संस्काराचे मोती

राजेंद्र शेळके
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संस्काराचे मोती
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकांना ववनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पुस्तक एकदा बनलं की एकजण वाचो वा एक लाख.
आमचं काहीच कमी होत नाही.
उलट आनंद वाढतो.
मजा येते.

मग
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्यावं?
तुम्हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकांना, टीमला आवण तुम्हालाही आनंद वमळेल

आवण तमु चं काहीच कमी होणार नाही.
तुम्ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवनां व फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वचां े िेल पत्ते आम्हाला द्या
वमत्ांना हे पस्ु तक िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबुक पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव
आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तुिच्यव सचू नव द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक
मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक
कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपणू ण समाज एका नव्या प्बुद्ध
उांचीवर जात रहावा.
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ई साहित्य प्रहिष्ठान

सादर करीि आिे

संस्काराचे मोिी

लेखक

राजेंद्र प्रल्िाद शेळके
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स्ां कवरवचे िोती
लेखक... रवजेंद्र प्रल्हवद िेळके
पत्तव:- ि.ु पो. शकनगवर् रवजव तव. शसांदखेड रवजव
शज. बल
ु ढविव शपन 443203
िोबवईल क्रिववांक 9823425852
इ-िेल rajendrashelke2018@gmail.com
ब्लॉग http://rpshelke.blogspot.com
या पुस्िकािील लेखनाचे सर्व िक्क लेखकाकडे
सुरहिि असून पुस्िकाचे ककं र्ा त्यािील अंशाचे
पुनमुवद्रण र् नाट्य, हचत्रपट ककं र्ा इिर रुपांिर
करण्यासाठी लेखकाची लेखी परर्ानगी घेणे
आर्श्यक आिे. िसे न के ल्यास कायदेशीर कारर्ाई
िोऊ शकिे.
This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 43
and 66 of the IT Act 2000. Copyright protection in India is available for
any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The
Copyright Act 1957 provides for registration of such works. Although
an author’s copyright in a work is recognised even without registration.
Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction,
damages and accounts.
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प्रकाशक :ई साहित्य प्रहिष्ठान
www.esahity.in
www.esahity.com
esahity@gmail.com
eSahity Pratishthan
eleventh floor
eternity
eastern express highway
Thane.
Whatsapp: 7710980841
प्रकाशन : २८ नोव्हेंबर २०२०
©esahity Pratishthan ®2020
•

हर्नामूल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.

•

आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण िे फ़ॉरर्डव

करू शकिा.
•

िे

ई

पुस्िक

र्ेबसाईटर्र

ठे र्ण्यापुर्ी

ककं र्ा

र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी र्ापर करण्यापुर्ी ई साहित्यप्रहिष्ठानची परर्ानगी घेणे आर्श्यक आिे.
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• अल्प परिचय •
नवर्:- रवजेंद्र प्रल्हवद िेळके
पत्तव:- ि.ु पो. शकनगवर् रवजव तव. शसांदखेड रवजव
शज. बल
ु ढविव शपन 443203
िोबवईल क्रिववक
ां 9823425852
इ-िेल rajendrashelke2018@gmail.com
ब्लॉग http://rpshelke.blogspot.com
शिक्षि:- बी. ए. डी. एड, बी. एड,
एि. ए ( सिवजिवस्त्र ), एि. ए ( िरवठी )
व्यर्सवय:- प्रवथशिक शिक्षक
शज प प्रव िव एरांडर्डगवर्
कें द्र शपांपळर्वडी तव. शज. जवलनव
छांद:- र्वचन, लेखन करिे. ( कशर्तव, लेख, लघक
ु थव )
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✍ लेखकाचे मनोगत ✍
सर्ा र्वचकवनां व नि्कवर
िी रवजेंद्र प्रल्हवद िेळके
व्यर्सवयवने प्रवथशिक शिक्षक
आहे. शिकिे र् शिकशर्िे यव
शक्रयव
करत
करत
शलहीण्यवचवही छांद जोपवसत
असतो.
र्ेगर्ेगळ्यव
र्तािवनपत्वतां नू कशर्तव, लेख,
कथव प्रशसद्ध झवल्यव आहेत. यव अगोदर ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन
कडून प्रकवशित झवलेल्यव विचािाांची श्रीमांती ह्यव प्ु तकवलव
र्वचकवांनी भरभरून प्रेि शदले. र्वचकवच्ां यव प्रेिवने लेखिीच्यव
पांखवनव खपु सवरे बळ शिळवले. िी र्वचकवांनव िनवपवसून
धन्सयर्वद देतो.
सांस्कािाचे मोती हव कथवसांग्रह र्वचकवांच्यव हवती देतवांनव िलव
अत्यांत आनांद होत आहे. परीश्थती, सां्कवर, शिक्षि, शर्चवर,
आचवर यव गोष्टी िविसवलव जन्सितः शिळत नवही. तर त्यव
सभोर्तवलच्यव पररसरवतनू र् अनभु र्वतनू शिळत असतवत.
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िनष्ु य बवह्य अलांकवरवने जेर्ढव सि
ु ोशभत शदसतो. त्यवपेक्षव
अशधक अतांगात शर्चवरवनां ी, स्ां कवरवांनी उठुन शदसतो.
सांस्कािाचे मोती यव कथवसांग्रहवतील कथव अिवच प्रकवरे
सां्कवरवांनी, शर्चवरवांनी, पररश्थतीनां, शर्श्ववसवनां बहरलेल्यव
आहेत. शनशितच र्वचकवांनव यव कथवसांग्रहवतुन बोध शिळे ल.
र्वचकवांनव ह्यव कथव र्वचतवांनव ्र्तःच्यव शजर्नवतील अनेक
पैलचांू ी आठर्ि आल्यव शिर्वय रवहिवर नवही. र्वचकवनां ी
आपलव अशभप्रवय अर्श्य कळर्वर्व.
रवजेंद्र प्रल्हवद िेळके
9823425852
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✍ प्रस्तािना ✍
श्री रवजेंद्र िेळके यवांचव सांस्कािाचे मोती हव कथवसांग्रह प्रशसद्ध
होत आहे. श्री रवजेंद्र िेळके यवांनी अत्यांत सांर्ेदनिीलपिे
घेतलेल्यव अनभु र्वांनव िब्दबद्ध के लेले आहे. यव कथविां धील
अनभु र्शर्श्व अत्यांत र्व्तर्दिी असे आहे. त्यवांच्यव कथव
र्वचतवांनव प्रशसद्ध कथवलेखक श्री िक
ां र पवटलवच्ां यव ग्रविीि
कथवांची प्रकर्वाने आठर्ि येते. सांस्कािाचे मोती यव
कथवसांग्रहवतील अमािस्येची िात्र ही कथव र्वचतवांनव
खेड्यवपवड्यवतील भतु वचां ी भीती तरल िनवर्र हरर्नू जवते.
पवटलवांचव र्वडव, रविक
ु वकव हे ्थवन आशि व्यक्ती िनवत घर
करून बसतवत. झोका यव कथेत ग्रविीि जनजीर्न सवक्षवत
र्वचकवांनव आपल्यव बवलपिीच्यव अनभु र्वची पनु रप्रशचती देते.
एकांदरीत यवतील यमुना, पोळा, अव्यक्त प्रेम, पाऊलिाट,
सस्ां कािाचे मोती, यात्रा यव कथव र्वचतवांनव लेखकवच्यव सिृद्ध
अनभु र् शर्श्ववचव प्रत्यय येतो. श्री रवजेंद्र िेळके हे िवझे डी. एड
पदशर्कव र्गवात शिकतवनां वचे शर्द्यवथी आहेत. लेकरवचे पवय
पवळण्यवत शदसतवत यवचव प्रत्यय र्ेळोर्ेळी त्यवर्ेळी शदसनू येत
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होतव. त्यवांची सहज अशभव्यक्ती देखील र्गवातील सर्ा
शर्द्यवर्थयवांचे लक्ष र्ेधनू घेत असे.
श्री रवजेंद्र िेळके यवांची सिृद्ध भवर्व िैली, अनुभर्वांची श्रीिांती
आशि जगवकडे पवहण्यवची सांर्ेदनव शर्लक्षि प्रेरिवदवयी
अिीच आहे. त्यवनां व लवभलेली र्वड्ियीन प्रशतभव त्यवनां व
िहवरवष्रवतील एक ख्यवतनवि सवशहशत्यक म्हिनू भशर्ष्यवत
उदयवलव आिेल यवची िलव िवश्वती र्वटते. िी त्यवचां ी आचवया
म्हिनू त्यवांनव आिीर्वाद देते. शिक्षकवांनी सवशहशत्यक असिे ही
शिक्षि क्षेत्वतील सर्ोत्ति गिु र्त्तव शनिवािवची गरुु शकल्ली
आहे. असव शिक्षक अध्यवपनवचे सोनां करतो. के र्ळ भवर्व
अध्यवपनवत नवही तर, इशतहवसवत कथवकथन, भूगोलवत प्रर्वस
र्िान, सविवशजक िवस्त्रवत नवट्यीकरि अिव अप्रशति अध्यवपन
प्रिवली आशि ज्ञवनरचनवर्वदवच्यव िवध्यिवतनू िैक्षशिक
गिु र्त्तव सर्ोत्ति शनिवािवत असव शिक्षक अतुलनीय कवया शसद्ध
करतो. कशर्तव, कथव आशि भवर्व पवठ्यप्ु तकवतील भवर्
अध्यवपन करतवांनव शिक्षक आशि शर्द्यवथी एकरूप होतवत.
श्री रवजेंद्र िेळके हे िवझे शर्द्यवथी सवशहशत्यक शिक्षक असेच
एक कुिल अध्यवपक आहेत. जसव कुिल अध्यवपक आहे
तसव अजनू ही शिकत असिवरव एक आदिा शर्द्यवथी आहे. श्री
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रवजेंद्र िेळके यवांनी यव सवशहशत्यक प्रशतभेच्यव बळवर्र डी. एड,
बी. ए, बी. एड, एि. ए सिवजिवस्त्र, एि. ए िरवठी, डी.एस.एि
(िवलेय व्यर््थवपन) यव सर्ोत्ति िैक्षशिक पदव्यव प्रवप्त के ल्यव
आहेत. त्यवांनव सांस्कािाचे मोती यव कथवसांग्रहवसवठी िी
िभु कविनव देते. भशर्ष्यवत त्यवांनी सवशहत्यवची सर्ा क्षेत्े
सिथापिे हवतवळून िरवठी भवर्ेलव सिृद्ध करण्यवसवठी आपली
प्रशतभव प्रज्र्शलत करवर्ी. श्री रवजेंद्र िेळके यवच्ां यव अनपु ि
सवशहत्यकृ तीलव िभु कविनव देतवांनव त्यवांची अध्यवशपकव म्हिनू
िलव आनांद अनुभतू ीचव प्रत्यय येत आहे. िी श्री रवजेंद्र िेळके
यव िवझ्यव प्रशतभविवली सवशहशत्यक शर्द्यवर्थयवांच्यव सस्ां कािाचे
मोती यव कथवसांग्रहवस िभु ेच्छव आशि सवशहत्य, शिक्षि आशि
र्ैचवररक क्षेत्वतील त्यवच्ां यव उत्कर्वासवठी आिीर्वाद देते.
श्रीिती डॉ भवरती तेलांग (िांखदरर्वर)
अशधव्यवख्यवतव
DIECPD र्धवा
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• अपपण पवत्रका •
जन्सिवपवसनू ज्यवांनी फक्त कष्टवचां व र्सव घेतलव
ते िवझे दैर्त आई र्डील.

श्री. प्रल्हवद रविभवऊ िेळके
सौ. िोभव प्रल्हवद िेळके
िवझे दसु रे प्ु तक आपिवस अपाि करतो.
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यव कथविां धील सर्ा पवत्े घटनव कवल्पशनक आहेत जर चक
ु ू न यवचव
कुठे सांबांध आलवच तर तो शनव्र्ळ योगवयोग सिजवर्व. यवत
कुिवच्यव भवर्नव दख
ु वर्ण्यवचव कोितवही उद्देि नवही.
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• अनुक्रमवणका •
1. झोकव
2. अिवर््येची रवत्
3. यिनु व
4. पोळव
5. अव्यक्त प्रेि
6. पवऊलर्वट
7. सां्कवरवचे िोती

8. यवत्व
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एक

झोका

नवगपचां िी जर्ळ आली होती .यव र्र्ी सर्वांच्यव आधी,
सर्वात िोठव असव झोकव िवझव असवर्व असे िी िनविी ठरर्ले
होते. कवही झवले तरी झोकव िवत् बवांधनू घ्यवयचवच असव शनधवार
करूनच टवकलव होतव. दरर्र्ी नवगपचां िीलव सर्ा शित्वचां े र्डील
झोके बवांधनू देतवत. पोरां शदर्सभर िटकत िटकत झोकव
खेळतवत. एखवद्यवच्यव झोक्यवर्र चढले तर तो लगेच
ओरडतो...! उतर रे ...! िवझ्यव झोक्यवर्रून िलव खेळवयचव
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आहे. त्यविळ
ु े िनसोक्त झोकव खेळतव येत नवही. अरे िवि
आिच्यव घरी झोक्यवसवठी लवगिवरी िोठी दोरी नव्हती नव...!
म्हिनू िवझे बवबव झोकव बवांधनू देत नसवर्े.
‘‘आिच्यव घरी तरी कुठे िोठी दोरी असते.’’ श्यवि
म्हिवलव, पि िवझे अण्िव आिच्यव कवकवच्यव िेतवतनू दोरी
आितवत र् िलव झोकव बवांधनू देतवत. िी िनवतल्यव िनवत
शर्चवर के लव. िविचे बवबव शकती चवगां ले आहे नव...! त्यवलव
प्रत्येक गोष्ट लगेच शिळते. िलव िवत् प्रत्येक र्ेळी खपु रडवर्े
लवगते. तेव्हव िवझे बवबव िलव एखवदी गोष्ट देतवत. िरद िधेच
बोललव, ‘‘ अरे तू एकटव आहेस नव ’’ ! म्हिनू तझु े बवबव तझु ी
जव्त कवळजी करतवत. ही तर चवांगलीच गोष्ट आहे नव...! अरे
पि िी एकटव असलो म्हिनू कवय घरवतच बसनू रवहवयचे कव?
िलवही तिु च्यव सोबत खपू खेळवर्े र्वटते. िधेच िवि
म्हिवलव, ‘‘ अरे चलव आतव िवळे ची र्ेळ झवली ’’
नवगपांचिीलव अजून र्ेळ आहे. आतव िवळे त जवयलव उिीर
झवलव तर गरुु जी आपल्यव हवतवर्र झोकव कवढतील. िरद, िवि
र् िी िोठ्यविोठ्यवने हसतच आपवपल्यव घरवकडे दप्तर
घेण्यवसवठी पळवलो.
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िवळे त शदर्सभर र्ेळ कुठे जवत होतव हे कळतच नव्हते.
िवळे तली िजव म्हिजे अभ्यवस नवही के लव की गरुु जी खपू
िवरवयचे. आज गरुु जी र्गवात येतवच सगळे िल
ु ां उभे रवशहले.
नि्ते गरुु जी...! गरुु जींनी िल
ु वांनव नि्ते म्हिनू र्गवात एक
नजर शफरशर्ली र् खवली बसव असव इिवरव के लव. गरुु जींनी
र्गवात नजर शफरर्नू लगेच शर्चवरले. एक जि किी आहे. कोि
बरे ...! आले नवही. हवां...! तो िवधर् शदसत नवही. कुठे गेलव
आज तो? सर तो झोकव खेळत आहे. हळूच र्गवातील िनीर्व
म्हिवली...! झोकव खेळत आहे? आतव िध्येच झोकव कसां
कवय? सर एकदि शचडुन बोलत होते. र्गवात एकदि िवतां तव
पसरली होती. सरवांच्यव शभतीिळ
ु े सगळी िल
ु ां एगदि चपु
बसली. िनीर्व घवबरत घवबरत उभी रवहुन बोलु लवगली. ‘‘ सर
नवगपांचिी आली नव जर्ळ म्हिनू त्यवांने शचांचेच्यव झवडवलव
िोठव झोकव बवांधलव आहे. ’’ आज सकवळी तो झोकवच खेळत
होतव सर...! नवगपचां िीलव तर अजनू पवच शदर्स र्ेळ आहे. हे
पवच शदर्स झोकव खेळत रवशहलव तर शकती अभ्यवस बडु ेल
त्यवचव, अिवने तो नवपवस होईल़. एक लक्षवत ठे र्व, र्गवातील
एकवही िल
ु वने यवर्र्ी झोकव बवांधवयचव नवही र् झोकव
खेळण्यवसवठी घरी रवहवयचे नवही. जर कव एखवद्यव िल
ु वने झोकव
बवधां लव, तर त्यवलव िी र्गवात बसू देिवर नवही. त्यवांनी िग सरळ
17
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पवलकवांनव घेऊन िख्ु यवध्यवपक सरवांनव भेटवयचे र् त्यवांची
परर्वनगी घेऊनच र्गवात बसवयचे. सरवचां े हे िब्द िवझ्यव कवनवत
अगदी खोलर्र घसु ले. कवनवत कोिीतरी उकळलेले गरि तेल
ओतल्यवसवरखे झवले. िनवत एकदि चीड आली. यव र्र्ीच
सरलव कवय सचु ले हे नर्ीन?...! झोकव खेळवयचे नवही. कवहीही
झवले तरी िी झोकव बवांधिवरच र् नवगपांचिीच्यव शदर्िी
शदर्सभर झोकव खेळिवर...! म्हिजे खेळिवरच...! हळूच सर
िवझ्यव जर्ळ आले. पवठीत जोरवत धपवटव टवकत म्हिवले, ‘‘
रवजू तझु े लक्ष कुठे आहे? ’’ िी शकती र्ेळ पवसनू बघतोय तझु े
र्गवात लक्ष नवही. सरवचां व जोरवत पवठीर्र पडलेल्यव धपवट्यवने
पवठीर्र एकदि िांग्ु यव आल्यव. िी दचकून र्र पवशहले. तर
िवझ्यव जर्ळ सर उभे होते. िी ्र्तःलव सवर्रत म्हिवलो,
‘‘लक्ष आहे सर िवझे ’’ सर शिकर्त फळ्यवकडे शनघून गेले.
तेव्हव िवझ्यव लक्षवत आले की, अरे आपि झोक्यवतच रिलो.
इकडे िवत् शिकर्िे सरू
ु झवले. त्यवशदर्िी शदर्सभर िवळे त
िन लवगले नवही. िवळव सुटली िवळे तून घरी येतवांनवच ठरर्ले
आज रवत्ी बवबवांनव झोक्यवचे सवांगनू ठे र्वयचे. रवत् झवली आईबवबव िेतवतनू घरी आले. िी आज िवळे चव अभ्यवस पटकन
सांपर्लव. आईने ्र्यांपवक करून जेर्वयलव आर्वज शदलव.
बवबव, िी र् िवझी छोटी बशहि शितली आम्ही जेर्वयलव
18
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बसलो. िी हळूच शर्र्य कवढलव बवबव यवर्र्ी नवगपांचिीलव
िलव िोठव झोकव बवधां नू द्यव. बवबव जेर्तव जेर्तव म्हिवले बघ.ू
नवगपांचिीलव आिखीन पवच शदर्स बवकी आहे. ‘‘ झोकव
खेळून कवय िोठव सवहेब होतो? ’’ आतव अभ्यवसवत शदर्व
लवर्व जरव. खेळिे किी करव. सकवळी िवळे त जवण्यवअगोदर,
िवळे तनू आल्यवर्र सवरखव खेळत असतो. शितली सवांगत होती
दवदव िवळे त पि खेळत रवहतो. गररबीची जविीर् ठे र्व. असे
झोके खेळत रवशहलव तर, आयष्ु यभर गररबीचव झोकव झल
ु र्त
बसवर्े लवगेल. आज आईने सांदु र बनर्लेले जेर्ि िलव कडू
लवगू लवगले. िलव शितलीचव प्रचडां रवग आलव होतव. िहविी
सवरखी िल
ु ीसोबत शचपव खेळत असते. पि बवबवलव िवत् िवझे
नवर् सवगां ते. िी गपव गपव जेर्ि करून चटकन उठलो. हवत
धऊ
ु न अांथरुिवर्र जवऊन पडलो. आई-बवबवांची कुजबजू सरू
ु
होती. यवर्र्ी नर्ीन दोरखांड आिलव आहेस तर, द्यव त्यवलव
झोकव बवधां नू खेळेल दोघेजि एक-दोन शदर्स. सि म्हटलां की
लेकरवांचव नवदच असतो. दोरखांड आिल्यवपवसनू त्यवचव
िवझ्यविवगे सवरखव पगांु व आहे. आई िलव नवगपचां िीलव झोकव
बवांधवयचव आहे. बवबव आईर्रच शचडले, तु शर्नवकवरिच लवड
करते म्हिनू च तो शबघडत चवललवय. गवर्वतील पवटलवची पोरां
किी रवत्िां शदर्स अभ्यवस करत असतवत. त्यवनां व नवही कव?
19
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खेळु र्वटत. पि त्यवांनव शिकून खपू िोठां व्हवयचांय र् नोकरी
शिळर्वयची आहे. आई र्डीलवचां े नवर् रोिन करवयचे आहे. ती
िल
ु ां कधीच खेळतवांनव शदसत नवही. आपलव रवजचु े
अभ्यवसवपेक्षव खेळण्यवतच जव्त लक्ष आहे. र्रून तझु े असे
खत पविी घवलिे सरू
ु च असते. कधीतरी िल
ु वांनव िवझ्यव
िवघवरी सिजर् जरव. र्ेळोर्ेळी परर्थीची जविीर् करुन देत
जव...! आपि कवही घरदवांज श्रीितां नवही. गररबीने आपल्यव
आयष्ु यवचे र्वटोळे के ले. तसे आपल्यव िल
ु वांच्यव र्वट्यवलव येऊ
नये असे िलव िनवपवसनु र्वटते. आपल्यव दोन्सही िुलवांनी खपू
शिकवर्े िोठी नोकरी शिळर्वर्ी. आपल्यवलव यव गरीबीतनू
एकदवचे सोडर्वर्े. सिवजवत आपले नवर् िोठे करवर्े. असे
िलव नेहिी र्वटते. म्हिनू िल
ु वनां व सवरखव ओरडत असतो. तल
ु व
कवय र्वटले? िवझव िल
ु वांिध्ये जीर् नवही. िी त्यवांचव बवप आहे.
पि कवय करिवर पररश्थतीपढु े हतबल आहे. आई बवबवांच्यव
कुजबजु ीत िलव कधी झोप लवगली ते कळलेच नवही.
झोकव र् िवळव यव दोघवांच्यव शर्चवरव शर्चवरवत चवर शदर्स
शनघनू गेले. िेर्टी आज तो नवगपचां िीचव शदर्स उजवडलव.
आज िवळे लव सट्टु ी होती. गवर्वतील जर्ळपवस सगळ्यवच
िल
ु वांनी झोके बवांधले होते. सकवळी उठून अांघोळ करुन िी
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झोकव बवांधण्यवसवठी आईकडे हट्ट धरलव. बवबव बवहेरून आले,
िी लगेच हळूच घरवत येऊन चपु चवप बसलो. आई म्हिवली,
‘‘ आज र्र्ाभरवचव सि आहे. ’’ लेकरवर्र रवगु नकव. द्यव त्यवांनव
झोकव बवांधून दपु वरपयांत खेळतील र् िग सोडून घ्यव. बवबव
आईकडे रवगवने बघतच उठले. र् दोरखांड घेऊन म्हिवले चलव
रे ...! तम्ु हवलव झोकव बवांधनू देतो. आिच्यव घरवच्यव बवजल
ू वच
एक शलबां वचे िोठे झवड होते. त्यव झवडवलव अगोदरच दोन तीन
जिवांनी झोके सकवळीच बवांधलेले होते. िल
ु ां ि्त छवन झोके
खेळत होते. आिच्यव िेजवरचव तो बवळू त्यवने तर खुपच उांच
झोकव चढर्लव होतव. िी र् शितली झवडवखवली चपु चवप उभे
होतो. बवबवां हळूच झवडवर्र चढले, एकव छोट्यविव फवांदीर्र
त्यवनां ी झोकव बवधां लव. बवबव झवडवच्यव खवली उतरून िलव
सवांगतवत. ‘‘ शितली लव पि खेळू दे रे ! आरविवत खेळव ’’
नवहीतर झोक्यवर्रून पडसवल. असे सवांगनू बवबव घरवकडे शनघनू
गेले. िेर्टी िलव झोकव बवांधनू शदलव. यव आनदां वत िी उड्यवच
िवरु लवगलो. िी घवईघवईत झोक्यवर्र चढलो. खपु
िोठ्यविोठ्यवने झोकव चढू लवगलो. बवकीच्यव िल
ु वपां ेक्षव िवझव
झोकव उांच गेलव पशहजे यवसवठी िवझी धडपड सरुु होती. िधेच
शितली ओरडत होती. ‘‘ दवदव िलव खेळू दे ’’ , ‘‘ दवदव िलव
खेळू दे ’’ िी थोड्यवर्ेळवने झोक्यव र्रून खवली उतरलो र्
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शितलीलव झोकव खेळवयलव शदलव. थोडवर्ेळ शितली झोकव
खेळली. ती लहवन असल्यवने शतचव झोकव उांच जवत नव्हतव. ती
सवरखी िलव म्हिवयची दवदव…! िलव झोकव दे…! िी
शितलीलव जोर जोरवत झोकव देऊ लवगलो. शतचव झोकव थोडव
उांच गेलव की, ती लगेच ओरडत असे.…! दवदव...! बस...!
िलव शभती र्वटते. थोडव र्ेळ शितलीने झोकव खेळलव. शतलव
भक
ू लवगली म्हिनू ती घरी शनघनू गेली. आतव िी एकटवच
शबांदव्त झोकव चढू लवगलो होतो. बवकीच्यव पोरवांन पेक्षव उांच
गेलव पवशहजे. यवसवठी जोरजोरवत झोकव चढू लवगलो. िवझव
झोकव खपू च उांच जवऊ लवगलव होतव. झोकव उांच के ल्यविळ
ु े
डोळे शफरु लवगले. िवझ्यव डोक्यवत िांग्ु यव आल्यवसवरखे झवले.
िलव घवि येऊ लवगलव. अचवनक िवझे डोळे लवगले र्
दोरीर्रून हवत शनसटलव. िी जोरवत खवली पडलो. पढु े कवय
झवले कवहीच आठर्त नवही.
जवग आली तेव्् हव हवत खपू दख
ु त होतव. डोके जड
पडल्यवसवरखे झवले होते. हळूच डोळे उघडले तेव्हव थोडे थोडे
पसु ट शदसत होते. िी झोपनु होतो. अगां वर्र िवल टवकून होती.
आई िवझ्यव जर्ळ बसनू रडत होती. एकव हवतवत सलवईन सरू
ु
होते. बवबव जर्ळच बसनु होते. आई पटकन जोरवत
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ओरडली...! िवझ्यव बवळवलव जवग आली. बवबव उठून
िवझ्यवजर्ळ आले. प्रेिवने डोक्यवर्रून हवत शफरर्त म्हिवले,
‘‘ बवळव कवही होत नवही तल
ु व कवही त्वस होतोय कव? ’’ िी
हळूच म्हिवलो, ‘‘ आई कुठे आहे आपि?’’ आई रडत...!
रडत...! हळु आर्वजवत म्हिवली, आपि दर्वखवन्सयवत आहोत.
तू झोक्यवर्रून पडलव नव...! त्यविळ
ु े तझु व हवत िोडलव र्
डोक्यवलव पि िवर लवगलव आहे. ‘‘ किवलव एर्ढव उांच झोकव
चढर्त होतव. ’’ अरे बवपरे ...! आपि पडलो की कवय ?
कसे...! कधी...! िलव कसे कळवले नवही. िवझव हवत बवपरे ...!
आतव कधी नीट होईल. शितली हळूच म्हिवली ‘‘ दवदव खपु
त्वस होतो कव रे ! ’’ कसव कवय पडलव. शितली िवझ्यवपेक्षव
छोटी असनू सद्ध
ु व खपू सिजदवर होती. िवझ्यव प्रत्येक हट्टवपढु े
शतलवच िवघवर घ्यवर्ी लवगत होती. शतच्यव सिजदवर पिव िळ
ु े
ती लर्कर घरी गेली. िी िवत् झोकव खेळतच रवशहलो. ‘‘
कळले कव तुलव तझु े बवबव कव झोकव बवधां नू देत नव्हते दरर्र्ी
ते ’’ आई हळूच म्हिवली. आईच्यव डोळ्यवतील पविी र्
बवबवच्ां यव चेहऱ्यवर्रची शचतां व िलव िवझ्यव िनवतील अनेक
प्रश्वांची उत्तरे देऊन गेली. िी ठरर्ले यवपढु े आयष्ु यवत झोकव
खेळवयचव नवही. कोित्यवच गोष्टीचव हट्ट करवयचव नवही. यवपढु े
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खपू अभ्यवस करून प्रगतीचव उांच झोकव खपू चढर्वयचव. ज्यवने
िवझ्यव आई-बवबवांनव िवझव अशभिवन र्वटेल.
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दोन
अमािस्येची िात्र

अिवर््येची रवत् होती. बवहेर सर्ात् कवळवकुट्ट शकरा ...!
असव अांधवर पडलव होतव. अांधवरी रवत् सिजनू गवर्वतील सर्ा
लोकां आपवपल्यव घरी िवांतपिे झोपली होती. िी पि रवत्ीचे
जेर्ि लर्करच आटपनू िवझ्यव खोलीत झोपण्यवसवठी गेलो.
घरवच्यव शखडकीतनू बवहेर डोकवर्नू पवशहले तर सर्ात् शकरा ...!
25
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असव कवळोखिय अांधवर िलव शदसलव. तो अांधवर पवहून िलव
र्वटले रवत् खपू झवली. आतव आपि सद्ध
ु व झोपले पवशहजे. असे
सिजनू िी िवझे अांथरून टवकले र् कांशदलवची र्वत किी करून
झोपण्यवसवठी िवझ्यव अांथरूिवर्र जवऊन पडलो. पि िलव
झोप कवही लवगेिव. अांथरुिवर्र पडल्यव पडल्यव िी इकडच्यव
शतकडच्यव अांगवर्र होऊ लवगलो. तरीसद्ध
ु व झोपेचव थवांगपत्तव
लवगेिव. थोड्यवर्ेळवने िलव झोप लवगल्यवर्विी झवली. तोच
अचवनक बवहेरुन आर्वज ऐकु आलव. र्वचर्व...! र्वचर्व. …!
कुिीतरी िलव र्वचर्व...! हव आर्वज िवझ्यव कवनवर्र येतवच
िी पटकन झोपेतनू जवगव झवलो. पटकन अगां वर्रची रग बवजल
ू व
के ली. जर्ळच असलेल्यव कांशदलवची र्वत िोठी के ली. तवटकन
उठुन शखडकी उघडली. शखडकीतनू बवहेर डोकवर्नू पवहू
लवगलो. बवहेर अगोदरच अांधवर होतव. बवहेर कुिीच शदसत
नवही म्हिजे आपल्यवलव नक्की भवस झवलव. असे सिजनु िी
पन्सु हव िवझ्यव अथां रुिवर्र येऊन पडलो. थोड्यवर्ेळवने परत
र्वचर्व...! र्वचर्व...! कुिीतरी िलव र्वचर्व...! असव आर्वज
आलव. िी पटकन उठलो शखडकी उघडुन त्यव अधां वरवत कोिी
शदसते कव ते बगु लवगलो. आर्वज कोित्यव शदिेने येत आहे
यवचव कवनोसव घेऊ लवगलो. पवहतो तर घरवच्यव पवठी िवगच्यव
बवजनू े आर्वज येत होतव. र्वचर्व...! र्वचर्व...! कुिीतरी िलव
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र्वचर्व...! हव आर्वज ऐकून िलव र्वटले कोिीतरी एक स्त्री
सक
ां टवत आहे. म्हिनू गयवर्यव करून िदतीसवठी ओरडत
आहे. अचवनक िवझ्यव िनवत प्रश् पडलव ...! कोि असवर्ी ही
स्त्री? एर्ढ्यव रवत्ी कवय सांकट आले असेल शतच्यवर्र, अिव
शर्चवरवत असतवनव िी पटकन उठलो. घरवतील कांदील हवतवत
घेतलव. पवयवत चपलव घवलनू घरवबवहेर पडलो. आर्वजवच्यव
शदिेने झपवझपव चवलू लवगलो. चवलत चवलत िी घरवच्यव
पवठीिवगे पोहोचलो. िवझ्यव घरवच्यव पवठीिवगे पडीत िोठव
र्वडव होतव. शतथे खपू र्र्वापवसनू कोिीच रवहत नव्हते. िी त्यव
र्वड्यवच्यव जर्ळ जवतवच िवझ्यव हवतवतील कांदील शर्झलव.
र्वचर्व...! र्वचर्व...! कुिीतरी िलव र्वचर्व...! असव येिवरव
आर्वज कवही क्षिवतच बांद झवलव. अचवनक कांदील शर्झन,ां
आर्वज बांद होिां. यव सर्ा गोष्टी अचवनक किव कवय घडल्यव.
असव प्रश् िवझ्यव िनवत शनिवाि झवलव. यव सर्ा गोष्टी अचवनक
घडिां हव कवही योगवयोग नव्हतव. अिव शर्चवरवत असतवनव
परत िवझ्यव लक्षवत आले. आज तर अिवर््यव आहे.
अिवर््येलव भतु के त शनघत असतवत म्हिे. यव सर्ा शर्चवरवच्ां यव
गोष्टींनी िी पन्सु हव घवबरून गेलो. िलव कवहीच सचु ेनवसां झवलां.
तोच िवझां लक्ष सिोरच्यव पडक्यव र्वड्यवकडे गेले. अचवनक
िवझ्यव डोळ्यवसिोर एक धष्टपष्टु उांचच उांच अिी एक स्त्री
27

संस्काराचे मोती

राजेंद्र शेळके

िवझ्यवकडे पवठ करून उभी असलेली िलव शदसली. िी पवहतच
रवहीलो. शतचे लवबां सडक के स, के सवचां ी घवतलेली र्ेिी अिी
ती सांदु र स्त्री िलव शदसली. अचवनक िवझ्यव डोळ्यवसिोरून
नवहीिी झवली. तो येिवरव आर्वज सद्ध
ु व नवहीसव झवलव. हव सर्ा
प्रकवर पवहून िी अशतिय घवबरलो. िवझ्यव सांपिू ा अांगवचव
थरकवप होऊ लवगलव. िनवत अनेक प्रश्वांचे कवहूर उठले. कवय
करवर्े कवही िलव सिजेनवसे झवले. िी तवबडतोब शतथनू
शनघवलो. शर्झलेलव कांदील लवर्ण्यवसवठी िवझ्यवकडे कवहीच
नव्हते. तसवच िी अांधवरवत र्त्यवने चवलू लवगलो. भक
ू ां प
झवल्यव सवरखी िवझ्यव पवयवखवलची जिीन हवदरून गेली होती.
िवझे कपडे र् अांग पवर्सवत शभजल्यवसवरखां घविवनां ओल झवलां
होत.ां ऐर्ढी भीती िनवत भरली होती. कसवबसव घरी परतलो.
िी पटकन घर उघडले. घरवत शिरलो र् पशहली दरर्वज्यवची
आतनू कडी लवर्ली. अांधवरवत चवचपडत आगपेटी िोधली.
शर्झलेल्यव कांदीलवची र्वत पेटर्ली र् कांदील शभतां ींच्यव
खटु ींलव लटकर्लव. पटकन एक पेलव पविी भरून घेतले
घटवघटव पविी शपऊन टवकले. अथां रुिवर्र येऊन शनपचीत
पडलो. एकदवचां श्ववस घेतल्यवर्विी िलव झवले. अांथरुिवर्र
येऊन पडलो होतो खरव पि िन िवत् दसु रीकडेच भटकत होते.
घडलेल्यव सर्ा प्रकवरवशर्र्यी िवझ्यव िनवत अनेक प्रश् येत होते.
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कोि असवर्ी ती स्त्री? शतने किवपवयी ओरडवर्े? बर िलव एक
सिजत नवही िी त्यव शठकविी गेल्यवर्र शतचां ओरडिां कव
थवांबवर्ां. िलव फक्त ती पवटिोहरीच कव शदसवर्ी. शतचव चेहरव
कव शदसलव नवही. ती खरीखरु ी स्त्री होती कव? की एखवदी
पडछवयव. िनवतील शभतीिळ
ु े िलव भवस झवलव असेल कव? ती
स्त्री त्यव शठकविी कवय करत असवर्ी. िलव कवहीच न बोलतव
ती शतथनू नवहीिी होिां हव सर्ा कसलव प्रकवर आहे. हे कवही
के ल्यव िवझ्यव लक्षवतच येत नव्हतां. अिव शर्चवरवतच िलव
कधी झोप लवगली हे कळलां सद्ध
ु व नवही.
सकवळ झवली...! शदर्स उगर्लव होतव. दरर्वजवच्यव
फटीतनू सयू ाप्रकविवचव उजेड आत आलव होतव. बवहेरच्यव
लोकवचां व कल्लव कवनवर्र येऊ लवगलव. तेव्हव िलव जवग
आली. दरर्वजवच्यव फटीतनू सयू ाप्रकविवचव आलेलव उजेड
पवहून िवझ्यव लक्षवत आले की, शदर्स उगर्नु खपू र्ेळ झवलव
आहे. िी अांथरुिवत पटकन उठून बसलो. डोळे चोळत चोळत
िवझ्यव िनवत शर्चवर आलव. हव सर्ा घडलेलव प्रकवर आपि
भवर्ड्यवलव सवगां वयलव हर्व. भवर्ड्यव म्हिजे िवझव लगां ोटी
शित् ‘िरद.’ िरद हव िरद ऋतप्रू िविेच भवरी. पि जीर्लग,
शर्श्ववसपवत् होतव. िी पटकन उठलो आांघोळ के ली चहव घेतलव
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र् लगेच भवर्ड्यवच्यव घरवलव जवण्यवसवठी शनघवलो. घरी जवत
असतवनव परत िवझ्यव िनवत शर्चवर आलव की, हव घडलेलव
सर्ा प्रकवर आपि िरदलव सवांशगतल्यवर्र िरद आपल्यवलव
कदवशचत हसिवर तर नवही नव...! शकांर्व िरदलव हव सर्ा प्रकवर
खोटव आहे असां तर र्वटिवर नवही नव...! अिव शर्चवरवत
असतवनवच िरद चे घर आले. िी घवईघवईने िरद च्यव घरवत
शिरलो. घरवत जवतो तर िरद िलव शदसेनव. तोच िी पटकन
िरद च्यव आईलव शर्चवरले. ‘‘ कवकू िरद घरी आहे कव? ’’
हो आहे नव...! असे म्हितवच िी शर्चवरले. कुठे आहे ? िरद
ची आई म्हिवली ‘‘ त्यवच्यव खोलीत पेपर र्वचत बसलवय ’’.
िी पटकन त्यवच्यव खोलीत शिरलो. िरद पेपर र्वचण्यवत िग्न
होतव. िी िरदलव म्हिवलो चलां उठ आपि बवहेर जवऊ िवझां
तझ्ु यविी कवि आहे. हे ऐकून िरदचे िवझ्यवकडे लक्ष जवते. रवजू
के व्हव आलवस...! र् कुठे जवयचे म्हितोस? अरे खवली तर
बस...! कवय कवि आहे ते तर सवगां . िी त्यवलव म्हटले िी बसत
नवही. तु आधी पटकन िवझ्यव सोबत चल िी कवय कवि आहे
ते नतां र सवगां तो. िी िरदलव घेऊन लगबगीने िवझ्यव घरी आलो.
िी घडलेलव सर्ा प्रकवर िरदलव सवांशगतलव. तेव्हव िरद
िवझ्यवकडे बघून िोठ्यव िोठ्यवने हसू लवगलव…! ‘‘ अरे ्र्प्न
पडले की कवय तल
ु व? ’’ िी िरदर्र रवगवर्लो. िलव र्वटलेच
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होते ...! तु िलव हसिील. हे तल
ु व सर्ा खोटां र्वटेल. पि िरद
तू िवझ्यवर्र शर्श्ववस ठे र् हव घडलेलव सर्ा प्रकवर खरव आहे.
िवझव घवबरलेलव चेहरव पवहून िरदलव खरे र्वटले. तो म्हिवलव
‘‘ रवजू कवळजी करू नकोस ! ’’ ती स्त्री कोि होती. कव ओरडत
होती. तो ओरडण्यवचव आर्वज खरच येत होत कव?, की तो सर्ा
अभवस होतव. यव सर्ा गोष्टीचव आपि िोध लवर्.ू तु आधी िवांत
हो. घवबरून नको जवऊ, िी आहे नव...! हे ऐकुन िी जरव शनर्वांत
झवलो. आिच्यव िेजवरी एक र्य्कर रविक
ु वकव रवहतवत.
त्यवांनव यव र्वड्यवबद्दल खूप िवशहती आहे म्हिे. ते कवही र्र्े
पवटलवकडे सवलगडी म्हिनू कवि करत होते. त्यवनां व सद्ध
ु व
असवच एक अनुभर् आलेलव आहे. िवझे बवबव एकदव आईलव
सवगां त होते. ते आपल्यवलव यव बद्दल सर्ा िवशहती सवगां तील. िी
र् िरद रविक
ु वकवांच्यव घरी गेलो. रविक
ु वकव नक
ु तेच जेर्नू
पवनसपु वरी खवत बसले होते. र्य खुप झवल्यविळ
ु े त्यवांनव फवरसे
नीट ऐकू येत नव्हते. पि गवर्वतील जन्सु यव सर्ा गोष्टी रविुकवकवनां व
चवांगल्यवच िवहीत होत्यव. त्यविळ
ु े घडलेल्यव प्रकवरवबद्दल
नक्कीच त्यवनां व कवहीतरी िवशहती असेल असे शर्चवर िवझ्यव
िनवत घोळत होते. िरदने घडलेलव सर्ा प्रकवर रविुकवकवांनव
सवांशगतलव. रविक
ु वकव िवझ्यवकडे बघनू बोलू लवगले. तो
गवर्च्यव पवटलवचव र्वडव होतव. त्यव र्वड्यवत पवटील र् त्यवचां ी
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बवयको रवहत होती. पवटील गवर्वत सर्वात श्रीिांत होते.
िेतीबवडी, जनवर्रां, लय थवट होतव त्यव पवटलवचव. िी लय
शदर्स कविवलव होतो पवटलवकडे...! पवटील ्र्भवर्वने कडक
िविसु ...! अगदी कडक...! कुिवचीही दयवियव करत नसत...!
‘‘ कवि करी शिळे दवि ’’ असे पवटील नेहिी म्हिवयचे. कवि
के ल्यवशिर्वय दिडी हवतवर्र देत नसत...! लय रुबवबवत जगलव
हव िविसु ...! पि नशिबवपढु े हवरलव िवत्...! पवटलवलव
िल
ू बवळ नव्हते. म्हवतवरपिवत आपल्यवलव आधवर म्हिनू
त्यवांनी त्यवांच्यव नवतलगवतील नर्ीनच लग्न झवलेले एक नर्रव
बवयकोचे जोडपे त्यव र्वड्यवत रवहण्यवसवठी आिले होते. हे
चौघेजि यव र्वड्यवत रवहु लवगले. पवटील होते तोपयात यव
र्वड्यवकडे र्वकडी नजर करुन पहवयची कुिवची शहिां त होत
नव्हती. अचवनक एके शदर्िी पवटलवच्यव बवयकोलव तवप
आलव. म्हवतवरी दोन चवर शदर्स तवपवने फिफिली र् पवचव्यव
शदर्िी म्हवतवरीने शजर् सोडुन शदलव. बवयकोच्यव जवण्यवने
पवटील एकवकी पडले. पवटलवांने एक िशहन्सयवत देह सोडलव.
पवटील र् त्यवच्ां यव पत्नीचे शनधन झवले. यविळ
ु े सर्ा गवर् सन्सु न
झवले होते. िेर्टी गवर्वतील श्रीिांत िविसू गेलव गवर्वचे र्ैभर्
गेले होते. पवटलवने जवतवांनव यव नर्रव बवयकोकडुन कवयिचे
र्वड्यवर्र रवहण्यवचे र्चन घेतले होते. त्यवच्ां यव पिवत यव
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र्वड्यवची जबवबदवरी यव जोडप्यवकडे आली. खपु गभा श्रीिांत
घरवण्यवतील होती ती दोघेही. त्यवच्ां यवकडे खपु पैसव, सोने
चवांदीची दवगीने होती. र्रून पवटलवची सर्ा सांपत्ती ही आतव
त्यवांच्यवकडे आली होती. त्यविळ
ु ें ते गवर्वत सर्वात श्रीिांत होते.
हे जोडपां आनांदवत जीर्न जगत होते. एके शदर्िी िवत्
अिवर््येच्यव रवत्ी त्यवांच्यव र्वड्यवर्र चोरीच्यव उद्देिवने
दरोडेखोरवनां ी दरोडव टवकलव. दरोडेखोर सोने, नविे ,पैसव,
लटु ण्यवचव प्रयत्न करु लवगले. त्यवर्ेळी त्यव दवम्पत्यवांनी
दरोडेखोरवांनव शर्रोध के लव. दरोडेखोरवांच्यव हवतुन तो तरुि
िवरलव गेलव. आतव त्यव दरोडेखोरवनां ी त्यव स्त्रीलव सद्ध
ु व िवरवयचे
ठरर्ले. तेव्हव ती स्त्री ओरडली. र्वचर्व...! र्वचर्व...!
कोिीतरी िलव र्वचर्व...! असव आर्वज करू लवगली. िेर्टी
दरोडेखोरवांनी शतलव जीर्े िवरले. सर्ा र्वडव लटु ु न ते दरोडेखोर
पसवर झवले. तेव्हवपवसनू तो पवटलवचव र्वडव बांदच आहे.
गवर्वतील कुिीच त्यव र्वड्यवकडे शफरकत नवही. कधी कधी
त्यव स्त्रीचव आत्िव अिवर्व्येलव त्यव र्वड्यवत भटकत रवहतो
म्हिे. प्रत्यक्ष िवत् ती स्त्री कधी कुिवलव शदसली नवही. िी िवत्
पवटलवच्यव आठर्िीने कधी कधी जवयचो त्यव र्वड्यवकडे पि,
िलव एकदव त्यव र्वड्यवर्र असवच भवस झवलव. तेव्हवपवसनू िी
सद्ध
ु व शफरकत नवही शतकडे...!
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हे सर्ा ऐकून िी र् िरद रविक
ु वकवकडे बघतच रवशहलो.
िलव िवत् ती स्त्री र् शतचव आर्वज, शतची शदसलेली प्रशतिव हव
भवस िनवत शभती करुन के लव.
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शतन
यमुना

यिनु व ! अग ये यिनु व ! कवय करतेस ग...! अगदी जोरव
जोरवत आर्वज देऊन सद्ध
ु व यिनु ेने ओ शदली नवही.
रोजच्यवप्रिविे िैशत्िीसोबत यिनु व अांगिवत खेळण्यवत गांगु
होती. सकवळी शदर्स उजवडल्यवपवसनू तर सवयांकवळी शदर्स
िवर्ळे पयांत यिनु व अख्ख्यव र्वड्यविध्ये सवरखी िुलींसोबत
खेळत असवयची. आई बवपवची लवडकी एकुलती एक िल
ु गी
ती, जिू रवजकन्सयवच होती. पवच भवर्डां वत सर्वांत छोटी होती.
सहवशजकच आई-र्डील र् चवरही भवर्वांनी ज्ञवनदेर्वांच्यव िक्त
ु वई
प्रिविे जीर्वपवड शतलव जपले होते. एखवद्यव रवज्यवच्यव रवजकन्सये
प्रिविेच शतचे बवलपि गेले. बवपवचव िोठव र्वडव होतव. घरवत
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अन्सनधवन्सय, धनदौलत, पैसव आदलव िबु लक होतव. गवर्वत
शतच्यव बवपवलव पवटलव एर्ढवच िवन होतव. त्यविळ
ु े यिनु व ही
सर्वांचीच आर्डती गवर्वतील सर्ा बवयकव शतचव खपू लवड
करवयच्यव. घरीदवरी नसु तव लवड...! अन लवडच...! सरू
ु होतव.
आईच्यव र् बवपवच्यव िवयेने यिनु व कधी िोठी झवली कळले
सद्ध
ु व नवही. यिनु व उांचपरु ी र् शधप्पवड झवली होती. अगदी
श्रवर्िवने जसव शनसगा बहरून येतो. सगळीकडे शहरर्ी झवलर
पवांघरली जवते. तसे यिनु ेचे तवरुण्य सौंदयवाने बहरून आले होते.
अगदी कुिवचीही नजर लवगवर्ी अिी यिनु व शदसत होती.
यिनु व आपल्यव िैशत्िी सोबत कधी र्वड्यवर्र तर कधी
िैशत्िीच्यव घरी जवऊन हसत, खेळत, गप्पवगोष्टी िवरत शदर्स
घवलर्त असे. अगदी आनांद र् नर्चैतन्सय शतच्यवत भरले होते.
परांतु शतची आई िवत् शचांतेत होती. एके शदर्िी यिनु ेच्यव आईने
यिनु ेलव सवांशगतले, ‘‘ तू आतव घरवच्यव बवहेर जव्त र्ेळ जवत
जवऊ नको ’’ आतव तु िोठी झवलीस...! लोकवचां ी र्वईट नजर
तझ्ु यवर्र पडू देऊ नको? लोक कवही चवांगले नवही. कोिल
फुलवसवरख्यव िवझ्यव िल
ु ीर्र कुिवची र्वईट नजर पडली तर?
नको...! नको...! तु बवहेर जवत जवऊच नको. आपलव र्वडव
कवय किी आहे कव? हर्े असल्यवस तझ्ु यव िैशत्िींनव आपल्यव
र्वड्यवर्र बोलनू घेत जव ! ‘‘ यिनु व िोठ िोठ्यवने हसतच
म्हिवली ’’ आई िी कवय आतव झोक्यवतले छोटे बवळ आहे
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कव? िलव हे सर्ा सवांगवयलव. िलव कळते ग...! सर्ाकवही. िी
िवझी कवळजी घेते. तू नको जीर्वलव घोर लवर्नू घेऊ...! तू
रवत्ांशदर्स फक्त िवझीच शफकीर करत असते ग...! तू तझु ी पि
कवळजी करत जव.
एके शदर्िी यिनु ेच्यव बवबवने यिनु ेलव जर्ळ बोलवर्नू
घेतले. ‘‘ यिनु व आतव िी तझु े लग्न करवर्े म्हितोय ’’
आपल्यव िेजवरच्यव गवर्वत पवटलवचां ी बशहि सगु धां व रवहते.
शतचव एकुलतव एक िल
ु गव आहे. नवर् त्यवचे रवजवरवि ! घरी
पन्सनवस एक्कर िेती आहे त्यवचां व िोठव र्वडव आहे. त्यवनां व
गवर्वत फवर िवन आहे. िोठव दबदबव आहे त्यव घरवण्यवचव
पांचक्रोिीत ! िल
ु गवही देखिव आहे. सगु ांधव आतव यव जगवत
नसल्यविळ
ु े पवटलवलव रवजवरविची कवळजी र्वटते. िी
पवटलवकडे अनेक र्ेळव बशघतलेलव आहे त्यवलव, पवटील हे
िवझे लहवनपिवपवसनू चे शित्. त्यवचां े र् आपले अगदी फवर जनु े
सांबांध आहे. िविसां अगदी प्रविवशिक शर्श्ववसवची आहेत.
पवटीलवांनी ‘‘ कधी बोलवर्नू घेऊ िल
ु वलव, असे अनेकदव
शर्चवरले.’’ िवझव शर्चवर आहे परर्व यव म्हिनू शनरोप देतो
त्यवांनव ! चवलेल नव...! एर्ढ्यव र्ेळ िवांतपिे उभी असलेली
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यिनु व लवजतच बैठकीतून शनघून गेली. शतच्यव लवजण्यवतच
यिनु ेचव होकवर सिजनू आलव होतव.
आज सकवळपवसनू घरवत धविधिू होती. पवहुिे येिवर
म्हिनू घरवतील सगळी िविसां...! नटुन थटुन घरवतील कविे
पटपट आर्रत होती. एखवद्यव सिवप्रिविे घरवलव नर्ांरूप आलां
होत.ां घरवतील बैठकीपवसनू ते बवहेरच्यव अांगिवपयांत सर्ा घर
्र्च्छ र् सांदु र सजर्लां होतां. सर्ाजि आतव पवहुिे येतील यवची
र्वट पवहत होते. तेर्ढ्यवत घरघडी बवहेरून जोरवतच धवर्त
आलव. ‘‘ िवलक िवलक पवहुिे आले ’’ यिनु वचे बवबव, भवऊ,
घरवतील िविसां ! सर्ाजि पवहुण्यवांनव घेण्यवसवठी घरवच्यव बवहेर
आले. रवजवरवि त्यवचे र्डील, कवकव असे सर्ा पवहुण्यवांनव घेऊन
पवटील दवरवर्र आले. ‘‘ रविरवि िांडळी ’’ असे जोरवत
पवटलवने म्हितवच, यिनु ेच्यव बवबवने आदरवने र्वकून रविरवि
घवतलव. यव पवटील आिच्यव र्वड्यवर्र तिु च्यव सर्वांचे ्र्वगत
आहे. पवहुिे घरवत आली चहवपविी झवलव. गप्पव िवरत िवरत
पवटलवनी सर्वांची एकिेकवांिी ओळख करून शदली. बोलतवबोलतव बरवच र्ेळ झवलव होतव. पवटील यिनु ेच्यव बवबवलव
म्हितवत, ‘‘ यिनु ेलव घ्यव आतव बोलवर्नू ’’ यिनु ेच्यव बवबवने
हवतवने इिवरव करतवच धवकटव भवऊ पटकन उठलव र् घरवत
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गेलव. ‘‘ यिनु व चल लर्कर ’’ तल
ु व बवबवांनी बैठकीत
बोलवर्ले. यिनु व रोजच्यव पेक्षव जव्तच नटुन होती. त्यविळ
ु े
अशधकच खल
ु नू शदसत होती. शतच्यव आईने शतलव जवयलव
इिवरव के लव यिनु व आपल्यव भवर्वच्यव पवठीिवगे शनघवली.
ऐरव्ही बैठकीत जवतवनव यिनु व हसत हसत जवयची. आज िवत्
शतच्यव चेहऱ्यवर्र थोडीिी भीती होती. सहवशजकच शतलव
पवहुिे बघवयलव आले होते. भवर्वच्यव पवठीिवगनू यिनु व
बैठकीत आली. पवहुण्यवांच्यव सिोर िधोिध चौरांग ठे र्लव होतव.
‘‘ बस यिनु व त्यव चौरांगवर्र पवहुण्यवांच्यव सिोर ’’ बवबव हळूच
म्हिवले. यिनु व चौरांगवर्र जवऊन बसली. पवहुण्यवांनी यिनु वलव
नवर् गवर्, आर्डी शनर्डी शर्चवरल्यव र् येण्यवस सवांशगतले.
यिनु व लवजतच बैठकीतनू शनघनू गेली. पवहुण्यवनां व यिनु व पसतां
आली. यिनु व र् रवजवरविचे लग्न ठरले. एकव िशहन्सयवर्र
यिनु वच्यव बवबवांनी लग्नवची तवरीख पक्की के ली. यिनु व र्
रवजवरविचे अशतिय धिु धडवक्यवत लग्न लवर्ले. सर्वांची
लवडकी यिनु व आतव परक्यव घरची धन झवली होती.
िवहेरर्वसीन सवसरलव शनघनू गेली.
रवजवरविच्यव घरी यिनु ेचे धिु धडवक्यवत र्वजत गवजत
्र्वगत झवले. शतने सवसरचव उांबरठव ओलवांडलव र् दवरवर्रचे
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िवप ओलवांडून यिनु व घरवत आली. सवसर हेच आतव यिनु ेचे
िवहेर होते. सवसु नसल्यविळ
ु े घरवत आल्यवपवसनू यिनु ेलव
रवबवर्े लवगिवर होते. हळूहळू यिनु ेच्यव सांसवरवलव सरुु र्वत
झवली. बघतव बघतव यिनु ेलव चवर िल
ु ी झवल्यव. गांगव ! भवगेरथी
! सवशर्त्ी ! गोदवर्री ! त्यवांचे नवर् ठे र्ण्यवत आले. गांगव, भवग,ु
सवशर्त्ी, गोदव, यिनु व, रवजवरवि र् शतचे सवसरे असव त्यवांचव
पररर्वर आनदां वत रवहत होतव. एके शदर्िी दपु वरी अचवनक
यिनु ेच्यव बवबवांच्यव घरचव घरगडी दवरवत येऊन उभव रवहतो र्
रवजवरविलव बवहेर बोलवर्नू शनरोप देतो. यिनु ेच्यव आईलव
सपादि
ां झवलव र् त्यवतच शतचे शनधन झवले. यिनु ेलव डोंगरवएर्ढे
दःु ख झवले. ्र्तःची आई गेली यव दःु खवतून ती सवर्रते न
सवर्रते ! तेच चवर िशहन्सयवांनी आईच्यव दःु खवच्यव धक्कवने शतचे
बवबवही र्वरले. जीर्नवतील दोन तेज्र्ी सयू ा कवळवने
शहसकवर्नू नेले होते. शतच्यव जीर्नवतील अचवनक िवयेचव हव
प्रकवि आटलव होतव. इकडे येिनु ेच्यव ससां वरवलव कोिवची तरी
नजर लवगली असे झवले. रवजवरवि र् यिनु ेची एक सवरखी
कटकट होऊ लवगली. रवजवरविलव िल
ु गव हर्व होतव. तो
यिनु ेकडे िल
ु वसवठी सवरखव हट्ट धरू लवगलव. यिनु व घरवत
रवबरवब रवबत होती. िध्यांतरी सवसऱ्यवलव अधवांगर्वयूचव झटकव
आलव. त्यविळ
ु े एक हवत र् पवय लळ
ु व पडलव होतव. त्यव
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शदर्सवपवसनू म्हवतवरव एकवच जवगेर्र पडून होतव त्यविळ
ु े
म्हवतवऱ्यवचे सर्ाकवही यिनु ेलवच करवर्े लवगत होते. िल
ु वसवठी
रवजवरवि खपू भवांडि करू लवगलव. यिनु ेच्यव जीर्नवत
एकविवगनू एक र्वईट प्रसांग घडतच होते. तरीसद्ध
ु व यिनु व यव
प्रसांगवांनव किीबिी सविोरे जवत होती.
अिवतच शतलव शदर्स गेले. आतव तरी िल
ु गव होईल
म्हिनु रवजवरवि यिनु ेलव बजवर्त होतव. यिनु े ! िलव िल
ु गव
पवशहजे ! िल
ु गी झवली तर? िी तल
ु व यव घरवत ठे र्िवर नवही.
शदर्सभर घरकवि, म्हवतवऱ्यवची सेर्व, चवर पोरींचे आर्रिे
यवतच यिनु व फवर थकून जवत होती. र्रून रवजवरविच्यव धवकवने
शतलव एक र्ेळचे अन्सनसद्ध
ु व गोड लवगत नव्हते. यिनु ेचे शदर्स
भरत आले होते. रवजवरवि िल
ु वसवठी अशत उत्सवही झवलव होतव.
एके शदर्िी सकवळी सकवळी यिनु ेच्यव पोटवत दख
ु वयलव
लवगले. रवजवरविने पळत जवऊन गवर्वतील दवयनी िवर्िीलव
बोलवर्नू आिले. थोड्यव र्ेळवतच यिनु ेलव गोंडस िल
ु गी
झवली. रवजवरविलव िल
ु गी झवली कळतवच...! रवजवरवि प्रचडां
सांतवपलव. यिनु ेर्र रवग रवग करून बवहेर शनघनू गेलव. िल
ु वच्यव
हव्यवसवने हपवपलेलव रवजवरवि यव र्ेळी फवर सतां वपलव होतव.
अशतिय रवगवच्यव भरवत रवजवरविने आज चक
ु ीचे पवऊल
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उचलले होते. तो खूप दवरू शपलव होतव. सवयांकवळी रवजवरवि
दवरुच्यव निेतच घरी आलव र् खपू भवडां ि करू लवगलव.
यिनु ेलव िवरहवि के ली. यिनु व अशतिय दःु खी झवली. पि
नशिबवपढु े ती तरी कवय करिवर होती. रवजवरवि िल
ु वच्यव
हव्यवसवपवयी रोजच दवरू शपऊ लवगलव. घरवत पैिवची चिु चिु
भवसू लवगली. िेती शर्कून दवरुत पैसे उडर्िवरव रवजवरवि
व्यसनवत पवर धदांु झवलव होतव. एके कवळी रवजकन्सये सवरखे र्ैभर्
भोगिवरी यिनु व आज िवत् पररश्थतीने नर्ऱ्यवची गल
ु वि झवली
होती. पवच पोरींचव बवप होऊन सद्ध
ु व रवजवरवि िल
ु वसवठी
हपवपलेलवच होतव. यिनु व िवत् पवच पोरींची आई र् घरकवि
यवने फवर अिक्त झवली होती. आतव िरि आलेले बरे ! पि
लेकरां नको ! अिी शतची िवनशसकतव झवली होती. पि
नर्ऱ्यवची गल
ु वि झवलेली यिनु व पन्सु हव यव िोहवलव बळी पडली.
यिनु वलव सहवव्यवांदव शदर्स गेले. आतवां तरी िल
ु गव होऊ दे !
नवहीतर िरि तरी दे ! असे यिनु ेने देर्वकडे सवकडे घवतले होते.
उन्सहवने शहरर्ी र्ेल सक
ु वर्ी तिी यिनु व यवर्ेळी फवर सुकून गेली
होती. एकव जवगेर्रून उठिे शतलव जिेनवसे झवले होते. िवत्
रवजवरवि ठरल्यवप्रिविे दवरू शपऊन घरी आलव र् जोर जोरवत
यिनु े िल
ु गव ! यवर्ेळेस िल
ु गव दे िलव ! असे बडबडु लवगलव.
शदर्स िवर्ळलव होतव बवहेर अधां वर पडलव होतव. अचवनक
42

संस्काराचे मोती

राजेंद्र शेळके

यिनु ेच्यव पोटवत दख
ु ू लवगले. यिनु व र्ेदनेने शर्व्हळत होती.
दसु रीकडे निेत धदांु असिवरव रवजवरवि िल
ु गव होतो की, िल
ु गी
यव शर्चवरवत िग्न होतव. गांगवने भवगेरथीलव पवठर्नू गवर्वतनू
दवयनी िवर्िीलव बोलवर्नू घेतले. दवयनी िवर्िी आली
घरवचव दरर्वजव लवर्नू पोरींनव बवहेर पवठर्ले. यिनु ेच्यव
आयष्ु यवत फक्त दःु ख आशि र्ेदनवच भरल्यव होत्यव त्यविळ
ु े
शतलव हे नर्ीन नव्हते. एके कवळी सौंदयवाने बहरलेली यिनु व
आतव िवत् अिक्त झवली होती. चवळिीसवरखे शतचे िरीर
शखळशखळे झवले होते. पवच पोरींची आई होऊन यिुनेचे िरीर
हवडवचां व सवांगवडव झवले होते. नऊ िशहने रोजच कटकट र्
िवरहवि यविळ
ु े यवर्ेळेस यिनु ेत प्रवि उरलव नव्हतव. यवर्ेळेस
तरी िल
ु गव होईल यव आिेर्र यिनु व कसीबसी शधर धरुन नऊ
िहीने बळकष्टीने जीर्ांत होती. यव र्ेळेस शतलव अिक्त पिविळ
ु े
बवळ पोटवच्यव बवहेर ढकलिे सद्ध
ु व जिेनव. प्रांचड र्ेदनेने यिनु व
ओरडत होती. एक सवरखी रडत होती. दवयनी िवर्िी यिनु ेलव
धीर देत होती. पोरी होईल तझु ां चवांगलां.…! देर् कवही लय र्वईट
नवही. तझ्ु यव नशिबवलवच कवय हे कष्ट र्वढुन ठे र्लेत कुिवस
ठवऊक...! दवयनी िर्िीच्यव आधवरवने यिनु वलव थोडव कव
होईनव पि िवयेचव आधवर शिळत होतव. थोड्यव र्ेळवतच बवळ
रडण्यवचव आर्वज आलव ! िवर्िीने दरर्वजव उघडलव.
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बवळवलव घेऊन रवजवरविच्यव िवांडीर्र ठे र्नू म्हिवली िल
ु गव
झवलव तल
ु व...! िल
ु गव...! झवली कव? आतव िनवची िवतां ी !
रवजवरवि निेतच उड्यव िवरू लवगलव. िल
ु गव झवलव ! यव
रवजवरविलव िल
ु गव झवलव ! गांगव, भवग,ु सवशर्त्ी, गोदव, शसांधू
बघव...! बघव...! तम्ु हवलव भवऊ झवलव. बघतवय कवय? िेजवरी
पवजवरी ओरडून सवांगव. ‘‘ भवऊ झवलव आम्हवलव, भवऊ ’’
िल
ु वच्यव आनदां वने रवजवरवि पवर र्ेडव झवलव होतव. यिनु व
कुठय? ती किी आहे. यवकडे त्यवचे लक्षच नव्हते.
थोड्यवर्ेळवने गांगव, भवगु घरवत आली. यिनु व एकव जवगी िवांत
पडली होती. पोरींनी शतलव आर्वज शदलव. आई...! ये आई...!
िल
ु गव झवलव तल
ु व...! यिनु व िवत् ओ देत नव्हती. पोरींनी
आईलव हलर्ले. आई कवहीच हवलचवल करत नवही
म्हटल्यवर्र भवगु जोरवत ओरडली. बवबव...! आईलव कवय झवले
बघव. सवशर्त्ी, गोदव, शसांधू पळतच घरवत आल्यव. रवजवरवि
बवळवलव घेऊन डोलत डोलतच घरवत आलव र् यिनु ेकडे बघनू
आर्वज देऊ लवगलव. यिुनव ! ये यिनु व ! बग िल
ु गव झवलव
िलव...! िल
ु गव...! यिनु व िवत् आयष्ु यवच्यव सर्ा कष्टवतनू र्
रवजवरविवच्यव त्वसवतून सटु ु न एकदवचीच...! कवयिची झोपली
होती. कधीही न उठण्यवसवठी...!
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चवर
पोळा

बवबव...! ओ...! बवबव...! आपल्यवलव नर्ीन बैल कधी
घ्यवयचव. घेऊ रे बवळव ...! आपल्यवकडे पैसे आले की नक्की
बैल घेऊ आपि, सखवरवि हळू आर्वजवत िल
ु विी बोललव.
िलवपि बैल घ्यवर्े र्वटतवत. पि पैिवचव िेळ बसत नवही.
सखवरवि शनरवि होऊन िांग्यविी बोलत होतव. िांग्यवलव कवय
िवहीत बैल घेण्यवसवठी फक्त इच्छव असून चवलत नवही तर
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त्यवसवठी नगदी पैसेही लवगतवत. पि यवर्र्ी पेरिीच्यव आधी
कवहीही झवले तरी बैल घ्यवयचेच ! असे सखवरविने िनोिन
ठरर्ले. बैल असले की, िेतीची ििवगत चवांगली होते. पीक
पविी चवांगले येते त्यवचबरोबर िेिखतही जशिनीलव शिळते.
असव शर्चवर सखवरवि िनविीच करत बसलव होतव.
उन्सहवळ्यवचे शदर्स सरू
ु होते लग्नसरवई धिु धडवक्यवत सरू
ु
होती. पवहुण्यव रवहुण्यवच्ां यव घरी लग्नवसवठी येिे जविे सरू
ु च
होते. सखवरवि असवच एक शदर्स सकवळीच एकव पवहुण्यवांच्यव
घरी पवहूनकीसवठी शनघवलव. सखवरविच्यव पत्नीने हळूच
आर्वज शदलव. अहो...! ऐकले कव? िी कवय म्हिते...!
पवहुण्यवकडे चवललवच आहे तर, त्यवांच्यवकडे कवढव बैलवचव
शर्र्य. शकती शदर्सवपवसनू बैल घ्यवयचे म्हितवय नव !
पवहुण्यवकडे बघव शर्र्य कवढून. त्यवांच्यव गवर्वतील कुिवकडे
बैलजोडी शर्क्री असेल तर पवहुिे दवखर्तील शक तुम्हवलव !
सखवरवि शचडून म्हिवलव अ...! पवहुण्यवकडे बैलवचव शर्र्य
कवढवयलव येथे कुठे ? नगदी पैसे आहे िवझ्यवजर्ळ...!
पवहुण्यवच्ां यव कडे किवलव बैलवचव शर्र्य. त्यवनां ी बैल दवखर्ले
र् पसांत पडले तर बोलव म्हितील लगेच शकांितीचे...! िांग कवय
पैिवची दैनव दवखर्ु शतथे...! पवर्ाती हळूच म्हिवली, ‘‘
िवझ्यवर्र कवय शचडतवय, िवझ्यवर्र शचडून कवय बैल फुकट
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शिळिवर आहे. ’’ बैल कुठूनही घेतले तरी पैसे लवगतीलच. पैसे
ही िहत्त्र्वचे आहे र् बैल सद्ध
ु व. घेऊनच टवकू यवर्र्ी...! पैिवचे
कवय? जवईल शफटून कसेबी िवलव टवलवर्र. तम्ु ही फक्त बैल
पवहून घ्यव. तिु च्यव पसांत असेल तर, पढु चे पढु े बघ.ू सखवरविने
िक
ु वट्यवने ऐकून घेतले र् िवन हलर्नू म्हिवलव, बघतो तसे
पवहुण्यवांनव म्हिनू , बैलवचे...! बरां...! िी येतो आतव...! पोरवांर्र
लक्ष ठे र्. त्यवांनव जव्त र्ेळ एकटे कुठे जवऊ देऊ नको. घरीच
खेळव म्हिव...! ऊन जव्त आहे उन्सहवचव चटकव लवगलव तर
परत शबिवर पडतील. असे बोलून सखवरवि पवहूनकीसवठी घरून
शनघवलव. िनवत िवत् बैलवचव शर्र्य पक्कव करून टवकलव.
दपु वरची र्ेळ होती पवहूनकीच्यव कवयाक्रिवसवठी र्ेगर्ेगळ्यव
शठकविवहून नर्ीन नर्ीन पवहुिे येतच होते. बैठकीत पवहुण्यवचां ी
गदी जिू लवगली. हळूहळू नर्रदेर्व कडील पवहुिे आले
िवनपवन झवलव. लग्नवची बोलिी झवली. जेर्ि आटपलां,
लग्नवची तवरीख ठरली. कवयाक्रि आटोपलव पवहुिेिांडळी
शिदोरी घेऊन शनघवली. जर्ळजर्ळ सवांजर्ेळ झवली सर्ा पवहुिे
शनघनू गेली. सखवरवि पवहुण्यवनां व म्हितो, येतो िी आतव...!
पवहुिे हळूच म्हितवत, ‘‘ अहो दवजी एर्ढ्यव उशिरव किवलव
जवतव. ’’ परत आिची बहीि म्हिेल पवहुण्यवची लय अडचि
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झवलती कव? आलेच आहे तर थवांबव आतव आजच्यव शदर्स.
गप्पवटप्पव होईल, आरवि होईल सकवळी जव उठून. तसही
बैलवचव शर्र्य रवशहलवच की आपलव बोलवयचव. सांध्यवकवळी
बोलतव येईल...! थवांबचू आजच्यव शदर्स असे िनविीच
सखवरवि पटु पटु लव. हो...! हो...! तसव उिीरच झवलव. गवड्यवही
लवगतील यवचव भरोसव नवही. थवांबतो रवत्भर सकवळीच जवईल
उठून गवर्वकडां...! असां म्हिनू सखवरवि र् पवहूिे पन्सु हव एकदव
घरवत बैठकीत येऊन बसतवत. पवहुिे सखवरविलव पीक-पविी,
लेकरवां बवळवची खि
ु वली शर्चवरतवत. नर्ीन कवय चवललां
दवजी...! कवही नवही बस घर िेत...! आशि िेत घर...! दसु रां
कवय असिवर आपल्यव नशिबी. पीक पविी कसे झवले यवर्र्ी
दवजी. बरे झवले जेि...! तेि...! सखवरवि हळू ्र्रवत म्हिवलव.
िवझ्यवकडे बैल नवही दसु रे जनवर्र नवही. आतव कवय िेतवत
कवि धांदव नवही. चवलू आहे लग्न खविां आरवििीर.
बरां...! शकसनरवर् िी कवय म्हितो. कुिवकडे चवांगली बैल
जोडी आहे कव शर्क्री? ‘‘ कुिवलव घ्यवयची दवजी बैलजोडी ’’
शकसनरवर् शर्चवरतवत. िीच घ्यवयची म्हितोय ! दरर्र्ी
पेरिीच्यव अगोदर बैलजोडी नसल्यविळ
ु े ििवगतीची लय
फशजती होते. पेरिीलव पि लय उिीर होतो. जो तो आपली
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पेरिी आटोपल्यवनांतर बैलजोडी देतो. ते पि खरां आहे दवजी...!
पि बैलजोडी नवही म्हटल्यवर्र कवही शर्लवज चवलत नवही.
आिच्यव िेजवऱ्यवांची बैलजोडी शर्क्री आहे. लय िविसां बघनू
गेली. बैलजोडी तगडी आहे त्यविळ
ु े अजनू कवही शर्कली
नवही. तम्ु ही घ्यव दवजी सकवळी बैलजोडी बघून ! तम्ु हवलव पसांत
पडली तर भवर्वचे बघू पढु च्यव पढु े? कवय करवयचां ते...! शकसन
तळिळीने बोलत होतव. सखवरवि म्हिवलव, ‘‘ बरां…! बरां…!
बघू की सकवळी ’’ आपल्यवलव झेपली तर घेऊ नवहीतर देऊ
सोडून. गप्पव िवरत िवरत दोघेही झोपी गेले. सकवळ झवली
सखवरवि झोपेतनू उठलव. चहवपविी, अघां ोळ आटपली शकसन
र् सखवरवि न्सयवहवरीसवठी बसले. दवजी िी शदलव शनरोप
िेजवऱ्यवनां व बैलवच्यव बवबतीत थोड्यवर्ेळवने जवऊ बघवयलव.
गप्पव िवरत िवरत पोटभर न्सयवहवरी करून सखवरवि र् शकसन
बैलजोडी पवहण्यवसवठी िेजवरच्यव िेतवत शनघून जवतवत.
उांचपरु ी, लवलसर रांगवची, टोकदवर शिगां वचां ी, अगदी लुसलि
ु ीत
अिी बैल जोडी होती. बैलवच्यव िवलकवने पवठीर्रून हवत
िवरून दवखशर्लव. बैल आशतिय चवगां ले आहेत. िवरत नवही,
कविवलव, चरवयलव लय चवांगली आहे. दवतवत पि पिु ा भरली
आहे. शकसनरवर्च्यव नेहिीच पवहण्यवतील आहे आिची बैल
जोडी...! लय लोकवच्ां यव पसतां पडली. पि भवर्वकडून नवही
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जळ
ु लव सर्दव. खरां सवांगु कव, पवहुिे...! िलव बैलजोडी
शर्कवयची इच्छव नवही पि पोरीचां लग्न ठरलांय...! त्यविळ
ु े चवर
पैसे हवतवत शिल्लक असलेले बरे ...! म्हिनु कवढली बैलजोडी
शर्क्रीलव. बगव तिु च्यव पसांत पडली असेल तर शकसनरवर्च्यव
िध्य्तीने देऊ शहिोबव शहिोबवने लवर्नू . बैलजोडी
सखवरविच्यव पसांतीलव पडली होती. त्यविळ
ु े सखवरविने शकांित
शर्चवरून घेतली र् कळर्तो शनरोप म्हिनू सखवरवि र् शकसन
घरी र्वपस शनघनू आले. पवहुण्यवांचव शनरोप घेऊन सखवरवि
दपु वरी आपल्यव गवर्ी परतलव.
पवर्ाती सकवळपवसनू र्वटच पवहत होती. सखवरवि घरी येतवच
लेकरवांनी एकच गोंधळ के लव. बवबव आले...! बवबव आले...!
जसव कवही सखवरवि खपू शदर्सवपवसनू गवर्ी गेलव होतव. िेर्टी
बवप आल्यवची खि
ु ी लेकरवांनी त्यवांच्यव गोंधळवतून प्रगट
के लीच. इकडच्यव शतकडच्यव गप्पव झवल्यवर्र हळूच पवर्ातीने
बैलवचव शर्र्य कवढलव. सखवरविने सर्ा हशकगत सवांशगतली.
नगदी पैसे असेल तर पांचर्ीस हजवरवपयांत बैलजोडी शिळते.
बैल एकदि खवस आहेत पचां र्ीस हजवरवलव घ्यवयलव परु तवत.
पि िवझ्यवकडे जेितेि दहव हजवर रुपयेच आहेत नगदी. बवकीचे
पांधरव हजवर रुपये आिवयचे कुठून ? असव प्रश् उपश्थत करून
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सखवरविने पवर्ातीलव सद्ध
ु व शर्चवरवत पवडले. थोडव र्ेळ दोघेही
पैिवच्यव शर्चवरवत िवतां बसले. अगां िवत खेळिवऱ्यव लेकरवचां व
्पष्ट आर्वज येत होतव. िध्येच पवर्ाती म्हिवली, िी कवय
म्हिते तम्ु हवलव? बैल जोडी आर्डली नव...! िग यव घेऊन. िी
िवझव दवशगनव देते तिु च्यव जर्ळ तो सोनवरवकडे घेऊन जव र्
िोडीत शकती पैसे येतवत बघव. बैलजोडी िहत्त्र्वची आहे.
गळ्यवतील दवशगनव कवय? कधी नर्व करतव येईल. पवर्ातीच्यव
बोलण्यवने सखवरवि भवरवर्नू गेलव. अग पवर्ाती...! तझ्ु यव
गळ्यवत कवही चवर-पवच दवशगने नवहीत िोडवयलव...! एकांु ती
एक िगां ळसत्ू वची पोत हवय...! ती किी कवय िोडते. ते तर
बवईच्यव जवतीचव िहत्त्र्वचव दवशगनव असतो. नको...! नको...!
तो पयवाय नकोच. बघू दसु री कवही व्यर््थव होती कव पैिवची.
सखवरवि उठून बवहेर गेलव. दोन शदर्स प्रयत्न करूनही पैिवचव
िेळ बसत नवही. म्हिून िेर्टी सखवरविने बवयकोच्यव
गळ्यवतील िगां ळसत्ू नेऊन सोनवरवकडे िोडीत शर्कले. त्यवचे
नगदी अठरव हजवर रुपये सखवरविच्यव हवतवत आले. दवशगन्सयवचे
पैसे र् ्र्तः जर्ळचे पैसे घेऊन सखवरवि शकसनरवर्च्यव गवर्ी
गेलव. त्यवांच्यव िदतीने नगदी पैिवने बैलजोडी शर्कत घेऊन
आलव. सखवरवि बैलवांनव घेऊन दवरवत येतवच लेकरां उड्यवच
िवरू लवगली. लेकरवनां व खपू आनदां झवलव. पवर्ाती
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ओर्वळण्यवसवठी तवट घेऊन बवहेर आली. बैलवच्यव पवयवर्र
पविी टवकून बैलवनां व ओर्वळले. भवकरीचव कुटकव बैलवच्ां यव
र्रुन ओर्वळून फे कलव. िवलकीि बवई कवय नवर् ठे र्वयचे यवांचे
आतव...! तम्ु हीच सवांगव. सखवरवि हसतच पवर्ातीलव म्हिवलव.
हरिव सवरखी सांदु र जोडी आहे म्हिनू यवचे नवर् ‘हरण्यव’ र्
यवचव सोबती म्हिनू यवचे नवर् ‘सदु वम्यव’ ठे ऊयव. घरवत नर्ीन
पवहुिे आल्यवसवरखे बैलजोडीने घरवतील र्वतवर्रि आनदां ी
झवले होते. पवर्ातीच्यव सिजतु दवर पिविळ
ु े आज सोन्सयवचे शिांग
दवरवत आले होते. यवचव आनांद सखवरविलव िनोिन झवलव
होतव. घरचीच बैलजोडी असल्यविळ
ु े िेतीच्यव कविवलव
सरुु र्वत झवली. दर र्र्ीपेक्षव यव र्र्ी लर्कर पवऊस पडलव.
त्यविळ
ु े पेरिीही लर्कर आटोपली. िेतवतील िवल चवगां लव
उगर्लव होतव कवही शदर्सवांनी खरु पिी, कोळपिी झवली. आतव
रवन शहरर्ांगवर शदसू लवगलां होतां. श्रवर्ि िशहन्सयवलव सरुु र्वत
झवली होती. कवही शदर्सवर्र पोळव हव सि येऊन ठे पलव होतव.
यवर्र्ी सदु वम्यव र् हरण्यविुळे पोळव यव सिवलव शर्िेर् िहत्र्
आले होते. िेतकऱ्यवच्ां यव आयष्ु यवतील सर्वात आनदां वचव सि
पोळवच असतो. त्यविळ
ु े सखवरवि र् पवर्ाती सद्ध
ु व खपू आनांदी
होती. बैलजोडीसवठी यवर्र्ी नर्व सवज घ्यवर्व लवगिवर म्हिनू ,
पवर्ाती कवही शदर्स दसु ऱ्यवच्यव िेतवत कविवलव जवऊ लवगली.
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दोन पैसे नगदी शिळवले तर बैलवसवठी चवांगलव नर्व सवज घेतव
येईल. श्रवर्ि िशहन्सयवतील शदर्स भरु कून शनघनू गेले. पोळव सहव
शदर्सवांर्र आलव होतव. सखवरविने िेजवरच्यव गवर्वर्रून
आठर्डी बवजवरवतून सदु वम्यव र् हरण्यवसवठी नर्व कवसरव,
र्ेसि, कर्ड्यव र् घांगु रवांच्यव िवळव, बवशिांग, झल
ु , शहगां ूळ, बेगड
असव नर्व सवज आिलव. पोटच्यव लेकरव सवरखीच हेही दोन
लेकरां सिजनू सखवरवि बैलवांनव खपू जीर् लवर्त होतव.
सकवळपवसनू बैलवांचव सवज घेण्यवसवठी बवजवरवत बवबवच्यव िवगे
िवगे शफरिवरव िांग्यव िवत् खपू थकलव होतव. जेर्नू तो आज
लगेच झोपी गेलव.
सकवळ झवली शदर्स उगर्लव. पवर्ातीने हळूच िांग्यवलव
आर्वज शदलव. िग्ां यव...! ये ! िग्ां यव...! उठ आज पोळ्यवचव
शदर्स आहे नव ! तल
ु व बैल धर्ु वयलव जवयचे नवही कव? तझ्ु यव
बवबवसोबत. पवर्ातीने आर्वज देतवच िांग्यव पटकन उठलव.
गडबडीने तोंड धर्ु नु त्यवच्यव बवबवसांग नदीर्र गेलव. बैलवांच्यव
अांगवर्र पविी उडर्नू उडर्नू बैलवांनव अांघोळ घवतली. सदु वम्यव
र् हरण्यव खपू गरीब होते. लेकरव पवसनू ते िोठ्यव िविसवपां यांत
कोिवलवही सहज जर्ळ येऊ देत असत. त्यविळ
ु े िांग्यव बैलवांनव
खपू सवांभवळत असे. शदर्सभर कवसरव हवतवत घेऊन िांग्यवने
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बैलवांनव गर्त चवरले. खवांदिळन, पोळव, शिळव पोळव असे तीन
शदर्स त्यवचां व सि म्हिनू बैलवांनव फक्त चवरव गर्त खविे र्
आरवि करिे एर्ढेच कवि असते. बर कव...िांग्यव ! लक्षवत ठे र्.
यव तीन शदर्सवत बैलवांनव िेतीच्यव कविवलव जपु वयचे नसते.
सखवरवि िांग्यवलव सिजनू सवांगत होतव. दपु वरी बैलवांनव घेऊन
िांग्यव बवबवसोबत घरी आलव. सखवरिने सदु वम्यव र् हरण्यवलव
अगां िवत बवधां नू त्यवच्ां यव शिांगवनव शहगां ळ
ू लवर्ू लवगलव. बैलवांनव
नर्ीन र्ेसि, नर्ीन कवसरव लवर्ण्यवत आलव. गळ्यवत
कर्ड्यवची र् घांगु रवची िवळ घवलण्यवत आली. बवशिांग बवांधून
पवठीर्र झल
ु व टवकल्यव. शिगां वनां व नर्ीन बेगड शचटकर्नू बैल
पोळ्यवत जवण्यवसवठी तयवर झवले होते. आज सदु वम्यव र् हरण्यव
ओळखचू येत नव्हते. नर्ीन सवजवने बैलजोडी उठून शदसत
होती. िेर्टी दपु वरचे चवर र्वजले. गवर्वतील बैल र्ेिीर्र
पोळ्यवत जवऊ लवगली. गवर्वच्यव र्ेिीर्र गवर्वतील सगळ्यव
बैलवचां व पोळव भरत असे. सखवरवि िग्ां यवच्यव हवतवत कवसरव
देऊन बैलवांनव घेऊन र्ेिीर्र आलव. गवर्वतील सगळे बैल जिव
झवले होते. कधी नव्हे ती सर्ा बैल सजर्नू एकत् आली होती.
पोळव खपू भरलव होतव. सखवरवि र् िांग्यव दोघेही खपू खि
ु
होती. शकतीतरी शदर्सवांची त्यवांची इच्छव आज पिू ा झवली होती.
दोघेही बैलवचां व कवसरव हवतवत धरून पोळव फुटण्यवची र्वट
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पवहत होते. ‘‘ बवबव...! कधी फुटिवर पोळव ’’ िांग्यव हळूच
म्हिवलव. सर्ा गवर्वतील बैल आले की, पवच र्वजतव फुठत
असतो पोळव. आतव थोड्यव र्ेळवत फुठे लच पोळव तू
आर्वजवकडे लक्ष ठे र्. आर्वज आलव की लगेच सर्ा लोक
बैल घेऊन तोरिव खवलनु धवर्त जवतील. आपल्यवलवही लगेच
धवर्वर्े लवगेल नवहीतर िवगचे बैल आपल्यवलव तडु र्नू जवतील
असे सखवरवि िग्ां यविी बोलतच होतव. तोच डफड्यवचव
आर्वज सरुु झवलव. आांब्यवच्यव पवनवचे तोरि आडर्े ओढले
र् पोळव फुटलव. पोळ्यवतील बैल एकव पेक्षव एक जोरवत धवर्त
सटु ली. कुिवचव बैल शनसटून गेलव, तर कुिवचव कवसरव सटु लव.
गवर्वतील तक
ु वरवि जोरवत पळतव पळतव पडलव बैलवांनी त्यवलव
तडु र्नू कवढले. लोकवांनी गदीतनू पटकन तक
ु वरविलव बवहेर
ओढले. सगळ्यव गोंधळवत सखवरवि दोन्सही बैलवांनव र् िांग्यवलव
घेऊन हळूहळू तोरिव खवलनू शनघवलव. बवबव...! बवबव...!
पळर्व लर्कर सदु वम्यव र् हरण्यवलव. चलव लर्कर घरी
सगळ्यवांच्यव आधी...! िांग्यवची घवई सरू
ु होती. िेर्टी गवर्वतून
चक्कर िवरून सखवरवि िग्ां यवलव र् बैलवांनव सख
ु रुप घेउन
अांगिवत आलव. पवर्ाती बैलवांनव ओर्वळण्यवसवठी तवट घेऊन
उभीच होती. पवर्ातीने बैलवांनव िांग्यवलव र् सखवरविलव कांु कू
लवर्नू ओर्वळले. बैलवनां व परु िपोळी चवरली. बैल िेजवरी
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पवजवरी शिरर्नू िेर्टी सखवरविने बैल गोठ्यवत नेऊन बवांधले.
्र्तःचे बैल पोळ्यवत शिरर्नू आल्यवचव आनदां सखवरविच्यव
चेहऱ्यवर्र ्पष्ट शदसत होतव. िेतवत शदर्स-रवत् कष्ट करून िेती
शपकर्ण्यव िध्ये रवबिवरव आपलव धनी र् सदु वम्यव हरण्यवच्यव
कष्टवच्यव पवय गिु वने शपकिवरी िेती यवपढु े आपल्यव
िांगळसत्ू वची शकांित किीच आहे. सखवरविच्यव चेहऱ्यवकडे
पवहून पवर्ातीच्यव िनवत शर्चवर आलव. लेकरवांनव घेऊन
सखवरवि जेर्वयलव बसलव. आईच्यव हवतवची गरि-गरि
परु िपोळी खवत िांग्यव हळूच म्हितो. बवबव...! रोजच पवशहजे
असव पोळव.
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पवच
अव्यक्त प्रेम

आज सकवळपवसनू थांड गवर र्वरव सटु लव होतव.
शहर्वळ्यवचे शदर्स असल्यवने गल
ु वबी थांडी सगळ्यवांनव हुडहुडी
भरर्त होती. झोंबिवऱ्यव थांडीपवसनू बचवर्वसवठी सगळे जि
कवहीनव कवही उपवय करत होते. म्हवतवरी िविसां अांगवर्र
घोंगडी, चवदर गडांु वळून बसवयचे. लहवन िल
ु ां ्र्ेटर र् डोक्यवत
गोंड्यवची टोपी घवलून शबनधव्त खेळवयची. तरुि पोरां सकवळी
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सकवळी कचरव पेटर्नू िोठव जवळ करत त्यवच्यव भोर्ती िेकत
बसवयची. शहर्वळव जिू सगळ्यवनां व थडां ी बरोबर ि्ती र् आनदां
र्वटत शफरवयचव. आज सकवळीच िी यव कडवक्यवच्यव थांडीत
आर्रून गवर्वतील िहवदेर्वच्यव िांशदरवत शनघवले. आईने
िोठ्यवने ओरडून सवांशगतले. अांगवर्र ने गां ! पोरी कवहीतरी...!
थांडी जव्त आहे. आई िी देर्ळवत चवलले ...! बवहेर शफरवयलव
नवही. देर्ळवत अगां वर्र घेऊन गेले तर, शतथलव पजु वरी हसेल
की? िलव...! असे म्हिनू िी पजू ेचे तवट घेऊन िांशदरवकडे
जवयलव शनघवली. जवतवांनव र्वटवतल्यव िैशत्िींनव आर्वज देऊन
त्यवनां वही सोबत घेऊन िी िहवदेर्वच्यव िशां दरवत गेले. िशां दरवतील
पजु वरी कवकव नक
ु तीच पजू व करत होते. िी र् िवझ्यव िैशत्िींनी
िहवदेर्वच्यव शपडां ीची पजू व करून दिान घेतले. र् देर्ळवबवहेर
येऊन आम्ही सर्ाजिी पवयरीर्र बसलो. सकवळी सकवळी
धक्ु यवच्यव थांडीतनू र्वट करत सयू ादर्े वांनी आपल्यव शकरिवांनी
हळूच प्रकवि टवकलव. प्रकविवबरोबर नर्चैतन्सय जिू बवहेर
आले होते. अगदी प्रसन्सन अर््थेत पजु वरी कवकव पजू व आटोपनू
िशां दरवच्यव पवयऱ्यव उतरत होते. िी हळूच आर्वज शदलव ‘‘
कवकव प्रसवद द्यव आम्हवलव ’’ पजु वरी कवकवांनी आर्वज
ऐकतवच...! िध्येच थवांबनू आम्हव िल
ु ींनव प्रसवद शदलव. पोरींनो
आज सकवळीच थडां ीत िहवदेर्वच्यव दिानवलव कसां कवय?
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सहज आलो कवकव...! कवलच बवरवर्ीची परीक्षव सांपली.
आलो िग िहवदेर्वच्यव दिानवलव िी िहवरवजवनां व सवशां गतले.
छवन...! बरां झवलां की, सकवळी सकवळी िहवदेर्वलव ही नर्ीन
भक्तवांचे दिान झवले. नवहीतर ! रोज सकवळी िवझ्यव भेटीने
िहवदेर्वलव ही कांटवळव आलव असेल...! असे म्हिनू , हसत...!
हसत...! पजु वरी कवकव िांशदरवच्यव पवयऱ्यव उतरून शनघनू गेलेे़.
िी र् िवझ्यव िैशत्िी सद्ध
ु व हसत हसत पन्सु हव एकदव पवयऱ्यवर्र
येऊन बसलो. सकवळच्यव धविधिु ीत गवर्वतील सगळी लोकां
आपवपल्यव कविधांद्यवत व्य्त होती. तेर्ढ्यवत गवर्वतील शर्स
र्र्वांचव गोरवपवन, उांचवपुरव तरुि धोतर नेसून, खवद्यां वर्र घवगर
घेऊन िांशदरवकडे येत होतव. िवझे त्यव तरुिवकडे लक्ष गेले.
तेर्ढ्यवत तो तरुि िशां दरवच्यव पवयऱ्यव चढून िशां दरवत शनघनू
गेलव. िी र् िवझ्यव िैशत्िी सद्ध
ु व घरवकडे जवयलव शनघवलो.
िांशदरवच्यव पवयऱ्यव उतरतव उतरतव िी िवत् त्यव तरुिवच्यव
शर्चवरवत हरर्नू गेले. कोि असेल तो तरुि? शकती भशक्तभवर्वने
सकवळीच िहवदेर्वच्यव पूजेलव आलव. एकव हवतवत धोतरवचव
घोळ धऊन र् दसु ऱ्यव हवतवने खवद्यां वर्र घवगर धरून झपवझपव
पवयऱ्यव चढत होतव. शकती त्यवच्यव चेहऱ्यवर्र तेज होते. िी
हरर्लेल्यव शर्चवरवत असतवनवच िैशत्िीं हळूच म्हितवत. येतो
गां उिव आम्ही...! िी दचकून हो...! हो...! यव ग.ां ..! असे म्हिनू ,
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िी घरी पोहोचले. बवरवर्ीची परीक्षव नक
ु तीच सांपली होती.
आतव अभ्यवसवचव तवि नवही. यव सट्टु ् यव अगदी आनदां वत र्
ि्तीत घवलर्वयच्यव असे िी िनविी ठरर्ले होते.
पोरीने तवलक्ु यवच्यव गवर्वलव जवऊन बवरवर्ीची परीक्षव
शदली. यव अशभिवनवने िवझ्यव र्शडलवचां व ऊर भरून आलव
होतव. ते खपू च खि
ु होते. बवबवनां ी दपु वरी आईलव आर्वज
शदलव. ऐकतेस कव गां...! उिव कुठे गेली? सकवळ पवसनु
शदसलीच नवही. ‘‘ िगविीच जेर्नू झोपली ती आतिध्ये ’’
आई शचडुन बोलली. परीक्षव सांपली नव...! त्यविळ
ु े पोरीचे पवय
कुठे एकव जवगेर्र आहेत. सकवळपवसनू नसु ती शफरत आहे
इकडून शतकडे, आई बवबवांनव सवगां त होती. बरां...! बरां...! झोपू
दे शतलव. आपल्यव घरवण्यवत गेल्यव अनेक शपढीत एकही िल
ु गी
बवरवर्ी शिकली नवही. आपल्यव लेकीने तवलुक्यवलव जवऊन
बवरवर्ीची परीक्षव शदली. िहवदेर्वच्यव कृ पेने सगळां कवही छवन
होत आहे. उिवलव जव्त कविवलव लवर्ू नको ! ती आधीच
अभ्यवस करून थकली त्यवत पेपरां शदली. आतव शतलव आरवि
करू दे...! आई िधेच शचडुन म्हिवली ‘‘ शतच्यव िनवलव र्वटेल
ते करत बस म्हिव ’’ , पोरीने बवरवर्ीची अर्घड परीक्षव शदली
हे खरां आहे ! म्हिनू शतलव डोक्यवर्र घेऊ नकव...! उिव लेकीची
जवत आहे. एक नव एक शदर्स दसु ऱ्यवच्यव घरी नवांदवयलव जवर्ां
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लवगिवर...! नसु ते शिक्षि असनू चवलिवर नवही. तर घरवतली
कविां पि करतव आली पवशहजे. एर्ढ्यव शदर्स नसु ती िवळव...!
िवळव...! िवळवच होती. आतव िी शतलव घरवतली सर्ा कविां
शिकर्िवर आहे. तम्ु ही लय लेकीची बवजू घेऊ नकव ! िलव
पि शतची कवळजी आहे. आई िोठ्यव िोठ्यव आर्वजवत बोलत
घरवत शनघनू गेली. थोड्यवर्ेळवने आईने िलव आर्वज शदलव.
उिव...! ये उिव...! उठ आतव. शकती र्ेळ झोपिवर. हवत-पवय,
तोंड धऊ
ु न देर्वलव शदर्व लवर्. आईने आर्वज देतवच िी
दचकून उठले. बवपरे ...! शकती र्ेळ झवलव झोपनू . शकती
शदर्सवांनी दपु वरी िवतां झोप लवगली. िी गरि पवण्यवने हवत तोंड
धऊ
ु न फ्रेि झवले. देर्वपविी शदर्व लवर्लव, देर्वलव हवत जोडून
नि्कवर के लव. शिटलेल्यव डोळ्यवपढु े अचवनक िहवदेर्वच्यव
िांशदरवच्यव पवयऱ्यवर्र चढिवरव तो तरूि आठर्लव. त्यव
आठर्िीने जरव प्रसन्सन र्वटले. त्यव शदर्सवपवसनू कव कुिवस
ठवऊक ! तो तरुि आठर्लव की िलव खपू छवन र्वटवयचे.
सट्टु ीचे शदर्स िजेत चवलले होते. रोज धिवल-ि्ती,
िैशत्िीसोबत गप्पव-टप्पव िवरत र्ेळ जवत होतव. उद्यव सोिर्वर
आहे सकवळीच िहवदेर्वच्यव देर्ळवत जवऊन येऊयव असव
िनविीच िी शर्चवर करत होते. शर्चवर करत करत िलव कधी
झोप लवगली कळले सद्ध
ु व नवही. सकवळी लर्कर उठून
िहवदेर्वच्यव दिानवलव िी शनघवले. आज िवत् िी िैशत्िींनव
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सोबत घेतले नवही. िी एकटीच सकवळी सकवळी िांशदरवत
पोहोचले. पजु वरी कवकव पजू व करतच होते. िी िहवदेर्वच्यव
शपांडीची िनोभवर्े पजू व के ली र् दिान घेतले. बवहेर येऊन
िशां दरवच्यव पवयरीर्र थोडवर्ेळ बसले. तेर्ढ्यवत त्यवशदर्िीचव
तो तरुि आजही उघडव धोतर नेसनू , खवांद्यवर्र घवगर घेऊन,
िांशदरवकडे येत असलेलव िलव शदसलव. िी एकटक त्यव
तरुिवकडे बघतच रवशहले. तो झपवझपव िांशदरवच्यव पवयऱ्यव
चढून िांशदरवच्यव गवभवऱ्यवत शिरलव. िी आज त्यवलव िन भरून
पवशहले होते. अगदी उांचपरु व, गवरिे डोळे , देखिव होतव तो...!
त्यवलव बघनू िलव प्रसन्सन र्वटले. चलव िहवदेर्व बरोबर यवही
िहवदेर्वचे दिान झवले असे िनविी पटु पटु त िी घरी आले.
आज शदर्सभर िवत् त्यव तरुिव शर्र्यीचे कुतूहल िनवत सवरखे
घोळत होते. िी आतव देर्ळवत जवयलव सोिर्वरची र्वट बघत
नव्हते. िी रोज देर्ळवत जवऊ लवगले. िहवदेर्व बरोबर त्यव
तरुिवचे दिान िलव घ्यवर्े र्वटू लवगले. पवयऱ्यव चढत चढत तो
तरूिही िवझ्यवकडे चोरून बघवयचव. पि िी त्यवलव बोलवयची
शहम्ित के ली नवही. िी रोजच िहवदेर्वच्यव देर्ळवत जवऊ
लवगले. यवने िवझे बवबव खूप आनांदी होते. पोरगी खपू धवशिाक
झवली असे त्यवांनव र्वटू लवगले. िी एक शदर्स ठरर्ले ! कोि
कुठलव हव तरुि? रोज िशां दरवत येतो. यव अगोदर त्यवलव आपि
पि गवर्वत कधीच बशघतले नवही. हव गवर्वत कुठे ही शदसत
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नवही. िवत् िांशदरवत हिखवस येतो. के र्ळ योगवयोग कव होईनव
परांतु सरुु र्वतीलव तो िलव भेटत गेलव. उद्यव िवत् त्यवलव नवर्
गवर् शर्चवरवयचे. ठरल्यवप्रिविे िी िांशदरवत आले. िहवदेर्वचे
दिान घेऊन पवयरीर्र बसले. तो तरुि नेहिी प्रिविे हवतवत
धोतर धरुन, खवांद्यवर्र पवण्यवची घवगर घेऊन पवयऱ्यव चढत
चढत िशां दरवकडे येत होतव. िवझ्यव जर्ळ येतवच ! िी त्यवलव
आर्वज शदलव. कोि आपि? नर्ीन शदसतव यव गवर्वत ! तो
िवत् एकही िब्द न बोलतव िांशदरवत शनघून गेलव. िलव जरव
आियाच र्वटले ! तो एक िब्दही न बोलतव शनघनू गेलव. एकतर
बशहरव असवर्व, नवहीतर जव्तीचव िहविव तरी असेल ! असे
िी िोठ्यवनां े पटकन बोलून गेले. आज िवत् तो घवईगडबडीत
पजू व करून िांशदरवच्यव बवहेर आलव. िी िवत् त्यवच्यव िवांत
रवहण्यवने रवगवर्नू अध्यवपही पवयऱ्यवर्र त्यवच शर्चवरवत बसनू
होते. तेर्ढ्यवत त्यवने िलव हळूच आर्वज शदलव. िगविी
आपि िलव आर्वज शदलव होतव नव...! हो...! पि आपल्यवलव
ऐकू येत नवही र्वटतां ! तो तरुि गवलवतल्यव गवलवत हसत
म्हिवलव, ‘‘ तसे नवही कवही, िलव छवन ऐकू येते ’’ पि िी
सकवळी िहवदेर्वचे दिान घेतल्यवशिर्वय कोिवलवच बोलत
नवही. िवझव तसव शनयिच आहे. अरे र्व...! छवन...! शनयि आहे
तिु चव ! आम्हवलव नवही असे शनयि र्गैरे आर्डत. देर्वने छवन
तोंड शदले सगळ्यवांनव बोलण्यवसवठी त्यवलव किवलव शनयि
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हर्ेत. िी नेहिी कधी कुिविी न बोलिवरी आज िवत् यव
अनोळखी तरुिविी धीटपिे शबनधव्त बोलत होते. िधेच तो
म्हिवलव, ‘‘ िी िहवदू शिठवईर्वलव ’’ आम्ही यव गवर्चे नवही.
आम्ही िळ
ू चे ''रवज्थवनचे'' आहोत. िवझ्यव बवबवचव शिठवई
चव व्यर्सवय आहे. आम्ही गवर्ोगवर् शिठवई शर्कत शफरत
असतो. यव गवर्वत शिठवईचव व्यर्सवय बरव चवलतो म्हिनू
गेल्यव सहव िशहन्सयवपवसनू येथेच र्व्तर्वस आहोत. िलव लहवन
पिवपवसनू िहवदेर् खपू आर्डतो. म्हिनू िवझे नवर्ही िहवदचू
पडले. तसे िवझे जन्सिनवर् खरे “ चदां नशिर् '' आहे. तसेही
िवझ्यव दोन्सही नवर्वत िहवदेर् आहेतच की ! तम्ु हवलव जे
आर्डेल ते लक्षवत ठे र्व. तिु चे कवय नवर्? तुम्ही पि रोजच
िहवदेर्वच्यव देर्ळवत येत असतव ! तिु च्यवही नवर्वत...!
िहवदेर् आहे की कवय? अगदी गोड आर्वज होतव िहवदचू व.
अशतिय प्रेिळ र् चवांगल्यव भवर्नेने तो िवझ्यविी बोलत होतव.
जिू आिची खपू शदर्सवांची ओळख असल्यवसवरखे आम्ही
िांशदरवच्यव पवयऱ्यवर्र बोलत उभे होतो. िी एकव अनोळखी
तरुिवसोबत शबनधव्त बोलत आहे यवचे भवन िलव रवशहलेच
नव्हते. िहवदनू े िलव पन्सु हव एकदव शर्चवरले. तिु चे नवर् कवय?
की तम्ु हवलव पि ऐकू येत नवही. िी िगविी त्यवलव बशहरव
म्हिवले त्यवने ते ऐकले होते. िी त्यवलव नवर् न सवांगतव तसेच
लवजत...! लवजत...! पटवपटव पवयऱ्यव उतरून घरवकडे शनघनू
64

संस्काराचे मोती

राजेंद्र शेळके

आले. िहवदू खपू र्ेळ एकव जवगेर्र उभव रवहून िलव बघतच
होतव. रोज र्वटवयचे हव तरुि कोि आहे. आज िवत् त्यवच्यविी
बोलून सगळ्यव प्रश्वांची उत्तरे शिळवली. शकती गोड आहे नवर्
त्यवचे 'चदां नशिर् ' अगदी नवर्वप्रिविे शिर्वचव भक्त िोभतो.
िी आतव िहवदेर्वच्यव देर्ळवत न चक
ु तव रोज जवऊ
लवगले. िहवदेर्व बरोबर िहवदचु ेही दिान घेण्यवचव शनत्यक्रिच
िवझव झवलव होतव. िलव िहवदू आर्डू लवगलव होतव. िलव
त्यवच्यवशर्र्यी आकर्ाि र्वटू लवगले होते. सहज म्हितव
म्हितव िी त्यवच्यव प्रेिवत पडले होते. आज िवत् किवलच
झवली होती. तो िवझ्यव आधी देर्ळवत येऊन पूजव करुन
पवयऱ्यवर्र िवझी र्वट बघत होतव. िी िांशदरवच्यव पवयऱ्यव चढून
त्यवच्यव जर्ळ जवतवच त्यवने आर्वज शदलव. ‘‘ उिव हव घे
प्रसवद, िी बनर्लेली शिठवई आहे.’’ तझ्ु यव नवर्व इतकीच
शिठवई पि गोड आहे. असे म्हिनू िहवदू शनघनू गेलव. िी िवत्
शर्चवरवत पडले ! आपले नवर् यवलव कसे कवय कळले. िहवदू
शिठवईर्वलव होतव खरव ! पि शिठवई इतकवच शदसवयलव गोड,
्र्भवर्ही गोड, र् बद्ध
ु ीने ही गोड होतव. त्यवने पजु वऱ्यवक
ां डून
िवझ्यव शर्र्यीची सर्ा िवशहती शिळशर्ली होती. िवझ्यवप्रिविे
िीही त्यवलव खपू आर्डत होते पि त्यवने तसे कधी बोलून
दवखर्ले नवही. लोकवांच्यव नजरव चक
ु र्नू िांशदरवत भेटिे, बोलिे
आिचे सरू
ु च होतेे़. सकवळी सकवळी जिू िहवदेर् पजु वरी,
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िहवदू र् िी फक्त आम्हव शतघवांनवच बोलर्त होतव. आिच्यव
शतघवांशिर्वय सकवळी कोिीच लर्कर िांशदरवकडे येत नव्हते.
त्यविळ
ु े आम्ही िांशदरवच्यव पवयऱ्यवर्र बसून एकिेकवांिी बोलत
बसवयचो. एकिेकवच्ां यव आर्डी शनर्डी, ्र्भवर्, शर्चवर,
आचवर िवशहती झवले होते. आम्हव दोघवांचे एकिेकवांर्र खपू प्रेि
होते पि तसे कुिी बोलून दवखर्त नव्हते. त्यविळ
ु े आम्ही शित्
म्हिनू एकिेकवांिी र्वगत होतो. आिची िैत्ी देर्ळवतील
िहवदेर्वलव, पजु वरी कवकवलव र् आम्हवलवच िवशहत होती.
आम्ही पजु वरी कवकव इतके च िहवदेर्वचे भक्त झवलो होतो.
िहवदिु ळ
ु े िलवही भशक्तची गोडी लवगली होती. िवझे प्रेि
िळ
ु वतच तवरुण्यवतील जरी होते तरी ते भक्तीच्यव गोड रसवळ
र्विी प्रिविे होते. िलव िहवदू िनवपवसनू आर्डवयचव तो
त्यवतील सद्गनु विळ
ु े ! त्यविळ
ु े आिच्यव प्रेिवत कृ ष्ि-रवधे
सवरखव िैत्ीचव प्रेि भवर् अशधक होतव. बवरवर्ीच्यव
परीक्षेनतां रचव सट्टु ीचव कवलवर्धी िहवदच्ु यव प्रेिवत िजेत जवत
होतव. थांडी म्हितव म्हितव शहर्वळव र् उन्सहवळव दोन्सही ऋतू कधी
सांपले कळलेच नवही. शनकवलवची तवरीख जर्ळ येत होती. िी
पवस झवल्यवर्र िहवदू ्र्तः तयवर के लेली शिठवई देर्ळवत
िहवदेर्व जर्ळ ठे र्िवर होतव. िी त्यवलव सवगां नू ठे र्ले होते िी
पवस झवले की िवझ्यव बवबवांनव घेऊन तझ्ु यव शिठवईच्यव दक
ु वनवत
येईल. िहवदू ऐरर्ी िलव अनेक र्ेळव दक
ु वनवत यवयलव आग्रह
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करत असे पि कवरि सवपडत नव्हते. त्यविळ
ु े शनकवलव शिर्वय
ते िक्य होिवर नव्हते. तू तयवर के लेली शिठवई िलव शर्कत
देिील ! िी ती शिठवई घेऊन सवयांकवळी देर्ळवत येईल. तू सद्ध
ु व
सवयक
ां वळी देर्ळवत ये असे आम्ही एकिेकवनां व सवांगनू ठे र्ले
होते. आिच्यव िैत्ीशर्र्यी िवझ्यव बवबवांनव, आईलव कोिवलवच
कवही िवहीत नव्हते. आम्ही दोघे िांशदरवत चोरुन भेटवयचो !
त्यविळ
ु े फवरसे कोिवलवच आिच्यवर्र िांकव येण्यवचे कवरिच
नव्हते.
अखेर शनकवलवचव शदर्स उजवडलव. िी सकवळीच
िहवदेर्वच्यव िांशदरवत जवऊन दिान घेतले. चवांगले िवका
पडण्यवचे देर्वलव सवकडे घवतले. िहवदनु े प्रसन्सन चेहऱ्यवने िलव
िभु ेच्छव शदल्यव र् सवयांकवळी िवझ्यव हवतवने तल
ु व शिठवई
भरर्ेल असे सवांगीतले. िी लगबगीने घरी आले. बवबव शनकवल
बघवयलव तवलक्ु यवलव जविवर होते. आज सकवळपवसनू घरवत
शनकवलवच्यव उत्सवहवची धविधिू होती. आई तर नेहिीप्रिविे
िवझ्यवर्र शचडून होती. ‘‘ कवरटी कवय शदर्व लवर्ते िहवदेर्वस
ठवऊक ’’ असे म्हिनू आई देर्घरवत शदर्व लवर्ते. बवबव
तवलक्ु यवलव शनकवल पवहण्यवसवठी जवतवत. िी र् आई घरी
शनकवलवची आतरु तेने र्वट पवहत होते. दपु वरचे तीन र्वजले होते
बवबव अचवनक दवरवत येऊन उभे रवहतवत. िी पळतच बवबव
जर्ळ जवऊन शर्चवरले, ‘‘ बवबव कसव लवगलव शनकवल ’’ बवबव
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जोरवत म्हितवत, ‘‘ िवझां लेकरू पवस झवलां ! ’’ िवळे तनू
पशहलव क्रिवांक आलव पोरी तझु व ! बवपवचां नवर् किवर्लां !
िवझ्यव शनकवलवने बवबवांनव खपू आनांद झवलव होतव. तो त्यवांच्यव
चेहऱ्यवर्र ्पष्ट शदसत होतव. बवबवनां ी येतवनवच तवलक्ु यवर्रून
शिठवई आिली होती. िी पळत पळत देर्घरवत जवऊन देर्वच्यव
पवयविी शिठवई ठे र्ली. आईलव, बवबवलव शिठवई भरर्ली.
आईबवबवांनी सद्ध
ु व िलव शिठवई भरर्ली. आज घरवत सगळे जि
आनांदवने नवचत होते. शनकवलवच्यव आनांदवने कधी र्ेळ शनघनु
गेलव कळलेच नवही. रवत् झवली ! िलव एकदि िहवदू ची
आठर्ि झवली. त्यवलव िी शिठवई घ्यवयलव येईल असे
सवांशगतले होते. तो शबचवरव िवझी र्वट पवहत असेल. कदवशचत
िी गेले नवही म्हिजे नवपवस झवले असेल ! असव तर त्यवचव
सिज झवलव नसेल. आपि ठरल्यवप्रिविे िांशदरवत जवयलव हर्े
होते. िी पवस झवले हे िहवदल
ु व कळर्वयलव पवशहजे होते. िवझव
पशहलव नांबर आलव ! हे ऐकून त्यवलव खपू आनदां झवलव असतव.
िलव त्यवच्यव हवतची शिठवई खवयची होती. यव शनकवलवच्यव
घवईगडबडीने िी सवयांकवळी िांशदरवत जवयलव शर्सरून गेले.
िलव िहवदचु ी खुप आठर्ि येत होती. पि कवय करिवर !
आतव तर रवत् झवली. िी ठरशर्ले ! उद्यव सकवळीच िशां दरवत
जवयचे. िहवदेर्वचे दिान घेऊन ही गोड बवतिी िहवदल
ु व
सवांगवयची. त्यवच्यव हवतून शिठवई खवतव खवतव त्यवलव सवांगून
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टवकवयचे. तू िलव खपू आर्डतो. िवझे तझ्ु यवर्र खपू प्रेि आहे.
ही उिव तझु ी कवयिची व्हवयलव तयवर आहे. त्यवलवही िी
आर्डते ! तो िवझ्यव प्रेिवलव नवही म्हििवर नवही िलव शर्श्ववस
आहे. कोि कुठलव िहवद.ू ..! कुठून आलव...! कुठे जविवर...!
कोित्यव जवतीचव, कोित्यव धिवाचव यवचव िी शर्चवरही के लव
नव्हतव. यवशर्र्यी त्यवलव कधी शर्चवरले सद्ध
ु व नवही. िवझ्यव
्र्च्छ, सांदु र, प्रेिळ िनवने िहवदल
ु व ्र्ीकवरले होते. प्रेिवलव
जवत, पवत, धिा, गरीब, श्रीिांत, प्रवांत हव भेद नसतो हे िवझ्यव
प्रेिवने दवखर्नू शदले होते. िहवदु िवझव झवलव नवही तरीही उिव
िवत् िहवदचु ी झवली होती. िहवदेर्वच्यव आिीर्वादवने र् सवक्षीने
िी िहवदच्ु यव प्रेिवत पडले होते. हे िवत् खरां आहे ! तो िलव
पशहल्यवांदव िांशदरवच्यव पवयरीर्र भेटलव. आयष्ु यवत यवपढु े उिव
िहवदचु व हव जोडव आयष्ु यभरवसवठी िांशदरवच्यव पवयरीर्र एकत्
घट्ट जोडवर्व एर्ढीच िवझी इच्छव आहे. त्यव शदर्िी रवत्ी
िहवदच्ू यव आठर्िीत कधी झोप लवगली कळलेच नवही. िी
सकवळी लर्कर उठून ! पजू ेचे तवट घेऊन खि
ु ी खि
ु ीत िांशदरवत
आले. िहवदेर्वचे दिान घेतले. िहवदेर्वलव िहवदचु ी शिठवई
ठे र्वयची आहे म्हिनू िवझ्यव जर्ळचव प्रसवद िी तवटवतच रवहू
शदलव. नेहिीप्रिविे पवयरीर्र येऊन बसले. िहवदचु ी र्वट पहवत
आतरु तेने दरू र्र नजर लवर्नू बसले होते. नेिकी आज िहवदल
ु व
यवयलव उिीर झवलव होतव. तो अद्यवपही आलव नवही म्हिनू
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िलव त्यवचव खपू रवग येत होतव. िलव ्र्तःच्यव हवतवने शिठवई
भरिवर होतव ! पि आज अध्यवप आलव कसव नवही ! यव
शर्चवरवने िवझी तळिळ होत होती. िलव खपु र्ेळ झवलव होतव
पवयरीर्र बसनू ! पि िहवदू आलवच नवही. पजु वरी कवकव नेहिी
प्रिविे पजु व आटपनू बवहेर आले. िवझ्यव जर्ळ येऊन म्हिवले
‘‘ आतव शकतीही र्ेळ दरू र्र नजर लवर्नू बसली तरी कवही
फवयदव होिवर नवही ’’ िहवदू आतव कधीच येिवर नवही. हव घे
प्रसवद...! तोंड गोड कर...! िहवदनू े तझ्ु यवसवठी ही शिठवई
िवझ्यवजर्ळ शदली आहे. पजु वरी कवकव कवय बोलत होते िलव
कळतच नव्हते. भर्ु ळ आल्यवसवरखे नसु ते िशां दर िवझ्यवभोर्ती
गरगर शफरत होते. िी नुसती कवर्रीबवर्री होऊन िहवदल
ु व
िोधत होते. पजु वरी कवकव पढु े म्हिवले, ‘‘ पोरी िहवदु कवल
सवयांकवळी िांशदरवत शिठवई घेऊन आलव होतव. ’’ त्यवने तझु ी
खपू र्ेळ र्वट पवशहली. िेर्टी शनरवि होऊन िवझ्यवजर्ळ
शिठवई देऊन शनघनु गेलव. जवतवनां व िलव म्हिवलव की, ‘‘ शिठवई
सकवळी िहवदेर्वलव ठे र्व र् उरलेली उिवलव द्यव. ’’ शतलव सवांगव
तझु व शित् िहवदू रवत्ीच गवर् सोडून गेलव आहे. तेही कवयिचे...!
पजु वऱ्यवचे िब्द ऐकून ! िी िवत् थडां ीच्यव शदर्सवत पवण्यवचे
बफा बनवर्े तिी ्तब्ध गोठुन गेली होते. एकव क्षिवत ्र्प्नवचां व
डोंगर कोसळून पडलव होतव. भक
ांु पवने जिीन हवदरवर्ी तसे िवझे
पवय लटपटत होते. एकव क्षिवत िी िहवदच्ु यव प्रेिवत पोरकी
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झवले होते. अचवनक िहवदचु े जविे हे अनेक प्रश्वांचे कोडेच
आतव उरले होते. गल
ु वबी थांडीत िांशदरवच्यव पवयऱ्यवर्र सरू
ु
झवलेली िवझी िैत्ीची प्रेि कहविी, िांशदरवच्यव पवयरीर्रच अिी
शर््कटून पडेल असे िलव ्र्प्नवतही कधीच र्वटले नव्हते.
दोघवांनवही एकिेकवचां प्रेि कळलां होतां ! पि ते व्यक्त न होतव
कवयिचां िक
ू ां झवलां होतां ! पुन्सहव कधीही व्यक्त न होण्यवसवठी...!
असांख्य प्रश्वांचे कवहूर िवगे सोडून िहवदू आयष्ु यवच्यव र्ळिवर्र
पन्सु हव कधी? कुठे ? भेटेल यवचव ठवर्शठकविव न सवांगतव िवझ्यव
आयष्ु यवतनू कवयिचव शनघनू गेलव होतव.

71

संस्काराचे मोती

राजेंद्र शेळके

सहव
पाऊलिाट

शदर्स िवर्ळतीलव आलव होतव. अगां िवतील र्डवच्यव
झवडवर्र नेहिी प्रिविे पक्षवांनी जिवयलव सरुु र्वत के ली होती.
सर्ा पक्षी र्डवच्यव झवडवर्र आले की, त्यवांची शकलशबलवट सरू
ु
होत असे. हे पक्षी जिू आिच्यव घरवतील सद्य झवले होते. िी
घरवतनू ओजां ळभर दविे आिनू अांगिवत टवकले. तसे हळूहळू
र्डवच्यव झवडव र्रील पक्षवांनी अगां िवत दविे शटपवयलव सरुु र्वत
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के ली. िोहनच्यव बवबवांची र्वट पहवत िी दरर्वजवतच उभी होते.
िोहनचे बवबव तवलक्ु यवच्यव गवर्वलव एकव िेठशजकडे कविवलव
होते. ते रोज सकवळी कविवर्र जवत असे र् सवयांकवळी शिळे ल
त्यव र्वहनवने घरी येत असे. आज त्यवांनव कविवर्रून यवयलव
जव्तच र्ेळ झवलव होतव. एरव्ही शदर्स िवर्ळवयच्यव दोन तवस
आधी ते घरी येत असत. आज िवत् शदर्स िवर्ळवयलव आलव
तरी त्यवचां व कवहीच पत्तव नव्हतव. िी बरवच र्ेळ त्यवचां ी र्वट
पहवत दरर्वजवतच उभी रवशहले. अांधवर पडू लवगलव तिी िवझी
शचांतव िवत् अशधकच र्वढू लवगली. िी शनरवि होऊन ्र्यांपवक
घरवत आले र् ्र्यपां वक करत बसले. आधीच त्यवनां व यवयलव
उिीर त्यवत ्र्यांपवक उशिरव म्हटल्यवर्र ते परत रवगवर्तील.
िी पटपट ्र्यपां वक करू लवगले. िी हळूच िोहनलव आर्वज
शदलव. िोहन बवहेर अांगिवत लक्ष ठे र् तझु े बवबव येतीलच
येर्ढ्यवत. तझु व अभ्यवस करत बस. शदर्सभर िवळे त कवय
शिकर्ले ते पहव जरव. िवळे तनू आल्यवपवसनू नसु तव खेळत
असतो. जरव अभ्यवसवकडे लक्ष दे, नवहीतर तझ्ु यव बवबव सवरखे
तल
ु वही रोजच तवलक्ु यवलव कविवलव जवर्े लवगेल. िोहन
शचडशचड करतच अभ्यवसवलव बसलव. इतरर्ेळी घरवत िोहन र्
त्यवचे बवबव खपू ि्ती करत बसतवत. िोहनलव फक्त ि्ती
करवयलव पवशहजे. अभ्यवसवचव खपू च कांटवळव करतो. असे िी
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िवझ्यव िनविीच बोलत होते. िवझव ्र्यांपवक आटोपलव िी
परत घरवच्यव दरर्वज्यवत येऊन उभी रवशहले. आतव िवत् सर्ात्
अांधवर पडलव होतव. रवत् सुरू झवली होती. गवर्वतील सर्ा लवईट
सरुु झवली होती. गवर् शर्जेच्यव लख्ख प्रकविवने उठून शदसत
होते. रवत् झवली तरी गल्लीतील िल
ु े िवत् र्त्यवर्र गोंधळ
करत होती. िी घरवत, दवरवत चकरव िवरत होते. िवझे किवतच
लक्ष लवगत नव्हते. िनवत नवही...! नवही...! त्यव िांकव येत
होत्यव. आतव बरवच उिीर झवलव होतव. िी िोहनलव जेर्ु घवतले
र् त्यवलव झोपवयलव सवांशगतले. तो थोड्यवर्ेळवतच झोपी गेलव.
दवरवत येऊन पवहते तर गल्लीत कवळां कुत्हां ी जवगां नव्हत.ां सर्ा
गवर् सविसिू शनपशचत पडलां होतां. गवर्वतील लोकां जेर्ि करुन
आपवपल्यव घरी िवतां झोपी गेले होते. एरव्ही देर्ळवत अध्यवा
रवत्ीपयांत भजन चवलत असते. आज िवत् देऊळही िवांत िवांत
आहे. पिू ा गवर्वत जिू िीच एकटी जवगी आहे. आज िी िवझ्यव
िनविी बोलत होते. िोहनचे बवबव अद्यवपही आले नवही यव
शचांतेने िी फवर अ्र््थ झवले होते. आतव िलव फवर भीती र्वटू
लवगली होती. िी दरर्वजव लवर्नू घेतलव र् घरवत एकटीच एकव
कोपऱ्यवत रडत बसले. िवझ्यवकडे रडण्यवशिर्वय दसु रव
पयवायही नव्हतव. िी एर्ढ्यव रवत्ी िोहनलव सोडून त्यवांनव
बघवयलव सद्ध
ु व जवऊ िकत नव्हते. िोहन शबचवरव छोटव
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असल्यविळ
ु े जेर्नू बवबवांची र्वट पवहत पवहत झोपी गेलव. िलव
िवत् िोहनच्यव बवबवचां ी शचांतव झोपू देत नव्हती. िी िेर्टी थकून
अांथरुिवर्र पडले. िलव डोळव लवगिवर तेर्ढ्यवत, दवरवची
कडी र्वजली. टकटक...! टकटक...! असव दोनदव-तीनदव
आर्वज आलव. िी पटकन उठले र् दवरवची कडी उघडण्यवसवठी
दवरवर्र गेले. क्षिभर शर्चवर के लव नेिकी कोि असेल? एर्ढ्यव
रवत्ी िोहनचे बवबव नसले तर...! आपि घरवत एकटेच आहोत.
कवय करवर्े? कसे करवर्े? यव शर्चवरवत पडले. तेर्ढ्यवत परत
दरर्वजवचव टकटक...! टकटक...! असव आर्वज आलव. िी
किीतरी शहिां त करुन हळूच शर्चवरले. कोि आहे ? बवहेरून
हळू आर्वज आलव. अग िीच आहे...! उघड लर्कर...! िीच
आहे म्हिवले, पि आर्वज िवत् र्ेगळवच र्वटतो. परत िी
शर्चवरले? िोहनचे बवबव कव? हो...! हो...! िीच आहे गां...!
उघड लर्कर...! िी पटकन दरर्वजवची कडी उघडली. एकदि
िोहनच्यव बवबवकडे बघून िवझ्यव पवयवखवलची जिीनच
सरकली. आकविवत र्ीज चिकवर्ी तिी अनेक प्रश्वांची र्ीज
िवझ्यव िेंदतू चिकली. िी प्रचडां घवबरले. िोहनचे बवबव रक्तवने
भरले होते. डोक्यवतनू प्रचांड घळवघळव रक्त र्वहत होते.
अांगवतील कपडे फवटले होते. सांपिू ा अांगवलव र्रखांडे लवगले
होते. पवयवत कवहीच नव्हते ते अनर्विी पवयी, रक्तवने
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िवखलेल्यव अर््थेत िवझ्यव सिोर उभे होते. त्यवांनव बघनू
िवझ्यव तोंडवतनू िब्दच फुटेनव, घसव जिू कवयिचव बदां झवलव
होतव. िी थरथरत्यव हवतवने िोहन च्यव बवबवांनव पकडले. कवय
झवले तम्ु हवलव...! हे ... कसां... कवय... झवले. िी त्यवांनव
घवबरलेल्यव अर््थेत बवहेरच प्रश् शर्चवरत बसले. त्यवांनव घरवत
घ्यवयचे भवनच िलव उरले नव्हते. िी एकदि भवनवर्र आले
त्यवनां व पटकन घरवत घेतले. दवरवची आतनू कडी लवर्ली. त्यवनां व
पटकन एक ग्लवस पविी आिनू पवजले. घरवतील सतु ी कपडे
आिनु त्यवांचे डोके पसु ले. सतु ी कपड्यवचव कवठ फवडून त्यवांच्यव
डोक्यवलव पट्टी बवधां ली. अांगवतील फवटके , रक्तवने भरलेले कपडे
बदलनू घेतले. त्यवांचे रक्तवने िवखलेले अांग पसु ले. त्यवांनव गरि
चहव करून पवजलव. िनवत अनेक प्रश्वच
ां े कवहूर िवजले होते.
पि अर््थवच अिी होती की, िी त्यवांनव यवर्ेळी प्रश् शर्चवरून
परत गोंधळवत टवकू िकत नव्हते. त्यविळ
ु े िी त्यवांनव एकही
िब्द न बोलतव गवदीर्र आरवि करवयलव सवशां गतले. घरवतील
आांबी हळदीचव खडव उगवळून तो गरि पवण्यवत शिजर्नू
घेतलव. हवतवपवयवर्र, डोक्यवर्र, िवर लवगलेल्यव शठकविी
शिजलेली गरि अांबी हळद लवर्ू लवगले. त्यवांची अर््थव पवहून
एकव डोळ्यवत पविी, तर एकव डोळ्यवत घरी सख
ु रूप
आल्यवचव आनदां झळकत होतव. िी हळूच त्यवांनव म्हिवले
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आरवि करव आतव सकवळी बोल.ू तिु ची अर््थव बघर्त नवही
हो िलव...! देर्वने असे कसे के ले तिु च्यवसोबत...! असे बोलनू
िी ्र्यांपवक घरवत जवऊन ढसवढसव रडू लवगले. पदरवचव बोळव
तोंडवत दवबनु धरलव तरी रडण्यवचव हुदां कव िलव आर्रे िवसव
झवलव होतव. आज िवझ्यव कपवळवच्यव कांु कवर्रच घवर् घवतलव
होतव. िोहनचे बवबव अशतिय िवांत ्र्भवर्वचे, कधी कुिविी
र्ैर नवही. सगळ्यवांिी शिळून शिसळून र्वगिवरे , िनवने अगदी
प्रविवशिक र् कष्टवळू हव िविसू कधीच कुिवचे र्वईट शचांतीत
नवही. आज यवांच्यवसोबत कवय झवले असेल?. िवझे िन िवत्
शर्चवरवच्ां यव कवहूरवने सन्सु न झवले होते. रवत् खपू झवली होती.
आज अन्सनवचव घवस आिच्यव दोघवांच्यव पोटवत गेलव नवही. िी
के लेलव ्र्यपां वक तसवच पडून होतव. परिेश्वरव सकवळी सकवळी
कुिवचे तोंड बशघतले कुिवस ठवऊक. आजचव हव र्वईट शदर्स
आिच्यव आयष्ु यवत कुिीकडुन आलव. आम्ही पररश्थतीने
गरीब होतो. पि कधीच कुिवपढु े लवचवर होऊन हवत पसरत
नव्हतो. िोहनच्यव बवबवांनी िलव सद्ध
ु व ्र्वशभिवनवने जगवयलव
शिकशर्ले होते. त्यव शदर्िी िलव शर्चवरव शर्चवरवत कधी झोप
लवगली कळलेच नवही.
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सकवळी उठल्यवबरोबर िी अांगिवत झवडून िेिवचव सडव
टवकलव. दवरवत रवगां ोळी कवढून घरवत आले. िोहन र् त्यवचे
बवबव अध्यवपही झोपूनच होते. एरव्ही सकवळी उठून कविवर्र
जवण्यवसवठी घवई करिवरे िोहनचे बवबव आज िवत् िवांत पडून
होते. िी त्यवांच्यव जर्ळ जवऊन त्यवांनव हळूच आर्वज शदलव.
अहो...! उठतव कव? ते िवत् शनपशचत पडून होते. त्यवांच्यव
डोक्यवलव खपू िवर लवगलेलव असवर्व? त्यवनां व कवहीच सचु त
नव्हतेे़. शदर्स उगर्नु खपू र्ेळ झवलव होतव. बवहेर कडक ऊन
पडले होते. िी घरवतील कविे आर्रून परत त्यवांच्यव जर्ळ
जवऊन त्यवनां व उठर्ले. िवझ्यव िदतीने ते कसेबसे उठले .चहव
पविी झवलव ते िलव घडलेलव सर्ा प्रकवर सवांगू लवगले. लक्ष्िी
िी आज कविवर्र गेल्यवर्र सकवळीच िवलकवांनी िवगच्यव
िशहन्सयवचव पगवर देतो म्हिनू सवांशगतले होतेे़. िवलक िलव
म्हिवले, प्रसवद जवतवनव तुझव िवगच्यव िशहन्सयवचव पगवर घेऊन
जव. िी त्यवनां व हो म्हिवलो, र् िवझ्यव कविवलव लवगलो. दपु वरी
िवलक जर्ळ येऊन सवांगु लवगले. प्रसवद आज िवत् कवि थोडे
जव्त आहे. तल
ु व थोडव र्ेळ होईल. हरकत नसेल तर...! एक
तवस शिल्लक थवांबनू तेर्ढे कवि सांपनू जव. िी त्यवांनव िवन
हलर्नु हो म्हिवलो र् िवझ्यव कविवलव लवगलो. शदर्सभर
रोजच्यव प्रिविे कवि के ले परांतु आज िवलकवने सवांशगतलेले
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शिल्लक कवि के ल्यविळ
ु े िलव उिीर झवलव. िी िवलकवलव
कवि सपां ल्यवचे सवगां नू शनघवलो. पि तेर्ढ्यवत िवलकवांनी िलव
आर्वज शदलव. िवगील िशहन्सयवच्यव पगवरवचे पवकीट िवझ्यव
हवतवत देऊन िवलक म्हिवले प्रसवद पैसे सांभवळून घेऊन जव. िी
िवन हलर्नू हो म्हिवलो र् शतथनू शनघून आलो. रोजच्यवप्रिविे
बस ्टँडर्र आलो खरव, पि आपल्यव गवर्ी येिवरी गवडी
शनघनू गेली होती. िी थोड्यव र्ेळ इकडे शतकडे शर्चवरपसू के ली
पि कोितेच र्वहन कवही शिळे नव. उिीर झवल्यविळ
ु े आपल्यव
गवर्वतील सर्ा र्वहने गवर्ी शनघनू आली होती. आपल्यव
गवर्वलव यवयलव एक पवऊल र्तव आहे. त्यवने र्ेळही किी
लवगतो र् आांतरही किी आहे. यव र्त्यवने आपि घरी जवऊयव
असे िी ठरशर्ले. परत गवडीची र्ेळ पहवत बसलो तर अधां वर
जव्त होईल म्हिनू िी त्यव पवऊल र्त्यवने शनघवलो. आपल्यव
गवर्वतील अनेक जि गवडी नवही शिळवली की यवच
पवऊलर्वटेने तवलक्ु यवलव ये जव करत असतवत. आम्हवलव
लहवनपिी तवलक्ु यवलव यवयलव जवयलव शहच पवऊलर्वट होती.
रवत्ी िवत् अधां वर पडल्यवर्र सहसव कोिी यव पवऊलर्वटेने येत
नवही र् जवत नवही. कवरि ही पवऊलर्वट एकदि दवट झवडीतनू
र् डोंगर रवांगेतनू जवते.त्यविळ
ु े लोकवांनव चोरवांची भीती र्वटते. िी
शर्चवर के लव आपल्यवसोबत कुठे लेडीज आहे? लहवन िल
ु ही
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नवही. आपल्यव एकट्यवलव कोि खविवर...! म्हिनू िी
लगबगीने पवऊलर्वटेने घरवकडे यवयलव शनघवलो. र्त्यवने थोडव
अांधवर पडलव होतव. पवऊलर्वट असल्यविळ
ु े कोिी येिवर
जविवर शदसत नव्हते. िी िवत् घरी येण्यवच्यव घवईने पटवपट
िवझ्यवच शर्चवरवत चवलत होतो. तेर्ढ्यवत अचवनक
िवझ्यवसिोर दोन-चवर िविसां आली. त्यवांनी िलव अडर्ले.
कोि कुठलव? नवर् गवर् शर्चवरले. िलव र्वटले नशर्नच
र्वटसरू असवर्े. त्यविळ
ु े िवशहती शर्चवर असवर्े. त्यवांनी िलव
थोडवर्ेळ शतथेच गप्पव िवरत उभे के ले. आजबू वजल
ू व कोिीच
नव्हते अगदी सविसिू िवतां र्वतवर्रि होते. ही िविसे कुठली?
अचवनक कुठून िवझ्यवसिोर आली. किव सवठी यवांनी िलव इथे
थवबां र्ले. हव शर्चवर िी िनवत करतच होतो. तोच एकव व्यशक्तने
िवझ्यव डोक्यवत जोरवत कवठी िवरली. िलव खवली पवडले र्
िवझ्यव जर्ळ कवही पैसे , सोने, िहत्र्वच्यव चीजर््तू आहेत
कव? ते तपवसु लवगले. िलव एकदि िवलकवने शदलेले पगवरवचे
पवकीट आठर्ले. आतव आपल्यव शखिवतील पैसे जविवर
म्हिनू िी त्यव िविसवि
ां ी खपू झटवपट करु लवगलो. िी त्यवनां व
शखिवतून पैसे घेऊच शदले नवही. त्यविळ
ु े ती िविसे खूप शचडली
र् त्यवांनी िलव िवरवयलव सरुु र्वत के ली. त्यवांनी िलव लवथव,
बक्ु यव, कवठीने िवरले. िवझ्यव शखिवतील पैसे कवढून घेतले र्
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ती पळून गेली. िी िोठ िोठ्यवने ओरडत होतो. र्वचर्व...!
र्वचर्व...! कुिीतरी िलव र्वचर्व...! पि रवत्ीची र्ेळ होती.
पवऊलर्वट सविसिू होती. कोिीही िलव र्वचर्वयलव येिवर
नव्हते. िलव डोक्यवत कवठी लवगल्यविळ
ु े बहुतेक चक्कर
आली असवर्ी. िी शतथेच खवली कोसळून पडलो. िलव कवय
होत आहे हे सिजलेच नवही. िी खपू र्ेळ शतथेच पडून होतो.
थोड्यवर्ेळवने डोकां थडां गवर पडले. रक्तवने िवझे डोके , तोंड,
कपडे भरले होते. िलव जवग आली तेव्हव िी, हळूच उठून
पवहतो तर अांधवरवत िी एकटवच र्त्यवत पडून होतो. िी
कसवबसव उठलो हळूहळू त्यव पवउलर्वटेने घरवकडे शनघवलो.
डोक्यवलव िवर, हवतवपवयवांनव िवर, सांपिू ा अांग झोडपल्यवर्विी
झवले होते. िवझ्यव डोक्यवतील रक्त गेल्यविळ
ु े िलव कवही सचु त
नव्हते. िी खपू थकल्यवसवरखव झवलो होतो. िलव खूप तहवन
लवगली होती पि जर्ळपवस अांधवरवत पविी कुठे च शिळिवर
नव्हते. िी फक्त घरी येण्यवसवठी एके क पवऊल टवकत पढु े पढु े
चवलत होतो. िलव िोहन र् तझु ी खपु आठर्ि येत होती.
िोहनच्यव बवबवांनव ही सर्ा कहविी सवगां तव सवगां तव खपू घवि
आलव होतव. त्यवांच्यव चेहऱ्यवर्र घवबरलेले भवर् शदसत होते.
िलव तर ही सर्ा हशकगत ऐकून चक्कर आल्यवसवरखे झवले. ते
रवत्ीचे चोर कसले...! दरोडेखोर म्हिव की...! त्यवनां ी तम्ु हवलव
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पैिवसवठी िवरले र् पैसेही घेऊन पळवले. दगडवच्यव कवळजवची
िविसां कुठली...! पैिवसवठी त्यवनां व िविसवचव जीर् सद्ध
ु व परकव
होतो. पैिवसवठी िविसवच्यव जीर्वर्र उठिवरी ही भतू च म्हिव
की...! िोहनच्यव बवबवांच्यव यव अर््थेतेिळ
ु े िी रवगवच्यव भरवत
िोठ्यव िोठ्यवने बोलत होती. जवऊद्यव पैिवपेक्षव तिु चव जीर्
र्वचलव...! हे िहत्त्र्वचे आहे. पैसे कवय कधीही किवर्तव येईल.
तम्ु ही पटकन चलव गवर्वतील डॉक्टरलव दवखर्नू गोळ्यव
और्ध घेऊन येऊयव. डोक्यवलव पि डॉक्टर पट्टी करून देईल.
आतव आठर्डवभर कुठे च जवयचे नवही. घरवतच आरवि करत
बसव. तिु च्यव त्यव दीड िहवण्यव िवलकवलव शनरोप पवठर्नू
सवांगव. तुम्ही येिवर नवही ते...! आशि हो...! घडलेली हकीगत
होऊ द्यव त्यवलव िवशहत. नवही तर त्यवलव र्वटेल पगवर शिळवलव
म्हिनू घरीच िौजिजव करत बसले. त्यवांनी एक तवस जव्तीचे
कवि लवर्ले नसते, तर हे सर्ा घडलेच नसते. ‘‘ लक्ष्िी
िवलकवर्र शचडून कवय फवयदव ’’ त्यवचां व यवत कवय दोर् आहे.
त्यवांनी आपल्यवलव जव्तीचे कवि सवांशगतले तर िवलक
पगवरवव्यशतररक्त थोडे पैसे शिल्लक देतवत. आशि हो...! त्यवनां व
िवशहत असते असे होिवर आहे तर त्यवांनी किवलव थवांबर्ले
असते. आपलेच निीब खरवब आहे. िहीनव भरवची किवई
गेली र्रून असव जीर्घेिव हल्लव झवलव. देर्वची पण्ु यवई कविी
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आली बघ म्हिनू िी र्वचलो. नवहीतर त्यव पवऊलर्वटेर्र िलव
सकवळ पयांत जवग आली नसती तर कदवशचत िी कधीच घरी
येऊ िकलो नसतो. तू नेहिी म्हितेस नव...! देर् आपल्यवलव
कवहीच िदत करत नवही. बघ...! आज देर्वने तुझी हवक
ऐकली...! िवझ्यव िदतीलव देर्च धवर्नू आले बघ...! देर्वनेच
िलव त्यव हल्ल्यवतनू र्वचर्ले. िोहनचे बवबव िवझी सिजतू
कवढत होते. पि िलव त्यव िवलकवचव रवगच आलव होतव.
गररबीने आिच्यव र्वट्यवर्र हे शदर्स आले होते. पररश्थती
िविसवलव िजबरू बनर्ते. ते असे...! िी िनवतल्यव िनवत
पटु पटु त देर्घरवजर्ळ गेले. देर्वलव हवत जोडून शर्नांती करू
लवगले. देर्व िवझ्यव कांु कर्वलव असेच बळ दे...! िवझ्यव
कांु कर्वलव नीट सवांभवळ...! तझु ी कृ पव आिच्यवर्र सदैर् रवहू
दे...! तझ्ु यव कृ पेने आज िोठ्यव सांकटवतनू िोहनचे बवबव
र्वचले. िी देर्वलव आरती लवर्नु ओर्वळले. आरतीचे तवट
घेऊन िोहनच्यव बवबवांनव आरती शदली. यवपढु े आतव कधीच
त्यव पवऊलर्वटेने येऊ नकव. िी िोहनच्यव बवबवांनव खडसवर्नू
सवशां गतले. हो...! ग.ां ..! लक्ष्िी िी यवपढु े नवही येिवर िोहनच्यव
बवबवांचे हे िब्द ऐकुन िलव जरव बरे र्वटले.
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सवत
सांस्कािाचे मोती

शनसगवाचव अनिोल ठे र्व म्हिजे कोकि होय. सौंदयवाने
नटलेल्यव यव कोकिवत कवज,ू फिस र् आब्ां यवच्यव बवगवांनी
अशधकच भर घवतली आहे. यव शठकविी जन्सिवलव आलो
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म्हिजे ्र्गासख
ु प्रवप्त झवल्यवसवरखे र्वटते. कोकिवतल्यव
शनसगारम्य र्वतवर्रिवतील िजव कवही र्ेगळीच होती. रवशधकव
िवर्िीचव जन्सि यवच कोकिवतील िवलर्िचव होतव. लग्नवनांतर
िवत् रवशधकव िवर्िींनव शचपळूिलव जवर्े लवगले. सवसरही
कोकिवतीलच शिळवले म्हिनू रवशधकव िवर्िी खूप खि
ु
होत्यव. “ िवहेर र् सवसर कोकिवत शिळवयलव फवर भवग्य
लवगते. ” असां त्यव नेहिी म्हिवयच्यव. लग्नवनांतर एकव र्र्वांनी
रवशधकव िवर्िींनव सांदु र कन्सयवरत्न प्रवप्त झवले. आई र् बवबव
िल
ु ीच्यव जन्सिविळ
ु े खपू च खि
ू होते. कवरि रवशधकव
िवर्िीच्यव सवसरी तीन शपढ्यवपवसनु िल
ु गी नव्हती. िल
ु ीच्यव
जन्सिवने तीन शपढ्यवांची उिीर् भरून कवढली होती. थवटविवटवत
िल
ु ीचे नवर् ठे र्ण्यवचव कवयाक्रि झवलव. रवशधकव िवर्िीच्यव
सवसरकडील सर्ा बवयकव, सवस-ू सवसरे , नर्रव, शदर असे सर्ाजि
िवलर्िलव आले होते. रवशधकव िवर्िीच्यव सवसनू े िल
ु ीच्यव
कवनवत कुरा ...! आर्वज करून कुसिु नवर् ठे र्ले. सर्वांनव
आर्डती कुसिु आतव चवर िशहन्सयवची झवली होती. कुसिु लव
आतव ्र्तःच्यव घरी नेण्यवसवठी शतचे बवबव िवलर्िलव आले
होते. रवशधकव िवर्िीची भरल्यव ओटीने सगळ्यवांनी पवठर्िी
के ली. कुसिु आतव बवबवांच्यव िवडां ीर्र जवऊन बसली होती.
आजोबव लवडवत कुसिु लव म्हितवत. लबवड कुठली...! बवबव
आले तर...! घरी जवण्यवसवठी तयवर झवली. आज तझु े
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रडने गवयब झवले. खपू रडून घेतले कुसिु बवई...! आिच्यव
िवलर्िी कवय तम्ु हवलव करित नव्हते कव...! आजोबवच्यव
लवडवने नवत खळखळून हसली. सर्वांनवही खळखळून हसू
आले...! रवशधकव िवर्िी, कुसिु , र् शतचे बवबव यवांनी
सगळ्यवांचव शनरोप घेतलव. एसटी बस शनघवली.
कुसिु ने आजोळ सोडले.
्र्तःच्यव गवर्ी शचपळूिलव जवयलव शनघवलेल्यव यव
शचिक
ु लीलव शनयतीचव खेळ कुठे िवशहत होतव...! जन्सिवलव
येिवऱ्यव प्रत्येकवलव ्र्तःच्यव भवग्यरे र्व बदलतव येत नवही.
देर्वने शलहून पवठर्लेल्यव भवग्यरे र्व भोगवव्यवच लवगतवत. िवत्
त्यव भवग्यरे र्व िविसवलव र्वचतव आल्यव असत्यव तर...!
्र्तःचे भवग्य अनेकवांनी बदर्ले असते. िवलर्ि र्रून
शचपळूि सहव तवसवचव र्तव होतव. गवडी जिी जोरवत धवर्ू
लवगली, तसव शखडकीतनू थांडगवर र्वरव आत येत होतव. थांडगवर
हर्ेिळ
ु े कुसिु लव छवन झोप लवगली होती. िवलर्ि र्रून गवडी
शनघनू चवर तवस झवले होते. आतव दोन तवसवत शचपळूि
येईल...! रवशधकव आपल्यव घरी सगळे कुसिु लव भेटवयलव
आतरु झवले आहे. नवर् ठे र्वयलव आले होते त्यवनांतर पन्सु हव
कुसिु लव पवहण्यवचव योग आलव नवही. कुसिु चे बवबव र्
रवशधकव िवर्िी बस िध्ये गप्पव िवरत होते. बस भरधवर् धवर्त
होती. अचवनक बसलव शबघवड झवली. ड्रवयव्हरचे बस र्रील
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शनयत्ां ि सटु ले र् बसचव िोठव अपघवत झवलव. बसचव अपघवत
एर्ढव भीर्ि होतव की, बस िधील जर्ळजर्ळ पांचर्ीस
लोकवांनव ्र्तःचव जीर् गिर्वर्व लवगलव. यव अपघवतवने िवत्
कुसिु च्यव डोक्यवर्रचे छत् हरर्ले होते. रवशधकव िवर्िी र् शतचे
पती दोघवांचे यव अपघवतवत शनधन झवले. यव भीर्ि अपघवतवत
िवत् नशिबवने भवग्यर्वन असिवरी कुसिु िवत् सख
ु रूप
बचवर्ली होती. यव अपघवतवच्यव बवतिीने िवलर्ि र्
शचपळूिची सर्ा िविसां हवदरून गेले होते. शनयतीच्यव यव क्रुर
डवर्वपढु े कोिवचेच कवही चवलत नवही. रवशधकव िवर्िी र्
कुसिु च्यव बवबवच्यव शनधनवच्यव बवतिीने सर्ा नवतेर्वईक फवर
हवदरून गेले होते. दःु खवच्यव अथवांग सवगरवत कुसिु च्यव
नशिबवची नवर् डुबली होती. चवर िशहन्सयवपूर्ी, कवही तवसवांपर्ू ी
निीबर्वन, भवग्यर्वन असिवरी कुसिु िवत् शनयतीपुढे हरली
होती. यव अपघवतवशर्र्यी सर्ा कोकिवत हळहळ व्यक्त झवली.
कुसिु िवत् सगळ्यवच्ां यव तोंडी निीबर्वन ठरली होती. यव
भीर्ि अपघवतवतनू देर्वने कुसिु लव सख
ु रूप बचवर्ले होते. हव
चित्कवर कसां कवय घडलव...! ते कुिवलवच कळत नव्हते...!
आई र् बवबवच्यव शनधनवने पोरकी झवलेली कुसिु िवलर्िी
परतली होती.
कुसिु चव सवांभवळ आतव िविव-िविी करू लवगले होते.
कुसिु ही रवशधकव िवर्िीची आतव िेर्टची आठर्ि होती.
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आजोळी कुसिु रवशधकव िवर्िीची उिीर् भरून कवढत होती.
कवळजवचव तक
ु डव गेल्यविुळे आजी-आजोबवांनव फवर धक्कव
बसलव होतव. पि कुसिु कडे बघनू थोडे फवर दःु ख हलके होत
होते. आजी-आजोबव, िविव-िविीच्यव लवडवत कुसिु िोठी
होत होती. रवशधकव िवर्िीच्यव ्र्प्नवांनव आतव कुसिु च्यव
रूपवने पिू ा करवर्े लवगिवर होते. ही जबवबदवरी ओळखनू
कुसिु च्यव िविवने कुसिु लव छवन सां्कवर शदले होते. घरवतील
सर्वांच्यव लवडवत कुसिु अनेक नर्ीन नर्ीन गोष्टी शिकत होती.
आजी आजोबवनां ी शतच्यव बवलिनवर्र खपू चवगां ले स्ां कवर के ले
होते. बोलिे, चवलिे, र्वगिे, अिव सर्ा गोष्टीत कुसिु
ससु ां्कवररत झवली होती. कुसिु लव बघतव बघतव सहव र्र्े पिू ा
झवले होते. यव र्र्ी िवळे त टवकवर्े लवगिवर म्हिनू कुसिु च्यव
आजोबवांनी गरुु जीिी तसे बोलून पि ठे र्ले होते. पवर्सवळव
सरू
ु झवलव होतव. धो...! धो...! पडिवऱ्यव पवर्सव बरोबरच
लहवन िल
ु वनां व आनदां देिवरी िवळवही सरू
ु झवली होती.
कुसिु च्यव आजोबवांनी िवळे च्यव पशहल्यवच शदर्िी िवळे त
जवऊन कुसिु चे नवर् गरुु जीकडे नोंदर्नु शदले. गरुु जींनी कुसिु लव
नवर् शर्चवरून बोलते के ले. खपू च गोड िल
ु गी आहे कुसिु ...!
हरिे कवकव अगदी तिु च्यवर्र गेली नवत...! असे म्हिनू , “
गरुु जींनी कुसिु चे तोंड भरून कौतक
ु के ले.’’ खपू हुिवर आहे
िल
ु गी...! एक शदर्स नवर् िोठे करे ल तिु चे...! नवतीच्यव
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हुिवरीने आजोबवांच्यव चेहऱ्यवर्र खूप शदर्सवांनी कव होईनव...!
पि थोडव आनांद झळकलव होतव. िवळे त नवर् दवखल होतवच
कुसिु लव गरुु जींनी नर्ीन पु्तके , पवटी र् लेखिी शदली. कुसिू
खपू आनदां ी झवली होती. आतव शनयिीत कुसिु ची िवळव सरू
ु
झवली. शदर्सभर िवळे त नर्नर्ीन गोष्टी शिकवयच्यव, घरी आले
की आजोबवांनव ते सवांगवयचे. िवळे त गरुु जी, घरी आजोबव यव
दोघवांच्यव शिकर्िीने कुसुि लर्करच शलहवयलव र् र्वचवयलव
शिकली होती. गशितवतही सर्ा शक्रयव करू लवगली.
शिक्षिवबरोबरच व्यर्हवर ज्ञवन पक्के झवले होते. घरवतील
कोिीही कोितेही कवि सवशां गतले की, कुसिु पळत-पळत कवि
पिू ा करवयची. ्र्तःतील नम्रपिव, बोलण्यवतील गोडर्व,
अभ्यवसवतील हुिवरी यविुळे कुसिु घरीदवरी सर्वांची लवडकी
कौतक
ु वस पवत् ठरत असे. आईर्शडलवांची उिीर् आतवपयांत
कुसिु लव घरच्यवनां ी भवसू शदली नवही. आई र्डीलव र्वचनू
पोरकी असल्यविळ
ु े शतचे फक्त लवड होत असे. शतच्यवर्र
कधीच कुिी रवगर्त नसे. कुसिु सध्ु दव तिी र्ेळ कधी येऊच
देत नव्हती. बघतव बघतव कुसिु चौथी पवस झवली. र्गवातनू
प्रथि आली र् शिष्यर्ृत्तीची परीक्षवही पवत् झवली. म्हिनू
गरुु जींनी हरिे कवकवच्ां यव घरी भेट देऊन कुसिु चे कौतुक के ले.
गरुु जी घरी येऊन कुसिु चे कौतक
ु करतवत. यविळ
ु े कुसिु चव
सर्वांनव अशभिवन र्वटलव. आजी आजोबव, िविव िविीच्यव
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स्ां कवरवने र् िवळे तील गरुु जीच्यव शिक्षिवने कुसिु पररपिू ा होत
होती.
बघतव बघतव कुसिु एस.एस.सी, एच.एस.सी िध्ये प्रथि
आली. कुसिु ने आपल्यव पशहल्यव नांबरची परांपरव कवयि ठे र्ली
होती. र्यवची अठरव र्र्े पिू ा झवली. शिक्षि, सां्कवर,
सिजतु दवर पिव यवबरोबरच सौंदयवानेही ती अधीक बहरली
होती. तवरुण्यवतील नर्चैतन्सय शतच्यव चेहऱ्यवर्र झळकत होते.
पि िळ
ु वत सां्कवरी असलेली कुसिु आपल्यव र्यवने र्
सौंदयवाने भवळून न जवतव यव र्यवतही ्र्तःची पवयरी ओळखनू
र्वगत असे. आतवपयांतच्यव प्रर्वसवत शतने खपू यि शिळर्ले
होते. पि आयष्ु यवत खुप कवही गिवर्ले सद्ध
ु व होते. जन्सिवनांतर
चवर िशहन्सयवत आईर्डील गिवर्ले होते. त्यवचां व चेहरव ही शतलव
आठर्त नव्हतव. पढु े दहवर्ीत असतवांनव ज्यवांनी आई-र्डीलव
प्रिविे सवांभवळले ते आजी-आजोबवही एकव पवठोपवठ शतलव
कवयिचे सोडून गेले. ती इतरवांसवठी निीबर्वन र्वटत होती. पि
्र्तःसवठी िवत् कि नशिबी होती. आतव आजी आजोबवांच्यव
पश्च्यवत कुसिु ची जबवबदवरी िविव र् िविीर्र पडली. िविवनां ी
कुसिु च्यव पढु ील शिक्षिवसवठी रत्नवशगरीलव चवांगल्यव
कॉलेजिध्ये प्रर्ेि घेतलव. र् कुसिु च्यव लग्नवसवठी एखवदव
चवांगलव िल
ु गव िोधिे सुरू के ले. आई-र्डील र् बशहिीच्यव
िनवलव िवांती लवभवर्ी असे कुसिु चे थवटविवटवत लग्न
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करण्यवचे िविवने िनविी पक्के के ले होते. ्थळ िोधण्यवची
िोहीि सरू
ु झवली अनेक शठकविी िविव जवऊन आले. पि
त्यवांनव योग्य असे ्थळ शिळत नव्हते. एके शदर्िी कुसिु च्यव
िविीच्यव नवतलगवतील एकव ्थळवचव शनरोप आलव. िविवनां ी
लगेच दोन चवर शदर्सवत येतो म्हिनू शनरोप शदलव. िविव र्
त्यवांचव सोबती दोघेजि िल
ु गव बघून आले. िविवांनव िुलगव खपू
आर्डलव होतव. त्यवशदर्िी िविवांनी कुसिु लव जर्ळ बोलवर्नू
घेतले. िविव कुसिु लव िल
ु वशर्र्यी सवांगू लवगले. बघ कुसिु
िल
ु गव कोकिवतीलच आहे. खेड जर्ळच त्यवचे छोटेसे गवर्
आहे. गवर्वर्र िेती आहे त्यवचां व शतथे िोठव र्वडव आहे.
कवजच्ू यव र् आांब्यवच्यव खपू िोठ्यव बवगव आहेत. िल
ु गव
पण्ु यवलव शिकत होतव तो आतव इशां जशनयर होऊन िांबु ईलव
िोठ्यव कांपनीत नोकरी करत आहे. िल
ु गव शदसवयलवही खूप
सदांु र आहे. त्यवचे आई-र्डील गवर्वकडेच रवहतवत. त्यवनां व िवत्
िल
ु गी शिकलेली र् शदसवयलवही सदांु र पवशहजे. लग्नवनतां र
िल
ु गव िल
ु ीलव िांबु ईलव सोबत नेिवर आहे. त्यविुळे िल
ु गी
शिक्षिव बरोबरच सां्कवररत र् िहरवत अॅडजेस होिवरी पवशहजे.
त्यवांनव िी तझ्ु यवशर्र्यी सर्ा खरी खरी िवशहती सवांशगतली. त्यवांनव
्पष्ट सवगां नू आलो िल
ु गी बघतवनां व तुम्हवलव कवय शर्चवरवयचे
ते शर्चवरव. आिची कुसिु लवखवत एक आहे. जसव
शिांपल्यवतील िोती चिकवर्व तिी ती सर्ा शठकविी ्र्तःच्यव
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स्ां कवरवांनी
चिकत
असते.
‘‘
िवझ्यव
रवशधकवतवईच्यव कवळजवचव तक
ु डव आहे तो...! ” तम्ु हवलव
नक्कीच आर्डेल...! दोन शदर्सवांनी बघवयलव येिवर आहे
असव शनरोप पवठर्लव त्यवनां ी...! आजच शनरोप शिळवलव. कुसिु
हे ऐकतच िविवच्यव सिोर बसनू होती. शतचे डोळे एकदि भरून
आले. लहवनपिी आई र्डील गेले. शनट आईचव चेहरव शतलव
आठर्त नवही. पि आई-र्शडलवांच्यव आठर्िीने िवत् ती
कधीकधी खपू अ्र््थ होत असे. िविवने शतलव जर्ळ घेत
शतचे डोळे पसु ले. र्ेडी आहेस कव त.ु ..? असे रडवयलव कवय
झवले. िल
ु गव नसु तव बघवयलव येतोय...! उद्यवच कवही घेऊन
जविवर नवही. आशि हो...! तसांही िांबु ईिध्ये रवहवयलव निीब
लवगतांय...! िांबु ई कवही सवध्यवसध्ु यव लोकवांचे िहर नवही. येथे
रवहवयलव पैसव र् ज्ञवन दोन्सही लवगते. िध्येच िविी म्हिवली, “
आपली कुसिु कवय अशिशक्षत आहे कव? ” ती एर्ढी शिकली,
स्ां कवरवने यव कुटुांबवत र्वढली, कुिवलव अिी ससु ां्कवररत
िल
ु गी आर्डिवर नवही. आिच्यव कुसिु बवईनवां आधी िल
ु गव
तर बघू द्यव...! त्यवांनव आर्डलव...? तरच पढु चे पढु े बघ.ू ..!
िांबु ईत िविसांच रवहतवत. यांत्वची पतु ळे नवही. कुसिु र् िविव
दोघेही िोठ्यवने हसतवत. िविव कुसिु कडे बघनू म्हितवत, “
तझु ी िविी म्हिजे आपल्यव घरची बॉस...! ” ती आपल्यव
दोघवांनव बोलण्यवत ऐकिवर नवही.
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पवहुिे येिवर म्हिनु िविवने घरवची सवफसफवई करून
घेतली. घरवसिोरील बवग, अांगिवतील के रकचरव र्ेचुन घेतलव.
आजी आजोबव गेल्यवपवसून घरवलव घरपि रवशहले नव्हते. जिु
घरवतील नर्चैतन्सय हरर्ले होते. आज शकतीतरी शदर्सवांनी
सांपिू ा घरवची ्र्च्छतव झवली. आज पवहुिे येिवर म्हिनू
कुसिु ने सकवळीच तयवरी के ली. खेड र्रुन पवहुिे आले, त्यवांनी
कुसिु लव बशघतले. शतलव अनेक प्रश् शर्चवरले जर्ळ जर्ळ
एक तवस कुसिु ची परीक्षव घेतली. कुसिु ने िवत् त्यवच्ां यव सर्ा
प्रश्वचां ी उत्तरे अचक
ू शदली. िल
ु गी पवहण्यवचव कवयाक्रि पवर
पडलव. िल
ु वने जवतवजवतव कुसिु पसतां असल्यवचे सवगां नू
टवकले. पढु ील बोलिी तम्ु ही िवझ्यव आई बवबव सोबत करून
घ्यव. लग्नवचव कवय िवनपवन असेल तो ठरर्नू घ्यव. असे
अजयरवर् यवांनी सवांशगतले. िविवांनी र् अजयच्यव आईर्शडलवांनी लग्नवची बोलिी करून लग्नवचव िहु ूता ठरर्लव.
ठरलेल्यव िहु ूतवार्र कुसिु र् अजयचे थवटविवटवत लग्न पवर
पडले. कुसिु जन्सि झवल्यवपवसनू एक शदर्स र्वडव सोडून गेली
होती. त्यवनांतर परत ती कधी यव र्वड्यवलव सोडून गेली नवही.
आज िवत् अजय सोबत कवयिची हव र्वडव सोडून सवसरी
शनघवली होती. िविवनां व कुसुिच्यव बवलपिवची आठर्ि झवली.
िविव िोठ्यवने रडू लवगले. कुसिु लव पोटच्यव गोळ्यवप्रिविे
शजर्वपवड जपले होते. कुसिु च्यव र्ीस र्र्वाच्यव आयष्ु यवत
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कधीही कुसिु लव रवगर्वयचे कवि पडले नवही. एर्ढी गिु ी र्
सर्ागिु सांपन्सन िवझ्यव आयष्ु यवतील िोती िी आज तम्ु हवलव देत
आहे. शतलव जीर्वपवड जपव असे अजय रवर्वांनव सवांगून िविव
पन्सु हव रडवयलव लवगले. सर्वांनी जड अतां करिवने कुसिु लव र्वटे
लवर्ले. सवसरी आल्यवर्र सर्वांिी ओळख झवली. लग्नवचव
िवनपवन सोहळव पवर पडलव. यवत जर्ळजर्ळ पांधरव शदर्स
लोटले होते. अजयच्यव सुट्ट्यव सांपल्यव होत्यव, त्यविळ
ु े अजय
र् कुसिु िांबु ईलव शनघनू आले. कुसिु ने ्र्तःचव सांसवर
थवटविवटवत उभवरलव होतव. कोकिवतील एकव छोट्यव खेड्यवत
जन्सिलेली ही िल
ु गी, आई बवपव र्वचनू िविवकडे रवशहली.
शिक्षि, र् सां्कवरवने नटुन िोठी झवली. आज एर्ढ्यव िोठ्यव
िांबु ई िहरवत र्व्तर्वस आली होती. लहवन पिवपवसनू हुिवर,
प्रविवशिक, ससु ां्कवररत असल्यविळ
ु े ती िांबु ईलव सहज रिनू
गेली. अजय र् कुसिु यवचां े शर्चवर खपू जळ
ु त होते. कुसिु
कोकिवतील एकव खेड्यवतील असनू ही शर्चवरवनां ी र् ज्ञवनवने
पढु वरलेली आहे. ती नेहिी आपल्यवलव प्रत्येक कविवत भक्कि
सवथ देते. नेहिी चवांगल्यव कविवसवठी प्रोत्सवशहत करते. यव सर्ा
गोष्टीिळ
ु े अजयलव शतचव खपू अशभिवन र्वटत होतव. हसत
खेळत ससां वरवची सहव िशहने कधी शनघुन गेले हे दोघवनां वही
कळले नवही. अजय कवि करत असलेल्यव कांपनीलव खपू िोठव
नफव झवल्यविळ
ु े कांपनीच्यव िवलकवने िांबु ईतील एकव िोठ्यव
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िहवगड्यव हॉटेलिध्ये पवटी आयोशजत के ली होती. यवसवठी
कांपनीतील िोठ्यव िोठ्यव पदवर्र कवि करिवऱ्यव किाचवऱ्यवांनव
सहकुटुांब पवटीचे शनिांत्ि शदले होते. अजय सद्ध
ु व यव कांपनीत
िोठ्यव पदवर्र कवि करत होतव. त्यविळ
ु े सहकुटुांब पवटीचे
शनिांत्ि शिळवले. अजय त्यवशदर्िी कांपनीतनू घरी आल्यव
आल्यव त्यवांने ही आनांदवची बवतिी कुसिु लव सवांशगतली.
शतलवही खपू आनांद झवलव. खपू शदर्सवांनी दोघवांनव कुठे तरी
बवहेर एन्सजॉय करतव येिवर होतव. िवझव नर्रव कांपनीत प्रविवशिक
र् धडपडीने कवि करतो. कांपनीच्यव नफ्यवत िवझ्यव नर्ऱ्यवचव
र्वटव आहेच की...! यवशिर्वय थोडीच हे शनित्ां ि शिळवले...!
िी नटून थटून िवझ्यव नर्ऱ्यव सोबत पवटीलव जविवर आहे.
कुसिु आज िोठ्यव थवटवत बोलत होती. कुसिु बवई सवहेब
नक्की यव...! तम्ु ही आम्हवलव रोज रोज आनांदवने कांपनीत
पवठर्तव नव...! त्यविळ
ु े च तर कांपनीच्यव िवलकवनां ी तल
ु व सद्ध
ु व
शनित्ां ि शदले. कुसिु शचडुन बोलली. बस आतव...! परु े झवले
कौतक
ु ...! हवत धऊ
ु न लर्कर तयवर व्हव. िी जेर्वयलव तवट
र्वढते.
िेर्टी कांपनीच्यव कवयाक्रिवचव शदर्स उजवडलव. आज
कांपनीलव सट्टु ी होती सर्ा किाचवऱ्यवांनव सवयांकवळी पवटीच्यव
शठकविी येण्यवचे शनिांत्ि होते. त्यविळ
ु े अजयरवर् आज खपू
र्ेळ झोपनू होते. रोज िवत् सकवळीच उठून तयवरी करवर्ी लवगत
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असे. र्ेळेचे सेकांदव सेकांदवलव िहत्त्र् आहे यव िांबु ईत...!
आिच्यव कोकिवत तवसन तवस र्वयव गेलव तरी कुिी टेन्सिन
घेत नवही. ही िांबु ई म्हिजे लोकवांचव श्ववस आहे. इथे कोि झोपते
र् कोि उठते हे कळतच नवही. िबांु ई िवत् चोर्ीस तवस जवगीच
असते. सवयांकवळी िी र् अजय छवन तयवरी करून पवटीसवठी
शनघवलो. खूप शदर्सवांनी सवयांकवळी नटून थटून आम्ही दोघे
बवहेर पडलो होतो. झगिगत्यव दशु नयेत प्रत्येक जि बवहेर
पडण्यवचव प्रयत्न करत असतो. येथे बवह्यरूपवलवच जव्त
शकांित आहे. िेर्टी आम्ही दोघे जि कांपनीच्यव पवटी िध्ये
पोहोचलो. खपू आलेिवन िहवगड्यव हॉटेल िध्ये पवटीचे
आयोजन करण्यवत आले होते. सर्वांसवठी बसण्यवची,
जेर्िवची, फोटो कवढण्यवची, नवचण्यवची, गप्पवगोष्टी करण्यवची
सर्ा प्रकवरच्यव व्यर््थव येथे करण्यवत आल्यव होत्यव. िवझे र्
अजयरवर्वचां े नर्ीन लग्न झवलेले असल्यविळ
ु े अनेक जि िवझी
ओळख शर्चवरत होते. यवच्ां यव कांपनीतील अनेक सहकवरी शित्
लग्नवलव आलेले नव्हते. त्यविळ
ु े प्रत्येकवलव िलव बघण्यवची
उत्सक
ु तव होती. अजय िवझी सर्वांिी ओळख करून देत होते.
आतव पवटीच्यव हॉलिध्ये गदी जिली होती. जो तो आपवपल्यव
ओळखीने शित्वि
ां ी सहकुटुांब गप्पव िवरत बसले होते. थोड्यवच
र्ेळवत कांपनीचे िवलक सर्वांनव िवगादिान करिवर होते. अजय
िलव घेऊन त्यवशठकविी असलेल्यव अनेक नशर्न गोष्टी दवखर्त
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होतव. अचवनक िवझ्यव पवयवलव कवही तरी टोचल्यवचे िलव
भवसले. िी खवली र्वकून पवयवलव कवय टोचले म्हिनू बशघतले
तर िवझ्यव पवयवजर्ळ गळ्यवतील एक हवर पडलेलव िलव
शदसलव. िी तो उचलनु हवतवत घेतलव. बघते तर अशतिय सदांु र
नक्षी असलेलव तो िहवगडव हवर असवर्व...! कुिीतरी श्रीिांत
बवईचव तो असेल...! िी पटकन तो हवर अजयजर्ळ शदलव.
अजयलव कुतूहल र्वटले येर्ढ्यव घवईत जो तो एन्सजॉय करण्यवत
व्य्त आहे. तल
ु व कसव कवय? हव हवर सवपडलव...! कुसिु एक
शिशनट इथेच थवबां ...! िी हवरवशर्र्यी िवईकर्रुन जवहीर करतो.
कुिवचव असलव तर? त्यवांनव लगेच परत करतव येईल. असे
म्हिनू अजय िवईक जर्ळ गेलव. िवईक हवतवत घेऊन
सगळ्यवांनव िवांत रवहण्यवचव त्यवनी इिवरव के लव. हॅलो फ्रेंड्स...!
शप्लज एक शिशनट लक्ष द्यव. एक िहवगडव लेडीज हवर िवझ्यव
पत्नीलव सवपडलव आहे. कुिवचव असेल तर प्लीज घेऊन जव.
हॉलिधील सगळे जि आर्वजवच्यव शदिेने बघू लवगले.
तेर्ढ्यवत तेथील एक नोकर पळतच आलव. “ सवहेब हव हवर
बवईसवहेबवांचव आहे. ” िी एकदि आियाचशकत झवलो.
कुसिु लव चक्क कांपनीच्यव िवलकवच्यव पत्नीचव हवर सवपडलव
होतव. त्यव िॅडिही आिच्यव कांपनीत सीईओ म्हिनू कवि पवहत
होत्यव. त्यवांनी लगेच चौकिी करून िलव र् कुसिु लव ्टेजर्र
बोलवर्नू घेतले. िॅडिच्यव हवतवत िवईक होतव. आम्ही दोघेही
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्टेजर्र पोहोचलो. िॅडिनी सर्वांनव हॅलो नि्ते...! म्हिनू
इिवरव के लव. सगळव हॉल आतव िवांत झवलव होतव. िॅडि
एकट्यवच बोलत होत्यव. लक्ष द्यव...! आज िवझव पन्सनवस
लवखवचव शहऱ्यवचव हवर दोन तवसवपर्ू ी हरर्लव होतव. कदवशचत
तो आतव पन्सु हव सवपडिवर नवही यव शचांतेने िी अ्र््थ होते. पि
कवय आिया आहे?...! तो आपल्यव कांपनीच्यव अजय
सवहेबवांच्यव पत्नीलव सवपडलव. त्यवांनी क्षिवचवही शर्लांब न
करतव हव हवर परत के लव. एर्ढे प्रविवशिक िविसां आपल्यव
कांपनीत कवि करतवत हे आिचे भवग्यच आहे. िी अजय र्
त्यवच्ां यव पत्नीचे िनवपवसनू ्र्वगत करते. शहऱ्यवच्यव हवरवपेक्षव
ससु ां्कवरीत िोत्यवसवरखी अजय र् कुसिु च्यव रूपवने
सां्कवरवचे दोन िोती आज शिळवले. त्यवचव अशधक आनांद
िलव झवलव आहे. िविसू कुठे जन्सिवलव आलव यवलव िहत्त्र्
नवही. िहर, गवर् यवपेक्षव स्ां कवर िहत्त्र्वचे आहेत. कुसिु
सवरखव स्ां कवरवचव िोती प्रत्येक घरवत जन्सिवलव यवयलव
पवशहजे. िी पन्सु हव एकदव दोघवांचे अशभनांदन करते र् त्यवांनव
धन्सयर्वद देते. आज कुसिु िळ
ु े पन्सु हव एकदव िवझी िवन उांचवर्ली
होती. ती शतच्यव अांगी असलेल्यव ‘ सां्कवरवने ’...! यवचव िलव
खपू आनदां झवलव.
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आठ
यात्रा

रविपरू हे गवर् नदीच्यव कवठवर्र र्सलेले होते. नदीच्यव
एकव शकनवऱ्यवर्र शहरर्ीगवर झवडी बहरली होती. तर दसु ऱ्यव
शकनवऱ्यवर्र रविपरु नवर्वचां टुिदवर गवर् उभां होतां. गवर्वतील
बहुतेक तरुि शिक्षिवसवठी, नोकरीशनशित्त िहरवत र्व्तर्वस
होते. गवर् छोटे असल्यविळ
ु े गवर्वत सर्वांनव कवि शिळिे िक्य
नव्हते. त्यविळ
ु े तरुि शपढी शिक्षिवनांतर नोकरीच्यव िोधवत दोन
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र्र्े र्वट बघत असे. सरकवरी नोकरी नवही शिळवली तर िहरवत
खवसगी कांपनीत नोकरी शिळर्त असे. गवर्वतील लोक िेती
व्यर्सवय करून पोट भरत असे. नदीलव पवर्सवळ्यवत दोन चवर
परू गेले की, शहर्वळव सांपेपयांत नदीत पविी र्वहत असे. त्यविळ
ु े
िेतीसवठी नदीच्यव पवण्यवचव र्वपर होत होतव. रविपूरची नदी
म्हिजे गवर्वतील सर्वांनव देर्वची देिगीच होती. िेतवत शहरर्व
भवजीपवलव, फळां, कडधवन्सय, ऊस, कवपसू अिव सगळ्यव गोष्टी
िेतकरी शपकर्त असे. रविपरू गवर्वतील भवजीपवलव रोजच
िहरवत जवत असे. अन्सनधवन्सय, फळ, भवजीपवलव, दधू र् पविी
यवनां ी रविपूर सिृद्ध होते. र्र्ाभर गवर्वतील लोकां कष्ट करण्यवत
व्य्त रवहत असे. गवर्वत नदीच्यव कवठवर्र खांडोबवचे परु वतन
सदांु र असे िशां दर होते. गवर्वचे ग्रविदैर्त यव िशां दरवलव सिजनू
गवर्करी खांडोबवची भक्ती करत असे. दरर्र्ी िवगािीर्ा
िशहन्सयवत चांपवर्ष्ठीलव गवर्वत खांडोबवची िोठी यवत्व भरत असे.
रविपरु ची खडां ोबवची यवत्व पचां क्रोिीत प्रशसद्ध होती. दरर्र्ी
भरिवऱ्यव यव यवत्ेलव गवर्वतील प्रत्येक नोकरदवर, तरुि,
बवहेरगवर्ी कविवशनशित्त असलेले प्रत्येक जि आठर्िीने येत
असे. गवर्वतील लेकीबवळी, पवहुिे, नवतलग, यवांनव यवत्ेचे
शनिांत्ि आर्जानू जवत असे. त्यविळ
ु े यवत्ेलव सर्ा नवतलग,
गवर्करी एकत् जित असे. त्यवचबरोबर खडां ोबवच्यव
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दिानवसवठी पांचक्रोिीतील अनेक गवर्करी येत होते.
आठर्डवभर चवलिवऱ्यव यव यवत्ेत गदीचे ्र्रूप प्रवप्त होत
असे. खांडोबवचे देर््थवन ग्रविदैर्त असल्यविळ
ु े गवर्करी यव
यवत्ेच्यव र्ेळी खांडोबवची िनोभवर्े पजू न करत असे.
दरर्र्ीप्रिविे यवर्र्ी सद्ध
ु व यवत्व जर्ळ आली होती. गवर्वतील
प्रत्येकवच्यव िनवत यवत्ेशर्र्यीचव आनांद झळकत होतव. जिी
जिी चपां वर्ष्टी जर्ळ येत होती. तसे तसे गवर्करी यवत्ेच्यव
प्रतीक्षेत होते. खांडोबव देर््थवनच्यव शर्श्व्तवांनी िांशदरवलव छवन
रांगरांगोटी करून घेतली. यवत्व दोन शदर्सवर्र आली होती
त्यविळ
ु े िशां दरवर्र लवइशटांगची रोर्िवई करण्यवत आली होती.
यव यवत्ेसवठी बवहेरगवर्वर्रून र्ेगर्ेगळी दक
ु वने गवर्वत येऊ
लवगली होती. भडां वरव, प्रसवद शर्किवरी दक
ु वने, खेळिीची
दक
ु वने, त्यवचबरोबर भवांडी, कपडे, शकरविव अिी सगळ्यव
र््तांचू ी दक
ु वने यव यवत्ेत येत असे. रवस पवळिव, िोठीिोठी
पवळिे, हवत बवहुलीचव खेळ करिवरी कलवकवर, तिविव
कलवर्ांत, र्वघे िरुु ळी, आदींनी गवर्वच्यव बवहेर नदीकवठी जवगव
धरून सवफसफवईलव सरुु र्वत के ली. यवत्व दोन शदर्सवर्र
आल्यविळ
ु े बवहेरगवर्ी असिवरी िांडळी गवर्वर्र येऊ लवगली
होती. गवर्वलव िहरवचे ्र्रूप प्रवप्त झवले होते. यवत्ेसवठी
गवर्वतील िल
ु ीबवळी नवतेर्वईक प्रत्येकवच्यव घरी जिू लवगली.
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खडां ोबव देर््थवनच्यव शर्श्व्त िांडळीने सर्ा यवत्ेकरूांनव जवगव
उपलब्ध करून शदली. दर र्र्ीपेक्षव यवर्र्ी यवत्व धिु धडवक्यवत
पवर पडली पवशहजे यवसवठी सरपांच, पवटील, गवर्वतील प्रशतशष्ठत
िांडळी यवांची बैठक पवर पडली. गवर्वत यवत्ेच्यव सचू नव देण्यवत
आल्यव यवत्व जिवयलव सरुु र्वत झवली. दोन शदर्सवत रविपरू ची
यवत्व भरगच्च भरली होती.
आज चपां वर्ष्ठीचव शदर्स खडां ोबवच्यव िशां दरवतनू देर्वच्यव
कवठीची शिरर्िक
ू शनघत असते. त्यविळ
ु े गवर्वतील प्रत्येक
बवयकवांनी घरवसिोर िेिवचव सडव टवकून सांदु र रवांगोळी कवढली
होती. कवठीलव ओर्ळण्यवसवठी तवट घेऊन बवयकव आपवपल्यव
घरवसिोर उभ्यव होत्यव. कवठीचे दिान म्हिजे प्रत्यक्ष खांडोबवचे
दिान घेण्यवसवरखे होते. त्यविळ
ु े कवठीच्यव दिानवसवठी लोक
जिू लवगली होती. येळकोट...! येळकोट...! जय िल्हवर...!
च्यव जयघोर्वत िांशदरवतनू देर्वची कवठी शनघवली. कवहीजि
भांडवरव उधळत होते तर कवहीजि खोबऱ्यवचव प्रसवद उधळत
होते. र्वजत गवजत कवठीची शिरर्िक
ू सिोर सिोर सरकत
होती. आजच्यव यव चपां वर्ष्ठीच्यव शदर्िी कवठीची शिरर्िक
ू
पिू ा गवर्वतून शिरर्िू देर्वच्यव िांशदरवत र्वपस जविवर होती.
चांपवर्ष्ठीच्यव शदर्सवपवसनू सरू
ु झवलेली ही यवत्व आठर्डवभर
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रवहत असे. रविपरू गवर्वची यवत्व म्हिजे एक प्रकवरचव सि
होतव. ऐरव्ही र्र्ाभर र्ेगर्ेगळ्यव सिवच्ां यव पेक्षव यवत्व सर्वांनव
अशधक आनांद देत असे. हळूहळू यवत्व शर्नवयकच्यव घरवसिोर
आली. शर्नवयक त्यवची पत्नी दगु वा र् छोटव िल
ु गव र्ैभर्
शतघवांनी कवठीचे दिान घेतले. दगु वाने कवठीची पजू व के ली.
र्ैभर्ने दोन्सही िठु ी भरून भांडवरव उधळलव. शर्नवयकने िोठ्यवने
येळकोट...! येळकोट...! जय िल्हवर...! असव गजर के लव.
शर्नवयकने खोबऱ्यवच्यव प्रसवदवची उधळि के ली. अनेकवांनी
गदीत पटकन खवली र्वकून प्रसवद र्ेचलव. कवठीचे दिान घेऊन
ते गदीतनू बवहेर आले. आज कवठी सोबत शिरर्िक
ु ीतील लोकां
भांडवऱ्यवने शपर्ळी झवली होती. आज सगळीकडे नसु तव भांडवरव
उधळि सरू
ु होती. त्यविळ
ु े लोकां, र्तव, अगां ि सगळे शपर्ळे
झवले होते. खांडोबवलव भांडवरव शप्रय असल्यविळ
ु े सर्ा भक्त
िनोभवर्े भांडवरव उधळि करत होते िध्येच दगु वा म्हिवली, ‘‘
अहो िी कवय म्हिते...! र्ैभर्लव न्सयव थोड्यवर्ेळ कवठीच्यव
शिरर्िक
ु ी सोबत ’’ त्यवलव यवत्ेबद्दल, देर्वबद्दल चवर नर्ीन
गोष्टी िवशहती होईल. ऐरव्ही यवत्व जर्ळ आल्यवपवसनू तो
सवरखव यवत्ेशर्र्यी िलव शर्चवरत होतव. आई कधी आहे गां...!
चांपवर्ष्टी. िी यवत्ेत जविवर, देर्वच्यव कवठी सोबत गवर्भर फे री
िवरिवर, भडां वरव उधळिवर, खोबऱ्यवचव प्रसवद र्ेचिवर.
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यवत्ेसवठी पवर उतवर्ीळ झवलव आहे तो...! अग...! लहवन आहे
तो, लहवन िल
ु वांनव यवत्ेचे कुतहू ल असते की, िी लहवन
असतवनव िलव ही यवत्व म्हटले की खपू आनांद व्हवयचव. िी र्
िवझे शित् आम्ही सर्ाजि शदर्सभर यवत्ेत शफरवयचो. कवठीच्यव
शिरर्िक
ु ीच्यव शदर्िी तर आम्ही सगळे भांडवऱ्यवने शपर्ळे
होऊन जवयचो. सांध्यवकवळी घरी आल्यवर्र लर्कर ओळखू
सद्ध
ु व येत नव्हतो. त्यवर्ेळची िजवच खपू र्ेगळी होती. शर्नवयक
दगु वालव लहवनपिीचव अनुभर् सवांगत होतव. कवठीची शिरर्िक
ू
आतव थोडी पढु े गेली होती. दगु वा र्ैभर्लव घेऊन दवरवतच उभी
होती. शर्नवयक दगु वालव घरवत जवयलव सवगां तो. शर्नवयक
र्ैभर्लव घेऊन कवठी सोबत शिरर्िक
ु ीत सविील झवलव. र्ैभर्
सहव र्र्वाचव झवलव होतव. त्यवलव आतव नेहिी नर्ीन प्रश् पडत
असे. त्यवलव प्रश् पडले की, तो शर्नवयकलव शर्चवरत असे.
शिरर्िक
ु ीत आतव गदी खूप र्वढली होती. त्यविळ
ु े कवठी हळू
हळू पढु े जवत होती. ऐरव्ही िशां दरवत दिान घेिवरी िविसां कवठीचे
दिान घेण्यवसवठी शिरर्िक
ु ीत गदी करू लवगली होती. र्र्ाभर
खडां ोबवच्यव िशां दरवत र्ेगर्ेगळे उत्सर् सरू
ु च रवहत असे. परांतु
कवठीची शिरर्िक
ू र्र्ाभरवत फक्त चांपवर्ष्ठीलव कवढत असे.
कवठीची शिरर्िक
ू र्र्वात एकदवच होत होती त्यविळ
ु े यव
शिरर्िक
ु ीलव खपू िहत्र् होते. आतव शर्नवयक र् र्ैभर् दोघेही
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भडां वऱ्यवने भरून गेले होते. शपर्ळव भांडवरव शिरर्िक
ु ीत सवरखव
उधळलव जवत होतव. र्ैभर्ने िध्येच र्शडलवलव प्रश् शर्चवरलव,
‘‘ बवबव शिरर्िक
ु ीत भांडवरव र् खोबऱ्यवचव प्रसवद कव
उधळतवत. ’’ अरे बवळव...! अनेकजि खांडोबवलव आपल्यव
अडीअडचिीत नर्स करतवत. देर्वच्यव कृ पेने िनवतील इच्छव
पिू ा झवली तर, चांपवर्ष्टीच्यव शदर्िी शिरर्िक
ु ीत लोक नर्स
फे डत असतवत. म्हिनू भांडवरव र् खोबऱ्यवची खपू एकसवरखी
उधळि सरू
ु च असते. िेर्टी लोकवांनव अनुभर् आलव असेल,
िनवतील इच्छव पिू ा होतवत तेव्हवच लोक एर्ढे एकवग्र होऊन
भडां वरव र् खोबऱ्यवची उधळि करतवत. हळूहळू देर्वची
कवठीची शिरर्िक
ू गवर्भर शफरून िांशदरवत आली. िांशदरवत
सविशु हक आरती झवली. गवर्वतील पजांु वरवि िेठलव यवर्र्ीचव
आरतीचव िवन शिळवलव होतव. िेर्टी िोठव गजर झवलव.
येळकोट...! येळकोट...! जय िल्हवर...! िांशदरवच्यव पररसरवत
भडां वऱ्यवची उधळि झवली. िेर्टी िशां दरवच्यव पजु वऱ्यवनां ी
िनसोक्त खोबऱ्यवच्यव प्रसवदवची उधळि के ली. उपश्थतवांनी
खपू च खोबऱ्यवचव प्रसवद र्ेचलव. र्ैभर् िोठ्यवने म्हित होतव.
बवबव...! आपल्यवलव र्ेचव खोबऱ्यवचव प्रसवद...! बवबव खपू
र्ेचव...! िलव खपू आर्डतो खोबऱ्यवचव प्रसवद...! गदीत प्रसवद
म्हिनू शर्नवयकने दोन खोबऱ्यवची तक
ु डे र्ेचली. तो र्ैभर्लव
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घेऊन घरी शनघवलव. अरे बवळव...! हव देर्वचव प्रसवद आहे.
प्रसवद किीच असतो तो खपू खवयचव नसतो. आपि उद्यव
यवत्ेिध्ये येऊ तेव्हव तल
ु व खपू सवरव खोबऱ्यवचव प्रसवद घेऊन
देईल. िग तू खि
ु वल खवत बस...! जेर्ढव पवशहजे तेर्ढव. र्ैभर्
हे ऐकून खपू खि
ु झवलव. अरे र्व...! उद्यव यवत्ेत जवयचे.
िजवच...! िजव...! येिवर. बवबव िी पवळण्यवत बसिवर आहे बर
कव? हो...! हो...! धीर धर...! यवत्ेत आज जवयचे नवही उद्यव
जवयचे आहे. गप्पव िवरत िवरत दोघेही घरी पोहोचले. ‘‘ र्ैभर्
किी झवली कवठीची शिरर्िक
ू , िज्जव आली कव बघवयलव.
’’ र्ैभर् घरी आल्यव आल्यव दगु वा त्यवलव शर्चवरू लवगली. हो
आई...! खपू िजव आली. शिरर्िक
ु ीत के र्ढी गदी होती. िी
तर बवबवचां व हवत सोडलवच नवही. सगळीकडे भडां वरव उधळत
होते कवहीजि तर खपू खोबऱ्यवचव प्रसवद उधळत होते. आई
िवझ्यवपेक्षव िोठी िल
ु ां खपू प्रसवद र्ेचत होती. कवही िुलवांनी तर
शखसे भरून प्रसवद घेतलव होतव. कवठीच्यव दिानवसवठी पि
लोकां खपू गदीत शिरून दिान घ्यवयचे. ही सगळी िज्जव िलव
बघतव आली. आज शिरर्िक
ु ीत आई...! िी कवही र्ेळ
बवबवांच्यव खवांद्यवर्र बसलो होतो. त्यविळ
ु े िलव खपू छवन शदसत
होते. िांशदरवत आरती पि झवली. देर्वचव खपू िोठ्यवने जयघोर्
झवलव. िी तर िोठ्यवने म्हित होतो. येळकोट...! येळकोट...!
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जय िल्हवर...! खपू िज्जव आली. बवबवांनी तर िवझ्यवसवठी
गदीत पि खोबऱ्यवचव प्रसवद र्ेचलव. र्ैभर्ने पटकन
शखिवतील दोन खोबऱ्यवची तक
ु डे कवढली र् दगु वाच्यव हवतवर्र
ठे र्ली. र्ैभर्चे बोलिे शर्नवयक र् दगु वा कुतुहलवने ऐकत होते.
यवर्र्ीची यवत्व र्ैभर्िळ
ु े अशधकच िजेत जविवर होती. दगु वा
हसत...! हसत...! म्हिवली, चलव हवत पवय धऊ
ु न घ्यव. देर्वलव
नैर्ेद्य दवखर्व र् गरि गरि जेर्नू घ्यव. आज देर्वलव र्रि पोळी
र्वांग्यवचे भरीत असव नैर्ेद्य दवखर्नू दोघेपि िनसोक्त जेर्ि
करत बसली. रविपरू ची यवत्व भरगच्च भरली होती. गवर्वलव
जिू िहरवचे रूप आले होते. गवर्वत येिवऱ्यव जविवऱ्यवचां ी
सांख्यव खपू र्वढली होती. म्हितव म्हितव यवत्ेचे दोन शदर्स
शनघनू गेल.े दगु वा हळूच म्हिते, ‘‘ अहो आपल्यवलव कधी
जवयचे यवत्ेत ’’ र्ैभर् दोन शदर्सवपवसनू िवझ्यव िवगे लवगलव.
तम्ु ही ऑशफसलव गेले की, तो िलव सवरखव यवत्ेत घेऊन चल
म्हितो. बरां...! जवऊ उद्यव...! तल
ु व पि घवई झवली असेलच
की, यवत्ेत जवयची. लहवन िल
ु वांन ऐर्ढवच आनांद होतो तम्ु हव
बवयकवांनव...! यवत्व म्हटले की...! शर्नवयकच्यव बोलण्यवने दगु वा
लवजत...! लवजत...! आतल्यव खोलीत शनघनू गेली. चलव
आतव िवांत झोपव. उद्यव जवऊ यवत्ेत, िी उद्यवची सट्टु ी कवढली
आहे. उद्यव शदर्सभर यवत्ेत शफरूयव...! तम्ु हवलव यवत्ेत कवय
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िज्जव करवयची ती करव. असे म्हिनू , लवईट बांद करून
सगळे जि झोपी जवतवत.
आज सकवळी उठून दगु वा लर्कर लर्कर कविे आटपनू
तयवर होते. र्ैभर्लव लर्कर उठर्नु त्यवची सद्ध
ु व तयवरी करून
देते. शतघेही यवत्ेिध्ये जवयलव शनघतवत. आज गवर्वतील अनेक
जि सहकुटुांब यवत्ेिध्ये आलेले होते. कवहीजि तर खपू
शदर्सवांनी रविपरू लव आले होते. यवत्ेच्यव शनशित्तवने कव होईनव
पि बवलपिीचे शित् यवत्ेत भेटत होते. सहकुटुांब ओळख होत
होती. यवत्ेत अनेक र्ेगर्ेगळी दक
ु वने आली होती. लोकां
आपवपल्यव गरजेनसु वर र््तू घेण्यवत व्य्त होती. र्ैभर् िधेच
म्हिवलव, ‘‘ बवबव...! बवबव...! तो पहव पवळिव िलव त्यवत
बसवयचे आहे. ’’ चलव...! पटकन शतकडे. र्ैभर्च्यव
आनांदवसवठी दगु वा, शर्नवयक पवळण्यवत बसतवत. खूप उांचच उांच
पवळिव होतव तो...! पवळिव र्रती गेलव की, सगळे रविपरू
शदसवयचे. नदी, गवर्, िांशदर र् िोकळ्यव जवगेत भरलेली िोठी
यवत्व ्पष्ट शदसत होती. पवळिव खपू र्ेगवत आल्यवर्र तर
दगु वांनी डोळे लवर्नू घेतले. शतलव भीती र्वटू लवगली होती.
र्ैभर् िवत् िोठ्यव िोठ्यवने ओरडत पवळण्यवचव आनांद घेत
होतव. िेर्टी पवळिव खेळून झवलव. शतथले अनेक छोटी छोटी
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पवळिे र्ैभर्लव खेळु शदली. लहवन िल
ु वांनव पवळिव खेळण्यवचव
खपू च आनदां असतो. र्ैभर्च्यव त्यव आनदां वने शर्नवयकलव
बवलपिवची आठर्ि करून शदली. िी लहवन असतवनव आठही
शदर्स शित्वांसोबत यवत्ेत शफरवयचो. पररश्थती गररबीची
असल्यविळ
ु े घरचे पैसे देऊ िकत नव्हते. त्यविळ
ु े यवत्ेत कवही
खविेशपिे, खेळिी घेिे, पवळिव खेळिे, यव गोष्टी िक्य होत
नव्हत्यव. त्यविळ
ु े ररकवम्यव शखिवने शदर्सभर यवत्ेत शफरवयचे.
डोळ्यवांनी िन भरून यवत्ेतील प्रत्येक गोष्ट कुतूहलवने पवहवयची.
आठ शदर्सवत यवत्ेतील प्रत्येक दक
ु वन, प्रत्येक गोष्ट रोज िी
बघवयचो. यवत्व म्हिजे शदर्सभर शफरवयचे, घरी येऊन जेऊन
झोपवयचे. हव शनत्यक्रि खुप आनांद देत होतव. पि त्यव र्ेळचव
आनदां आज शकतीही पैसे खचा के ले तरी शिळिवर नव्हतव.
बवलपि ते बवलपिच असते. शर्नवयक बवलपिवच्यव
आठर्िीत हरर्नू गेलव होतव. दगु वा हळूच म्हिते, ‘‘ अहो...!
ऐकलत कव, िी के व्हवपवसून तम्ु हवलव आर्वज देते. ’’ तिु चे
लक्ष कुठे आहे. आपल्यवलव देर् घरवत ठे र्ण्यवसवठी एक छवन
सिई घेऊ कव? बघवनव शकती छवन शपतळी सियव आहेत.
शर्नवयक गवलवतल्यव गवलवत हसनू म्हितो, ‘‘ अग...! तल
ु व
आर्डली असेल तर घे ’’ दगु वा ने एक छवन शपतळी सिई शर्कत
घेतली. पढु े यवत्ेत शफरत शफरत खेळण्यवच्यव दक
ु वनवची लवईन
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सरुु झवली. र्ैभर् नवचत उड्यव िवरू लवगलव. बवपरे ...! के र्ढी
िोठी िोठी खेळिी...! अरे ...! र्व...! ररिोट र्रची गवडी पि
आहे. बवबव...! चलव लर्कर िलव खेळिी घेऊन द्यव. िी
ररिोटची गवडी घेिवर. शर्नवयक र्ैभर्लव घेऊन एकव
खेळण्यवच्यव दक
ु वनवत थवांबतो. अरे ...! अगोदर दरू
ु नच खेळिी
बघनू घे, तल
ु व नेिकी जी खेळिी आर्डली असेल तीच
घेऊयव. दक
ु वनवत सगळीच खेळिी छवन आहे. िग कवय सगळे
दक
ु वन घ्यवयचे कव? तू सवांग...! र्ैभर् कधी ररिोट गवडीलव हवत
लवर्वयचव. तर कधी हर्ेचव िोठव चेंडू, तर कधी हर्ेत उडिवरे
शर्िवन, तर कधी र्वजिवरे डिरू, एकदि ऐर्ढी खेळिी बघनू
त्यवलव कवय घ्यवर्े कवहीच सचु त नव्हते. िेर्टी खपू र्ेळवने त्यव
दक
ु वनवत ररिोटची गवडी घेतली. पढु े चवलतव चवलतव र्ैभर्
पन्सु हव म्हितो, ‘‘ बवबव तुम्ही िलव एक खेळिी घेऊन शदली,
आतव आई िलव एक खेळिी घेऊन देईल ’’ िी आई कडून
परत एक खेळिी घेिवर म्हिजे घेिवरच...! बरां.…! तझ्ु यव
आईकडून पि एक खेळिी घे. पि परत कवही घ्यवयचे म्हिू
नको. खपू सवरी खेळिी एकदवच घेऊन तू एकवर्ेळी खेळू
िकतील कव? नवही नव.…! िग किवलव खपू खेळिी...! असे
म्हिनू शर्नवयक र्ैभर्लव घेऊन परत एकव खेळण्यवांच्यव
दक
ु वनवत जवतो. शतथे खेळिी पहवत असतवनव एक स्त्री शर्नवयक
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कडे बघत.…! बघत...! अरे शर्नवयक कसव आहेस. ओळखले
कव? शर्नवयक एकदि त्यव स्त्री कडे बघनू शर्चवरवत पडतो.
अरे ...! िी शप्रयव...! िवने गुरुजींची िल
ु गी. हो...! हो...! शप्रयव
आतव ओळखले. अग...! शकती शदर्सवनांतर आपि भेटतोय.
कसे ओळखिवर...! लहवनपिी आपि िवळे त होतो. सवतर्ी
नांतर तझु ी िवझी भेटच नवही. अरे हो...! िवझ्यव बवबवांची बदली
झवली. त्यवनतां र आम्ही रविपरू सोडून गेलो. त्यवनतां र िवझे पढु चे
शिक्षि ही शतकडेच झवले. त्यवनांतर बवबवांनी िवझे लग्न करून
शदले. लग्नवनांतर िी पण्ु यवलव रवहवयलव गेले. त्यव सगळ्यव घवईत
रविपरू लव येण्यवचव कधी योग आलवच नवही. हे िवझे शि्टर
सि
ु वांत...! पण्ु यवत अशभयांतव आहेत. नि्कवर सवहेब...! िी
शर्नवयक पो्ट ऑशफस िध्ये नोकरीलव आहे. ही िवझी बवयको
दगु वा...! र् हव िवझव िल
ु गव र्ैभर्...! शप्रयव र् िी पशहली ते
सवतर्ी एकवच र्गवात शिकलो. ती आिच्यवच गल्लीत रवहत
होती. आम्ही लहवनपिी चवगां ले शित् होतो. पढु े शतच्यव
र्शडलवांच्यव बदलीिळ
ु े ते रविपरू सोडून गेल.े त्यवनांतर कधी भेट
झवलीच नवही. त्यवनतां र यवत्ेिळ
ु े आज भेटण्यवचव योग आलव.
शर्नवयक हळुच शर्चवरतो. कवकव कवकू कसे आहेत. छवन...!
आहेत. िवझे बवबव आतव शनर्ृत्त झवले. त्यविळ
ु े आई बवबव
दोघेही आिच्यव िळ
ू गवर्ी रवहतवत. शप्रयव म्हिवली, ‘‘ तझु े
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आई बवबव कसे आहेत. ’’ ते पि छवन आहेत. िवझी छोटी
बशहि िांबु ईलव रवहते. शतलव छोटे बवळ आहे. त्यविळ
ु े आईबवबव गेल्यव कवही शदर्सवपवसनू शतच्यवकडेच गेलेले आहे.
तवईचे बवळ छोटे आहे नव...! त्यविळ
ु े आई-बवबव यवत्ेलव सद्ध
ु व
नवही आले यवर्र्ी. हो...! कव...! त्यवांनव सवांगिील शप्रयव भेटली
होती. तिु च्यवबद्दल शर्चवरत होती. हो...! हो...! नक्की सवांगतो.
िलव शिक्षिवनतां र पो्टवत नोकरी शिळवली. योगवयोगवने िवझी
गवर्वजर्ळच बदली झवली. त्यविळ
ु े िी रविपरू लवच रवहतो.
हो...! कव...! अरे र्व छवन...! झवले. र्शहनीलव घेऊन ये...!
पण्ु यवलव एकदव...! िवझ्यवकडे, दोन चवर शदर्स रवहव. गप्पवटप्पव होईल पण्ु यवत शफरतव येईल. बघ.ू ..! कधी तरी...! योग
आलव की, येईल नक्की. शर्नवयक िवन हलर्नु शप्रयवलव होकवर
देत होतव. शप्रयव जवतवनव ये घरी सवहेबवांनव घेऊन. र्वटल्यवस
थवांबनू जव आजच्यव शदर्स.…! उद्यव परत यवत्ेत शफरतव येईल.
अरे ...! शर्नवयक थवबां तव नवही येिवर. आम्ही आजच रवत्ी
पण्ु यवलव र्वपस शनघतोय. यवांनव सट्टु ी नवही त्यविळ
ु े जवर्ेच
लवगेल. पि येतवांनव चहव घ्यवयलव नक्की येतो घरी. असे म्हिनू
शप्रयव र् शतचे पती शतथनू शनघनू जवतवत.
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शर्नवयक दगु वालव सवांगतो. अग...! शप्रयवचे बवबव आपल्यव
रविपरू च्यव िवळे त शिक्षक होते. त्यविळ
ु े ते येथेच रवहत होते.
आपल्यव घरवच्यव बवजल
ू वच दोन घरां सोडून ते शतथे शकरवयवने
रवहत होते. शप्रयव लहवनपिी शतच्यव आई सोबत आपल्यव घरी
नेहिी येत असे. आम्ही लहवनपिी एकत्च खेळवयचो.
लहवनपिी आिची खपु खुप गट्टी जिवयची. आम्ही खूप चवांगले
शित् होतो. पि पढु े बदलीिळ
ु े ते रविपरू सोडून गेले. यविळ
ु े
शप्रयवलव र् गरुु जींनव भेटण्यवचव योग आलव नवही. पि तझ्ु यव
एक लक्षवत आले कव...! शतच्यव बवबवने तीलव यव यवत्ेच्यव
शनशित्तवने खडां ोबवच्यव दिानवलव पवठर्ले. गरुु जी शनयशित
िांशदरवत जवयचे ते खांडोबवचे खपू भक्त होते. गरुु जी आिच्यव
िवळे ची कधी कधी सहल िशां दरवत घेऊन जवत असे. आम्ही
सर्ा िल
ु ां दिान घेऊन िांशदरवच्यव बवहेरच्यव िोकळ्यव पटवांगिवत
बसवयचो. गरुु जी आम्हवलव देर्वच्यव शर्र्यी िवशहती सवांगवयचे.
शप्रयवचे र्डील अशतिय शि्तशप्रय र् कडक ्र्भवर्वचे होते.
आम्ही त्यवांनव खपू घवबरवयचो. िल
ु े गल्लीत खेळत असले र्
सिोरून गरुु जी आले की, सगळी िल
ु े एकव क्षिवत गवयब
होऊन जवयचे. ऐर्ढी आदरयक्त
ु गरुु जीची भीती होती सर्वांनव
त्यविळ
ु े च तर रविपरु ची अनेक िल
ु ां घडली. िलव पि गरुु जीच्यव
शिकर्िीिळ
ु े नोकरी शिळवली. आतव एक शदर्स नक्कीच...!
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शप्रयवच्यव िळ
ू गवर्ी जवऊन गरुु जीची भेट घेऊ यव...! त्यवांनवही
खपू आनदां होईल. आपल्यव रविपरू बद्दल गरुु जी कुतहू लवने
सवरी शर्चवरपसू करतील. गप्पव िवरत िवरत यवत्व शफरून झवली.
र्ैभर्लव खेळिी घेतली. दगु वालव घरवत लवगिवऱ्यव कवही र््तू
घेतल्यव. आज शदर्सभर यवत्ेत शफरून कांटवळव आलव होतव.
भक
ू पि लवगली होती. आम्ही एकव शिठवईच्यव दक
ु वनवत
जवऊन गरि गरि शजलेबी खवल्ली. शतखट शचर्डव र् शजलेबीचव
पोटभर अ्र्वद घेतलव. यवत्ेतील शजलेबी र् शचर्डव म्हिजे
फे िस पदवथा होय. यवत्ेतील शजलेबीची चर् र्र्वात एकदव
चवखवयलव शिळते. र्ैभर्सवठी घरी जवतवनव भरपूर खोबऱ्यवचव
प्रसवद घेतलव. आम्ही घरी शनघवलो. दगु वा िध्येच म्हिवली, ‘‘
अहो तिु च्यवसवठी कवहीच घेतले नवही यवत्ेत आपि ’’ िी
हसत म्हिवलो, ‘‘ िी र्ैभर् सवरखव छोटव आहे कव...! खेळिी
र्गैरे घ्यवयलव. ’’ अहो...! असे नवही. पि कवही िहत्त्र्वची
एखवदी अिी र््तू घेतली असती बघव...! िवझ्यवच डोक्यवत
आले नवही. अग...! िी तिु च्यव चेहऱ्यवर्रचव िन भरून आनांद
घेतलव. िलव यवतच सिवधवन र्वटले. यवत्ेत अनेक शित् भेटले,
शप्रयव भेटली, यव िविसवांनव भेटण्यवचव आनांद िलव बवलपिीची
यवत्व करून गेलव. बोलत बोलत आम्ही घरी पोहोचलो. घरी
येतवच र्ैभर्ने ररिोटच्यव गवडीत सेल टवकून गवडी खेळिे सरू
ु
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के ले. गवडी खेळतव-खेळतव र्ैभर् म्हितो, ‘‘ बवबव यवत्व
सपां ण्यवच्यव अगोदर पन्सु हव एकदव जवऊ यव, यवत्ेत िजव
करवयलव. ’’ बघयू व र्ेळ शिळवलव तर नक्की जवऊ. असे म्हिनू
िी अांग टवकले. दगु वा पवण्यवचव ग्लवस घेऊन आली. िी पविी
शपत दगु वालव सवांगु लवगलो. िविसवच्यव जीर्नवत पैसव, सांपत्ती,
प्रशतष्ठव खपू र्वढते. पि सिहू वतील आनांद हव यव सगळ्यवपेक्षव
अशधक सिवधवन देऊन जवतो. िविसवचे आयष्ु य हे यवत्े
सवरखेच भरगच्च सजलेले र् सर्वांनव आनांद र्वटिवरे असवर्े.

|| समाप्त ||
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ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन कडुन यवआधी प्रकवशित झवलेले प्ु तक

रवजेंद्र िेळके शलशखत ‘विचािाांची श्रीमतां ी’
कव्हरवर एक क्लिक करताच उघडेि
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शित्हो
पस्ु तकं वाचनू कोणी शहाणं होतं का?
हो! आम्ही म्हणतो होत.ं वाचन करणारी माणसं त्याच्ं याबरोबरच्या वाचन न
करणार्या माणसांहून अविक प्रगल्भ आवण ववचारी असतात.
कोणत्याही प्राण्याला, सजीवाला, अनुभवाने शहाणपण येत.ं इतर प्राण्यांना काही
प्रमाणात त्याचं े जन्मदाते थोिंफ़ार वशक्षण देतात. पण मानव हा असा प्राणी आहे
ज्याला पवु ी जगलेल्या आवण आता वजवतं नसलेल्या माणसाचं े अनभु वही
वशकता येतात. ते पस्ु तकांद्वारे. माणसाला आपल्या सभोवताली नसलेल्या, दरू
देशातल्या माणसांचे अनुभव समजनू घेऊन वशकता येतं. तेही पस्ु तकांद्वारे . प्रत्यक्ष
अनभु वाहं ून चागं ला वशक्षक नाहीच. पण इतरानं ा आलेले अनभु व, त्यानं ी
खाल्लेल्या ठे चा याही माणसाला वशकवतात आवण शहाणे करून सोितात.
म्हणनू वाचा. वाचत रहा. इतरांना वाचायचा आग्रह करा. वाचाल तर वाचाल हे
शभं र टक्के सत्य आहे.

िडां ळी!
र्वचवयलव तर हर्ांच!
पि र्वचनू झवल्यवर्र प्रशतसवदवयलवही हर्ां…
…आवण स्वतःही वलहायला हवं.
www.esahity.com
www.esahity.in
esahity@gmail.com
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