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अपगण पत्रत्रका
आयु ष्यातल्या आंबटगोड स्मृ तींचा गोफ िजच्यामुळे ििणता आला
त्या शािनखालच्या चचचेस...
तसेच जयांच्यामुळे या चचचेचं एकाकीपण संपून चचचबनाचं
स्िप्न जिमनीत रुजलं त्या मधुकर िगते ि सुधीर बिे या
काळजातल्या िमत्ांस...
कृतज्ञता पूिवक.
िकरण भािसार
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चिंिंे भोवती रें गाळताना
माणसाच्या बारशाला लािल्या जाणा-या नािाला मागं सारून िमळालेलं गाि
जगण्याबरोबर अन जगण्यानंतरही संगत सोबत करत राहतं. गािात
गािाबरोबर जगताना आपलं हक्काचं म्हणून त्याचं महत्ि फक्त सुखदुःु खालाच
कळू न येतं. पण लेखकाचा मनोधमव जपणा-या सजग माणसाला पोटापाण्याच्या
िनिमत्ताने जगणाच्या नव्या िाटा धुंडाळताना ‘िजथं भरे ल दरा, तोच गाि खरा”
या उक्तीचा प्रत्यय हरघडी येतो. मु ळं ािरची माती सांभाळताना नु सतं गािाचं नाि
लािून चैन पडत नाही तर हातात आशेची फा
ं दी िहरिी ठेित, संस्कार आिण
संस्कृतीची समृ द्ध िशदोरी हाती देत आपल्याला कडेखंादी िाढिणा-या गािाला
मनभर होऊ द्यािं लागतं .
िजव्हाळ्याचे धागे जपताना गािाचा गािपणा मनातून हटता हटत नाही. ते आपण
आपलं आपल्यासाठी आपलेपणानं काळजात जपलेलं संिचत असतं. ते जपताना
बापजाद्यांचे कणे कामातून गेलेले असतात. तीच त्यांच्या घामािरची साय. ही
साय मनाचा काठ सोडू न पानात ऊतू जाते तेव्हा जगाच्या पाठीिरला कोणताही
माती आिण माणसाशी नाती जपणारा गाििेडा माणूस क्षणभर हलल्यािशिाय
रहात नाही. असा अनु भि क्षणभरच नाही तर सायीच्या सईसोबत नेहमी गािात
राहू नही घेता न आलेल्या मला ‘शिनखालची चचच’ या िहरव्यागार कलाकृतीने
िदला.
नािशक िजल्यातील िडांगळी… नेहमी िांझ िाहते झाकोळ पाहणारे तहानलेले गाि.
बहराच्या िदिसात अंगाखांद्यािर खेळिणारं , जोजिणारं आिण संस्कार
रुजिणारं . मनाच्या पाटीिर कोरलं गेलेलं हे गाि मु ळािरची माती
सांभाळण्यासाठी धडपडणा-या िकरणच्या मनात नेहमीच आठिणींची शाळा
भरित रािहलेलं. मात् गािािर मायेची पाखरण धरणारी ‘शिनखालची चचच’
साकारताना त्याची घालमेल अन् त्याची ितच्यामधली हार्ददक गुंतिणूक केिळ
त्याची एकट्याची न राहता सिांची होते. प्रतीक-प्रितमांिशिाय सािहत्यिनर्दमती
पूणवतया िनजीि ठरते. माती हेच सृजनाचे मूलस्थान आिण या मातीतच मु ळं
असलेल्या िकरणच्या प्रितमाही साहिजकच बोलक्या आिण सृजनशील आहेत.
गािाला ऊब देणारी ही शिनखालच्या चचचेची प्रितमा िाचकाला थेट गािात
घेऊन जाते.
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शेतकऱ्याच्या घामाचे आिण श्रमाचे प्रतीक असलेले बैल िाचकाला हळिं करून
सोडतात. उद्याच्या उगितीसाठी आजची टळटळीत दप
ु ार सोसणारे लेखकाचे
िडील, त्यांची िशिणाच्या मशीनिरची रात्ंिदिस चाललेली जीिघेणी डोळे फोड,
िजिाच्या आका
ं तानं िाढिलेली पण तरीही संसाराचा भार पेलू न शकणारी
मशीनच्या चाकाची गती अशा पिरस्स्थतीत स्ितुःच्या सायकलमधलं भाग्यही
िदसतं. आिण नानांना सायकलच्या पालखीतून श्रळणश्रद्धे ने त्र्यंबकेश्वराला
िनिृत्तीनाथांच्या समाधी दशवनाला नेणं िाचकाला िेगळ्याच ििश्वात घेऊन जातं
मातीत मलल्या मनािर रे खाटलेला गाि िकरण पानापानातून सिवसाक्षी करतात.
ते िाचताना मनातून हटता हटत नाही. शेतीमातीत रमलेल्या शेतकरी गािात
शेतीची कामं न येणारा िकतीही मोठा पंिडत असला तरीही तो अडाणीच. मात्
एकदा गािाशी एकरूप झाला की अडाण्याच्या आळीचं भािििश्वही तो समृ द्ध
करतो अन गाि पुन्हा नव्याने मनात िसत जातं. सण-संस्कृतीिशिाय माणूस
आिण गाि रया गेलेल्या मातीप्रमाणे िनझर होत जातात. हे असं रया गेलेलं
गािपण िडांगळीच्या िाट्य़ाला कधीच आलं नाही म्हणूनच मनाच्या आिण
मानाच्या नकाशािर निरात्, िडजाईचं देऊळ आिण खेळ सिंगडय़ांचा आनंद
ठळक िदसतात. िाचकाला लोभस िाटत राहतात. आिण लेखकाच्या पाठोपाठ
िाचकही मनानं गािात जाऊन पोहोचतो
िकरणच्या ले खनातून अिधकच गदव झालेली गािच्या आठिणींनी गच्च लगडलेली
शिनखालची चचच िाचकाच्या मनाला पाणी सोडल्यािाचून राहणार नाहीत एिढे
नक्की. िाचका
ं ना जगताना सोबत करण्यासाठी, माणूसपण राखण्यासाठी
िकरणच्या हाताला उदंड बळ िमळािं ही श्री चरणी प्राथवना.

- यशवं त पुलाटे
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थोडं आंबटगोड
माझ्या लिलत लेखनाची सुरुिात िजथून झाली तो माझ्या ममवबंधातली ठेि
असलेला शिनखालची चचच हा लेख. अनेकदा आपण आपल्याच एखाद्या
कलाकृतीच्या ििलक्षण प्रेमात असतो. माझं लिलत िलखाणाच्या क्षेत्ातलं पिहलं
पाऊल उमटलं ते या लेखाच्या िनिमत्तानं.. अन् मग िलहीत गेलो. कििता
लेखनाइतक्याच सहजतेने आपल्याला हे साधेल का अशी मनातली भीती या
पिहल्याच लेखाने घालिली. गािाकडच्या स्मृ ती जागिताना मी स्ितुः त्यात दंग
झालो होतो. मला आनंद देणाऱ्या या मखमली आठिणी त्या जशा आहेत तशा
िाचका
ं पयंत त्यांच्या काळजपयंत पोचिण्याचा माझा प्रयत्न जरा धाडसाचाच.
पण िाचका
ं ची पािती िमळत रािहली अन मला िलिहण्याचं बळ िमळत गेलं.
यापूिीच्या ‘आठिणींची भरता शाळा’ या पुस्तकाला िमळालेल्या प्रितसादाने
लिलतलेखनाची माझी ऊमी िाढत गेली.
या सगळ्याच एकंदर िाटचालीत ई-सािहत्य प्रितष्ठानची लाभलेली साथ, ईसािहत्य पिरिाराचं भरभरून लाभलेलं प्रेम आयुष्यभर न ििसरण्याजोगं! माझा
ठाण्याचा िजिलग िमत् संतोष सोनिणे िीस-बािीस िषांनंतर अििचत भेटला
अन जादच
ू ी छडी हाती द्यािी तसा माझ्यासाठी ई-सािहत्यचं व्यासपीठ हिाली
करून गेला. आदरणीय िकशोर राठी यांनीही पुस्तक प्रकाशनाची ही िाट मला
िकतीतरी आधी सुचिली होतीच. अन बघता बघता माझं हे ितसरं पुस्तक मी
आपल्यापयंत घेऊन येऊ शकलो
श्रेयासाठी सगळीकडे धडपड सुरू असताना नामािनराळं राहण्याची कला साधलेले
नामकाका, माझ्यासाठी नामदादा, ई-सािहत्य पिरिारातील सिव सदस्य.
आठिणींची भरता शाळाचे अििस्मरणीय मुखपृष्ठ ि रचनाकार अमृ ता ढगे,
िचत्कार सुधीर बिे , राहु ल पगारे , शिनखालची चचच साठी अितशय सुंदर
मुखपृष्ठ ि रचना साकारणारी संिहता िहस्िनकर, अितशय नेटकी प्रस्तािना
देणारे यशिंत पुलाटे, मु द्रण-मु िद्रत शोधनाचे संस्करण करणारे पूिा कदम, शरद
बोंबले , संपत ढोली, अप्रितम रे खाटने करून पुस्तकाला िजिं त करणारा िचत्कार
पिरश जुमनाके, जयांच्या िनतांतसुंदर लेखनाचा संस्कार माझ्यािर झाला त्या
मनीषाताई कुलकणी. माझ्या सािहस्त्यक िाटचालीत माझी सदोिदत पाठराखण
करणारे किििमत् िििेक उगलमु गले
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ििजयकुमार िमठे, रिींद्र मालु ं जकर, िकरण लोखंडे, जयांचा आशीिाद सतत
नििनर्दमतीची प्रेरणा देत राहतो ते सुमंत काका गुजराथी, माझ्यातला लेखक
घडिण्यात मोलाचा िाटा असलेले प्रकाश खुळे, बनू जोशी, पंकज गुजराथी,
िनलेश मालाणी, आयुष्याच्या सुरुिातीला पत्कािरतेच्या माध्यमातून अनेकििध
ििषय सुचित जयांनी िलिहत केलं प्रत्येक घटनेकडे पाहण्याची िेगळी दष्ृ टी िदली
तसेच या पुस्तकाची पाठराखण केली ते आदरणीय मोहन िैद्य. या सिांची
कृतज्ञता शब्दात कशी व्यक्त करािी? आिजून
व
प्रितििया कळिू न शुभेच्छा,
िलिहण्याला बळ देणारे िाचक ही तर माझी कशातही न मोजता येणारी खरी
कमाई. िाचका
ं चा ऋणातून कसा उतराई होऊ?
माझं सिवस्ि असलेले माझे आई िडील, भाऊ, पत्नी िदपाली, सोनू -मोनू ही
िचमु रडी पोरं , माझी मायभूमी िडांगळी, ितथली माझी माणसं, हे सारं च माझं
संिचत. माय मातीची चार बोटं ललाटी लािून माझ्या मनात रुजलेलं हे चचचेचं
झाड आज आपल्या स्िाधीन करतोय. त्याला तुमच्या हृदयात, अंगणात जागा द्या
इतकंच.!
िकरण भािसार.
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गभार ऋित
देहािर गदव िहरिी लव्हाळी लेऊन उभी
ू
राहणारी शिनखालची चचच ितच्या आंबट चिीसह अजूनही
मनात रें गाळत आहे.. उगितीकडू न गािात िशरल्याबरोबर
उजव्या हाताला ही चचच आपल्याला किेत घेण्यासाठी उभी
असते. िचल्यािपल्यांना पंखाखाली घेऊन बसलेल्या
कोंबडीसारखी अख्या गािािर आपल्या मायेची पाखर
धरणारी ही चचच कैक िपढय़ांपासून ऊन-िार्याचा सामना
करीत अहोरात् गािाची पाठराखण करीत आहे. एका
टोकाला सतीआई अन् दस
ु र्या टोकाला ही चचच! खरं तर
ही चचच म्हणजे आमचं मु ळपुरुष असणारं आणखी दस
ु रं
ग्रामदैितच!!
आईनं लाडं लाडं लेकराला मांडीिर घेऊस बसािं तशी
छोटय़ाशा शिनमंिदराला कुशीत घेऊन गािाच्या पुिेला
बस्तान बसिलेली ही चचच. ऐन बाजारपेठेत असूनही
चौकाच्या भरिस्तीत एरव्ही ती अंग चोरुन उभी असते.
रोजच्या रगाडय़ाि ितचं अस्स्तत्िही लक्षात न येणारं . दोन
हातांच्या किळीत न मािणारा भरभक्कम बुंधा. त्यािर
लटकिलेली पोस्टाची लाल पत्पेटी अन् ‘शिनचौक’ अशी
अक्षरे असलेला बोडव. ितचं हे रुपडं मला िखशाला पेन
लािलेल्या रुबाबदार गृहस्थासारखंच िाटतं!
आमचं िडांगळी गाि तसं लिणात िसलेलं. गािाला
कुशीत घेऊनच िाहणारी अन् खडांगळी आिण िडांगळी
अशी दोन भािंड दोन्ही हाताशी घेऊन चाललेली देिनदी.
थोडी िरच्या बाजूला िकतागळी अन् पायथ्याशी चोंढी-मेंढी
अशी दोन-दोन िकलोमीटरच्या अंतरानं िसलेली गािं ,
सख्ख्या भािंडंासारखी! देिनदीच्या धाग्यात गुंफलेल्या
फुलांसारखी.
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या कुठल्याही गािाहू न िडांगळीला येतंाना मात् चढण
उतरुनच यािं लागतं . मग ते पुिेकडू न मेंढीहू न
येतंाना
बेंदाच्या
रस्त्यानं
येणं
असो
की,
कोमलिाडीकडू न पििमेकडू न येतंाना गािखराचा
उतार उतरुन येणं असो. गाि असं खोलात,
झाडाझुडपात
हरिून
गेलेलं.
दिक्षण
िदशेनं
िकतागळीच्या उतारािरुन येतंाना म्हाळोबा-िबरोबाची
मंिदरं येईपयंत गाि आल्याचं लक्षात येत नाही.
तामसिाडीच्या गंगािाटेनं येतंाना िडजाई जिळच्या
जुन्या पांढरीजिळू न जसं जसं पुढे सरकािं तस तसं
एकेक घर डोळे िमचकाित पुढे येऊ लागतं.
पुिेकडू न गािाकडे प्रिेश करतांना शिनखालची चचच
सिवप्रथम आपल्या डौलदार हातांनी तुमचं स्िागत
करते. खरं तर या चचचेच्या झाडांचही आमच्या
गािाबाबतीत एक िैिशष्टय़च आहे. एकतर ही सगळी
झाडं गािाच्या िे शीबाहेर. देिनदीच्या तीरािर तर
भली मोठी चचचेची बागच आहे. या चचचबनापासून
बाजारतळापयंत सगळी चचचेची झाडं हद्द ठरिून
घेतल्यासारखी अन् या सगळ्या झाडांची प्रितिनधी
म्हणून ही शिनखालची चचच िेस ओलांडू न
प्रिेशद्वारात उभी ठाकलेली. चचचांनी गािाची अशी
पाठराखणं केलेली. आता आतापयंत ग्रामपंचायतीने
दहनभूमीचे शेड बांधेपयंत गािातल्या कोणालाही
इहलोक
सोडण्यासाठीचा
अखेरचा
िनरोपही
नदीकाठािरच्या
चचचेखालीच
िदला
जायचा.
शोकसभा मात् शिनच्या चचचेखालीच. रं गनाथ
पाटलांनी सिवप्रथम पाडलेला शोकसभेचा पायंडा
आिण त्यांच्या थरथरत्या ओठांनी अनेकं ाना
िािहलेल्या श्रध्दांजलीची साक्षीदारही चचचच. खरं
िैिशष्टय़ काय तर या चचचेनंतर गािात पुन्हा दस
ु रं
म्हणून चचचेचं झाडं नाही!
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पूिी खूप झाडं असािीत िडाची. त्यामु ळे िडांगळी नाि
पडलं असािं कदािचत. आज एखाद दस
ु रं झाड सोडलं तर
सगळे िड काळाच्या उदरात गडप झालेले. या चचचेनं
गािाला अंगाखांद्यािर खेळिलेलं, जोजिलेलं. गािाच्या
प्रत्येक सुखदुःु खात रममाण झालेल्या या चचचेच्या
सािलीत अनेक उत्सि सजले. गाढिािरुन जाियाची चधड
काढण्याची प्रथा चचचेच्याच सािलीत जोपासली गेली. ितने
घोडय़ािरुन शेिंती चढिायला जाणार्या जाियाला जसं
शुभेच्छांचं बळ िदलं िततकीच टिाळी गाढिािर बसिू न
धुळिड उडिून केली. ितचं िनष्पाप मन अन् िखलाडू िृत्ती
सासर्याच्या
कुंडलीतला
दहािा
ग्रह
असणार्या
जािईिगालाही सन्मानजनकच िाटत राहीली.
(एक स्मरण : सुखाच्या िरातीने उजळू न जाणारी चचच
एखाद्याला अखेरचा िनरोप देतंाना पार काळिंडून जायची/
जाते. लक्ष्मणतात्या कुलथे, रािजीबाबा खुळे यांना िाटी
लाितांना अथांग जनसागराच्या साक्षीने गदगदन
ू गेलेलं हे
झाड आम्ही पािहलंय)
गािातलं पिहलं िाचनालय सुरु झालं. चचचेखाली
ितवमानपत्ांची पेटी सािलीत ठोकली गेली अन् िृत्तपत्
िाचनात गढून गेली चचच. पेपर िाचण्यात दंग असणार्या
एखाद्या पांढर्या टोपीिर नेम धरुन िशटायचा कािळा तेव्हा
हसू आिरत नसे चचचेला. भाऊसाहेब िगताराम सारख्या
ढाण्या िाघाचा गािकीचा कारभार पािहला चचचेनं अन्
रुबाबदार भास्कर पाटलानं केलेला न्यायही. रजजाक
तांबोळ्यातला मांित्क अन् बाल-गोपाळांना िेड लािणार्या
गेणू तेल्याची जादहू ी अनु भिली चचचेनं. आजारी गािािर
मनकु मास्तर, गुलाम मास्तर, सैय्यद डॉक्टर अशा
सेिाभािी धन्िंतरींकडू न होणारे इलाज ितनं पािहलेत.
सायकलिरुन शीळ घालीत आख्या गािाला खुशाली
िाटणारा कादरभाई पोस्टमन, सुरेल तालात मंगलाष्टक
म्हणणारा रघू ब्राम्हण, पंचिोशीचं भििष्य सांगणारा नाना
ब्राम्हण, धंद्यात नाि कमिू नही कथा-कीतवनातच अिधक
रमलेले सीताराम शेठ, तीन कोसािरुन गंगेचं पाणी
अनिाणी
पािलांनी
आणून
गािातील
देिं ािर
घातल्यािशिाय अन्नाचा घास न घेणारा कािशनाथ रं गारी..
असे िकती तरी.. सगळे सगळे चचचेचे जीि की प्राण.
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यात्ेच्या िदिशी गािातून िनरिनराळ्या दैितांच्या
िनशाण काठीच्या िनघणार्या िमरिणूका म्हणजे मोठा
उल्हास! उंच उंच फडकणार्या, डफा
ं च्या तालािर
नाचणार्या काठय़ांबरोबर चचचेचा शेंडाही भारािून
हेलाित राही. िमरिणुकीतली धोंडू बाबाची सनई,
धनाबाबाचा संबळ, सलीमचा बॅँड या सगळ्यांच्या
ठेक्यािर चचचेने कैक िेळा ताल धरलेला..
अनेक िनिडणुकं ाचे प्रचाराचे नारळ इथे फुटले. आमचा
सुहृद रिी जेव्हा पंचायत सिमतीच्या िनिडणूक
चरगणात उतरला तेव्हा गािाच्या बरोबरीने चचचही
जणू प्रचारात सामील झाली अन् नंतरच्या ििजयी
सभेला, िमरिणुकीला तर जणू ढोल ताशांच्या गजरात
रोमरोमी फुलू न निधर युिती होऊन ितनं थरथरत
तालही धरला. परिा ते गोड पोरगं दत्तू खुळ
पिरस्स्थतीशी सामना करीत जीपच्या अपघातात गेलं
तेव्हा गािकर्यांसोबत ओक्साबोक्शी रडली ही चचच.
पंचिीस
तीस
िषापूिीची
गोष्ट
असािी.
गुण्यागोचिदयानं नांदणार्या गािात जातीय िादातून
खटके उडू लागले. तरुण माथी भडकू लागली. दिलत
पॅँथर, मराठा महासंघ अशा शाखा स्थापन झाल्या.
कुठल्याही कुरापतीला जातीय रं ग चढू लागला.
आपल्याच लेकरांतील या भाऊबंदकीने ही चचच
हबकूनच गेली. खचली. मनोमन सुन्न झाली. पण कोंडी
फुटायचं नािं नाही. मग भगिा अन् िनळ्या झेंडय़ांत
चढाओढ लागली. कुठकुठला झेंडा अिधक उंच
फडकणार याची अहमहिमका सुरु. या दोन्ही
झेंडय़ांतील चढाओढही याच चचचेने अनुभिली. ितच्या
शेंडय़ािर झेंडे फडकले दोन्ही उंच उंच.मात् चचचेचा
शेंडा तेव्हापासून जो झुकला तो झुकलाच. नंतर कैक
िदिस ितला फळभारही आला नाही. िडलांच्या हयातीत
भािाभािांत िाद होऊन भरल्या घराचे िासे िफरािेत..
त्या बापाच्या झुकलेल्या माथ्यासारखी भासत रािहली
चचच.
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पोळ्याचे बैल िमरितात चचचेखालू न, पाडव्याला िीरांची
िमरिणूकही चचचेला िळसा घालू न जाते. गुढीपाडव्याला
पुंजातात्यांच्या मोठय़ा महादेिाची कािड चचचेच्या पायािर
पाणी घालू नच पुढे सरकते. १ मे ला पास होणार्या मु लं ासाठी
पेढे पुढय़ात घेऊन बसते चचच. कलािैभि, सरस्िती नाटय़
मंडळाची तसेच िदस्ग्िजय पिरिाराची चचच गािाशी एकरुप
होऊन गेलेली. गािाच्या सुखदुःु खात समरस झालेली.
चचचेखालीच जयांच्या िपढय़ानिपढ्या िाढल्या त्या चुंबळे
पिरिाराची सून नंदाबाई गािाची पिहली मिहला सरपंच
झाली. तेव्हा चचचेलाही सरपंचाच्या खुचीत जाऊन
बसल्यासारखं िाटलं. िकत्येक िदिस ती सरपंचाच्या
थाटातच िािरत होती.
गािात हरीनाम सप्ताह सुरु झाला की हे अिघं झाड
ििठ्ठलमय होऊन जायचं. काकडारती, ज्ञानेश्वरी पारायण,
हरीपाठ, प्रिचन, कीतवनाची जेव्हा लयलू ट व्हायची तेव्हा
एकाजागी अडकून पडल्याचं िकती दुःु ख व्हायचं चचचेला.
आपल्या पानापानांचे कान करुन ितचं सगळं िचत्त ििठ्ठल
मंिदराकडे धाि घेई. आपल्या शेंडय़ाची मान उंच उंच करुन
ििठ्ठल मंिदराच्या गाभार्यात ती डोकािून पाही. शेजारच्या
दत्त मंिदरात सकाळी सकाळी पूजल
े ा आलेल्या का
ं ता
कासाराला पाहू न तर ितला ििठ्ठलच भेटल्याचा आनंद होई.
ििठ्ठल मंिदराचा पुजारीही ितच्यासाठी काळ्या टोपीतला
ििठ्ठलच बनू न येई. संसारात राहू नही परमाथातच रममाण
झालेल्या िनिृ त्तीबाबाच्या हरीपाठाचे स्िर ती कानात
साठिून घेई, त्यांच्या तोंडू न ज्ञानेश्वरी ऐके अन् संथाही घेत
असे गीतेची कधी कधी. भास्कर िमस्तरीची रसाळ
आिाजातली पोथीही ितने तल्लीन होऊन ऐकलेली.
गुरु गंगाधर स्िामींच्या मठाचा झालेला जीणोद्धार,
पंचाचायाच्या पालख्या, पंिडताराध्य िशिाचायव महाराजांचा
पट्टािभषेक सोहळा, आडव्या पालखीची िमरिणूक, ितनं सारं
सारं आपल्या मनात साठिून ठेिलेलं. कुठलीही चदडी,
पालखी िमरिणूक असो, चाणखनबाबा, दािल मिलक,
िमरािली बाबा, मोठेबाबाचा संदल असो, मनाने चचच
प्रत्येक िमरिणूकीत सामील व्हायची.

esahity@gmail.com

िदिसभर गािात भणभणत िफरणार्या भणंग िेडय़ांनाही
रात्ी आपल्या कुशीत घेऊन जोजिायची चचच. गाि
भलेही दोन िाडय़ांत.. खालचा िाडा अन् िरच्या िाडय़ात
िाटलेलं. पण चचचेनं मात् सिांिर भरभरुन केिळ प्रेमच
केलं. ‘ऐसी कळिळ्याची जाती, करी लाभाििण िप्रती’ हे
ितच्या बाबतीत अगदी तंतोतंत खरं !
गणपतीच्या ओटय़ािर रं गणारी नाटकं आपल्या लाखो
डोळ्यांनी तल्लीन होऊन पहायची चचच. चचचेखालीच रं गलं
पिहलं व्याख्यान गािातलं िशिजयंतीला िशिचिरत्ािरचं.
इथेच पोिाडे रं गले , पत्त्यांचे डािही रं गले , मटक्याचे
आकडे ऐकायला गदी झाली इथेच अन् सतीदेिीच्या
यात्ेतल्या बोकडबळींच्या कातडय़ाला िललािही मांडला
गेला याच चचचेखाली. ितने ऐकली पांडू सोनाराची
प्रभातफेरीतली अभंगिाणी अन् दारु िपऊन ग़ािगजवना
करणार्या दारुडय़ांची लाखोलीही.
असं बापमाणूस िाटणारं हे चचचेचं झाड जेव्हा चचचफळं
उतरिण्यासाठी झोडलं जायचं तेव्हा त्याची अिस्था
अितशय केििलिाणी िाटायची. एखादय़ा सत्शील राजाचं
राजय गारद्या-पारध्यांनी िफतुरीनं लु टािं तशी. असहाय.
चचचेचं हे रुप मात् काळजाला चरे पाडणारं , घायाळ
करणारं .
आज गािापासून दर
राहत असतांना मनात मात्
ू
खोलिर रुजलय हे चचचेचं झाड, गाि आठितं, मायभूमी
आठिते, आई-िडील, भाऊ, िमत्, स्नेही पिरिार, गल्ली
बोळ, शाळा, देिळं सारी िचत् मन पटलािर उमटतात पण
या चचचेची मू ळं मात् मनात घट्ट रुतलेली. आईच्या
डोळ्यांनी िाट पाहणारी, स्िागतासाठी आतूर आतव..
चचचेचं हे झाड नव्हेच! कल्पतरुच तो आमच्यासाठी.
आनंदाचं उगिू न आलेलं झाड. आयुष्य व्यापून उरलेलं.
कमालीचा अभाि, दािरद्रय़ाच्या दष्ु टचिातही आनंदाची
उधळण करणारं . त्याच्या आठिणी मनाला सतत तज़ेला
देणार्या. सुखामागे धािताना मी नेहमीच त्या सुखद
आठिणींत रमू न ज़ातो. स्ितुःच आतआतून फूलू न
बहरून येऊ पाहतो.. शब्द फुलांनी, चचचेसारखं!
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देिनदीची चढण ही अशी चढून गािाकडं िनघालो की,
आपण
बाजारतळाच्या
पटांगणात
येतो.
एकीकडं
सुतारन्येहा, कुंभारिाडा असं थेट नदीपयंत उतरत गेलेलं
गाि अन् दस
ु रीकडं चचचेची बाग यांच्या दभ
ु ाळक्यात
बाजारतळाचा ििस्तार झालेला. इथंच चचचेची, िडाची
मोठमोठी झाडं, त्यांना बांधलेले पार, नदीकाठािर
गािातल्या काही थोर पुरूषांच्या समाध्या. स्मशानभूमी,
मु स्स्लमांची दफनभूमी, चलगायत समाजाची थडगी अशा
िचरशांती घेतलेल्या पूिवजांनी या जागेला िेढा घातलेला.
अगदी याच िठकाणी देिनदी िळसा घालू न मेंढी-चोंढीच्या
िदशेने धािू लागते.
सिवत् बांधलेले छोटे-छोटे मातीचे बाजार ओटे. आताशा
ग्रामपंचायतीने बांधलेलं बाजार शेड पािहल्यािर ही जागा
आठिडे बाजाराची असािी असं सहज लक्षात येतं.
गािाच्या पूिेला नदीकाठी असलेल्या या बाजारतळानं
आमचं अख्खं लहानपण खेळित-खेळित आम्हाला
आपल्या अंगाखांद्यािर िमरिले लं..
एरिी ओकीबोकी िाटणारी ही जागा बु धिारच्या आठिडे
बाजारी
कशी
फूलू न
यायची,
मोहरून
जायची.
आजूबाजूच्या दहा-बारा खेडय़ांतील िाटा बाजाराच्या
िदशेने धुिट, नीटनेटके कपडे लेऊन, डोईिर पाटय़ा,
माळिं, िपशव्या घेऊन चालू लागायच्या. शेतकरी, मजूर,
पोरं बाळं .. सगळ्यांचा हा आनंदाचा िदिस. बाजार म्हणजे
दर आठिडय़ाला भरणारी जत्ाच ती!
तालु क्याच्या गािातले व्यापारी दक
ु ानदार आपापली दक
ु ानं
घेऊन यायचे अन् बाजार ओटय़ांिर पालं ठोकायचे.
गुळिाले , िकराणा िाले, मसालेिाले, आयते कपडे, कापड
दक
ु ानं, हरे क माल, सुया-िबबिे -फणी-कंगिे , कुलू पंिकल्ल्या बनिणार, स्टील-जरमनची भांडी, मटण-मासे,
बोंबील-चझगे, झाडू , िशरया, भेळ-भत्ता, िजलबी, गोडीशेि,
लहान मुलं ाची कचकडयाची खेळणी, पोळपाट-लाटणे,
खुरपे-ििळे , दोरखंड, आंबे, केळी, िचक्कू-सफरचंद अशी
िकतीतरी दक
ु ानं! बाजारतळ सजून-गजबजून जायचा.
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एका
बाजूला
िहरिी
आळी,
सगळी
माळिं भाजीपाल्याची रांग बसलेली. अधून मधून धान्याची
बोचकी. गहू , बाजरी, जिारी, मठ-मू ग, कुळीद असं
इरिड घेऊन शेतकरी बसलेले. नाकातल्या भल्या
थोरल्या नथीला सािरीत, िमसरीचं बोट गूपचूप
दातांिरुन िफरिीत पुन्हा काटा-माप हातात धरणार्या
बायका, किशदय़ाच्या, झालरीच्या िपशव्या घेऊन
खरे दीला लोटलेली पंचिोशी.
‘चला सस्ते लािले’ ‘आता थोडेच रािहल्ये बरं का!’
‘चला इकडं खाणार्याची मजा!’ अशा िकतीतरी भूरळ
पाडणार्या आरोळ्या. दोन-पाच रूपयांत हातातली
िपशिी भाजीपाला, खाऊ अशा बाजार िस्तूंनी
िशगोशीग भरून जाई. हट्टानं ताईचं बोट धरून हा
बाजार पालथा घालताना िकती मजा यायची.
एखादेिेळी प्लस्स्टकची मोटारगाडी, िशट्टी, भोिरा, चेंडू
असल्या िस्तूंसाठी हट्ट करायचो. भरल्या बाजारात
भोकाड पसरून, प्रसंगी आिडलेली िस्तू दक
ु ानातून
उचलू न हातात घेऊन ताईची पंचाईत करायचो.
बर्याचदा ती हा हट्ट मोडू न काढायची अन् कधी कधी
एखादी गरजेची िस्तू घेणं टाळू न लाडकोडही
पुरिायची.
बाजारचा एक िििशष्ट गलका असायचा. सिव
आिाजांचा िमळू न एक आिाज. कधी आठिडे बाजारी
गािात तमाशाचा फड उतरायचा. तमाशाची जािहरात
करणारी गाडी पंचिोशीत िफरायची. मधून-मधून
बाजारतळािर यायची. तमाशाच्या या जािहराती ‘कड
कड कड कड, ढंगळांग मचळांग, आला आला आला
तमाशाऽऽ, तमाशाऽऽ, तमाशाऽऽ, अशा मोठय़ा
मजेदार ढंगात असायच्या.
शाळा सुटल्यानंतर आमची बच्चे कंपनी तमाशाच्या
राहु टय़ा-तंबू भोिती गदी करायची. कनात लािून
रूपया-दोन रूपयांत जुने मराठी िचत्पटही याच
आठिडे बाजारी मनमु राद पािहले आहेत. िनळू फुले,
अरुण सरनाईक, जयश्री गडकर, यशिंत दत्त, दत्ता
साळिी, िसंत चशदे, गणपत पाटील, अशोक सराफ ही
मंडळी घरातल्या माणसांइतकी िचरपिरिचत झालेली!
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पोळ्याचा आठिडे बाजार मात् िरच्या िेशीला
बसस्टण्
ॅँ डच्या पिरसरात भरायचा. बैलं ाचे िनरिनराळे
रं ग, आभूषणे हे या बाजाराचे खास िै िशष्टय़! चिर,
छं बी, गोंडे, कासरे , नाडे, गेरू, चहगुळ, क्ििचत झुली,
घाटय़ा, घुंगरं असा सगळा साज असायचा. पूजस
े ाठी
मातीचे बैल िििीला असायचे. मोठय़ा आकाराचे मातीचे
बैल घेण्यासाठी जीि फार तुटायचा पण घरातून मात्
त्यास ििरोध! लहानपणी एकदा कधीतरी हट्ट करीत
बैलं ाची जोडी घेतली तर घरी नेतानाच कुणाचा तरी
धक्का लागून एका बैलाचा पाय मोडला. त्यािषी
पोळ्याच्या सणाचा आनंदच घेऊ शकलो नाही. माझ्या
बालियातल्या आनंदाचाच पाय मोडला होता जणू!
(आता मुलं ाना या मातीच्या बैलं ामध्येही फारसा रस
नाहीये. गेल्या पोळ्याला त्यांना मी जबरदस्तीने
मातीच्या मोठय़ा बैलं ाची जोडी ििकत घेऊन िदली. खरे
तर हरिलेलं, िनसटू न गेलेलं बालपणातलं ते सुख
िमळिण्याचा मी केलेला तो केििलिाणा प्रयत्न असािा!)
बाजारात निनाथसारखे काही िमत् दक
ु ानदारांचे
सामान िाहू न देणे, बाजार ओटे साफ करणे अशी कामे
करीत. सुनील लोहारकर थरथरत्या डोक्यािरून भल्या
थोरल्या तांब्याच्या हंडय़ानं पाणी िाहू न भािाच्या
मदतीनं आख्ख्या बाजाराला चहा-पाणी पाजीत असे.
गािाचा कुठलाही महत्िाच्या कायाचा मु हूतव बाजारच्याच
िदिशी असे. िनिडणुकीच्या प्रचार सभा, गणपतीच्या
ओटय़ािरची नाटकं, कनातीतले िपक्चरचे खेळ, तमाशे,
ग्रामपंचायतीचे िललाि, ििकासकामांची उद्घाटनं सगळं
काही याच िदिशी. आठिडाभराच्या िाणसामान,
भाजीपाला
आदी
बाजार
िस्तुंबरोबरच
पुढच्या
बाजारापयंत पुरेल इतका उत्साह, चैतन्य, जोश, तरतरी
हा बाजार कष्टाने िपचलेल्या मनांमध्ये भरायचा.
बाजाराच्या गलक्याबरोबरच त्याचा एक िििशष्ट
िासही असायचा, कृित्मतेचा लिलेश नसलेला
नैसर्दगक! माझ्या मनाने तो आजिर साठिून ठेिला
आहे!
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बहू रुपी, रायरं द, िासुदेि (याला आम्ही गोपीबाबा
म्हणायचो) गारूडय़ाचे खेळ, डोंबारी यांचेही खेळ
बाजारचा िदिस साधून बाजारतळाजिळच गदीचे
िठकाण अन् सािली हेरुन रं गायचे. शिनखालची चचच
या सगळ्यांची साक्षीदार रािहली आहे..
बाजारात जायचा तो उत्साह आता केव्हाच मािळलाय!
नाही म्हणायला बायकोच्या आग्रहाखातर ितच्यासोबत
शहरातल्या बाजारात जातोही. पण या बाजारात फक्त
माझा देह िफरत असतो मन तर कधीच िपसासारखं
हलकं होऊन िडांगळीच्या बाजारतळािरील चचचेच्या
झाडािर जाऊन बसलेलं असतं. त्या आरोळ्या, तो
आिाज, तमाशा-िपक्चरच्या जािहराती, मसाल्याचा,
भाजीपाल्याचा, तळलेल्या खाऊचा असा िेगळाच
िास.. अशा िचत्ांची अन् सयींची साय मनािर दाटू न
आलेली असते आिण इकडे हातात बाजाराची िपशिी
कोंबत बायको ‘कुठं हरिलात?’ असा िमस्ककल सिाल
करीत घराकडं दामटत असते...
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िशलाई मशीनचे पायडल मारून थकलेल्या नानांच्या
पायिाटेची धूळ भंडारा म्हणून कपाळािर माखल्यािर मी
एका नव्या ऊजेने भारािून जातो आजही! पाठीशी
संसाराचं गाठोडं टांगत नाना आयुष्यभर सायकलिर
पायडल मारीत गािोगािी िफरत. मी तर त्यांच्या
तळहातािरला फोड! मला सायकलिर ते अगदी जपून नेत.
सायकलिरून िफरताना त्यांनी एक साधी जुनी, िापरलेली
लु ना घेण्याचं स्िप्न पािहलं. पण ते कधीच आकारलं नाही.
नानाचं हे स्िप्न आजही मला माझ्या एका
ं तात छळत
असतं. कधीकाळी नानांना मी सायकलिर बसिून
िनिृत्तीनाथांच्या चरणी लीन झालो होतो याच्या स्मरणानं
हा स्िप्नभास अिधक गिहरा गिहरा होत जात असतो..
नानांना सायकलिरुन िफरण्याची भारीच हौस! एरिी
िशिणकामाच्या धंद्यात त्यांना पायी िफरायलाही उसंत
नसे. मात् कुणी िमत् मंडळींनी सायकलिरुन िणी अथिा
त्र्यंबकेश्वरची िारी करण्याचा प्रस्ताि मांडला की ते
तत्परतेने त्यात सामील होत. मग भाडय़ाने सायकल घेऊन
यात्ेची तयारी होई अन् नाना मस्त िफरुन येत. आम्ही
भािंडं आपली खेळणी अन् खाऊच्या आशेने त्यांच्या
िाटेकडे डोळे लािून बसत असू.
िडांगळीपासून सुमारे साठेक िकलोमीटर अंतरािर िणीचा
गड अन् त्र्यंबकेश्वराचंही अंतर साधारण तेिढंच! पलीकडे
साईबाबांची िशडीही पंचािन्न ते साठ िकलोमीटरिर. ही
तीन िठकाणं साधारण सायकल फेरीच्या टप्प्यातली.
त्यातल्या त्यात िणीचा गड मात् नानांच्या ट्रीपचं आकषवण.
त्यांच्या अिधक़ािधक़ फेर्या िणीलाच झाल्याचं मला
आठितं. फार नाही पण चार पाच जणांचा चमू आपापल्या
सायकलींना व्यिस्स्थत तेलपाणी करुन, एकदोन िेळचा
डबा बांधून यात्ेला िनघत. सोबत सायकलला हिा
मारण्याचा पंप, एखादं निं कोरं टय़ूब, पंक्चरचं सािहत्य
असा सरं जाम, चादर सतरं जीची छोटीशी िळकटी पण
असायची.
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नानांना अधून मधून कपडे बेतण्यासाठी पंचिोशीतल्या
िनरिनराळ्या खेडय़ांिर िस्त्यांिर सायकल मारत
जािं लागायचं. पण घरात स्ितुःची सायकल काही
नव्हती. रात्ंिदिस डोळे फोड करुनही मिशनच्या
चाकाची गती स्ितुःची सायकल ििकत घेण्याइतपत
प्रगतीचा टप्पा काही गाठू शकत नव्हती. तास दोन
तासाचं सायकल भाडं भरणं काही त्यामानाने ज़ड जात
नसे. बर्याचदा हट्टाने मागे लागून मी नानांसोबत
सायकलिरुन कपडे बेतण्यासाठी जात असे. िजथे
कपडे बेतायला जात असू ते मोठ्ठं खटल्याचं घर असे
तीस-पस्तीस माणसांचं! टेलरचं पोरगं म्हणून त्या
घरात माझ्याही िाटय़ाला िेगळं कौतुक येत असे. मग
उगीचच आपली हु शारी दाखिण्यासाठी मी िहीमध्ये
िडीलांनी सांिगतलेली मापं िलहू न घेत असे. िडांगळी
सारख्या खेडय़ातच राहत असलो तरी त्या आणखी
खेडयांतल्या, रानिस्त्यांतून राहणार्या पोरांसमोर मी
आपला भास मारुन घेई. काम आटोपल्यािर बर्याचदा
जेिणाचा आग्रह होई. दोन तीन िपशव्या भरुन
िानिळा िमळे , चहा ऐिजी दध
ू प्यायला िमळायचं,
झाडािरच्या पपया, आंबे, पेरु असेल ती फळं खाऊ
म्हणून िमळायची. िकती चंगळ! आिण म्हणूनच
नानांबरोबर सायकलिरुन कपडे बेतायला जाणं हा
आत्यंितक आनंदाचा भाग असायचा. माझ्या िाटय़ाला
कदािचत घरात मी मोठा असल्यानं िारं िार यायचा.
अनेकदा सायकलला मागे करे ज नसायचं मग नाना
पुढच्या दांडीला ती बसतांना रुतू नये म्हणून टॉिेलची
गुंडाळी बांधत. मग आमची स्िारी त्यािर आरामात
बसून कधी घंटी िाजिित तर कधी रस्त्यातल्या गाय
िासरं , शेळ्या, मेंढयांना हु सकािीत ििमानात
बसल्याचा आनंद लु टीत असे. करे जिर मागे बसलेलं
असतांना चैनीत पायाची बोटं अडकणार नाहीत याची
काळजी घ्यािी लागे. पुढच्या दांडीिर बसलेलं असताना
पुढच्या चाकाच्या तारांपासून बोटं िाचिािी लागत.
असं काही झालं तर मग मात् सायकलच्या या
आनंदाला मु कािं लागेल अन् दख
ु ापत होईल ती
िेगळीच ही जाणीि त्या बालियातही होतीच.
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लहानपणी आमच्याकडे कपडे िशिायला जे कोणी
िगर्हाईक सायकलिरुन आजूबाजूच्या खेडय़ांिरुन येत
त्यांना लाडीगोडी लाऊन त्यांच्या सायकली िपटाळणं हाही
आमचा आिडता उदय़ोग असे. सायकल िशकण्यासाठी
भाडय़ानं घेणे ि भाडं भरणे ही चंगळ तेव्हा परिडणारी
नव्हती. सायकल िशकणं म्हणजे एक हात हॅँडलला, एक
हात िरच्या दांडीला ि बगलेत शीट आिळलेलं! एक पाय
पायडलिर ठेिून दस
ु रा चेनकव्हरिरुन टाकून अधा
पायडल मारीत सकवस चाललेली. अनेकजण सायकलचं
नु कसान होईल याचा ििचार न करता आम्हाला
सायकलची चक्कर देत. (आज स्ितुःच्या मालकीच्या
िस्तूंची चकमत कळत असतांना त्यांचं दातृत्ि लक्षात
रािहलेलं.)
सायकल चालिणं िजथे चैन ठरािं अशा काळात
मोटारसायकलचं िकती अप्रूप. माझा िगविमत् सुभाष चशदे
त्याच्या िडीलांची राजदत
ू गाडी तो सातिी आठिीत
असतांनाच िशकला. जयािेळी उभी असलेली गाडी मला
पेलित नव्हती त्यािेळी तो आम्हा िमत्ांना डबलशीट
घेऊन गाडी उडिायचा. मोटारसायकलिर मागे डबलशीट
बसतांनाही आपण कुणीतरी मोठे असल्याचा भास होई.
मात्, िमत्ाची मजी सांभाळण्याची मोठी कसरत त्यासाठी
करािी लागे ि पिरस्स्थतीचं भान येत असे.
लु ना, टीव्हीएस-िफफ्टी अशा मोपेडचा जमाना तेव्हा जोरात
होता. संधी िमळालीच तर एखादय़ा िमत्ाची, िगर्हाईकाची
लु ना घेऊन नाना िहिरगािपयंत पाच-सहा िकलोमीटरची
मोठी चक्कर मारुन यायचे. सायकल घेण्याची ऐपत
नसतांना तेव्हा नाना मात् एखादी सेकंडहॅँड लु ना दोनेक
हजारापयंत ििकत घेण्याचं स्िप्नं पाहू लागले. िशलाई
मिशनच्या चाका
ं ची गती िाढली. रात्पाळ्या, जागरणं
िाढली. रात्ी-अपरात्ी ऊठू न कपडे िशिणं सुरु झालं.
कुटू ंबाच्या गरजा िाढत असतांना, मु लं ाची िशक्षणं चढत्या
आलेखाप्रमाणे उंचाित असतांना नानांची मिशन
कामातली कमाई मात् कापरासारखी उडू न जाऊ लागली.
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तेव्हा मी दहािीत असेन. नानांनी लु नाचा ध्यास
घेतलेला. बॅँकेचं रे डीमेड कापड दक
ु ानासाठी तीन
हजार रुपयांचं कजव घेऊन काही स्ितुः जमिलेले
पैसे त्यात टाकून त्यांनी दोन हजारातल्या लु नाचं
स्िप्न प्रत्यक्षात आणायचं ठरिलं. माझी दहािीची
बोडाची परीक्षा सुरु होती. मी िसन्नरलाच आमच्या
एका सुहृदयी नातेिाईका
ं कडे परीक्षेपुरता थांबलेलो.
याच काळात नानांचं लु नाचं हे स्िप्नही ििरलं.
जयांच्याकडे दक
ु ानाचा माल, फर्दनचर खरे दी केलं
त्यांनीच अव्िाच्या सव्िा चकमती लािून नाडल्याने
नानांचा जीि होरपळला. दध
ु ाची तहान ताकािर
भागित त्यांनी िसन्नरहू न निी कोरी सायकल ििकत
घेतली ि मला िसन्नरला ती सायकल दाखिून ते त्या
िदिशी सायकलिर बसूनच िसन्नर ते िडांगळी
अंतर पायडल मारीत गेले.
दरम्यान दहािीनंतर भरिशाचा म्हशीला टोणगा
व्हािा असे कमी माकव िमळाल्याने मला मनाशी खूप
ठरिलेल्या डी. एड ऐिजी आय.टी. आय. चा मागव
िनिडािा लागला. कॉलेजची पाच-सात िषाची
खर्दचक मळिाट आपल्या कुिती बाहेरची असल्याची
जाणीिही नानांनी करुन िदली. आय.टी. आयला
प्रिेश घेतला तेव्हा मी पंधरा-साडे पंधरा िषांचा
असेन. एक मिहना नाशकात काढून मी िसन्नरला
िमत्ांबरोबर खोली घेऊन िसन्नर-नािशक असे रोज
ये जा करु लागलो.
एक िदिस दप
ू ारच्या िेळी नाना दोन अडीचच्या
सुमारास िडांगळीिरुन सायकल मारीत आय. टी.
आय. िर धडकले. मला गेटिरुन िनरोप िमळाला.
माझी सुटीची िेळ होतच आली होती.
‘आपल्याला त्र्यंबकेश्वरला जायचंय’ नाना म्हणाले.
सकाळपासून सायकलिरुन नािशकपवयतचा पल्ला
गाठतांना त्यांचा दमपूरा झाला होता. मी पळतच
जाऊन डबा, दप्तर घेऊन आलो.
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‘चला नाना बसा मागे’ म्हणत मी नानांना डबलशीट
घेऊन त्र्यंबकची िाट चालू लागलो. शरीराने मी
तोळमासा. तर नाना चांगले भरभक्कम तरीही त्र्यंबकची
ती
चढ-उताराची
नागमोडी
असलेली
िाटही
माझ्यातल्या अनािमक ऊजेने सरधोपट बनू न गेली.
रस्त्याने जाणार्या गाडय़ांची गदी, िाहनांची िदवळ
यािरुन उदय़ा त्र्यंबकची यात्ा असल्याचा कयास मी
बांधला होता. इतरिेळी िमत्ांबरोबर सायकलफेरीला
िनघणारे नाना यािेळी िकरणला सोबत घेऊन जाऊ
असं ठरिून मला घ्यायला आयटीआयिर आले होते.
गािोगािच्या चदड्या-पालख्या आधीच िनिृत्तीनाथांच्या
चरणी जाऊन ििसािल्या होत्या. नानांच्या या
सायकलिरच्या िारीत मीही अध्यातून सामील झालो
होतो. त्यांना डोळ्यांपुढे िनिृत्तीनाथांची समाधी िदसत
होती. उत्साहात पायडल मारणारा मी आता थकून
गेलेलो. घंघाळ तळ्याशी पोहोचलो. ितथे हात पाय धुिून
थोडा ििसािा घेतला. पुन्हा निा उत्साह संचारला अन्
नज़रे च्या टप्प्यात आलेल्या त्र्यंबकेश्वरच्या िदशेने मी
सायकलची गती िाढिली. आता माझ्या लेखी ती
सायकल नव्हती. खांदय़ािर पालखी िाहू न नेणार्या
शेकडो िारकर्यांप्रमाणे नानांची सायकल माझ्यासाठी
त्र्यंबकच्या िारीतली पालखीच होती. पुन्हा एकदा मी
जोमाने पायडल मारु लागलो. श्रिण बाळाच्या िनष्ठेने..
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गाि कोणतं तुमचं?’
‘िडांगळी’
‘काय? खुळे म्हणजे खुळे का तुम्ही?’
असे संिाद माझ्या बाबतीत नेहमीच घडतात. कुणाही
अनोळखी व्यक्तीशी पिरचय करुन घेतंाना चकिा
देतंाना मला ‘तुम्ही खुळे का?’ हा प्रश्न हमखास
ििचारला जातो. आमच्या गािात साधारणतर् सत्तर
टक्क़े कुळं ‘खु ळे’ आडनािाची. त्यामु ळे सिव दर
ू
‘खुळ्यांचा गाि’ अशीच ओळख िनमाण झालेली.
कुणीही िडांगळीचा म्हटल्यािर ‘खुळेच’ असणार असा
समोरच्याने बरोबर कयास बांधलेला असतो. अशा या
खुळ्यांच्या गािात आम्ही आपले ‘अडाणी’.
गािातली आमची गल्ली ‘अडाण्याची आळी’ म्हणूनच
ओळखली जाते. गािातले सगळे खुळे आम्हाला
‘अडाणी’ म्हणतात.. समजतात! खरं तर तेही खुळे
नाहीत अन् आम्हीही अडाणी नाही. सग़ळे शब्दांचे
खेळ. गािातील सगळ्यात मोठी गल्ली आमचीच. एस.
टी. स्टड
ॅँ िर उतरलं की पिहली सरळसोट िदसते ती
आमचीच गल्ली. गािात पूिेकडे प्रिेश करणारी.
तोंडाशीच ििठ्ठलाचं मंिदर. ििठोबाच्या पायी माथा
टेकिून पुढे सरकणार्या या आळीत शंभरे क पािलांिर
बिहरोबाचं देऊळ आहे. ितथून ही गल्ली उजिीकडे िळू न
नदीिर जायला िनघते. पन्नास एक पािलं आणखी पुढे
चालत गेलं की आपण शिनचौकात पोहोचतो. इथेच
दोन सुंदर मंिदरं भेटतात सुरेख नक्षीकामाचे कळस
असलेली. एक दत्ताचं अन् दस
ु रं शिनचं! दोन्ही मंिदरं
चौकातच असली तरी दत्ताचं देऊळ आमच्या गल्लीत
उभं तर शिनखालची चचच शिनमंिदराच्या पाठीशी!
गािाच्या जन्मापासून त्याची साथ संगत करीत
पाठराखण करणार्या या गािातल्या भल्यामोठ्या
आिण एकमेि चचचेच्या झाडाला ओळख िमळालीय ती
शिनच्या मंिदरामु ळं! दत्ताच्या पायाशी झुकून गल्ली पुढे
देिनदीकडे सरकते... शिनमंिदराला िळसा घालू न
चचचेच्या पायाला हात लािून हसत हसत नदीच्या
िदशेने चालू लागते.
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ितच्या शेिटच्या टोकाशी पुन्हा देिळं च देिळं ! प्रथम
कािलकेचं मंिदर त्याच्या शेजारी घोडय़ािर आरुढ
झालेल्या खंडोबाचं छोटेखानी देऊळ! जिळच गािात फार
पूिी मरण पािलेल्या एका िानराची समाधी अन् मू ती!
अन् अगदी शेिटी मारुतीराया! त्याचंही भलं मोठं मंिदर
अन् त्याच्या पाठचभतीशी मशीद.. पांढरी शुभ्र!
गाि मु ळातच दष्ु क़ाळी! कैक िपढय़ा दष्ु काळाशी सामना
करीतच गमािल्या. गािात बहु तेक घरं धाब्याचीच कडीपाट अथिा िकरळ-िाकयांिर खार्या मातीचा पेंड टाकून
बांधलेली. िनम्मी अधी ििटांची, काही मातीच्याच
भेंडय़ांतली. िजथलं पजवन्यमान क़मी त्या भागात बहु धा
धाब्यांची घरं आढळतात. मला तर ती दष्ु क़ाळाचं प्रतीकच
िाटतात. आमच्या आळीतही याच प्रकारची घरं होती.
अख्ख्या गल्लीत एकच दम
ु जली कौलारु इमारत होती.
शिनचौकाशी.. भाऊ िचमणाजीची! अशी एकंदर गल्लीची
स्स्थती. घरांच्या बांधणीिरुनही एकंदर गल्लीची गािाची
आर्दथक स्स्थती लक्षात येई.
आमच्या
आळीतली
बहु तेक
मंिदरं ही
माणसांच्या
घरांसारखीच.. धाब्याची. बाहेरुन घर कोणतं अन् मंिदर
कोणतं हे लक्षात येऊ नये अशी. माणसांच्या गदीत देिही
येऊन रािहलेले. आत डोकािल्यािर नज़रे स पडणारी घंटा
ि मू तीिरुन हे मंिदर असल्याचं लक्षात येई. सग़ळे च देि
असे शेजारी बनू न रािहलेले.. सख्खे शेजारी. आपलं
देित्ि ििसरुन माणसांशी एक़रुप झालेले.
सग़ळ्या गािाची उपज़ीििका शेतीिर आधारलेली.
आमची आळीही त्याला अपिाद नाही. पण अप्रत्यक्ष चकिा
प्रत्यक्षही! ही सगळी गािाच्या व्यिस्थेतली बलु तेदार
मंडळी. गािगाडय़ात यांचाही िततकाच मोठा सहभाग मात्
यांचा पोचशदा शेतक़री! उदरभरण जयातून होतं पोटाला
अन्न िमळतं त्या शेतात राबणारा, शेतीची कामं करणारा
शेतक़री. अन्न िपकिण्याच्या मू लभूत ज्ञान त्याला
असल्यानं तो खर्या अथानं ज्ञानी अन् बाकीची सारी
प्रजा अडाणी असं त्याचं साधं सरळ तत्िज्ञान या
न्यायानं आम्ही आपले अडाणी.
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खेडय़ात
असूनही
मातीपासून
क़ाहीशी
तुटक..
राहणीमानात चोखंदळपणा, घरांची रचना, साफ सफाई,
सडा रांगोळी, घरगुती काम करणार्या बायका, बर्यापैकी
छानछौक़ीचे कपडे क़ेलेले गडी माणसं.. मुलं! शालेय
िशक्षणाच्या बाबतीतही आमचीच आळी आघाडीिर!
बरीचशी पांढरपेशा कुटू ंबं इथं एकिटलेली. मागची आळीही
साधारणतर् आमच्याच आळीचं अनु करण करणारी अन्
शेजारची पेठेची गल्ली.. ितच्यािरही अिधराजय आमच्याच
आळीचं असे. आजुबाजूच्या दहा बारा खेडय़ांतील लोक
इथेच खरे दीसाठी येत असल्याने बाजारपेठही चांगलीच
नािाज़लेली. प्रत्येक खेडय़ात एक शहरही असतंच
िसलेलं! आमची आळी त्यातलीच.. िनम्मीअधी शहरी.
खेडय़ातली म्हणािी तर थोडी पांढरपेशी अन् शहरी
माणसांच्या मानाने खेडिळच अशी.. मधलीच अिस्था!
गािात येणार्या नोक़रदारांचीही पिहली पसंती आमच्याच
गल्लीला असे. आमच्या आळीने अनेक़ नोक़रदारांची कुटू ंब
आपल्यात सुखेनैि सामािून घेतलेली. बदली झाल्यािरही
हे गाि गल्ली सोडू न ज़ाणं अनेक़ांच्या िजिािर येई.
काहीशी मृ द ू भाषा, िागण्या बोलण्यात नम्रता, धार्दमक,
सामािजक उत्सिात समरसून सहभागी होणं, अडल्या
नडल्या प्रत्येकाच्या मदतीला धािणं, संकट प्रसंगी
मदतीचा हात देणं ही या आळीची िैिशष्टयं! आजच्या
अथवशास्त्ीय भाषेत उत्पादक़ अन् अनु त्पादक़ क्षेत् जयाला
म्हणतात ती मला गािाचा ििचार करतांना आता िदसू
लागतात. सगळ्यांचा पोचशदा शेतकरी िगव एका बाजूला
अन् त्याला लागणार्या सग़ळ्या सेिा पुरिणारी ही अठरा
पगड जातीतली उतरं ड एका बाजूला अशी ििभागणी
झालेली. ही सगळी आळीच्या आळी सेिा उदय़ोगात! कुणी
न्हािी, कुणी सुतार, कुणी चशपी, कोणी सोनार,
िक़राण्याच्या िाण सामानाचं दक़
ु ान घालू न बसलेला
िाणी, हर प्रकारच्या सेिेसाठी तत्पर असणारी ही मंडळी!
मात्
पोचशद्याबाबतीत
िततक़ीच
क़ृतज्ञ!
त्याच्या
सुखदुःु खात रममाण झालेली.
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पािसाळ्याचे चार मिहने शेतकरी कामात गुंतला
की, केिळ काम एके काम. मग बाजारपेठ थंडिायची.
अडाण्याच्या आळीिर हे चार मिहने मंदीचे मळभ
दाटलेले. सुग़ी सुरु झाली की मग़ सग़ळ्यांचीच चांदी!
पािसाळ्यात अनेक़ कुटू ंबंाची आर्दथक ओढाताण होई,
त्यासाठी हंगामाच्या, सुगीच्या िदिसांतच धान्यधुन्य,
डाळीसाळी, ितखटिमठाची तजिीज करुन ठेिण्याकडे
कल असायचा. मंदीच्या काळात एरिी सदैि उत्साही
असणारी ही आळी आपले हातपाय आखडू न घेई.
घरोघरी मग हरीििजय, भिक्तििजय, निनाथ अशा
पोथ्या सुरु होत. श्रािणी सोमिार, शिनिारी साठा
उत्तराच्या सुफळ संपूणव कहाण्या घरोघरी िाचल्या
जात. उपासतापास, व्रतिैकल्यात स्ितुःला बु डिू न घेत
मंदीच्या झळा सोसण्याचा प्रयत्न होई.
मनू बाबा अन् भागुबाई, सोपानकाका अन्
िभमाबाई, यादिबाबा अन् धुरपदाबाई अशी शेतक़री
कुटू ंबही होती आमच्या आळीत पण आळीचे
सगळे
िाण अन् गुण त्यांच्या अंगी िभनलेले.
कुठलीही सत्ता हाती नसतांना ग़ािाचं सांस्क़ृितक
नेतृत्ि करुन गािाच्या कारभाराची आर्दथक घडी
बसिणारे लक्ष्मणतात्या. सोनारकी करता करता
गािकर्यांच्या गळय़ातला ताईत बनले . आपले दातृत्ि
अन् दर
ू दष्ृ टीने गािाच्या शैक्षिणक ििकासाचा पाया
त्यांनी रचला. अनेक़ मंिदरांचे जीणोध्दार घडिून
आणले, त्यांच्या डागडू जीची तरतूद केली. हे सगळं
करुनही त्यापासून अिलप्त नामािनराळे असं सोनेरी
आयु ष्य जगून आमच्या आळीला सुिणव झळाळी
देणारे लक्ष्मणतात्या! ििठ्ठलाची पुजा करीत आयुष्य
िेचलेले अन् कमालीच्या दािरद्रय़गतेतून आपल्या
कुटू ंबाला
आकार
देणारे
का
ं ताकाका
कासार,
ििठोबाच्या देिळात काकडारतीची मु हूतवमेढ रोिणारा,
संसारापेक्षाही भजन-कीतवनातच अिधक रं गलेला
कािशनाथ रं गारी, चेहर्याला रं ग लािून रं गभूमी
गाजिणारा दग़ू न्हािी अशा पूिवजांनी या आळीला
रं गरुप िदलेलं.. स्ितुःची ओळख िदलेली.
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गािातही दोन भाग़.. एक खालचा िाडा अन् एक
िरचा
िाडा.
भौगोिलकदष्ृ टय़ा
म्हणण्यापेक्षा
व्यिहाराच्या सोयीने पडलेले. गाि तसं एकोप्याचं
िरचा िाडा आख्खा आिण केिळ गािातल्या खुळे
कुळांसोबतच इतर कुळं अन् इतर सग़ळ्या
अठरापग़ड जातींचा समािेश खालच्या िाडय़ात.
िाडय़ांतला हा फरक लक्षात येई तो पोळ्याच्या
बैलं ाच्या िमरिणूकीिेळी िरच्या िाडय़ाचा मान
पिहला. ही िमरिणूक आटोपल्यानंतर खालच्या
िाडय़ाचे बैल िमरिायला िनघत. आमची आळी
अथातच खालच्या िाडय़ात.
आमच्या गल्लीतल्या क्ििचतच कुटू ंबंाक़डे स्ितुःचे बैल
असत. पोळ्याला मनु बाबाचे बैल िमरिणूकीत
धरण्यासाठी आळीतल्या आम्हा पोरांमध्ये चढाओढ
लागायची अन आळीपाळीने प्रत्येकाच्या हातात
कासरा येई. एका बैलामागे दोन दोन तीन तीन
ज़णांची बैलं ाचा ताबा घेण्यासाठी रे टारे टी सुरु
असायची. पोळय़ाच्या िमरिणूकीत बैल िमरिण्यातही
मोठी मदवम
ु की िाटायची. सक़ाळपासूनच आम्ही त्या
बैलं ाच्या आगेमागे करीत असू. त्यांची चशगे साळणे,
शेप कातरणे, चशगांना चहगूळ देणे. त्यांच्या अंगािर
गेरुचे, िनरिनराळ्या रं गंाचे छाप िठिणे अशी
िकतीतरी
बैल
सज़िण्याची
कामे
आमच्या
घोळक्यातच होत.
हे सग़ळं असलं तरी ििस्थािपतांची मोठी संख्याही
याच आळीत. पोरं िशकली सिरली की नोकरीधंद्यािनिमत्त बाहेर पडत. ितकडेच स्स्थराित. अशी
अनेक़ कुटू ंब नंतर पोटा पाण्यासाठी गाि सोडू न
ग़ेलेली. परग़ािी बहु तेक मोठमोठ्या शहरांतून
स्स्थरािलेली. ितथेही आमच्या गािाचं.. िडांगळीचं
प्रितिनिधत्ि
करणारी.
सणािारी..
ििशेषतर्
सतीदेिीच्या यात्ेला ही सग़ळी मंडळी गािी येतात.
गल्ली आनंदाने मोहरुन जाते. अनेकं ाची घरं ही गल्लीत
उरलेली नसतात. पण आठिणींचे धागे मनाला ओढून
आणतात अन् पािलं साहिज़कच घराची िाट चालू
लागतात.
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हल्ली-हल्ली निरात्ाला गणेशोत्सिासारखं स्िरुप येत चाललंय
पण आमच्या लहानपणी असा काही प्रकार नव्हता. तरीही
निरात्ाची आम्ही िकतीतरी आतुरतेने िाट बघत असू.
घटस्थापनेला घरोघरी घट बसिले जात. पिहली माळ दस
ु री
माळ असे करता करता दहाव्या माळे ला दसर्याचा आनंदाला
तोटा नसणारा सण दारात हजर होई.
स्ियंपाक घरात िजथे िदिा ििझणार नाही अशा कोनाडय़ात
ताई घट बसित असे. घराच्या भोितीने काळ्या मातीत गहू
पेरले जात. देिही या नऊ िदिसांत घटी बसत अन् ताईचे
निरात्ाचे नऊ िदिसांचे उपिास सुरु होत. आम्हाला मात् ओढ
असे ती िडजाईच्या दशवनाची.
गािापासून एक दीड िकलोमीटरच्या अंतरािर िडजाई देिीचं
मंिदर आहे. गंगािाटेला तामसिाडीकडे जाताना जुन्या पांढरीिर
एका शेतातल्या चबुतर्यािर दहा बाय दहा पेक्षाही छोटं घरिजा
धाब्याचं छत असलेलं हे मंिदर! कळसाचा तोटा नसलेलं..! शेतात
िस्ती करुन राहणार्या एखाद्या शेतकर्याच्या घरासारखं.
देिीच्या साधेपणाबद्दल कल्पना त्यािरुन यािी. याचिठकाणी
जुनं गाि िसलेलं होतं असं म्हणतात. त्यामु ळे या िठकाणाला
पांढरी असंच नाि पडलेलं. रस्त्याच्या पलीकडे जुन्या
पांढरीिरच्या मारुतीचं छोटंसं मंिदर लक्ष्मण मास्तराने
साकारलेलं.
एरिी गािापासून दर
ू दल
ु व िक्षत असलेल्या िडजाईची गािाला
आठिण होते ती निरात्ात. देिीची छोटीशी दगडी मू ती,
मंिदरासमोर चबु तर्यािरच दगडी पादक
ु ा, देिीसमोर अखंड
नऊ िदिस तेिणारा दगडी िदिा. घर मांडलेले. घराभोितीचे
िहरिे धने अन् आजूबाजूचे िहरिे िशिार. मु ख्य रस्त्यापासून
शे-दोनशे फूटािर असलेल्या मंिदरातही पीका
ं मधून िाट हु डकीत
जािं लागतं. एकदाचे घट बसले की, कधी एकदा शाळा सुटते
अन् आम्ही चाकार्या घेऊन िडजाईच्या रस्त्याला लागतो असं
होऊन जाई. निनाथ, पांडू , सुहास, सुभाष अशी िमत्मंडळी
सोबत असायची. प्रत्येकाच्या हातात चाकारी. या चाकार्याही
िनरिनराळ्या प्रकारच्या. कुणाची सायकलच्या जुन्या फाटलेल्या
टायरची, कुणाची सायकलच्या चरगची तर कुणी मु लं लहान
लहान चरगांना लांबलचक तारे ने, तारे ला चरगच्या आकाराचं
िळण देऊन मस्त रस्त्याने िफरिित चालत. चाकार्यांचा िेग
िाढे तसा आमचाही िेग िाढत जाई. कोणाची चाकारी रस्त्यात
अिजबात पडू न देता िडजाई पयंत जाते याचीही शयवत
लागायची.
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आमच्याकडे स्ितुःची सायकल नव्हती. त्यामु ळे
माझ्याकडे चरगची तर सोडा पण फाटक्या टायरचीही
चाकारी नसायची. निनाथ सारखा िमत् एखाद्या
सायकल दक
ु ानादाराकडू न अथिा कुणा िमत्ाकडू न
िहकमतीने ती मला िमळिून द्यायचा. िडजाईच्या या
निरात्ांच्या िदिसांत एरिीही आमच्यातला िहरो
असलेला निनाथ आणखीच सुपरिहरो बनू न
जायचा. त्याच्याशी मैत्ी असणं याचा सुध्दा
आम्हाला कोण अिभमान असायचा! शाळा सुटण्याची
घंटा झाली की कधी एकदा दप्तर घरात िभरकाितो
अन् चाकारी घेऊन बाहेर पडतो असं होई. आज
सायंकाळी काय धमाल करायची ते िदिसभर िगात
ठरलेलं असे.
‘ताईsss!िडजाईला चाललो गं! असं म्हणत
घराबाहेर पडू न चाकारी िपटाळता िपटाळताच
परिानगीची िाट न पाहता एका दमात शाळे जिळ
येऊन पोचायचो. निनाथसह इतर िमत्ही तोपयंत
तेथे येऊन आमची िाटच पहात असायचे.
िडजाईच्या रस्त्यािर मराठी शाळे च्या मागे
गािातल्या बहु तेक शेतकर्यांचे ‘खळे ’ असायचे. या
खळ्यांमध्ये एखादा झाप, ज़नािरांची दािण, झापात
ज़नािरांच भूस, चारा िैरण, हंग़ाम असेल तर
धान्यांची रास, िाळिण असं बरं च काही असे.
साधारण बाभळीच्या काटय़ांचं काटेरी कुंपण, चार
दोन फटकुटं, लाकडं यांचा दोन बाज़ून
ं ा मेढी ठोकून
बनिलेल्या दरिाज़ा असं स्िरुप असे. संध्याकाळी
या
खळ्यांमध्ये
गायगुरं ाना
चारा
िैरण
करण्यासाठी, दध
काढण्यासाठी माणसांची िदवळ
ू
असे. सिसांजेची िेळ असल्याने रानातून िदिसभर
काम करुन परतणारे
शेतकरी, बायामाणसं
राखुळीच्या शेळ्या, गािगुरं यांचीही गदी असायची.
या सग़ळ्या गदीतून िाट क़ाढीत आमच्या चाकार्या
धािू लागत.
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रस्त्याने येणार्या जाणार्यांना हु लकािणी देत,
आरडाओरडा करीत आम्ही चाकार्या पळिीत असू.
खळ्यांची हद्द संपली की खळगा सुरु होई. या
खळग्यात मोठ लिण आहे. िडज़ाई आिण गाि
यांच्या मध्यािर खळग्यातच एक तिंग लागतो. या
तिंगाििर आम्ही ििसािा घेत असू. तिंगाच्या
आजूबाजूला रस्त्याच्याकडेला तरिडाची फार झुडपं
होती, िपिळ्या धमक फुलांनी तरिड बहरले ले असत.
त्याच्या फा
ं द्या तोडू न फोक काढून चाकारीसाठी काठय़ा
बनिल्या जात. हेच फोक कधी कधी तलिारीचं रुपही
धारण करीत अन् त्या ििस्तीणव खळग्यात
आमच्यातले मािळे जागे होत. खळग्यातला छोटय़ाछोटय़ा टेकडय़ांच्या आडू न गिनमी काव्याचे युध्द,
तलिारबाजी सुरु होई. या सार्या युध्दात निनाथ
सेनापती िगैरे असायचा. त्याचा खास िमत्
असल्याने कच्चा चलबू असूनही माझ्या िाटय़ाला
युध्दातला पराजय मात् यायचा नाही. आयुष्यभर
सदैिच िमत्ांनी अशी पाठराखण केलेली. या मैत्ीचं
मोल शब्दांनाही न तोलणारं !
आमचा िहरो निनाथला मात् असल्या खेळं ामध्ये
फारसा रस नसायचा. त्याचा स्िभाि मु ळात अडबंग!
शाळे त हु शार, चपळ ि प्रत्येक गोष्टीत तरबेज असला
तरी त्याच्यातला अडबंगपणा काही िेळा उफाळू न येई.
निरात्ात तर खासच! मग़ तो आम्हाला इंगळ्या
पक़डायला घेऊन ज़ाई. तोपवयत आम्ही अनेक िमत्ांनी
इंग़ळी पािहलेली नव्हती.
निनाथच्या सिंगडय़ांत खरं तर आम्ही
अडाण्याच्या आळीतली मु लंच अिधक! ग़ािात
बहु संख्य शेतक़री असतांना सोनार, चशपी, िाणी,
ब्राम्हण, नोकरदार अशी शेतीशी दरु
ु न संबंध
असणारी कुटु ंब आमच्या गल्लीत एकिटल्याने आमची
ग़ल्ली अडाण्याची ठरली होती. अशी अडाण्याची
साळसूद पोरं तािडीत सापडल्यािर निनाथच्या
मदवम
ु कीला जोर चढायचा.
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खळग्यातली इंगळ्यांची िबळं शोधून निनाथ आम्हाला थोडं
दर
ू उभं करायचा. चाकार्या एका हातात जीि मुठीत धरुन,
आपापल्या चड्डय़ा सािरुन धरीत आम्ही एका बाजूला उभे
राहत. हातात तरिडाची फोक घेऊन, इंगळी काढायचा मंत्
म्हणत. िबळाच्या तोंडाशी सािध पिित्ा घेऊन निनाथ
फोक िफरिीत घासत राहयचा.

‘इंगळी का चपगळी सलाम करतीs
सलाम करतीss
आणाजी पाटलाला बोलितीs
बोलितीss
सुया मारुनी मंत् फुकीतीs
मंत् फुकीतीss
असा मंत् सुरु व्हायचा. िबळाभोिती तरिडाच्या काडीने
घासायला लाग़ल्याने िबळात माती पडू लागे. माती आत
गेल्यामु ळे आतली इंगळी चिताळू न बाहेर येई ि तरिडाच्या
फोकेिरच नांग़ीचे प्रहार करु लागे. इंग़ळी बाहेर आली रे
आली की आम्ही िक़तीतरी लांब पळू न ज़ात असू. मग हळू
हळू दबक्या पािलांनी पुढे सरकत इंगळीपासून काही
अंतरािर ज़ाऊन थांबत. असू
‘‘येss! करग़ुटा तोड करगुटा! असं कर एक पदर तोडू न
देs‘‘ निनाथ असे आदेश द्यायचा. त्याचे आदेश
डािलण्याची कुणाचीच शामत नसायची. आम्ही प्रत्येकजण
भीतभीत चड्डी आिळण्यासाठी चड्डीिर घट्ट बांधलेल्या
करगुटय़ाचा एकेक पदर तोडू न लांबू नच निनाथकडे
िभरकाित असू. मग करगुटय़ाची मधोमध सैल गाठ करुन
मोठय़ा िशताफीने तो इंग़ळीची नांग़ी आिळायचा. ही इंग़ळी
म्हणजे चिचिाच्या मानाने दप्ु पट-ितप्पट आकाराची असे.
ितचं ते अिाळ ििक़राळ रुप, भली मोठी टचटचीत नांग़ी
पाहू न आमची िशट्टी िपट्टी गुल होत असे. सहजच तोंडातून
‘ये बाबोss!’ असे उद्ग़ार बाहेर पडत.
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एका इंग़ळीला दोरा बांधून मग़ ती दस
ु र्या
िबळात तो सोडी. बांधलेली इंग़ळी िबळातल्या
इंग़ळीला बरोबर बाहेर खेचून काढीत असे. पुन्हा
बाहेर आलेल्या इंगळीची नांगी बांधण्याचा क़ायविम
होई. मग त्यांची झुंज लािण्यात येई. एकमेकींना
नांग्या मारुन त्या बेजार करुन टाकत. इंगळ्यांचा
हा खरातर जीिघेणा खेळ! बालियात थोडी चूक
झाली असती तरी ज़ीिािर बेतण्याचं काम.
मात् ती जीिाची बाजी स्ििः लािून आम्हाला िेगळं
काहीतरी करुन दाखिणारा निनाथ मात् िेग़ळाच!
त्याचं हे िेडं एकदा इतक़ं चेक़ाळलं की महाशय एका
िारुळालाच ‘इंग़ळी का चपगळी’ चा मंत् म्हणायला
लागले, अन् फुत्क़ारत सापच बाहेर आला. आमची
सिाची पळता भूई थोडी!
असे अनेक प्रसंग़ निरात्ात घडलेले. दसर्याच्या
िदिशी या सग़ळ्या खेळं ाना पूणवििराम िमळे .
संध्याकाळी नीटनेटके कपडे घालू न, डोक्यात टोप्या
घालू न, टोपीत घटाभोितीच्या धनाचे तुरे खोिून
आम्ही िशलंगणाला िनघत. िडज़ाईला धन,
आपटय़ाचं सोनं िाहू न ग़ािातला एकही उंबरा न
सोडता घरोघर िशलंगणाचं सोनं िाटीत िफरत
असू. प्रत्येक िडीलधार्यांच्या पािलािर डोकं
टेकण्यातला आनंद निरात्ातल्या त्या खेळं ापेक्षा
िकतीतरी पटीने अिधक असे!
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सिंस्कारयात्रा
मराठी एक सदुं र भाषा आहे. अमृ तासारखी गोड. वेरूळसारखी अ-जरा-मर. कधी जनी
होणार नाही. कधी सुंपणार नाही अशी. आणण महाराष्ट्राच्या काळ्या मातीसारखी सपीक.
या भाषेने आजवर अनेक सुंत कवी लेखकाुंना जन्म णदला. आणण जीवनाची सू त्रुं
साुंगण्याची ऊमी णदली.
अशा या सदुं र भाषेत आता आम्ही ई साणहत्याचे हे रोपटे लावले आहे. गाुंवोगाुंच्या
लेखकाुंनी णलहावे. जगभरातल्या मायबोलीच्या प्रेणमकाुंनी ते वाचावे. न देणे. न घेणे. फ़क्त
णवचारधन आणण भावनाुंचे सौंदयय लटायला या. आनुंद घ्या आणण आपल्या प्रणतणिया
लेखकाला कळवू न त्याला एक वेगळाच आनुंद द्या.
पण हा आनुंद एकटे एकटे घेण्यात मजा नाही णभडू ! आपण जे वाचतो त्याचे सख
इतराुंना शेअर करण्यात मजा आहे. आपण वाचलेली पस्तकुं इतराुंना फ़ॉरवडय करा.
त्यावर चचा करा. गप्पा मारा. या गप्पाुंत इतराुंना साणमल करा. त्याुंनाही वाचनाची गोडी
लागू द्या ना.
असुं होता होता ई साणहत्याचा हा वेल गगनाला णभडेल. त्याचा माुंडव सवांना
सखशाुंतीची आणण नवणवचाराुंची सावली देईल. या माुंडवाला तम्हा सवांचा हातभार
लागलेला असेल.
मैत्रहो.. तम्ही येवढुंच करायचुंय. तमच्या णमत्र पणरवाराचे ई मेल आय डी आमच्याकडे
पाठवायचे. esahity@gmail.com या पत्त्यावर.
त्याुंना आम्ही उत्तमोत्तम साणहत्य पाठवू . कसल्याही प्रकारे गैरवापर होणार नाही याची
हमी आमची.
णलहा बरुं का पत्र!
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