठवला होता 

की वरोर फाटा ते बोरीवली या पगिम एक्षप्रेस्स महामािाणवर परू आल्यान े

ट्रागफक बिंि करण्यात आलेय. मािण वळवलाय व चक्का जाम झालाय. इतरही 

िरूिशणनवरील अशा प्रकारच्या बातम्या आम्हाला परुवत होते. पर् जेव्हा 

आम्ही िेलो तेव्हा मात्र िळा ते िळा ट्रागफकगशवाय जास्त त्रास न होता इिंच 

इिंच सरकत आम्ही घरी पोहोचलो. 

   

  



     १४ ऑिस्ट २०१६ च्या रगववारी परत एका िगहसर पगिम येथील 

खाजिी इगस्पतळात काम करर्ाऱ्या प्रयोिशाळा तिंत्रज्ञािंबरोबर व तेथील 

गवद्याथ्याांबरोब

र गभवपरुीला 

जायला 

गनघालो. 

यावेळी मात्र 

एक शाळेची 

१७ सीटर बस 

बकु केली. 

बसला 

बोलावल े ६ 

वाजता, आली ६.४५ ला व हा िट गनघाला, ८.४५ ला! २ तास मी सिंजय 

िािंधी राष्ट्रीय उद्यानाजवळ उभा! भारतीय लोकाना इतरािंच्या वळेेची किरच 

नसते ह े खरे! आिल्या गिवशी मुिंबई परेु् महामािाणवर झालेली तफुान ििी 

वाचली व ऐकली होती. तो टोलही वाचवायचा होता. म्हर्नू कल्यार् 

शहरातनू िाडी काढली तर त्याच्यापेिाही ििी जास्त, ट्रागफक जाम वैिेरे! 

काही गवद्याथ्याांनी व तिंत्रज्ञािंनी डबे आर्ले होते. कल्यार् ओलािंडल्यावर 

रस्त्याच्या बाजलूा उभे राहून ते डबे खाल्ले. टपरीवरचा कगटिंि चहा प्यालो व 

मािाणला लािलो. गभवपरुी स्टेशन पयांत बरोबर िेलो पर् ििूलला गभवपरुी 

स्टेशन न सािंिता नसुतेच गभवपरुी सािंगितल्याने त्याने (ििूल मॅप) भलतीकडेच 

िाडी नेली. शेवटी स्थागनकािंना गवचारले. त्यािंनी गजथनू आलो होतो तोच रस्ता 

परत िाखवला. परत जय मल्हार हॉटेल िाठले. त्याना आधीच्या ट्रीपची 



आठवर् करून गिली. व ती खोली (इमारतीतील) मागितली. ते म्हर्ाले 

आधीवाल्यानी चावी घेऊन िेल्यामळेु त्याचे कुलपू तोडावे लािले व नवीन 

कुलपू लावावे लािले. तेव्हा आता आम्हाला चावी गमळर्ार नाही. आता 

काय करायचिं? कारर् कपडे बिलायला िसुरे हॉटेल कुठून शोधायचे? आधीच 

िपुारचे २ वाजले होते. मि त्यािंनी आम्हाला गस्त्रयािंसाठी त्यािंचे िोिाम गिले व 

परुुषािंना बाथरूम! आधीचा अनभुव बघता आम्ही आधीच जेवनू घेतले. 

वाटेत तो मोर नव्हता. आमच्याबरोबरचे लोक सेल्फी काढत टाईमपास करत 

पढेु सरकत होते. वाटेत एक ओढा आला.  तो पार करत असता १०० 

रुपयाची नोट वाहताना गिसली. गिसली मला, मी ओरडलो पर् गमळाली 

िसुऱ्याला! नोट नोट पे गलखा ह,ै इस्तेमाल करनेवालेका नाम! परत तो फाटा 

(शेतातल्या वाटेचा) आला. यावेळी वरून न जाता खालच्या अिंिाने ओढ्यात 

गशरलो. आता प्रवाहाचा वेि वाढला होता. ििी नव्हती! ओढ्याखालील 

खडकािंवर शेवाळ साचनू गनसरडेपर्ा वाढला होता. काहीजर्ािंच्या चपला 

वाहून चालल्या होत्या. आयोजकािंनी इतरािंशी नीट ससुिंवाि साधला 

नसल्यामळेु, (कुठे जातोय ते सािंगितले नसल्यान)े काही मलुी ररसोटणला 

जायच्या तयारीने आल्या होत्या. २ मलुे तर सिंजय िािंधी राष्ट्रीय उद्यानात 

जायच्या तयारीने आली होती. एकीने तर घरी सािंगितलेच नव्हते गक ती 

गपकगनकला चाललीय. ती तर कामावर जाण्यासाठी घरातनू गनघाली होती व 

घरी वेळेवर पोहोचर्ार होती. त्यामळेु त्यािंच्या चपला हाय गहल्सच्या, 

गचखलात अडकून बसर्ाऱ्या, गनसरड्या वैिेरे होत्या. मध्ये मध्ये खळाळत्या 

ओढ्यातनू बाहरे येत आम्ही कडेकडेने चाललो होतो. मध्येच एखाद्या 

उन्चवट्यावर चढत होतो. गतथनू २ स्थागनक उन्चवट्यावरून आमची मजा 

बघत िेले. शेवटी ज्या धबधब्यावर जायचे ठरवले होते गतथे न जाता 



भलत्याच धबधब्यावर पोहोचलो. पर् हा धबधबासदु्धा प्रचिंड, वेिवान, 

मसाज करर्ारा वैिेरे होता. इतरािंनी मजा केली. बाहरे पडावेसेच त्याना वाटत 

नव्हते. शेवटी जेवढे आलो तेव्हढेच चालत परत जायचे आह ेह ेसािंगितल्यावर 

ते धबधब्यातनू बाहरे पडले. यावेळी ओढ्यातनू जायचे नाही ह े ठरगवले. 

म्हर्नू एक गनसरडा उिंचवटा झडुपािंच्या फािंद्यािंचा आधार घेत मी वर चढलो व 

इतराना हात िते वर चढवले. माझी ‘आयोगजका’ मैत्रीर् वर चढत असताना 

गतचा पाय गनसटला व गतने सिळा भार माझ्यावर टाकला. आम्ही िोघेही 

घसरलो. सिुवैाणने खाली िडिडत िेलो नाही. परत एक उतार आला, गजथे 

सिळे एकमेकािंचा हात धरून उतरले. गतथे कोर्ी घसरले असते तर अनथण 

ओढवला असता! गतथे िरेु वाट होती. िरेु मात्र सहजपरे् या मािाणतनू जात 

होती. परत ओढ्यात गशरलो. ओलािंडला! एका डोंिरावर चढलो. जाताना 

वाटेत एक परुुष, ४ प्रौढ गस्त्रया व १ लहान मलुिी यािंचा िट गिसला. जो 

धबधब्याकडे चालला होता. सिंध्याकाळचे ५ वाजले होते. त्यािंना जाऊन 

येईपयांत नक्कीच रात्र झाली असती. त्यािंना वाट ही सापडली असती गक नाही 

कोर्ास ठाऊक? त्यािंना सावध करूनही त्या पढेु िेल्या. आता गजविंत आहते 

गक नाहीत, काही कल्पना नाही(!), परत तलावाच्या काठी िेलो. गतथे एक 

स्थागनक िळाने मासे पकडत होता. आमची लोक गतथे जाऊन उभी रागहली. 

सेल्फी, फोटो वैिेरे काढू लािली. त्यािंचे मोबाईल डेड झाले होते तर माझ्या 

कॅमेराने त्यािंनी ९५ फोटो काढले! अजनूही मोर परतला नव्हता. बसमध्ये 

कपडे बिलावे तर बसला पडि े नव्हते. बसचा रायव्हर म्हर्तो की सतत 

कोर्ा ना कोर्ाचा मोबाईल बसमध्ये वाजत होता. परत जय मल्हारला जाऊन 

कपडे बिलले. माझ्या कपड्यािंना बाथरूममधील मतुाचा वास येत होता. घरी 

जाऊन वॉगशिंि मशीनमध्ये न धतुा स्वतिंत्रपरे् धवुावे लािले. चहा, भजी व 



परत चहा झाला. हॉटेलवाल्याना सिंध्याकाळी वर िेलेल्या िटाची मागहती 

गिली. त्यािंनी सािंगितले की ते गतथनूच चहा गपऊन िेले होते. रात्री साडेसात – 

आठ वाजता गनघालो. अडीच तासात मुिंबई! सकाळपेिा लवकर पोहोचलो. 

ििुल वापरूनसदु्धा! पगहल्या व्यक्तीला कान्जरुमािणला सोडले, िसुरीला आरे 

कॉलनीत! तेव्हा आयोगजकेने गवचारले की “बस उडत नेता येईल का?” 

म्हर्नू. कारर् हा सवण कमणचारीविण एका इगस्पतळात प्रयोिशाळा तिंत्रज्ञ म्हर्नू 

कामाला होता. तेथील गिवसपाळीवाले कमणचारी आपले काम आटोपनू ९ 

वाजताच िेले होते. ह े सवण माझ्याबरोबर होते. १० वाजेपयांत इगस्पतळात 

कोर्ी नाही व १ तातडीची केस येऊन िाखल झालेली! म्हर्नू ते घाई करत 

होते. शेवटी आम्हाला बोररवलीला उतरून, बस सरळ इगस्पतळापयणन्त िेली. 

  



     ४ ९ २०१६ रोजी िरे्शचतथुीच्या आिल्या गिवशी हरतागलकेच्या 

गिवशी वाइिंिर्ी िावास जायला गनघालो. पहाटे ४ वाजता उठून जायची 

योजना होती. पर् नेहमीप्रमार्े ६ वाजले. सकाळी थोरल्या भावाने टाटा समुो 

माझ्या इमारतीसमोर आर्ली असता, आमच्या सावणजगनक मिंडपासाठी 

स्वाितासाठी बािंबचूी कमान उभारर्ारी मलुे रस्त्यावर आडवे बािंब ू घालनू 

बसली होती. तो प्रथम थािंबला. तरी ते बािंब ू काढायला बघेनात. मि त्याने 

तशीच िाडी पढेु घेतली, तेव्हा ते भािंडायला आले. पैसे मािायला लािल.े 

नाही गिले! प्रवासाची व गिवसाची सरुुवात अशी झाली! मी, थोरला भाऊ व 

२ चलुतभाऊ िावाला गनघालो. ििुल म्यापवर, मुिंबई िोवा महामािाणवर प्रचिंड 

ििी गिसत होती, म्हर्नू मुिंबई परेु् एक्षप्रेस्स हायवेवरून गनघालो. टोल माफ 

पासवाल्याना फक्त एकच टोल माफ होता. बाकीचे पढुचे कोल्हापरूपयांत सवण 

टोल होते. टोल माफ पासवाल्यािंसाठी जास्त ििी होती. आम्ही टोल भरून 

लवकर गनघालो. कोल्हापरूला िर्पती घेऊन येर्ा-यािंमळेु उशीर झाला तसेच 

आमच्या िाडीचा वेि कमी असल्याने, ििनबावड्याला चहा प्यायला 

थाम्बल्याने, वाटेत भाजी वैिेरे घेतल्याने रात्री पोहोचायला उशीर झाला. 

थोरल्या भावाच्या घरी जाण्यासाठी वाटेत िाडी ठेवनू शेतातनू िडुघाभर 

पाण्यातनू गचखलातनू टोचणच्या प्रकाशात मैलभर चालावे लािते. जेवर्ाची 

ताटे घेतल्यावर लिात आले की वाटेत घेतलेल्या चपात्या िाडीतच रागहल्या. 

मी परत ती वाट तडुवत एकटाच िेलो. परत जाताना बाजनूे कोर्ीतरी प्रार्ी 

चालतोय असे वाटत होते, पाण्यात रार्ा टायग्रीना (गहरव्या गपवळया बेडकाचे 

शास्त्रीय नाव), खेकडे, वेिळयाच प्रकारचे पाण्यात पोहोर्ारे बीटल्स 

पायाजवळ येत होते. टोचणच्या प्रकाशावर अनेक प्रकारचे पतिंि, डास, माशा, 



कीटक झडप घालत होते. 5 9 16 िसुऱ्या गिवशी सकाळी परत त्याच मािाणने 

जाऊन िाडी काढून िावातल्या एका शेजाऱ्याकडून ग्यास गसगलिंडर व पीठ, 

िधु, साखर, चहा इत्यािी सामान घेऊन आलो. मळू घरात िर्पतीिशणनासाठी 

िेलो. कासची फुले आमच्याकडे सदु्धा! रात्री शेजारच्यािंकडे िर्पतीला जाऊन 

आलो.  (6 9 16) गतसऱ्या 

गिवशी सकाळी मालवर्ला 

िेलो. िाडी लावल्यावर 

ररिावाले सािंिायला आल ेकी 

त्यािंची रािंि वाढली व मोठी 

िाडी आली तर तमु्हाला िाडी 

काढायला जमर्ार नाही. मला बसवनू ठेवनू थोरला भाऊ व थोरला 

चलुतभाऊ िेले. मी तार् तर्ावाखाली! उकाडा वाढत होता व बरोबर अशा 

वेळी मला लघवीला जोरात होते. ते परत येऊन िाडी काढली तरी 

ररिावाल्यािंची रािंि काही आमच्यापयांत 

पोहोचली नाही. गसिंधिुिुण निरी आर.टी.ओ. 

ला (िाडीच्या नतूर्ीकरर्ासाठी) िेलो. तर 

िाडीचा वीमा व छायाप्रती काढण्यासाठी 

कुडाळ शहरात जावे लािले. परत आलो तर 

अगधकारी गनघण्याच्या बेतात होते. पर् 

आमच्यासाठी थािंबनू त्यािंनी सह्या केल्या. तरी 

सिंिर्कात नोंि करण्यासाठे अजनू एक गिवसा 

आड येण्यास सािंगितले. पर् त्यािंनी काम वेळेत केल.े आडकाठी केली नाही. 

अगतररक्त पैसे मागितले नाहीत. गसिंधिुिुण निरी आर.टी.ओ.ला सलाम! परत 



येताना मालवर्ला थािंबलो. खरेिी केली. आमच्या घरात जाऊन आलो. 

वायिंिर्ीला घरी पोहोचल्यावर आमच्या िसुऱ्या घरातल्या िीड गिवसाच्या  

िर्पतीचे गवसजणन केले.  मावसमेहुर्ी, भाचे व मेहुर्ीच्या वडलाना घ्यायला 

सरपिंचािंच्या घरी िेलो. त्यािंची ररिा सोडायला लावली. आमच्या िर्पतीकडे 

त्याना घेऊन आलो. सवाणत थोरल्या चलुत चलुतभावाला व ह्या सवाणना घेऊन 

आचऱ्यामाि े पोयऱ्याला त्यािंच्या घरी िर्पतीला िेलो. रात्री उगशरा परत 

आलो. त्या मािाणवरून चालत परत थोरल्या भावाच्या घरी! (7 9 16) चौथ्या 

गिवशी परत आर.टी.ओ! १० गमगनटात काम ओ.के! सिंध्याकाळी िावातच 

केस कापले. स्वस्त व मस्त! (8 9 16) पाचव्या गिवशी मुिंबई! गनघायलाच 

१०.३० वाजले! भावाने आचऱ्यावरून मासे घेतले. कर्कवलीत बफण  व 

थमाणकोल प्यागकिं ि घेतले. आल्टरनेटरचा १ भाि नवीन घेतला. तरीही 

गचपळूर्ला ब्याटरीचा इिंगडकेटर सतत गिसायला लािला. जनरेटर ते ब्याटरी 

वायर सोकेट लजू झाल्यामळेु जनरेटर ब्याटरीला चाजण करू शकत नव्हते. 

म्हर्नू ब्याटरी उतरत चालली होती. न बिंि करता िाडी चालवत िेलो. 

महाडला गवसाव्याला चहा प्यायला िेलो तर िाडी तशीच चाल.ू चावी 

काढताच येत नव्हती. पढेु ट्रकच्या पाठीमािे िाडी ठेवनू द्यायची. ट्रक ४० च्या 

वेिाने तर आम्हीसदु्धा ४०, ट्रक ६० तर आम्हीसदु्धा ६०. पाली- खोपोलीच्या 

रस्त्यावर जायची गहम्मत होत नव्हती. िाडी बिंि पडली तर कोर्ी मित 

करायला थािंबर्ार सदु्धा नाही. रात्री १२ वाजता मािाठार्ेच्या पेत्रोल्पम्पावर 

होतो. 

  



     11 9 16 रोजी पनवेलला धाकटया भावाच्या नवीन घरी िरे्शपजूनाला 

गनघालो. आम्ही (मी, पत्नी, 2 चलुतभाऊ) वाशीला पोहोचलो तरी तो, 

थोरला भाऊ, वगहनी, पतुण्या चारकोपच्या घरातनू गनघाले नव्हते. त्याच्या 

सासरचे पाल्याणवरून गनघाले नव्हते. प्रथम फक्त असे ठरले होते की फक्त घर 

उघडायचे, कलश ठेवायचा, नारळ वाढवायचा व नमस्कार करून गनघायचे. 

मि आयत्या वेळी िरे्श पजून करायचे ठरले. अचानक ओडणरी सटुल्या व 

आमचा मोचाण वाशीला वळला. वाशीला अपना बाझार मध्ये जाऊन खरेिी 

केली. ग्यास गसगलिंडर (छोटा), शेिडी, भािंडी, मसाला िधु बनवण्यासाठी िधु, 

साखर, ताटे व ग्लास प्ल्यागस्टकचे, पजेूसाठी कलश, द्रोर् इत्यािी सामान 

वाशीला गवकत घेतले. नाश्ता करून पनवेलला पोहोचेपयांत ह ेसवण आलेले! 

पजूा, जेवर् आटोपनू परत गनघालो तर थोरल्या भावाची िाडी गबघडली. 

स्त्रीयािंना चलुत भावाच्या िाडीत बसवले. धाकट्या भावाच्या सासरचे िसुऱ्या 

िाडीतनू पाल्याणला िेले. मी, थोरला चलुत भाऊ व पतुण्या चालत गनघालो. 

थोरला भाऊ व अजनू १ जर् िाडी िरुुस्त करायला थािंबला. मी व पतुण्या 

एका बोररवलीला जार्ाऱ्या एस.टी.त चढलो व चलुत भाऊ सायनमािे 

िािरला जार्ाऱ्या एस.टी.त चढला. माझ्याकडे फक्त एस.टी.चे गतकीट 

काढण्यापरुतेच पैसे गशल्लक होते. कािंगिवली पवुेला पतुण्याला ररक्शा करून 

गिली व मी िसुरी ररिा पकडून घरी आलो. 

  



 

     24 12 2016 ला मी व माझे ४ गमत्र, ते िाडीत व मी बाईकवर िोराई 

बीचवर िेलो होतो.  येताना िोराई खाडीवर, लॉ िंचमध्ये बाईक घालनू परतलो. 

     

  



गसिंधिुिुण गजल्हा प्रशासनाने गसिंधिुिुण गजल्ह्याच्या मालवर् तालकु्याच्या 

वायिंिर्ी, तोंडवली, तािंबडीसलुाण व चौथे िाव कुठले ते आता मला आठवत 

नाही, तसेच वेंिलुाण तालकु्यातील ८ िावे यािंच्यासाठी १ योजना चाल ूकेली. 

आमच्या िावच्या सरपिंचानी ती योजना माझ्या थोरल्या भावास कळवली. 

योजनेत पयणटन गवभािाच्या उत्कषाणसाठी २५ लाख प्रत्यके लाभाथीस 

गबनव्याजी परतफेडीच्या बोलीवर जाहीर केले होते व त्यासाठी २१ जानेवारी 

२०१७ पयांत प्रकल्प सािर करायचा होता. मी व माझा थोरला भाऊ त्याच्या 

चालकाबरोबर १५ १ २०१७ रोजी गजप्सी घेऊन गनघालो. या जीप्सीचे 

वैगशष््टय असे की ही ४ चाकी गिअरवाली आह,े म्हर्जे गतच्या मािच्या 

चाकािंसाठी 2 गिअसण वेिळे आहते. जाताना वडखळ नाक्याजवळ थािंबनू 

‘आमिंत्रर्’मध्ये व बाहरे पापड, तािंिळू, नाश्ता वैिेरे घेतला. पेर्जवळ एका 

िावाला थािंबनू एका लाकडाच्या वखारीत जनुे िरवाजे पागहले. त्यात एका 

मागशगिचाही जनुा िरवाजा होता. महाड ते पोलािपरू मधील उजवीकडच्या 

एका धाब्यावर जेवर् घेतले. रात्री उशीरा वायिंिर्ीच्या घरी पोहोचलो. केअर 

टेकरने चािंिले जेवर् बनवले होते, ते खाल्ले, तसचे आम्हीही कर्कवलीतनू 

जेवर् गवकत घेतले होते तेही खाल्ले. १६ जानेवारीला पहाटे ४ वाजताच 

कोंबडा आरवायला लािला. आमची झोप उडाली. पाच- साडे पाचलाच 

चहा गपऊन समदु्रगकनाऱ्यावर गफरायला गनघालो. समदु्रगकनारा माझ्या घराला 

लािनुच आह े गकिं वा आमच्या माडाच्या बािेचा िरवाजा चौपाटीवरच 

उघडतो. आमच्या माड बािेच्या काळजी वाहकाने हातात १ काठी घेऊन 

जायला सािंगितले. कुत्र्यािंसाठी! ४-५ कुते्र एकिम अिंिावर आले तर ती १ 

काठी कशी काय परुर्ार? बरे! चौपाटीवर फोनही लाित नाही. कोर्ाला हाक 

मारावी तर तीही ऐकू जार्ार नाही. शेवटी अिंधारातच कुते्र यायच्या आत 



परतलो. एक व्यक्ती काहीतरी शोधत जाताना गिसली. चौकशी करता कळले 

की िावकरी बोटीतनू काही वाहत आले का ते शोधतात व बाजारात 

गवकतात. घरी एअरटेलला रेंज नाही. आयगडया चालत नाही. वोडाफोन, ट्रम्प 

घराच्या पगिम भािातच फक्त काम करतात. सकाळी चालकाला घरी ठेवनू 

काकाच्या घरी िेलो. गतथनू ग्रामपिंचायतीचे कायाणलय! बाहरे ‘मािेल त्याला 

शेततळे’ ची योजना लावली होती. गतची चौकशी केली. बाहरे नोगटस 

लावली होती, पर् आतल्या कमणचाऱ् यािंना त्याची कल्पना नव्हती. गतथनू 

तलाठ्याचे कायाणलय! त्यानिंतर गसिंधिुिुणनिरी! गजल्हागधका-यािंची इतकी मोठी 

इमारत आह ेव त्यात एवढे उपगवभाि आहते की आपल्याला पागहजे असलेले 

कायाणलय शोधताना नवखी व्यक्ती किं टाळून परस्पर गनघनू जावी असा यािंचा 

अन्तस्थ हते ू असावा. तरीही आमच्या अगशगित काळजीवाहकाने (घराचा 

केअरटेकर) त्याचे काम करण्यासाठी योग्य ती व्यक्ती पकडून त्याची अडचर् 

सोडवली होती. आम्हाला तेथील अगधकाऱ्याने सािंगितले की अजाणसोबत 

प्रकल्पाचा अहवाल पर् जोडावा लािेल. आम्ही फक्त अजण आर्ला होता. 

प्रकल्प तर माझ्या घरी (मुिंबईला) डेस्कटॉपवर होता. बरे, एवढ्या मोठ्या 

गसिंधििुण निरीत सरकारी कायाणलयात वाय फाय प्रर्ाली सदु्धा नाही. आमची 

टाटा डोकोमो डोंिल, एअरटेल ४ जी हॉटस्पॉट इथे काम करत नाहीत. 

माझ्याजवळ कॉम्पबकु, थोरल्या भावाकडे ल्यापटोप असनूही त्याचा इथे 

काही उपयोि नाही. िाडी काढली व मालवर् िाठले. जाताना माझ्या मलुाला 

मुिंबईत फोन! महागवद्यालयात जाण्यापवूी, त्याने ‘रार’ फाईलमध्ये मला माझे 

काििपत्र पाठवनू गिले. आता उघडायचे कसे? मि त्यानेच उपाय सचुवला. 

‘गवनरार’ याप डाऊनलोड करायचा. तेही समजेना! मुिंबईतील पतुर्ीकडून 

अख्खा प्रकल्प यायला अजनू वेळ होता. आम्ही मालवर्ला पोहोचेपयांत 



मलुिा महागवद्यालयात गनघनू िेला. आता सिंध्याकाळपयांत तोही उपलब्ध 

नाही. एकही सायबर कॅफे चाल ूनाही. मालवर्मध्ये सवण िकुाने िपुारी १ ते ४ 

बिंि. फक्त गवजया बेकरी, िाड यािंचे काजिूर गवक्रीचे िकुान, काही फुटकळ 

इतर िकुाने व काही परप्रािंतीयािंची िकुाने मात्र चाल!ू ‘सनुीता’ खानावळीत 

जेवर् घेतले. गतथनू मावशीकडे मेढ्यात िेलो. गतच्या घरी बसनू कॉम्पबकु 

उघडून बसलो. थोरल्या भावाच्या ल्यापटोपचा काहीही उपयोि नव्हता कारर् 

त्यात पेनराईव्ह टाकायला यएुसबी पोटणच नव्हता. प्रथम त्या ‘रार’ फाईल्स 

उघडायचा प्रयत्न केला. पर् माझ्या कॉम्पबकुमध्ये ‘गवनरार’ प्रोग्रामच 

नव्हता. शेवटी माझ्या सिंिर्क हाडणवेअर अगभयिंत्यास मुिंबईला फोन लावला. 

त्याने, त्याला इमेलवर त्या फाईल्स पाठवनू द्यावयास सािंगितले. मावशीकडून 

चहा गपऊन व गतने रात्रीसाठी बनवलेल्या चपात्या घेऊन आम्ही ४ 

वाजल्यानिंतर बाजारातील एक फोटोग्राफर िाठला. त्याने माझ्या क्यामेरातील 

फोटो डेवलप करण्यात असमथणता िशणगवली. गतथनू िसुरीला (फोटो स्टुगडओ) 

िाठले. गतने आमची ४० छायागचते्र कोल्हापरूला पाठवनू स्वस्तात गवकगसत 

करून आर्ण्यास अनकुुलता िशणगवली. गतच्याकडे व्होट्सयाप, जीमेल वैिेरे 

काहीही चाल ू नव्हते. फक्त ‘शेअर इट’वर ती कामे करत होती. गतथनू 

गनघायला आम्हाला उशीर झाला. मालवर्च्या आमच्या घरी आम्ही जाऊ 

शकलो नाही. मावशीचा गनरोप घेऊन व अजनू १ चहा ढोसनू आम्ही आचरा 

िाठले. गतथे औषधे व पाण्याचा २० गलटरचा पाण्याचा बाटला घेऊन 

वायिंिर्ीत गमत्राचे (आमचा वायिंिर्ीतील प्रगतगनधी) घर िाठले. 

ग्रामसेगवकेच्या घरी जाऊन आलो. १७ जानवेारीला पहाटे कोंबड्याच्या 

आरवण्याने जाि आली पर् कुत्र्यािंच्या भीतीने चौपाटीवर गफरायला जायची 

गहम्मत िाखवली नाही. सकाळी काळजीवाहक, समदु्राचा सकाळचा उपयोि 



करायला िेला असताना (घरात सवण काही आह े पर् िावक-यािंच्या 

गपढ्यानगुपढ्यान्च्या सवयी सटुत नाहीत) मीही एअरटेल ४ जी हॉटस्पॉटला 

रेंज गमळावी म्हर्नू कोम्पबकू घेऊन व िसुऱ्या हातात काठी घेऊन 

(कुत्र्यािंसाठी) त्याच्या सोबतीने चौपाटीवर िेलो. पर् हॉटस्पॉटला चाजण केले 

नसल्याने त्याचा काही उपयोि झाला नाही. शेवटी चालकाला घरी ठेवनू 

काकािंचे घर, ग्रामपिंचायतीचे कायाणलय, तलाठ्याचे कायाणलय असे करत 

मालवर्ला सायबर कॅफेत िेलो. १ वाजता बाहरे पडून ‘अरुर्’ भोजनालयात 

जेवनू मावशीकडे िेलो. चहा गपऊन, चपात्या घेऊन परत सायबर कॅफेत िेलो. 

साडेतीनला जाण्याचा मखूणपर्ा केला. या वेळेला सवण मालवर् बिंि! 

(वामकुिीच्या बाबतीत आम्ही परेु्करािंपेिा सशेुिात!) सायबर कॅफे बिंि 

असल्याने बाजारात जाऊन आलो. सायबर कॅफेतनू (उघडल्यावर आमचे 

काम झाल्यावर) वायिंिर्ी! िवेव्रत पाटलाचे घर! मि आमच्या घरी! आजही 

मालवर्च्या घरी जायला जमले नाही. आज १८ जानेवारी- ‘फोटोग्राफर’ 

फोटो िरे्ार अशी बोलली होती. इथला बोका सकाळी स्वत:हून उडी मारून 

मािंडीत येऊन बसला. मी त्याला जेवर् िते नाही तरी लाडात यायचा! रात्री 

पािंघरुर्ात येऊन झोपायचा! याचे वैगशष््टय असे की हा रोज रात्री एका उिंिराला 

पकडून आर्ायचा. त्याला खेळवायचा! उिंिीर मेल्यानिंतर त्याला खायचा मात्र 

नाही. खायला त्याला आमचे कॅट फूड लािायचे. एकिा उिंिीर मारल्यानिंतर तो 

उिंिीर न खाता त्याला बघत बसला. म्हर्नू त्या मेलेल्या उन्िराशेजारी त्याचे 

कॅट फूड  ठेवले. तर तेही खायला तयार नाही. शेवटी उिंिीर उचलल्यावर त्याने 

ते कॅट फूड  खाल्ले. आधी सकाळी आचऱ्याला िेलो. पोयरा शाळा क्र. २ 

च्या स्टोपवर उतरलो. भाऊ पढेु लाकडे घ्यायला िेला. कालपयांत वायिंिर्ी 

शेतीची (िबुार शेती) कामे चाल ू असल्याने गमत्राला वेळ नव्हता तो आज 
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िावातनू लाकडे आमच्या स्वयिंपाकघर व डायगनिंि हॉल बनवण्यासाठी 

आर्ायची होती. मी पोयऱ्याला पाहुण्यािंकडे चालत िेलो. बघतो तर घराचा 

िरवाजा बिंि. अरे बापरे! आता काय करायचिं? आता थोरला भाऊ परत 

येईपयांत वेळ कसा काढायचा? पर् काका मािच्या परसिारी काम करत होते. 

काकी आचऱ्याला िवाखान्यात िेली होती. थोरल्या भावाचा फोन आल्यावर 

परत गनघालो. तेव्हढ्यात काकी ररिान ेजाताना गिसली. गतला काकानी माझा 

पाहुर्चार केल्याचे सािंगितले. आज वायिंिर्ीला जेवायला िेलो. सिंध्याकाळी 

मालवर्! फोटोग्राफरला फोन करतो, तर उचलतच नव्हती. शेवटी कोळिंब 

खाडीजवळ  गतने आम्हाला फोटो आर्नू गिले. िसुऱ्या गिवशी आम्ही ते 

फोटो व्यवगस्थत लावले व अजण व प्रकल्प गसिंधिुिुण निरीत नेऊन गिला. 

आिल्या रात्री कळले होते की आमचा लाकडे आर्र्ारा त्र्याक्टरच्या मािचा 

भाि (माल वाहून न्यायचा भाि) पोयऱ्याच्या पढेु उलटला होता व लाकडे 

जिंिलात पडली होती. उचलायला कामिार नव्हते. िसुऱ्या गिवशी सकाळी ६ 

आसनी ररिाने मजरू पाठवनू गिले. आम्ही मालवर्मािे गसिंधिुिुण निरी 



िाठली. एकही सायबर कॅफे नाही. एका िवेळाच्या आवारात एक सिंिर्क 

असलेले िकुान! गतथे माझ्या पेन राईवमधील फोन्ट गिसत नाही. परत गतथे 

बसनू अजण टाईप करून घेतला आगर् डेड्लाइनच्या आत प्रकल्प सबगमट 

(प्रस्ततु) केला. िपुारी आचऱ्याच्या वखारीवर जाऊन लाकडे कापनू घेतली. 

२ गिवस आमच्याकडे बौद्धवाडीच्या गवगहरीजवळ केिार गशिंि े गिग्िगशणत 

‘रेडयो’ गचत्रपटाचे शगूटिंि (चलगचत्र गचत्रीकरर्) चाल ू होते. मी गतथे थािंबनू 

फोटो काढायला लािलो तर त्यािंनी मला फोटो काढू गिले नाहीत. एक्स्ट्रा 

कलाकार म्हर्नू आमच्या िावकऱ् यािंनीच कामे केली होती. शेवटच्या गिवशी 

सकाळी मालवर्च्या घरी सतुाराला घेऊन िेलो व वासे िाखवले. (२१ १ १७ 

रोजी) िपुारी चालकाबरोबर आचऱ्याला आलो. थोरला भाऊ सायबरकॅफेत 

शेततळयाचा अजण करायला बसला व आम्ही पोयऱ्याला पाहणु्यािंकडे परत 

जाऊन आलो. २२ जानेवारी २०१७ रोजी काकािंच्या घरी जाऊन 

ग्राम्सेगवकेला भेटून सकाळी ११ वाजता आचरा सोडले व रात्री १२ वाजता 

मुिंबईला घरी पोहोचलो. 
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व भाच्यासह माझ्या टाटा इिंगडकाने चालक भाड्याने घेऊन पणु्यास जावयास 

गनघालो. पणु्याला रात्री येरवड्याला िसुऱ् या मावस मेहुर्ीच्या घरी मकु्काम 

केला. २४ २ १७ रोजी शकु्रवारी पहाटे ६.३० वाजता परेु् सोडले. कोल्हापरू 

मािे कर्कवली िाठले. चालकाला खाजिी बसचे गतकीट काढून िऊेन मी 

िाडी चालवनू वायिंिर्ी िाठली. शेवटच्या टप्प्यात मलुाने िाडी चालवली. 

सिंध्याकाळी मलुाने किं टीन्यअूस शॉट लावनू सयूाणस्ताचे समदु्रगकनाऱ्यावर फोटो 

काढले. केअरटेकरने बनवलेले जेवर् जेवनू अमावास्येच्या रात्री मलुाने (वय 

२० वषे) स्ट्याण्डवर क्यामेरा लावनू तारकािंचे चलगचत्रर् केले. रात्री आमचा 

बोका गबचकत गबचकत माझ्या पािंघरुर्ात येऊन झोपला. २५ २ १७ रोजी 

शगनवारी सकाळी उठून लवकर प्रातगवणधी आटोपनू कुडाळमािे पेडण्याला 

आमच्या कुलिवेतेच्या भिवतीच्या िशणनाला िेलो. िाऱ्हारे् घालनू झाल्यावर 

म्हापसा िाठले. जाताना २५० रुपयाचा टोल भरावा लाितो. येताना तीच 

पावती जपनू ठेवा म्हर्नू सािंितात पर् प्रत्यिात बघत नाहीत. ‘ििूल’ला 

सािंगितले म्हापशाला घेऊन जा. तर त्याने शहराच्या मध्यवती गठकार्ी उभे 

केले. गतथे जवळपास कुठलेही हॉटेल, रेस्टोरट, खानावळ, िकुान, त्र्याव्हले 

एजिंटची कचेरी वैिेरे काहीही नव्हती. परत त्याला म्हापसा बस स्थानक 

सािंगितल्यावर तो योग्य जािी घेऊन िेला. िाडी लावल्यावर शाकाहारी जेवर् 

कुठे गमळेल (शगनवार) असे गवचारल्यावर एका स्त्रीने एका अन्नपरू्ाण 

खानावळीचा पत्ता सािंगितला तो एका इमारतीच्या चौथ्या व ५ व्या मजल्यावर 

होता. चौथ्या मजल्यावर एसी व ५ व्या मजल्यावर नॉन एसी शाकाहारी व 

मािंसाहारी बार व रेस्टोरिंट होते. शदु्ध शाकाहारी िोव्यात गमळत नाही. ५ व्या 

मजल्यावर बारचे वातावरर् गिसल्यावर, त्याना आधी गवचारले इथे जेवर् 



गमळते ना! मिच जेवायला बसलो. पत्नीने मासे अनोळखी असल्याने 

शाकाहारीचीच गनवड केली. मी मळुातच शाकाहारी असल्याने जे समोर आले 

ते मकुाट्याने गिळले. जेवर् तयार व्हायला वेळ लािला. त्रावेगल्लिंि एजिंटकडे 

चौकशी केल्यावर इथनू िगिर् िोव्यात घेऊन जार्ारा एकच टूर ऑपरेटर 

असल्याचे कळले. टूर बकु करण्याआधी गसरसाट लॉजमध्ये रगववारसाठी ३ 

गबछािंन्यािंची खोली नोंिली. व्यवस्थापकाने आमच्याकडून जमा रक्कम घेतली 

व प्रत्यिात आल्यावर भाड्याव्यगतरीक्त इतर रक्कम परत करण्याचे आश्वासन 

गिले. मि आम्ही परत त्रावगेल्लिंि एजिंटकडे जाऊन गतसऱ्या गिवशीची म्हर्जे 

सोमवारची िगिर् िोव्याची सहल नोंिली. गतथनू आम्ही मालवर्ला आलो. 

जेवनू मावशीकडे िेलो. मावशीकडून रॉक िाडणनला व निंतर राजकोटावर िेलो. 

परत जाताना अरुर् भोजनालयातनू माशािंचे पासणल घेऊन वायिंिर्ी िाठली. 

रात्री परत मलुाने तारकािंचे फोटो काढले. आज बोका माझ्याकडे न येता 

पत्नीस व मावस मेहुर्ीस त्रास िते होता. रगववारी (२६ २ १७) रोजी सकाळी 

मलुाबरोबर वायिंिर्ीच्या येळेवर (गकनाऱ्यावर) िेलो. िपुारी  

आचऱ्याला ‘गशव रामेश्वर टरावेल्स’ या िाडीत मलुाला बसवनू आम्ही 

कर्कवलीमािे म्हापशा िाठले. गनघण्यापवूी माझी िाडी वाळूत अडकली 

होती. त्यापवूी १ टेम्पो आमचे फगनणचर घेऊन पेर्वरून आला होता. त्याच्या 

चालकाने ती काढून गिली. तेवढ्यात िावातल े काही पाहरेु् चौपाटीवर 

गफरायला आले असल्याने त्यािंनी ती िाडी उचलायला मित केली. या 

घडामोडीत िाडीची ब्याटरी जािेवरून हलली होती. म्हापशाला वाहनतळावर 

िाडी लावत असता ब्याटरीतील पार्ी सिंपल्यामळेु िाडी मध्येच बिंि पडली. 

तेथील उभ्या असलेल्या चालकाच्या व वाहनतळावर भाडे घेर्ाऱ्या 



कमणचाऱ्याच्या मितीने िाडी जािेवर लावली. आज रगववार असल्यान े

म्हापसा बिंि. ब्याटरीचे िकुान बिंि! िाडी उघडून बघत असता कोल्हापरूवरून 

आलेला १ चालक गतथे मितीला आला. पेट्रोलपिंपावरून ब्याटरीचे पार्ी 

गवकत घेऊन त्याच्या सहाय्याने ते भरले. िाडी चाल ू केली. निंतर लॉजवर 

िेलो. खोली ताब्यात घेतली. जमा केलेली अगतररक्त रक्कम परत घेतली व 

बाजारहाट करायला खाली उतरलो. म्हापसा बिंि! रगववार हा खरा म्हर्जे 

पयणटनाचा गिवस! िोव्यात पयणटनापेिा सटु्टी महत्वाची! (व्यवसायापेिा 

आराम महत्वाचा! सशेुिात!) छोटी हॉटेल्स बिंि! िकुाने बिंि! रस्त्यावरचा 

बाजार चाल.ू एक बेकरी चाल ूहोती. वाटेत िोळी पाव गवकर्ारे गवके्रते उभे 

होते. १ हॉटेल चहा प्यायला उघडे होते. खायला फक्त तळलेली गमरची 

उपलब्ध होती. १० वषाणच्या भाच्याला ती कशी खायला द्यायची? फक्त 

बेकरीतील प्याटीस िऊेन त्याची भकू भािवली. २ शोटणस गवकत घेतले. एक 

२४ तास चाल ूअसलेले स्टेट ब्यािंकेचे एगटएम उघडे होते. त्यातनू पैसे काढले. 

जेवण्यासाठी फक्त १ चायनीजचे िकुान कम हॉटेल चाल ू होते. आम्ही 

जेवायला बसलो असताना अनेक उघडे परिशेी बाहरे रस्त्यावर बसले होते. 

वरच्या मजल्यावर  आतमध्ये, ६-७ मलुािंचे टोळके जेवायला येऊन बसले. 

त्याना िारू िणे्यात आली. वर फलक होता ‘इथे िारू गपण्यास मनाई आह’े. 

सिंपरू्ण िोव्यात गसिारेट प्यायला, िटुखा, मावा खायला, कचरा टाकायला 

मनाई आह.े इथे सकुा कचरा व ओला कचरा टाकायची वेिवेिळी व्यवस्था 

आह.े तरीही आम्ही त्रावेगल्लिंि एजिंटकडे चौकशी करत असता एक परिशेी 

मुिंबईसाठी बसचे गतकीट काढायला आला तर तो गसिारेट पीत होता. परिशेी 

गिऱ्हाईकाना सवण माफ आह.े रात्री गशरस्त्याप्रमार्े शतपावली करून झोपी 

िेलो. सोमवारी २७ २ १७ ला, सकाळी ८ वाजता खोली सोडायची 



असल्याने ६.३० वाजता उठलो. तर नळाला िरम पार्ीच नाही! आिल्या 

रात्री पोऱ्या सािंिनू िेला होता की गिवसभर नळाला िरम पार्ी असते म्हर्नू! 

ररसेप्शन काऊन्टर 2ऱ्या मजल्यावर होते व आमची खोली गतसऱ्या 

मजल्यावर पार िसुऱ्या टोकाला! ६.३० वाजता नळाला िरम पार्ी नाही. बेल 

वाजवली! कोर्ाचे उत्तर नाही! चालत खाली उतरलो! ररसेप्शन काऊन्टरवर 

अिंधार, समोर १ मार्सू झोपलेला! परत वर आलो! थिंड पाण्याने आिंघोळ 

केली. कपडे ठेवायला बाथरूममध्ये स्ट्याण्ड नाही. काल लक्झरी चाजेस 

कसले घेतले ते कळले नाही. पत्नी उठली. ती काही थिंड पाण्याने आिंघोळ 

करायला तयार नव्हती. परत बेल वाजवली. प्रगतसाि नाही! परत चालत 

उतरलो. ररसेप्शन काऊन्टरवरील, पहाटेच्या व्यवस्थापकाने सािंगितले िसुऱ्या 

नळाला पार्ी आह े म्हर्नू. डावीकडचा की उजवीकडचा ते कळले नाही. 

िोन्ही पाळीपाळीने चाल ू करून पागहले. िरम पार्ी नव्हते. परत बेल 

वाजवली! परत प्रगतसाि नाही. परत खाली उतरलो! त्याना बरोबर वर यायला 

सािंगितले. ते गनघाले. मी वर चाललो तर ते िसुऱ्या खोलीत िेले. तेथील २ 

वधृ्ि व्यक्तींसाठी चहा घेऊन परतले. मी खाली उतरून परत त्याना गवनवर्ी 

केली. त्यािंनी त्यािंच्या बॉयलरचा नळ चाल ूकरून गिला. मी िरम पार्ी एका 

बािलीत भरून घेतले. त्यािंच्याकडे पोऱ्या नसल्याने व ते स्वत:ही यायला 

तयार नसल्याने मी ती िरम पाण्याची बािली उचलनू िसुऱ् या मजल्यावरून 

गतसऱ् या मजल्यावरील शेवटच्या टोकावरील खोलीकडे िेलो. परत मावस 

मेहुर्ीसाठी व भाच्यासाठी िसुरी बािली खालनू भरून आर्ली. त्यािंनी 

गबचा-यािंनी, एकाच बािलीत िोघािंनी आिंघोळ केली. निंतर चहा द्यायला 

(नाश्ता नाही) तो व्यवस्थापक वर आला. परत न्यायलाही आला. त्याचे 

पैसेही त्याने वसलू केले. याच ‘गसरसाट’ लॉजमध्ये २३ वषाांपवूी मी माझा 



मधचुिंद्र साजरा केला होता. कमीतकमी २३ वषाणचा अनभुव असलेले ह ेलॉज 

अजनूही सधुारायला तयार नाही! सामान िाडीत आर्नू टाकले. काल बिंि 

असलेले उडुपी हॉटेल आज चाल ूहोते. नाश्ता केला! जवळच १ सावणजगनक 

प्रसाधनिहृ आह.े लघवी करायलाही ५ रुपये घेतात. मुिंबईही एवढी महाि 

नाही! परवाच्या त्रावेगल्लिंि एजिंटकडे िेलो व आम्ही आल्याचा ररपोटण केला. 

थोड्या वेळाने आमची १९ सीटर बस िरू थािंबलेली गिसली. आम्ही चौकशी 

केली असता ती बस आमच्यासाठीच थािंबली असल्याचे कळले. त्यािंनी 

पर्जीला शेवटचा प्रवासी िागडत घेतल्यानिंतर व आमचे सवण भ्रमर्ध्वनी 

क्रमािंक गलहून घेतल्यावर, आम्हाला मािणिशणन करायला सरुुवात केली. सुिंिर 

‘मािण’िशणन! प्रथम सवण गनयम सािंगितले! िाडी कोर्ासाठीही थािंबर्ार नाही 

असे सािंगितले व एकिा असे करूनही िाखवले. गिवसभराच्या प्रेिर्ीय 

गठकार्ािंची प्रवेश फी आमच्याकडून घेतली. िोव्यात पाळावयाचे सवण गनयम 

सािंगितले. काय काय महाि व काय काय स्वस्त तेही सािंगितले. िोवेकरािंचे ३ 

फ ही सािंगितले- गफश, फेर्ी व फुटबॉल! प्रथम आम्हाला िगिर् िोव्यातील, 

पर्जीतील घरे, मािंडवी निी, गतने िोव्याचे २ गजल्ह्यात पाडलेले भाि (उत्तर व 

िगिर्), निीवरील पलू, निीतील कु्रझ, समदु्रगकनारा लािंबनू िाखवनू, मागहती 

िऊेन येथील गवज्ञान गवषयक वस्तसुिंग्रहालय िाखवले! गतथे आमच्या 

काजगुवषयक मागहती गमळाली, जे आमच्याकडे गपकत असनूही आम्हाला 

नव्हती. प्रथम येथील जािगतक तापमान वाढीगवषयक ३ डी शो िाखवला. 

त्यानिंतर वेिात गवगवध िालने िाखवली. परत बसमध्ये बसल्यावर जाताना 

पर्जीतील असा सिंरगित भाि िाखवला गजथे आपल्याला (िोव्याबाहरेील 



लोकािंना) घरे घेता येत नाहीत गकिं वा तेथील बािंधकामात बिल घडवता येत 

नाही! (आगर् लोक म्हर्तात, काश्मीरमध्येच 

फक्त वेिळा कायिा होता!) निंतर बॉन जीसस 

गिररजाघर  व से कॅथेरल चचण + 

वास्तसुिंग्रहालायापयांत सोडले व परत घेतले. 

तोपयांत आमच्या भ्रमर्ध्वनी क्रमािंकािंची यािी त्यािंनी हरवली होती, ती परत 

घेतली. निंतर वेिात मेर्ाच्या पतुळयािंचे प्रिशणन पागहले! त्यात 

आपल्याकडच्या व्यक्तीमत्वािंबरोबर, परिशेी शास्त्रज्ञ, सिंिीतज्ञ व फ्लोरेंस ऑफ 

नाईटयािंिल सारखी व्यगक्तमत्वे तसेच व्यसनािंचे िषु्पररर्ाम, भ्रष्टाचाऱ् यािंबद्दल 

दृश्येही होती! निंतर गवनोिी वाटर्ारा हॉरर अनभुव घेण्यासाठी एका िालनात 

गशरलो व बाहरे आलो! जाताना एका िकुानात परगमटसह (फक्त िोव्याबाहरे 

िारू नेण्याचे परमीट) फेर्ी व वाईन घेण्याची सोय होती. त्या आधी 

मािणिशणकाने फेर्ीचे औषधी उपयोि सािंगितल्याने आम्हीही फेर्ी गवकत 

घेतली होती. मिंिेशीचे िऊेळ पाहून झाल्यावर एका हॉटेलात जेवलो. 

शािंताििेुचे िऊेळ पाहून (तोपयांत त्यािंनी आम्हाला इसाई व गहिंि ूधमाणगवषयी, 

िोव्याच्या व भारतातील धागमणक स्थळािंगवषयी एवढी मागहती गिली की निंतर 

कळले हा मािणिशणक गतसऱ्याच धमाणचा होता. सुिंिर अभ्यास गकिं वा पाठािंतर! 

मानायला पागहजे!) व भर िपुारी ४.३० वाजता कोलवा चौपाटी पाहून 

(आमची वायिंिर्ीची चौपाटी याहून लाखपटीने चािंिली व अस्पगशणत आह.े) 

आम्ही परतीच्या वाटेवर गनघालो. त्यािंनी आम्हाला पर्जीवरून िसुरी बस 

करून गिली. म्हापशाला सोडल्यावर माझी कार चाल ूअवस्थेत होती. गतथनू 

मालवर्ला आलो. माझ्या आवडत्या सनुीती खानावळीत जेवलो. गशिंपल्या 

पासणल घेऊन वायिंिर्ी िाठली. िसुऱ्या गिवशी सकाळी २८ २ १७ रोजी ६ 



वाजता धकु्यात मी, पत्नी व मेहुर्ी मोर पाहायला बाहरे पडलो. ित्ताच्या 

िवेळात िेलो! मला १ मोर एका झाडावरून २ऱ्या झाडावरून उडत जाताना 

गिसला पर् इतराना गिसला नाही. आम्ही चालकाला घेऊन आचऱ्याला 

िेलो. पत्नीचे बसचे गतकीट रद्द केले. रामेश्वराच्या िवेळात िेलो. 

मावसमेहूर्ीच्या काकािंकडे पोयऱ्याला िेलो. त्यािंच्या माडाच्या बािेत िेलो. 

परत आलो! जेवलो आगर् गतला व भाच्याला सोडायला आचऱ्याला िेलो. 

गशवरामेश्वर त्र्यावेल्सच्या िाडीत त्याना बसवनू वायिंिर्ीत परत आलो. 

बधुवारी १ ३ २०१७ रोजी माझी िाडी गतथेच ठेवनू थोरल्या भावाच्या 

व्हेंटोमधनू मुिंबईला परत आलो. 

    

  



  ५ ५ २०१७ रोजी बोररवली नॅन्सी कॉलनीतनु गशवनेरी पकडुन स्वारिेटला 

पहाटे 5 वाजता िेलो. परेु् मुिंबई एक्षप्रेस्स हायवेवर! सपुरमाइिंड टे्रगनिंि!  

  



      मी ज्या शाळेत गशकवत होतो तेथील प्रयोिशाळा सहाय्यकाच्या मलुीचे 

लग्न १४ मे २०१७ रोजी भमूला (अहमिनिरच्या पढेु) होते. मी प्रथम 

आमच्या न्यािंसी कॉलोनी एस.टी.स्थानकावरून एस.टी. पकडून जायचे ठरवले 

होते. पर् कल्यार्चे सहकारी म्हर्ाले आपर् िाडी करून जाउया. प्रथम 

चलुतभावाच्या िाडीतनू जायचे ठरवले. पर् सहकारी वाढले, (पनवेलवाल!े) 

म्हर्नू ६ सीटर ठरवली. ओला! शेवटी आले गतघेच. (पनवेलवाल्यािंनी टािंि 

गिली! 6 जर्ािंचे भाडे 3 जर्ािंत गवभािावे लािले.) १३ मे २०१७ रोजी 

सकाळी बोररवलीहून मी व चालक गनघालो. घोडबिंिर मािाणवर प्रचिंड रहिारी! 

कल्यार्ला पोहोचेपयांत उशीर झाला. मरुबाडजवळ एका िावात नाश्ता केला 

व पेट्रोल भरले. िपुारी नागशकच्यापढेु आडवाटेला जाऊन खाम्िावला एका 

सहकाऱ्याला (िसुऱ्या शाळेतील) बरोबर घेतले. मि परत ३ वाजायच्या 

समुारास गसन्नरजवळ जेवलो. रात्री भमूला अजनू २ सहकारी जािंबवरून 

(बारामती गजल्ह्यातील) बाईकने आले होते, ते भेटले! वधगूपत्याने आमची 

राहाण्याची व्यवस्था एका लॉजमध्ये केली होती. गतथे आम्हाला २ खोल्या 

गिल्या होत्या. एका खोलीत ३ जर् व २ऱ्या खोलीत ३ जर्! िसुरी खोली 

तपासनू न पाहता नसुते सामान टाकून वधगुपत्याकडे जेवायला िेलो. जेवनू 

झाल्यावर िाडीचेच सिंिीत लावनू नाचलो. पर् त्यािंची िार्ी आधगुनक! 

(आम्ही कधीही न ऐकलेली!) मजा येईना! चालत लॉजवर गनघालो. तेवढीच 

शतपावली! लॉजवर आल्यावर कळले, आमची एक खोली त्यािंच्या २ऱ्या 

पाहुण्यािंनी बळकावली होती. बाकीच्या सवण खोल्या व वरची िच्ची िसुऱ्याच 

व्हराडाने ताब्यात घेतली होती. आमच्या खोलीत ५ पलिंि व एकच पिंखा 

चाल.ू भमूची कोरडी हवा व मे मगहन्याचा उकाडा! ५ पलिंि रािंिेत लाऊन 

घेतले. डास हजर होतेच! रात्रभर झोप नाही. सिंडास अरारारारा ! एस.टी. चा 



बरा म्हर्ावा लािेल. आधीच्या  राहून िेलेल्यािंनी पार्ीच ओतले नव्हते. कसे 

ओतर्ार? पार्ीच नव्हते. फ्लश नाही. टाकीच नाही. टमरेल म्हर्नू पाण्याची 

बाटली. कशीबशी भरायची व ओतायची. साबर्ाचा पत्ता नाही. 

गबच्छान्यावरील चािर बिललेली नाही. नवीन टॉवेल नाही. 14 5 17 रोजी 

सकाळी उठून चहा प्यायला  व प्रातगवणधी करायला एस.टी. स्थानकापयांत 

िेलो. गतथेही कुलपू. अस्वच्छ मतुारी! आमचे सहकारी गिवसभर 

प्रातगवणधीगशवायच होते. मी थिंड पाण्याने आिंघोळ करून घेतली. प्रातगवणधी 

हॉलवर उरकले. मि वधचू्या घराकडे वरात घेऊन यायला व भर िपुारी 

भमूच्या चािंिण्यात नाचायला! िवेळापयांत जाऊन फटके उडवत हॉलवर! लग्न 

लावताना परुुष खचु्याांवर व गस्त्रया सतरिंजीवर! अितािंचा खच पायाखाली, 

शेतकऱ्याच्या लग्नात! जेवनू गनघालो, सहकाऱ्याना रोप करत १५ तारखेच्या 

रात्री घरी! 

  



२४ 6 17 ला तापातनू नकुताच उठलो होतो. तरी पेर्ला एका शाळेत 

‘अभ्यास कसा करावा’ या गवषयावर व्याख्यान िणे्यासाठी 

चलुतभावाच्या िाडीतनू िेलो. 

  



    1 7 2017 रोजी गशवाजी नाट्यमिंिीर, िािर (प) येथे ‘सपुरमाइिंड’साठी 

गनवेिन करायला चाललो होतो. वाटेत माझ्यासमोर एक ‘ग्रीन बी इटर’ 

पक्षयाचे गपल्ल ू खाली पडले. आता त्याला घेउन इगस्पतळात जायला वेळ 

नव्हता. सकाळी सकाळी एखािा पश ु वैद्यकीय खाजिी िवाखाना उघडा 

असण्याची शक्यता नव्हती. माझ्या भ्रमर्ध्वनीत एरवी ठार् मािंडुन असलेले 

समाजसेवी सिंस्थािंचे क्रमािंक नव्हते. गमत्राला फोन केला तर त्यालाही माहीत 

नव्हते. शेवटी बाजलुा उचलनु ठेवला. वर 2 कावळे आम्ही कधी बाजलुा 

होतो त्याची वाट बघत उभे होते. वाईट वाटले, पर् काही करु शकत नव्हतो.  

  



      ७ ७ १७ रोजी थोरल्या भावाच्या जीप्सीने वायन्िर्ीला गनघालो. चालक 

अशी िाडी हाकत होता की माझे डोके छतावर आिळत होते. पेर्ला भरपरू 

पापड घेतले. भावाने तािंिळू घेतले. मध्येच थािंबनू एका लाकडाच्या वखारीत 

भावाने एक िरवाजा बगघतला. परत येताना ९ ७ १७ रोजी वायिंिर्ीत 

‘नाईकािं’च्या बिंिल्याच्या गखडकीत गशिंिचोच्या (Hornbill) गिसला. 

महाडजवळील जैन िजुराती पटेल रसोई हॉटेलमध्ये िजुराथी थाळी गमळाली. 

गतथे ट्यबूलाईटजवळ खपूच पतिंि व माश्या होत्या.  

  

  



    २२ ८ १७ रोजी िरे्शोत्सवासाठी वायिंिर्ीला िेलो. २४ तारखेला 

धामापरूच्या तलावाजवळ भिवतीच्या िवेळात िेलो. 

गतथनू जाताना गसिंधिुिुणनिरीला भेट िऊेन सावन्तवाडीला 

मावशीकडे िेलो. येताना परत गसिंधिुिुणनिरीला 

गजल्हागधका-यािंच्या कचेरीत िेलो. पररर्ामी २९ ८ १७ 

ला आगकण टेक्टचा सहकारी प्लॉट बघायला येऊन िलेा. मी 

त्यावेळी चौथ्या घरात होतो. गतथनू पगहल्या घरी आलो 

तर थोरल्या चलुतभावान े हळू आवाजात अशा स्वरात 

सािंगितले की मला वाटल ेकी ‘कोर् िेले की काय?’ तर तो सािंित होता की 

माझ्या थोरल्या भावाने टाकोटाक बोलावलिंय. “जेवत असलास तर हात 

धवुायला घरी ये!” मी तार्ात! ‘घरी काय घडलय? काही वाईट बातमी तर 

नाही ना?’ मी धावत अध्याण मैलावरील माझ्या थोरल्या भावाच्या घरी 

गनघालो. घरी जाऊन बघतो तर तो आगकण टेक्टचा सहकारी, िािा, पतुर्ी व 

आमचा काळजीवाहक गतसऱ्या प्लोटकडे िेलेत. तसाच तापत्या वाळूतनू 

धावत गनघालो, तर ते परतत होते. जेवर् झाल्यावर परत िािाबरोबर ३ no. 

चा प्लॉट बघायला िेलो. लािंबवर मोर गिसला! जवळ िेला तर तो उडून िेला. 

मध्यिंतरी असाच िािा गफरत असताना १ लिंिडर्ारा मोर गिसला. िािा त्याला 

हळूच पकडायला िेला तर मोराला आठवले, ‘अरे! आपल्याला उडता येते.’ 

िािाला कुठे उडता येत होते? 25 8 17 रोजी मखु्य घरात आरतीला! आज 

िर्ेश गवसजणन! िवेव्रत पाटीलला बरे नव्हते. तरी िर्ेशगवसजणनाला तो आला 

होता. िावातील २० िर्पती समदु्रगकनाऱ्यावर रािंिेत बसवले होते. एकत्रच 

आरती वैिेरे झाली.  आम्ही ३० ८ १७ ला मुिंबईला परतलो. 



  



    २७ ९ १७ रोजी कोल्हापरूला जार्ारी महालक्षमी टे्रन पकडून कोल्हापरूला 

गनघालो होतो. माझ्या समोरच्या सीटवर पणु्यापासनू अिंिर्वाडीच्या मोचेकरी 

बायका मोच्याणवरून परत गनघाल्या होत्या. गवना आरिर्! टी.सी. आल्यावर 

त्यािंनी फक्त मोच्याणतनू आलोय एवढेच सािंगितले. T.C. काहीही न गवचारता 

पढेु िेला. मला आमचा पवूीचा गवद्याथी सिंघटनेचा मोचाण आठवला. आम्हीही 

टे्रनमध्ये T.C. ने गवचारल्यावर “जो हमसे टकरायेिा! गमट्टीमें गमल जायेिा! 

कौन लायेिा िशे में क्रािंती? हर जोर जलुम की टक्कर में सिंघषण हमारा नारा ह!ै 

सिंघषण हमारा नारा ह,ै भावी इगतहास हमारा ह!ै आवाsssज कुर्ाचा?” असे 

नारे द्यायचो. एकिा मुिंबईला िािरला उतरल्यावर आमच्यातला एक कायणकताण 

आपल्याच धुिंिीत एकटाच पढेु चालला होता. T.C. ने गवचारल्यावर त्याने 

पटकन “महात्मा िािंधी की!” म्हटले. मािे वळून पाहतो तर “जय! म्हर्ायला 

गकिं वा पाठींबा द्यायला कोर्ीच नाही. ििंड भरावा लािला की राव! इथेसदु्धा 

एक प्रवासी त्या गस्त्रयािंना म्हर्ाला “तमुच्याबरोबर आमचेही नाव सािंगितले 

असते तर मला गतकीट काढावे लािले नसते ना!” त्या गस्त्रया म्हर्ाल्या 

“आधी नाही का सािंिायचे?” खपू पररगस्थती वाईट आह ेत्या गस्त्रयािंची! १० 

रुपयाचा चहाही शेअर करत होत्या. पर् फेरीवाल्यािं गस्त्रयािंकडून गक्लपा वैिेरे 

मात्र गवकत घेत होत्या. काही बीड गजल्ह्यातनू आल्या होत्या. परेु् ते 

कोल्हापरू, पोलीस आत येऊन गखडक्या बिंि करायला सािंिनू िेले. रात्रीच्या 

वेळेस गखडक्यातनू सामान लटुले जाते म्हरे्! २८ ९ १७ पहाटे उतरायच्या 

आधी ३ सहप्रवाशािंनी जे पणु्यात चढले होते, (त्यातील २ एकमेकािंचे गमत्र 

होते, त्यातील १ गवमा प्रगतगनधी असनू रात्री ३१ गडसेंबरला कसा भकूिं प येर्ार 

ते ििुलच्या साहाय्याने गसद्ध करर्ारा [अजनू तो भकूिं प आला नाही ही िोष्ट 

अलहीिा!] व मला पोगलसी गवकू पाहर्ारा! [मी 12 िावचे पार्ी प्यालेला 



मार्सू, मी त्याला बधतोय व्हय! काहीतरीच आपल!]) व गतसरे एक नात ू

असलेले वदृ्ध िहृस्थ होते, ते मला महालक्षमीच्या िवेळाच्या बाजलूा 

आिंघोळीची व निंतर गफरण्याची व्यवस्था होईल का ते गवचारात होते. मलाही 

११ वाजता कोल्हापरूमधील पयाणवरर्ाच्या सरकारी गवभािात जावयाचे 

असल्याने तोपयांत आिंघोळीची व्यवस्था पागहजे होती. त्यातल्या त्यात मी पवूी 

कोल्हापरूला िोनिा मकु्काम केल्याने व अनेक वेळािं िावात जाताना येताना 

कोल्हापरू ओलािंडल्यान े(वासरात लिंिडी िाय शहार्ी या गहशोबात!) त्याना 

म्हर्ालो की “िवेळाजवळील लॉजेसमध्ये फे्रश होता येईल” असे सािंिनू 

त्याना घेऊन गनघालो. स्थानकातच एक ररिाचालक आम्हाला अशा एका 

लॉजमध्ये घेऊन जातो असे म्हर्ाला. मुिंबई स्थानकात एखािा ररिाचालक 

असा आत येऊ शकला असता काय? स्थानकाच्या िसुऱ्या टोकाला 

आिंघोळीची व्यवस्था होती. गवमा प्रगतगनधी गतथेच आिंघोळ करुया असे 

म्हर्ायला लािला. मी म्हर्ालो गवश्रािंती घ्यायला िवेळाजवळच जाउया! 

आम्हाला त्या लॉजला सोडून ररिाचालक गनघनू िेला. जाताना मधल्या 

िलालाला भेटायला गवसरला नाही. लॉजचालकाने २ तासािंकररता १ खोली, 

स्नानिहृ (सावणजगनक) व प्रसाधनिहृ बाहरेच्या बाजसू अशी, प्रत्येकी ५० 

रुपयात गिली. फे्रश झाल्यावर मीसदु्धा यािंच्याबरोबर िवेळाच्या िशणनाला 

िेलो. ११ वाजेपयांत वेळ घालवायला िसुरे काही साधन नव्हते. प्रथम 

पाठ्गपशवी ठेवण्यासाठी १ लॉकर घेतला २० रुपये भाड्याने व चप्पल 

ठेवण्याचा चाजण (10 रुपये) वेिळा. वदृ्ध िहृस्थ म्हर्ाले की त्याना वेिळा 

लॉकर पागहजे, लवकर गनघाले तर! मी सदु्धा वेिळा लॉकर घेतला. गवमा 

प्रगतगनधी व त्यािंचे गमत्र िसुरीकडे अजनू स्वस्तात (5 रुपयात!) चप्पल 

ठेवायला काही गमळते का ते पहायला िेले. (शेवटी परेु्कर!) मी व वदृ्ध 



िहृस्थ रािंिेत गशरलो. गतथे काही अिंतर मािे ते िोघेही आले. मी एकत्र सेल्फी 

काढला व िवेळाच्या छायागचत्रासहीत कुटुिंबाच्या िटावर टाकला.  

नवरात्राच्या ८व्या गिवशी माझ्यासारखा नागस्तक मनषु्य महालक्षमीचे सकाळी 

सकाळी रािंि लावनू िशणन घेतोय असे बगघतल्यावर कुटुिंगबयािंच्या (चलुत- 

मावस) काहीतरी प्रगतगक्रया येतील असे वाटले. कसचे काय? वाईट वाटले. 

आतमध्ये िशणन घेईपयांत गवमा प्रगतगनधी व त्याच्या गमत्राशी आमची ताटातटू 

झाली. वदृ्ध िहृस्थाबरोबर बाहरे येऊन मी न्याहारी केली. 

त्याना नातवासाठी प्ल्यागस्टक्चा िोिल वैिेरे घ्यायचा 

होता. तो घेतल्यावर त्याना ‘राजवाडा’ व ‘रिंकाळा 

तलाव’ कोर्त्या बाजसू आह ेते िाखवल्यावर मी ररिाने 

पयाणवरर् कायाणलयाकडे िेलो. कायाणलय अजनू उघडले 

नव्हते. म्हर्नू समोरच्या टपरीवर चहा प्यालो. रस्त्यावर 

एक उभी आडवी चक्कर मारली. शेवटी समोरच्या िाडणनमध्ये िेलो. गतथे एक 

स्तिंभ होता. जवळ जाऊन बघतो तर ते एक स्मारक होते. त्यावर मराठी, 

पोगलश व इिंग्रजी भाषेत मजकूर गलगहला होता व एक त्या काळातला 

वलीतम्बनु्चा नकाशा गचत्रगलपीत होता. मजकूर असा होता, “इ.स. १९४३ ते 

१९४८ या कालावधीत (महायदु्ध) कोल्हापरू सिंस्थानाने पोलिंड िशेाच्या 

५००० गनवाणगसत नािररकाना वळीवडे येथे जो आश्रय गिला, अिंत:करर्पवूणक 

आिरागतथ्य केले त्याबद्दल मनपवूणक धन्यवाि! अगखल जितात गवखरलेले 

आम्ही, भारतातील स्नेहपरू्ण सद्भावनात्मक सहकायाणचे सातत्याने स्मरर् 

करतो. इ.स. १९९८ साली आमच्या गनिणमनाला ५० वषे परू्ण होत आहते. 

भारतातील पोलस सिंघटना!” ह्याच्या बाजलूा बसनुसिुद््धा एक सेल्फी मी 

िटावर टाकला. पर् आमचे  कुटुिंबीय ते न बघता फक्त ‘मला सेगल्फ कसा 



काढावा’ या गवषयी मािणिशणन करत होते. गतथनू माझे काम परू्ण करून मी 

एस.टी. पकडायला ररिाने िेलो. त्या ररिाचा मीटर जोरात होता. उतरल्यावर 

पर् तो चाल ू होता. तेथील ट्रागफक हवालिाराला सािंगितले. तो बघायला 

येईपयांत हा पळून िेला होता. एस.टी. पकडून ओरसचे गतकीट काढले. िपुारी 

२ वाजता ििनबावड्याला िाडी जेवर्ासाठी थािंबली. वडा खाताना धाकधकू 

होत होती की पोटात मळमळर्ार तर नाही ना? एस.टी.च्या चालक वाहकािंची 

िया येते, अशा छोट्या स्थानकात गजथे प्रात:गवणधीचीही सोय नाही, एक 

ताटभर भातात सोडा न घातलेले जेवर्ही गमळत नाही, शदु्ध पार्ी नाही व 

बाहरेच्या घारे्रड्या तेलात तळलेले पिाथण खाऊन ह े कसे काय आरोग्य 

सिंभाळत असतील? सिंध्याकाळी ५ वाजता कर्कवलीला पोहोचलो तेव्हा 

ढिफुटीसारखा पाउस पडत होता. ६ वाजेपयांत गसिंधिुिुणनिरी िाठर्े शक्य 

नव्हते. गतथेच उतरलो. स्थानकात छत्रीही नव्हती. (िसुऱ् या गिवशी मालवर्ची 

मावशी म्हर्ाली सदु्धा! "छत्री नाही का आर्ायचीस?" "आता मुिंबईला कुठे 

पाऊस होता? कोकर्ात असा पाऊस लािेल याची मला काय कल्पना?") 

बाहरे जाऊन वडाप (६ आसनी ररिा) पकडर्ेही शक्य नव्हते. शेवटी एस.टी. 

पकडून आचऱ्याला िेलो. या एस.टी.त गभजलेले िफ्तर घेऊन अनेक 

शाळकरी मलुे प्रवास करत होती. मधली सिळी िावे घेत, भले त्यासाठी 

आडवाटेला जाऊन, एस.टी. आम्हाला आचऱ्याला घेऊन िेली. आचरा 

गतठ्याला उतरून समोरच्या मेडीकलच्या िकुानात छत्री व गवजेरी गवकत 

घेतली. गतथनू ररिा पकडली. १७० रुपये िऊेन िकुानिारािंच्या घरामािे 

उतरलो. गकरर्काकाच्या घरी िेलो. आजच्या गिवशी काकीची जयिंती 

असल्याने ते शाळेतील मलुाना शैिगर्क सागहत्याचे वाटप करतात. त्याला 



भेटून आमच्या घराकडे गनघालो. गकरर्काकाने गवचारले “एकटा राहर्ार 

का?” “हो. त्यात काय!” मी उत्तर गिले. शेतातनू अिंधारातनू चालताना मला 

माझ्या चलुतभावाचा िवेागशषचा फोन आला. वर धवुािंधार पाउस पडतोय! 

एका हातात छत्री, िसुऱ्या हातात मोबाईल कानाशी धरून व गवजेरी पकडून 

पाठीवर पाठ्गपशवी सावरत मी अिंधाऱ्या रात्री गचखलातनू प्रवास करत होतो. 

अध्याण तासाने आमचे घर आले. घराच्या पढुील िरवाजाला कुलपू व पढुचा 

प्रकाश चाल!ू चलुतभावाला सािंगितल,े रमेशशी (आमचा घरव्यवस्थापक) 

सिंपकण  कर. थोड्या वेळान ेरमेष आला. घर उघडले. ग्यास सिंपला होता. रमेश 

व रमेशची बायको जेवर् त्यािंच्या घरातनू बनवनू घेऊन आली. मी त्याला 

इलेगक्ट्रक शेिडी कशी चाल ूकरतात ते िाखवले. चहा बनवायला सािंगितला. 

िपुारी ििन्बावड्यानिंतर चहाच गमळाला नव्हता. आिंघोळ करून घेतली. 

रमेशने गवचारले, “झोपशील ना एकटो? अिंि नाही ना काढायचस? (म्हर्जे 

भीती नाही ना वाटायची?) सिळी िारे गखडक्या बिंि करून झोप! गमया 

सकाळी येतिंय.” जेवलो व झोपलो. अनेकाना आियण वाटले. म्हर्ाले “माझ्या 

थोरल्या भावासारखो शरू हा!” मला गवणहीरीवरच्या भगूतर्ीने काही त्रास गिला 

नाही. २६-९-१७ सकाळी एकट्याने समदु्रगकनाऱ्यावर जायची गहिंमत नव्हती. 

२५-३० कुते्र असतात. रमेशने सकाळी येऊन नाश्ता गिला. माझ्या 

स्यािंडल्समध्ये एक बेडूक बसला होता. एक ररिा बोलावली होती. ३५० 

रुपये! मालवर्ला ८.३० वाजेपयांत वगकलाला भेटायचे होते. मालवर्ला 

जाऊन मावशीकडे िेलो. इथनू वगकलाकडे! निंतर गसिंधिुिुणनिरीला एस.टी.न!े 

काही मलुी कोट घालनू एस.टी.त चढल्या. या ओरसला, एका कगनष्ठ 

महागवद्यालयाच्या गवद्यागथणनी होत्या. यावेळी ओरसवरून शेअर ररिा पकडून 



परत आलो. मालवर्ला परत येऊन ररिाने ७५० रुपये! िपुारी मावशीकडे 

जेऊन, जिििंबाची िपुारी 4.30 वाजताची िाडी पकडून बोररवली िाठली.  

  



      26 10 17 रोजी सकाळी माझी चलुत आत्या वारली. िपुारी 

स्मशानभमूीत असताना थोरल्या भावाचा फोन आला. “आजच्या आज 

गसिंधिुिुणनिरीला जायला हवय. उद्या गजल्हागधकाऱ्याने आम्हा लाभाथ्याांची 

बैठक आयोगजत केलीय.” आम्ही चलुतभावाच्या िाडीतनू जाताना, वाटेत 

िोकुळ आनिंि हॉटेलकडे थािंबनू नीता त्र्यावेल्स्ची गतकीट काढली. िाडी रात्री 

८.३० वाजता सिंजय िािंधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या पढेु अगिस बँकेसमोर येर्ार 

होती. ही िाडी १० वाजल्यानिंतर आली. (1.30 तास मी एका जािेवर उभा!) 

रात्री २ वाजता जोिेश्वरी गवक्रोळी गलिंक रोड पार करून भािंडुप मलुुिंड गकिं वा 

कुलाण गवक्रोळी वैिेरे स्टेशन्स िाखवनू चेमबरु वरुन  मानखिुण गकिं वा ऐरोली पलू 

िाखवत वाशी गकिं वा ठारे् िाखवत लोर्ावळयाला नीता त्रावेल्सच्या 

हॉटेलसमोर थािंबली. यावेळी मी मािच्या वेळचा अनभुव लिात ठेवनू चहा 

घेतला नाही. नाहीतर झोप उडते! चालकाचे खान’पान’झाले. मी टेन्शनमध्य!े 

पत्नीस िाडीचा क्रमािंक व सीट क्रमािंक एसएमएस केला होता, पर् तो िेला 

नव्हता. उद्याच्या पेपरमध्ये अपघाताची बातमी आली तर गतला कसे कळर्ार, 

मी कुठल्या िाडीत होतो ते? २८ १० १७ रोजी सकाळी ११ वाजता बैठक सरुु 

झाली. मी १२ वाजेपयांत पोहोचलो नव्हतो. ररिाने धावत धावत पोहोचलो. 

तरी माझ्यानिंतर अजनू ५-६ जर् आले. तोपयांत मी सगचवाकडून मागहती 

गमळवली होती. बैठक सिंपवल्यावर बाहरे पडलो व मदु्रािंक गवकर्ाऱ्या 

कमणचाऱ्याला शोधले तर तो जेवायला िेला होता. मलाही भकू लािली होती, 

सकाळपासनू प्रातगवणधी केले नव्हते, िाढी नाही व आिंघोळही केली नव्हती. 

बाहरे टपरीवजा िकुानात जेवर् केले, काििपत्रािंचे फोटो काढून थोरल्या 

भावाला समाजमाध्यमािारे पाठवले. गतथनू टाईप करायला जवळचे िकुान 

शोधनू काढले. टायगपिंि सिंपेपयांत ६ वाजले. ६ वाजता मालवर्ला जायला 



एस.टी. होती. समोर १ एस.टी. गिसली. ती पकडायला धावलो, तर ती 

कर्कवलीला जार्ारी िाडी होती. मालवर्ला जार्ारी िाडी पाउर् तास 

उशीरा आली. मावशीला फोन केला तर ती वायन्िर्ीला मामाच्या घरी िेली 

होती. मलाही वायन्िर्ीला जाण्यागशवाय पयाणय नव्हता. एस.टी. मालवर्ला 

पोहोचली तेव्हा त्या स्थानकातनू कुठेही जार्ारी एकही िाडी नव्हती. आता 

पढुचा पयाणय होता, पोष्टासमोर उभ्या 

असलेल्या वडाप! जाताना एका िकुानात 

चहा गवचारला, तर ती मालवर्ी स्त्री 

म्हर्ाली, “तमु्ही एकटेच चहा गपर्ार? 

मि आमच्याकडे चहा नाही.” वडापही 

उपलब्ध नव्हती. शेवटी फोकािंड्या 

गपिंपळाकडे ३ सीटर ररिा गमळाली. ३७० 

रुपये! िकुानिारािंच्या घराकडे उभे 

केल्यावर चालकाने आठवर् काढली की तो ‘माझी काकी (गकरर्काकािंची 

गिविंित पत्नी!) सरपिंचपिाच्या गनवडर्कुीला उभी असताना इथे नेहमी 

यायचा’. आज घरात छोटी इिंिळी आली होती. रात्री परत एकटा झोपलो! 

आज रात्री कशलाशा आवाजाने जाि आली. एक भला मोठा उिंिीर उडया 

मारत उतरत होता. सकाळी २९ १० १७ रोजी एस.टी. साठी वाट पहाताना 

‘इशारा’ (िवेव्रत पाटलाचा मलुिा) भेटला. तो म्हर्ाला “कार घेऊन का जात 

नाही?” िवेव्रतला भेटलो. माझी इिंगडका कार (जी त्यािंच्या घराजवळ पाकण  

केली आह)े घेऊन मालवर्ला िेलो. हॉटेल भाई भाईच्या मालकाला भाई 

खोबरेकरला हात िाखवला. माझ्या मावशीकडे मेढयाला िाडी उभी केली. 

मोर पाटकरला भिंडारी हायस्कूल्कडे भेटलो. भिंडारी हायस्कूलच्या सपुरवायझर 



म्याडमची भेट घेतली. गिवाड्करान्च्या हॉटेलमध्ये गमसळ खाली. मि रोझरी 

हायस्कूलच्या फािरना भेटलो. परत भाजी मिंडइत जाऊन भाजी गवकत घेतली. 

मावशीकडे जाऊन जेवलो. पोयऱ्याला जाऊन आलो. येताना आचऱ्याला 

केक घेतला. रात्री उशीरा िािा आला. बरोबर त्याचा चालक होता. िसुरा 

चलुत चलुतभाऊ त्याच्या घरी झोपला. आज िािाचा वाढगिवस होता. रमेश 

(आमचा काळजीवाहक) व चालकाबरोबर त्याचा वाढगिवस साजरा केला.    

  



पानाच्या आकाराचा टोळ!  

30 10 17 ला मालवर्ला तहसीलिाराच्या 

कचेरीत व भमूापन गवभािात जाऊन आलो.  

पतिंि!  

सयूाणस्त! ३१ 

१० १७ पासनू 

रोज 

गकरर्काका व गविंिकाकािंबरोबर समदु्रगकनाऱ्यावर 

प्रभातफेरीला जाऊ लािलो.  

झाडावरील मोर!   

गकनाऱ् यावरील होडी!  

  

 

वडू स्पायडरचे जाळे!   

 

तारामासा! 

 

 

 



  



 १ ११ १७ ला सरपन्चािंबरोबर गसिंधिुिुणनिरीत 

जाऊन आलो. त्याच रात्री वायिंिर्ीत तळुशी 

गववाह प्रत्यिात बघायला गमळाला. एरवी 

मुिंबईत असा पाहायला गमळत नाही.   २ ११ 

१७ ला परत भमूापन व तलाठ्यािंच्या कचेरीत िेलो. एके रात्री चलुत 

चलुतभावाची तब्येत गबघडली म्हर्नू रात्री मालवर्मधील झािंट्ये यािंचे 

इगस्पतळ िाठले. गतथे िसुरा स्थागनक (चलुतभावाचा) गमत्र त्याच्या गमत्राला 

घेऊन आला होता. मुिंबईत किागचत उशीरा इगस्पतळात पोहोचलो असतो पर् 

मालवर्मध्ये अध्याण तासात पोहोचलो.  समदु्र िरुड!  रापर्!  चतरु! 4 11 17 

रोजी 2 चलुत काकािंबरोबर येळेवर 

(गकनाऱ्यावर) प्रभातफेरीस! ९ ११ १७ रोजी 

गकरर्काका व गवणन्िक्ाकािंबरोबर सिंध्याकाळी 

समदु्रगकनाऱ्यावर गफरायला िेलो असता रापर् 

(रापर् म्हर्जे, िावकरी समदु्रात एक भलेमोठे 

जाळे फेकतात व निंतर ते ओढून घेतात. त्यािंना लाटािंचा रिंि बघनूच अिंिाज 

येतो की इथे मासे आहते का? कधीकधी रात्रभर होडीने समदु्रात जातात व 

सकाळी जाळे ओढून घेतात.) लािली होती, त्यात म्हािळे व लोबस्टसणपर् 

होते, पर् आमच्याकडे गपशव्या नव्हत्या. १० ११ १७ला मात्र आमचा 

िजुराथी चालक मला गकनाऱ्यावर रापर् लािलीय म्हर्नू 

घेऊन िेला व मी म्हािळे (स््वीड्स), खेकडे घेऊन आलो. 

चालक आमच्याकडे मासे खायचा पर् िजुराथी असल्याने 

मुिंबईला घेऊन जाऊ शकत नव्हता. ९ ते ११ ११ १७ रोजी 

अडीच गिवस जेसीबी लावनू २ प्लॉट साफ करून घेतले. गनघायच्या आिल्या 



रात्री रापर्ीत मासे गमळाले, म्हर्नू मालवर्मध्ये जाऊन थमाणकोलचे २ खोके 

व बफण  घेऊन आलो. गनघायच्या गिवशी ११ ११ १७ रोजी िपुारी २ वाजता 

आगकण टेक्ट (पती-पत्नी) व त्यािंची मलुिी येऊन िेले. त्यामळेु गनघायला उशीर 

झाला. कर्कवलीला परत बफण  घेतला! 12/11/17 रोजी रात्री साडेतीनला 

घरी पोहोचलो तेव्हा मासे इतके िोठले होते की ते विेळेच होईनात. त्यामळेु ते 

िाडीतच ठेवनू मी माझे घर िाठले आगर् िाडी घेऊन थोरला भाऊ 

चारकोपला गनघनू िेला.  

        

  



९ १२ २०१७ रोजी गसिंहिड एक्षप्रेस्स्ने मी, पत्नी, मलुिा, भाचा व पत्नीचे 

मावशे पणु्याला चाललो होतो.  आरिर् करूनसदु्धा इतकी प्रचिंड ििी 

िाडीत! ३ मार्से एका बाकड्यावर मावत नव्हती. त्यात सवण गभकारी, 

फेरीवाले ५ ५ गमगनटािंनी फेऱ्या मारत होते. गशवाजीनिरला आम्हाला 

घ्यायला आमचा भाचा येर्ार होता. तो कार घेऊन गवरुद्ध बाजलूा व आम्ही 

िसुऱ्या बाजलूा. एकतर या पणु्याच्या गिशा कळत नाही. रात्री मेहने्िीचा 

कायणक्रम! १० १२ १७ रोजी सकाळी नाश्ता हॉलवर होर्ार होता, म्हर्नू १०-

११ वाजता हॉलवर बसन ेपोहोचलो. गतथे सामानच पोहोचल नव्हत. आम्ही 

नाश्ता करायला बाहरे! वडिाव शेरी भािात चािंिले नाश्ता करण्यासाठी हॉटेल 

नाही. फक्त जेवर्ाची हॉटेले! गमसळ एके जािी गमळत होती पर् १० वषाणचा 

भाचा ती खायला तयार नाही. अधाण तास चालल्यावर एक मसाल्या डोस्याचे 

फास्ट फूड कें द्र (सेल्फ सगवणस) लािले. हॉलवर नाश्ता तयार करर्ारे कमणचारी 

आम्हाला द्यायच्या आधी स्वतःचीच ताटे घेऊन जायला लािले. 

गवचारल्यावर आमच्याकडे रािावनू बघत! हॉल नवीन! तेथे घडर्ारे २रे लग्न 

आमचेच! अनेकाना पत्ता सापडत नव्हता, बाहरे बार् िाखवर्ारे ब्यानर 

लावनूसदु्धा! इथे पद्धत हीच आह.े िािरसारखे नाही! इथे बाहरेिावावरून 

येर्ारे पाहुरे् ब्यानर कुठे आहते ते शोधतात. इथल्या पोलीस चौकीलाही हॉल 

माहीत नव्हता. लग्न लािल्यावर 

रात्री १ वाजता वरपिाच्या घरी 

आमच्या भािंड्यािंचा टेम्पो आला. 

रात्री २ वाजेपयांत ती भािंडी उतरवत 

होतो. उरलेल ेवरर्, भाजी िसुऱ्या 

गिवशी सकाळी आजबूाजलूा 



वाटली.   



११ तारखेला िपुारी प्रगत 

बालाजीला िेलो. 

सिंध्याकाळी जेजरुीला! 

नवीन लग्न झालेल्या 

नवऱ्याने पत्नीस उचलनू 

घेऊन ५ पायऱ्या 

चढायच्या असतात. 

माझ्या भाच्याने १० 

पायऱ्या उचलनू नेले. जेजरुीच्या िवेळात गशरताना एक मलुिा आम्हाला 

म्हर्ाला, इथे १० रुपये टाका, मि मी उचलनू नेईन. िवेाच्या नावावर लटुर्ा-

यािंची सिंख्या खपूच वाढलीय. परुीला पायावर छडी मारर्ाऱ्या बडव्यािंची 

आठवर् आली.  खाली उतरताना मला एक पायरी गिसली. त्यात ब्राह्मी 

गकिं वा खरोष्टी गलपीत काहीतरी गलगहलेले गिसले. 12-12-17 तारखेला 

आम्ही िपुारी मुिंबईला येण्यासाठी स्वारिेटला िेलो. बाहरेचे खाजिी 

िाडीवाले कमी पैशात फुल एसीवाली सीट िते होते. आम्हीही बळी पडलो. 

साना बस सगवणस! आमची ३-४ क्रमािंकाची सीट अजनू िोघा गतघाना गवकली 

िेली होती. िाडीत रुद्रिं गचत्रपट िाखवला. घरी टी.व्ही.वर ३ तास बसनू 

बघायला जमत नाही. इथे वेळ गमळाला. लोर्ावळयाला गजथे थािंबलो तेथील 

प्रसाधनिहृ पत्नीस आवडले नाही. म्हर्नूच मी राईट टू पी चळवळीचा 

समथणक आह.े 

     

  



      ४ १ २०१८ रोजी ‘सपुरमाइिंड’च्या ‘सीएसआर’ टे्रगनिंिसाठी, ‘मराठा 

चेंबर ऑफ कॉमसण’च्या सभािहृात सकाळी ५.३० ची गशवनेरी बस पकडून 

गनघालो. आिल्या गिवशी आिंबेडकरी जनतेने महाराष्ट्र बिंि केला होता. 

१०.३० ला सभािहृात मुिंबईचेच लोक आधी पोहोचले होते. पणु्याचे निंतर 

आले. िपुारी १.३० ला बाहरे पडून स्वारिेटला आलो. जातानाचे आरिर् 

केले नव्हते सामान्य एस.टी. ने जार्ारे लोकसदु्धा गहरकर्ीने जायला तयार 

होते व गहरकर्ीने जार्ारे गशवनेरीला! काल बिंि होता ना! सिळे आज घरी 

गनघाले होते. आज बाहरेचे िाडीवाले िलाल मुिंबई, िािर, बोरीवली असे 

पकुारत नव्हते. जेव्हा आपल्याला िरज असते, तेव्हा नेमके अदृश्य होतात. 

खपू वेळानिंतर २.३० ला िािरची गशवनेरी आली. ज्याना परवडत नाही, 

त्यािंनी पर् ििी केली. या गशवनेरीत जािा गमळाली. िािरला पोहोचनू टे्रन 

पकडली. कािंगिवलीला उतरून पवूेला शेअर ररिा करून ठाकूर सिंकुलात 

(कािंगिवली पवूण) येथे उतरलो. चालत गमत्र ज्या घरी (सिंस्कृती सोसायटीत) 

िेला होता गतथे खाली येऊन त्याची वाट बघत उभा रागहलो. तोपयांत 

इमारतीतील जार्ारे येर्ारे लोक सिंशगयत नजरेने पाहत (हा कोर् अगतरेकी 

कसाबची बॅि पाठीवर ठेऊन आपल्या इमारतीवर नजर ठेवतोय?) होते. शेवटी 

तो गमत्र खाली उतरला. आमच्या आवडत्या ढाब्यावर जाऊन पराठे खाल्ले. 

त्याला ररिाने अशोकवनला बसस्टॉपवर (बोरीवली पवूण) सोडून मी घरी िेलो. 

  



    5 माचण 2018ला चलुतभावाच्या ओला िाडीने ठाण्याला कुल्याणवरून 

सटुर्ारी सेवाग्राम एक्षप्रेस्स पकडायला गनघालो. चलुतभाऊ िहृीत धरून होता 

की आम्ही २ तासात पोहोच!ू पर् मध्ये घोडबिंिरच्या नाक्यावर िाड्या अधाण 

तास उभ्या करून ठेवतात त्याचे कॅलक्यलुेशन त्याने केले नाही. तरी नगशबाने 

वेळेत आम्ही ठारे् स्टेशन पवूेला पोहोचलो. एका हॉटेलमध्ये अज ू गमस व 

गतचा नवरा आकाश चहा पीत होते. ते मलाही आग्रह करत होते, पर् टे्रन 

पकडायला उशीर होईल म्हर्नू म्या मढूाने तो नाकारला. म्हटल ेस्थानकावर 

गपऊ, नाहीतर टे्रनमध्ये गपऊ! स्थानकावर िवेागशष वाट बघत होता. आमच्या 

िाडीला चिंद्रपरूला जाण्यासाठी शेवटी ४ डबे वेिळे जोडले जातात. ते 

सेवाग्राम जिंक्शनला वेिळे करून िसुऱ्या िाडीला जोडतात. उरलेली िाडी पढेु 

नािपरूला वेिळी जाते. आमची िाडी चिंद्रपरूचा सकाळी ८.30 चा टायगमिंि 

िाखवनू १०-११ला पोहोचते. आम्ही गजथे टे्रनची वाट पाहात उभे होतो गतथे 

चहाचा एकही स्टॉल नव्हता. गनघण्याची वेळ 3.35 पी.एम. टे्रनमध्ये 

कल्यार्ला, कसाऱ्याला िाडी गजथे थािंबली गतथे चहाचा स्टॉल नाही. 

िाडीला पॅ िंट्रीकारचा डबा नाही. असे ऐकले की कसाऱ्याला काहीतरी भािंडर् 

झाले होते म्हर्नू बाहरेच्याना पार्ी, चहा वैिेरे गवकायला परवानिी नव्हती. 

शेवटी इितपरुीला ५.४५ ला ‘इलायची मारके’ चहा गमळाला. रात्री 

चाळीसिावला जेवर् गमळाले पर् िवेागशश्च्या सािंिण्यावरून मॅडमनी खपू 

खायला आर्ले होते जे परत मुिंबईला येईपयांत सिंपले नव्हते. पोटाला तडस 

लािली. रात्री झोपण्यापरुती आमच्या डब्यात चढलेली मार्से नािपरूला 

जार्ारी, सेवाग्रामला उतरून िसुऱ्या डब्यात िेली. (६ ३ १८) सकाळी 

चिंद्रपरूला उतरल्यावर आम्हाला न्यायला, ठरवलेल्या त्रावेल्सचा चालक 



आला होता. गिल्लीचा बिंिाली होता. चिंद्रपरूला येऊन त्याला ५ मगहने झाले 

होते. मी तर्ावाखाली! उद्या िडगचरोलीच्या जिंिलात जाताना स्थागनक 

मार्सू नसला तर काय होर्ार? कारर् माझ्या चलुतभावाने त्याच्या एका 

गमत्राची कथा सािंगितली होती. त्याच्या गमत्राने नािपरुवरून १ लोकल िाडी 

केली. ती जिंिलात एका गवगशष्ट गठकार्ी १५-२० गमगनटािंकररता थािंबली. 

प्रवाशािंनी गवचारले, “काय झाले?” चालकाने सािंगितले “िप्प बसा! नन्तर 

सािंितो.” निंतर तो म्हर्ाला की, “गतथे एक खरू् केलेली जािा असते, ती फक्त 

स्थागनक चालकािंनाच माहीत असते. गतथे निलवाद्यािंकडून सिंपरू्ण िाडी 

तपासली जाते. त्याना सिंशय आला तर पढेु न थािंबलेली िाडी उडवतात.” 

म्हर्नू मी तर्ावाखाली, या चालकाला ती जािा माहीत नसेल तर? आयाण! 

पत्नीस (तेव्हा SRPF मध्ये काम करर्ाऱ्या) फोन करून आजचा कायणक्रम 

सािंगितला. ती तर्ावाखाली होती. म्हर्त होती, “आनिंिवन, हमेलकसाला 

जायलाच हव ेका? शेिाव करून परत या.” गतला म्हिंटले, “आज आनिंिवनात 

चाललोय, गतथे वाटेत जिंिल नाही. उद्या हमेलकसाला जाईन. गतथे खरा 

धोका आह.े” हॉटेल मालकाने सचुवलले्या रेस्तराँमध्ये जेवायला िेलो. अिंधारे 

वातावरर् (एरवी अशा हॉटेल्समध्ये काय खायला घालतात ते गिस ूनये म्हर्नू 

अिंधार केललेा असतो), पर् गबयाणर्ी चािंिली होती. गतथनू आनिंिवन िाठले. 

चौकशी केली असता त्यािंनी आम्हाला एका हॉलमध्ये नेले. गतथे आधीच, 

गतथे मकु्काम केलेले पयणटक होते. आम्हाला आनिंिवनागवषयी मागहती िरे्ारी 

व बाबा आमटेंचा इगतहास सािंिर्ारी गचत्रफीत िाखवण्यात आली. एक 

मागहतीपगुस्तका िणे्यात आली. आम्हा मुिंबई परेु् पयणटकािंबरोबर एक 

चाकवाली िाडी चालवर्ारा कुष्ठरोिमकु्त अपिंि मािणिशणक होता. त्याने सवण 

इमारती बाहरेूनच िाखवण्यास सरुुवात केली. तो बाबािंगवषयी त्याच्या 



आठवर्ी सािंिायला लािला. सोबतच्या गस्त्रयािंना ह ेसवण पसु्तकात वाचनू व 

गचत्रपटातनू पाठ झाले होते. त्या किं टाळल्या व त्या इमारती आतनू िाखवा 

म्हर्ायला लािल्या. शेवटी आमच्या मािणिशणकाने शभेुच्छा पते्र कुठे 

बनवतात, कलाकुसरीच्या वस्त ूकुठे बनवतात, कुठे गवकतात ते िाखवले. मी 

सदु्धा १ गभत्तीगचत्र घेतले. निंतर १ काष्ठगशल्पाचे प्रिशणन िाखवल.े छायागचत्रर् 

केले पर् काष्ठगशल्प गवकत घ्यायची गहिंमत नव्हती. बाबािंची स्टे्रचर टाइप 

िाडी पागहली.  त्यानिंतर चरखा कसा चालतो, गवर्कराचा माि पागहला. 

चलगचत्रीकरर् केले. अजनू काय काय िाखवत होते, उद्याही इतराना 

िाखवर्ार होते, पर् आमची मकु्काम्माची व्यवस्था नसल्याने व परत जायची 

घाई असल्याने आम्ही गनघालो. जाताना त्यािंच्या भेटवस्त ू गवक्री कें द्रातनू 

(महारोिी सवेा सगमती, वरोरा) १ गबि बाजार गपशवी घेतली. अल्पोपहार 

करून गनघालो. स्थागनक तपुाची गकिं मत मुिंबईच्या िपु्पट होती. जाताना 

भद्रावती िावातील गवजासन िुिंफा पागहल्या. सिंध्याकाळची वेळ होती. 

आतमध्ये खपू अिंधार होता. कॅमेऱ्याच्या फ्लॅशलाइटमध्ये आतली िालने 

पाहावी लािली. खाली उतरून तेथील जैन मिंिीर 

पागहले. आतमध्ये कॅमेरा, मोबाईलच्या प्रकाशगचत्रर्ास 

परवानिी नाही. बाहरेून छायागचत्रर् करता येते. 

गस्त्रयािंनी िवेळात जाताना डोक्यावर पिर, ओढर्ी घेरे् 

आवश्यक! नािा पिंगथयािंचे िऊेळ पागहले. िरे्श मिंिीर 

उिंचावर असल्याने पाहायला िेलो नाही. रात्री चिंद्रपरूमध्ये हॉटेल मालकान े

सचुवलेल्या िसुऱ्या रेस्टॉरिंटमध्ये जेवायला िेलो. कुबट, बरुशीयकु्त फगनणचर व 

वातावरर् होते. जेवल्यावर चिंद्रपरूमध्ये चक्कर मारली. प्रथेप्रमार्े! रात्री एका 

िजुराथ्याच्या आईसक्रीम पालणरमध्ये आईसगक्रम खाल्ले. गिनशौ फ्रािंचायसी! 



मालकाचे म्हर्रे् की चिंद्रपरूला माल द्यायला मुिंबईच्या नॅच्यरुलला जमत नाही 

व इतरािंचा माल आर्नू गवकायला ह्याना परवडत नाही. कारर् २४ तास 

शीतिहृात ठेवनू इथे गवकायचा म्हर्जे गकिं मत वाढर्ार आगर् स्थागनकािंना 

तेवढा िर परवडत नाही, म्हर्नू गिनशो! गविभाणचा उन्हाळा असल्याने 

महागवद्यालयीन तरुर्ािंचा वावर जास्त व खप पर् होतो. मालकाने अजनू 

आनिंिवन पागहले नव्हते, पर् बाबा आमटे जवळपासच्या डॉक्टरािंकडे आले 

होते, तेव्हा त्याना पागहले होते. (७ ३ १८) सकाळी हमेलकसाला जायला 

५.३० ला गनघायचे होते, पर् आम्ही ६.३० ला गनघालो. त्रावेल्वाल्याने 

माझ्या गवनिंतीनसुार स्थागनक चालकाला, साध्या िाडीने पाठवले होते. आज 

एकूर् ५०० गक.मी.चा प्रवास करायचा होता. पगहला थािंबा िोंडगपिंपरी एस.टी. 

स्थानक! शौचालयावर तकुारामािंचा अभिंि गलहीला होता, १ वाक्य होते, ‘िहे 

िवेाचे िऊेळ, आत वाह े गनमणल’ २रा थािंबा अल्लापल्ली! आम्ही समजत 

होतो, साधे िाव असेल पर् ह ेतालकु्याचे गठकार् गनघाले. पोह ेगवकर्ाऱ्याला 

सािंगितले की तरी न मारता पोह े ि,े पर् गतखटपर्ा काही त्याने कमी नाही 

केला. वतृ्तपत्र मात्र गतथे कोर्ी गवकत नाही, पर् प्रत्येक प्रवाशाच्या हातात तो 

असतो. गतथनू  डावीकडे जिंिलात रस्ता िेला होता. उिंच झाडे होती म्हर्नू 

त्याला जिंिल म्हर्ायचे, नाहीतर कोकर् पागहलेल्याने त्या पानिळीच्या 

विृािंना कधीही जिंिल म्हटले नसते. ऊन खालपयांत येत होते. एकही 

निलवािी गिसला नाही. वाटेत १ तलाव गिसला, गतथे एका झाडावर खपू 

बिळे होते. फोटो काढायला जवळ िेलो तर उडाले. जाताना मला भीती वाटत 

होती की निलवािी यतेील की काय? पर् कसचे काय? पत्नीची भीती 

गनरथणक ठरली. जिंिलतोड मात्र प्रचिंड प्रमार्ात चालली होती. हमेलकसाला 

आत जाऊन चौकशी केल्यावर कोर्ीतरी डॉक्टर गवकास आमटेंचे घर 



िाखवले. ते व त्यािंची पत्नी खचुीवर बसले होते व त्यािंच्या बाजलूा १ 

प्रवाशािंचा िट फोटो काढून घेत होता. ते िेल्यावर त्यािंनी आम्हाला जवळ 

बोलावले. सहसा तसा मला फरक पडत नाही, (मी या पथृ्वीवर कोर्ालाच 

माझ्यापेिा मोठा मानत नाही, मि तो पिंतप्रधान असो, माझ्या 

महागवद्यालयािंचा गप्रगन्सपल असो की बॉस असो. सवण मार्से समान असतात 

व माझ्यापेिा कोर्ी ग्रेट नाही! सवाांचेच पाय मातीचे असतात.) पर् त्या 

जोडीला पाहून मी भारावलो. आम्ही आमची ओळख करून गिली. त्यािंनीही 

आमची चौकशी केली. आमच्याबरोबर स्वत:हुन फोटो काढून घेतले. फार 

साधी सरळ मार्से! कसलाही िवण नाही. बाकी मला त्यािंचा गचत्रपट पाहून, 

पसु्तके वाचनू त्यािंच्याबद्दल मागहती होती, पर् 

राहून राहून १ प्रश्न सतावत होता. शेवटी न 

राहवनू त्याना गवचारले, “आनिंिनवरून एवढ्या 

लािंब का यावेसे वाटले?” ते उत्तरले, “त्यािंच्या 

वडलािंची इच्छा!” त्यािंचे प्रार्ी फोटो न काढता 

पागहले. जेवर्ासाठी सािंगितले नसल्यान,े न 

जेवता गनघालो. मॅडम व त्यािंच्या यजमानािंनी िरे्िी गिली. गतथनू भामरािड 

सिंिमाकडे िेलो. प्रत्येकी १० रुपये प्रवेश फी भरली. वारुळाने भरलेली झाडे 

पागहली. हमेलकसाचे बाहरे पर् १ कॅन्टीन आह ेपर् जेवर्ाची ऑडणर १ तास 

आधी द्यावी लािते. गतथनू परत अल्लापल्ली िाठली. एका रेस्तराँमध्य े

िावाच्या मानाने बरे जेवर् गमळाले. माकण ण्डेश्वराचे िरुुस्तीला काढलेले िऊेळ 

बगघतले.  चिंद्रपरूच्या हॉटेल मालकाने सचुवलेल्या एका ढाब्यावर िेलो. त्याने 

१० चपात्या + न खाल्लेल्या भाक-यािंचेही गबल घेतले. कोंबडी मसाला 

खपूच गतखट होता. पानवाल्याच्या िकुानातनू गमठाई घेऊन खाल्ली. रात्री 



हॉटेलात पोहोचलो तर आकाशािंची व मॅडमची खोली हॉटेल कमणचाऱ्यानी 

िसुऱ्याला गिली होती, आकाशािंचा खाजिी टॉवले तेथील रगहवासी वापरत 

होते व त्यािंची चप्पल गतसऱ्याच खोलीबाहरे पडली होती. तेथील 

कमणचाऱ् याला झापले, तर तो ही िोष्ट मालकािंना न सािंिण्यासाठी ियावया करू 

लािला. आिल्या रात्री एसी गबघडला होता व (८ ३ १८) गतसऱ्या गिवशी 

लाईटचे काम चाल ूअसल्याने पिंखाही चालत नव्हता.  

आज ताडोबाला जाण्यासाठी लवकर उठलो व ठरलेल्या वेळेपेिा १ तास 

उगशरा गनघालो. आज कोअर झोन मध्ये बगुकिं ि फुल असल्याने बफर झोन 

मध्ये डाव्या बाजलूा आम्हाला जीपन े नेण्यात आल.े आमच्या कालच्या व 

आजच्या चालकाच्या सचूनेनसुार (हा मध्ये मध्ये जिंिलखात्यासाठी काम 

करायचा.) जिंिलातील धळू उडून तोंडावर बस ूनये म्हर्नू नवीन कापडी बरुखे 

कम गशरस्त्रार्े गवकत घेतली. जोराचा वारा होता. रानकोंबड्यािंचा आवाज 

ऐकला. आत जाताना मोर गिसले. आमच्या मािणिशणकाने धळुीत वागघर्ीच्या 

व गतच्या गपल्लािंच्या पायािंचे ठसे िाखवले. वाघ व वागघर्ीच्या पायािंच्या 

ठश्यािंतील फरक सािंगितला. रानडुकरानी वागघर्ीला कसे जखमी केले होते ते 

सािंगितले. रानकुत्र्यािंच्या िोष्टी सािंगितल्या. आम्हाला एका जािी उभे करून 

िरूवर १ तलाव िाखवला. गतथे वाघ येतात म्हर्नू सािंगितले. मला वाटले 

गतथपयांत चालत जायचिं. म्हर्नू मी खाली उडी मारली. तर मला सािंगितल े

िेले, जिंिलात जीपमधनू खाली उतरायचे नाही. उतरलात तर मािणिशणकास व 

चालकाला सजा भोिावी लािते. मािे एका अगधकाऱ्याच्या नातेवाइकानी 

जबरिस्ती जिंिलात गफरून कसा िोंधळ घातला व त्यामळेु त्या 

जीपचालकाचा व िाइड्चा परवाना कसा तात्परुता गनलिंगबत करण्यात आला 



होता त्याची कथा मािणिशणक सािंित होता. माझा जिंिलातील प्रभातफेरीचािं 

कायणक्रम हुकला. आम्हाला िवे, िायबिळे , रानडुकरे, गचतळ , काळगवटे  

िाखवण्यात आली. एक रानडुक्कर २ हरर्ािंच्या पाठी पडले होते. माझ्या 

पत्नीस फोन लावला असता नेमके त्याचवेळी एका काळगवटाने रोमहषणक 

गचत्तथरारक उडी घेऊन मािी हरर्ािंचा पाठलाि 

केला. मी पत्नीस या घटनेचे वर्णन करत असता 

ती म्हर्ाली, “चलगचत्रर् करा.” मी कॅमेरा 

सरसावेपयांत ते एका जािेवर गस्थर झाले. गतथनू 

चालकाने आम्हाला िरूवर िसुरे पयणटक िाखवले. पर् याना एकमेकािंच्या 

िेत्रात जायला परवानिी नाही. वाटेत गटटव्या,  

माळगटटव्या, भारिाज, शेंडीपाकोल्या, खिंड्या, 

बिंड्या, नीलपन्ख, सपणिरुडाचे घरटे गिसले. 

आम्हाला गतथनू एका पार्थळ जािी नेण्यात 

आले. भरपरू पार्पिी गिसले,  पर् वाघ नाही. माझ्या कॅमेराची बॅटरी सिंपत 

आली होती. परत जाताना एक ससा गिसला. जीप अशा जािी उभी केली 

होती की ससा कॅमेऱ्यात स्पष्ट गिसत नव्हता. बर! जीप हलली असती तर ससा 

पळून िेला असता. शेवटी गनराश होऊन १५ 

गमगनटािंच्या गवश्रािंतीसाठी बाहरे पडलो. 

जाताना परत 

एकिा मोर 

पागहले. बाहरे 

िेल्यावर नाश्ता करायला उजव्या बाजचू्या 

प्रवेश्िारापलीकडे िेलो असता गतथे जो िट  



आला होता त्याने सािंगितले की त्याना एक वाघीर् व गतची ३ गपल्ले गिसली. 

आम्ही आमच्या मािणिशणकाला गवचारले की “आपर् त्या बाजलूा जाऊ 

शकत नाही का?” तर तो म्हर्ाला गतथे जायला परत ४००० रुपये फी वेिळी 

भरावी लािेल. आम्ही िपुचपू आल्या मािाणवर परत िेलो. इतरही चालक जीप 

घेऊन वाघाना शोधत होते. त्यािंच्या बोली भाषेत एकमेकािंशी सिंपकण  साधत 

होते. अचानक आम्ही िसुऱ्या जीपपाशी िप्पा मारत असता अजनू १ जीप 

आली. गतने आमच्या मािे वळर् घेताना गतच्या मािणिशणकाने आमच्या 

मािणिशणकाला काहीतरी सािंगितले. तो आम्हाला म्हर्ाला, “िरू धरर्ाकडे 

वाघ गिसलाय म्हर्े!” त्यानिंतर सरुु झाला १ गचत्तथरारक पाठलाि. १ली ती 

जीप गजने मागहती गिली, त्यानिंतर २री जीप गजच्याशी आम्ही बोलत उभे होतो 

ती व गतच्यापाठी आम्ही! त्या जिंिलात १००- १२० च्या वेिाने ते िाड्या 

चालवत होते. गडस्कव्हरी वागहनीची आठवर् आली. वाघ बघण्यापेिा हा 

थरारच रोमािंचक होता. गतथे पोहोचल्यावर आमच्या समोरून १ वाघ 

डावीकडे िेला. माझ्या गमत्राला त्याचे शेपटू गिसले. मला तर काहीच गिसले 

नाही. परत उजवीकडे वाघ गिसतोय असे लोक सािंित होते. मी कॅमेरात 

(डीएसएलआर) असलेल्या झमू लेन्सने फोटो काढले. पर् फोटोत १ पर् वाघ 

गिसला नाही. िरूवर १ जीप चािंिले कॅमेरे व झमूसण लावनू उभे होते. गनराश 

मनाने जिंिलाबाहरे पडलो. गतथनू आमच्या भाड्याच्या िाडीने कोअर 

जिंिलाकडे िेलो. िरुून जिंिल साजरे केले. इथे कॅनटोर बकु केला असता तरी 

जवळून वाघ गिसला असता. मी वाि घालत होतो की “महाराष्ट्रात पटे्टरी वाघ 

नाहीत. फक्त गबबटे आहते.” तर आमच्या चालकाने त्याच्या गमत्राला जो 

नकुताच कोअर जिंिलातनू कॅनटर  मधनू बाहरे पडला होता, त्याच्या 

कॅमेऱ्यातील नकुतेच केलेले पटे्टरी वाघाचे चलगचत्रर् िाखवल.े त्याना १० 



फुटावर वाघ गिसला होता. कॅनटर जीपसारखा वाटे्टल गतथे भटकत नाही. तो 

एका गवगशष्ट पररघात गफरतो, तरी त्याना वाघ गिसले. काहीवेळा जीपला अिंि 

घासनू जातात म्हरे्! आम्ही जेवायला चिंद्रपरूला परवा गजथे गबयाणर्ी खाल्ली 

त्या रेस्तराँमध्ये िेलो. आज 

जी गबयाणर्ी खाल्ली ती 

गशळी होती. हॉटेलमध्ये 

परत िेलो तर त्यािंचे लाईट 

िरुुस्तीचे काम चाल ू

असल्याने एसी बिंि होता. 

फक्त १ पिंखा हळू चालत 

होता. ४ वाजता गनघालो, 

जाम्बला नाश्ता केला. नािपरूमध्ये हल्िीरामच्या मॉलमध्ये जेवलो. ििुलने 

आम्हाला खपू वेळ गफरवले. शेवटी तोंडी पत्ता 

गवचारत गमत्राच्या बिंिल्यापयांत पोहोचलो. रात्री 

उगशरा झोपलो. ९ ३ १८ ला सकाळी उठून 

प्रभातफेरीला जाऊन रस्त्यावरील चहा प्यालो. 

प्रातगवणधी उरकून गमत्राच्या िाडीन,े त्याच्या 

किं पनीच्या चालकाच्या मािणिशणनाखाली 

रामगिरीला पोहोचलो.      गतथली भेळ खाऊन 

गखिंडसी तलावावर पोहोचलो. गतथे ५ रुपये 

पाकीन्िसाठी अक्कलखाती घातल्यावर तेथील 

सरुिारिकाने खाली िसुरीकडे जायचा सल्ला 

गिला. तेथे तलावाजवळ जाण्यासाठी बोगटिंिसाठी 



जायचे नसल्यावरही जबरिस्तीने १०० रुपये प्रवेश फी भरून खाली 

तलावाजवळ िेलो. गतथे तलावाकाठी जेवलो. जेवनू झाल्यावर परतीच्या 

मािाणवर लािलो. परत जाताना रॅिन पॅलेस िऊेळ, िीिाभमूी, स्वामी नारायर् 

मिंिीर वैिेरे पाहून एका नािपरूच्या ढाब्यावर महािडी तिंिरुी घेऊन परतलो. 

ररवाजाप्रमार् े रात्री त्या वसाहतीत गफरलो. १० ३ १८ ला ओला भाड्याने 

घेऊन नािपरू स्थानकावर पोहोचलो. सकाळी 10.55 ते िपूारी 3.44 

महाराष्ट्र एक्षप्रेस्स्ने नािपरूवरून शेिावला जायला गनघालो. ह्याही िाडीत पॅ िंट्री 

नव्हती. मध्येच १ व्यक्ती जेवर्ाची ऑडणर घ्यायला आला. बडनरेा जिंक्शनला 

जेवर् आर्नू िईेन म्हर्ाला. बाकीच्यानी काहीबाही खाऊन घेतले. मी 

आपली वाट पहातोय. कसचे काय? शेिाव येईपयांत मी उपाशी. माझा गमत्र 

मला शेिाव स्थानकावर कचोरीही खायला िईेना. त्याला आनिंि गवहारला 

जायची घाई लािली होती. २ ररिा करून आनिंि गवहारच्या रािंिेत उभे 

रागहलो. मि कळले आनिंि सािर गवसावा आनिंि गवहारपेिा स्वस्त होते. मला 

भकू लािल्यामळेु मी गवहाराच्या बाहरे जाऊन जेवर् करून आलो. ५ वाजनू 

िेले होते. आता भक्तगनवासात जेवर् गमळत नाही. निंतर भक्तगनवासात चहा 

घेतला. कुलरवाली खोली ४ बेडचीच गमळते. आमची मैत्रीर् व गतचा नवरा 

स्वतिंत्र खोलीत राहायचा हट्ट करत होते. माझी जेव्हा खोली बकु करायची 

पाळी आली, तेव्हा कळले की भक्तगनवास फक्त कुटुिंगबयािंसाठी आह.े मी 

म्हर्ालो “पत्नी नन्तर येईल”, तर म्हर्ाले “आताच घेऊन या.” आता गतला 

कुठून आर्ायचे? सािंगितल“ेती उद्या येईल.” तर म्हर्ाले “उद्या ती आल्यावर 

स्वतिंत्रपरे् परत िरे्िी द्यावी लािेल.” ४ बेडची कुलर असलेली खोली (एका 

खोलीत आम्ही िोघेच) गमळाल्यावर थोडे गफरून जेवायला िेलो. ५० रुपयात 

मनसोक्त शाकाहारी जेवर् गमळते. थिंड पेये लस्सीसारखी, गमल्कशेक, 



आईस्क्रीम वैिेरे गमळतात. चहाचे, कॉफीचे, ग्रीन टीचे वेिळे काऊिं टर आहते. 

गतथ ेत्यािंचे साबर्, टूथपेस्ट, ब्रश वैिेरेही गमळते. फक्त रािंि लावनू जेवर् घ्यावे 

लािते. टेबलावर ऑडणर घेऊन सवण करायला वेटर नाहीत. काही भक्त येथे 

मोफत स्वयिंसेवक म्हर्नू वावरतात. पहाटे लवकर उठून पावसातसदु्धा 

पररसराची साफसफाई करत असतात. िसुऱ्या गिवशी ११ ३ १८ रोजी 

िशणनाला िेलो. गतथनू ररिा पकडून आनिंि सािर गवहार बािेत गफरायला 

िेलो. ध्यानमिंगिरापयांत चालत िेलो. ध्यान केले. तेथेच जेवलो. येताना माझी 

स्लीपर तटुली. ररिाने आनिंि गवहारात परत आलो. सिंध्याकाळी आमची 

मैत्रीर् एकटीच िशणनाला परत िेली. आम्ही इथे गतथे भटकून जेवनू रात्रीची 

मुिंबई सपुर’स्लो’ एक्षप्रेस्सने ठाण्याला उतरलो. ररिा पकडून (ररिावाले 

ओला, उबेरला स्थानकाजवळ येऊ िते नाहीत.) घरी परतलो. (१२ ३ १८) 
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सपुर’स्लो’एक्षप्रेस्स पकडण्यासाठी ६ वाजता ओलाची िाडी बकु केली. 

त्याच्याकडचा िॅस सिंपत आला होता. सकाळी सकाळी घोडबिंिर नाक्यावर 

पोगलसािंनी िाड्या अडवनू ठेवल्या होत्या. त्यात सवण ट्रक, लोऱ्या, टेम्पो, 

tankers ठाण्यावरून येत जात होते. असा रस्ता जाम झाला होता की गवचारू 

नका. त्यात आमचा चालक स्वत:सकट माझ्याही जीवाची पवाण न करता िाडी 

चालवत होता. मी जर त्याला सावध केले नसते तर एका अवजड िाडीखाली 

नक्कीच आला असता. गनघताना मला भीती वाटत होती की मी वेळेवर 

पोहोचतोय की नाही! निंतर मला भीती वाटू लािली की मी पोहोचतोय की 

नाही. तरी वळेेत ठाण्याला पोहोचलो. तेथील ररिानी ह्या टॅक्सी चालकाला 

स्थानकापयांत जाऊ गिले. रेल्वेचे गतकीट काढून कल्यार्ला जाण्याच्या 

लोकल िाडीत बसलो. १ तास आधी पोहोचलो म्हर्नू व िवेागशष आला 

नव्हता म्हर्नू, बाहरे नाश्ता करायला िेलो. नाश्ता करून होईस्तो त्याचा फोन 

आला. मला एटीएम मधनू पैसे काढायचे असल्याने शोध घेतला असता 

एटीएम स्थानकाच्या २ऱ्या टोकाला होते. पैसे काढून परत मधल्या पलुावर 

आलो. वाटेत िवेागशष भेटला. सपुरस्लो थोडी उशीरा येऊन उशीरा सटुली. ३ 

तारखेला 10.15 ला पोहोचर्ारी िाडी, उशीरा केरळ राज्यातील एनाणकुलम 

जिंक्शन स्थानकावर पोहोचली. बाहरे िेल्यावर कळले, एनाणकुलम बसस्थानक, 

एनाणकुलम शहर व एनाणकुलम रेल्वेस्थानकाच्या मधोमध आह.े बाहरे १ ररिा 

ठरवण्यासाठी चौकशी खोके होते. गतथे एका अनोळखी स्थागनक मलुीने 

आम्हाला मािणिशणन केले. त्या खोक्यात १ रुपया भरून ररिाचे कुपन घ्यायचे. 

त्या कुपनवर ररिाचा योग्य िर गलगहलेला असतो. तेवढे पैसे ररिावाल्याला 



द्यायचे. फसवर्कू होत नाही. फक्त ररिा प्रथम येईल त्याला सेवा तत्वावर 

काम करत नाहीत. त्याना गजथे जायचे असेल गतथलेच भाडे घेतात. तरी मुिंबई, 

गिल्लीपेिा सेवा चािंिली आह.े साम्यवािी सरकार चािंिले काम करतय! 

बसस्थानकावर काहीतरी खाऊन घेतल.े बसेसवर सिळे मल्याळीत बोडण होते. 

स्थानकात कोर्ीतरी सािंगितल्यावर मनु्नारला जार्ाऱ्या बसमध्ये जाऊन 

सामान ठेवले. बसेस महाराष्ट्रासारख्या एका गवगशष्ट रिंिाच्या नाहीत. इथे 

खाजिी वाहतकू चालते असे वाटते. इथेही लडेीज सीट्स आहते. पर् 

मल्याळीत गलगहल्याने कळत नाही. स्थागनक प्रवाशाना गहिंिी काय, इिंग्रजीही 

येत नाही. तरी एका बाईने मािणिशणन केले. पर् इथे मुिंबईसारखे काटेकोर 

नाहीत. गस्त्रयािंच्या सीटवर परुुष बसतात व गस्त्रया त्याना उठवत नाहीत. 

वाहकही त्या परुुषािंना उठवत नाहीत. बसमध्ये एक पणु्याचा िट होता. 

आपली लोक भेटल्यासारखे वाटले. आम्ही अडीमाली या बसस्थानकावर 

उतरलो. गतथे आम्हाला घऊेन जायला रेिी व त्याचा गमत्र जीप घेऊन आले 

होते. प्रथम आम्ही तेथील खानावळीत खाऊन घेतले. मसाला डोसा, स्थागनक 

परुी भाजी असा तेथील आहार होता. इथे परुी भाजीत गपवळया बटाट्याची 

भाजी नसते तर वेिळीच भाजी असते. मसाला डोसाही वेिळा लाितो. इथ े

तमु्ही इडली सािंबार जरी मािवले तरीही त्यात १ मेिवुडा ितेातच. जेवताना १ 

िलुाबी रिंिाचे िरम पार्ी बरोबर ितेात. एका गवगशष्ट लाकडाचे तकुडे टाकून 

पार्ी उकळवतात. जर तमु्ही फास्ट फूड कॉनेरला िेलात व जर तमु्ही या 

पाण्याची मािर्ी केलीत तरी तमु्हाला ह े पार्ी गिले जाते. स्थागनक तर ह े

पार्ी आवजूणन गपतात. त्यािंच्या जीपने आम्ही राजक्कड शहर टाळून एका 

अरुिं ि पलुावरून राजक्कड िावाकडे िेलो. िवेागशष केरळात पगहल्यािंिा येत 

होता. माझी िसुरी वेळ होती. ऑिस्ट २०१५ निंतर. िवेागशष केरळवर खपू 



खशु होता. “कोकर्ासारखे आह े पर् कोकर्ापेिा गहरवे व इथली घरे 

कोकर्ापेिा गवकगसत!” रेग्िी गवषण्र्परे् म्हर्ाला “इथली लोक िबुईला 

काम करतात, प्रचिंड कमावतात, इथे बिंिले बािंधतात व ते सािंभाळायला 

आपल्या वदृ्ध, एकाकी आई वडीलाना ठेवतात.” त्या अरुिं ि पलुाकडे काही 

प्रवासी मनु्नारवरून भेट द्यायला आले होते. आम्हाला त्याने, आधी वर 

डोंिरावर िाडी घेऊन जाऊन, परत त्याचे खाली असलेले घर िाखवले. निंतर 

आम्ही त्यािंच्या घराकडे गनघालो. मध्ये १ मातीचा अवघड रस्ता. आमची 

उघडी जीप! इथे फक्त स्थागनकच िाडी चालव ू शकतात, अपवाि- ‘माझा 

थोरला भाऊ!’. आगर् इथे फक्त जीप, गजप्सी, टॅ्रक्टर अशी वाहनेच चाल ू

शकतात. त्याच्या घराच्या आधी ते एक होम स्टे बािंधत होते. (एिंजेल’स ट्रिंपेट 

स्टनी पोथए्मच्या मालकीचे नेडूमपरुिं इस्टेट, गचत्तमपरा, अन्नकरा, टेकडी, 

केरळ, भारत). एका खरुाड्यात कोंबडे पाळले होते. काही कुते्र होते. 

िेल्य्यावर चहा गमळाला. मािच्या बाजलूा एक भलामोठा खडक होता जो 

डोंिरावरून िडिडत आला होता व घराचे नकुसान न करता मािे येऊन 

थािंबला होता. रेग्िी आम्हाला एका निीकडे घेऊन िेले. जाताना इलायची, 

पेपरगमिंट वैिेरे झडुुपे िाखवली. िावातल्या लोकािंशी ओळख करून गिली. पर् 

त्यािंना फक्त मल्याळी भाषा येत होती. िावातील मलुािंच्या शाळेत गहिंिी, इिंग्रजी 

या भाषा असतात पर् त्याना त्या बोलता येत नाहीत. माझा गमत्र त्यािंच्याशी 

खरेु्ने बोलण्याचा प्रयत्न करत होता. अिंधार पडायच्या आत रेग्िीने आम्हाला 

घरी आर्ले. ही मिंडळी सेबास्तीन प्रोटेस्टट पिंथाची होती. त्यािंचे पवूणज 

पोतुणिालचे आहते. आज मासा खायला होता. मला मासे आवडत नाहीत. पर् 

आज इलाज नव्हता. पापी पेटका सवाल होता. सकाळी ४-४-१८ ला 



पक्षयािंची गकलगबल ऐकू येत होती. रेग्िीची आई मोतीगबिंिचू्या शस्त्रगक्रयेतनू 

बरी होऊन कोइम्बतोवणरुन परत येर्ार होती. गतच्याबरोबर रेिीचा भाऊ पर् 

होता. ही सवण मिंडळी इितपरुीचा गवपश्यना अभ्यासक्रम परू्ण केलेली होती. 

त्याना घ्यायला रेिीचा गमत्र जीप घेऊन जार्ार होता. तो आम्हाला घऊेन 

मनु्नारला िेला. आम्ही गजथे नाश्ता केला, गतथेच बाजलूा एक चॉकोलेट 

गवकर्ारे िकुान होते. माझी पत्नी चॉकलेट ‘बेस’ पासनू चॉकलेट तयार करून 

चिंिरेी काििात िुिंडाळून टोफी तयार करते. गतने मला मनु्नारमधनू कच्चे 

चॉकलेट आर्ायला सािंगितले होते. मी त्या िकुानातनू रमच्या चवीचे, 

आल्मोन्डच्या चवीचे, गमल्कमेडच्या चवीचे विैेरे वेिवेिळया चवीची 

चॉकलेट घेतली. निंतर बाजारात िेल्यावर कळले की इथे असे कच्चे चॉकलेट 

गवकर्ारी भरपरू िकुाने आहते. टाटा किं पनीने आपली चहाची उत्पािने 

गवकर्ारे एक आउटलेट उघडले आह.े माझ्या पत्नीस गतथला चहा नको 

होता. आम्ही फक्त गतथे १० रुपयाला चहा गपऊन गनघालो. गतथ े ग्रीन टी 

वैिेरेपर् गमळते. आमच्याबरोबर जो रेिीचा गमत्र होता त्याला इिंग्रजीही नीट 

कळत नव्हते, तरीही माझा गमत्र त्याच्याशी िप्पा मारण्याचा प्रयत्न करत होता. 

माझा गमत्र त्याला वेफसणची फक्त चौकशी करायचा. तो त े आमच्यासाठी 

घेऊन मोकळा व्हायचा! तो आम्हाला पोश िकुाने िाखवायचा व मी त्याला 

स्थागनक बाजारात घेऊन जायला सािंिायचो. गतथल्या िकुानात 

आपल्यासारखा िरम भाजका मसाला गमळत नाही. ते हळि, गजरे, राई, तीळ 

वैिेरे वेिळे गवकत घेतात व घरी जाऊन तो एकत्र भाजतात. शेवटी मला, 

इनाणकुलम्ला सािंबार मसाला गमळाला, जो मी माझ्या थोरल्या भावासाठी 

घेतला. आमचा चालक आम्हाला मनु्नारच्या वर एका धरर्ाकडे घेऊन िेला. 

गतथे आम्हाला थािंबायचे नव्हते. जाताना १ हत्ती उद्यान लािले. इथे हत्तीवरून 



गफरवतात. आम्हाला त्यात इिंटरेस्ट नव्हता. जाताना काही फलक लािले, 

ज्यावर गलगहले होते, ‘इथनू हत्ती रस्ता ओलािंडतात’. प्रत्यिात रस्त्याच्या 

बाजलूा कुिं पर् होते, ज्यातनू गवद्यतु प्रवाह खेळवला होता. आमचा चालक 

कम मािणिशणक म्हर्ाला, “या तारािंचा धक्का बसल्यावर हत्ती रस्ता 

बिलतात”. इथे टाटा व इतर किं पन्यािंचे चहाचे मळे होते. खपू वाईट वाटले. 

एकतर आम्ही मार्सानी हत्तींच्या िेत्रात आक्रमर् केले व आता त्यािंनाच 

हाकलताय. मि या अबोल प्राण्यािंनी जावे तर कुठे जावे? पढेु िेल्यावर १ 

बोगटिंि करण्यासाठी जािा होती. बाहरे भरपरू िकुाने होती. काकीला हव्या 

असलेल्या जडीबटुी असलेल्या बाटल्या गमळाल्या. त्यात घरी आपले तेल 

घालनू त्या मसाज करायला वापरायच्या. चहा प्यालो व बोगटिंि बघायला 

खाली उतरलो. बोगटिंि न करता परत आलो. परतीचा प्रवास मनु्नारपयांत! 

मािच्या वेळी (ऑिस्ट २०१५) ज्या राजस्थानी खानावळीत मी जेवलो होतो, 

त्याच्या गवरुद्ध बाजचू्या खानावळीत आम्ही जेवलो. मी गतथली स्थागनक 

थाळी मािवली. माझा गमत्र इथले जेवर् जेवायला खपू घाबरायचा. त्याला 

वाटायचे ह े लोक बीफ खाऊ घालतील. जेव्हा त्याला खात्री पटली की ह े

शाकाहारी आह,े तेव्हा त्याने गनधाणस्तपरे् खाल्ले. इथे बािलीतनू सािंबार 

आर्ले जाते. एका भािंड्यातनू भरपरू भाज्या, भात व डाळी आर्ल्या जातात. 

पागहजे तेव्हढे पापड ितेात. इथले लोकही भरपरू खातात. बहुतेक 

खार्ावळीतील वेटसण य.ुपी., गबहारचे असतात व त्यािंच्यावरील प्रमखु 

मल्याळी! इथला प्रमखु लालबािला रागहलेला होता. आम्ही मुिंबईचे होतो व 

त्यात आम्ही मल्याळी जेवर् मािवले म्हर्नू आमच्याबाबत तो जास्त उिार 

झाला होता. पर् इथले जेवर् खोबरेल तेलात बनत असल्याने मला ते पचत 

नव्हते. त्यानिंतर आम्ही िपुारी ३ वाजता रेग्िीच्या आईला व भावाला घेऊन 



राजाक्कड शहराकडे गनघालो. आम्ही इथे स्वस्तात, इलायची, हळि, आले, 

मध, मल्याळी पापड घेतले. निंतर घरी जाऊन रेग्िीने िवेागशश्ला त्याची जमीन 

िाखवली. चढ उतार भयानक होता. त्यानिंतर मी व िवेागशष परत काल 

िेलेल्या निीकडे िेलो. गनसिाणचा शािंतपर्ा अनभुवला. अिंधार व्हायच्या आत 

परतलो. आज आम्हाला िोघाना न ओळखनू कुत्र्यािंनी भुिंकायला सरुुवात 

केली. रेग्िीने त्याना आवरले. काल आम्ही ज्या खोलीत झोपलो होतो त्या 

खोलीत रेग्िीची आई झोपली. आमची रवानिी लाईट व पिंखा नसलेल्या एका 

खोलीत झाली. फक्त मोबाईल चागजांि करण्यासाठी मी बाहरेचा चागजांि पोइन्ट 

वापरू शकत होतो. मला रात्रभर खपू उकडत होते व डासही चावत होते. 

सकाळी ५ ४ १८ ला आम्ही आिंघोळ करून रेग्िीच्या गमत्राच्या जीपमधनू 

अगडमालीकडे गनघालो. जाताना सकाळी मनु्नारवरून येर्ारी एकुलती १ बस 

गिसली. एक अपघाताचे स्थान पागहले, गजथे शाळेची बस कठडा तोडून 

खालच्या रस्त्यावर पडून ३० मलुे ििावली होती. कालच्या धरर्ावर थािंबनू, 

धरर् उभारताना हुतात्मा झालेल्या मजरुािंचे स्मारक पागहले. माझ्या 

मावसभावाला डॉगल्फन नेटवकण चा वापर करून वाढगिवसाच्या शभेुच्छा 

गिल्या. कारर् तेच १ नेटवकण  इथे चालत होते. एका धोकािायक वळर्ावर 

डावीकडे एका उतारावर िाडी वळवनू आमचा चालक एका खानावळीसमोर 

थािंबला. इथे आम्ही नाश्ता केला. मी परुी भाजी मािवली. भाजी उसळ 

प्रकारची होती. आयषु्यात कधीच खाल्ली नव्हती. बाहरे पडताना त्या चढावर 

चालकाने िाडी उलटी चढवली. एकतर वळर्, गजथे मािनू येर्ारी िाडी 

गिसर्ारही नाही. िपुारी आम्हाला त्याने अडीमालीला सोडले व मल्याळी 

भाषेत नामफलक गलगहलेली इनाणकुलम्ला जार्ारी बस िाखवनू गिली. 

आजच्या प्रवासाचे त्याचे भाडे िऊेन (इथे ९०० रुपये प्रगत गिन भाडे आह.े) 



आम्ही बसमध्ये बालो व अनाणकुलम शहरात पोहोचलो. इथेसदु्धा बाहरे ररिा 

ठरवण्यासाठी खोके आह.े गतथे १ रुपया भरून पावती घेतली व 

ररिावाल्याला गिली. त्यान ेयेताना जे भाडे आकारले होते (२९रुपये) त्यापेिा 

जास्त भाडे आकारून (३१रुपये) आम्हाला नो एन्ट्री मधनू शोटणकटने 

(खशु्कीच्या मािाणतनू) एनाणकुलम रेल्वे स्थानकाकडे पोहोचवले. माझ्या 

पतुर्ीने कळवले होते की रेल्वेत तात्कालची गतगकटे गमळत नाहीत. गतकीट 

िरे्ारी चौकशीस उत्तर द्यायला तयार नव्हती. चौकशी गखडकीत कोर्ीही 

नव्हते. करिंट बगुकिं िवर गतकीट उपलब्ध नव्हते. मिंिला सपुरस्लोमधनू जनरल 

डब्ब्यातनू उभ्याने जायची माझी तयारी नव्हती. कारवार मिंिलोरपयांत बस 

पकडून जावे तर बस कुठे पकडायची व ती नेमकी कुठे सोडर्ार ते मला 

माहीत नव्हते. शेवटी जेवायला आम्ही रेल्वे स्थानकाच्या पगिमेकडील एका 

रेस्तराँमध्ये िेलो. िोघािंमध्ये एकच भाजी व िोनच रोट्या मािवल्यावर वेटर 

नाराज झाला व आमच्याकडे लि िईेनासा झाला. इथे लोक प्रत्येकी १ भाजी 

खातात. आम्हाला िोघाना गमळून ती १ भाजी पर् सिंपत नव्हती.  

बाहरे पडून एका रेल्वे गतकीट बकु करून िरे्ाऱ्या िलालाला िाठले. त्याने 

आम्हाला एका िरूच्या कचेरीत बोलावले. तो एकच एसीचे गतकीट गकिं वा २ 

स्लीगपिंि कोचची गतगकटे काढून िऊे शकत होता. आम्ही त्याला फोमण भरून 

गिला व भाड्याव्यगतररक्त २०० रुपये प्रत्येकी जािा गिले. त्यािंनी खात्रीने 

सािंगितले की उद्या सकाळी ११ वाजल्यानिंतर या व कन्फमण गतकीट घेऊन जा. 

पावती वैिेरे काही नाही. रामभरोसे! १४५० रुपये वट्ट त्याच्या हातावर टेकवले 

व बाहरे पडलो. एका हॉटेलात जाऊन खोलीची चौकशी केली. त्याने आधी 

एक िर सािंगितला व निंतर आम्ही िोघेही एका खोलीत राहर्ार म्हटल्यावर 

डबलबेडचा िर जास्त आह ेम्हर्नू सािंिायला लािला. त्याला म्हटले, “तलुा 



मी काय िलाल वाटलो? त्याच्या एकट्यासाठी, खोली बकु करायला आलो 

काय? आम्हा िोघािंसाठी खोली पागहजे होती. पर् आता नकोच.” िसुऱ्या एन 

एम त्रावेल्सच्या ‘होलीडे होम्स’ नावाच्या हॉटेलमध्ये ७९० रुपये भाडे व 

२१० रुपये गडपॉगजट भरून डबलबेड एसीगवरहीत खोली घेतली. खपूच िरम 

होत होते. आिंघोळ केली. चालत बाहरे पडलो. गलम्बपुार्ी व चहा गपऊन बस 

पकडली व कोची बिंिराकडे िेलो. गतथेही कु्रझ होते पर् मी २०१६च्या िोवा 

ट्रीपला कु्रझ ट्रीप केली असल्याने मला इिंटरेस्ट नव्हता. आम्ही बिंिरावर गफरत 

गनघालो. खपू वेिवेिळया पद्धतीचे मासे 

(मोरी, पापलेटे, सरुमई, बािंिडे वैिेरे), 

म्हाडोळया (स्कवीडस), शेवण्ड, खेकडे, 

गझिंिे, कोलमी, जवळे, कालवे वैिेरे 

गवकायला होते. पागहजे असल्यास गतथल्या गतथे भाजनू पर् द्यायला तयार 

होते. चीनी जाळे होते.  एक कोळी त्याच्या जाळयातनू मासे सोडवनू खाली 

टाकत होता. सयूाणस्त होत आलेला होता. सुिंिर दृश्य होते. आम्ही एका जािी 

मीठ मसाला लावलेले कगलिंिड खाल्ले. पाण्यात लािंबवर एक बिंिर गिसत 

होते. मोठमोठ्या बोटी, टग्स इथनू गतथे जात होत्या. मासे खायला कावळे 

होते. खपू परिशेी होते! एका गवलायती परिशेी मगहलेला गवचारले तर ती 

भारतात २५ वेळा आली होती. काश्मीरपासनू केरळपयांत भारत गतने पागहला 

होता. तेव्हढे तर आम्हीही गफरलो नव्हतो. त्यािंना भारतात कोर्ताही वाईट 

अनभुव आला नव्हता. आम्ही गतथे माशािंचा गललाव पागहला! थोरल्या 

भावाची, मावस मेहुर्ीची (अस्सल मत्स्यप्रेमी) आठवर् काढून त्याना फोन 

केला. त्यािंच्यासाठी फोटो काढले, चलगचत्रर् केले! िवेागशश्ने तेथे एका 

किं िमळूाच्या वेफसण, एका जमणन िटाला खायला घातल्या. त्या तेलकट बेचव 



वेफसण त्यािंनी गबचा-यािंनी तोंड वेडेवाकडे करत खाल्ल्या. गतथनू बस पकडून 

गनघालो. बसमध्ये १ गविशेी तरुर्ी होती. १८ वषाणची होती! सीटवर मािंडी 

घालनू बसली होती. खपू बोलकी होती. इथे अशा अनेक गविशेी तरुर्ी 

एकट्याने प्रवास करतात. पर् आमच्या लिात आले की एकही मल्याळी 

मलुिी अथवा स्त्री गतच्या बाजलूा बसायला तयार नव्हती. शेवटी पारिंपाररक 

गवचार सहजासहजी जात नाहीत. एका आड रस्त्याला बसचालकाने 

आम्हाला उतरवले. आमच्या हॉटेलमध्ये जाऊन फे्रश वैिेरे होऊन जेवायला 

खाली उतरलो. यावेळी केरळी जेवर् टाळले. गफरून झोपायला हॉटेलमध्ये 

िेलो. सकाळी ६ ४ १८ ला चहा प्यायला खाली िेलो. िवेागशष उठल्यावर 

परत नाश्ता व चहा घेतला. काल िपुारी ज्या हॉटेलमध्ये जेवलो होतो, गतथेच 

रात्री जेवलो व गतथेच सकाळी नाश्ता केला. त्यािंनी उपमा गिला. िवेागशश्ला 

गशरा खायचा होता. वेटरला कळत नव्हते. िवेागशष “स्वीट” म्हर्ाला. त्याने 

साखर आर्नू गिली. शेवटी त्याला कळले. तो म्हर्ाला “इथे गशरा गमळत 

नाही.” आम्ही गतकीट घ्यायला िेलो. त्याने आधी गवचारले की मला सिंिशे 

आला होता का? पर् मला सिंिशे आला नव्हता. त्याने त्याच्या सिंिर्कावर 

आमचे गतकीट िाखवले, पर् कोर्ाच्या नावाचे होते ते गिसले नाही. त्याने 

गतगकटावर पेनाने कन्फम्डण गलहून बोिीचा क्रमािंक गलहून त्यापढेु आसन 

क्रमािंक गलगहला. आम्ही जेवायला ‘आयण’ नावाच्या खानावळीत िेलो. गतथे 

मसाला डोस्याची गकिं वा उटप्पाची ओडणर द्यायची असेल तर टेबलावर बसनू 

द्यायची. पर् ताट घ्यायचे असेल तर आिाऊ पैसे भरायचे. िवेागशश्ने जेवर् 

घेतले व मी उतप्पा! त्याला भात वाढल्यावर त्याच्या मािच्या केरळी 

मार्साला भात वाढला िेला. त्या मल्याळी मार्साने त्यानिंतर ४ वेळा भात 

खाल्ला तरी िवेागशिा पगहला भातही सिंपला नव्हता. कसाबसा त्याने तो 



सिंपवला. आम्ही त्यानिंतर एका प्रिशणनात जाऊन पसु्तक गवकत घेऊन टे्रन 

पकडली. मिंिला सपुरस्लो!  

  



७ ४ १८ ला सकाळी कर्कवलीला उतरलो. िवेागशश्ने स्थानकावरच 

िागिर्ात्य पिाथाांचा (रेल्वेतनू उतरताना गवकत घेतलेल्या) नाश्ता केला. मला 

मात्र आता िागिर्ात्य पिाथाांचा उबि आला होता. मला आता 

कर्कवलीतील (माझ्या मातीतील) मालवर्ी पिाथण न्याहारीला खायचे होते. 

ररिावाल्यान े कर्कवली शहरात जाण्यासाठी ४० रुपये भाडे सािंगितले. 

िवेागशश्च्या मनागवरुद्ध (एवढे पैसे का द्यायचे? लटुतोय तो!) आम्ही ररिात 

बसलो. एस.टी. स्थानकावर कळले की आचऱ्याला जायला एस.टी. सकाळी 

८.३० वाजता येईल. शअेर ररिा गनघायला वेळ होता. आम्ही समोरच्या 

न्याहारी कें द्रात कटवडा उसळ खाल्ली. पेपर घेतले. तरी ररिा सोडेना. िसुऱ्या 

टे्रनच्या प्रवाशािंची वाट बघत बसला. िोघे जर् उतरून एस.टी. पकडायला 

िेले. पर् ररिा तडुुिंब भरेपयांत त्यािंनी ररिा सोडली नाही. ८.३०ची एस.टी. 

नक्की गमळाली असती. ५० रुपये प्रत्येकी भाडे िऊेन आचऱ्याला उतरलो. 

भाजी, अिंडी, कािंि,े बटाटे, िधु, पार्ी वैिेरे घेऊन बाळू नावाच्या माझ्या 

मामेभावाची (गतठ्यावर वाण्याचे िकुान चालवतो.) चौकशी करून, 

त्याच्याकडूनच तेल घेऊन, िसुरीकडून पेपर घेऊन वायिंिर्ीच्या पेडरे्करािंच्या 

घरापयांत ररिा ठरवनू (१७० रुपये) गनघालो. पेडरे्करािंच्या घरापासनू चालत 

माझ्या थोरल्या भावाच्या घरापयांत िेलो. सामान ठेवले. मनमोहनने चहा, 

नाश्ता (पोह)े गिले. आिंघोळ करून मी एकटा आधी पेडरे्करािंकडे व निंतर 

इशाऱ् याच्या घरापयांत िेलो. बहुतेक लोक काजीत होते. सयूणशेखर मुिंबईला 

िेला होता. जाताना तलावात पार्पिी भरपरू होते. त्यािंचे फोटो काढल.े 

िाश्राठ्च्या घरी त्यािंची भात कापर्ीची कामे चाल ूहोती. मजरू गमळत नव्हते. 

माझी िाडी सगवणगसिंिला असल्याने ती मला उपलब्ध नव्हती. जाताना 

वाण्याच्या िकुानातनू सामान घेऊन परत गकरर्काकािंच्या घरी िेलो. 



त्यािंच्याशी िप्पा मारताना कळले, मोहनभाई, धनिंजय २ गिवसािंकरता येऊन 

िेले. इथे त्याना आता करमर्कुीचे साधन नसल्याने ते किं टाळतात. 

धािंनन्न्जायचे मालवर्ला घर असल्याने व बाजार िारात असल्याने ते एक व 

एकच गिवस तेथे रागहले. सिंध्याकाळी समदु्रावर िेलो. रापर् वैिेरे काही नाही. 

एक डॉगल्फन मरून पडला होता. त्याला कुते्र तोंड लावत नव्हते. फक्त खेकडे 

त्याला खात होते. रगववार (8 4 18) पर् आम्ही घरीच घालवला. 

गकरर्काका आचयाच्या बाजारात मासे आर्ायला िेले होते. िवेागशष 

कोर्ालाही भेटायला तयार नव्हता. सोमवारी ९ ४ १८ रोजी सकाळी एस.टी. 

पकडून आसोलकरािंच्या िकुानाजवळ उतरलो. गतथनू ६ आसनी ररिा पकडून 

मालवर्च्या टोपीवाला हायस्कूलजवळ! मेढ्यातील मावशीकडे िेलो. ११ 

वाजता तलाठ्याच्या कायाणलयात िेलो. फक्त सोमवारी चाल ूअसते ह!े इतर 

गिवशी गसिंधिुिुाणतील सवण तलाठी गसिंधिुिुणनिरीमध्ये एकत्र बसनू सिंिर्कावर 

मागहती भरण्याचे काम करतात, असे गतथे सचुना फलकावर छापले होते. पर् 

प्रत्यिात गतथे िेलो असता त्या गिवशीसदु्धा कायाणलयात कोर्ी नव्हते. 

आम्ही गसिंधिुिुणनिरीला जायचा गनर्णय घेतला. गतथनू चालत मालवर् एस.टी. 

स्थानकाकडे िेलो. सवण बसेस भरून चालल्या होत्या. आम्ही चौकशी केली 

तेव्हा त्यािंनी कर्कवलीला जार्ाऱ्या बसमध्ये बसायला सािंगितले. आता 

गसिंधिुिुणनिरी उजवीकडे व कर्कवली डावीकडे! याचा मेळ कसा जमायचा? 

तेव्हा ते म्हर्ाले, “सकुळवाड्च्या पढेु रानबािंबळुीला उतराव, गतथनू ररिा 

पकडून गसिंधिुिुणनिरीला जा.” आम्ही उभ्या उभ्या प्रवास करून रानबािंबळुीला 

उतरून ररिात िसुऱ्या एका व्यक्तीबरोबर भािीिारीने (प्रत्येकी २० रुपये) 

गसिंधिुिुणनिरीला िेलो. एका खोलीत, गसिंधिुिुाणतील सवण तलाठी 

गसिंधिुिुणनिरीमध्ये एकत्र बसनू सिंिर्कावर मागहती भरण्याचे काम करत होते. 



बाहरे एकाला गवचारले, “मालवर्चे कोर्?” तेव्हा त्यािंनी एका गनळया 

बशुशटणवाल्याकडे बोट िाखवले. त्या व्यक्तीकडे चौकशी केली असता, त्यािंनी 

मला परत परवा बोलावले. आता परत एवढा त्रास घेऊन इथे यायचे? ५० 

रुपये ररिाला िऊेन रानबािंबळुीला िेलो असता पोयऱ्याच्या कृपेशला फोन 

केला. त्याने परत गसिंधिुिुणनिरीला न जाता उद्या पोयऱ्याला यऊेन भेटायला 

सािंगितले. गतथनू एस.टी. पकडून मालवर् बसस्थानक! चालत सगुनता 

खार्ावळीकडे िेलो. बाहरे पडताना त्यािंच्याकडून कुिं िा घेतला. गतथनू 

फोकािंडा गपिंपळामािे ६ आसनी ररिास्थानक, समोरील सिंिर्क कें द्राकडे 

जाऊन ७ १२ च्या उताऱ्याची गप्रिंट काढली. ररिा पकडून वायिंिर्ीला िेलो. 

प्रथम त्रीम्बाक्कारािंकडे िेलो, पर् िवेागशिी मामी घरी नसल्याने परत 

िािाच्या घरी िेलो. रात्री परत त्रीम्बाक्कारािंकडे िेलो. मामी एकटीच घरी 

होती. िसुऱ्या घरी एक व्यक्ती होती. गतसऱ्या घरी एकच व्यक्ती! शेजारच्या 

घरी माझा मामेभाऊ एकटा! लािंबवर या मामीची जाऊ एकटी! सिंपरू्ण 

कोकर्ात अशीच पररगस्थती आह.े सिळी एकेकटे राहतात. मामीने आम्हाला 

िावठी अिंडी गिली. परत जाताना िाश्राठ्च्या घरी िेलो तेव्हा तो घरी नव्हता. 

इथे रस्त्याची कामे करायला सोलापरूचे लोक आलेत. त्यािंची भाषा ह्यािंना 

कळत नाही. ह्यािंची भाषा त्याना कळत नाही पर् ते सवण िाश्राठ्च्या पडवीत 

राहतात व एकत्र िप्पा मारतात. िशरठ खाली वाण्याच्या िकुानात िप्पा मारत 

बसला होता. त्याच्याबरोबर िप्पा मारत परत आमच्या घराकडे मािणस्थ 

झालो. वाटेत जाताना कमलेश भेटला. आमची वाट बघत होता. एकटा घरी 

जायला घाबरत होता. िवेािंशीष व त्याला, िोघाना एकत्र पाठवनू मी 

सयूणशेखरच्या व आनिंिकाकाच्या घरी िेलो. परत िािाच्या घरी जाताना मी 

एकटा होतो. मोबाइलचा लाईट होता पर् मीही घाबरलो होतो. मध्येच 



ित्ताच्या िवेळाचा प्रकाश गिसल्यावर माझ्यासारख्या नागस्तकालाही हायसे 

वाटले. घरी जाऊन जेवल्यावर मी व कमलेश मेलेल्या डॉगल्फनला बघायला 

िेलो. येताना अिंिाजाने घर शोधले नसते तर समदु्रगकनाऱ्यावर भटकत रागहलो 

असतो. मिंिळवारी १० ४ १८ला आम्ही पोयऱ्याला जायला गनघालो. 

सकाळी प्रथम िशराठ्कडे, नन्तर एस.टी. पकडून आचऱ्याला, गतथनू ररिाने 

पोयऱ्याला. पोहोचेपयांत िपुारचे १२ वाजलेले. १०.३० वाजताच कृपेश पसार 

झाला होता. फोन लावतोय, त्याच्या घरी पातील्काका जाऊन आले. त्याच्या 

घरीही ठाऊक नव्हते, ‘तो कधी येर्ार? कुठे िेलाय?’ शेवटी काकािंच्या घरी 

जेऊन कच्चा भाजीचा फर्स घेऊन िपुारी बाहरे पडलो. एस.टी. थािंब्यावर 

एक स्त्री िावातल्या सरपिंचाना, पातालाना गशव्या घालत आमच्याशी िप्पा 

मारत होती. तेव्हा कळले की ती कृपेिीच आई आह.े अजनू तो आला 

नव्हता, कुठे िेलाय ते गतला माहीत नव्हते, कधी येर्ार तेही गतला माहीत 

नव्हते. गतला गनरोप िऊेन आम्ही आचऱ्याला उतरलो व िसुरी एस.टी. 

पकडून वायन्िर्ीला िेलो. गतथनू ररिाने घरी! िसुऱ्या गिवशी ११ ४ १८ 

रोजी सकाळी त्याला परत फोन लावला तर तो म्हर्ाला “वायिंिर्ीच्या 

ग्रामपिंचायतीच्या कायाणलयात या!” ९ साडेनऊच्या आसपास उन्हात २-३ 

मैल चालत ग्रामपिंचायतीच्या कायाणलयासमोर पोहोचलो तर तो म्हर्ाला, 

“येतोय. वाटेत आह.े” बाईकवरून येत होता. परत फोन आला की बाईकचे 

काहीतरी झाले. मला नीट कळले नाही म्हर्नू परत फोन लावला तर फोन बिंि! 

परत िीड तास त्या उन्हात थािंबलो. फोन बिंि! शेवटी त्या तळपत्या उन्हात 

चालत परत गनघालो. वाटेत १ सहा आसनी ररिावाला एका प्रवाशाला घेऊन 

बौद्धवाड्यावरून पढेु चालला होता. त्या प्रवाशाने मला गलफ्ट गिली. त्याने 

गवचारले, “कोर् तमु्ही?” मी म्हर्ालो, “मी अभय पेिानेकाचाण भाऊ.” असे 



म्हटल्यावर ररिाचालकान े मािे वळून माझ्याकडे कौतकुाने पागहले. पढेु तो 

प्रवासी उतरला. चालक मला घेऊन पढेु िेला. वाटेत त्यािंने काही शाळकरी 

मलुाना घेतले व बौद्धािंच्या गवगहरीकडे सोडले. मीही उतरलो व त्याला 

गवचारले, “गकती पैसे िऊे?” तो म्हर्ाला. “पैसे नकोत.” घरी जाऊन फोन 

करून मुिंबईला जार्ारी ठारे्श्वर त्रावले्स्ची गतकेटी काढली. जेवर् करून 

इशाऱ् याकडे िेलो. इशाऱ् याने आम्हाला, माझ्या कारने वायन्िर्ीच्या नाक्यावर 

सोडले. गतथनू बसमध्ये बसनू मुिंबई सकाळी १२ ४ १८ रोजी िाठली. 

  



     माझी पत्नी २८ ४ २०१८ रोजी गतची मावसबहीर्, आई, मावसबहीर्ीचे 

वडील व मावसबहीर्ीच्या मलुािंसह पोयऱ्याला (गसिंधिुिुण गजल्हा, मालवर् 

तालकुा) िेली होती. २ ५ १८ रोजी मी वायिंिर्ीला जाण्यासाठी ‘रेड बस’ 

िारे ‘आत्माराम मगनष टॅ्रवेल्स्ची’ िोव्याची बस कर्कवलीपयांत बकु केली. 

त्यात टॅ्रगकिं ि गसस्टम आह ेअसे रेड बसवाले रेकून सािंित होते. पर् मला त्यािंचे 

काही नेटवकण  गमळत नव्हते. मला काही एसएमएस सदु्धा नाही. चालकाचा, 

वाहकाचा फोन नाही. माझ्याबरोबर त्याच बसने प्रवास करर्ारा िसुऱ्या एका 

सहप्रवाशाने ज्याने रीतसर टॅ्रवल एजिंसीकडून गतकीट काढले होते, त्याचाकडे 

चालकाचा फोन, एसएमएस वैिेरे सिळ! बस समोर लािल्यावर मी वाहकाला 

माझा सीट क्रमािंक सािंगितल्यावर त्याने आियण व्यक्त केले. म्हर्जे रेड बसच्या 

बगुकिं िबद्दल त्याला कल्पनाच नव्हती. िसुऱ्या गिवशी पहाटे मोबाईलचे 

चागजांि सिंपले असताना मी पहाटे ५ वाजता (३ ५ १८) कर्कवलीला 

उतरलो. एस.टी. स्थानकात प्रातगवणधी उरकून समोरच्या खानावळीत नाश्ता 

करून ६ सीटर ररिात लाकडी फळीवर पाश्वणभाि शेकून काढून आचरा 

गतठ्यापयांत िेलो. गतथे भाजी गवकत घेऊन (इतर िकुाने बिंि- ७ वाजता) िसुरी 

ररिा पकडून (िर वाढलेला- २०० रुपये) वायिंिर्ीला उतरलो. नाश्ता करुन 

िह्रथ्कडे जाउन माझी गतथे ठेवलेली कार घेउन आच्ररा गतठामािे घेउन 

पोयऱ्याला पोहोचलो. गतथे पत्नी 4 गिवस आधीच िेली होती. जेवनु 

झाल्यावर पत्नी, सास,ु मावसमेहुर्ी, मावसमेहुर्ीच े वडील याना घेउन 

ओटवला िेलो. ओटव ह े ममु्बई िोवा महामािाणवर कण्कवलीच्या आधी 

उजवीकडील फाट्यावर (नािंद्गाव जवळ) सारडाव धबधब्यानिंतर लािर्ारे िाव 

आह.े ह े माझ्या पत्नीचे मळु िाव! इथे सास-यािंचे नातेवाइक राहतात. पर् 



त्यािंचे मळु घर गशल्लक नाही! त्यािंच्या िवेीच्या (भवानी आई) िशणनाला 

जाण्यापवुी िावकऱ्याना बरोबर घेउन जाण्याची प्रथा आह.े िावकरी म्हर्जे 

‘िरुव’! माझ्या पत्नीचे माहरेचे आड्नावही ‘िरुव’. प्रथम त्यािंच्या 

नातेवाइकािंच्या घरी िेलो. घरी एकटी स्त्री होती. मलुिा बाहरे िेला होता. 

सासनुे त्यािंच्याशी ओळख काढ्ली. गतथनु आम्ही िावातल्या िवेळात िेलो. 

गतथे 1 िावकार आले होते. ओटी भरली! सध्याकाळी अिंधार पडायच्या आत 

2रे िउेळ िाठायचे होते. ते जरा िावाच्या बाजलुा डोंिरात होते. एका व्यक्तीने 

सािंगितले, इथे डावीकडे जा. खडीचा रस्ता! चाक पिंक्चर व्हायची खात्री! गतथे 

कोपऱ्यावर 2रा मार्सु भेटला. “हो! आतच आह.े” म्हर्ला. त्याच्या 

भरवश्यावर आत िेलो तर कुठेही िउेळ नाही. ‘म्याक्नेस िोल्ड’ या गचत्रपटात 

िाखवलाय तसा वैरार् वाळविंटी भाि! प्रथम डावीकडे िेलो. एका धरर् 

बिंधाऱ्याच्या डावीकडे िेलो. िरुवर कुठेही िऊेळ नव्हते. त्या मातीत 

उलट्सलुट िाडी चालवत अस्ताना 1 िउेळ गिसले. कोर्ीही मनषु्यप्रार्ी, 

काळ कुत्र, गचट्पाखरु िखेील नव्हते चौकशी करायला! वैरार्, उजाड भाि! 

सिंध्याकाळचे 5.30- 6 वाजले होते. माझी पत्नी उतरुन ते िउेळ बघनु आली. 

ते महािवेाच ेिउेळ होते. आम्ही भवानी आईचे मळु िऊेळ शोधत होतो. मला 

लाम्बनु त्या िवेळाजवळील वीरिळ गिसली. पर् आता जवळ जाउन फोटो 

काढायला वेळ नव्हता. परत त्या बिंधाऱ्याच्या बाजनुे िसुरीकडे आलो. 

आम्हाला डावीकडे 1 भिवा झेंडा गिसला, पर् त्याच्या डावीकडे काहीच 

गिसत नव्हते. आम्हाला वाटले तो झेंडा जगमनीची हद्द िाखवण्यासाठी 

असावा. उजवीकडे एक ट्रक जाउ शकेल असा मातीतील रस्ता गिसत होता. 

तो लाम्बवर वळसा मारुन परत समोर येत होता. मी शोटणकट्ने गनघालो. एक 



भलामोठा ििड वाटेत गिसला. ब्रेक मारायच्या आत त्या ििडाला आप्टुन 

िाडी पढेु िेली होती. मािच्यावेळी याक्सल तटुला होता त्याची आठवर् 

झाली. आता मात्र मी घाबरलो होतो. परत उजवीकडे िाडी घेतली. तर मधला 

उिंचवटा व 2 बाजलुा खळिे अशा मातीवाल्या रस्त्यावरुन मी चाललो होतो. 

ह्या रस्त्यावरुन फक्त ट्रक गकिं वा लोऱ्याच जाउ शकत होत्या. बरे माझी ‘टाटा 

इिंगडका’. गतचा क्लीअरिंसही कमी! एकवेळ एस.य.ुव्ही. असती तररही चालले 

असते. आता िाडी पिंक्चर झाली गकिं वा गतचा येक्सल, साय्लेंसर वैिेरे तटुला 

गकिं वा इिंगजनला धक्का लािला तर एकही ग्यारेज जवळपास नाही, कोगर्ही 

मनषु्य मितीला येर्ार नाही. सिंध्याकाळची वेळ! िाडीत 1 व्रदु्ध परुुष, 3 

गस्त्रया, त्यातील 1 मधमेुह, लो गब.पी. असलेली व्रदु्ध स्त्री! िाडी अशा आड 

जािी बिंि पडल्यास मितीला कोर्ी नाही. जवळपास एकही घर नाही. रात्र 

कुठे काढायची? मी िाडी बाजलुा नेउन थाम्बवली. माझी पत्नी व गतची 

मावसबहीर् त्या रस्त्यावरुन पढेु चालत गनघाल्या. माझ्या क्यामेराचा बिंि तटुुन 

तो धळुीत पडला. भरपरु वेळ झाला, त्या िोघींचाही पत्ता नाही. िोगघिंचाही 

भ्रमर्ध्वनी लाित नाही. शेवटी मी त्याना शोधत गनघालो. एक असा भाि 

वाटेत लािला की गतथे 2 रस्ते फुटले होते. आता याना कुठे शोधायच?े 

पावलािंचा मािोवा घेउन डावीकडे िेलो. चकुामकु झाल्यास त्या िाडीपयांत 

पोहोचल्या असत्या व मी अनिंत काळासाठी अिंधारात चाचपडत रागहलो 

असतो. एकही रस्त्यावरचा गिवा वैिेरे कागहही नव्हते. िडुुप अिंधार पडला 

असता! मािे 1 घर होते पर् गतथपयांत चालत जाउ शकेल अशी सासचुी 

पररगस्थती नव्हती. गतचे िड्ुघे िाडीत बसनु सदु्धा िखुायचे. शेवटी या 

परतताना गिसल्या! म्हर्ाल्या की ‘त्याना पढेु 1 स्त्री जाताना गिसली. गतचा 



पाठलाि करुन यानी गतला िाठले. ती म्हर्ाली इथे पढेु फक्त ट्रकचा रस्ता 

आह.े आम्ही गजथनु आलो, गतथेच िऊेळ आह.े मी म्हर्ालो, “आता 

िवेळात जारे् नको. अिंधारात रस्ता समजर्ार नाही. आडवळर्ावर कोगर्ही 

मितीला येर्ार नाही. आपर् एका िवेळात ओटी भरली आह.े िसुऱ्या 

िवेळात जायलाच पागहजे असे काही नाही.” ह े ऐकल्यावर िोघी नाराज 

झाल्या. परत जाताना मघासच्या झेंड्यापगलकडे ते िऊेळ गिसले. 1 

एस.य.ुव्ही.ही गतथे चालली होती. ह्या म्हर्ाल्या की “तमु्ही िाडी वाटेत 

लावा. आम्ही चालत जाऊ.” आता सास ुएवढे कसे चालर्ार होती. गजतक्या 

जवळ शक्य होते, गततक्या जवळ िाडी लावली. िाडी परु्णपरे् लाल धळुीन े

माखली होती. गजथे गजथे थाम्बलो गतथे कुठेही गडझेलची गकिं वा तेलाची 

िळती झाली नव्हती. म्हर्जे गडझेलची टाकी फुटली नव्हती. आम्ही िवेळात 

चालत िेलो. गतथे 2रे िावकार होते. त्यानी सािंगितले इथे 7 वाजल्यानिंतर 

कोर्ी थाम्बत नाही. आम्हाला 6.50 झाले होते. लवकर लवकर ओटी भरुन 

बाहरे पडलो. माझी पत्नी, लहानपर्ी एकिा आली होती. 40 वषाणपवुी कोर्ते 

झाड पागहले होते तेही गतला आठवत होते. बाहरे पडलो तेव्हा अिंधार झाला 

होता. रात्री 11 वाजता पोयऱ् याला घरी पोहोचलो. िसुऱ्या गिवशी (4 5 18) 

सकाळी पत्नी, मेहुर्ी, भाचे व काकाना घेउन तोंडवळीला िेलो. गतथे पजुा 

होती! रात्री मेहुर्ी गतथेच रागहली. आम्ही (मी व पत्नी) वायिंिर्ीला आलो. 

(5 5 18) िपुारी मेहुर्ी व भाचे एस.टी.ने आले. रात्री मालवर् िाठले. गबछाने 

खराब झाले होते. चािंिल्या चािरी कपाटात होत्या ज्याची चावी आमच्याकडे 

नव्हती. सेवािंिर्ातनु चािरी, मालवर्च्या मावशीकडुन चटया आर्ल्या. रात्री 

सगुनता खानावळीसमोर िाडी उभी केली होती. गनघताना मािे उभी असलेली 



बाइक बगघतली नाही. मेहुर्ी व भाचा डावीकडे बसल्याने डावीकडचा 

आरसा गिसला नाही. सास,ु पत्नी व भाची मािे बसले, त्यानीही सािंगितले 

नाही. िाडी ररव्हसण घेताना ती बाइक पडली. गतचा मालक धावत येउन 

भािंडायला लािला. “गकती पैसे झाले?” म्हर्नु गवचारले तर “ग्यारेजला 

चला” असे सािंिायला लािला. आता या वेळेला ग्यारेज कोठले उघडे 

गमळर्ार ? तसाच गनघालो तर ‘ह्यािंडल मोडले’ असा िावा करर्ारा बाइक 

चालक वेिाने िाडी चालवत आडवा उभा रागहला. ििी जमवनु सहानभुतुी 

गमळवायला लािला. पोगलसस्टेशनची गभती िाखवल्यावर 500 

रुपयािंच्याऐवजी 200 रुपयात पटला! घरी आल्यावर भीती वाटत होती की हा 

रात्री घर बघनु िाडी तर फोडर्ार नाही ना? चलुतभावाशी बोलल्यावर लिात 

आले की ह ेमदु्दम पयणटकािंकडुन पैसे उकळण्यासाठी िाड्या आयत्यावेळी मािे 

उभ्या करतात. (6 5 18) सकाळी लवकर तयारी करुन (भिवती- आमचे 

कुलिवैत) पेडर्े िाठले. गतथेच जेवनु 4 वाजेपयांत परत मालवर्. गतथनु 

गसिंधिुिुण गकल्ल्यावर मी, मेहुर्ी व गतची 2 मलुे. पत्नी व सास ू मावशीच्या 

घरी. निंतर गचवल्याच्या येळेवर (बीच) खपु ििी व घार् होती. (7 5 18) 

चािरी व चटया परत करुन पोयरा. (8 5 18) सकाळी िाडी वायिंिर्ीला 

िश्रथकडे ठेवनु आचरा गतठ्याला आम्बे ताब्यात घेउन परत पोयरा! परत 

पत्नी, सास,ु मेहुर्ी, भाच्याना घेउन बसने ममु्बैच्या गिशेला. सकाळी घर. (9 

5 18) 

  



     29 5 2018 रोजी सकाळी 6 वाजताच्या गशवनेरीने सपेुगमांड्च्या टे्रगनिंग्ला 

पणु्याला जाउन आलो. िपुारी 3 वाजताच्या गशवनेरीने स्वारिेटवरुन परत 

आलो. 

   

  



  21 7 18 रोजी शहाजी राजे क्रीडासिंकुलासमोरील 

एका रेस्टोरिंटमध्ये, फलटर्च्या बालगमत्राला, 

भािंडुपच्या व गड.एन.निर, अिंधेरी पगिमच्या 

बालगमत्रािंबरोबर भेटलो. फलटर्चा गमत्र ‘निंतर परत 

येईन तेव्हा बाहरे गफरायला जाऊ’ असे म्हर्ायला लािला. त्याला म्हटले, 

“उद्या कोर्ी बगघतलाय? आत्ताच गनघायचे!” त्याने घरी कळवले, “मी बाहरे 

चाललोय.” इतरानीही तसेच घरी कळवले. मी फोन केल्यावर पत्नीने फक्त 

एवढेच गवचारले. “कपडे?”  मी माझे नेहमीचे जनुे उत्तर गिले, “वाटेत घेईन!” 

अिंधेरीच्या गमत्राने िाडी काढली. प्रथम डहार्चू्या िाभोसा धबधब्यावर 

जायचे ठरले. बोररवलीच्या गिशेने गनघाल्यावर घरातनु मलुाला कपडे घेऊन 

खाली बोलावले. मनोर फाट्याला पोहोचल्यावर डावीकडे पालघरला जायचा 

गनर्णय घेतला. [उजवीकडचा रस्ता  खराब होता व रात्रीचे 2 वाजनू िेले होते.] 

(22 7 18). रात्री 2.50 ला पालघरला पोहोचलो. आता कुठले लॉज 

गमळर्ार? शेवटी गहय्या करुन एका लॉजवाल्याला उठवले. त्याने जास्तीचा 

चाजण मािीतला. अडला हरी िाढवाचे पाय धरी! गनमटूपरे् भरला. िाडीचा 1 

िरवाजा लॉकच होत नव्हता. तो 1 वेिळा तर्ाव! सकाळी समोरच्या न्याहारी 

कें द्रावर नाष्ता करुन माहीम बीच िाठले. ििूलने गफरव गफरव गफरवले. गमत्र 

परत जायला गनघाले. मी हट्टाला पेटलो! म्हर्ालो “रात्रभर काय डासािंकडुन 

चावनु घ्यायला इथे आलो होतो?” ििूल बिंि करून स्थागनकािंकडे चौकशी 

केली. मािण सापडला! गकनाऱ्याचे िशणन घेतले!  समदु्राने त्याला अपणर् 

केलेला सवण कचरा गकनाऱ्याला परत केला होता. 10 गमगनटात परत गनघलो व 

ममु्बई िाठली.   



      26 7 18 रोजी पणु्याला जायच्या रेल्वेची गतकीटे काढली होती. पत्नी 

गतच्या कचेरीतनु जोिेश्वरीतनु गनघर्ार होती. िपुारी 2.45 ला पत्नीस फोन 

केला “घरातनु गनघतोय”. गतने गवचारले, “इतक्या लवकर?” मी थोडासा 

सैलावलो. घर बिंि करुन बाहरे पडताना लिात आले की गखशात चावीच 

नाही. अधाण तास शोधल्यावर लिात आले की धलुाइ यिंत्रात लावनु बाहरे 

वाळत घातलेल्या गवजारीत चावी होती. 3.15 ला बाहरे पडलो. बस नव्हती. 

ररक्शा पकडली. घराजवळच त्र्यागफक जाम. ररक्शा मािे गफरुन िसुऱ्या 

रस्त्याने गनघालो तर आधीचा रस्ता ररकामा. बोररवली पवुेला पगहल्यािंिा 8 

क्र. फलाट जवळ आह.े पगिमेला 3 क्रमािंकाचा फलाट आह.े त्यानिंतर 

िगिरे्ला चचणिेटच्या बाजलुा 2 क्र. फलाट निंतर 1 क्र. फलाट. मला गतथनु 

िाडी गमळाली. गतही स्लो. पत्नीस फोन केला तर गतने अिंधेरी ओलािंडले होते. 

मी िािरला पोहोचलो तर गतने भायखळा िाठले होते. मी सेंट्रलच्या गिशेने 

धावायला सरुुवात केली. हातात 2 ब्यािा. पत्नीस जरी रेल्वे गमळाली तरी 

गतचे घालायचे रेस माझ्याकडच्या गपशवीत. बटुाची लेस सटुली होती ती 

बािंधायलाही वेळ नव्हता. लेसवर पाय पडुन अडकुन पडायची भीती होती. 

िािरला िाडी बिलली. छत्रपती गशवाजी टगमणनसच्या आधी िाडी थोडावेळ 

थाम्बनु रागहली होती. माझे हु्रियही थोडावेळ थाम्बले होते. छत्रपती गशवाजी 

टगमणनसच्या फलाटावर उतरलो तर पत्नी त्या िाडीसमोर उभी माझी वाट 

पहातेय. त्या िाडीजवळ पोहोचलो तर आमचा डबा िसुऱ्या टोकाला. शेवटी 

िाडी गमळाली. पणु्याला त्याच िाडीने मावसमेहुर्ीही उतरली. रोज परेु् ममु्बई 

करुन ममु्बई गवद्यापीठात काम करते. सकाळी 3.30 ला उठून कामावर जाते. 

मानले पागहजे. त्यािंच्याचकडे जेवायला िेलो व झोपायला िसुऱ्या 



मावसमेहुण्याकडे. 27 7 2018 रोजी मी व माझी पत्नी पणु्याहुन वैयगक्तक 

कामे करुन परत आलो.    



   27 8 18 ला मी व माझा चलुतभाऊ सीएसटी वरुन रात्री 11.05 ला 

कोंकर् कन्या पकडून सकाळी 8.05 ला कर्कवलीला िेलो. मी एकटा 

कर्कवलीला 31 8 18 ला रात्री 7.14 ला कोंकर्कन्येत बसलो. 1 9 18 

ला सकाळी िािरला उतरलो.  

  



    12 9 18 वायिंिर्ीला जायला मगहिंद्रा गटयवु्ही कारने पत्नी, मलुिा, 

पतुण्यासह गनघालो. िाडी माझा चलुतभाउ िवेागशश चालवत होता. वाटेत 

मगहिंद्रा व मगहिंद्राच्या बसस्टॉपवर, कािंिीवली पवुण येथे मावससाडुला घेतले. 

वाशी टोलनाका ओलािंडल्यावर वेंटोने थोरला चलुतभाऊ प्रकाश, थोरली 

वगहनी, गतचा मलुिा कुमार व िाडीचा चालक सिंजय आम्हाला येउन 

गमळाले. आम्ही सामान व मार्से इथनु अिलाबिली केली. कोल्हापरुमािे 

वायिंिर्ी िाठले. साडुबिंध ूआचरा गतठ्याला उतरुन पोयऱ्याला िेला. िरुुवार 

सकाळी 13 9 18 िरे्श चतथुी गनगमत्त मळू घरात पजूा, आरती, जेवर्!  

गकरर्काकािंच्या घरची 20.50 इिंच लािंब काकडी! 

सिंध्याकाळी समदु्रगकनाऱ्यावर! उपगस्थत 

सिळयाना चिंद्राचे िशणन (िरे्शचतथुीच्या 

गिवशी!). जे उपगस्थत नव्हते त्याना व्हत्सॅपिारा 

घरपोच चिंद्रिशणनाची गडलीव्हरी! (आता एवढ्या 

सिळयािंना शेजाऱ् यािंच्या घरावर ििड मारून 

शेजाऱ् यािंच्या गशव्या खाव्या लािर्ार, नाहीतर त्यािंच्यावर चोरीचा आळ 

येर्ार!) रात्री जेवर् झाल्यावर कुटुिंगबयािंची सिंिीत मैफल! सरुुवात भक्ती 

िीतापासनु भाविीते व मि गहिंिी जनु्या िीतापासनु नगवन िीतािंपयांत! रात्री 1 

वाजताच्या अिंधारातनु थोरल्या भावाच्या घरी! वाटेत ित्ताच्या िवेळात प्रकाश 

असल्याने तेवढाच गिलासा! त्यानिंतर रात्री 2 वाजता भजन मिंडळी 



िर्पतीवाल्या घरात आल्याचे ऐकले! त्यािंचे 

गबचा-यािंचे जािरर् झाले! गतसऱ्या गिवशी 

मालवर्ला व निंतर आचऱ्याला जाउन 

आल्यानिंतर शकु्रवार 14 9 18 ला थोरल्या 

भावाच्या घरी येउन िपुारी 3.30 वाजता भात 

खाल्ला. सिंध्याकाळी गतसऱ्या घरातल्या 

िर्पतीचे गवसजणन!  रात्री माझ्या मलुान ेस्टॅन्डवर कॅमेरा लावला व आम्हाला 

उल्का िशणन घडवले. मलुाने लॉन्ि एक्स्पोझरवर कॅमेरा सेट केला होता. 

आम्हाला आमच्या भ्रमर्ध्वनीवर नाइट मोडचे सेटींि करुन गिले होते. वाळूत 

मस्त चटया अिंथरुन पत्नी, वगहनी व मलुे बसली, पहुडली होती, मी व माझा 

चलुतभाऊ खचु्याणन्मध्ये बसलो होतो. मस्त रात्रीची आकाशिशणनाची मैफल 

चाल ुहोती!  ममु्बईपासनु 500 गक.मीवर असल्याने आकाश गनरभ्र होते. तरी 

मालवर् शहर फक्त 20 गक.मी.वर असल्याने प्रकाशाचे प्रिषुर् जार्वत होते. 

शनीवारी 15 9 18 ला मलुे सकाळी चौपाटीवर आिंघोळ करुन आली! िपुारी 

त्याना िाडीने आचरा गतठ्याला सोडले. नेहमीच्या कोपऱ्यावरील हॉटेलमध्ये 

जेवर् नव्हते. नगवन उघडलेल्या पाररस्र्का 

होटेलमध्ये आमचे डबे गिले, तेव्हा तो पासणल 

द्यायला तयार झाला. बाकी प्रत्येक गि-हाइकाला 

20-25 गमगनटे लाितील म्हर्नु फुटवण्याचेच काम 

चाल ु होते. अन्यभागषक असते तर “थोडा वेळ 

बसा, िरम जेवर् ितेय” म्हर्नु आलेले गि-हाइक 

सोडले नसते. आमची िाडी सटुण्याची वेळ झाली तरी भाकऱ्या तयार होत 

नव्हत्या. शेवटी गचकन सकेु व 2 भाकऱ्या घेउन बस िाठली. तरी बस सटुत 



नव्हती. म्हर्नु मलुाला ब्रडे स्लाइस [ह ेअसे सािंिण्याचे कारर्, आम्ही मराठी 

लोक चौरसाकृती पावाला ब्रेड म्हर्तो व िोल पावाला 'पाव' 9 जो मळुात 

पोतुणिीज शब्ि आह.े) म्हर्तो. ह ेआमचे अज्ञान!] घेउन गिले. बस सटुल्यावर 

चप्पल गशवर्ारा चमणकार गकिं वा चािंिल्या, मॉड नसलेल्या चपला गवकर्ारा न 

सापडल्याने पोयरा िाठले! गवगहरीवर असलेल्या एका घोरपडीचा फोटो 

काढला. निंतर गतच्यापेिा मोठी घोरपड भावाला वायिंिर्ीत िाडीजवळ 

गिसली पर् फोटो नाही काढता आला. पोयऱ्यावरुन येताना परत आचरा 

बाजार िाठला, पर् एकही चपलाचे िकुान नाही. सिंध्याकाळी भिंडारवाडीतील 

िर्पतींचे िशणन घेतले. रगववारी 16 9 18 ला सकाळी प्रभातफेरीसाठी 

गकनाऱ्यावर! तम्ब ू काढायला चलुतभावाला मित केली. िसुऱ्या 

चलुतभावाबरोबर ित्ताच्या िवेळात िेलो. मी नागस्तक, पर् अचानक काय 

वाटले कुर्ास ठाऊक, त्याला बाजलुा व्हायला सािंिनु ित्तमतुीला नमस्कार 

केला. सिंध्याकाळी वायिंिर्ी भिंडारवाड्यात जाउन मालवर्च्या मावशीला 

घरी आर्ले. सिंध्याकाळी गकनाऱ्यावर जाउन िीपग्रहुाचा फोटो काढण्याचा 

प्रयत्न केला. मलुिा बरोबर नसल्यान ेप्रचिंड उिास होतो. सोमवारी 17 9 18 

ला सकाळी मावशी परत गतच्या माहरेी िेली. िवेागशशचा तम्ब ू काढला. 

आचऱ्याला जाउन गत्रम्बकजवळील जमीन बगघतली. मसरुा मालवर्ला 

जार्ारा पलू बगघतला. िपुारी पद्माला मळू घरी सोडले. सिंध्याकाळी िावातील 

25 िर्पतींचे एकत्र गवसजणन केले. मिंिळवारी 18 9 18 ला थोरली वगहनी, 

चलुतभाऊ, चालक ममु्बईला वेंटो कारने िेले. उिंिरानी त्या िाडीची वायर 

कुरतडल्याने, जाताना त्यािंचे हाल झाले. बधुवारी 19 9 18 ला मी व पत्नी 



नािंद्गावला विैहेीची जािा बस पकडुन िरुुवारी 20 9 18 ला 9.45 वाजता 

सकाळी घरी पोहोचलो.   

  



      21 10 18 रोजी मी व माझा चलुतभाऊ िवेागशष थोरल्या भावाची 

टाटा समुो घेउन कोकर्ात गनघालो. वाशीला नाष्टा केला. एक्स्प्रेस्स हायवेच्या 

पगहल्या टोलनाक्यापयांत तो पेंित िाडी चालवत होता. पणु्याला थोरल्या 

भावाला उचलले! रात्री वायिंिर्ीला घरी पोहोचलो. 22 10 18 रोजी िसुऱ्या 

गिवशी म.प.गव.म.च्या गसिंधिुिुण निरी- कुडाळ येथील कायाणलयात पोहोचलो. 

त्यानी सरकारी गहसका िाखवला! गनयमािंवर बोट ठेवनु, वास्तवात कागहही 

असो, फॉमणवर न गवचारलेल्या ‘वगहनीचे अ ॅगफडेव्हीट, स्थागनक पोगलस 

परवानिी जी प्रत्यिात कगधही गमळू शकत नाही, पर् त्यािंच्या जनु्या परुाण्या 

यािीत आह े ना! मि नो आिुणमेंट! व स्थागनक बॅन्केतील गड.डी.’ 

आर्ण्यासाठी हलेपाटा घालायला लावला. मालवर्ला सगुनता खानावळीत 

जेवलो. आचरा िाठले व वायिंिर्ीत परतलो. 23 10 18 रोजी गतसऱ्या 

गिवशी तम्बचुा पाया घातला. भात वाऱ्यावर पाखडला. आरामकाकािंची िाय 

हरवली होती! हा गिवस ग्रामपिंचायतीची परवानिी, आचरा पोगलसािंची 

नाहरकत यात वाया िेला! तलाठ्याच्या वरील अगधकारी सकण ल गनररिक 

टेहळेर्ी करुन मोजमाप करुन िेला. सिंध्याकाळी मी व चलुतभाउ मालवर्ला 

जाउन कोजागिरीगनगमत्त मराठी िजला ऐकुन आलो. 24 10 18 रोजी 

आरामकाकािंच्या िायीने बछड्याला जन्म गिला व ती स्वत:हुनच त्याला घेउन 

आली. प्लगम्बिंग्चे काम सरुु करुन िािा ममु्बैला िेला. 25 10 18- इथे आता 

मजरु गमळत नाहीत. सवण पसोनेटवर जातात. एका गिवसाला 3 लाखािंची 

मासळी गमळते. त्यातील 50% मजरुाना गमळते. कमीतकमी एका गिवसाचे 

त्यािंचे उत्पन्न 5000/- असते. ते कशाला गिवसाला 300/- रुपये रोजावर काम 

करतील? पसोनेटवाले समदु्राचा तळ खरवडुन काढतात. माशािंची अिंडी नष्ट 



होतात. पढ्ुच्या वषी मासळी नाही. त्याना गकनाऱ्याजवळ येउन मासेमारी 

करायला परवानिी नाही तरी करतात. सिंध्याकाळी िीपग्रहुाचा लाइट कॅमेरात 

पकडायचा प्रयत्न केला. इथला सयुाणस्त मस्तच असतो. 26 10 18- औषधे 

गवकत घेतली. 27 10 18- आम्हीच पवुी बािंधलेल्या गचऱ्याच्या गभिंती 

तोडल्या. 30 10 18- सकाळी एकटाच गफरायला िेलो असता खडपा खेकडा 

गिसला. त्याचा पाय तटुलेला असला तरी तो गजविंत होता. घरी येउन 

केअरटेकरला फोटो िाखवल्यावर ते म्हर्ाले, मस्त रस्सा केला असता! परत 

येउन शोधले, तर तो कसला सापडतोय? मासे पािर्ारे (पकडर्ारे), भटके 

कुते्र, पिी गकिं वा समदु्राच्या लाटा यापैकी कोर्ीतरी त्याला घेउन िेले 

असर्ार. कॅम्पसाइट्चे कुम्पर् परु्ण केले. कमळाचे व तलावाचे फोटो काढले. 

रोज सकाळी एक चलुत काका प्रभातफेरीला यायचे. त्यािंच्याबरोबर समदु्रावर 

जायचो. इतर गिवशी कामे चाल!ु चलुतभाउ रोज मालवर्ला गकिं वा 

आचऱ्याला एकटाच जायचा. मला ना धड सामान आर्ता येत ना 

व्हॉट्सअ ॅपचे सिंिशे गमळत! एकट्याला जाम किं टाळा यायचा. एकिा 

सिंध्याकाळी काठी न घेता डाव्या बाजलुा समदु्रगकनाऱ्यावर िेलो. एक कुत्रा 

भुिंकायला लािला. गवजेरी पेटवली. सिंरिर्ासाठी कागठही नाही. खपु 

घाबरलो. मितीला कोगर्ही नाही. कसाबसा घरी पोहोचलो. केअरटेकर 

गवचारतो, “आिंि नाय ना काढलस?’ म्हर्जे ‘घाबरलात नाय ना?’ मी 

कशाला कबलु करतोय. 31 10 18 ला शेवटी एकिाचे चलुतभावाबरोबर 

ममु्बईला गनघालो. काटकीसारखा नाकतोडा पागहला. प्रथम जामसण्डीला 

त्याच्या मैत्रीर्ीच्या घरी, निंतर गचपळूर्ला, त्याच्या गमत्राच्या िकुानावर, असे 

मजल िर मजल करत ममु्बईला गनघालो. सिंध्याकाळी पाली फाट्यावर मी 



नाश्ता केला. त्याने गवश्रािंती घेतली. एक्सप्रेस्स हायवेवर मी िाडी चालवली. 

रात्री उशीर झाल्याने 2 वाजता सिंजय िािंधी उद्यानाजवळ इडली साम्बार 

खाल्ले. भरपरु आयटी वाले, कॉल सेंटरवाले, गवद्याथी गसिारेट गपत ईडली 

खायला व कॉफी प्यायला गतथे आले होते. आगम्हही कॉफी गपऊन घरी 

जाऊन झोपलो.  

  

  



    18 11 18 ला वायिंिर्ीला परत. रात्री 2.50 ला उठुन तयारी करुन 3.50 

ला माझ्या मलुाने त्याच्या बाइकवरुन मला बोररवली पवुेला रेल्वेस्थानकावर 

सोडले. बरोबर माझी गियाणरोहर्ाची गपशवी व कम्पोस्ट खत बनवण्याची 

बास्केट होती. लोकल रेल्वेचे गतकीट आधीच मोबाइलवर काढलेले होते. 

पगहली लोकल 3.50 ला रेल्वे स्थानकावरुन सटुर्ार होती. मी ज्या डब्यात 

जाउन बसलो, त्या डब्यात िसुऱ्या िरवाज्यात एक तरुर् आडवा झोपला 

होता. त्याच्या बाजलुा 1 शे्वत रिंिाचा भ्रमर्ध्वनी पडला होता. िसुरा 1 मार्सु 

इकडेगतकडे गफरत होता. त्याने तो भ्रमर्ध्वनी सिंच त्याचाच पडलाय असे 

िाखवनु उचलला व गवरारच्या गिशेन े गनघनु िेला. मी शेजारच्या तरुर्ाला 

गवचारले “कोर्ाचा भ्रमर्ध्वनी होता तो?” तो म्हर्ाला “त्या खाली 

झोपलेल्या तरुर्ाचा!” आता मला मागहत नव्हते, पर् त्याला तर मागहत होते 

ना! मि त्याने खाली झोपलेल्या तरुर्ाला सावध का नाही केले? थोड्या 

वेळाने खाली झोपलेला तरुर् उठला. तो पेंिळुलेल्या अवस्थेत कागहतरी 

त्याच्या पाठ्गपशवीत शोधत होता. मला खपु वाटत होते की त्याला सािंिावे, 

‘तझुा भ्रमर्ध्वनी, अशी अशी गिसर्ारी व्यक्ती घेउन िेली.’ पर् नाही 

सािंगितले मी त्याला, का कोर्ास ठाउक? थोड्या वेळाने िाडी सटुली. माझा 

थोरला भाऊ कािंगिवली स्थानकावर 2 क्रमािंकाच्या फलाटावर चढर्ार होता, 

म्हर्नु मी त्या तरुर्ाच्या बाजलुा जाउन उभा रागहलो. त्याची गवजार 

फाटलेली असनु त्याच्या हातापायावर रक्त गिसत होते. मला असे वाटले की 

तो व्यसनाधीन असावा. मालाड स्थानकानिंतर तो गिसला नाही. आम्ही िािर 

सेंट्रलला जाउन 5 क्रमािंकाच्या फलाटावर जाउन रेल्वेच्या चहाच्या स्टॉलवर 

चौकशी केली असता असे कळले की तेजस 4 क्रमािंकाच्या फलाटावर येर्ार. 



मी िािरच्या पलूावरील  इिंगडकेटरवर गवश्वास ठेवत नाही. रेल्वे कमणचाऱ्याना 

गकिं वा चहाच्या स्टॉलवाल्यािंना गवचारतो. 4 क्रमािंकावर माझा तो 

लोकलमधील सहप्रवाशी, ज्याला तो कोर्ाचा भ्रमर्ध्वनी आह े ते मागहत 

होते तो गिसला. पर् आतापर् माझ्या थोरल्या भावाला या घटनेबद्दल 

सािंिावेसे वाटले नाही, तो मलाच ओरडायचा, ‘का? त्या िसुऱ्या व्यक्तीला 

ह्याचा भ्रमर्ध्वनी चोरु गिला?’ तेजसमध्ये रत्नागिरीत, कुडाळात उतरर्ाऱ्या 

आमच्यासारख्या प्रवाशाना फक्त नाश्ता होता. जे मडिावला जातील त्यानाच 

जेवर् होते. बर! िाडीचे िरवाजे फक्त स्थानकावरच उघडतात. धावती िाडी 

पकडायची काही सिंधीच नाही. कुडाळात उतरुन समोरील ररक्शा पकडण्यात 

चकु केली. स्थानकाकडे येर्ारी एस.टी. आम्हाला ओलािंडुन िेली. त्या 

ररक्शावाल्याने आम्हाला बसस्थानकात सोडले. गतथे मालवर्ला जार्ारी एक 

एस.टी. आली. पर् वाहक आम्हाला सािंिायला लािला, त्याना मालवर्ला 

पोहोचायला वेळ लािेल. बस ररकामी िेली व आम्हाला घ्यायला िसुरी बस 

आलीच नाही. मि कळल ेकी मघासची बस िसुरीकडुन गनघनु िेली. िसुऱ्या 

नाक्यावर जाउन उभे रागहलो. शेवटी ररक्शा पकडुन मालवर्ला िेलो. सगुनता 

खानावळीत जाउन जेवलो. गतथे 1 लोर्चे गवकत घेतले व गतथेच गवसरलो. 

गतथे चलुतभाऊ त्याची िाडी घेऊन आला होता. तो आम्हाला घेऊन 

वायिंिर्ीला आला. त्या गिवशी समदु्रगकनाऱ्यावर मेलेला क्याट्गफश पगहला. 

िसुऱ्या गिवशी 19 11 18ला, आम्ही माझी टाटा इिंगडका घेऊन कुडाळला 

िेलो. वेबसाईट्वरची यािी वेिळी व ओरसची म.प.गव.म. ची यािी वेिळी. 

अक्खा गिवस एमटीडीसीने खाल्ला! 4 वाजता आम्ही मोकळे झालो. गसिंधिुिुण 

निरीमधील चैतन्यमध्ये जाउन जेवलो. परत वायिंिर्ीला जाउन झोपलो. 20 



11 18 ला सिंध्याकाळी तळुशी गववाहाचा कायणक्रम होता. कोंकर् कॅम्पचा 

शटण नकुताच कुररअर सगवणसने थोरल्या भावाच्या हातात सोपवला होता. खरे 

म्हर्जे कॅश ऑन होम गडलीवरीचा पयाणय होता. पर् त्यानी वायिंिर्ीच्या 

गतठ्यावर आर्नु गिले. घरी नाही आर्नु गिले. घरी आर्नू गिले असते तर 

रोख ितेा आले असते. िािा काका नवरिवे म्हर्नु सजले होते. तळुशीला 

साडी घालनु तयार केले होते. मोहनभाईच्या घरासमोर एक तळुस व सतयेच्या 

िवेळासमोर िसुरी तळुस सजवली होती. गववाह झाल्यावर िा-हार्ी घातली 

व मसाला िधुपानाचा समारोह झाला. 21 11 18 ला अनेक स्थलािंतरीत सी 

िल्ल्सचा समहु पागहला. 22 11 18ला िशरठ पाटल्लािंच्या घरी हनमुान 

जयिंतीचा कायणक्रम होता. माझी मानललेी बगहर् निंिाताई अनेक वषाणनी गतथे 

भेटली. आज 2 खोल्यािंतील पलिंिाना पािंढऱ्या चािरी व उशाना सफेि अभ्र े

घातले. 23 11 18ला गविंिकाकािंबरोबर प्रभातफेरीला िेलो असता त्यानी 

भाम्बटुाण (छोटा खेकडा) पकडला. गतथे काही मलुे वाळुत फावड्याने खोिनु 

आतनु खेकडे काढुन गपशव्यात भरत होती. एक म्रतु खेकडा 2 पायावर उभा 

होता. घरी आर्ला पर् चलुतभाऊ तो खायला तयार होइना! (आधीच 

मेलेला कसा खार्ार? मी एरवी खात नसल्याने मला चवीतला फरक समजत 

नाही.) आज आमच्या पेडरे्करािंचे ब्राम्हर्भोजन होते. एका ब्राम्हर्ाने 

शेतावरच्या मातीच्या चलुीवर जेवर् बनवले व िा-हार्े म्हटले. मि आम्ही 

वनभोजन केले. घराजवळील िवत काढुन जाळले. 24 11 18 ला 

गविंिक्ाकाला ममु्बईला परत जायचे होते, म्हर्नु त्यानी रापर्ीतनु मासे 

आर्ण्यासाठी पैसे व गपशवी आर्ली होती. नेमके आम्ही जाइपयांत त्यानी 

कोळर्ीचे वाटे काढुन ठेवले होते. त्यामळेु आम्हाला कोळर्ीकडुन प्रत्येक 

बािंिड्यामािे अडीच रुपये जास्त िउेन मासे घ्यावे लािले. आज समदु्र खपुच 



शािंत होता. तम्बगुनवासी पाण्याची टाकी वर चढली होती. सिंडासाच्या टाइल्स 

लावण्याचे काम सरुु झाले. िशरथरे् कामिाराना एका रेषेत चर खोिावयास 

सािंगितला. चमे्बर खोिनु झाला होता. िश्रथने ओळम्बा लावनु कामिारािंकडुन 

काम करुन घेतले. घरासभोवताली िवत साफ करण्याचे काम चाल ुहोते. ते 

िवत सिंध्याकाळी जाळण्यात आले. ह ेकाम आमचा केअरटेकर करत होता.  

िोम! 25 11 18ला बाहरेच्या खोलीतील गखडक्याना नवीन पडि े लावले. 

आजसदु्धा िवत कापनु जाळले.  िवेागशश व िवे्व्रटरे् तम्बगुनवासी खचु्याण 

टाकुन फोटो काढुन घेतले. आज मासे पािायला (पकडायला) िेलेल्या एकाने 

िवे्व्रताच्या मलुीच्या गिराला काही गजविंत मासे गिले. ते त्याने आमच्या 

घराच्या नळावर साफ केले. 26 11 18ला आमचा गचपळुर्चा गमत्र सिंिशे 

आला होता. त्याच्याबरोबर प्रभातफेरीला िेलो. त्यानिंतर तो व िवेागशश 

ममु्बईला िेले. आज इशाऱ् याबरोबर कोंकर् कॅम्प्चे बोडण लावले. 27 11 18 

ला वायिंिर्ी गतठ्यापासनु घरापयांत बोडण लावले. 28 11 18 आजपर् बोडण 

लावले! सिंध्याकाळी आमच्या गचिंिरच्या कचेरीसमोर 

बॅनर लावला! 29 11 18 ला गकरर्िंकाका डे व नाईट 

चश्मा घालनु प्रभातफेरीवरुन आल.े आचऱ्याला 

जाऊन आलो. रात्री घरी एकटा झोपलो असताना गभती 

वाटायची. रात्री छापरावर कोर्ीतरी चालते, 

फावड्याने घराच्या बाजलूा काहीतरी ओढत जाते! 

त्यात मानमोहर्ाने सािंगितलेल्या भतुाच्या कथा! 

आज आजबुाजचु्या पररसरातील िवत काढुन ते जाळले. रात्री िवत 

जाळल्यामळेु आसरा िेल्यामळेु सवण पतिंि घरात आले होते? परत तोच 

मलुभतू प्रश्न- गवकास की भकास? 30 11 18 ला गकरर्िंकाकािंबरोबर 6 



वाजता प्रभातफेरीला िेलो असता मेलेले कासव व रापर्ीत समदु्रसाप 

गिसला. काल 2रा सिंडास लावनु झाला होता. १ १२ १८ ला पेडरे्करािंच्या 

रापर्ीला गस्टिंि रे मासा गमळाला होता. आम्ही येताना बािंिडे घेऊन आलो. 

फ्रीझरमध्ये ठेवले. माझा मलुिा व त्याच्या गमत्रािंसाठी! सकाळी गफरायला 

िेलो असता आचऱ् याच्या बाजचू्या एका रेसोट्णने समदु्रगकनाऱ्यावरच 

पयणटकािंच्या िारूची व्यवस्था केली होती. मि याच बाटल्यािंचे तकुडे 

पयणटकािंच्या मलुािंच्या पिंजात घसुतात व त्या मलुािंना इगस्पतळात न्यावे लािते. 

2 12 18 ला माझा मलुिा व त्याचे 5 गमत्र 6 सीटर ररक्शा करून आले. खपू 

थकले होते. झोपले. काळजीवाहकािंच्या मलुाचा गचटरिचा वाढगिवस होता. 

आम्हाला सवाांना बोलावले होते. पर् माझा मलुिा कुठेही जाण्याच्या 

मनगस्थतीत नव्हता. गतकडे बाळू (मामेभाऊ) आला होता. त्याला माइक 

गमळाला. तो कसला सिंधी सोडतो? त्याने जे भाषर् ठोकले की यिंव! मीही 

हपॅ्पी बथणडे टू य!ू मे िोड ब्लेस्स य!ू वैिेरे म्हटले. काळजीवाहकाचे शेजारी 

खशु! 3 12 18ला स्वयिंपाकघराच्या ओट्याच े माप (ट्रोली करण्यासाठी) 

केले. 4 12 18 ला मलुाला व त्याच्या गमत्रािंना घेऊन मालवर्च्या िािंडीकडे 

िेलो. जाताना माझा मलुिा त्याच्या एका फोटोग्राफर गमत्राला घेऊन बाइकने 

िेला व मी टाटा इिंगडका कार घेऊन गनघालो. मालवर्च्या नाक्यावर आमची 

प्यारािलायडीङ्ि आयोगजत करून िरे्ारा भेटला. तो त्याची बाइक घेऊन 

पढेु! त्याच्या मािे माझा मलुिा त्याची बाइक घेऊन! त्याच्या मािे मी कार 

घेऊन! ह ेिोघे कुठे िेले ते कळले नाही. मी थोडा वेळ गतथेच थािंबलो, कार 

घेऊन! मि माझा मलुिा परत आला. “आपल्याला या वाळूत कार घेऊन 

जायचेय!” “आगर् अडकली तर! काढर्ार कशी?” माझा बाळबोध प्रश्न! 

गतथे मला एक कोंकररटचा रस्ता गिसला. मी घातली गबनधास्त! तो 



वेडीवाकडी वळरे् घेत चालला होता. िोन्ही बाजलूा बाईकस, स्कूटसण पाकण  

केल्या होत्या. पढूुन एखािी िाडी आली तर वळायला काहीच सिंधी नव्हती. 

मि कळले, त्याला डेड एिंड होता. परत मलुाच्या सचूनेखाली ररवणस घेतली. 

माझ्या आयषु्यातील वेडीवाकडी अशी सवाणत मोठी ररवणस! परत 

समदु्रगकनाऱ् यावर येऊन िाडी उभी केली. आम्हाला एका लॉ िंचवर चढवले. 

मलुाचा एक गमत्र लॉ िंचवर 

आला नाही. त्याच्याकडे 

सवण कपडे गिले. एक एक 

करून आम्ही पॅरश्यटूने वर 

िेलो. अफलातनू अनभुव! 

वर िेल्यावर प्रथम भीती 

वाटली. मि वरुन सिंपरू्ण समदु्र पाहताना मजा आली. माझा मलुिा सरळ 

गवगडयो शगूटिंि करायचे सोडून इनस्टाग्राम वर उलटीसलुटी (बमूरािंि) शगूटिंि 

करत बसला. नशीब माझा कॅमेरा िसुऱ् याच्या हातात होता. त्याने तरी सरळ 

चलगचत्रर् केले. िपुारी सनुीतात जेवनू सिंध्याकाळी रॉक िाडणनच्या पढेु 

राजकोटावर िेलो. खळाळता समदु्र, त्याच्या खडकािंवर फुटर्ाऱ् या लाटा, 

खेकडे, सी कुकुम्बर, सयूाणस्त बघताना मजा आली.  परत वाइिंिर्ी! 6 12 18 

आम्हाला सकाळी एका मतृ कासवाचे कवच सापडले. ते माझ्या मलुाचा एक 

गमत्र व मी आमच्या घराच्या आवारात नेऊन टाकले. इथे अजनू एक िोष्ट 

लिात आली. इथे शेताच्या बािंधावर इतरािंना घाबरवण्यासाठी एक बैलाची 

कवटी टािंितात. आज आम्ही िािाच्या 2ऱ्या प्लॉट कडे िेलो होतो. थोड्या 

वेळाने गतथल्या स्थागनक मार्साने िवेव्रत्ने सािंगितले. “अजनू पढेु नको 



जाऊया. इथे एखािा सिंध्याकाळी हरवला, तर मोठ्या मोठ्या तज्ञािंना पर् 

सापडायचा नाही.” माझ्या मलुाचा गमत्र चिंद्राने गनवडुिंिाचे छायागचत्र काढले. 

गतथले एक झाड माझ्या मलुापेिा 5 पट रुिं ि होते. 7 12 18 ला रात्री कोल्हा 

गिसला. फोटो 

काढण्यासाठी 

चलुतभावान े त्याला 

िाडीच्या प्रकाशाने 

बिंिीस्त करायचा प्रयत्न 

केला, पर् तो कसला 

हातात सापडतो? 9 12 18ला चलुतभावाने जवळच्या वाळुच्या उिंचवट्यावर 

छत्र्या लावल्या व त्याखाली खचु्याण मािंडुन तो बसला. एका झाडावर 

‘गनसिाणचा आस्वाि घणे्याची जािा’ असा नामफलक लावला. िािा 

कुडाळवरून िपुारी 3.32 ला तेजस एक्सप्रेस पकडून मुिंबईला िेला. 18 11 

18ला गवसरलेले लोर्चे सनुीता खानावळवाल्यािंनी परत केले. मलुिा व 

त्याचे गमत्र मुिंबईला िेल्यावर 10 12 18 ला पोयऱ् याला िेलो. खपू थिंडी 

वाजत होती.  11 12 18 आज मानवी अस्पशीत समदु्रावरून (वायिंिर्ी) 

भटकलो. 12 12 18 आज रापर् बगघतली. रापर् म्हर्जे स्थागनक लोक 

समदु्रात जाळे टाकून मासे गकनाऱ् यावर ओढून घेतात, त्याचे वाटे करतात व 

घरी घेऊन जातात. काही कोळर्ीना गवकतात तर इतर घरी घेऊन जातात. 14 

12 18 ला पोयऱ् याला िेलो असता गभिंतीवर चलुीच्या धरुाचे काळे िाि व 

त्याच चलुीत उबेसाठी जाऊन बसर्ारी मािंजर पागहली. 15 12 18 आजपर् 

बोडण लावत गफरलो. 16 12 18 काळजीवाहक व इशाऱ् याला घेऊन बोडण 



लावत गफरलो. 17 12 18ला मालवर् वायिंिर्ी रस्त्यावर कोंकर् गनसिण 

गशगबराची जागहरात करर्ारे फलक लावले. काळजीवाहकाला हॉटेलात 

येर्ाऱ् या लोकािंना सेवा िणे्यासाठी िर्वेश गिला. 18 12 18 आज केरकरािंची 

माडाची बाि पागहली. बरोबर िवेव्रत होता. 20 12 18 आज मेन ू काडण व 

अन्नपिाथाांचा व राहण्याचा िर ठरगवला. घराच्या िरवाजावर बोडण लावनू 

फोटो काढले. िेत्रात वाटेवर एकखािंबी बोडण लावले. गनवडुिंिाच्या झाडाजवळ 

काळजीवाहकाचा फोटो काढला. गकती उिंच व मोठे अस ू शकते ह े झाड! 

अळिंबी पागहली. 21 12 18 रोजी आमच्या रीसोट्णच्या परीसरात ठारे्श्वर 

प्राथगमक शाळेचे गवद्याथी, त्यािंचे पालक, गशिक, मखु्याध्यागपका, 

भण्डारवाडीतील प्रगतगस्थत व्यक्ती यािंनी वनभोजन केले. माझ्या थोरल्या 

भावाने व इतरािंनी पैशाची व सागहत्याची मित केली. सरुयशेखरने चलुीवर 

जेवर् बनवले. आमच्या काळजीवाहकाने मित केली पर् जेवायला आला 

नाही. 22 12 18ला  ित्तजयिंतीगनगमत्त आमच्या ित्तमिंिीरात भटजीनी पजूा 

केली. मोबाइलवर मोठ्याने िार्ी लावली होती. आरती केली. फटाके 

वाजवले. 23 12 18 सपुरमनू पागहला. 24 12 18 रापर् पागहली. 26 12 18 

रोजी सकाळी प्रकाशकाकािंबरोबर प्रभातफेरीहुन आल्यावर थोरल्या भावाने 

जवळील एका झाडीत चािंिण्यािंसारख्या फुललेल्या फुलािंची प्रकाशगचते्र 

काढायला सािंगितली. 30 12 18 रोजी तम्बसुमोर खचुी व टीपॉय ठेवले. 

आज समदु्रगकनाऱ्यावर सागळिंिराचा काटा पागहला. सिंध्याकाळी 7 वाजता 

एकटेपर्ाच्या जार्ीवेतनू रडत होतो. जवळ जवळ िीड मगहना वायनिर्ीला 

होतो. पत्नीचे तोंड नव्हते पागहले. 31 12 18 ला एकटा होतो. 1 1 19 

समदु्रावर धकेु! 2 1 19 मुिंबईला परत!  



  

  



   गमत्राबरोबर पणु्याला त्याच्या नातेवाईकािंकडे गपिंपरी गचिंचवड बाजसू िेलो. 

10 3 19 रोजी इिंगिरा कॉलेज वाकड येथे सिंध्याकाळी 6.32 ला सरकारी सेमी 

लक्झरी बस पकडून आम्ही िोघे गनघालो. तो सायनला उतरला व मी न्यान्सी 

कॉलनी, बोररवली पवूण येथे उतरलो.    

  

  



     23 3 19 मी व माझी पत्नी आमच्या घराच्या कामासाठी 11.40 ला 

उद्यान एक्सप्रेसने िािरला चढून तात्काळ गतकीट काढून येरवडा परेु् येथे िेलो 

होतो. येताना स्वारिेटवरून गशवनेरी होती. एगशयाड सटुायला वेळ होता. 

आम्ही सारसबािेत िेलो. आयषु्यात पगहल्यािंिा लग्न केल्यावर आम्ही इतर 

कोर्ीही आग्रह न करता आयषु्यातील एकुलता एक सेल्फी काढला.  (23 3 

19) 

    

  



  6 4 19 मी, पत्नी, मलुिा, मावस 

मेहुर्ी, भाची, भाचा, साडूबिंध,ू 

ऑिस्ट क्रािंती राजधानी  एक्सप्रेसने 

बोररवलीहून गिल्लीच्या गिशेने 

गनघालो. 7 4 19 ऑिस्ट क्रािंती 

राजधानी  एक्सप्रेसमध्ये!  10.55 

ला हजरत गनजाम्मदु्दीन स्थानकावर 

उतरलो. टॅक्सीने गिल्ली स्थानकावर िेलो. गिल्लीला धाब्यावर जेवनू घेतले. 

7 4 19 ला िपुारी 2.25 ला नवी गिल्लीहून अमतृसरला जायला शान ए 

पिंजाब टे्रन पकडली. 2 सीटर (फक्त बसण्यासाठी, झोपायला बथण नाही.) डबा 

होता. या टे्रनमध्ये काही तरूर्ािंशी वािावािी झाली. मावस मेहरु्ी म्हर्ाली, 

परक्या राज्यात आहोत आपर्! पर् सरिारािंगवषयी राि आला. उतरल्यावर 

त्रावेल्सच्या िाडीने अमतृसरच्या हॉटेलमध्ये! 

(अमतृसर ते डलहौसी कारने 4 तास 22 

गमगनटे. डलहौसी ते धरमशाळा 3 तास 31 

गमगनटे. धरमशाळा ते मनाली 7 तास 10 



गमगनटे. मनाली ते चिंिीिढ 7 तास 45 गमगनटे अशी योजना होती. प्रत्यिात 

वेिळेच घडले.) 8 4 19 ला अमतृसरचा होटेलवाला पैसे घेतल्यागशवाय 

गफरायला जायला द्यायलाच तयार नव्हता. 

नीता जाइसवालला (आमची टूर सिंचागलका) 

फोन लावला. गतने गतथल्या कारवाल्याला 

सािंगितल्यावर, त्याने होटेलवाल्याला 

सािंगितल्यावर, होटेलवाल्याने जाऊ गिले. 

कारवाल्याने आम्हाला एका कार पाकी िंि मध्ये आर्नू सोडले. गतथनू एक 

सायकल ररक्शा पकडून सवुर्ण मिंिीराकडे!  आधी एक हुतात्मा स्मारक लािते. 

डाव्या बाजलूा जागलयनवाला बाि! पर् 

सध्या गतथे न बघता आधी सवुर्ण मिंिीर! 

िरुूस्ती चालली होती. स्वच्छ पाण्यात मोठे 

सुिंिर मासे सोडले होते. खायला गिल्यावर 

जवळ यायचे.  आमच्या डोक्यावर सोनेरी 

रुमाल िुिंडाळले होते, गतथेच गवकत घेतलेले, अजनू परत घातला नाही. 

(एकिाच वापरला, लग्नातला सटू कसा आपर् परत कधीच वापरत नाही.) 

गस्त्रयािंनी डोक्यावर ओढण्या घेतल्या होत्या. एका तलावाच्या मध्ये सवुर्ण 

मिंिीर! बाजलूा खपू मोठा राऊिं ड! भला मोठा मिंडप1 आतमध्ये जायला खपू 

ििी, हळूहळू एक एक लॉट सोडतात. 3-4 तास लाितात. त्यानिंतर हॉटेलमध्ये 

जेवर्!  जनु्या काळातल ेगिवे! मि जागलयनवाला बाि िशणन! नीताला अजनू 

पैसे ट्रान्सफर केले. त्यानिंतर अटारी सीमा! आम्ही आमच्या िालावर गतरिंिी 

स्टीकसण गचकटवले होते. इिंगडया’स फस्टण लाइन ऑफ डीफेन्स पागहली. 

िाड्यािंचे चाके पिंक्चर करायला वापरले जार्ारे गखळयािंचे पटे्ट पागहले. 



परेडच्या आधी फक्त गस्त्रयािंनाच तेथील रस्त्यावर नाचता येते. बीएसएफची 

परेड पागहली. इथनू लाहोर फक्त 22 गकमीवर आह.े रात्री 3 वाजता 

िल्हौसीच्या हॉटेलमध्ये जेवलो. तमु्ही लोकािंनी त्यािंचे स्वयिंपाकघर पागहले 

असते तर 2 गिवस जेवर् िेले नसते तमु्हाला! मला, भाचीला, पत्नीला फूड 

पॉइजगनिंि झाले. इिंटरनेटवर शोध घेतला, गकती स्टार आहते तर या हॉटेलवर 

बॅन होता. शनू्य स्टार! नीता जाइसवालची कृपा! आम्ही गतच्याकडे सवाणत 

स्वस्त हॉटेल्स मागितली, गतने 4th क्लास गिली. 

(3rd क्लास पर् चािंिले असते या होटेलािंपेिा!) 

िसुऱ् या गिवशी 9 4 19 ला डलहौसीला गफरायला 

िेलो. सकाळी होटेलच्या बाल्कनीत माकडे आली 

होती. मी सकुत घातलेला टॉवेल हातात पकडला. मी त्याला हाकलायला 

िेलो तर िात गवचकून तो वानर अिंिावरच आला. माझ्या मलुाने मला मािे 

खेचले. निंतर आम्ही पिंचपलुा धबधब्यावर िेलो. इथे एका हॉटेलमध्ये हुक्का 

पालणरपर् होते. मि एका ‘बीजी’ज िाडणनमध्ये!  गतथे लढाऊ गवमानािंची, 



रर्िाड्यािंची, जीप्स्ची मॉडेल्स होती. जीपमध्ये 

बसनू आम्ही फोटो काढले. इथनू खगज्जयर 

फक्त 20 गकमी होते. रगविंद्रनाथ टािोरािंचे 

स्मारक होते. इथनू डोंिरावरील एका िवेीच्या 

िवेळात िेलो.  इथे माझा भाचा बफाणत घसरून 

पडला. वरच्या बफाणत आम्ही मनसोक्त 

खेळलो. होटेलच्या खोलीत िेल्यावर इतर 

सिळे थकले होते. सिंध्याकाळी मी, मावस 

मेहुर्ी व साडूबिंध ू बाजारात गफरून आलो. 10 4 19 ला आधी डॉक्टर 

शोधला. काला टॉपच्या वन गवश्राम िहृात िेलो. समदु्रसपाटीपासनू 8000 

फुटािंवर! इथे सयूणप्रकाशापासनू ऊजाण गमळवण्याची 

सोय होती. निंतर खगज्जयर! (गमनी स्वीत्झलांड).   

तेथील स्थागनक कपडे घालनू फोटो काढून घेतले. पढेु 

जाताना वाटेत धनिर शेळया मेंढया घेऊन चालले 

होते.  11 4 19 ला धरमशाळेत िेलो. थेिछेन छोगलिंि 

बदु्ध गवहारात िेलो. 1987, 88 आगर् 1989च्या 

मेमरीस ऑफ गतबेटन वॉर ऑफ फ्रीडम स्ट्रिल आगर् मवु्हमेंट. गतबेटचा 

स्टोलन चाइल्ड- ि 11th पािंचेन लामा िेढून चोएकयी नीइमा- ि वल्डणस 



यिंिेस्ट पोगलगटकल गप्रझनर यािंची मागहती वाचली. मर्ी चक्र गफरवले! गतथनू 

एचपीसीए गक्रकेट स्टेगडयमला िेलो.  निंतर पालमपरु चहाचा मळा पागहला. 

मनालीत मकु्काम! आमच्या होटेलजवळच सफरचिंिाची बाि होती. 12 4 19 

ला सोलिंि िरीकडे जाताना बफाणत घालायचे कपडे (इथे भाड्याने गमळतात. 

बफाणत घालायचा िॉिल गवकत गमळतो) घातले. खेळून झाल्यावर गबयास 

(ब्यास गकिं वा माझ्या मते व्यास) निीकडे प्रयार्! त्या आधी कपडे (भाड्याने 

घेतलेले) परत केले. गबयास निीतले पार्ी खपूच थिंड होते. गतथनू ढुिंिरी, 

मनाली येथील गहगडिंबा िऊेळ पाहायला िेलो.  निंतर घटोत्कच िवेळात िेलो. 

याकवर बसलो. जमणन सश्याला उचलनू फोटो काढला.   

त्या निंतर येथील सिंग्रहालय पागहले! बकरीच्या केसािंपासनू 

बनवलेले लोकरी मोजे, गस्त्रयािंसाठी फ्रोक कोट, पटू्ट नावाची 

शाल, िागिने, तलवारी पागहल्या. एका बािेत (किं वर 



सािंकटुयरी, कुल्ल)ू पर् जाऊन आलो. सिंध्याकाळी बाजारात िेलो. रात्री 

मानसी ट्रवेल्सचा केक कापला. 13 4 19 ला हररहर घाट मर्ीकर्णच्या 

िरुुिाराला भेट गिली. मावसमेहुर्ी व साडूबिंधनुे इथल्या लिंिरमध्ये जेवर् 

घेतले. आम्ही इतरािंनी धाब्यात जेवर् घेतले. एक पलू ओलािंडून  मा नैना 

भिवती व वासकुी नािाच्या तीथणस्थळाला 

गजथे िरम पाण्याची कुिं डे आहते. गतथे भेट 

गिली.  20 वषाणपवूी मी इथे सारपासला 

जाऊन आल्यावर आलो होतो. आिंघोळ पर् 

केली होती. आठवर् आली. मन भरून 

आले! 20 

वषे! आता 

परत कधी 

िशणन होतेय कुर्ास ठाऊक? रात्री खपू उशीरा 

चिंिीिढला पोहोचलो. चालकाला ताप आला 

होता. रात्री 3 वाजता हॉटेलमध्ये गशरलो तर 

होटेलवाला िारू गपलेल्या अवस्थेत जास्त पैसे 

माि ूलािला. 14 4 19 सकाळी गिल्लीची टे्रन 

पकडली. गतथनू राजधानीने मुिंबई. 15 4 19 

मुिंबईत!   

  



     मी व िवेाशीष 11 5 19 ला िािरला सकाळी 8.45 वाजता कोल्हापरूकडे 

जायला बसर्ार होतो. पर् प्रत्यिात मी वाइिंिर्ी िावाला िेलो व तो एकटाच 

या बसने िेला व मी त्याला कोल्हापरूला जॉइन झालो. मी 7 मे 19 ला 

ििन्बावड्याला होतो. 8 मे, 9 मे व 10 मलेा वाइिंिर्ीत. 11 5 19 वडा 

कोंबड्याची िाडी व रात्री रिंकाळा तलाव कोल्हापरूला पागहला. 12 5 ला 

सकाळी िवेाशीश्च्या नातेवाईकािंच े लग्न बघायला एसटीने नगृसिंहपरू! 

तीथणस्थान पागहले. रात्री 

7/12 हॉटेलला जेवलो.  

गनयम- ‘भाकरी कुस्करूनच 

खायची! ताटाला वटकान 

लावायला इसरायच नाही! 

काळा रस्सा भरुका मारूनच 

प्यायचा. काळा रस्सा लई 

गतखट लािला तर गपवळा रस्सा प्यायचा. आगर् लईच झाल ेतर िळू शेंिा 

हाइतच की! कािंिा बकु्कीने फोडूनच खायचा! हाडबी फोडूनच खायच! आन 

ह ेसिळे झाल्यावर ढेकर द्यायला इसरायच न्हाय!’ खपू गतखट होते. 13 5 

19ला सकाळी ज्योगतबाला िेलो. सिळे िलुाबी िलुाबी! कोल्हापरूमध्ये 

सिंध्याकाळी बासुिंिी चहा प्यालो. रिंकाळा तलाव बगघतला. तोपयांत सामान 

स्टेशनच्या लॉकर मध्ये ठेवले होते. शाहूमहाराज टगमणनसवरुन रात्री 10.50 ची 

िाडी ठाण्याला सकाळी 14 5 19 ला 10.57 ला पोहोचली. 

  



     21 6 19 शकु्रवार-- माझा धाकटा भाऊ व त्याचा धाकटा मलुिा 

अमेररकेतनू येर्ार होते व त्यािंचा इथे काही धाडसी कृती करण्याच्या योजना 

होत्या. फक्त त्यािंना इथल्या अशदु्ध हवेची कल्पना नव्हती. म्हर्नू त्या कल्पना 

तशाच रागहल्या. तर त्या योजनािंची तयारी म्हर्नू मी, माझा 23 वषीय तरुर् 

मलुिा व आमचा एक गमत्र िवेाशीष िो. नार्ेघाटात जार्ार होतो. हा 

िवेाशीष पवूी सिंिर्काची िरुूस्ती करण्यासाठी खपू गफरायचा. बारीक होता, 

‘आचीज’ मधल्या जिहडेप्रमार्े! खाण्याची तशीच आवड, एका वेळेला 

डबल आमलेट खार्ारा, पोट सटुलेला, तरीही बारीक व उिंच! पवूीच्या 

टे्रकस्ना सवाणत पढेु, कधीही त्याच्या पायात िोळे आले नाहीत! पर् िेल्या 

काही वषाणत मात्र त्याची जीवनशैली बिलली होती. सतत सिंिर्कासमोर! ह े

माझ्या लिात आले नव्हते! चौथा- आमचा चालक- माझा चलुतभाऊ! हा 

आम्हाला गजथनू नारे्घाट सरुू होतो गतथे सोडर्ार व निंतर गजथे आम्हाला 

पोहोचायचे होते गतथे उचलर्ार! वाटेत एका धाब्यावर आम्ही भजी व चहाचा 

नाश्ता केला. प्रवेशिारापासनू चढायला सरुुवात केली. मलुिा पढेु आगर् मी व 

िवेाशीष मािे! सातवाहन कालीन (ई.स. पवूण 250) साली बािंधललेा हा रस्ता 

– ‘नार्ेघाट’ व्यापारी मािण, कल्यार् ते प्रगतस्ठान (जनु्नर). आम्ही चालत वर 

जात असताना िवेाशीषला प्रचण्ड थकवा आला व त्याला चक्कर आली. 

नशीब माझा मलुिा बरोबर होता म्हर्नू! आधी त्याच्या तोंडावर पार्ी मारले 

व त्याला जािे केले. त्याला हऱ्बालाईफ  24 चे हायरेट बेवरेज गमक्स पॅकड 

गवथ एलेक्ट्रॉलाईटस आगर् एसेनश्यल गवटागमन्सचे पेय प्यायला गिले. त्याला 

थोडी तरतरी आली. त्याला थोडा वळे गतथेच सावलीत झोप ू गिले. जािा 

झाल्यावर गचक्की खायला गिली. त्याला गवचारले, “आता फक्त पाव भाि 



गशल्लक रागहलाय, पर् चढ आह,े चढर्ार का?” “नाही” म्हर्ाला. 

चलुतभावाला परत मळू जािी बोलावनू घेतले. आम्ही परत मािे चालत िेलो. 

मलुिा गनराश झाला होता. ‘कुठे, या म्हातायािंबरोबर आलो असे त्याला झाल े

होते.’ भावाने िाडीने आम्हाला नार्ेघाटात सोडले. प्रथम एक भला मोठा 

रािंजर् लािला. पवूीचे व्यापारी त्या रािंजर्ात जकात भरायचे. नारे्घाट प्रवेश 

मािाणवर आलो. आता हा भाि, वनपररिेत्र जनु्नर, सिंयकु्त वन व्यवस्थापन 

सगमती घाटघर, यािंच्या अगधकारात येतो.  त्यानिंतर िर्पती लेर्ींना भेट गिली. 

िपुारचे 2 वाजले होते. माझा चलुतभाऊ नार्ेघाटात 

चालताना छायागचत्र काढायला सािंित होता. म्हर्जे 

लोकािंना वाटेल की हा अख्खा नारे्घाट चढून 

आला. िर्पती लेण्यािंच्या गभिंतीवर ब्राम्ही गकिं वा 

खरास्ट्री गलपीत अधणमािधी गकिं वा पाली भाषेत काहीतरी गलगहले होते. 

गशकलो असतो तर बरे झाले असते! वाचता तरी आली असते. काही 

शेवाळयाच्या पाण्याने भरलेल्या टाक्या होत्या. माझ्या मलुाकडे हातात 

धरायचा लवगचक मोबाइल स्टँड होता. त्याच्या सहाय्याने तो फोटो काढत 

होता. आम्ही ज्या वाटेने येर्ार होतो तो मािण बघत होतो. अजनू थोडावेळ 

चढलो असतो तर! ििडी पायऱ् यािंच्या साहाय्याने हयाही वर एक डोंिराचे 

गशखर होते, गतथे मी माझ्या मलुाच्या समाधानासाठी िेलो. इथेही तो माझ्या 

पढेु! खपू वारा सटुला होता. त्याला सरुगित कसे उतरायचे ह्याच्या सचूना 

केल्या. (गजत्याची खोड मेल्यागशवाय जात नाही म्हर्तात!) येताना माळशेज 

घाटातनू आलो. रस्त्याच्या कठड्यावर माकडे होती. धकेु िाटले होते, भर 

िपुारी!  



   



      26 7 19 या वेळेला गतकोनाला जायचे ठरले. िवेाशीष मािच्या 

प्रसिंिामळेु घाबरल्याने तो तयार नव्हता. माझा मलुिा वैतािल्याने तो सदु्धा 

तयार नव्हता. िसुऱ् या गमत्राला बब्बीला बोलावले. ह्याने माझ्याबरोबर 

गहमालयाचा सारपास परू्ण केला होता, पर् सध्या बागहरी ढाक करताना, 

लोहिड चढताना त्याच्या पायात िोळे आले होते. जेव्हा िवेाशीष सरळ 

चालत िेला होता. चालक चलुतभाऊ! त्यालाही आमच्याबरोबर चालायची 

ऑफर होती, पर् त्याची तयारी नव्हती. आम्ही चालायला लािल्यावर एक 

वाहनतळ लािला. किागचत गतथनू वर जायचा मािण असावा. पर् मी व 

बाबबी सरळ पढेु िेलो. मोबाइल वर ििूल मॅप! थोडे पढेु िेल्यावर ज्ञानपुरु 

िऊेळ लािले. पाऊस पडायला 

लािला. नाश्ता करून घेतला. 

आमचा चालक आम्ही येईपयांत 

झोप काढतो असे म्हर्ाला होता. 

आम्ही िवेळाच्या थोडे पढेु िेलो. 

ओढा, गचखलवाला रस्ता.  

बब्बीला चलुतभावाची आठवर् 

आली, “तो उपाशी असेल.” परत 

गफरलो. वाटेत एका धाब्यावर 

झरु्का भाकर जेवलो. गतकोना 

अजनू बघायचाय!  

  



१५. 8 19 ला सीसी कोचने िािरला जनशताब्िीने मी, माझा मलुिा, 

माझी पतुर्ी, माझ्या धाकट्या भावाच्या सासबूाई, माझी पत्नी, माझ्या 

धाकट्या भावाच्या मेहुण्याची मलुिी, बसनू कर्कवलीला उतरलो. 

टे्रनमधनू जाताना, तो व त्याची पत्नी ‘जा गसमरन! जी ले तेरी गजिंििी’ 

वाला सीन ररवणस मध्ये करत होते, म्हर्जे धाकटी वगहनी डब्यात व हा 

बाहरे! वायिंिर्ीला जेव्हा िसुऱ् या गिवशी रात्री आम्ही घरी िेलो तेव्हा 

धाकट्या भावाचा मेहुर्ा म्हर्ाला “मी माझ्या गमत्रािंना घेऊन इथे कधीच 

येर्ार नाही.” “का?” “गिवसा खपू सुिंिर आह.े रात्री वाट कशी 

शोधायची?” 16 8 19 ला माझी चलुतबहीर्, गतचा नवरा व भाचीपर् 

आली होती. त्यागिवशी आम्ही रिाबिंधन केले. ते त्याच गिवशी 

मालवर्ला परतले. 17 8 19 ला फूटबॉल खेळलो. एका बाजलूा तरुर् 

गपढी व िसुऱ् या बाजलूा आम्ही पन्नाशीचे लोक! तरी आम्ही त्यािंना परत 

एकिा टफ गिली. माझा पाय िखुावला होता. माझा थोरला भाऊ 

माझ्यावर गचडला होता. “या वयात असे खेळायची काय िरज होती?” 

मालवर्हून मावशी पर् आली होती. नवीन गशरीष गनवास रेसोटणच्या 2 

खोल्या बािंधनू झाल्या होत्या. आज इिंिळी (गविंच)ू गिसली! 18 8 19 

सरुूच्या झाडावर मोर पागहला! एक समदु्रसाप नायलॉनच्या जाळयातनू 

सोडवला व समदु्रात परत सोडला. बारबेक्यचुी तयारी केली. त्यावर 

मक्याची कर्से भाजनू खाल्ली. थोरल्या भावान े वाळूवरून गजप्सीने 

मलुािंना गफरवनू आर्ले. केळीचा घड काढला. 19 8 19 आज आम्ही 

सतयेच्या िवेळात िेलो होतो.   20 8 19 कालावली निीच्या पलुावर 

िेलो. धाकटा भाऊ समदु्रगकनाऱ्यावर खचुीत बसला असता धपाक्कन 



मािे पडला. माझा मलुिा, माझी पत्नी व मी जनशताब्िीने 20 8 19 ला 

कर्कवलीला बसनू िािरला परतलो.   



 

   िर्ेशोत्सव 2 9 19 ला वायिंिर्ीत सरुू! 3 9 19 ला पेडरे्करािंच्या 3ऱ्या 

घराचे िर्ेशगवसजणन.  नार्ेटींची छायागचत्रे व चलगचत्र े

काढली. आज पोयऱ् यालाही जाऊन आलो. 4 9 19 आज 

करड्या रिंिाचा खण्डोबाचा घोडा पागहला. गहरण्याकश्यप व 

प्रलय वाचले. िवेावरत, वस्त व गत्रमबककरािंचे िर्पती 

पाहून आलो. 5 9 19 वाइिंिर्ी होम स्टे परू्ण! 6 9 19 आज गवसजणनाचा 

गिवस! खपू पाऊस पडत होता. आज खपू उिास वाटत होते. बोलायला कोर्ी 

नाही! घराच्या आवारात उिाचच भटकत वेळ काढत होतो. रामेश्वर त्रावेल्स्ने 

मुिंबईत परत.  

  



     22 9 19 ला आरे कोलोनीतील जिंिल ह े जिंिलच आह े ह े गसद्ध 

करण्यासाठी एका सामागजक सिंस्थेने सहल आयोगजत केली होती, त्यात मी व 

बाबबीने भाि घेतला. आम्ही गबचचयुा/ हने’स नेत्त्ल, ग्रासहोपर, (ग्रासहोपरचे 

गब्रसल्स), जिंिली सरुिंि, रफ टेकसचर ऑफ कारीट (कारटे), वडूू गलली- 

सरुर्ाचा प्रकार, खपूच िगुमणळ वनस्पती, बाघ मछू/ िवेकिं ि- सरुर्ाचा िगुमणळ 

प्रकार, ली, ली यासीयाटा, ली माक्रोफाटा, गचिंचडुी, पाण्याची वेल, कोचा 

िवत, वेवी लीफबास्केट ग्रास, बािंचागलटा, िजकर्ी/ गििंडा, गसल्की एगलफें ट 

ग्लोरी, अनिंतमळू, पेव/ स्पायरल  गजिंजर, मरुुड सेंघ, शेंड वेल/ फाइव लीफ 

याम, जिंिली पडवळ, असन, गचमर्ीचे पोह े अशा िगुमणळ वनस्पती 

बगघतल्या, ज्या फक्त इथेच रुज ू शकतात. जर त्या तमुच्या बाल्कनीत 

रुजवण्याचा प्रयत्न केला तर त्या रुज ूशकत नाहीत, कारर् ह्या एकमेकािंवर, 

गवगशष्ट  कीटकािंवर, ते कीटक पर् गवगशष्ट विंनस्पतींवर, ते गवगशष्ट पक्षयािंवर 

तसेच आद्रता, माती, तापमान, पाऊस अशा अनेक अजैगवक घटकािंवर 

अवलिंबनू असतात. या सवाांचा गमळून एक पररसर बनतो. यातील एकही 

घटक नष्ट झाला तर अख्खे जिंिल नष्ट होते व मुिंबई शहराच्या आत असे 

एखाि ेजिंिल असरे् गकती फायद्याचे आह,े ते तमु्हाला वेिळे सािंिायला नको.  

मॉस्स! तेव्हा इथे मेट्रो प्रकल्प नको. मला सोसायटीच्या 

बैठकीला परत यायचे असल्याने मी लवकर गनघालो. तो 

गतथेच रागहला. माझी बाइक चालचू होईना. मेक्यागनक 

म्हर्ाला वाटेत एक िाडी िरुुस्त करर्ारा आह,े 

त्याच्याकडे न्या. मी ढकलत त्याच्याकडे नेईपयांत ती 

िरम होऊन सरुू झाली. मि न थािंबवता घरापयांत 

आर्ली. 



  



      नागशक - 17 11 19. 

चलुतभावाच्या िाडीतनू िेलो. 

जाताना एक टॉयलेट लािले, 

त्यावर गलगहले होते, 

‘वॉशरूम्स- ही टू ि लेफ्ट 

बीकॉज शी इज आलवेज 

राइट’. भािंडारकरच्या 

पतुण्याच्या लग्नात डोक्यावर 

फेटा बािंधनू फोटो काढला, 

गतथे फाल्िनु, नीलािंबर, 

ठाकूर, गवश, गनवतृ्ती, आराम, 

मोहङ्कुमार, रर्धीर सवण मी 

ज्या शाळेत गशकवत होतो 

त्या शाळेतील सहकारी भेटले. 

लग्न लािल्यावर मी व 

चलुतभाऊ सलुा 

वाईनयारडसला िेलो.  यतेाना 

ओम चहाच्या स्टॉलवर फस्टण 

क्लास चहा प्यालो.   

      

  



 रगववारी 24 11 19 रोजी माझ्या चलुतबगहर्ीच्या नर्िंिचे्या गववाहासाठी 

भवुनेश्वर, ओरीसा येथे गवमानान े 23 11 19 रोजी िपुारी 4.55 च्या िो 

इिंगडिोच्या फ्लाइटने िेलो. गवमानात चढण्यापवुी चेकींि करण्यापवूी माझा 

बोगडांि पास हरवला. निंतर तो मािे खाली पडलेला गिसला. हुश्श! गतथे 

थोरला भाऊ, चलुतभाऊ (थोरला व धाकटा) पर् आले होते. भबुनेश्वरला 

पोहोचल्यावर (7.15 सिंध्याकाळी) मेहुण्याला म्हर्ालो, “आम्हाला भकू 

लािलीय. काहीतरी फास्ट फूड खायला घाल!” त्याच्या चालकाने, गबयाणर्ी 

कें द्रावर िाडी थािंबवली. शेवटी चालत चालत रिडा प्याटीसच्या टपरीवर 

पोहोचलो. माझे चलुतभाऊ बीएमसीच्या जल व मलगनस्सारर् खात्यात काम 

केलेले असल्याने, सिंपरू्ण भवुनेश्वरच्या गसवरेज खात्याला नावे ठेवत 

असल्याने, त्यािंना रिडा प्याटीसच्या टपरीच्या जािेवर भगूमित िटार 

नसल्याचा वास येत होता. रिडा प्याटीसही काही वेिळाच होता. स्वछतेची 

आबाळ! इथे लोक खाण्यावर प्रचिंड प्रमे करतात पर् चहाच्या टपऱ्या मात्र 

गिसत नाहीत. जेवायला, मेहुण्याच्या घरी पोहोचलो तर लग्नाच्या उच्च 

जातीच्या आचा-यािंनी मटन रस्सा बनवला होता. (महाराष्ट्रात ही जात 

मािंसाहाराच्या जवळपासही गफरकत नाही.) या आचा-यािंना मेस्त्री म्हटले जाते. 

मािंसाच्या तकुड्यावर राईच्या तेलाची ‘तरी’ भरभरून ओतली होती. 

जळिावची आठवर् आली. शेवटी ताटात स्वत: वाढून घेतलेले भात व िाल 

फ्राय टाकून गनघालो. (आधीच रिडा प्याटीसने पोट भरले होते.) त्या आधी 

चलुतबगहर्ीने गिलेल्या 3 प्रकारच्या ओररसी गमठाया मात्र चापनू खाल्ल्या 

होत्या. रात्री झोपायला ग्रीन फील्ड हॉटेल, (साई िरबार) हॉगस्पटल रोड 

एनएच 16 भबुनेश्वर! 24 11 19 िसुऱ्या गिवशी सकाळी चहा प्यायला खाली 



उतरलो. यािंच्या हॉटेलमध्ये िहुसेारखी रचना केली होती. हॉटेलचे रेस्टोरिंट 

बिंि! आतमध्ये काळे कुते्र, गचटपाखरू िखेील नाही. िेट मधनू बाहरे पडायला 

िेलो तर बाहरेून कुलपू लावलेले. परत खोलीवर येऊन व्यायाम करून पसु्तक 

वाचत बसलो. निंतर िवेाशीषने एका िधुाच्या ररकाम्या गपशवीतनू चहा 

आर्ला. प्याल्यावर पार्ी कसे िरम करायचे ते तिंत्र समजनू घेतले. पर् 

बोयलर लवकर थिंड व्हायचा. तशीच थिंड कोमट पाण्याने आिंघोळ केली. 

प्रवासी िाडीने कोर्ाकण कडे गनघालो. एका कळकट्ट मळकट्ट रेस्टॉरिंटमध्ये 

नाश्ता केला. त्यािंच्याकडे चहा, कॉफी काहीही नव्हते. कोर्ाकण ला 

पोहोचल्यावर िाडी लावनू सयूणमिंिीराकडे गनघालो. िरवाजापयांत 

पोहोचल्यावर कळले की गतकीट गवक्रीची गखडकी मािे आह.े परत मािे िेलो. 

आतमध्ये पोहोचल्यावर गनराश वाटले की 10 वषाांपवूी ऑक्टोबर 2009ला 

जसे िवेळाला बािंब ू लावले होते िरुुस्तीसाठी तसे आजही लावले होते. 

िवेळाची डािडुजी करताना त्यािंनी (परुातत्व खात्याने) महत्वाच्या गशल्पािंची 

वाट लावनू ठेवली आह.े मान्य आह े की, त्यािंच्याकडे त्या काळासारखे 

कलाकार नाहीत, पर् काहीतरी जवळपास, (तरी काम करा मेल्यान)ू! बाहरे 

पडताना कोर्ाकण च्या रथाची प्रगतकृती गवकत घेतली. बाहरे प्रसाधनिहृ 

चािंिले आह,े पर् गिव्याची कळ पटकन सापडत नाही. नाश्ता महाि पर् 

स्वच्छ आह.े गतथनू समदु्रगकनाऱ्यावर िेलो. आपल्यासारखाच समदु्रगकनारा 

पर् पवूेकडे तोंड करून व आपल्यापेिा जरा स्वच्छ! येताना वािळात 

पडलेली झाडे गिसली. िपुारी 4 वाजता मेहुण्याच्या घरी जेवलो. ह े

चलुतबगहर्ीच्या सासनूे बनवले असल्याने बरे होते. सिंध्याकाळी चहाची टपरी 

शोधत गनघालो. आमचा मकु्काम ज्या हॉटेलात लग्न होते गतथेच होता. पर् ते 



2 गववाहािंच्या तयारीत व्यस्त 

असल्याने त्यािंच्याकडे फक्त एका 

व्यक्तीसाठी चहा नव्हता. 

त्याच्यासमोरील टपरीवर चहा 

सिंपला होता. गजथनू सकाळी 

चलुतभावान े चहा आर्ला होता, 

तेही िकुान बिंि! िसुऱ्या नाक्यावर काही वाण्याची िकुाने होती. गतथे 3 

िकुानात चहा होता. समोर रस्त्यावर मराठी, वडारी जमातीची मार्से होती. 

त्यािंना गवचारले, की “तमु्हाला महाराष्ट्रात कामे गमळत नाहीत का? एवढ्या 

लािंब का येता?” ते म्हर्ाले, “इथे काही लोक ओळखीचे आहते.” परत 

खोलीवर जाऊन थोरल्या भावाला घेऊन आलो. वेिवेिळया िसुऱ्या 2 

िकुानािंवर चहा प्यालो. एका िवेळावर तेच 2 गमशीवाले गसिंह, शिंकर 

रािसाच्या चेहऱ्याचा, नऊ िवेींच्या प्रगतमा होत्या. रात्री लग्नाचा सवण खचण 

मलुीकडच्यानी केला. रोन क्यामेरा वैिेरे होता. 7.30 वाजता आधी 

मलुीकडचे रीसेप्शन व जेवर् झाले. मि नवऱ् याला बोलवायला माझा मेहुर्ा 

व त्याचा मेहरु्ा िेला. त्याला उचलनू स्टेजवर नेण्यात आले. (नवऱ् याचे पाय 

म्हर्े जगमनीवर लािता कामा नयेत!) [राज कुमार एका गचत्रपटात म्हर्तो ना, 

“आप आपके पैर जमीनपर मत रखीएिा, मईले हो जाएिंिे!) {माझ्या एका 

पणु्यासाइडच्या गमत्राच्या भावाच्या लग्नात पर् असे घडले होते, माझ्या 

गमत्राने स्वत: च्या भावाला पाठीवर उचलनू घेत मिंडपापयांत पोहोचवले होते} 

नवऱ्याकडच्यानी आधी जेवनू घेतले व निंतर रात्री 12 वाजता लग्न सरुू झाले.  



ते 2.30ला सिंपले. जनुीजार्ती मिंडळी म्हर्त 

होती, “लवकर सिंपले, सकाळी 6 वाजेपयांत 

चालायला पागहजे होते!” आम्ही होटेलमधनुच 

पागहले. गतथे समोर िसुऱ्या कोर्ाचे तरी लग्न 

चाल ूहोते. त्यािंच्यापैकी कोर्ीतरी रात्री पावर्े 

िोन वाजता आमच्या खोलीची घिंटा वाजवनू 

पळाले. 25 11 19 सकाळी, झोपेतनू 

उठवलेल्या मेहुण्याकडे नाश्ता करून मुिंबईस 

गवमानाने प्रस्थान!  

  



     28 12 19 रोजी पहाटे 6 वाजता अिंधेरीला लोकल टे्रनने पोहोचलो. गतथे 

मेट्रो लोकलला गमत्रािंना भेटलो. घाटकोपरला उतरून परत लोकल पकडून 

भािंडुप! ररिाने गतसऱ्या गमत्राच्या घरी! त्याच्या घरी नाश्ता केल्यावर 

त्याच्याच िाडीने पालीला िेलो.  जातानाचा सयूोिय! रािंिेत उभा असताना 

सोशल माध्यमावर प्रकाशगचते्र टाकली. एका गमत्राचा लािलीच सिंिशे, 

“रािंिेत कशाला उभे राहायचे? आपर् नमस्कार केल्यावर तो िवेाला आपसकू 

पोहोचतो.” हा तोच गमत्र जो एका सहलीला माझ्याबरोबर पालीच्या 

भक्तगनवासात राह्यला 

होता. तेव्हाचे पाली खपू 

बिलले. आता िवेळापयांत 

पोहोचण्यासाठी रािंि 

लावावी लािते, इथेही 

िरुूस्ती सरुू! निंतर 

कोलाडला हॉटेल डॉगल्फन 

िाडणनला मकु्काम करून 

रात्री पोपटी खाऊन 29 12 

19 ला मुिंबईला परत! 

  

  



      19 7 20 वायिंिर्ी िावाला पोहोचलो. यतेाना पोयऱ् याला जाऊन 

गिििंबरला (मावसमेहुर्ीचा चलुतभाऊ) [तो 14 गिवसािंकरता क्वारिंटाईन!] 

त्याच्या घरी सोडले. चलुतभाऊ माझ्या िाडीचा 

चालक होता. पर् त्याला थािंबायला सरकारी 

परवानिी नव्हती, म्हर्नू तो मालवर्ला गनघनू 

िेला. सिंध्याकाळी वायङ्िर्ीच्या समदु्रावर 

िेलो. तो गकनारा आमच्या प्रॉपगटणचा भाि 

असल्याने, (गनयमात म्हटले होते की तमुच्या 

घराच्या आवाराच्या बाहरे जायचे नाही.) मी 

गनयम मोडत नव्हतो! तमु्हाला जर माझ्याकडून 

कोगवड्चा धोका सिंभवत असेल तर तमु्ही येऊ 

नका माझ्या आवारात! नवीन ररिंि वेल बािंधली 

होती. ढोलीचे फोटो काढले. 20 7 20.  माझा 

थोरला भाऊ यािंची ही भािंडरे् कौतकुाने बघत 

बघायचा. (21 7 20)  22 7 20ला आमच्या 

गशकारी बोकयाने ‘कुश’ने एक घोरपड पकडली. 

मशु्कीलीने गतला सोडवनू परत जिंिलात सोडली. ती प्रचिंड घाबरली होती.  

सध्या ‘पक्षयािंची ओळख’ या गवषयावर बीएनएचएस चा कॅ्रश ऑनलाइन 

कोसण करत होतो. त्यात ‘पिी स्थलािंतर आगर् लाइफ गहस्टरी’ या गवषयावर 

आज व्याख्यान होते. सिंध्याकाळी परत समदु्रगकनायावर िेलो. माझ्या खोलीत 

माझे स्वतिंत्र स्वयिंपाकघर होते. त्यात 2 लाकडी खचु्याांवर एक ििडी फळी 

होती. त्यावर डाव्या बाजलूा गवजेवर चालर्ारा इिंडक्शन हीटर होता. ज्यावर 



पसरट स्टीलच्या भािंड्यात मी चहा बनव ू शकत होतो. कधी अफरेश िरम 

करायचो. एक कप व चहाची िाळर्ी होती. चहा पावडर मुिंबईवरून घेऊन 

आलो होतो. फक्त िधू आर् ूशकत नव्हतो. ते वगहनीकडे मािावे लािायचे. 

स्टीलचे ग्लास्सेस होते. अजनू एक मोठे पसरट भािंडे होते.  एक मोठा 

गबसलेरीचा बाटला 20 गलटरचा होता.   23 7 20 

सुिंिर आकाश! 24 7 20ला सकाळीच 

समदु्रगकनायावर िेलो. 25 7 20 सकाळी परत 

समदु्रगकनायावर! वाटेत पतुण्याने आिल्या 

सिंध्याकाळी एक खचुी ठेवलेली असायची. गतथे 

एखािा बोका असायचा. एखािा िरवाज्याच्या बाहरे, एक मािंजर त्याला िाि 

लाि ू न ितेा काचेच्या गखडकीच्या आत! मी चालत चालत आचऱ् याच्या 

गिशेने िेलो असता माझ्या उिंचीची पळुर्ीची गभिंत!  

लहानपर्ीची आठवर् आली. िर्पतीचा काळ 

असायचा! एवढीच मोठी गभिंत! मी व माझा 

चलुतभाऊ लहान! माझे वडील समदु्रापक्षयािंची 

(वाडसण) गशकार करायचे. आमच्या घरी पिी 

मारायची बिंिकू होती. आम्हाला गभिंतीवरून खाली 

येऊ नका म्हर्नू सािंिायचे. कारर् समदु्राची भली मोठी लाट आली तर ती 

आम्हाला गभिंतीत गचरडू शकायची. आम्हाला पोहता येत नव्हते. तरी आम्ही 

खाली उडी मारायचो. परत समदु्रवेलीचा वापर करून वर चढायचो! एकिा 

माझे वडील आम्हाला ओरडून काहीतरी सािंित होते. आम्ही खाली उतरलो 

होतो. आम्हाला वाटत होते, ते आम्हाला वर जायला सािंिताहते! निंतर लिात 

आले की त्यािंनी एक पिी जखमी केला होता, त्याला पकडायला ते आम्हाला 



बोलावत होते. या समदु्रगकनाऱ् यावर काट्याचा एक िोल (सागळन्िराभोवती 

कसे असते तसे) तयार व्हायचा. आम्ही त्याला समदु्री घोडा म्हर्ायचो! तो 

वाऱ् याने जाम पळायचा! आम्ही पर् त्याच्या पाठी पळायचो! खपू मजा 

यायची! िेले ते गिवस व रागहल्या त्या आठवर्ी! समदु्रगकनायावर हनमुान 

लिंिरू व त्याची टोळी पागहली.  26 7 20 रोजी परत समदु्रगकनायावर! 2 इिंची 

लािंबीचा कोळी पागहला! बीएनएचएसचा ‘लीडरगशप 

इन जैवगवगवधता’ हा पर् ऑनलाइन कोसण करतोय. 

‘मेजर पयाणवरर्ीय कायि े ऑफ इिंगडया’, 

‘हरपेटॉलॉजी’ या गवषयावर व्याख्यान ऐकले. 27 7 

20 ला परत समदु्रगकनाऱ्यावर!  इिंद्रधिंनषु्य! आज 

गशिंिचोच्याची जोडी पागहली. 28 7 20 सरुूच्या 

झाडावर माकडािंची टोळी आली होती. 29 7 20 आज 

घरातील सवण मालवर्ला िेले होते. रेडकर इगस्पतळात! 

काळजीवाहक िपुारी आपल्या घरी िेला होता. बाकी 

सवण मािंजरे घरात होती, फक्त क बाहरे होता, ज्याचा 

माझा पररचय नव्हता. मी घरासमोर एका झाडाखाली 

सावलीत बसलो होतो. इथे इिंटरनेटचा विे जास्त गमळत 

होता. अचानक समोरून एक कुत्री मािे िेली. थोड्या वेळाने गप्रन्सचा आवाज 

ऐकायला आला. म्हर्नू मी त्याचा शोध घेतला, तर तो पम्प हाऊस च्या 

पाठीमािे एका झाडावर उिंच चढून बसला होता व ती कुत्री समोर भुिंकत होती. 

गतला काठीच्या सहाय्याने हाकलले. पर् गप्रिंसला खाली उतरता येईना. म्हर्नू 

थोरल्या भावाला फोन लावला. त्याला यायला वेळ होता. गप्रन्सला काढायला 



गशडी घेऊन आलो, तर हा उडी मारून खाली आलेला! परत 3 कुते्र गिसले 

म्हर्नू त्याला उचलनू घराच्या मािे आलो, तर परसातले िार बिंि! परत त्याला 

घेऊन पढुच्या िारापयांत आलो तर हा मला ओळखत नसल्याने त्याने माझ्या 

मनिटावर जोरात पिंजा मारला व उडी मारून पळाला. रक्ताची धार लािली 

होती. मी माझ्या खोलीत जाऊन औषध लावले. परत 3 कुते्र मािे लािल्याने 

तो माझ्या खोलीत गशरला. त्यािंना हाकलले, ह्याला परत उचलनू पढुच्या 

िारातनू घरात टाकले व घर बिंि करून घेतले. आल्यावर भावाला सवण प्रसिंि 

सािंिनू “धनवुाणताचे इिंजेक्शन घेऊ या का?” अस े गवचारले. तो म्हर्ाला, 

“त्याची काही िरज नाही.” वगहनीने रात्री त्याला िटावले असर्ार! रात्रभर 

हात सजुला होता. नाही नाही ते गवचार मनात येत होते. मला रात्री काही झोप 

लािेना! आज मला काही झाले तर सकाळी 6 वाजेपयांत कोर्ाला कळर्ारही 

नाही. पत्नी, मलूापासनू िरू! उद्याची सकाळ आपर् बघर्ार की नाही? पर् 

31 7 20 बगघतली. आजचीही सकाळ बगघतली. आज आकाश सुिंिर होते. 

िािा मला त्याच्या िाडीतनू मास्क लावायला सािंिनू आचऱ् याच्या डॉक्टरीर् 

बाईकडे घेऊन िेला. आमचे नेहमीचे कोळिंबकर डॉक्टर वायङ्िर्ीच्या 

नाक्यावर नव्हते. आचऱ् यालाही नव्हते. गतच्याकडे धिंनवुाणताचे इिंजेक्शन 

नव्हते. एका औषधाच्या िकुानातनू ते 30 रुपयाला आर्ले. टोचायचे, 10 

रुपये! 40 रुपयात काम झाले. मुिंबईत असतो तर गकती खचण आला असता! 

परत येत असताना, पररचीत मान गफरवायचे. मी क्वारिंटाईन होतो ना! 

माझ्यावरून गवषार् ू उडी मारून त्यािंच्यावर िेला असता म्हर्जे! ही िाडी 

आमच्या गमत्राच्या आवारात ठेवायचो व गतथनू आमची गजप्सी घेऊन घरी 

यायचो. चावी बिलताना त्या गमत्राचा मलुिा आला, तो पलीकडच्या बाजलूा 



काचेच्याही पलीकडे जाऊन उभा रागहला. गवषार्नूे उडी मारली तर! 1 8 20 

आजचा कोळी माझ्या पगहल्या (तजणनी!) अध्याण बोटापेिाही मोठा!  आज 

नन्न ूबोका खपू मारामारी करत गफरत होता. सुिंिर आकाश! पोगर्णमेचा चिंद्र! 

वाळूत अिंि लपवर्ारा खकेडा! मालवर्ीत कुली म्हर्तात. 2 8 20 आज 

सपेुरगमिंिचे व्याख्यान ऐकले. आज क्वारिंटाईन सिंपायचा 14 वा गिवस! 

उद्यापासनू मकु्त! खपू वाईट गिवस अनभुवले मी! िावचे तर िावचे, घरचेही 

तसेच! (मालवर्ीत िावकी तर िावकी, भावकीही आपली नाही रागहली!) 

अिरि: वाळीत टाकले होते मुिंबईकरािंना! पगहल्या गिवशी आमच्या परड्यात 

माझे एक चलुत चलुत काका िरेु चरायला आल ेहोते. त्यािंच्याबरोबर त्यािंचा 

मलुिाही होता. मी घराबाहरे पडलेलो बगघतल्यावर िसुऱ् या गिवशी मलुाला 

त्यािंनी िरेु चरायला आर्लेच नाही. त्यािंनी मला “बाहरे का पडलास?” म्हर्नू 

जाब गवचारल्यावर मी म्हर्ालो, “गनयम असे म्हर्तो की ‘मी माझ्या घराच्या 

परड्यात गफरू शकतो’, जे परडे समद्ु्रगकनाऱ्यासकट आह.े” सवण पेडरे्करािंची 

जमीन 151 एकर आह,े ज्यात आमच्या घरासमोरील समदु्रगकनारापर् अिंतभूणत 

आह.े तरी मी समदु्रगकनाऱ् यावर गफरताना कोर्ी गिसले 

की परत मािे गफरायचो. गतसऱ् या घरातील सयूणशेखर 

आपल्या मलुाला बाइकने आर्ायला िेला म्हर्नू 

त्यालाही 14 गिवसािंच े गवलिीकरर्! जर एखािा 

मुिंबईकर बाहरेून िावात आला तर त्यािंना िावात 

आर्ण्यासाठी टेम्पोची व्यवस्था करण्यात आली होती. 

मामा, मामी, शेजारी अशा वयस्कर लोकािंना टेंपोत चढरे् उतररे् शक्य नव्हते. 

म्हर्नू त्याने थोरल्या भावाला गजप्सी घेऊन बोलावले. त्याला सािंिण्यात 



आले, जर तमु्ही िेलात तर तमु्हीही परत 14 गिवस गवलिीकरर्ात! शेवटी तो 

म्हर्ाला, मी तोंडाला मास्क लावनू, हातमोजे घालनू, चालक व प्रवासी 

यािंच्यामध्ये प्लॅगस्टकचा पडिा लावनू, िाडीत सािंनीतीजर लावनू त्यािंना घेऊन 

येईन, तेव्हा त्याला परवानिी गमळाली. िािाच्या िाडीत नेहमीच स्यागनटायझर 

असायचा. गमत्राच्या मलुाला म्हर्ालो की कुठल्याही वस्तलूा हात लावला 

की स्यागनटायझरने हात स्वच्छ करून चेहऱ् याला लावलास की गवषार्ूिंचा 

धोका नसतो. मध्येच वािळ झाले, आनिंिकाकाचा िोठा मोडला. एका 

वासराचे पाठीचे हाड मोडले. आनिंिकाका खपू घाबरले, त्यािंचे थोरला बिंध ु

गवशालकाका मुिंबईहून लिोलि आल.े (मुिंबईतच एनसीपीआरटीची टेस्ट 

करून) त्याला रामकाकाचे घर राहायला गिले. घर परू्ण बिंि, एकही गखडकी 

नाही. आत सिळी ओल. पिंखा नाही. रात्री लपतछपत आर्न्िक्ाकाच्या घरी 

झोपला तर िावातले तक्रार करर्ार. पगहला ििंड 10000/- िसूरा 15000/ 

ह्याला समदु्रावर गफरायची आवड, कोर्ीतरी ग्रामपिंचायतीकडे तक्रार केली. 

माझा थोरला भाऊ म्हर्ाला, “अरे! समदु्र आमच्या परड्यात येतो. तमु्हाला 

त्रास होत असेल तर तमु्ही आमच्या परड्यात येऊ नका!” पर् गवशालकाका 

परत समदु्रावर िेले नाहीत. एकिा ‘इशारा’ काहीतरी गनरोप घेऊन 2ऱ् या घरात 

आला. गतथनू गवशालकाका 2 घरे पलीकडे, 25 फुट अिंतरावर! पर् तरीही तो 

त्याच्याकडे बघायलाही तयार नाही. त्याने बगघतले असते तर गवषार्नूे 25 

फूट लािंब उडी नसती मारली? आमचे वाळीत टाकले िेलेल्यािंचे जास्त काही 

म्हर्र्े नव्हते, 25 फुट लािंबनू एखाि े गस्मत तरी द्या! जरातरी मार्सुकी 

िाखवा! या िाववाल्यानपेिा मुिंबईकर बरे! लवकरच हा भ्रमाचा भोपळाही 



फुटर्ार होता! 3 8 20 ला ‘रोटे’ नावाचे गकडे बगघतले. 

ह े माडाचे झाड पोखरतात. ह्यािंच्यावर केगमकल टाकले, 

मीठ टाकले तरी ह े मरत नाहीत. 4 8 20 ला माझ्या 

पतुण्याचा वाढगिवस साजरा केला. 5 8 20 भावाने 

झाडािंना सिंरिर्ासाठी जाळी,  पाण्याची टाकी बािंधनू 

घेतली. 6 8 20 व्हाइट बेलीड सी ईिल (सफेि पोटाचा 

समदु्र िरुड)  व िगुमणळ पिी िल गबल्ड टनण िोन्ही 

पागहले. 7 8 20 कुिं भारीर् माशीचे घर पागहले. 8 8 20. 

आमचा गशकारी बोका ‘कुश’ गिवसभर माझ्या बरोबर 

होता. याने आतापयांत एक ियाळ पिी, एक घोरपड व न जार्े कोर्ाकोर्ाला 

पकडले होते. 10 8 20 आज जैव गवगवधतावाल्यािंचे 

सरपटर्ाऱ्या प्राण्यािंगवषयी व्याख्यान होते. 11 8 20 आज 

श्रीकृष्र् जन्माष्टमी! माझ्या वडलािंची जन्मगतथी! 12 8 20 

आज गहरवा टोळ  व शेती बगघतली. 13 8 20 आमच्या 

परड्यात समदु्रगकनाऱ्याजवळ एक होडी नािंिरलेली होती. 

गतच्या पढुच्या टोकाला आग्या वेताळी मधमाशािंचे पोळे 

होते. (जैत रे जैत फेम) आमच्या िावातील एका स्त्रीचा अशा प्रकारच्या 

माशािंनी बळी घेतला होता. जवळ जायला पर् भीती वाटायची! आज 



काळया रिंिाचा टोळ पागहला. उत्तरेला याची धाड आली 

होती. गजिंजर बोका झाडावर जाऊन बसला होता.  14 

8 20 आज पोयऱ् याला िेलो होतो. त्यािंच्या घरी 

टाइल्स लावण्याचे काम चाल ू होते.  गिििंबरच्या 

वगडलािंनी व आईने त्याला सखुरूप घरी आर्नू 

सोडल्याबद्दल माझे आभार मानले. त्यािंना असे वाटत 

होते की मुिंबईतनू तो जीविंत येर्ार की नाही? मुिंबईची 

सवाांनी धास्ती घेतली होती. त्यािंना मी म्हर्ालो की 

“इथले स्थागनक 25 फुटािंवरून पर् आमच्याकडे बघायला तयार नसतात. 

कोगवड 19 झाला तर?” “मि नाही होत?” गिििंबरच्या वगडलािंची प्रगतगक्रया! 

मी मनातल्या मनात कपाळावर हात मारून घेतला. 

गकती लोकािंचे कोगवड गवषयी िैरसमज िरू करायचे? 

गिििंबर म्हर्तो, इथले सवण मुिंबईकर नेटवकण साठी 

पोयऱ् याच्या साई मिंिीरात सिंध्याकाळी जमा होतात. 16 

8 20 टनण नावाचा तो िगुमणळ पिी आजच्या वािळात 

गफरत होता. रत्नागिरीकडून येऊन मालवर्कडे 

चालला होता. 17 8 20 कुश व गजिंजर एकत्र झोपले 

होते. आज मािंजरािंसाठी रापर्करािंकडून कोकल व ढोमो नावाचे मासे गवकत 

घेतले. आज माझ्या टी शटण वर सफेि पतिंि येऊन बसला 

होता. 18 8 20 आज माकडािंची टोळी घराच्या बाजलूा 

होती.  21 8 20 आज िर्पती आर्ण्यासाठी 



िर्पतीच्या कायणशाळेत िेलो होतो. एक पतिंि बगघतला.  22 8 20 

िरे्शोत्सवाचा आज पगहला गिवस. आम्ही पगहल्या घरीच मकु्काम हलवला 

होता. त्या घरात नेहमी राहर्ारे एकही कुटुिंब िर्पतीला येऊ शकले नव्हते. 

ईवन त्याच्या जन्मापासनू येर्ारा, ज्याने कधीही नेम मोडला नव्हता, तो 

थोरला चलुतभाऊसदु्धा! सवण जबाबिारी वगहनीच्या अिंिावर पडल्याने ती 

तार्ात आली होती. सवण 5 घरािंनी आपआपल्या वाड्या आर्नू िवेासमोर 

ठेवल्या. आिल्या रात्री जािनू आम्ही सजावट परू्ण केली होती. िवेासमोरच्या 

वाटीतील तेल सिंपर्ार नाही याची, रात्रीची जबाबिारी माझ्यावर होती. 

थोरल्या भावाने पजूा केली. याचे लाईव्ह चलगचत्रर् मला करायचे होते व 

मुिंबईकरािंना िाखवायचे होते पर् गजओ बोंबलत होता. अख्खा गसिंधिुिुण 

गजल्हा आपआपल्या घरािंना असे गचत्रर् पोहोचवायचे प्रयत्न करत होता. 

शेवटी चलगचत्रर् करून ते पोहोचवले.  23 8 20 आज 2रा गिवस! मला व 

गवशालकाकाला समदु्रगकनाऱ् यावर कालटन 134 ए नावाचे रेगफ्रजेरिंट 

सापडल,े पर् ररकामी होते. त्यावर अनेक कालवे 

होती. अजनू 1 पतिंि, वगहनीच्या मधल्या 

बोटाच्या अध्याण उिंचीचा! रुिं ि. आज 

सयूाणशेखरच्या िर्पतीच्या मतूीचे गवसजणन!  

आम्ही बािंधलेली अिंिर्वाडी, सौर पनॅल, लहान 

मलुािंना खळेायला सागहत्य, घसरिुिंडी, तेथील कुत्रा 

पागहला. समदु्रगकनाऱ्यावर गकरर्काकािंना उभे केले. 

पळुर् आज त्यािंच्या उिंचीची होती. 24 8 20 आज 3रा 

गिवस! िावातले इतर िर्पती पागहले. कोतवाल पिी 



पागहला. आज पेडरे्करािंच्या घरी 

मकु्काम असल्याने डोंिराकडच्या 

रस्त्यावर प्रभातफेरी मारता आली. 25 

8 20 आज चौथा गिवस! या गिवसात 

पर् समदु्रगकनाऱ्यावर िारू गपर्ारी 

मार्से आहते. 26 8 20 आज 

आमचे िर्ेश गवसजणन! 27 8 20 

आचऱ् याला जाऊन सरकारी 

डॉक्टरािंकडून मला कोगवड नसल्याचे प्रमार्पत्र घेऊन आलो. चपलािंच्या 

िकुानात चप्पल गवकत घ्यायला िेलो. गतथे एवढे डास होते की मी गवके्रतीला 

म्हर्ालो, इथला एखािा डास मला चावला व मला मलेररया झाला तर 

तमु्हीच िाववाले म्हर्र्ार, मला कोगवड झालाय व मुिंबईकर करोंना 

पसरवतात म्हर्नू बोंबा मारर्ार! मी ज्या डॉक्टरािंकडून तपासनू घेतले ते 

प्लॅगस्टकच्या पडद्याच्या आत होते, पर् मी जेव्हा मुिंबईला पोहोचलो तेव्हा 

इशाऱ् याचा फोन आला की ज्याने मला तपासले तोच पॉगजगटव गनघाला.

 28 8 20 िसुऱ् या गिवशी सिंध्याकाळच्या िाडीने मी मुिंबईला 

गनघालो. 29 8 20ला माझे स्वाित अलेकझानडराईन पाराकीटनी (पोपटाची 

एक जात) केले. मध्यिंतरी माझ्या मलुाने मला फोटो पाठवला होता “थरेट’ 

म्हर्नू! मी त्याला म्हर्ालो “अरे! स्पेगल्लिंि चकुले, ही ट्रीट आह.े” तो 

म्हर्ाला, “सकाळी सकाळी कीरण आवाजाने उठवतात, ही थरेटच आह.े”  

आज मला ते पटले. परत एकिा िीड मगहना मकु्काम झाला! 



  



      20 10 20 कोलाडच्या पढेु मार्िाव येथे मी गवशाल, जय व त्याच्या 

एका गमत्राबरोबर िेलो. जय िाडी चालवत होता. त्याच्या जगमनीची काहीतरी 

केस होती. प्रथम आम्ही भ ू अगभलखे या कायाणलयात िेलो. जयचा गमत्र 

कोर्ा आमिाराला भेटायला कोलाड येथे उतरला होता. जय कायाणलयात 

िेला. आम्ही चहाची टपरी शोधनू काढली. िपुारी त्यािंच्याच कोर्ा गमत्राच्या 

घरी जेवलो. बापरे! गकती ते जेवर्! सिंध्याकाळी कोलाडला जयचा गमत्र परत 

भेटला. घरी आलो!  

  



     19 12 20 मी, पत्नी व चलुतभाऊ जमीन बघायला शृिंिारतळे, जानवले 

गचपळूर्ला िेलो.  िपुारी ‘अगभषेक’ला जेवायला िेलो.  सिंध्याकाळी 

िवेागशशचा गमत्र सिंिशेच्या िकुानात जाऊन निंतर त्याच्या पत्नीचा पाहुर्चार 

घेऊन परत आलो.        

  

  



     6 1 21 माझ्या मलुान ेगवचारले, “िवेाशीश्काकाला 7 गहल्स इगस्पतळात 

कोगवड पॉगजगटव म्हर्नू अॅडगमट केलाय. तमु्ही त्याच्या सिंपकाणत आला होता 

ना!” “हो!” “आई म्हर्ाली, जोपयांत तमुचा गनकाल – येत नाही, तोपयांत 

तमु्ही हिैराबािला जायचे नाही!” आता काय करायचे? हिैराबािचे गतकीट 

तर उद्या िपुारचे आह.े मावसमेहुर्ीला फोन केला, “आमच्या बाजचूे 

शनीमिंिीरजवळचे कोगवड तपासर्ी कें द्र गकती वाजेपयांत चाल ू असते?” 

“िपुारी 1 वाजेपयांत.” मी जेवर् तसेच टाकून धावलो. गतथे पोहोचेपयांत 1.20 

झाले होते. “अजनू कुठे?” “बोररवली पगिमेचे प्रयत्न करून बघा.” घरी 

आलो, जेवलो व मलुाच्या बाइकवरुन  गतथे पोहोचलो. “1.30 ला बिंि होते. 

शताब्िीला जा!” शताब्िीला (कािंगिवली पगिम महानिरपागलकेचे इगस्पतळ) 

पोहोचलो. “आम्ही कोगवड गवभािच बिंि केलाय.” पत्नीस फोन, “आता फक्त 

खाजिी प्रयोिशाळािंत 1000 रुपये फी भरून तपासर्ी करता येईल.” “काही 

िरज नाही, उद्या सकाळी शनीमिंिीरजवळच्या कें द्रात 10.30 ला जा.” 7 1 

21 या गिवशी 12.30 ला घर सोडायचे, िािर स्टेशनला जायला! (2.30 ची 

टे्रन) कसे व्हायचे? िोन्ही बॅिा भरून ठेवल्या, हिैराबािची पर् व नेसको 

गवलिीकरर् किाची पर्! वॉगशिंि मशीन लावताना पाकीट गभजले. सिळया 

नोटा काढून घरेल ूकामिारर्ीस तव्यावर सकुवायला गिल्या. मलुिा गचडला 

होता. (गतच्यासमोर नोटािंचे प्रिशणन मािंडले म्हर्नू!) पणु्याच्या मावसमेहुर्ीच्या 

मलुाच्या लग्नात चाललो होतो. आहरे द्यायची िरज नव्हती. (तो निंतर लग्नात 

पत्नी िरे्ार होती.) कें द्रावर िेलो. अॅ िंटीजेन टेस्ट गनिेगटव्ह आली. आरटी 

सीपीआर टेस्ट नेहमी गनिेगटव्ह येते, असे पत्नीचे व मावसमेहुर्ीचे म्हर्रे्! 

ह्या टेस्टचा गनकाल उद्या गमळर्ार होता. माझी टे्रन आज होती. मला 



हिैराबािला जायला पत्नीकडून परवानिी गमळाली. जेवनू ररक्शा पकडली. 

खालपयांत मलुिा सोडायला आला. ररक्शा वान्िऱ्् यापयांत! गतथे टॅक्सी 

पकडायची होती. मला आपल्या टॅक्सीत घ्यायला ही मारामारी! टॅक्सीवाला 

म्हर्ाला “इथनू शॉटणकट घेऊ का?” “घे बाबा! पर् चल लवकर!” िािरला 

पोहोचलो तर एकुर् खचण 350/- ओला केली असती तर 500/- झाले असते. 

एक तास आधीच पोहोचलो. आता टाईमपास काय? हातात भरपरू सामान! 

सावणजगनक शौचालय िाठले व जाऊन आल्यानिंतर मखु्य प्रवेशिाराकडे उभा 

रागहलो. भाच्याचा फोन आला, “िाडी वेळेवर आह ेका?” “होय” गतथे िसुरी 

एक व्यक्ती त्याच िाडीची वाट बघत उभी होती, गतच्याकडे आलेला सिंिशे 

वाचला. मी टे्रन बकू करण्यासाठी ज्या मोबाइल निंबरचा वापर करतो ना, तो 

अस्तीत्वात नसल्याने मला अपडेट्स गमळत नाहीत. (तो होता प्रत्यिात 

माझ्या मलुाचा क्रिं . जो तो वापरत नव्हता आर्ी माझा मखु्य क्र. 

आयआरसीटीसी याप्पला चालत नव्हता. हा िोंधळ इथे समजाव ूशकत नाही. 

पर् याच्या पढुच्या ब्लॉि मध्ये यामळेु आलेली समस्या व माझी पत्नी 

माझ्यावर का गचडली ते सािंिेन) त्या सिंिशेात म्हटले होते, िाडी वेळेवर आह,े 

फक्त मधल्या काही स्थानकािंच्या वेळा बिलल्यात. त्यािंना पणु्याला यायला 

वेळेवर गनघायला हरकत नाही. आमची िाडी िािरवरून वेळेवर सटुल्याचा 

सिंिशे पाठवला. पणु्याला यािंचा जाम िोंधळ! कोर्ाच्या बॅिा कुठे आहते 

याचाच पत्ता नाही. त्यात यािंनी सोईप्रमारे् आपल्या सीटस बिलल्या! अनेक 

तरुर्ींचा पगहलाच टे्रन प्रवास असल्याने रात्रभर ‘हीss हीss हाss हाss’ 

चाल ू होते. स्वताही झोपल्या नाहीत. इतरािंनाही झोप ू गिल े नाही. पहाटे 

हिैराबाि स्थानकावर उतरून बाहरे आलो. स्थानक रिंिीत गिव्यािंची आरास 



करून झिमित होते.  सकाळी सकाळी पगहला 

प्रचिंड िोड चहा प्यालो. 3 बसमधनू आम्हाला 

हॉटेलला सोडण्यात आले. मी गनळा सिरा व टोपी 

घालनू तयार!  मावसमेहुर्ी फुल्ल साडी वैिेरे 

घालनू तय्यार! मी, िसूरा मावस साडूबिंध,ू अजनू 

एक भाचा, त्याचा गमत्र वैिेरे, बिंगनयन, चप्पल वैिेरे 

घ्यायला बाहरे पडलो तर बाहरे फक्त फगनणचरची 

िकुाने. इतर िकुाने उघडायला, 11 वैिेरे वाजतात. 

शेगविंि क्रीम, साबर् आशा साध्या साध्या िोष्टीही 

गमळत नाहीत. उशीर होईल म्हर्नू हॉटेलमध्ये परत आलो तर नवरिवे 

आिंघोळसदु्धा न करता झोपला होता (त्याला माहीत होते खपू उशीर होर्ार 

आह ेते!). साखर पडुा बनवायचा होता म्हर्नू 2 मावस मेहुण्या माझ्याबरोबर 

मािे थािंबलेल्या. इतर गस्त्रया पढेू गनघनू िेलेल्या! त्यािंचाही गनरोप, गतथे काहीच 

हालचाल नाही, नसुताच टाइमपास चाललाय! 

मावसमेहुर्ीने नवीन कपडे घातले होते, 

म्हर्नू! नाहीतर कुठेतरी हिैराबाि बघनू तरी 

आलो असतो. वधपूिाचे सोलापरूवरून 

आलेले कुटुिंब हुशार होते, ते चारगमनार बघनू 

पर् आले. आम्ही झोपही न काढता 

सकाळपासनू तयार होऊन बसलो होतो.  

शेवटी एकिाचा महूुतण गमळाला! एका िल्लीत 

त्यािंची चाळ होती. रस्त्याच्या िोन्ही बाजलूा 



एका इमारतीत त्यािंचे 100 नातेवाईक राहत होते. गतथे बाजलूा एक हॉल 

होता. गतथे आम्हाला परुूषािंना नेण्यात आले. एक टॉवेल, टोपी व एक खर् 

िऊेन आमचा सत्कार करण्यात आला. खाली रस्त्यावर जेवर् बफे गसस्टमने 

मािंडण्यात आले होते. बकरा, कोंबडी वैिेरे सवण होते. आमचा एक साडूबिंध ु

मािंसाहार तर सोडा, कािंिाही खात नाही. त्याची तर हालतच झाली. आमचे 

जेवर् चाल ूआह ेतर गतथे साखरपडुाही सरुू झाला. वरगपत्याचाच पत्ता नाही, 

पर् त्यािंनाही काही फरक पडत नव्हता. त्यािंच्या पद्धतीने साखरपडुा झाला. 

मावसमेहुर्ी वैतािली! आमच्या पद्धतीने साखरपडुा करायला लावला.  

हळिीचे कपडे घालायला परत हॉटेलवर िेलो. बाहरे एक िरम कगटिंि चहा 

पर् गमळत नाही अशी पररगस्थती! एका औषधाच्या िकुानात मला पागहजे 

असलेला साबर् वैिेरे वस्त ुगमळाल्या. रात्री हळिीला परत गतथेच! नाचिारे् 

वैिेरे सवण! परत हॉटेलमध्ये! 9 1 21 लग्नाची तयारी! काल उशीर केला. आज 

मात्र त्यािंना घाई होती, िवेळात जायचे, गतथनू वरात वैिेरे! आज मी धोतर 

वैिेरे घालनू! आधी नवरिवेाला त्यािंच्या िवेळात फुल्ल जामागनमा करून! 

तलवार, पािोटे इत्यािी0 आमचे सेल्फी, भर उन्हात नाच वैिेरे. एका मावस 

मेहुर्ीची चप्पल तटुली. वाटेत, हॉल जवळ एक चमणकार नाही. मी धोतरावर 

लािंबपयांत शोधनू आलो. जवळपास कसलेही उपयोिी िकुान नाही. लग्न 

त्यािंच्या पद्धतीने! मावस मेहुर्ीला राि येऊ लािला होता. एका भाचीला 

जलुाब झाले. माझ्याकडेही िोळया नाहीत. साडू बाहरे पडला तर गप्रगस्क्रप्शन 

गशवाय मेडीकलवाला औषध द्यायला तयार नाही, आता या वाळविंटात 

डॉक्टर कुठून शोधायचा? शेवटी लािंबवर एका िकुानात औषध गमळाले. 

आता माझा आरटीसीपीआर अहवाल गनिेगटव्ह आला. पॉगजगटव असता तर 



या लग्नाला आमच्याकडून फक्त 35 लोक होते, पर् त्यािंच्याकडचे 1500! 

त्यात मोठी मोठी राजकारर्ातील धेंडे आली होती, आपआपल्या शरीर 

रिकासह! जेवर् झाल्यावर आम्ही परत हॉटेलमध्ये िेलो. गबिाईसाठी व 

तसेच मुिंबईला जाण्यासाठी परत त्या िल्लीत िेलो. बाजचू्या बाजारातील 

िकुानािंत  उपासासाठी (सकाळच्या त्या शाकाहारी साडुबिंधसुाठी!) केळयािंचे 

वेफिं सण पर् गमळत नाहीत. गबिाईचा कायणक्रम, त्यात त्या 100 बायकािंच्या 

रडण्याचा कायणक्रम, परत जेवनू वरात, वरातीला डीज,े बॅ िंड बाजा. बाजचूा 

काय बोलतोय ते ऐकायला येत नाही. त्यात माझा मोबाइल खाली पडला. तो 

वधपूिापैकी एका म्हाताऱ् याला सापडला. मी परत मागितला, तर तो म्हर्तो, 

“गसद्ध कर तझुाच आह.े हयाच्यावर फोन लाव.” “कुठून लाव?ू माझ्याकडे 

िसूरा फोन नाही.” त्यािंनी एक जनुा परुार्ा फोन गिला. त्यात निंबर पर् गिसत 

नव्हते. मी साडूबिंधूिंना हाक मारायला सरुुवात केली. त्या ििारोळात त्यािंना 

हाक मारायला सरुुवात केली, त्या िोंिाटात त्यािंना ती ऐकायलाही जाईना. 

साडुिंचा सकखा भाऊ आला. त्यान े मला त्याचा मोबाइल गिला. त्यावरून 

माझ्या मोबाइलला फोन लावला. लािला! ह्या व्यक्तीने मला फोन परत केला. 

मी रािात होतो, त्याला धमकी गिली की “पणु्याला ये! तलुा िाखवतो.” 

साडूचा बिंध ु म्हर्ाला, “प्रकरर् वाढायच्या आधी तमु्ही वरातीच्या पढेु जा” 

माझ्याही लिात आले की आपर् िसुऱ् यािंच्या िेत्रात आहोत. मी पढेु िेलो. 

गतथे िसुऱ् या साडू बिंधलुा बोलावनू घेतले. गजथे बस उभी होती गतथे एक 

हलवायाचे हॉटेल होते जे 1944 सालापासनू म्हर्जे िेली 77 वषे कायणरत 

होते. नाव- चाटू्टराम! कुठेही िसुरी शाखा नाही. त्यािंचे रात्री 10.30 वाजता 



केसर िधू प्यालो.   

 एक जनुी िढी बगघतली. 



 रात्री 

उशीरा िाडी गनघाली जी स्लीपर कोच होती. 

त्यात मी सवाणत पढेु. माझ्या गवरुद्ध बाजलूा, 

वर- वध!ू खाली गतची मावशी व काकी. 

वधलूा रात्री खपू त्रास झाला. जेव्हढ्या िोळया माझ्याकडे होत्या तेव्हढ्या 

गिल्या. फक्त उलटीची नव्हती. आठवले, सकाळी साडूबिंधनुे आर्ली होती. 

आता त्या मावस मेहुर्ीला कसे शोधायचे? सिळे झोपलेले! कोर्ाला हाक 

पर् ऐकू येत नाही. प्रत्येक बिंि कपडा कसा बाजलूा करायचा? शेवटी वरानेच 

आपल्या पत्नीसाठी सिळे पडि ेउघडून बगघतले. सापडली एकिाची मावस 

मेहुर्ी आगर् निंतर िोळी! 10 1 21 आमची िाडी येरवड्यात गशरल्यावर 

फटाके वाजवले िेले. मि वध ू माप ओलािंडून आत!  िलुाब पाकळयािंच्या 

पाण्यात अिंिठी शोधायचा खेळ!  आिंघोळ खपू उशीरा झाली. पजूा िसुऱ् या 



गिवशी होर्ार नाही व जेजरुीला मला जायचे नसल्याने मी 12 1 21 ला िपुारी 

2 वाजता स्वारिेटला समेी लक्झरी बसमध्ये चढून मुिंबईत परतलो. जेव्हा ते 

पाहुरे् पणु्याला लग्नाला रीसेप्शनला आले, तेव्हा मी िेलो नाही. 

      6 2 21 पोयरा िावाला जायला पत्नीबरोबर टे्रनने गनघालो. एसी 3 बथण 

कोच! बसायला िेलो तर इतर िोघेही त्याच सीटवर. त्यािंचीही नावे गिसतात. 

बाहरे नावे बगघतली नाहीत. टीसी आल्यावर कळले आमची नावे एसी 2 बथण 

कोच मध्ये अपडेट झाली होती, फक्त मोबाइल निंबर नसल्यान ेमला अपडेट 

गमळाली नव्हती. (मािच्या पानावर याचा उल्लेख आह.े) पत्नीला राि आला. 

गतला ह ेलिातच नाही आले की आपर् एसी 3 बथण मधनू 2 बथण कोच मध्ये 

अपडेट झालोय. शेवटी येतानाची गतकीट गमळवायला मला यजूर आयडी 

नवीन घ्यावा लािला. 7 2 21 सकाळी 

नाश्त्याला उपमा व गशरा एकत्र होते. 

कर्कवली ररक्शा स्टँडला आलो 

तर खपू वेळ काढला त्या ररिावाल्याने! 

काही सहप्रवासी उद्योिधिंद्याच्या 

प्रगशिर्ासाठी एवढ्या लािंब 

आले होते. पोयऱ् याला िेलो. िपुारी 

आचरा गतठ्याला िलालाच्या 

कायाणलयात िेलो. नसुताच 

िोडबोल्या व आळशी मार्सू आह ेतो! पैसे गमळाले की त ूकुठे व मी कुठे! 

त्याने परत िसुऱ् या गिवशी मालवर्ला कचेरीत बोलावले. निंतर पोयऱ् याला 

िेल्यावर रानडुकराचे मटन खायला गमळाले. 



  गशकार झाली होती. (8 2 

21) सकाळी सकाळी त्या 

िलालाने आम्हाला 

मालवर्ला बोलावले, 

स्वत:चा पत्ता नाही. वाटेत 

िािाच्या िाडीत जाऊन 

बसलो. आम्ही मालवर्च्या 

मावशीकडे जाऊन आलो. 

प्रथम कचेरीत भेट! वकीलाकडून 

काििपत्रे तयार करर्े. आगफडेगवट! 

रगजस्टे्रशन! आज वायिंिर्ीत मकु्काम! सकाळी गत्रम्बकला! मोजर्ी केली.  

जेवर्ाची व्यवस्था कुठे करता येईल ते बघनू घेतले. 9 2 21 सकाळीच 

जेवर्ाची ऑडणर िऊेन आलो. गत्रम्बकच्या जमीनीत 2 मजरुािंच्या मितीने पोल 

चढवले. किं पाऊिं ड आखनू घेतले. गनवडुिंि बाजलूा घेतले. गनवडुिंि ओढता 

ओढता काटे शरीरात घसुतायत! िम गनघाला अिरि: चहाची व्यवस्था 

करायला िरू जावे लािले. 10 2 21 आज पत्नी पर् आली होती. गतने 

समोरच्या कुटुिंबाशी मैत्री केली. िपुारी एकगत्रत आम्ही िोघािंनी वनभोजन 

केले.  चहा गपऊन घरी परतलो. इशाऱ् याने कारने आम्हाला कर्कवली 

स्थानकावर सोडले. लवकर पोहोचल्याने बाजचू्या हॉटेलमध्ये चहा घेतला. 



11 2 21 साविंतवाडी िािर स्पेशल ने 3 एसी मधनू कर्कवलीहून 8 वाजता 

सटूुन 12 2 21 ला सकाळी 6.40 ला िािरला मुिंबई!  

  



   

  



   21 2 21 बीएनएचसने ए जे चार्क्य पार्थळ जािा नवी मुिंबई येथे सकाळी 

7 वाजता पिी गनरीिर् सहल आयोगजत केली होती. माझ्या चलुतभावान े

मला 7.05 ला सोडले. ते गनघतच होते. नशीब सापडले! प्रातगवणधीलाही वळे 

गमळाला नाही. पढुच्या वेळी प्रौढ डायापर  घालनू यायचे. नेमकी गवगडयो 

कॅमेऱ् याची बॅटरी उतरली. निंतर नागशकला पढुच्या मगहन्यात कळले ती 

गनकामी झालीय, नवी घेतली पागहजे. तज्ञ पिी िाखवायच े पर् मला 

गिसायचेच नाहीत. गिसले तर फोटो काढता येत नव्हते. काही पिी मात्र िरू 

िाखवतात, ते वायिंिर्ीला मात्र खपू जवळ गिसतात.  गतथे मॉगनांि वॉक 

घेर्ाऱ् याना वाटत होते की आम्ही रोगहत 

पिी  पाहायला आलोय. ते एका खाडीवर 

पाठवत होते, गतथे खपू आहते म्हर्नू! 

खरोखरच गतथे अधणवतुणळाकार खपूच होते  

पर् उज्जनी जलाशयावर मात्र हचे पिी 

खपू जवळ गिसतात. लवकर गनघालो व 

चलुतभावाला घेऊन आलो. तोही 

हळहळला! चािंिला कॅमेरा घेऊन यायला 

पागहजे होते. परत येताना यलु ू बाईकस 

पाह्यला गमळाल्या. वाशीला नाश्ता केला.  

        

  



5 3 21 ला बोररवली नॅन्सी कॉलनी येथनू 7.15 

वाजता गशवनेरी पकडून नागशकला िेलो. 

पगहल्या सीबीएस बस स्थानकावर न उतरता 

िसुऱ् या स्थानकाकडे गनघालो. वाटेत मला 

पागहजे असलेले सम्राट लॉज गमळाल्यावर 

धावत्या बसमधनू उडी मारली. खोली बकू 

केली. जेवायला खाली आलो. गतथे िोघािंशी 

ओळख केली. इतरही गतथेच भेटले. ििंिापरु 

रोपवागटकेत आलो. तज्ञ जे पिी िाखवत होते 

ते मला गिसत नव्हते. ज्यािंचा उल्लखे ते 

करत होते ते मालवर्, वायिंिर्ीत जवळून 

पागहले होते. कॅमेरा चालत नव्हता.  

गबबळया पकडायचा सापळा बगघतला. 

जािंभळाचे झाड पागहले. बेलाचे, गनमचे, 

आिंबट गचिंचचेे रोप पागहले.  निंतर आम्ही 

ििंिापरू धरर्ाजवळ िेलो. गतथे चाललेल्या 

बोगटिंिमळेु जास्त पार्पिी गिसत नव्हते.  

गतथनू आम्ही गवहिंि पिी पररचय कें द्रात 

िेलो. रात्री होटेलमध्येच जेवर् घेतले. 6 3 21 ला नािंिरू माध्यमेश्वर वन्यजीव 

अभयारण्यात िेलो. सकाळी थिंडी वाजत होती. 

निंतर वाजेनाशी झाली. इथे तिंब ू गनवास व्ययस्था 

पर् आह.े प्रौढ व्यक्तींची प्रवेश फी 30 रुपये आह.े 



प्रथम 800 मीटर आत, उजवीकडच्या एका गनरीिर् मनोऱ् यावर िेलो. 

कॅमेराने इथेच राम म्हटले.  निंतर परत येऊन िसुऱ् या गनरीिर् मनोऱ् यावर िेलो. 

इथे पक्षयाना बसायला जिंिल खात्याने कृगत्रम मनोऱ्यानची व्यवस्था केली 

आह े की जेरे्करून गशकारी पिी यावर बसावते पर् गशकारी पक्षयािंसाठी 

लवगचक फािंिी लािते, ज्यावर त्यािंना पकड घेता येते पर् ही रुिं ि आहते. जे 

पार्कावळयािंना उपयकु्त आहते. करकोचे एकूर् 600 आहते पर् जर ते एकत्र 

येऊन शेतात बसले तर शेतकरी त्यािंना हाकाळतील म्हर्नू ते 50- 60 च्या 

िटाने गफरतात.  इथे कडूगनिंबाचे, बिामाचे झाड आह.े िपुारी सायखेडा, 

मािंजरिाव रोड, भसेु, ता. गनफाड, जी. नागशक येथे जेवर् घेतले. राज ूकसिंबे 

सरािंनी परािीकरर्ागवषयी मागहती गिली. निंतर गनसिण गनवाणचन कें द्रात, 

खािंिाव, थडी येथे एक गफल्म बघायला िेलो. सिळे झोपले. पक्षयाची मॉडेल्स 

होती.  एक प्रिशणन पागहले. बाहरे येतो तर त्यािंनी पाळलेला मोर. िपुारी नािंिरू 



माध्यमेश्वर पार्थळ जािा, खानिरवर उन्हात पिी 

पाहायला!  एका तरुर्ाने आम्हा सवाांना उसाचा 

रस पाजला. कोरडे ऊन मी म्हर्त होते. परत 

सिंध्याकाळी ििंिा माध्यमेश्वर िवेळाजवळ गस्वफ्ट 

टेल पक्षयािंचा नाच, त्यािंचे घरट्यात जारे् व 

त्यािंच्यावर एका बगहरी ससाण्याची नजर. इथे तो 

मघासचा मोरही आला होता. खपूच 

रोमािंचकारक! 

रात्री 

हॉटेलमध्ये! निंतर बारबेक्य ु गमसळ खायला   

आगर् नागसक रस्सा  प्यायला! 7 3 21 

अिंजरे्री डोंिरावर त्र्यिंबकेश्वरजवळ गिधाडे 

पाहायला िेलो. इथे गिधाडािंसाठी सिंरगित 

अभयारण्य आह.े सकाळी उिंच डोंिरावर 

जसजसे ऊन येते तसे कपारीत िडलेली ही 

गिधाडे उबिार हवेत स्वताला झोकून ितेात.  ह े बघायला आम्हाला ऊन 

पडायच्या आत वर जायचे होते. 

फॉरेस्ट िाडणनी आम्हाला मास्क 



काढायला सािंगितले. नाहीतर उचलनू वर न्यायला लािेल असे सािंगितले व 

आम्ही याची िहेी याची डोळी गिधाडे उडताना पागहली.   स्पॉट्सकोप मधनू 

पागहली. िपुारी हॉटेलमध्ये येऊन, जेवनू गजलेबी घेऊन आयोजकािंच्याच 

िाडीतनू ठाण्याला उतरलो व ररिाने चलुतबगहर्ीकडे िेलो. गतथनू घरी!  

  

  



    21 3 21 एसजीएनपी व बीएनएचएस यािंच्या सिंयकु्त गवद्यमाने तुिंिारेश्वर 

वसई येथे पक्षयािंची नोंि करून ते ईबडण अप्प 

वर नोंिवायचे होते. जायलाच खपू उशीर 

लािला. एकतर सवाणत शेवटचे गठकार् 

आमचे! पर् िाडीचिं उपलब्ध नाही. मि 

आमच्याच िटातील एकाची कार व एक 

सरकारी जीप घेऊन आम्ही गनघालो.  इथनू 

पढेु जायला सवणसामान्यािंना परवानिी नाही. 

वाटेत एक कोर्ीतरी जार्नूबजुनू लावलेला 

वर्वा बगघतला. आमच्या बरोबरचा पोगलस व एक वॉलिंगटयर वर्वा 

गवझिंवायला थािंबला. वाटेत िोघेजर् बाइक वरुन चकूुन वर आलो, परत नाही 

येर्ार असे म्हर्नू शॉटणकट मारुन िेले. ही तज्ञ मिंडळी जे पिी िाखवत होते ते 

मला गिसतच नव्हते. कॅमेरा वापरुन फोटो काढर्े ह ेउद्दीष्ट नव्हतेच. 2 तासात 

जास्तीतजास्त पक्षयािंची नोंि ह े उद्दीष्ट होते. चढ गजकीरीचा होता. भरपरू 

गिवसात असा चढ चढलो नव्हतो. हा पढेु 

कोर्ाच्या तरी आश्रमात जातो म्हर्े.           

आमचे रेकॉगडांि आम्ही सवाांनी एकत्र 

एकाकडे पाठवले. त्यात एकजर् व्हाटसप्प 

वापरत नव्हता. आियण ना! तसे आरे 

चळवळीतले तरुर् पर् फक्त फेसबकू 

वापरतात. व्हाटसप्प नाही! प्रमखुाने ग्रपु चा 

उल्लेख करून ते ईबडणवर प्रगसद्ध केले. मी जिंिलवाला िर्वेश घातला होता. 



    निंतर कोरोंनाच्या वाऱ् या सरुू झाल्या त्या अजनू थािंबल्या नाहीत.  मी गजथे 

गवलिंिीकरर्ात होतो गतथनू गिसर्ारी वस्ती!    

  



   लोर्ावळा (29-30 12 21) माझ्या भाच्याच्या (चलुतबगहर्ीच्या 

मलुाच्या) लग्नाला अप्पर डेक ररसॉटणला सकाळी 8 वाजता चलुतभावाच्या 

िाडीतनू पत्नी व पतुण्यासह गनघालो. मलुिा आिल्या गिवशीच हळि व 

सिंिीत कायणक्रमासाठी िेला होता. एक्सप्रेस वेच्या फूड मॉल मध्ये नाश्ता 

करून लोर्ावळयानिंतर अगतशय अरुिं ि मािाणवर चढत िाडी लोर्ावळयाच्या 

सवोच्च उिंचीवर पोहोचली. ह ेररसॉटण राजमाचीच्या श्रीवधणन व मनरिंजन या 2 

जळुया गकल्ल्यािंच्या उिंचीवर (जे ररसॉटण मधनू पगिम गिशेला गिसतात.) आह.े 

भर िपुारी शहारे आर्र्ारा िार वारा सटुला होता. आिल्या रात्रीचे तापमान 

17 अिंश सेंटीग्रेड! पोहोचल्यावर आधी आमच्या खोल्यािंचा ताबा घेतला. 

मलुाने िरम पार्ी आिंघोळीला कसे गमळवायचे ते िाखवले. बिंि करायची गट्रक 

न कळल्यामळेु शोवरचे पार्ी डायरेक्ट लग्नाच्या सिऱ्यावर! बाथरूममध्ये 

टॉवेल, साबर्, शॉवर जेल ह ेआयटम तर होतेच पर् त्या व्यगतरीक्त टूथब्रश व 

टूथपेस्ट ही होती. पार्ी िरम करण्याच्या भािंड्याबरोबर चहा, कॉफी, िधू 

पावडर, ग्रीन व ब्लॅक टी पावडर (पॉउच बडुवायचे) ठेवले होते. लग्नाला 

जाताना आधी 3 पायऱ्या खाली उतरायच्या, परत 13 पायऱ्या वर चढायच्या 

अशी व्यवस्था होती. गिवसभर असे नाचनू माझ्यासारख्या करोंनामळेु 

झालेल्या हृियगवकारी मार्साची चािंिलीच िमछाक झाली. फोटोग्राफसणकडे 

कॅमेऱ्याचे हातात पकडण्यासारखे अत्याधगुनक सटयािंड होते. प्रत्येक 

हालचालीबरोबर फोटो काढरे्, गवगडयो कररे् चाल ूहोते. या व्यगतरीक्त 1 रॉन 

कॅमेराही होता. आम्हाला 4 वेिवेिळया रिंिाच्या फेट्यािंची चॉइस िणे्यात 

आली. निंतर वरात! 100, 200, 500 रुपयािंच्या नोटािंनी समाधान झाले नाही. 

2000 रुपयािंच्या नोटा काढल्यावर बॅ िंड पथकाचे समाधान झाले. लग्नात नवीन 



प्रथेप्रमारे्, हार घालताना मामा नवऱ्या मलुाला उचलनू घेतो, जेरे्करून 

नवरीला वराला पटकन हार घालता येऊ नये. मि नवरीचा मामा गतला 

उचलतो. इथे माझ्या मलुाने व पतुण्याने वराला उचलले, पर् त्यानेच 

महूुताणच्या ऐन वेळेला मान खाली करून वधकुडून हार घालनू घेतला. 

लग्नानिंतर वधपूिाने वराचा बटू पळवण्याचा ‘बटू’ काढला. वरपिातील 

तरुर्ाईने वराभोवती कोंडाळे करून त्याला बटू बिल ू गिल.े वधपूिाने 

हातघाईची ििी करून चेंिराचेंिरी करून त्याचा 1 बटू पळवला. त्यात 

करवलीच्या हाताला खरचटले. तो 1 बटू परत करण्यासाठी वधपूिाने 1 लाख 

रुपये मागितले. वराने ते न ितेा वडलािंचे बटू घालनू तो िेला. िसुऱ्या गिवशी 

वधपूिाने तो फाटलेला बटू परत केला. गकतीचे डील झाल े माहीत नाही! 

िपुारचे जेवर् गवगवधािंिी होते. वरवधचुे जेवर् आटपेपयांत सिंध्याकाळचे 6 

वाजले. लिंडनवरून आलेले 1 कुटुिंब या थिंडीतही तरर्तलावात उतरले होते. 

निंतर चहा सँडगवच गबगस्कटािंचा बेत झाला. रात्री केक कापल्यानिंतर 

शेकोटीच्या बाजलूा कायणक्रम होते. प्रथम वराच्या कानात हडेफोन अडकवनू 

त्यात मोठ्याने सिंिीत ऐकवले िेले. वध ू काय बोलते ते त्याने लीप रीगडिंि 

करून ओळखायचे. निंतर वाईस वरसा! त्यानिंतर 10 वस्त ु वरपिाने व 

वधपूिाने कूट प्रश्न सोडवनू ओळखायच्या व आर्नू द्यायच्या असा खेळ 

झाला. त्यानिंतर िार्ी िाण्याचा कायणक्रम होता. लिंडनवरुन आलेल्या एका 

लहान मलुाने ‘लाज लागजरी’ ह े िीत आपल्या बोबड्या भाषेत म्हटले. 

बाकीची िार्ी म्हर्जे, मी जर माझ्या भसाड्या आवाजात िायलो असतो तर 

लोकािंनी ‘तोडलस गमत्रा!’ असे म्हटले असते, इतकी वाईट होती. फक्त माझा 

चलुतभाऊ व माझी पत्नी सरुात िायली. रात्रीचे जेवर्िंही चािंिले होते. 



सकाळचा नाशताही गवगवधािंिी होता. 11 वाजेपयांत वधवूरािंचा गनरोप घेऊन 

आम्ही बाहरे पडलो. एक्सप्रेस हायवेवर फूडमॉलवर िेलो असता गिसमस 

सजावटीसाठी लावलेली एक पठु्ठयाची वस्त ु माझ्या डोक्यात पडली पर् 

फारशी इजा न होता िपुारी साडेतीन वाजेपयांत आम्ही घरी आलो. वाटेत 

मास्क न घातलेल्या कार प्रवाशािंना माशणलस हटकत होते.         

            सध्या तरी हीच माझी लास्ट ट्रीप! आता करोंनामळेु सरुू झालेला 

हृियगवकार डोंिर चढू िते नाही. बघ!ू पढेु काय होते ते!  

गनतािंत पेडरे्कर  

९८७०३१०९६१ 

nitant.pednekar@gmail.com 

  

  



                 व चक ांच्य  प्रनतनक्रय  

गभराचे वर्णन मारवलस आगर् एक्झाक्ट! [गभरा- रायिड गजल्हा (1985)] 

बाय प्रशािंत सरुावकर! गनतािंत, तझुी भटकिं ट्टी अचाट आह.े (गनसिणयात्री) 

बाय सरेुश पेडरे्कर 

छान आहते सवण लेख...फक्त एक जार्वते.. जसे आठवले तसेच्या तसे काििावर उतरवले आहे... 

थोडी अलिंकारीक भाषा वापरली असती तर अजनू छान वाटले असते.. काही लेख खरोखर रिंजक 

आहते... असेच गलगहत रहा... चािंिला छिंि आह.े बाय अपवूाण पािंजरी 

जबरिस्त वाचन.. मानलिं बॉ.. (मनोित) बाय आगशष पेडर्ेकर  

आज तो आपल्यात नाही, फक्त आठवर्ी सोबत आहते. [सोलापरू  (जलुै  

ऑिस्ट  2010), तळुजापरू] एक आिळा वेिळा अनभुव, खरिंच काय 

गिवस होते ना ते? वाडी हुसैनी फामण हाउस, गभविंडी, (ठार्े गजल्हा) (29 1 

2011) बाय गहतेंद्र ठाकूर वाडी हुस्सेनी सहलीगवषयी 

खपूच सुिंिर गलगहले आहसे. छान! बाय महेंद्र थरवाल  

वाह! अगभनिंिन! पसु्तकािंचा प्रवासही मस्तच! (मनोित) बाय गवशाल रर्गिवे 

आगर् सहुास गशवडवकर. अिंिावर काटा आला! (गभरा) बाय सरेुश पेडरे्कर

अरे िवेा! गकती पसु्तके वाचलीस? मला तर पसु्तकािंची नावे वाचनू िमायला झाले.... 

जबरिस्त वाचन! (मनोित) बाय निंगिनी ओबेरॉय  

गनतािंत! मला आठवते की तझु्या थोरल्या भावाची यामाहा 350 सीसी बाइक होती जी 

डी एन निर मध्ये पगहलीच होती. (िरे्शचतथुीच्यािंच गिवशी घर िाठायचे!) बाय जयिंत 

किम  



खपू सुिंिर लेख.... वाचत रहावसेे वाटल.े बाय अपवूाण पािंजरी   

इतक  प्रव स अिुभव, व ि! िशीबव ि आि त! ब य नवश ल रणनदवे   

 

 

 

ई सागहत्य प्रगतष्ठान 

esahity@gmail.com  

www.esahity.com 

 

mailto:esahity@gmail.com
http://www.esahity.com/


 


