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mebHeeokeÀer³e

बँक ऑफ महाराष्ट्र मध्ये नोकरी करत असतांना मी ऐच्छिक सयेवाचनवृत्ी घयेतली. मला 
वाचनाची खूप आवड आहये. तसयेच भटकंती करा्ला आवडतये. माझये आत्ाप्यंत जगातील ३५ दयेश 
बघून झालये. मला सामाचजक का्ायाची आवड आहये. 

 मला आनंद वाटतो् आपला “स्येहांजली कट्ा"  ‘स्येहांजली’ ्ा ददवाळी अंका््ा सवरूपात 
प्रथम पदापयाण करीत आहये. मला वाचन आचण लयेखनाची आवड आहये. मला कुणाची कथा कचवता 
ककंवा लयेख आवडला तर मी आवजूयान त्ांना फोन करून सांगतो. माझ्ा ्ा छंिदातूनच हा कट्ा 
उद्ास आला. मला आठवतं् २०१६ साली टूर वर असताना महानंदा लगडये भयेटल्ा. त्ाना 
मी प्रथम सामील करून घयेतलये. असये करीत असताना "स्येहाजली कट्ा " नामकरण करून टाकलये. 
त्ानंतर सुलभा गुप्ये , नंददनी दयेशमुख सामील झाल्ा. ग्ुप त्ार करताना सामाचजक बांचिलकी, 
मयेसयेज,कचवता, काव्य,चवनोदी चुटुकलये हाच एक उद्येश होता. त्ामुळये बऱ्ाच मचहला  सामील 
झाल्ा.

मचहला भचगनींनी अंका बाबत खुपच उतसाह दाखवला आहये. मी तुम््ा सवायं््ा आनंदात 
सहभागी आहये.

आपल्ा पचहल्ा वाचहल्ा अंकाला मनःपूवयाक  शुभये्छिा. तसयेच पुरणयामा नाववेकर व नंददनी 
दयेशमुख ्ां््ा का्ायाला मदत करणाऱ्ा मचहलाना सलाम. त्ामानानये  प्रचतसाद खुप  चमळाला. 
बऱ्ाच जणीं््ा लांबत चाललयेल्ा संभाषणा बद्ल फोन वर तक्ारी सुधदा  आल्ा पण मी दलुयाक्ष 
कये लये. त्ामुळये काही जणीं सोडून गयेल्ा. अशा गोष्ी कुठयेही होतच असतात. असो. हा कट्ा असाच 
हसता, खयेळता रहावा हीच परमयेश्वराजवळ प्राथयाना.  

efoJeeUer 2019

mvesnebpeueer

DeMeeskeÀ meeUJeer

DeMeeskeÀ meeUJeer 
De-102, Þeerjece mejesJej HeÀeìkeÀ jes[, 
þeketÀj ceeie&, YeeF¥oj - HeefM®ece
cebgyeF& - 101
87798 26142



efoJeeUer 2019

mvesnebpeueer

5

आपल्ा मनाची गंमत असतये. 
भचवष्काळाबद्ल खात्ीपूवयाक चनचचितपणये 

काही सांगू शकत नसतानाही, वतयामानात जगत असताना 
आपलये डोळये भचवष्ाकडये लागलयेलये असतात, कारण उद्ा 
का् हा प्रश्न वयेड्ासारखा वाटावा अशी चसथती दसुऱ्ा 
क्षणी का् असयेल, ्ाबद्लची अनचभज्ञता आहये.

त्ामुळये वतयामानात लक्ष आचण लक्् भचवष्ावर 
आचण मन मात् भूतकाळाकडये ओढ घयेणारं आचण 
भूतकाळात रमणारं. खात्ीशीर भूतकाळच आहये. कारण 
तो आपण अनुभवलयेला असतो.

घटना घडताना, अनुभवताना त्ा किी किी 
अत्ंत कटू, मनाचवरुधद आचण चतरसकरणी् असतील 
पण त्ातलयेच काही अनुभव एकदम ‘मयेमोरयेबल’ होऊन 
जातात. चवशयेषत: आ्ुष्ात पुढये ् श ककंवा ऐश्व्या संपन्नता 
आली तर आिीचये संघषया, पररश्रम हये पररकथयेसारखये 
बदलून आवजूयान कचथत करण्ासारखये वाटू लागतात. 
ससंड्येलाला बूट चमळयेप्यंत््ा छिळासारखये, रुपयेरी कडयेचये 
ढग, मग ् शाची रुपयेरी कडा अशा काळ्ा ढगांनी जासत 
झळाळतये.

v³et

íe³ee cenepeve

छिा्ा महाजन.
शैक्षचणक आचण साचहचत्क क्षयेत्ात का्यारत. एकूण ३८ पुसतकये  
प्रकाचशत. ५ मराठी २ सहदंी २ इंग्जी कादबंऱ्ा, ७ कथासंग्ह, 
५ लचलत गद्संग्ह, ४ बाल वांगम्, १ चररत् लयेखन आचण 
१२ भाषांतरये. लघुत्म कथालयेखनात एकमात् लयेचखका. 
चनरचनराळ्ा पुरसकारांनी सनमानीत. जानये. २०१५ मध्ये 
जालना ्येथील मराठवाडा लयेचखका संमयेलना््ा अध्क्षा. 

oerHeeJeueer
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अथायात, भूतकाळात रमण्ाची 
वृत्ी सगळ्ांची नसतये. काहींमध्ये ती 
असतये. काही लोक नादावल्ासारखये 
आपल्ा काळाबद्ल बोलतात. त्ांना 
आठवणी जपाव्याशा वाटतात ककंवा 
जपण्ाचा छंिद असतो. बवहशंी लोक 
भचवष्काळाची सवप्ं पाहतात. 
आपल्ा आकांक्षांना मूतया रुप दयेण्ासाठी 
वतयामानात प्र्त्नशील होतात. पाचहजये 
तये चमळवण्ासाठी िडपडतात. कष् 
करतात. त्ात त्ांना वतयामानकाळही 
पूणयापणये समरसून जगता ्येत नाही. 
त्ांना जागं करून ‘आ्ुष् एकदाच 
्येतं आचण त्ातलं तारुण् ही एकदाच 
उपभोगता ्येतं. एकदा गयेलं की पुनहा 
मागूनही चमळत नाही’ अशा प्रकार््ा 
कचवता आचण गाणी ‘आजचा क्षण आजच 
जगून घ्ा’ ककंवा द:ुखं आजपुरतंच आहये 
असयेही सांगणारी गाणी गातात.

पण ‘गोईंग डाऊन द मयेमरी लयेन’ 
आठवणीं््ा रसत्ावर रमलयेल्ा 
माणसांना अशा सलल्ाची गरज नाही.

असं जरी असलं तरी असं ददसतं 
की बहुतयेकांना आपलं लहानपण 
आठवत राहतं. तये रम् असल्ाचं त्ांना 
ठामपणये वाटतं. तयेवहाची आजूबाजूची 
माणसं, नाती फार मोलाची वाटतात. 
महणून जगचजतससंगची ‘मगर मुझसये 
लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज 
की कशती वो बारीश का पानी’ सारखी 
गजल इतकी मनाला चभडतये.

तसंच आपल्ा सणावाराचं आहये. 
अनयेक सण, उतसव, जत्ा, उरुस हये 
सामूचहकपणये साजरये करा्चये असतात. 
नवरात्, गणपती उतसव हये लोकाचभमुख 
सामाचजक सण झालयेत. ददवाळी मात् 
अजून आपलं खाजगीपण रटकून आहये. 
हये सण ऋतूंसारखये चन्चमत ्येतात. 
आनंदाचं उतसाहाचं मोठं फुललयेलं झाड 
घयेऊन ्येतात.

ददवाळी ्येताना आनंदाचं पकं् 
चनमंत्ण घयेऊन ्येतये. अनयेक सुखद 

आलहाददा्क आठवणी ठयेवून जातये. 
ही साजरी होताना व्ाचा, आरथयाक 
क्षमतये््ा ककंवा जाती््ा उतरंडीचा 
भाग बाजूला पडतो. कारण ती एकटी 
्येत नाही तर ती बरोबर लक्मी 
आणतये. आचण प्रत्क्ष आणली नाही तर 
समृधदीची कलपना व आशा तर आणतयेच 
आणतये. तशी कौटंुचबक नातीही आणतये. 
प्रत्क्ष भयेटी होतात. तशा भयेटकाडया 
आचण एसएमएसद्ारये अप्रत्क्ष भयेटीची 
इ्छिाही सूचचत होतये. कचवता आचण 
संदयेशाची एवढी प्रचंड उलाढाल ही 
व्यापाराइतकीच मोठी होतये.

चत््ा सोबत ्येतात आिी््ा 
ददवाळी््ा आठवणी, चवशयेषत: 
लहाणपणी््ा हातात फटाका ककंवा 
बॉमब फुटल्ाची आठवण, फुलझडी््ा 
चवझलयेल्ा तारये््ा चटक्ाची, 
कपड्ात घुसलयेल्ा मामाची ककंवा 

सोडलयेलये रॉकये ट नयेमकये  शयेजाऱ्ां््ा 
घरात घुसल्ा््ा अनयेक आठवणी.

आठवतात ती चपवळ्ा िमक 
ककंवा नारंगी झेंडु््ा फुलांची तोरणं, 
अंगणभर पसरलयेल्ा रंगानं मढवलयेल्ा 
रांगोळ्ा. शयेणानं सारवलयेलं ओलं अंगण 
आचण उंबरठ्ाशी रंगीत रांगोळीनं 
कये लयेलं इंद्रिनुषी सवागत. रांगोळीवर 
तयेवणारी पणती पाडव्या््ा सकाळी 
ओसरीला ्येऊन वाजणारा चौघडा 
ककंवा वाजणारी शहनाई आचण दारं, 
चखडक्ा, कोनाडये आचण अंगणात 
तयेलानये चचकट करणाऱ्ा असंख् तयेवत्ा 
पणत्ा.

घरावर, गॅलरीत प्रकाचशत 

आकाशददवा हये तर खास आकषयाण कारण 
सवहसतये बनवला जाणारा आकाशकंदील 
ही कये वढी तरी अचभमानाची गोष् आचण 
ती त्ार करणं महणजये एखादा प्रकलप 
हाती घयेतल्ाचा उतसाह. चजलयेरटनचये 
रंगीत कागद, कामट्ा, दो्ाया, सडकं, 
कात्ांसह त्ात बसलयेलला तज्ञ 
त्ा््ाभोवती उतसुक मुलांचा ताफा 
महणजये ततपर सव्ंसयेवकच. त्ामुळये 
आकाशददवा करणाऱ्ाला आपण 
नासातलये शास्त्रज्ञ असल्ासारखं 
वाटल्ास नवल नाही. अशा वयेळी 
मुलगा, मुलगी हा भयेद नसये. मदत आचण 
उतसुकता हाच क्ा्टयेरर्ा.

घर अक्षरश: गजबजलयेलये. काका-
काकू, आत्ा, मावश्ा, आजी-आजोबा 
आचण भावंडांचा तांडा. चुलत मामये, 
मावस, चुलत दरूचये-जवळचये इ.इ.इ 
असा्चये. आचण चवचवि व्ोगटाची 
मुलं. त्ांची व्ानुसार वगयावारी 
आपोआप वहा्ची. त्ातही आवडती 
नावडती भावंड ं ्ांचये तट पडा्चये. 
खयेळणाऱ्ांचये आचण सलंबू टटंबू 
ठरवलयेल्ात भांवंडही ठरलयेली, खयेळू 
न ददल्ामुळये त्ांची रडली पडली 
आचण मोठ्ांकडून बोलणी खाणंही 
नयेहमीचा भाग होता. पण काम करवून 
घ्ा्ला सलंबू टटंबू हा उत्म गट. 
्ांची उप्ुक्तता काम करवून घयेणारयेच 
जाणतात. आकाशददवा नसयेल तर 
ददव्यां््ा माळा सोडण्ातही आनंद 
पण तरी आकाश ददव्यांची शोभा 
वयेगळीच.

्ावयेळी समसत स्त्रीवगया ददवाळीची 
घराची सफाई ्ा का्याक्मापूववी ‘कटयान 
रयेजर’ असतो. तशा कामात व्यसत. काम 
वाढल्ामुळये खयेकसणं रागवणंही सुरु. 
मग सामानाची ्ादी नंतर पाकचसधदी 
आचण फराळ!

आठवणीं््ा ्ा पाश्वयाभूमीवर 
आजची ददवाळी महणजये फुललयेला 
बाजार. गजबजलयेलये मॉल. भारती् 
आचण चवदयेशी वसतूंनी भरलयेल्ा शोरुमस. 
तयेवहाचा ‘कापड’ं चशवणारा, गळ्ात 
टयेप सटयेसथोसकोपसारखा ठयेवणारा सशंपी 
गा्ब झाला्. पणत्ा, बोळकी, 
दीपावली््ा पणत्ािारी माती््ा 
बाहुल्ा अंग चोरुन कोपऱ्ात गयेल्ात 

ददवाळी ्येताना आनंदाचं पकं् 
चनमंत्ण घयेऊन ्येतये. अनयेक सुखद 
आलहाददा्क आठवणी ठयेवून 
जातये. ही साजरी होताना व्ाचा, 
आरथयाक क्षमतये््ा ककंवा जाती््ा 
उतरंडीचा भाग बाजूला पडतो. 
कारण ती एकटी ्येत नाही तर 
ती बरोबर लक्मी आणतये. आचण 
प्रत्क्ष आणली नाही तर समृधदीची 
कलपना व आशा तर आणतयेच 
आणतये.
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ककंवा दोन ददवस आिी रसत्ा््ा 
कडयेला एखाद्ा ददवशी संसार थाटून 
बसताहयेत आचण सकाळ््ाला गा्ब 
होताहयेत. कंुभार ददसत नाही्येत. 
उलट असंख् ‘महासयेल’ लागता्येत 
ककंवा एचकझचबशन लागताहयेत. त्ात 
पूववीसारख्ा माती््ा साध्ा पणत्ा 
आचण घरी रंगवलयेल्ा साध्ाभोळ्ा 
दीपलक्म्ा नाहीत तर चवचवि 
आकारा््ा रंगीत पणत्ासह अनयेक 
वसतू आहयेत.

आज्ांनी वाती करण्ाची गरज 
संपली्ये. त्ामुळये कापसा््ा दोऱ्ाला 
दकती आचण कसा चपळ दयेत वात 
करण्ाचये कसब ल्ाला गयेल्ं. लाडू, 
चचवडा, शयेव, चकली, लवंगलचतका, 
खजुऱ्ा, अनारसये असये अनयेक पदाथया 
पूणया वषयाभर उपलबि आहयेत. त्ामुळये 
ददवाळीला वयेगळये का् करा्चं ककंवा 
खा्चं? कारण तशी रोजच ददवाळी 
होऊ शकतये.

तयेचं कपड्ांचं. सणवारी 
नवा कपडा ही संकलपना एकत् 
कुटंुबाबरोबरच संपली. चशवा् 
कपड्ां््ा चनत् नव्या फॅशनस हा 
आणखी वयेगळा भाग आहये.

पाहुणये ्येणं ही सुधदा एक 
चौकटीतली कलपना झाली्ये. अचानक 
पाहुणा ्येणं, होणारी िावपळ ककंवा 
त्ास, आवरावा लागणारा घरातला 
पसारा ककंवा बाजारात पळावं लागणं 
संपल्ं. आतये, मामये, मावस, चुलत, 

नातयेवाईक ददवाळी््ा सुट्ी््ा 
चनचमत्ानये मचहना मचहना राहणं 
संपल्ं.

चार ददवसांची ददवाळी ही 
कलपना. त्ातही ददवाळीत एकत् ् येऊन 
बाहयेर जाऊन, मजा करुन, कुणालाच 
ताण आचण जासतीचं काम नको महणून 
सखखये नातयेवाईक घराबाहयेर भयेटताहयेत. 
तर काही प्याटनाचा प्ाया् घयेताहयेत.

आकाशददवये चीन, कोरर्ा, 
तैवानहून ्येताहयेत. कामट्ा चजलयेटीन 
जाऊन आकाशददवये त्ार करणारये 
आचण प्रौढी चमरवणारये कलाकार 
कलाहीन झालयेत.

फलॅट््ा दारात आठ बा् आठ 
इंची चौकोनी फरशीवर रांगोळी 
आकसून सजतये्. चतचा रंग डोळ्ावर 
चढत नाही्ये. चार ददवस िडाकून 
फुटणारये फटाकये  आचण दारु आता 
गललोगलली फक्त लक्मीपूजनाला 
वाजताहयेत. उरलये ददवस फुटकळ 
दारु वाजतये. फटाक्ां््ा वाढत्ा 
भावानं फटाक्ां््ा लडीची लांबी 
कमी होतये्. काही काळात लक्मी 
जयेमतयेम ऐकू शकये ल एवढी ती लहान 
होईल. बाजारात व्यापारी गलल्ात 
पाडव्याला फटाकये  फुटतात. पण आता 
बाजारपयेठही एखाद्ा गललीपुरती 
म्ायाददत नाही. चजथये पहाल चतथये दकुानये 
आहयेत. व्यापाऱ्ाची खतावणीची वही 
पाडव्याला बदलणं हये मॉल संसकृतीत 
पुजाऱ्ाद्ारये करतात की नाही माहीत 
नाही. आजकाल पुजारी लागत नाही 
सीडीज् लावून पूजा होतये. पौरोचहत्ही 
पूववीसारखं नाही. पुरोचहतांना फक्त 
सीडीज् सपियाक नाहीत तर चस्त्र्ाही 
सपियाक आहयेत.

चमठाईची जागा कॅडबरी चॉकलयेट 
घयेऊ पाहतये आहये. फराळाचये डबये घरातून 
न जाता परसपर चमठा्ा््ा दकुानातून 
जाता्येत.

ददवाळी तीच आहये तरी पूववी््ा 
हॉटयेल््ा नावाला ककंवा दकुाना््ा 
नावाला न्ू लावून नाव दयेतात. 
उदाहरणाथया न्ू साई हॉटयेल, तसंही नवी 

छिा्ा महाजन,
‘चयेतन’ कल्ाणी नरसयंग होम,
न्ू समथयानगर, औरंगाबाद 431001
फोन : 09823255902

एरवी कामासाठी आपण 
सवाथायापोटी ‘प्रोफये शनल’ नाती 
जपतो तये थोड ं बाजूला ठयेवून 
चमत्ांना, नात्ांना जोडून घयेण्ाची, 
कनयेकट होण्ाची हीच वयेळ. कारण 
नाती नुसती नाती नसतात. ती 
अडगळीला टाका्ची नसतात. 
त्ांना कुठल्ाही कसोट्ांवर 
चसधद करा्चं नसतं. तर तुमही 
मला चप्र् आहात ही मनाजवळची 
भावना जाणवून द्ा्ची असतये ती 
्ाच काळात.

आिुचनक ददवाळी. आता तर ददवाळीत 
गुलाबी थंडीही ्येणं बंद झालं्. पाऊस 
पुढं सरकून पणत्ा लावणं अशक् 
करतो्. सण साजरये करण्ाची पद्धत 
बदलतये्. साजरं करणं हा ररवाजच 
आहये. लहानपणी आईनं भांग पाडणं हा 
ररवाज व् वाढा्ला लागलं की मुलगा 
नाकारतो महणजये सवत: दक््ाशील 
होऊन ररवाज बदलतो. तसं उतसवी 
सणांचं होत्ं. पण तये नुसतं पोकळ 
अवडबंर नसावं हये भान ठयेवणं गरजयेचं 
आहये.

एरवी कामासाठी आपण 
सवाथायापोटी ‘प्रोफये शनल’ नाती जपतो तये 
थोड ंबाजूला ठयेवून चमत्ांना, नात्ांना 
जोडून घयेण्ाची, कनयेकट होण्ाची 
हीच वयेळ. कारण नाती नुसती नाती 
नसतात. ती अडगळीला टाका्ची 
नसतात. त्ांना कुठल्ाही कसोट्ांवर 
चसधद करा्चं नसतं. तर तुमही मला 
चप्र् आहात ही मनाजवळची भावना 
जाणवून द्ा्ची असतये ती ्ाच 
काळात.

बदलत्ा काळात पहाट पाडवा 
सारख्ा गाण्ां््ा मैफली एकत् 
्येऊन ऐकल्ा जातात. तसं ददवाळीची 
भाऊबीज ही मोठ्ा सव्ंसयेवी संसथांनी 
एकत् ्येऊन साजरी करा्ला हरकत 
नसावी. वृधद, अपंग, अनाथांसाठी काम 
करणाऱ्ा संसथांनी असं आवाहन कये लं 
तर त्ाला चनचचित प्रचतसाद चमळयेल.

आपल्ा घरी ददव्यांचा लखलखाट 
असताना एखाद्ा झोपडीत एखादी 
पणती तरी अंिार बाजूला सारतये् ना 
हयेही महत्वाचं.

नातचं जपा्चं तर तये सहभावनयेचं 
असावं इतकचं.
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सौ कानयेटकर सुजाता अशोक
३८ वषवे चशचक्षका महणून सयेवा. कें द्रप्रमुख पदावरून चनवृत्ी. 
१९७२ पासून कथा - कचवता लयेखन. चवचवि माचसकये  व 
वतयामनपत्ा मध्ये लयेखन प्रचसद्ध. 
सातारा तये चशकागो प्रवासवणयान लयेखन. उतकृष् प्रवासवणयानाचा 
राज्सतरी् पुरसकार व इतर अनयेक सथाचनक पुरसकार. 
आठवणींची साठवण पुसतकाचये शबदांकन.

अमयेररकये त वासतव्याला असलयेलये अजुयानराव शयेलार 
का्मसवरूपी भारतात आलये. तयेथये असलयेला 

व्यवसा्, घर मुला््ा ताब्ात दयेऊन उत्रा्ुष् 
मा्दयेशी, घालचवण्ाचा चनणया् त्ांनी घयेतला होता. 
पत्नी उषाताईंची त्ांना साथ होतीच. नुकतीच साठ वषवे 
पूणया झाल्ामुळये आपला एकसष्ीचा का्याक्म भारतात 
चमत्ांसोबत साजरा करा्चा आचण गावात नव्यानये सुरू 
झालयेल्ा 'सावली' वृद्धाश्रमाला सामाचजक बांचिलकी 
महणून दहा लाख रूप्ये दयेणगी द्ा्ची असा चनणया् 
कौटंुचबक एकमतानये घयेतला होता. 

त्ां््ा मुलाला, सुनयेला अजुयानरावांचा साथया अचभमान 
होता. वचडलां््ा ्ा चनणया्ानये त्ांचा उर अचभमानानये 
अचिकच भरून आला. मात् ्ावयेळी मुलये भारतात ्येणार 
नवहती. बाबां््ा मागये सारं सांभाळण्ाची जबाबदारी 
अरूण-अचनतावर होती. दोघंही कतयाबगार, चवचारी आचण 
संसकारी होती. त्ामुळये अजुयानराव खूप समािानी होतये. 
सवत:ला भाग्वान समजत होतये. ईश्वराचं नाव घयेत नवहये 
तर ईश्वराचं काम करत भारतात रहा्चं त्ांनी ठरवलं 
होतं. अमयेररकये तील जीवन दकतीही सुखदा्ी असलं तरी 
भारतातील मोकळयेपणाचा अभाव जाणवतच राहतो. 

yeeje cegueeb®eer
DeeF&
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ठरल्ाप्रमाणये अजुयानराव भारतात 
आपल्ा छिोट्ाशा गावी ्येऊन 
पोहोचलये. घराची व्यवसथा पाहणाऱ्ा 
तात्ा आचण काचशबाईंनी सारं घर 
सव्छि कये लं होतं. अॅक्ागाडया, फ्ीज, 
वॉसशंग मचशन सारं सव्छि करून ट्ा्ल 
घयेतली होती. दारात गाडी थांबताच 
तात्ा अदबीनये पुढये गयेलये. अजुयानरावांना 
राम-राम करून त्ांची जाड-जुड बॅग 
ओढत दाराप्यंत घयेऊन आलये. पाठोपाठ 
उषाताई आपली भली मोठी सॅकवजा 
पसया सावरत गाडीबाहयेर आल्ा. एक 
छिोटीशी बॅग ओढत दारात आल्ा. 
उंबरठ्ाला हातानये सपशया करून घरात 
चशरल्ा. एक वयेगळयेच समािान त्ां््ा 
हालचालीतून जाणवत होतये. आता 
अगदी मोकळयेपणानये बाथरूममध्ये 
जाऊन सव्छि हातपा् िुवा्चये होतये. 
अमयेररकये तील बाथटबमध्ये ्ाचं वावड ं
होतं. तोवर काचशबाईंनी गूळ-पाणी 
आणून ठयेवलं आचण गॅसवर चहाचं 
आिण चढवलं. अजुयानरावही गाडीतील 
सारये सामान आलये का पाहून सोफ्ावर 
ऐसपैस चवसावलये. 

लगयेचच दोन ददवसांनी बुिवारी 
अजुयानराव 'सावली' वृद्धाश्रमाला 
भयेट दयेण्ासाठी गयेलये. व्यवसथापक 
अणणासाहयेब दयेसाईंना त्ांनी आपला 
चनणया् सांचगतला. अणणासाहयेबांना 
खूप आनंद झाला. एवढी मोठी दयेणगी 
दयेणारी व्यक्ती ्ा गावचा सुपुत् आहये 
्ाचा त्ांना अचभमान वाटला. 
्येणाऱ्ा रचववारी छिोटयेखानी का्याक्म 
आ्ोचजत करण्ाचा त्ांचा चवचार 
त्ांनी अजुयानरावांना सांचगतला. 
सहज महणून अजुयानरावांनी आश्रमाचये 
रचजसटर पाचहलये. आश्रमात सध्ा बारा 
लाभाथवी वृद्ध रहात होतये. 

आश्रमाचये सभागृहातच का्याक्म 
आ्ोचजत कये ला होता. अजुयानरावां््ा 
चवनंतीप्रमाणये बारा खु््ाया एका बाजुला 
राखीव ठयेवल्ा होत्ा. अजुयानरावांचये 
काही खास पाहुणये असावयेत असा 
अणणासाहयेबांनी चवचार कये ला. हळुहळु 
सभागृह भरलये. अजुयानरावही त्ां््ा 
पाहुण्ांसह आचण पत्नीसह सभागृहात 
आलये. अजुयानरावांची बैठक अथायात् 
व्यासचपठावर सपत्नीक होती. 'त्ा' 

खास बारा खु््ायाही भरल्ा. श्रोत्ांचये 
लक्ष त्ा खु््ायंकडये अचिक होतये. कोण 
असतील हये लोक? ्ाचं साऱ्ांना 
कुतुहल होतं. ्ांची व्यवसथा वयेगळी का 
कये ली असयेल ? 

नाना प्रश्न, नाना शंका! 
आश्रमाचये व्यवसथापक 

अणणासाहयेब, त्ांची का्याकाररणी,, 
आश्रमातील लाभाथवी वृद्ध सारये 
उपचसथत झालये. “का्याक्माची सुरूवात 
अजुयानराव आचण मान्वरां््ा हसतये 
दीपप्रजवलनानये होईल.” सं्ोजक सांगत 
होतये. अजुयानराव आचण व्यासपीठावरील 
मान्वरांनी दीपप्रजवलन कये लये. 
वृद्धां््ा वतीनये नवीन मेंबर असलयेल्ा 
मालतीबाईंना दीपप्रजवलनाचा 
मान ददला गयेला. मालतीबाई काही 
मचहन्ांपूववी आश्रमात दाखल झाल्ा 
होत्ा. सत्री््ा मालतीबाई फ्ये श 

ददसत होत्ा. श्रोत्ांची उतकंठा 
जासत ताणू न दयेता अणणासाहयेब 
बोला्ला उठलये. त्ांनी दानशूर 
अजुयानरावांबद्ल गौरवोद्ार काढलये. 
सुरूवातीलाच त्ांनी सपष् कये लये की, 
आपल्ा ्ा छिोट्ाशा गावात नव्यानये 
सुरू झालयेल्ा ्ा वृद्धाश्रमाला मा. 
अजुयानरावांनी दहा लाख रूप्ये दयेणगी 
ददली आहये. टाळ्ां््ा कडकडाटात 
आपण त्ांचये अचभनंदन करू्ा. 
सभागृहात टाळ्ांचा प्रचंड कडकडाट 
झाला. मात् अजुयानरावांचये लक्ष शांतपणये 
बसलयेल्ा मालतीबाईंकडये होतये. 
काहीतरी आठवण्ाचा तये प्र्त्न करीत 
होतये. नयेमकी सलंक लागत नवहती. 
तयेवढ्ात सं्ोजकांनी “आता आजचये 

प्रमुख पाहुणये अजुयानराव बोलतील असये 
जाहीर कये लये.” 

अजुयानराव बोला्ला 
उठलये, डा्सपाशी जाण्ापूववी तये 
मालतीबाईं््ा आसनापाशी गयेलये. 
त्ां््ा पा्ाशी वाकून “नमसतये बाई” 
महणत नमसकार कये ला. मालतीबाई 
गोंिळल्ा. त्ां््ा काही लक्षात 
्येईना, तशा गोंिळलयेल्ा मनचसथतीत 
त्ा थोड्ा मागये सरल्ा. अजुयानराव 
डा्सवर  गयेलये. “नमसतये उपचसथत 
श्रोतयेहो!” असये महणत बोला्ला 
सुरुवात कये ली. गयेली पंिरा वषवे मी 
अमयेररकये त होतो. अमयेररकये त ज्येष्ठ 
नागररकांसाठी अनयेक सरकारी सुचविा 
आहयेत. भारतात कुटंुब व्यवसथा असुनही 
ज्येष्ठांचये प्रश्न गंभीर होत चाललयेत. 
दकत्येकदा वृद्धाश्रम ही गरजही ठरतये. 
आपल्ा गावात नव्यानये सुरू झालयेल्ा 
्ा आश्रमाची बातमी माझ्ा चमत्ांनी 
मला कळवली होती. त्ाच वयेळी ्ा 
वृद्धाश्रमाला आरथयाक सहाय् करण्ाचा 
चनणया् आमही कुटंुचब्ांनी अमयेररकतच 
घयेतला होता.” 

"इथं आल्ावर मी आश्रमाला भयेट 
ददली. माझी ई्छिा अणणासाहयेबांना 
सांचगतली; आचण त्ां््ाच 
परवानगीनये मी आश्रमाचं रचजसटर 
बचघतलये.. नव्यानये दाखल झालयेल्ा 
मालतीबाई सानये हये नाव वाचल्ावर 
मी भूतकाळात गयेलो. व्यवसथापक 
अणणासाहयेबांना त्ांची कये स चहसट्ी 
चवचारली. जये कळलं तये माझ्ासाठी 
िक्ादा्क होतं. ्ा एक चशचक्षका, 
नवहये चवद्ार्ायंची आईच! खूप अध्ापन 
कुशल, सवाचभमानी, चशसतचप्र्! त्ांचये 
चमसटर उत्म डॉकटर होतये. एकुलता 
एक मुलगा एम एस होऊन परदयेशात 
सथाच्क झाला. ददुदैव पुढंच. एका 
अपघातात त्ाचं चनिन झालं. पण 
बाई न खचता उभ्ा राचहल्ा. त्ांचं 
घर आहये. पयेनशन भरपूर आहये, पण 
घरात एकटीनं संसार करण्ापयेक्षा, 

 हळुहळु सभागृह भरलये. 
अजुयानरावही त्ां््ा पाहुण्ांसह 
आचण पत्नीसह सभागृहात आलये. 
अजुयानरावांची बैठक अथायात् 
व्यासचपठावर सपत्नीक होती. 
'त्ा' खास बारा खु््ायाही भरल्ा. 
श्रोत्ांचये लक्ष त्ा खु््ायंकडये अचिक 
होतये. कोण असतील हये लोक? ्ाचं 
साऱ्ांना कुतुहल होतं. ्ांची 
व्यवसथा वयेगळी का कये ली असयेल ? 
नाना प्रश्न, 
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चजथं नोकरी कये ली त्ाच गावात नव्या 
वद्धाश्रमातील वृद्धांची सयेवा करावी ्ा 
चवचारानये त्ांनी सावलीतील वृद्धांची 
सावली बनण्ाचं ठरवलं. हये सारं 
समजल्ावर माझी खात्ीच पटली, ्ा 
आम््ा सानये बाई।" 

“मग ्ा दोन तीन ददवसांत मी 
माझ्ा चमत्ांना ्ाचवष्ी बोललो 
आचण आमही सवायंनी एक चनणया् 
घयेतला्. मात् तो मी एवढ्ात 
सांगत नाही. हये माझये चमत्, प्ाया्ानये 
बाईंची मुलंच, सारं सांगतील. त्ांनी 
तये करावं ्ासाठी सं्ोजकांना मी 
चवनंती करतो.” एवढं बोलून अजुयानराव 
आपल्ा आसनावर बसलये. अथायातच 
सं्ोजकांनी त्ा 
खुचवीवरील मंडळींना 
बोलण्ासाठी सूचचत 
कये लये. त्ां््ात दोन 
मचहलाही होत्ा. 

एकजण पुढये 
आलये, त्ांनी सांचगतलये, 
“मी ददनयेश मोरये! 
मला इचतहास खूप 
आवडा्चा. बाई 
जयेवहा इचतहास चशकवत तयेवहा तो प्रसंग 
जणू चजवंत वहा्चा. माझ्ा इचतहास 
आवडीनये बाई मला ददलयेरखान 
महणा्््ा!” आचण त्ांनी बाईंकडये 
पाचहलये. बाई लहानग्ा ददलयेरखाना््ा 
आठवणीत रमल्ासारख्ा वाटल्ा. तये 
पुढये महणालये, “मी सरकारी अचभ्ंता 
आहये. माझी दोनही मुलं सुखानं संसार 
करीत आहयेत. फक्त आता आई नाही. 
वचडल तर लहानपणीच गयेलयेत.” आचण 
तये आसनसथ झालये. 

दसुरये पुढये आलये, “मी चमलट्ीतून 
मयेजर पदावरून चनवृत् झालो्. माझा 
मुलगा नयेवहीत आहये. त्ाचंही कुटंुब 
सोबत असतं. आमही पती-पत्नी इथं 
असतो. बाईंना मी कदाचचत आठवत 
नसयेन, पण आता त्ा मला नक्ीच 

ओळखतील” असं महणत, त्ांनी 
आपल्ा हाताची मिली दोन बोटं 
तोंडात घातली आचण बाई््ाकडये 
पाचहलं. खरंच बाईंना त्ांचा छिोटा 
'चोख्ा' आठवला. सारखी बोटं 
चोखणारा तो 'चोख्ा'! बाई मनापासून 
हसल्ा. 

आता एक बाई पुढये आल्ा. 
त्ा महणाल्ा, “मी भक्ती नाईक! 
मला बाई मांजरी महणा्््ा.” 
प्रचतसादासाठी त्ांनी बाईं््ाकडये 
पाचहलये. बाई आठवत होत्ा, सारखी 
माना वयेळावत आचण डोळये चमचकावत 
बोलणारी ‘माऊ' त्ांना आठवतये् असं 
वाटलं. माऊ पुढये महणाली, “माझये पती 
इंचजचनअर आहयेत. मुलीचये लग्न होऊन 
सुखात आहये. मी वरंवार बाईं््ाबद्ल 
पतींना सांगा्ची! त्ांनाही आईची 
उणीव जाणवतये्." 

आता एक उंचयेपुरये चिपपाङ 

गृहसथ पुढये आलये. तये महणालये, “मी 
पोचलस चनरीक्षक आहये. लहानपणीचा 
मी नाठाळ चवद्ाथवी! बाई नसतील 
तर दसुऱ्ा तुकडी््ा बाई मला 
सुट्ी द्ा्््ा. शाळयेत ्येऊ नको असं 
सांगा्््ा. मला सुट्ी चमळाल्ाचा 
आनंद वहा्चा. पण त्ामागचं कारण 
तयेवहा मला कळतच नवहतं. जसा मी 
मोठा होऊ लागलो तसये कळू लागलये 
की मी अन् चशक्षकांना त्ां््ा वगायात 
नको होतो. पण बाईंनी एका शबदानये 
किी माझ्ाबद्ल तक्ार कये ली नाही. 
आज मी जो आहये तो त्ां््ामुळयेच! 
बाईं््ासाठी काही करता आलं तर 
मला आनंदच वाटयेल. पूववी गुरुदचक्षणा 
ददली जा्ची. आता पगारामुळये ही 
संकलपना बदलली. पण ्ा चनचमत्ानये 
आमहा मुलांना गुरुदचक्षणा द्ा्ची संिी 

चमळतये् हये आमचये भाग्च महणा्चये." 
एकदम शयेवट््ा खुचवीवरून 

एकजण पुढये आलये. त्ां््ा हातात 
एक पयेन होतये. तये सांगू लागलये, “माझं 
ध्ान शयेतीवर आचण बैलांवर! 
चशक्षणाची गरज फक्त चलहीणये आचण 
वाचणये एवढीच माझी समजूत! माझी 
आक्ा बाईपयेक्षा मोठी होती. त्ामुळये 
बाई मला खूप लहान वाटा्््ा. मी 
मुद्ामच शाळयेत पयेन आणा्चा नाही. 
काही चलहा्ला सांचगतलं की मी 
पयेनाचं कारण सांगा्चो. मग बाई 
आपलं पयेन दयेऊन माझ्ाकडून चलहून 
घ्ा्््ा. माझ्ा लग्नात त्ांनी मला 
हये पयेन मुद्ाम भयेट ददलं्. आजवर जपून 
ठयेवललं हयेच तये पयेन! आमची शयेती भरपूर 
आहये. मला वठणीवर आणणाऱ्ा बाई 
आमहाला जड नाही वाटत." 

बाईंनी पयेन पाचहला, त्ांना 
ओळख पटली. हा सुरयेश सशंदये. 

सरपंचाचा मुलगा. 
आळशी, गपपा ठोकत 
दसुऱ्ाला गुंतवून 
ठयेवणारा. “बाई तुमही 
अक्ापयेक्षा लहान 
आहात.” महणून 
जवळीक सािणारा 
चनरागस सुरयेश त्ांना 
चांगलाच आठवला. 
आता पुनहा एक 

बाई पुढये आल्ा. “मी सोनम दातये. 
आज मी कॉलयेजवर लयेकचरर आहये. 
जयेवहा मी पाचवीत होतये तयेवहा खूप 
अशक्त होतये. बाईंनी सवत: चलहून एक 
नारटका बसचवली होती. त्ात घयेतलये 
नाही महणून मी खूप रडलये. घरी गयेलये 
आचण आईला घयेऊन आलये. तर आई 
बाईंचीच चवद्ाथवीनी चनघाली. तरीही 
मी रडत आईला सांगत होतये. “त्ा 
मुली बाईं््ा लाडक्ा" त्ांना नाटक, 
आचण आमही फक्त अभ्ास करा्चा! 
्ावर बाई आचण आई फक्त हसत 
होत्ा. मी रडतये् ्ाचं त्ांना काहीच 
नवहतं. मला बाईंचा खूप राग आला 
होता तयेवहा. पण आज कॉलयेजमध्ये 
गॅदटरंग वगैरये बसवताना मला तो 
प्रसंग अजून आठवतो. आता बाईसाठी 
काही करा्ची संिी ददल्ाबद्ल मी 

बाई सांगतील तो शबद मला प्रमाण. माझी आई महणा्ची, 
मी तुला जनम ददला पण तू खरा बाईंचा मुलगा आहयेस. आता माझी 
जनमदाती आई माझ्ाजवळ आहयेच पण आता ्ा दसुऱ्ा आईला पण 
मीच सांभाळणार!" असं महणून त्ानं बाईंना भरल्ा कंठानं चवचारल, 
“बाई ्ाल ना तुमही तुम््ा ्ा मुला््ाघरी ?” उपचसथतांचये डोळये 
आपोआप पाझरत होतये. सारये सभागृह चन:सतबि झालये. 
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अजुयानदादांचये आभार मानतये." 
एक एक करून साऱ्ांनी आपला 

आचण बाईंचा संपकया  दकती जवळचा 
आहये हये सांगण्ाचा प्र्त्न कये ला. 
बाईं््ामुळये आज आपण सुखवसतू 
आहोत हये ही सांचगतलये. श्रोत्ांना 
आचण खुद् आश्रम व्यवसथापनाला 
काहीच अंदाज ्येत नवहता. ही कोंडी 
फोडण्ासाठी सं्ोजकांनी 
पुनहा एकदा अजुयानरावांना 
बोलण्ाची चवनंती कये ली. 
अजुयानराव आनंदानये बोलू 
लागलये, “आमही सारये शालये् 
चमत् आहोत, सानये बाई 
आम््ा बाई आहयेत, 
त्ांनी चवद्ार्ायंना 
का्म सवत:ची मुलं 
मानलं. महणजये 
त्ा आम््ा 
आईच! आमही 
सारये सुखात 
आहोत. एवढी 
मुलं असताना 
आम््ा आईनये 
वृ द्ध ा श्र म ा त 
र ह ा णं 
आमहाला शोभा 
दयेत नाही. 
त्ामुळये आमही 
सान्ांनी चनणया् 
घयेतला् की आमही 
बाईंना आम््ा 
घरी नयेणार आहोत. 
अनयेकांनी ्ात 
सभाग नोंदचवला 
आहये. पण आमही 
बारा जणांनी सुरूवात 
करा्चं ठरवलं्. 

प्रत्येका््ा घरी बाईंनी दकमान एक 
मचहना रहा्च्. सान्ांकडये बाई 
राहतील. मनोभावये आमही बाईंची 
काळजी घयेऊ. खरंतर आमही प्रत्येकजण 
का्मसवरूपी बाईंना सांभाळण्ाइतकये  
सक्षम आहोत. पण सवायंना संिी 
चमळावी, बाईंना कंटाळवाणं वाटू न्ये 
हाच चवचार आमही साऱ्ांनी कये ला्.” 

्ा अनपयेचक्षत वक्तव्यामुळये 
बाईं््ा डोळ्ातून आनंदाश्रू 
वाहू लागलये. श्रोत्ांनी टाळ्ांचा 
कडकडाट कये ला. अजुयानरावांचये 
डोळयेही भरून आलये. तये चनसतबि 
उभये होतये. सभागृह पूणया शांत होतये. 

एवढ्ात श्रोत्ांमिून 
चाळीसयेक वषायाचा 
्ुवक पुढये आला. त्ाचये 
डोळये डबडबलयेलये होतये. 
अनपयेचक्षतपणये त्ानये 
माईक हातात घयेतला. 
तो बोलू लागला, “मी 
एकटा समथया आहये 
बाईंना सांभाळा्ला. 
मी दोन वषायंचा 
असताना माझये वचडल 
गयेलये. काकांनी माझं 
संगोपन कये लं. मला 
वचडल नाहीत हये 
कोणी मला जाणवू 
ददलं नाही. पण 
एकवयेळ बाईंनीच 

हळूवारपणये नातयेसंबंि 
सांगताना वचडल आचण 
काका ्ां््ाबद्ल वासतव 
मला सांचगतलं. तयेवहा मी 
आठ वषायंचा होतो. चंदनाचा 
हार घातलयेलये माझये वचडल 
मला समजलये. बाई सांगतील 
तो शबद मला प्रमाण. माझी 
आई महणा्ची, मी तुला जनम 
ददला पण तू खरा बाईंचा 
मुलगा आहयेस. आता माझी 

जनमदाती आई माझ्ाजवळ आहयेच 
पण आता ्ा दसुऱ्ा आईला पण मीच 
सांभाळणार!" असं महणून त्ानं बाईंना 
भरल्ा कंठानं चवचारल, “बाई ्ाल 
ना तुमही तुम््ा ्ा मुला््ाघरी ?” 
उपचसथतांचये डोळये आपोआप पाझरत 
होतये. सारये सभागृह चन:सतबि झालये. 

अजुयानराव पुढये आलये. त्ाला 
जवळ घयेऊन समजावत महणालये, 
"अरये त्ा आपल्ा सवायं््ाच आई 
आहयेत. त्ा सवायाकडये राहतील. तुला 
पाचहजये तयेवहा तर त्ांना घयेऊन जा. 
साऱ्ां््ाच भावनांचा आदर आपण 
नको का राखा्ला?" ्ा हृद् आचण 
भावपूणया संभाषणानये सभागृह अचतश् 
भावुक झालये. कोणाला का् बोलावये 
कळत नवहतये. सानये बाईंना सवत:््ा 
भाग्ाचा हयेवा वाटला. ्ावर 
का् बोलावये सुचत नवहतये. मोठ्ा 
अचभमानानये त्ा आपल्ा मुलांकडये 
अतीव प्रयेमानये पहात होत्ा. आपली 
सहा तये सोळाव्या वषवीची भयेटलयेली ही 
बाळये त्ांना भूतकाळात घयेऊन गयेली 
होती. दकती भाग्वान सानये बाई आचण 
त्ांची असंख् बाळं! 

सौ. सुजाता अशोक कानयेटकर 
अचसततव,१५५, कये सरकरपयेठ, सातारा 
मोबा. ८४४६१०६४१६
फोन ०२१६२-२३०१७२ 



efoJeeUer 2019

mvesnebpeueer

12

हो्,तूच एकमयेव आहयेस रये 
सवया सुख दःुखाचा साक्षीदार
बांिावर एटीत उभा.... ऊन वादळ 
वारये झयेलत अगदी बा सारखा....
वाियाक्ातही वाकला पण अजूनही 
तग िरून आहयेस पण ्ावयेळी बा मात् 
तुझ्ा सारखा नाही रये....
फार मा्ा कये लीस बा वर
हसत खयेळत लहानपण गयेलं तुला 
बांिलयेल्ा झोळीतचं.... 
तुझ्ाशीच खयेळला अन मन दयेखील 
मोकळं करा्चा तुझ्ाकडये....
शयेतात घाम गाळल्ावर तुझ्ा छिा्येतच 
कोरडी भाकरी खा्चा रये....
समृद्धी आज ना उद्ा ्येईल महणून 
चब्ाणये पयेरण्ाचा जुगार दरवषवी 
खयेळला 
दकत्येक वयेळा हार पदरी पडा्ची 
पण नव्यानये जुगार खयेळण्ासाठी तूच 

yeebOeeJejerue Pee[ 
         Deve 

meew. ³eesefielee HeeKeues

सौ. ्ोचगता दकरण पाखलये,पुणये
कवच्त्ी, लयेचखका, हा्कुकार, व्यावसाच्क सूत्संचाचलका. 
काव्यसंग्ह प्रकाचशत. 
काव्यसंवाददनी ह्ा स्त्री जीवनावरील का्याक्माचये व्यावसाच्क 
सादरीकरण, वृत्चनवयेदीका, चसक्पट writer महणून mkn 
न्ुज चॅनल मध्ये काम कये लये. सूत् संचालन, संचहता लयेखन. 
वयेगवयेगळ्ा ददवाळी अंकात कचवता, लयेख, हा्कू, चारोळ्ा 
प्रकाचशत. अनयेक पुरसकारांनी सनमानीत. 

उभारी ददलीस....
्ामुळये सावकारा््ा कजायाचा डोंगर 
वाढला 
बा मात् खचू लागला 
तुझा आिार कदाचचत कमी पडला अन 
फासाची दोरी तुला अडकवून चमठी 
मारली ती का्मची....
तरी तू मात् मखख उभा....
चवटयेवरील पांडुरंगासारखा !!!
पुनहा इचतहास चगरवण्ासाठी नाही 
तर 
उजवल भचवष्ाची वाट दाखचवण्ास!

सौ ्ोचगता दकरण पाखलये 1111 
मोबाईल ९२२५७९४६५८
डी- ९०२, कोचहनरू शागं्ीला 
डयेक्न होंडा््ा मागये 
शयेवाळये सेंटर जवळ, सपंपरी 
पुणये – ४११०१८ 

yeeHe
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आपलये बालपण अनयेक 
गोष्ी ऐकण्ात 

मोठं होतं. पंचतंत्, ईसापचनती, 
चबरबला््ा गोष्ी ककंवा ससंदबाद, 
हाचतमताई,गुलबकावली,गचलवहर 
ह्ा परदयेशी पाहुण्ांनी आपल्ाला 
बालपणात सोबत कये ली होती. पण 
खरं सांगू का त्ातली ससा कासवाची 
गोष् मला का कुणास ठाऊक नाहीच 
आवडली किी. गोष्ीचये सार जरी 
कोणाला कमी लयेखू न्ये ककंवा slow 
and steady wins the race..
असये काही असलये तरी टयेदनिकली मला 
ती गोष् लहान असतानाही आवडली 
नवहती आचण पटलीही नवहती. 
त्ावर मी मनानयेच माझी एक गोष् 
त्ार कये ली होती. ती अशी की काही 

memee, keÀemeJe 
DeeefCe 

ceevemeer ef®eìCeerme

मानसी चवज् चचटणीस 
अनयेक वतयामानपत्ये, माचसकये  ्ातून लयेखन प्रचसधद. सृजनभान 
हा काव्यसंग्ह प्रकाचशत.

J³eefkeÌlecellJe efJekeÀeme... 
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ददवसांनी पुनहा ससा कासवानये श्यात 
करा्ची ठरवली पण ्ावयेळी माग््ा 
अनुभवानये ससा शहाणा झाला होता. 
वाटयेत कुठयेही थांबा्चये नाही असये 
त्ानये ठरवलये. ठरवल्ाप्रमाणये श्यात 
ठरलयेल्ा रठकाणाहून सुरू झाली. 
श्यात सुरू होताच माग््ाप्रमाणयेच 
ससा िुमम पळत सुटला. ्ाही वयेळयेस 
गाजरांचये शयेत, मऊ लुसलुशीत गवत, 
झुळझुळ पाणी आचण पाखरांची गाणी 
अशी सगळी प्रलोभनं आलीच वाटयेत 
पण काही झालं तरी सजंका्चंच असं 
ठरवलयेला ससा, कुठयेच रेंगाळला नाही 
की क्षणभर थांबला नाही. सतत िावत 
राचहला. श्यात डोंगरा््ा मार्ावर 
संपणार होती. सशानये िावता िावता 
मागये वळून पाचहलये तर कासव कुठयेच 
ददसत नवहतये. श्यात सजंका्चीच ्ा 
इराद्ानये तो जोमानये िावू लागला 
आचण डोंगर मार्ावर पोचला. पाहतो 
तर का्..! कासव चतथये आिीच पोचलये 
होतये. सशाचा सवतः््ा डोळ्ांवर 
चवश्वास बसयेना. तो मनाशी चवचार 
करू लागला, "की माग््ावयेळची 
एकही चूक मी कये ली नसतानाही कासव 
सजंकलये कसये?" 

उदास आचण चनराश मनानये 
तो डोंगर उतरत असताना त्ाला 
मागून कुणीतरी हाक मारली. तये होतये 
झाडावरून पूणया श्यात बघणारये माकड. 
तये सशाजवळ आलये आचण महणालये "तुला 
कासवानये फसवलये चमत्ा ! श्यात सुरू 
होताच तू िावू लागलास पण कासव मात् 
थांबून राचहलये. तू ददसयेनासा झाल्ावर 
कासवानये त्ाचये चमत् करकोचये बोलवलये 
आचण त्ां््ा पाठीवर बसून कासव 
तुझ्ाआिी डोंगरमार्ावर पोचलये. तू 
मात् प्रामाचणकपणये श्यात पूणया करत 
राचहलास. कासवाला डोंगरमार्ावर 
बघून कोणताही चवचार न करता हार 
मान् कये लीस. हये तुझये चुकलयेच चमत्ा." 
सशाचये डोळये उघडलये पण बऱ्ाच 

उशीरानये. त्ानंतर कोणत्ाही गोष्ीची 
शहाचनशा कये ल्ाचशवा् ती गोष् मान् 
करू न्ये हा िडा तो चशकला.

इथये ही गोष् सांगण्ाचये तातप्या हयेच 
की बऱ्ाचदा आपण कये लयेल्ा कष्ाचये 
फळ दसुराच घयेऊन जाताना आपण 
पाहतो ककंवा आपलये श्रये् ऐनवयेळी 
्येणारा दसुराच कुणीतरी ्येवून वसूल 
करून जातो. आपण मात् आपण सवतः 
कुठये  कमी पडलो ्ाचा चवचार करत 
बसतो. ्ा समस्येचं उत्र मला वाटतं 
'वयेळ' हयेच आहये. जी ती दसुरी व्यक्ती 
साितये आचण आपण गाठू शकत नाही. 
्ात आपल्ा व्यक्तीमतवाचा बऱ्ापैकी 
हात असतो. आपण का् चवचार करतो, 
कोणत्ा वातावरणात वावरतो, कसये 
जगतो ्ा सगळ्ा गोष्ींचा आपल्ा 
व्यक्तीमतवावर प्रचंड प्रभाव असतो. 
अनयेक वै्क्तीक, सामाचजक संसकार 
आपल्ात नकळत रूजवलये जातात. 
त्ांनीही आपल्ा वतयानाची ददशा 
ठरतये. व्यवहारकौशल् मात् ज्ाचये 
त्ानये चवकसीत करा्चये असतये. 
(आपण घयेतलयेल्ा शालये् चशक्षणाचा 
आचण व्यवहारकौशल् ककंवा मूल् 
चशक्षणाचा काही संबंि आहये ककंवा 
नाही हा संशोिनाचा वयेगळा चवष् 
होवू शकतो.) मुद्ा हा की बोलणाऱ्ाची 
गाजरंही चवकली जातात. फरक असतो 
तो प्रयेझेंटयेशनचा.

व्यक्तीमतव चवकासा््ा काही 
पा्ऱ्ा असतात महणये. ज्ामिये सयेलफ 
कॉचनफडनस,सयेलफ प्रयेझेंटयेशन अशा काही 
गोष्ी असतात. तशा त्ा महतवा््ाही 
आहयेत. सवतःवर जर चवश्वास नसयेल 
तर आपल्ाकडये दकतीही चांगल्ा 
गोष्ी, चांगलये कौशल् असलये तरी 
आपण तये प्रयेझेंट करू शकत नाही. 
इथयेच मग इतर व्यक्ती आपल्ापयेक्षा 
उजव्या ठरतात. भलयेही त्ां््ाकडये 
आपल्ाईतकये  ज्ञान कौशल् नसयेल पण 
त्ां््ाकडचा आतमचवश्वास आचण वयेळ 
सािण्ाची कला त्ांना आपल्ापयेक्षा 
पुढये घयेऊन जातये. ्ाला वयेगळ्ा शबदांत 
व्यवहारीपणाही महणता ्येईल. तो 
ज्ां््ाकडये असतो तये आपल्ाला हवं 
तये हव्या त्ा क्षणी चमळवतातच आचण 

ज्ां््ाकडये नसतो तये दकतीही टँलेंटयेड 
असलये तरी फारसं काही चमळवू शकत 
नाहीत.

व्यक्तीमतव चवकास हा 
व्यक्तीसापयेक्ष असला तरी तो करणये 
गरजयेचं आहये. आ्ुष्ात ्शसवी 
ठरलयेल्ा अनयेक लोकांनी सवतःला 
रटश्ूपयेपर प्रमाणये बनवलये. रटश्ूपयेपर 
कसा सांडलयेला द्रव तयेवढाच रटपून 
घयेतो. तसयेच हये लोक दयेखील जये जये चांगलये 
आहये तये अंचगकारण्ाचा व आपल्ा 
वागण्ात आणण्ाचा प्र्त्न करतात 
व ्शसवी होतात. चबरबल आचण 
बादशहा््ा गोष्ींत दरबारात एकदा 
एक प्रश्न चवचारला गयेला की भाकरी 
का करपली? चवड्ाचये पान का सडलये? 
आचण घोडा का अडला? अट ही की 
्ा चतनही प्रश्नांची उत्र मात् एकच 
असावये. कोणालाच उत्र सुचयेना. शयेवटी 
बादशहा चबरबलाला महणाला की तू 
सांग उत्र. ् ावर चबरबल  महणाला,"न 
दफरवल्ामुळये." सांगण्ाचये तातप्या 
का् तर आपण जर सवतःमध्ये बदल 
कये ला नाही. सवतःला अपडयेट ठयेवलये 
नाही. सवतःमिल्ा आतमचवश्वासाला 
जागये ठयेवलये नाही ककंवा बदलणाऱ्ा 
पररचसथतीचा चवचार कये ला नाही 
तर आपलीही गत त्ा सशासारखी 
होतये जो कॅचलबर असूनही श्यात सजंकू 
शकला नाही. तये कये वळ सवतःमध्ये हवा 
ती बदल न कये ल्ामुळये, व्यवहारी वागणये 
न चशकल्ामुळये. तयेच कासवानये सवतःला 
जगरहाटीप्रमाणये अपटयेड कये लं आचण 
तये पुनहा श्यात सजंकलं. आता आपण 
ठरवा्चं ससा वहा्चं की कासव? 
Choice is ours..

@ मानसी चचटणीस
सचंचवडगाव
फोन : 9881132407
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पद्ाताईंनी सपंपळयेश्वरा््ा 
मंददरात जाऊन महादयेवाचं 

दशयान घयेतलं . गुरुजींना अचभषयेकासाठी 
पैसये ददलये आचण शवयारीला खून कये ली. 
चतनं दयेवाचं दशयान घयेतलं होतंच. आता 
गुरुजींसमोर आशीवायादासाठी झुकली. 
त्ांनी मनापासून आशीवायाद दयेत 
महटलं , " खूप छिान ्श कमावलंस  
पोरी. अशीच ्शसवी होत राहा. 
आईवचडलांचं नाव मोठं कर. " चतनं  
पद्ाताईंकडये पाचहलं त्ांचये डोळये 
पाण्ानये डबडबलये होतये. बारावी््ा 

Ye³e efJeleUleebvee

ceeOeJeer kegbÀìs

मािवी कंुटये 
२२ वषवे अध्ापन क्षयेत्ात. कथा, कादबंऱ्ा, कचवतासंग्ह, 
लचलतलयेख, वैचाररक लयेख,ततवज्ञान, भाकीपर लयेख, बाल  
साचहत् अशा चवचवि प्रकारातील ७८ पुसतकये  प्रचसधद आचण ६ 
पुसतकये  प्रचसद्धी््ा मागायावर. आकाशवाणी, दरूदशयान,चचत्पट 
साठी लयेखन. चवचवि पुरसकार आचण पाररतोचषकये  प्राप्. 
२०१८ मध्ये गोवा साचहत् संमयेलन अध्क्ष.  

परीक्षयेत चतनं  जये ्श चमळवावं अशी 
चत््ा आईची, शाळयेतल्ा / कॉलयेज््ा 
चशक्षकांची, नातयेवाइकाईंची जी अपयेक्षा 
होती ती चतनं  पूणया कये ली होती. हलली 
मयेररट चलसट जाहीर करत नवहतये. 
पण सत्ाणणव  टक्ये  माकया  महणजये  
गुणवत्ा ्ादीत क्मांक पटकावल्ा 
सारखाच होतं. मा्लयेकी दयेवळातून 
बाहयेर पडल्ा. पद्ाताईंनी शवयारीला 
महागातला मोबाईल घयेतला... चतचा 
सवतःचा पचहला मोबाईल फोन! इतकये  
ददवस कडक चशसत वाढलयेल्ा शवयारीला 

सवतःचा मोबाईल फोन नवहता.  
चतनं  आनंदानये पद्ाताईंकडये पाचहलं. 
दोघींमिली सभंत चवरघळून जातये् असं 
पद्ाताईंना वाटलं.

 शवयारीचये वडील कमलाकर 
लवकरच गयेलये. पद्ाताईंची शाळयेत 
भक्म नोकरी होती. सवतःचा फलॅट 
होता. थोडीफार बचत होती. त्ामुळये 
दोघींचं नीट चनभत होतं . पण 
पद्ाताईंनी शवयारीला फार चशसतीत 
वाढवलं होत. दोघींमध्ये जणू एक 
अदशृ् सभंत होती. आई महणयेल 
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त्ाला मुकाट्ानये मान तुकवावी 
एवढंच  शवयारी््ा हातात होतं. आता 
पद्ाताईं््ा इ्छियेप्रमाणये मयेचडकलला 
ऍडचमशन चमळण्ाचा मागया खुला झाला 
होता. आणखी काही परीक्षा होत्ा. 
त्ा शवयारी सहज पार करयेल ्ाची 
पद्ाताईंना खात्ी होती. पद्ाताईंनी 
पयेढये घयेतलये. घरी जाऊन सव्ंपाक 
उरकून घयेतल्ावर त्ा महणाल्ा, 
" आता पुढल्ा ऍडचमशनसाठी जी 
सरटयादफकये टस लागतील त्ांची तू 
जुळवाजुळव करा्ला लाग. तू जयेवून 
घये. मी डबा घयेऊन लवकरच शाळयेत 
जाणार आहये. संध्ाकाळी बाहयेर 
जयेवू! तुला आवडयेल तये !" शवयारीनये 
आज्ञािारकपणये मान हलवली. 
खरं  तर चतला मयेचडकलला 
अचजबात जा्चं नवहतं. 
पण आता आई महणयेल तयेच 
करा्चं असं चतनये ठरवलं 
होतं. आईला आपण दकती 
मनसताप ददला... आचण सवतःचं 
का् करून घयेणार होतो... ्ा 
चवचारांनी चत््ा डोळ्ात पाणी 
आलं. ् ा क्षणी तरी चतला मोबाईल सुरु 
करा्चा होता. त्ा खास बचक्षसाचा 
भरपूर आनंद लुटा्चा होता.    

पद्ाताई शाळयेत पोहोचल्ा. 
बऱ्ाच लवकर आल्ा होत्ा. सटाफ रूम 
मध्ये कुणी नवहतं. त्ांनी पुनहा एकदा 
पसयामिून ' तये ' पत् काढलं. त्ा वयेळचं  
भ् त्ां््ा मनात जाग झालं. अंगावर 
सरयाकन काटा उभा राचहला. डोळ्ातून 
पाणी ओघळलं. शवयारीचं तये पत् त्ांनी 
मुद्ाम ठयेवलं होतं. तये वाचलं की आपण 
आपल्ा मोठ्ा चुकीची चशक्षा भोगतो 
आहोत. ही वयेदना चजवंत राहा्ला 
हवी असं त्ांना वाटत असये. दोन 
आठवडये झालये असतील त्ा प्रसंगाला !  
शाळयेला सुट्ी होती, पण काही चवशयेष 
मुलांसाठी पद्ाताई इंग्जीचये जादा 

वगया घयेत. नववीतून दहावीत जाणाऱ्ा 
हुशार मुलांसाठी शाळयेनये हये वगया सुरु 
कये लये होतये. शवयारी घरीच होती. पण 
त्ांना चतचा चयेहरा ओढल्ासारखा 
ददसत होता. परीक्षा संपल्ापासून ती 
थकल्ासारखी वाटत होती. परीक्षयेचा 
ताण आता ओसरला होता. त्ामुळये खर 
तर ती मोकळी वहा्ला हवी होती. 
पण कोमयेजल्ासारखी वाटत होती. 
तुला का् होतो् शर्ू ? मला सांग. 
असं पोटाशी िरून चतला महणावं असं 
त्ांना वाटत होतं. पण आपल्ा भावना  
मोकळ्ा कराव्या  असा त्ांचा सवभाव 
नवहता. भावुक, हळवयेपणा कामाचा 
नाही हये त्ा सवभावातून चशकल्ा 
होत्ा. चवचारू शरूला एकदा असं 
महणता महणता तये राहून गयेलं होतं.

पण 
त्ा ददवशी त्ांना ती जासतच असवसथ 
वाटत होती. डोळये ही सुजल्ासारखये 
वाटत होतये. पोर रडली चबडली की 
का् ? काही तरी चवपरीत घडलं की 
का् अशा भ्ाचा एक -------- त्ां््ा 
मनात चवसतारात चालला होता. 
चत््ाशी तातडीनये बोला्ला हवं हा 
चवचार मनात प्रबळ होत चालला. 
अजून दोन तुकड्ांचये वगया घ्ा्चये होतये. 
पण मनात  भीतीचा चवचचत् चवळखा 
घट् होत होता. काही तरी अशुभाची 
चाहूल लागल्ासारखं मन कातर 
झालं होतं. अखयेर त्ांनी चप्रनसीपॉलना 
फोन कये ला. तबबयेत फारच चबघडली 

असल्ानये दोन वगया सथचगत करण्ाची 
परवानगी माचगतली आचण किी नवहये 
ती ररक्षा करून घरी पोहोचल्ा. बयेल 
वाजवूनही शरू  दार उघडत नाही 
महटल्ावर आणखीनच िसकल्ा. 
आपल्ा दकललीनये कुलूप उघडून त्ांनी 
शरू््ा खोलीत िाव घयेतली. खोलीत 
ती ददसली नाही पण मग लोमबकळणारये 
पा् ददसलये. मनातल्ा भीतीवर मात 
करीत त्ा पलंगावर सटूल आडवं  पडलं 
होत तये सरळ करत त्ावर चढल्ा 
आचण ओढणी््ा फासातून मन 
सोडवत शरुला  खाली घयेतलं. 

नंतर त्ांची भाची रयेवती 
शवयारीला इंजयेकशन दयेता दयेता महणाली, 
"मावशी तुला दोन सयेकंड जरी उशीर 
झाला असता तरी शवयारी हाती लागली 
नसती. आतमहत्ा करण्ाचं हये भ्ंकर 
पाऊल चतनं का उचललं  तये नंतर ती 
जरा सावरली की मग चत््ाकडून 

काढून घये." रयेवती गयेली त्ानंतर त्ा 
सुन्न होऊन शरुजवळ  बसल्ा. 
चत््ा अंगाखांद्ावरून हात 
दफरवत दफरवत आठवणींचा 
महापूर लोटला. त्ांचं रडणं 
त्ांना आवरताच ्येईना. 
भीती मनातून काही कये ल्ा 
हलयेना.  नजर अशीच दफरत 

असताना उशीखालून कागद 
डोकावताना ददसला त्ांनी तो 

काढला. शरूनये चलचहलयेलं पत् ... 
झोपलयेल्ा शरुजवळ बसून त्ांनी 

व्याकुळ मनोदशयेत वाचा्ला सुरुवात 
कये ली. 

चप्र् आई ,
गयेलये दकत्येक ददवस तुला सांगावं 

असं वाटत होतं. पण सांगणार तरी का् 
? मला पुढचं आ्ुष् महणजये  अंिारच 
वाटतो्. आई, दोन पयेपसया नाही महणावये 
तसये चांगलये गयेलये. माझ्ा मनावरचा 
ताण वाढतो्. तुला कसं सांगावं ? मी  
तुझ्ा सवप्ांना पूणया चवराम ददला हये कसं 
सांगू ? कोणत्ा तोंडानये सांगू तुला ? 
शाळा, कॉलयेजातलये चशक्षक,  नातयेवाईक 
सवायं््ा मोठ्ा अपयेक्षा आहयेत 
माझ्ाकडून त्ा पूणया करता आल्ा 

पण त्ा ददवशी त्ांना ती जासतच 
असवसथ वाटत होती. डोळये ही सुजल्ासारखये 

वाटत होतये. पोर रडली चबडली की का् ? काही 
तरी चवपरीत घडलं की का् अशा भ्ाचा एक -----

--- त्ां््ा मनात चवसतारात चालला होता. चत््ाशी 
तातडीनये बोला्ला हवं हा चवचार मनात प्रबळ होत 
चालला. अजून दोन तुकड्ांचये वगया घ्ा्चये होतये. पण 

मनात  भीतीचा चवचचत् चवळखा घट् होत होता. 
काही तरी अशुभाची चाहूल लागल्ासारखं मन 

कातर झालं होतं.
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मािवी कंुटये 
५०२/ ५०३ नारा्ण चनवास, 
हनुमान रोड , चवलयेपालवे  पूवया, 
मुंबई - ४०००५७. 
भ्रमण धवनी - ९८१९६७९५५०

नाहीत... महणजये होणारच नाहीत, तर 
मग हा जनम फुकट गयेला असं वाटतं 
आहये. तू खूप कष् उपसलये माझ्ासाठी. 
तुझी सवप्ये मला ठाऊक होती. माझी 
सवप्ये मी तुला सांगू शकलये नाही. मला 
कुणी जवळ््ा मैचत्णी नवहत्ाचं. तू 
मला एका कोशातच ठयेवलं होतं. त्ातून 
मी तुझ्ा   प्यंत कशी  पोहोचणार? 
तुझी सवप्ये पुरी करणं माझ्ा हाती 
होतं . पण मी पूणया अप्शी ठरलये. हवये 
तयेवढये माकया  चमळणारच नाहीत ही भीती 
माझ्ा गळ्ाभोवती आवळत चालली 
आहये. त्ात घुसमटत मी ददवस रयेटत 
आहये. भीती असह्  होत चालली आहये 
आई. मी महणजये पूणया अप्श ! तुझ्ा 
जगण्ावरचा कलंक ! हये  असं चनरथयाक 
जीवन  जगा्चं तरी कशाला ? माझ्ा 
जगात सध्ा काळोख आहये. मी जो 
जो भीती दरू  सरतये तो तो ती माझ्ा 
नसांमिून जोरात वाहा्ला लागली 
आहये. हये असं जगणं संपवून टाका्चं. 
कणाकणानये मारण्ापयेक्षा एकदम मरण 
चांगलं ना ? जगलये वाचलये तरी मी 

गरीब चबचारी पराभूत महणून जगणार 
! माझं चचत्कार होण्ाचं सवप् तर 
पूरं होणारच नाही. ब्रशचा फटकारा 
मारण्ाएवढा आतमचवश्वास चशललक 
नाही. पण तुझं सवप् ही मी नाही पूरं 
करू शकणार ! मन मारून अभ्ास 
कये ला. पण दोन पयेपर नाही मनासारखये 
गयेलये. ्ापुढये अभ्ासाची उमयेदच 
चशललक नाही. आई मला माफ कर. 
पुढल्ा जनमी पुनहा तुझी मुलगी होईन 
आचण तुझं सवप् पूरं  करीन. 

तुझी अप्शी मुलगी 
शरू 
त्ा ददवशी त्ां््ा मनात जी 

खंत चनमायाण झाली ती अजून मूळ िरून 
आहये. आपण कसं समजून घयेऊ शकलो 
नाही चतला ? आचण चतचं हये दाट 
होत गयेलयेलं नैराश् कसं लक्षात आलं 
नाही ? आई महणून आपण सपशयेल 
अप्शी ठरलो. हये त्ां््ा मनाला 
डाचत राहीलं. नंतर शरूबरोबर 

सतत राहताना मानसोपचार तज्ञांकडये 
चत््ासह जाताना त्ां््ा मनात सूक्म 
भीती लावलवत राचहली. आज चत््ा 
दणदणीत ्शानये ती भीती कोमट 
झाली आहये. दोघींमिली सभंत ढासळतये 
आहये. दकती चुकी््ा भीतीनये कये वढ्ा 
भ्ानक गोष्ीचा चनणया् शरूनये घयेतला 
होता. संपलंच असत सारं. त्ांनी पत् 
परत पसयामिये टाकलं. आता चतची सवप् 
पुरी करा्ला हवीत. हा चनचि् मनात 
एखाद्ा कोवळ्ा दकरणासारखा 
पसरला. पद्ाताई अिीरतयेनये शाळा 
संपवून घरी परतण्ाची वाट बघत 
राचहल्ा. 

efoJeeUer 2019
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नभ आलये िरयेवरी
आज पाउस होऊन
कोणी घातली ग साद
मयेघमलहार गाऊन

नशा गंिील मातीची
वारा शहारला मनी
चनळ्ा डोळ्ांचा चपसारा
दरू चथरकला वनी

दाही ददशात घुमली
शीळ ओली पाखरांची
झंकारली रानातून
तान कोकीळसवरांची

HeeTme
$eÝ®ee keÀJex

ऋचा कववे
कवच्त्ी, लयेचखका, चनवयेददका, 
प्रचतवषवी ददवाळीअंकातून कचवता, कथा, लचलतलयेखन 
प्रकाचशत. 
लचलत लयेख, आचण कथांना राज्सतरी् पुरसकार प्राप्. 
चनवयेददता प्रचतष्ठान तफवे  कथाकथन सपिवेत उत्येजनाथया 
पाररतोचषक प्राप्. 
छंिद - वाचन लयेखन प्रवास 
चनवयेददता ग्ुपची वाचक...

िून सावळ्ा नभाची
पावसाचये अलगूज
रुणझूणये पानोपानी
हळचवशी कुजबूज

खोल रुजला पाऊस
ओल चभनली उरात
सवप् घयेऊन चहरवये
आलये लावण् भरात
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घनघोर वादळात
जशी थरथरये वात.... 
तशी लढये आ्ुष्ाशी
बाईमाणसाची जात.... 

        लाख चन्म बंिनये
             चत््ा साध्ा जगण्ास.... 
        कसये चमळावये सवातंत्? 
        श्वास मोकळा घयेण्ास.... 

आभाळाची ओढ चतची 
उंबऱ्ात थबकतये..... 
पार चक्षचतजा जाण्ाची
आस पाउली चथजतये...... 

yeeF&®eer peele

मनाचवरुद्धचा सारा
कोण खयेळ हा मांडतो? 
नाच ग घुमाचा फये र
पुरये आ्ुष् कोंडतो..... 

             कुणी खुडावी गभायात
                दकती चनभया्ा बनती.... 
             हुडंाबळीत जळती
             नसये कशाची गणती.... 

बाई पणाची जात ती 
जात काढावी खणून...... 
चतला जगा्चये आहये
फक्त माणूस महणून..... 

ऋचा कववे
११, श्रीकृषणकंुज हाऊससंग सोसा्टी, 
३२३, नवी पयेठ, म्ूर लॉनड्ीवर, 
पुणये ३०. 
7757826293

                
आशा आकांक्षांचये कोंब
होरपळून चनघती..... 
चत््ा सवप्ांचये मनोरये
सारये कोसळून जाती... 
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mJeeleer yes[skeÀj

सवाती बयेडयेकर
गोष् एका पॅडवुमनची* 
पॅडमॅन चचत्पटात अक्ष्कुमारनये जो रोल कये ला् तये आ्ुष् 
प्रत्क्षात जगलये. 
चवज्ञान चशक्षणाचये काम करत असताना एक गोष् लक्षात आली. 
आचण **सखी**्ा जैचवक व सवायाना परवडणाऱ्ा सॅचनटरी 
नॅपदकनसचा जनम झाला.्ा सखी पॅडस््ा वषयाभरा््ा 
कोट्ाची ककंमत फक्त ३००रु आहये.(मचहन्ाला १०प्रमाणये 
१२मचहन्ां््ा १२०पॅड ची ककंमत). *हा्जीन बकये ट* 
*चॅलेंज* ्ा ्ोजना राबवल्ा. 

cnCepes keÀMee?
अगदी सवया 

सवयासामान्ांसारख्ा. किी 
फैशनयेबल तर किी साध्ा सुध्ा. 
कुटंुबासाठी झटणाऱ्ा, किी चबझनयेस 
मध्ये चतुराई दाखवणाऱ्ा, किी 
गृचहणी, किी माता, किी चशचक्षका, 
किी बँकर, किी डॉकटर सवया रठकाणी 
आपापली भूचमका चनभावणाऱ्ा. मग 
त्ा जगावयेगळ्ा कशा? कारण ्ाच 
जगण्ात त्ांनी असये काही कये लये की 
ज्ामुळये जगण्ात एक बॅलनस ्येईल. 
्ा बा्कांनी आपलये आ्ुष् जगताना, 
आपल्ा जबाबदाऱ्ा चनभावताना 
आपल्ा भोवती््ा जगात जये कमी 
आहये, चजथये ताळमयेळ नाही चतथये तो 
आणण्ाचा प्र्त्न कये ला. पररणाम 
चमळो न चमळो पण ्ा प्र्त्नांना 
सोडलये नाही. सवतःची वाट चालताना 
लागणाऱ्ा छिोट्ाश्ा पा्वाटयेवरल्ा 
रानफुलानाही त्ांनी कुरवाळलये, 

अझीवा कासीम आचण मी
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पाण्ानये ससंचन कये लये. किी पणती 
होऊन कुठल्ाशा अंिाऱ्ा कोपऱ्ाला 
उजळून टाकलये. 

किी एकट्ा तर  किी घोळक्ानये 
त्ांनी जगण्ावर त्ांची छिाप सोडली. 
अशा काही गोष्ी तुमहाला सांगणार 
आहये, जगावयेगळ्ा बा्कां््ा!

इंटरनॅशनल फये डरयेशन ऑफ 
्ुचनवहरसयाटी वूमयेन (Graduate 
Women’s International). 

काळ 1918-19 ््ा 
आसपासचा. संपूणया जग महा्ुधदा््ा 
आगीत होरपळून चनघालये होतये. ् ुद्धाची 
सवायात मोठी झळ खरये तर बा्का 
आचण मुलये ्ाना सवायात जासत बसतये. 
मग त्ा समाजातल्ा कुठल्ाही 
थरामिील असोत. तयेवहा जरूर होती 
की ्ा चवखुरलयेल्ा समाजाला एकत् 
कसये आणता ्येईल ्ा चवचाराची. ग्येट 
चब्रटन मिील वहरजयाचन्ा चगलडयेरवयाक, 
कॅरोचलना सपरचजओन आचण रोज 
चसडचवज  ्ां््ा नयेमकये च हये मनात 
आलये. ज्ांना चशक्षण चमळालये आहये, 
त्ांनी जर प्रयेमभावनयेचा प्रचार कये ला, 
पुढील चपढी वर प्रभाव टाकला तर 
्ुद्धाची पुनरावृचत् टळू शकये ल असा हा 
चवचार होता. त्ांनी जगातील इतर 
्ुचनवहरसयाटी््ा पदवीिर  बा्कांशी 
संपकया  सािा्ला आचण आपल्ा 
मनातल्ा ्ोजनयेचा प्रसार करा्ला 
सुरुवात कये ली. आचण वषयाभरातच 
अमयेररका आचण कॅनडा तुन अनयेक 
पदवीिर  बा्का त्ां््ाबरोबर 
जोडल्ा गयेल्ा. आंतरराष्ट्री् शांतता 
प्रदक््ा कशी सुरू करता ् येईल ् ाचवष्ी 
आपलये चवचार मांडू लागल्ा. 

पुढ््ाच वषवी महणजये 1919 मध्ये 
एका मोठ्ा पररसंवादाचये आ्ोजन 
कये लये गयेलये. जगभरातल्ा जवळ जवळ 
20 दयेशातल्ा पदवीिर  बा्कांनी ्ा 
पररसंवादात भाग घयेतला.

मुंबईतही Women graduate 
Union महणून संसथयेची सुरुवात 
झाली. भारत हा जरी चब्ररटश कॉलनी 
होता तरीही चमनू लाम नावा््ा 
एलदफनसटन कॉलयेज मध्ये का्द्ाचा 
अभ्ास करणाऱ्ा स्त्रीनये  भारताचये 

नयेतृतव ्ा पररसंवादात कये लये होतये.☺ 
पुढये भारतातील सुचशचक्षत 

चस्त्र्ांनी चमळून ‘इंचड्न फये डरयेशन ऑफ 
्ुचनवहरसयाटी वूमन’स असोचसएशनस’  
ही संसथा सुरू करून चशक्षणातून 
शांतता ह्ावर का्या करा्ला सुरुवात 
कये ली. एमी रुसतमजी ्ा संसथये््ा 
पचहल्ा अध्क्षा होत्ा.

चस्त्र्ांना चशक्षण हये मुख् ध्ये् 
असल्ानये उच्च चशक्षण चमळवण्ा््ा 
संिी मुलींना उपलबि करून दयेणये ्ावर 
संसथयेचा भर असतो. ्ा संसथये््ा चौदा 
शाखा भारतात का्यारत आहयेत. मुलींना 
चशक्षण चमळावये महणून अनयेक लहान 
मोठ्ा चशष्वृत्ी संसथयेतफवे  ददल्ा 
जातात. मुंबईतील WGU ही शाखा 
अनयेकांना माहीत असयेलच. त्ा््ा तफवे  
चशष्वृत्ी तर ददल्ा जातातच. परंतु 
पॉचलसी लयेवहल वर काही काम वहावये 
महणून ्ुचनटयेड नयेशनस, अनयेक दयेशांची 
सरकारये ्ां््ा बरोबर चवचार मंथन 
कये लये जातये. 

्ा इंटरनॅशनल आचण नॅशनल 
संसथयेनये शंभर वषवे पूणया कये ली 
आहयेत. चस्त्र्ांना चशक्षण, त्ांचा 
समाजकारणात सहभाग जयेणयेकरून 
समाजात बरोबरी, न्ा्, सवायाना 
संिीची उपलबिी राचहल आचण शांतता 
प्रसथाचपत होईल.

त्ासाठी जागचतक पातळीवर 
चब्ररटश आचण अमयेररकन मचहलां््ा 
बरोबरीनये डॉ. चबना रा् आचण चचत् 
घोष ्ा भारती् मचहलांनीही मोठये  
उपक्म सुरू कये लये आहयेत. जगातील 
सुिारक दयेशामध्ये मचहलांसाठी का्या 
करण्ासाठी त्ांनी चशष्वृत्ी सुरू 
कये ल्ा आहयेत.

अझीवा, एक तरुण मुलगी. 
ददसा्ला सािीशी, व्ानये लहान 
अगदी छिोट्ा छिोट्ा कारणांनी आई 
वचडलांना हाक मारयेल अशी. परंतु असये 
सामान् आ्ुष् सवायाना चमळतयेच असये 
नाही. तुमही एखाद्ा इराक सारख्ा 
इसलाचमक दयेशात मा्नोररटी महणून 
राहात असाल तर किीच नाही. 

अझीवा ्ाझदद कम्ुचनटी मिली 
मुलगी. ्ाझदद महणजये मध् आचश्ा 
मिील एक सथाचनक जमात आहये ज्ांनी 
इसलाम सवीकारला नाही. सवया ठीक 
ठाक सुरू होतये जोवर ISIS नावा््ा 
राक्षसानये मध् आचश्ाला ग्ासलये. 
इसलाम््ा नावानये फक्त दहशतवाद 
फैलावणारी ही संघटना. 

एखाद्ा िमायाचये पालन न करणये 
ककंवा सवतः््ा िमायाप्रमाणये वागणये 
हा गुनहा कसा का् होऊ शकतो? 
आचण ह्ा गुनह्ाची चशक्षा ठरवा्चा 
अचिकार कोणाचा? परंतु काही 
िमायंि अचतरयेकी हा त्ांचा अचिकार 
समजतात. अझीवा इराक मिील 
ससंजल ् ा रठकाणी राहात होती. इचसस 
्येणार ्येणार अशा अनयेक िमक्ा 
अनयेक ददवस तये ऐकून होतये. एक ददवस 
खरयेकसह वचडलांनी चतला इचसस साठी 
खंडणी गोळा करत असल्ाची बातमी 
ददली. कसयेही करून वचडलांना इतर 
कुटंुबी्ांना घयेऊन पळून जाण्ास चतनये 
भरीस घातलये. काही ददवसातच चत््ा 
गावावर हलला झाला आचण उवयाररत 
कुटंुबी् मारलये गयेलये. जुलमी लोकां््ा 
चन्मा प्रमाणये बा्कांना आचण मुलींना 
तये ठयेऊन घयेत गुलाम महणून. 

अझीवा कडये चशक्षण होतये, सवप्ये 
होती. साऱ्ा जुलूमाना तोंड दयेऊन 
चतनये चतथून पळ काढला. वयेगवयेगळये दयेश 
दफरत ती आज जीचनवा ्ुचनवहरसयाटी 
मध्ये पोचली आहये. राचहलयेलये चशक्षण 
पुरये करण्ासाठी. 

आपल्ा आप्ांना शोिून 
काढण्ासाठी. आचण हजारो लोकां््ा 
आ्ुष्ाची वाताहत करण्ाचा 
अचिकार कोणी ददला हा जाब 
चवचारण्ासाठी. 

चतचये व् आहये अवघये चोवीस वषवे. 
एका रयेफ्ुजी चये आ्ुष् ती जगत आहये. 
डोंगरा एवहढा लढा एकटीनये लढण्ाचा 
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वसा चतनये घयेतला आहये. पण चत््ातील 
अवखळ लहान मुलगी मात् अजून 
चजवंत आहये. UNIGE मध्ये चवद्ाथवी  
महणून रहाताना जयेवहा मदतीचा पचहला 
हप्ा चमळाला तयेवहा आता कॉलयेज मध्ये 
जा्चये महणून चतनये बूट खरयेदी कये लये.

समाज महणून अझीवा आचण 
चत््ा सारख्ा अनयेक मुलींची सवप्ये 
आपल्ाला जपता ्येतील का?  

अझीवा कासीम ची गोष् तुमहाला 
BBC documentaries मध्ये पहाता 
्येईल.

वूमन’स इंटरनॅशनल ््ा 
चशक्षणातून शांती ्ा पररषदयेत खास 
आकषयाण होतये झामासवातचझ दालचमनी 
मंडयेला ्ांना ऐकण्ाचये, त्ांना 
भयेटण्ाचये.

सवातझी, जये त्ांना सवतःला 
महणून घ्ा्ला आवडतये, झयेनानी 
मंडयेला ्ां््ा कन्ा आचण नयेलसन 
आचण चवनी मंडयेला ्ां््ा नात महणजये 
पौत्ी आहयेत. त्ांना ह्ा गोष्ीची पूरयेपूर 
जाणीव आहये. त्ां््ा नावाशी जोडलयेलये 

मोठ्ा नावाशी चनगचडत असलये 
की अपयेक्षाही मोठ्ा असतात. परंतु हयेतू 
शुद्ध ठयेवून आपल्ाला झयेपयेल असयेच काम 
प्रत्येकानये करावये हयेही त्ा सांगतात. 
दरयेकाची पॅशन आचण आवड ्ानुसारच 
काम होऊ शकतये. त्ामुळये त्ांची आवड 
महणजये लहान मुलये आचण पॅशन महणजये 
चशक्षण त्ा क्षयेत्ातच काम चनवडलये. 
साऊथ आदफ्कये तील ग्ामीण भागामध्ये 
कंटयेनर मध्ये वाचनाल् सुरू करण्ाचये 
का्या त्ांनी सुरू कये लये. आताप्यंत अशी 
चौदा वाचनाल्ये त्ांनी बनवली आहयेत 
आचण सवयादरू पोहोचयेप्यंत हये काम सुरू 
ठयेवण्ाचा त्ांचा इरादा आहये. 

कुठल्ाही नावांनी प्रचतष्ठय्े ्ा 
ओझ्ाखाली दबून न जाता आपल्ा 
प्र्त्नांनी मंडळां््ा का्ायाला वयेगळ्ा 
उंचीप्यंत घयेऊन जाण्ाचा हा मागया 
उत्म आहये. 

हा एक प्र्त्न होता जगभरातल्ा 
काही मैचत्णींचये अंतरंग जाणून घ्ा्चा 
आचण कदाचचत त्ां््ात आपलयेच 
प्रचतसबंब पाहण्ाचा.

झामासवातचझ दालचमनी मंडयेला सोबत 

1919 सालाची इंटर नॅशनल फये डरयेशन ऑफ ्ुचनवहरसयाटी चवमयेनची पचहली 
कॉनफरनस. ्ामध्ये भारता््ा चमनू लाम ्ांचाही सहभाग होता.

मंडयेला हये नाव त्ांना प्रचसद्धीही दयेतये 
आचण एक मोठी जबाबदारीही.

लहान पणापासूनच चशक्षण, 
समाजाचये  सक्षमीकरण आचण सवातंत् 
्ा गोष्ी त्ां््ा मनावर चांगल्ाच 
चबमबल्ा गयेलयेल्ा आहयेत. नयेलसन आचण 
चवनी मंडयेला ्ा आजी आजोबांचये  
चशसतपूणया संसकार त्ांचये पा् जचमनीशी 
बांिून ठयेवतात असये त्ा सांगतात. 

सवाती बयेडयेकर  
९८२४०५८६७५
अ-१-३० ज् रणछिोडदास सोसा.,
मकरंद दयेसाई रोड, वडोदरा - ७ 
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कोलहापूर््ा सरदार मोचहत्ांची 
पत्नी सुलक्षणा दयेवींनी चौर्ांदा  

कन्येला जनम ददला. सुिारक, पुरोगामी 
चवचारां््ा मोचहतये घराण्ाला पुत्जनमानये 
झाला असता चततकाच आनंद कन्ये््ा 
जनमानयेही झाला. घरोघरी साखर वाटण्ात 
आली, सनई, चौघड्ा््ा मिुर संगीता््ा 
जोडीनये कन्येचये नाव शालीन ठयेवण्ात आलये.  
चारही मुली सरदार घराण्ाला साजयेशा 
वैभवात वाढत होत्ा.

सरदार मोचहत्ांची राजवाड्ाशयेजारीच 
एका आमवी ऑदफसरचये चब्ररटशकालीन 
घर होतये. त्ांची मुलगी लहानपणीपासून 
शालीनची मैत्ीण होती. त्ां््ा घरातील 
सव्छिता, टापटीप, अंकलचये समाटया वागणये, 
बोलणये ऑंटी््ा झुळझुळीत चशफॉन््ा 
साड्ा, चलपचसटक,बॉबकट,सफाईदार इंचगलश 
बोलणये,टयेबल

म्ॅनसया इ. नये प्रभाचवत झालयेल्ा शालीन नये 
व्ा््ा सहाव्या, सातव्या वषवीच चनचि् कये ला 
होता " लग्न करीन तर आमवी ऑदफसरशीच!'

एकामागोमाग  मागण्ा ्येऊ लागल्ा. 
आई््ा आग्हावरून 'दाखवण्ाचये 'का्याक्म 
होऊ लागलये. काहीही कारण नसताना 

megUeJej®eer 

megueYee iegHles

सुलभा गुप्ये.
चनवृत् चशचक्षका. आमवी ऑदफसरची पत्नी. भारत भ्रमण. प्रदयेश 
भ्रमण. अनुभवानये समृद्ध. त्ामुळये लयेखनात आलयेली समृधदता 
आचण पररपक्ता. 

HeesUer
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शालीन नकार दयेत होती. अखयेर  आईनये 
चवचारलये,

'बाळ तुझ्ा मनात का् आहये? 
उगाच नकार  दयेण्ानये आम््ा नावाला 
काचळमा लागतो. मनात आलये तये सांग. 
आमही जबरदसती करणार नाही"

"आईसाहयेब, लग्न करीन तर आमवी 
ऑदफसरशीच! नाही तर जनमभर 
कुमारी राहीन. "

" हये का् भलतयेच खूळ ?"त्ांनी 
कपाळाला हात लावला. 

आमवी वाल्ांचा जीव कसा 
िोक्ात असतो, सरहद्ीवर,्ुद्धावर 
कुटंुबापासून दरू राहतये लागतये, जीवन 
दकती खडतर असतये वगैरये सांगून 
मन वळवण्ाचा प्र्त्न 
कये ला पण शालीन आपल्ा 
चनणया्ावर ठाम होती. 

आमवी ऑदफसर कुठून 
शोिणार? वैभवशाली 
कुटंुमबातील मुलीशी लग्न 
करण्ाची चहममत, खडतर 
जीवनाची खात्ी असणारा आमवी 
वाला तरी करयेल का? अशक्! पण 
चहतसचंतक नातयेवाईक गपपा बसतात 
थोडयेच? एक ददवस भल्ा पहाटये एक 
जवळ््ा खयेड्ात राहणारी दरूची 
मावशी अचानक आली . 

" ताई ऊठ !" शालीन साठी सथळ 
घयेऊन आलये्. चतला हवये तसये. लाखात 
एक. .शोिून सापडणार नाही. आम््ा 
छिोट्ाशा खयेड्ात शयेतकरी आहयेत.दोन 
मुलये शयेती करतात, चतसरा आमवीत आहये. 
"

सुलक्षणाबाईंचा चयेहरा 
काळवंडला. 

"अगो! मुलगा लाखात एक असयेल 
! पण कुठये   आमचये  सरदार घराणये, 
गाड्ा, घोडये, नोकर चाकर दरबारी 
मान  सनमान ! दजाया!

खयेड्ातील शयेतकऱ्ाचा 

मुलगा. घराणये अचशचक्षत,,खयेडवळ 
राहणी,घरकाम?"

झोपयेतून उठून आलयेल्ा 
शाचलन््ा कानांवर बोलणये पडलये. 
"आईसाहयेब! मी ह्ाच मुलाशी लग्न  
करणार! नाहीतर कुमारी राहणार!"

त्ांनी घाबरत,घाबरत सरदार 
साहयेबां््ा कानांवर घातलये.. त्ां््ा 
रागाचा  पारा खवळला. 

"अशी शंभर कुळये आमही पोसतो. 
अशा चभकारड्ा घरात आमची मुलगी 
सून..? दळभद्री, करंटी, काटवी! सगळा 
दोष तुमचा. असल्ा मूखया मुलीला जनम 
ददलात. चतची वदकली करता? तुमही 
,तुम््ा लाडक्ा मुलीचा हात िरून 
माझ्ा घरातून चालत्ा वहा. तोंड 
दाखवू नका. "

आईसाहयेब  अपराध्ासारख्ा 
खाली मान  घालून उभ्ा राचहल्ा. 
बराच वयेळ िुमसल्ानंतर तये महणालये ,

“्येवहढये का् सोनये लागून 
राचहलये्?"

"आपलाच दाम खोटा आहये. हट्ी 
आहये, चबथरली तर कुमारीच राहील, 
आपली नाचक्ी होईल. .मन मारून 
का होईना चत््ा पाठीशी उभये राहावये 
लागयेल ..शांतपणये चवचार करावा."

सकाळी बघू. आमहास एकांती 
राहू द्ा. "(चनसतबि शांतता)

रात्भर चवचार करून राजहट्, 
स्त्रीहट् ,बालहट्, इथये तर कन्ाहट् !

मनाचवरुद्ध चनणया् घयेणये अपररहा्या 
होतये.

सकाळी बाहयेर ्येताच ड्ा्वहरला 
बोलावून सांचगतलये,

"गणपत, आशापुरात जा, 
शयेतकरी अणणासाहयेबांना, असतील तसये 
वाड्ावर घयेऊन ्ये."

  बैलगाडीतून आलयेल्ा 
मावशीबाईंचा भाव रातोरात विारला. 
जाताना आचलशान गाडीनये चनघाल्ा. 

संसथानचा गणवयेष घातलयेल्ा 
चशपा्ानये अदबीनये लखोटा अणणां््ा 
हाती ददला.  तातडीनये वाड्ावर ्ा, 
वाचून तये घाईनये अंगरखा, िोतर, मुंडासये 
बदलून तातडीनये, त्ाच गाडीतून 
चनघालये. 

वाड्ावर सवतः सरदारसाहयेबानी 
दार उघडून सवागत कये लये. चहा ,फराळ 
्येताच अणणांनी मुद्द्ाला हात घातला 
."

"आपलये चचरंजीव सैन्ात ,असून 
लग्नाचये आहयेत. आमची कन्ा 

शालीन पदरात घ्ावी, सवीकार 
करावा अशी चवनंती करतो. "

सवप्, भ्रम की भास ?
अणणांनी मनात 

अंबाबाईला नमसकार कये ला व 
बोलू लागलये ,

"आमही सािी, खयेडवळ, 
शयेतकरी माणसये ! असये काही 
सवप्ातही अपयेचक्षत कये लये नाही. परंतु 
प्रसताव आपल्ाकडून आला् महणून  
चवचिचलचखत मानून सवीकार करतो. 
औपचाररता नको "

दारा आडून ऐकणाऱ्ा राणी 
साहयेबांनी लगयेच चमठाईची ताटये बाहयेर 
पाठवली. 

"राणीसाहयेब बाहयेर ्ा लवकर, 
आनंदाची बातमी आहये, अणणांकडून 
होकार आहये. "

सुलक्षणदयेवी लगबगीनये बाहयेर 
्येऊन त्ां््ा शयेजारी बसल्ा. 

सरदार मोचहतये- "चला तर! आपण 
लगयेच बोलणी सुरु करू ्ा. लवकरात 
लवकरच चा मुहूतया िरावा असये आमहास 
वाटतये. "शुभस् शीघ्रम !" अणणासाहयेब 
लग्न इथयेच आम््ा वाड्ात वहावये. 
आम््ा इतमामास शोभयेल असये सवया 

"आपलाच दाम खोटा आहये. 
हट्ी आहये, चबथरली तर कुमारीच राहील, 

आपली नाचक्ी होईल. .मन मारून का होईना 
चत््ा पाठीशी उभये राहावये लागयेल ..शांतपणये चवचार 

करावा."
सकाळी बघू. आमहास एकांती राहू द्ा. "(चनसतबि 

शांतता)
रात्भर चवचार करून राजहट्, स्त्रीहट् 
,बालहट्, इथये तर कन्ाहट् !  
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आमही आनंदानये करू. आपण आपल्ा 
अपयेक्षा, अटी  सांगाव्यात, अशी मी 
आपणास चवनंती करतो . "

अणणा-"छिये :!छिये :!:माफ करा ! 
का् बोलता हये आपण?

आमही घरंदाज, सवाचभमानी 
शयेतकरी आहोत. खूप मोठी शयेती आहये. 
जीवाला जीव दयेणारी चार कुटंुबये आहयेत 
आम््ा शयेतावर भरपूर गुरये वासरये 
आहयेत. आमही सवया कुटंुबी् सवत: मयेहनत 
करतो. शयेती उत्म चालतये. दयेवा््ा 
द्येनये चवचहरींना भरपूर पाणी आहये. 
आमही अत्ंत आनंदात, सुखात आहोत. 
हयेच आमचये वैभव, हीच आमची श्रीमंती! 
आमची कोणतीही अपयेक्षा ककंवा अट  
नाही.. आपल्ा वैभवाला साजयेशा 
कोणत्ाही लौदकक ,पारमारथयाक 
वसतू, हुडंा, पैसये, दाचगनये, वस्त्रालंकार 
आमहास नकोत हीच आमची अट आहये. 
तये सवया इथयेच वाड्ावर शोभून ददसतये. 
आम््ा खयेड्ातील घरात तये चवसंगत 
ददसयेल . 

लग्न साियेपणानये वहावये .तो 
खचया आपण हवा तर सैन्ातील 
जवानां््ा गरजू चविवांना ककंवा 
कुटंुचब्ांना द्ावा.. तये सुद्धा आमवीतील 
अचिकाऱ्ाशी लग्न करण्ाची कन्येची 
इ्छिा आहये महणून! ती सुद्धा एकप्रकारये 
दयेशसयेवाच आहये. .आपण फक्त शकुनाचा 
नारळ दयेऊन कन्ादान करावये. 

आपलये गुरुजी सांगतील त्ा 
मुहूतायावर आमही वरात घयेऊन ्येऊ."

आपण ज्ांना सािा अचशचक्षत 
शयेतकरी समजत होतो त्ांचये हये उच्च 
चवचार ऐकून सरदारसाहयेब अत्ंत 
प्रभाचवत झालये, शरसमंदये झालये. मात् 
चववाह थाटामाटात करण्ाचये त्ांचये 
सवप् सवप्च राचहलये. 

गुरुजींनी १० ददवसानंतरचा 
मुहूतया काढून ददला. लग्न साियेपणानये 
करण्ाचये ठरल्ामुळये कोणतीच खरयेदी 
नवहती. आठ ददवसात जवळची 
नातयेवाईक मंडळी (लाजये काजयेसतव 
बोलावलयेली आली. )

वाड्ासमोर मांडव, सािी 
फुलांची सजावट, रोषणाई नाही, 
भपका नाही. रागरंग पाहून पाहुण्ां््ा 

उतसाहावर पाणी पडलये. सवया गपपं गपप 
. मौनम सवायाथया सािनं!

चववाहाचा ददवस उजाडला. 
नवरदयेव सुशांत, आई वडील, मोठा 
भाऊ, वचहनी  आचण मानकरीण  
मावशीबाई. हो! आता त्ा   
वरपक्षाकडून आल्ा होत्ा. मागोमाग 
आशापुऱ्ातील सवया गावकरी, अशी 
वरात वाड्ाजवळ ्येऊन पोचली. 
बैलां््ा गळ्ातील घंटांचा आचण 
घुंगुरमाळांचा मिुर आवाज ऐकून 
सगळ्ांनी चपापून पचहलये. अगदी 
बरोबर ओळखलंत आपण! वरपक्षाची 
वरात  चक् बैलगाड्ातून आली होती. 
एकंदर एकवीस बैलगाड्ा. वरपक्षाची 
वरात! त्ामुळये, बैलांना एकापयेक्षा एक 
सुंदर मखमली झुली, सशंगाना बयेगड, 
गळ्ात घुंगूरमाळा  व कवड्ां््ा 
माळांनी  सजवलये होतये.

सवायात समोर सुशांतचये चार चमत् 
चमचलटरी ्ुचनफॉमया मध्ये मारचयंग करत 

होतये. वऱहाड पोचल्ाची खूण  महणून 
त्ांनी एकसाथ हवयेत आवाजा््ा फैरी 
झाडल्ा.

दकती न्नरम् दशृ् होतये! 
जगावयेगळी वरात! डोळ्ांचये पारणये 
दफटावये इतकये  सुंदर पण .. .. .. ..

दशृ् पाहून विूपक्षाकडील 
सवायानी नाकये  मुरडली. सुशांत व त्ाचये 
माताचपता खाली उतरलये. सगळ्ांना 
दसुरा प्रचंड िक्ा बसला. फक्त सुशांतनये 
रयेशमी पयेहराव घातला होता. अणणांनी 
सािा सुती  अंगरखा, िोतर, मुंडासये व 
चस्त्र्ांनी ककंचचत बरी पण  सािीशीच 
नऊवारी लुगडी नयेसली होती. 
कंुणा््ाही अंगावर एक फुटका मणी 

नवहता. काळ्ा पोतीत  ओवलयेला 
जयेमतयेम एक छिोटासा सोन्ाचा मणी! 
एकजात सगळ्ा लंकये ््ा पावयाती!!!

सुतकी चयेहऱ्ानये लग्न पार 
पडलये.गावकरी मात् आनंदात होतये. 
जयेवणावळी पार पडल्ा आचण वरपक्ष, 
जसये आलये होतये तसयेच बैलगाड्ातून 
वरात घयेऊन परतलये .

कोणालाच अचिक थांबण्ात 
सवारस् नवहतये. पाहुणये ताबडतोब 
पांगलये. घर सुनये झालये. बाबासाहयेब व 
आईसाहयेबां््ा डोळ्ातलये अश्रू थांबत 
नवहतये. कन्ा सासरी गयेली महणून नवहये.  
........

इतकी चशकवून मोठी कये ली, 

लाडाकोडात वाढवली ,मुलीनये मात् 
डोळ्ांवर पट्ी बांिून जळत्ा आगीत 
उडी घयेतली. आता जनमभर  चतची 
होरपळ होईल ह्ा काळजीनये! जगात 
झाली एवहढी छिी थू पुरये झाली. इतर 
मुलींनी व  व्याही लोकांनी संबंि 
तोडलये.

इकडये शालीन मात् आनंदात 
होती, मनाप्रमाणये आमवी तला नवरा 
चमळाला होता. ददवयेलागणीला वऱहाड 
आशापुऱ्ात पोचलये. कुळंचबणीनये 
भाकर तुकडा ओवाळून नवीन सुनयेला 
घरात घयेतलये.

गृहप्रवयेश कये ला त्ाच क्षणापासून 
शाचलनची  तारयेवरची कसरत सुरु 
झाली.. छिोटीशी वसती असलयेल्ा 

चववाहाचा ददवस उजाडला. नवरदयेव सुशांत, आई वडील, मोठा भाऊ, 
वचहनी  आचण मानकरीण  मावशीबाई. हो! आता त्ा   वरपक्षाकडून आल्ा 
होत्ा. मागोमाग आशापुऱ्ातील सवया गावकरी, अशी वरात वाड्ाजवळ 
्येऊन पोचली. बैलां््ा गळ्ातील घंटांचा आचण घुंगुरमाळांचा मिुर आवाज 
ऐकून सगळ्ांनी चपापून पचहलये. अगदी बरोबर ओळखलंत आपण! वरपक्षाची 
वरात  चक् बैलगाड्ातून आली होती. एकंदर एकवीस बैलगाड्ा. वरपक्षाची 
वरात! त्ामुळये, बैलांना एकापयेक्षा एक सुंदर मखमली झुली, सशंगाना बयेगड, 
गळ्ात घुंगूरमाळा  व कवड्ां््ा माळांनी  सजवलये होतये.
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गावात अथायात वीज नवहती 
कंददला््ा चमणचमणत्ा उजयेडात 
दयेवाला, वडीलिाऱ्ांना नमसकार 
कये लये, अंिुक प्रकाशात हसत खयेळात 
ताज्ा जवारी््ा चपठा््ा गरम,गरम 
भाकरी, चपठलये व चमरचीचा ठयेचा. 
जोडीला गूळ. पचहल्ाच घासाला 
शाचलनला जबरदसत ठसका बसला. 
कसाबसा एक तुकडा चतनये गूळ 
लावून,लावून ,पाणी पीत. घशाखाली 
उतरवला .. घर महणजये नारळा््ा 
झावळ्ांनी शाकारलयेली, लांब लचक 
झोपडी !खोल्ा खूप (दकती कोण 
जाणये),दारये,चखडक्ा नाहीच.

आ्ुष्ात प्रथमच बैलगाडीनये 
प्रवास कये ल्ामुळये शाचलनचये  सगळये 
अंग दखुत होतये. ती खूप थकून गयेली 
होती. सुशांतनये हात िरून चतला 
त्ां््ा "खोलीत' नयेलये .दार नवहतयेच. 
तरटाचा पडदा लावला होता. त्ानये 
दाखवलयेल्ा सुमभा््ा खाटयेवर, 
सतरंजीवर चतनये अंग झोकून ददलये व 
ती गाढ झोपी गयेली. समजूतदार सुशांत 
मात् चतचाच चवचार करत शयेजारी 
पहुडला होता. कये वहातरी त्ाचाही 
डोळा लागला.

पहाटये सुमारये चार वाजलये 
असतील. बाहयेरून आवाज आला,

"वचहनी! चला! आपल्ाला 
जा्चये आहये". "अरयेच्चा! हा तर मोठ्ा 
जाऊबाईंचा आवाज! उजाडलये सुद्धा 
नाही, अन महणये, चला,जा्चये आहये! 
सासुरवासाचा हा का् प्रकार!? "

"मला कुठयेही जा्चये नाही. तुमही 
जा, हवये तर!'

"नाही,नाही! मी तुमहाला सोडून 
जाऊ शकत नाही, तुमहाला ्ावयेच 
लागयेल !"

शाचलनचा नाईलाज झाला. 
आळोखये चपळोखये दयेत, आळसावलयेली 
ती बाहयेर आली. जावयेनये चतचा हात 

िरला  व काही न बोलता, मुकाट्ानये 
त्ा ,कंददला््ा चमणचमण प्रकाशात 
शयेता््ा ददशयेनये चतला नयेऊ लागल्ा.

वाचकहो! श्वास रोखून िरा, 
कारण इथून पुढये जये वणयान आहये तयेच 
कथाबीज आहये.

जाऊबाई  दबक्ा आवाजात सांगू 
लागल्ा ,

"झपाझपा पावलये उचला. झुंजूमुंजू 
वहा्््ा आत आपल्ाला  आपला 
का्याभाग उरकून घरी  परता्ला हवये."

शाचलनला काहीच कळयेना.हा 
का् प्रकार आहये! ती काकुळतीला 
अली, चतनये दबुळा प्र्त्न कये ला,

"जाऊबाई! क्षमा करा! मी 
घरातील सवया कामये करीन ,पण अध्ाया 
रात्ी हये ........ "

जावयेनये चतला पुढये बोलूच ददलये 
नाही, चत््ा तोंडावर हात ठयेवला, 
चतला बळयेच खाली  बसवलये ,

"पटकन उरकून घये. कोणाची 
चाहूल ्ा्््ा आत "

चमट् काळोखात आता चत््ा 
डोक्ात लखख प्रकाश पडला. का् 
"उरकून घये. "

चत््ा पोटात गोळा उभा 
राचहला. तये का् पंख्ाचये बटण आहये? 
दाबलये की पंखा सुरु वहा्ला?"

जावयेनये हात िरूनच ठयेवला होता. 
"ऊठ आता,चल घरी"

किी सवप्ातही पचहला नाही, 
ककंवा कलपना कये ली नवहती असा तो 
ददव्य अनुभव, लग्नानंतरचा पचहलाच!

तीन ददवस हाच प्रकार. अखयेर 
चतचये डोकये  भ्ंकर दखुू लागलये. चतसऱ्ा 
ददवशी चतनये सुशांतला  आपल्ाला 
प्रातःरवयािीच   न झाल्ाचये सांचगतलये .. 
आता कुठये  चतची अवघडलयेली  चसथती 
त्ा््ा लक्षात आली. आपल्ा घराला 
ना संडास, ना बाथरूम!  तरटाचा  
आडोसा! चबचारीनये तीन ददवस कसये 
काढलये असतील?

 त्ानये सवतःला खूप दोष ददला.
सकाळ होताच ,'आमही दयेव 

दशयानाला जाऊन ्येतो ' असये आई, 
अणणांना सांचगतलये. दयेवदशयाना््ा 
नावानये कोणीच आडकाठी घयेतली 
नाही. दोघये चनघालये तये बसनये सरळ 
पुणये  गाठलये. मयेसमिील सुव्यवसथा, 
चशसत, बडदासत पाहून शालीन खुश 
झाली. अचभनंदनासाठी चमत्ांची रीघ 
हास्चवनोद, गपपा. तयेवहाच आपला 
नवरा आमवीत असून दारू चपत  नाही, 
चसगरयेट ओढत नाही हये चत््ा लक्षात 
आलये. ,चतनये मनोमन दयेवाचये आभार 
मानलये. चतसऱ्ा ददवशी त्ां््ा 

सवागतासाठी मयेसमध्ये चडनर पाटवी 
होती. मिुर संगीत, नृत्, सुग्ास जयेवण! 
आनंदा््ा लाटयेवर हयेलकावतच दोघये 
रूमवर आलये. बयेड शयेजार््ा टयेबलावर 
का् होतये?

कुठलाही आनंद चचरकाल नसतो 
ह्ाचा लगयेच प्रत््   आला. आमवी 
ऑदफसर ््ा पत्नी््ा जीवनाची 
ओळख लवकरच टपप्ा टपप्ानये होत 
गयेली.

"आमवी हयेड क्ाटयार कडून तार आहये, 
सीमयेवर शत्ू सैन्ाची जमवाजमव सुरु 
झाली आहये. ्ुद्धाचये ढग जमू लागलयेत. 
रजयेवरील सवायानी ताबडतोब ड्ुटीवर 
रुजू वहावये"

दारू न चपता सुशांत 
झपाटल्ासारखा, बॅग भरता भरता 
सूचना दयेत होता.

"हा चयेक घये, उद्ा बँकये तून पैसये काढ 
,बँकये चा पत्ा कोणीही सांगयेल, सकाळी 
मयेस सोड, काल  ओळख झालयेल्ा 
चमसयेस वमाया बरोबर रहा. मयेसची माणसये 
घर दाखवतील, सामान नयेण्ास मदत 

आपला नवरा आमवीत असून 
दारू चपत  नाही, चसगरयेट ओढत 

नाही हये चत््ा लक्षात आलये. ,चतनये 
मनोमन दयेवाचये आभार मानलये. चतसऱ्ा 
ददवशी त्ां््ा सवागतासाठी मयेसमध्ये 
चडनर पाटवी होती. मिुर संगीत, नृत्, 

सुग्ास जयेवण! आनंदा््ा लाटयेवर 
हयेलकावतच दोघये रूमवर आलये.
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सुलभा गुप्ये
३३, रक्षक सोसा्टी, सपंपळये चनलख, 
औंि, पुणये, ४११०२७   
९९६७४७९९२०
Major_gupte@yahoo.com

करतील. सवतःची काळजी घये. ्येतो मी. 
बा् डारलयंग !"

ती अवाक होऊन बघत, ऐकत 
होती. दसुऱ्ा ददवशी मयेस््ा 
माणसां््ा मदतीनये चतनये रुम सोडली, 
सामान हलवलये, पैसये काढलये.

चमसयेस वमायानये तोंडभर हसून 
सवागत कये लये. समव्सक असल्ानये 
दोघी हसत खयेळत राहत होत्ा 
.सरहद्ीवर ्ुद्ध चालू होतये ..फक्त 
रयेचडओ व वतयामानपत् हीच बातम्ा 
कळण्ाची सािनये. सैचनक परत किी 
्येतील ककंवा ्येणारच नाही , शाश्वती 
नाही. शाचलननये जवळच एक छिोटा 
फलॅट घयेतला व एकटीचा  संसार मांडला 
..कोसवेस जॉईन  कये लये, छंिद जोपासणये 
सुरु कये लये.

जवळ जवळ एक वषायानये सुशांत 
घरी आला, आला तो बदलीची बातमी 

घयेऊनच. भाड्ा््ा फलॅट सोडून आमवी 
फलॅट मध्ये सथलांतर. घर सजवणये, दीघया 
चवरहानंतरचा सहवास. मजयेत आ्ुष् 
चालू होतये. एक वषाया््ा आतच कन्ा 
रत्न झालये, दिुात साखर.

सहा मचहन्ात शालीन दसुऱ्ांदा 
गभयावती झाली, पण बदल्ांचये सत् सुरु 
झालये दरू बॉडयारला बदली झाली. पुनहा 
घर सोडणये, चशसफटंग, पॅककंग, एकटये 
राहणये.

आमवी हॉचसपटल मध्ये प्रसूती. 
जवळ चमसयेस वमाया. एवहाना ती 
अनुभवानये समृद्ध झाली होती. सवतः््ा 
सहमंतीवर पुण्ात जमीन घयेतली, 
आवडीनुसार बंगला बांिून घयेतला 
लहानपणी शयेजार््ा अंकलचा होता 
तसा सुंदर, चहरवळ, बाग. सुशांत ् येऊन 
जाऊन असा्चा. दकत्येक आवहानांना 
्शसवीपणये  तोंड दयेत खंबीर राहून सवप्ये 

पूणया कये ली.
मुलांचये चशक्षण, चववाह पार 

पाडलये.
आज चनवृत् आ्ुष् सुखानये, 

शांतपणये पार पाडत  आहयेत. 
जगावयेगळ्ा लग्ना  पासून आजप्यंत 
अनयेक आंबट गोड आठवणी जोडीला 
आहयेत. .

लषकराची नोकरी, महणजये 
सुळावरची पोळी, दोघां््ा प्रयेमानये 
पुरणाची पोळी बनली.     
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थेंब टपोरये पानांवरती  
मोती सजती झाडांवरती
सुवास घयेऊनी कंुद िुंद हा
श्रावण माझा आला ग||

क्षणात बदलये रंग नभाचा
भरून ्येई उर ढगांचा
ऊनपाऊस खयेळत खयेळत
श्रावण माझा आला ग||

दथुडी भरून वाहतये सररता
घन चनळा जणू कृषण सावळा
वनराईला खुलवीत भुलचवत
श्रावण माझा आला ग ||

© मना

ÞeeJeCe 
       ceePee

levegpee Fveeceoej

तनुजा इनामदार 
वतयामानपत्ये, माचसकये  आचण ददवाळी अंकासाठी चवचवि 
प्रकारचये लयेखन लयेखन. कचवतांचये का्याक्म. 
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तनुजा सचमत इनामदार 
A/103, वनाझ पररवार सोसा्टी, 
शास्त्री नगर कोथरूड पुणये 38
९०४९७४५९९९  
 

ती महणाली,
रोज नाही भयेटा्चं,
उगाच सारखं सारखं 
फोन वर ही नाही बोला्चं,

तो पडला मनाचा फकीर 
झोकून दयेऊन जगणारा
तो तो क्षण त्ावयेळी 
भरभरून जगणारा

ती मैत्ी््ा रयेषयेवर उभी,
प्रयेमापासून दरू,
हा प्रयेमा््ा रयेषयेवर उभा
पण मनात काहूर

lees 
   DeeefCe 
          leer

आपण आवडतो त्ाला 
चतला पक् माहीत
पण मैत्ी््ा पुढये 
चहची पावलं पडत नाहीत. 

उगाच मनात हुरहूर
मैत्ी जपयेल ना तो,
चमत् महणून का्म 
सोबत असयेल का तो?

तो महणतो आ्ुष् 
पलॅन करून नसतंच जगा्चं
नात्ाचं दयेखील नाव ठयेऊन 
बारसं नसत करा्चं,

जये आहये तये सवीकारून 
जगत राहा्चं असतं
आ्ुष्ातलये कुणा बद्ल 
काही वाटण्ाचये क्षण 
भरभरून जगा्चं असतं.
© मना
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efveMee Jele&keÀ

चनशा वतयाक 
ददवाळी अंकासाठी कथा, लयेख चलहतये , कचवता चलहतये.

ceoveyeeCe
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आज पाचहलये त्ाला 
मी  नयेहमीसारखयेच  

चत््ाकडये!! चत््ा पुढ्ात मसत 
दरवळत होता तो!! पण कुणाची तरी  
तो वाट  पाहात होता... त्ाची नजर 
चभरचभरत होती.. आतुर झाला होता 
तो चतला पाहण्ासाठी, चतला आनंद 
दयेण्ासाठी... चतला खुलवण्ासाठी!! 
चत््ा कये सांत चवराजमान होण्ासाठी.

माझी नजर त्ा््ाकडये गयेली 
आचण मला खूप भरून आलये गं.... 
तुझी खूप आठवण आली!! माझये पा् 
आपसूकच वळलये त्ा््ाकडये.  मी ही 
मोहरलये गं त्ा िुंद सुगंिानये आचण 
त्ा््ा त्ा शुभ्र िवल लांब भरगच्च 
पाकळ्ा पाहून!! पण तो मला व्याकुळ 
ददसला, मला चवनवू  लागला..'घये न 
मला, भयेटव ना मला , तुझ्ा सखीला... 
ती का ्येत नाही? माझ्ाचशवा् 
चतला आचण चत््ाचशवा् मला 
शोभाच नाही. चत््ा काळ्ाभोर 
लांब कये शसंभारावर मी दकती खुलुन 
ददसा्चो आचण चतचं साचत्वक सोजवळ 
सुंदर रूप आणखी खुलुन ददसा्चं'.

मला खूप गचहवरून आलये गं!! 
पुववीची तू मला आठवली... मदनबाण 
कये सांत माळुन चोहीकडये दरवळणारी 
तू... दकती गोड ददसा्चीस... 
गो-्ा गो-्ा तुझ्ा कांतीवर आचण 
काळ्ाभोर कये शसंभारावर तो दकती 
खुलुन ददसा्चा. तोही खुश असा्चा 
आचण तुही ! तुला दकती आवडा्चा 
तो!  तू ्येताना, अगोदर त्ाचा सुगंि 
्ा्चा आचण समजा्चं दक तू ्येत 
आहयेस!!! तुझ्ा ्येण्ाची वदवी तो 
आिीच द्ा्चा!!

हये सारये आठवून माझये डोळये 
पाणावलये, टचकन डोळ्ात पाणी 
आलये.... मी घयेतलये त्ाला माझ्ा 
ओंजळीत आचण हळुवार कुरवाळलये 
आचण श्वासात भरभरून घयेतलं......
सा-्ा समृतीनये माझ्ा मनाचा गाभारा 
सुगंिीत झाला. 

सौ चनशा नंदन वतयाक
ॐ सववोद् सोसा्टी, 
चवलयेपारलये (पुवया), मुंबई ४०००९९
मो. नं. ९९३०२४३४८९

मी चवचार करू लागलये ह्ात तुझा 
का् दोष? तो त्ाचा फुलण्ाचा, 
दरवळण्ाचा िमया पाळतो् मग तू 
का महणुन तुझ्ावर लादलयेला िमया 
पाळावा!!  तू कये सांत माळलास गजरा 
तर का् चबघडणार आहये? का नाही  
माळा्चा तू गजरा? कुमारी असताना 
तर माळत होतीस ना? मग आता का 
नाही?  तुझा सखा आता जरी नसला 
तरी तुझ्ा मनात, ह्रद्ात तर तो 
आहयेच न!! त्ा््ासाठीच तू आता  
माळा्चास गजरा... त्ा सा-्ा 
आठवणी, सारी ह्रद्ाची सपंदनये  तुझी 
तू पुनहा आंत आंत  अनुभवा्ची... 
त्ा चनचमत्ानये तुझा चप्र् सखा तुला 
क्षणभर भयेटल्ा सारखये वाटयेल!! मी 
ठरवलये् तुझ्ाशी मदनबाणाची भयेट 
घडवा्चीच!! तू घयेशील ना त्ाला 
ओंजळीत ? मला माळा्चा आहये 
त्ाला तुझ्ा कये सात... मोडुन तोडुन 
टाका्ची आहयेत सारी बंिनये. बदल 
हा तर चनसगायाचा चन्म आहये न!! मग 
आपण का नाही बदला्चं?  

आपण आपली संसकृती सोडून 
द्ा्ची असं माझं चबलकुल महणणये 
नाही. आपली संसकृती ही तर सवायात 
श्रयेष्ठ संसकृती आहये पण काळाप्रमाणये 
चांगलये  बदल तर घडतच असतात. 
पुववी सतीची चाल होती पण नंतर 
समाजसुिारकांनी ती बंद कये लीच न!! 
पुववी पुनरवयावाह होत नसत पण आता 
होतातच ना!! पुववी बालचववाह होत 
असत पण आता होऊ शकत नाहीत. 
हये सारये चांगलये बदल कुणीतरी घडवून 
आणलयेत. आता हा बदलही घडा्लाच 
हवा.   शयेवटी आपणच आपल्ावर ही 
बंिनये लादत असतो. 

 अग तोड ती बंिनये आचण माळ 
तो तुझा आवडता  मदनबाण...  कंुकु 
सुद्धा लाव, आचण तुझये आवडतये मंगळसूत् 
जये तू आठवण महणुन जपून ठयेवलये आहयेस 
सुरचक्षत कपाटात तये सुद्धा घाल तुझ्ा 
गळ्ात....तुझ्ा सख्ालाही  आनंद च 
होईल बघ! सुखावयेल तो तुझ्ाकडये 
बघून.
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ऑदफस मिून घरी आल्ा आल्ा 
राहुलला राचिकानये चवचारलये,

“ राहुल, हॉलचये नक्ी झालं् ना...? पैसये 
झालयेत गोळा, उद्ा भरून टाकू्ा.”

“ हॉल...? कसला हॉल...?”
“ अरये असं का् करतोसं. नंदन हॉल बुक 

करा्ला सांचगतलं  होतं ना तुला मी. प्रदशयान 
आहये पुढल्ा मचहन्ात.”

“अरये हो, मी तुला सांगा्चयेच चवसरलो. 
त्ा तारखयेला हॉल ररकामा नाही.”

“ ररकामा नाही महणजये...? मी तर तुला 
दकती तरी आिी बुक करा्ला सांचगतल होतं, 
तरी तू......” राचिकाचा पारा हळूहळू वाढत 
होता.

“मला नाही जमलं जा्ला, गयेलो तयेवहा 
बुक झाला होता.”

“ अरये पण आता प्रदशयानाचये का्...? 
अवघये वीस ददवस राचहलयेत.”

“दसुरा हॉल बघ न.... नाही तर तारीख 
पुढये ढकल...”

राहुल््ा ्ा बयेदफकीर  उत्रानये 
राचिकाचा संताप चशगयेला पोहचला.

“दकचत सहज बोलतोस तू हये. दसुरा 
हॉल परवडणार आहये का कलासला...? आचण 
पुढये ढकल का्.... पुढये मुलां््ा परीक्षा, 
सणावाराचये ददवस इतर अडचणी असतात. 
समजत कसं नाही तुला. सगळ्ा मुलांची 
चचत्ये त्ार आहयेत. कये वढा उतसाह मुलांचा, 
त्ां््ा दपुपट पालकांचा. आता वयेळयेवर त्ांना 

G<ee kegÀUkeÀCeea

उषा शरद कुळकणवी. 
म. रा. चव. मं. ् ्ा नागपूर शहर परर-मंडळातून चनवृत्. संगीत 
व लयेखनाची आवड. आता पावयेतो सुमारये ३० कथा चवचवि 
चन्तकाचलकये  व माचसकातून प्रचसद्ध. काही पाररतोचषक प्राप्. 
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का् सांगू...? तुला कुठल्ाच गोष्ीचा 
चसरी्सनयेस नसतोच किी. दकती 
चनरवयाकार आहयेस रये तू.”

 
राचिकाचा पारा चढलयेला बघून 

राहुल आपल्ा खोलीत चनघून गयेला. 
राचिका चतथयेच दोनही हातांनी डोकये  
गच्च िरून बसून राचहली. कये वढ्ा 
उतसाहानी चतनये मुलां््ा चचत्ां््ा 
प्रदशयानाची त्ारी कये ली होती. त्ांचये 
पालक अगदी  आतुरतयेनये त्ा ददवसाची 
वाट पाहत होतये. का् सांगणार आता 
त्ांना, कसये तोंड दयेणार. रात्भर चतला 
नीटशी झोपही लागली नाही. मुलांचये 
चहरमुसलयेलये चयेहरये आचण पालकां््ा 
नाराज नजरा चतचा पाठलाग करीत 
राचहल्ा. सकाळी ती जागी झाली  तयेवहा 
राहुल ऑदफसला जा्््ा त्ारीत 
होता. जाताना त्ानये  घडलयेल्ा प्रसंगा 
बद्ल सॉरी सुद्धा महणण्ाची तसदी 
घयेतली नाही. तो गयेला. राचिकाला रडू 
्येऊ लागलये. नयेहमीचयेच झालं् हये. ् ाला 
कशाचच कौतुक नाही, महतव नाही. 
सणवार, पाहुणये-रावळये सगळये मीच 
िावून करा्चये. पाहुणये गयेल्ावर 
हा घरी ्येणार. काही महटंलये तर 
कामाचये चनचमत् पुढये करणार. बस 
झालं आता. चतनये दोन चार कपडये  
बॅगयेत भरलये, दाराला कुलूप लावलये. 
ररक्षात बसून ती सरळ माहयेरी चनघून 
आली.  चतला असये अचानक आलयेलये 
बघून आईला आचि्या वाटलये.

“ अरये आत्ा कशी का् आलीस..?” 
आईनये चवचारलये.

“नको ्येऊ का...? जातये मग..” 
हातातली बॅग सांभाळत राचिका 
चचडून बोलली.

“ अग ्ये न.... सहज चवचारलं..”
काही तरी चबनसलं् हये आईनये 

ओळखलंच.
बाबांनीही आईला खुणयेनीच शांत 

राहा्ला सांचगतलं.
वचहनीनये आणलयेला चहा चतनये 

मुकाट्ानयेच घयेतला. आचण ती 
आतल्ा खोलीत जाऊन झोपली. 
असये दोन ददवस गयेलये. राहुलचा सािा 
फोनही नाही. ्ामुळये तर ती जासतच 

चचडली. समजतो का् सवतःला. आता 
फोन आला तरी उचलणार नाही. 
संध्ाकाळी ती आचण वचहनी चहा 
घयेत होत्ा इतक्ात राचिकाचा फोन 
वाजला. चतनये लक्षच ददलये नाही. शयेवटी 
वचहनीच महणाली. रािीका बघ तरी 
कुणाचा फोन आहये. राचिकानये बचघतलये 
फोन राहुल््ा चमत्ाचा होता. चतनये 
नाही उचलला.

“राहुल््ा चमत्ाचा नंबर आहये.”
“मग उचल नं, बघ तरी का् काम 

आहये.”
“कसलं काम वचहनी, चमत्ाकरवी 

काही तरी थातूर मातुर सांगून सारवा 
सारवी करणार तो.”

“अगं कशावरून असं असयेल, 
चमत्ाला काही काम असयेल तुझ्ाकडये. 

बोला्ला का् होतं्..?”
वचहनी््ा आग्हानये चतनये फोन 

उचलला.
“हलॅो”
“हलॅो राचिका वचहनी, राहुलचा 

चसरी्स अॅचकसडेंट झाला्. तुमही 
लगयेच ्ा.” राचिकानये न बोलता फोन 
ठयेऊन ददला.

“का् महणत होता चमत्...?”
“राहुलचा गंभीर अपघात झाला् 

तर तुमही लवकर घरी ्ा”
“अगं मग जा्ला हवं...”
“कसलं गं, खोटं सगळं. चमत्ा 

करवी आपलं काम करून घयेतो्. 
आ्ुष्ाबद्ल जो माणूस चसररअस 
नाही त्ाला अपघात तरी चसररअस 
कसा होणार.??” ्ावर वचहनी काही 
बोलली नाही.

फोन पुनहा दोन-तीनदा वाजला. 
आता मात् वचहनीला राहवयेना.

“राचिका.... खरच अपघात झाला 
असयेल, तू गयेली नाहीस आचण जर काही 
कमी-जासत......”

हये ऐकताच राचिका््ा मनात 
िडिडू लागलये. खरं असयेल तर...?

ती तशीच उठली.
“वचहनी मी जाऊन ्येतये”
“थांब मी पण ्येतये. एकटी नको 

जाऊस.”
वचहनीनये सकूटर काढली. दोघी 

राचिका््ा घरी पोचल्ा तर 
घराला भलये मोठये  कुलूप.

“बघ वचहनी, मी महटलं ना 
त्ाला कशाचच काही ्येऊन पडलं 

नाही.”
“जरा त्ा चमत्ाला फोन लाव 

आचण चवचार तर.”
राचिकानये अमोलला फोन लावला. 

“हलॅो अमोल. कुठये  आहात तुमही.”
“वचहनी मी दवाखान्ात आहये. 

राहुल अजूनही शुद्धीवर आलयेला नाही. 
डोक्ाला मार लागला्.”

“कुठल्ा दवाखान्ात  ?”
“ श्रद्धा हॉचसपटलमध्ये. मी आ् 

सी ्ु समोरच थांबलो्.”
दोघीही तशाच हॉचसपटलकडये 

चनघाल्ा. राचिकाला आता मात् रडू 
आवरत नवहतये. ती सारखी वचहनी 
लवकर चल महणत होती. दवाखान्ात 
पोचल्ा तर अमोल समोरच उभा 
होता. राचिका लगबगीनये चतकडये 
िावली. वचहनी सकूटर पाकया  करा्ला 
गयेली.

“कसलं गं, खोटं 
सगळं. चमत्ा करवी आपलं 

काम करून घयेतो्. आ्ुष्ाबद्ल 
जो माणूस चसररअस नाही त्ाला 

अपघात तरी चसररअस कसा होणार.??” 
्ावर वचहनी काही बोलली नाही.

फोन पुनहा दोन-तीनदा वाजला. आता 
मात् वचहनीला राहवयेना.

“राचिका.... खरच अपघात 
झाला असयेल, तू गयेली नाहीस आचण 

जर काही कमी-जासत......”
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“ अमोल... राहुल कसा आहये. 
डॉकटर का् महणताहयेत.” आवाजातून 
काळजी चझरपत होती.

“डॉकटरांचये प्र्त्न चालू आहयेत, 
शुद्धीवर आल्ा चशवा् काही सांगता 
्येत नाही असं महणतात.”

“तयेवढ्ात वचहनी पण आली.
“कुठये  झाला अपघात...? कसा..?” 

वचहनीनये चवचारलये.
“अहो काल संध्ाकाळी मी 

त्ाला फोन कये ला. महटंल आज सुटी 
आहये, ्ये इकडये. शाम्ा आचण प्रकाश 

पण ्येत आहयेत, बसू जरा. तर नाही 
महणाला. मी महटंल का रये का् झालं? 
तर महणाला तुझी वचहनी रागावून 
माहयेरी चनघून गयेली् चतला आणा्ला 
जा्चं्.”

“मी महटंल अरये राग उतरला की 
्येईल दोन ददवसात, तर महणाला नाही 
रये, नाही ्येणार ती. सवाचभमानी आहये 
फार. मलाच जा्ला हवं, अन तसंही 
चूक माझीच आहये ना.”

“अरये ्ार तू एवढा हळुवार कये वहा 
पासून झालास.?”

“दोन ददवसात भणभणीत 
ददसणा-्ा घरानये चशकवलं सारं, बा् द 
वये, मी चनघतोच आहये नंतर बोलू. तुमचं 
चालू द्ा. आमचये एवढयेच बोलणये झालये. 
त्ानंतर तासाभरातच फोन वाजला 
माझा. बघतो तर राहुलचा फोन. मी 
फोन उचलून महटलये, “अबये ्ार ्येणार 

असशील तर लवकर ्ये..” 
तसं पलीकडून आवाज आला, 

“हलॅो मी पोलीस इनसपयेकटर रोकडये 
बोलतो्. हा फोन ज्ांचा आहये 
त्ांना गंभीर अपघात झाला्. श्रद्धा 
हॉचसपटलमध्ये अॅडचमट कये लये्. तुमही 
लवकर चतथये पोहचा.”

“हॉचसपटल माझ्ा घरापासून 
जवळच आहये. मी दहा चमचनटात चतथये 
पोहचलो पण राहुलला पाहू शकलो 
नाही. त्ाला O. T. मध्ये नयेलये होतये.

राचिका््ा डोळ्ातील अश्रुना 
खंड नवहता. इतक्ात आई बाबाही 
चतथये आलये. सगळये राचिकाला िीर दयेत 
होतये.

“अरये हो वचहनी, राहुल््ा 
चखशातील ह्ा दोन-तीन पावत्ा 

डॉकटरांनी मला ददल्ा त्ा ठयेवा 
तुम््ा कडये.” असये महणून अमोलनये त्ा 
पावत्ा राचिका््ा हवाली कये ल्ा. 
राचिकानये बचघतलये त्ातली एक पावती 
राहुलनये चत््ा चचत्प्रदशयानासाठी बुक 
कये लयेल्ा दसु-्ाच एका हॉलची होती. 
राचिकाला भडभडून आलये. टपटप 
ओघळणा-्ा अश्रूं््ा थेंबांनी पावती 
पार चभजून गयेली. रात् भर वयेटटंग रूम 
मध्ये सवयाजण बसून होतये. कुणा््ाच 
डोळ्ाला डोळा लागला नाही. 
सकाळी नसयानये आवाज ददला

“राहुल दयेशकर पयेशंटकडचये कोण 
आहये इथये..?”

राचिका झटकन उभी झाली.
“तुमहाला डॉकटरांनी बोलावलं्.”
ती आत गयेली. मनात नसत्ा 

शंका-कुशंका चये जाळये चवणतच.

उषा शरद कुळकणवी
९४२०८५६८५८, ७४१०१६६५०८
३०३ चवक्म दशयान अपाटयामेंट,
कोचहनूर कॉलोनी, सहकार नगर – २
पुणये ४११००९

“पयेशंट शुद्धीवर आला्. िोका 
टळला् आता.” डॉकटर महणालये.

“मी भयेटू शकतये का...?” राचिकानये 
चवचारलये.

“नाही... आत्ा नाही. अध्ाया 
तासानये रूम मध्ये चशफट कये ल्ावर. 
पण गदवी करा्ची नाही पयेशंट जवळ.” 
डॉकटर महणालये.

डॉकटरांचये आभार मानून ती 
बाहयेर आली. आई-बाबा, वचहनीला हये 
सांगताना चतला रडू आवरलये नाही.

रूममध्ये चशफट झाल्ा झाल्ा 
चौघयेही आत गयेलये. वयेगवयेळ्ा नळ्ां््ा 
आचण ्ंत्ां््ा मध्ये राहुल डोळये चमटून 
पडला होता. वचहनीनयेच आवाज ददला.

“राहुल”
त्ानये डोळये उघडलये. राचिकाला 

पाहून तो हसला. ती थोडी जवळ गयेली 
तसा राहूल चतला महणाला

“चल घरी जाऊ्ा आपल्ा.”   
हये ऐकताच सगळये मोठ्ानये हसलये 

आचण राचिका अचिकच रडू लागली.
इतक्ात सकाळ््ा राउंडचये 

डॉकटर आलये. त्ांनी चाटया बचघतला, 
ररपोटयास् बचघतलये. राहुलला तपासलये 
अन् महणालये.

“अरये वा, good. nothing 
serious.”

तसं राहुल महणाला “ डॉकटर 
चसररअस नाही असं महणूच नका. मी 
कुठलीच गोष् चसररअसली घयेत नाही 
हीच तर तक्ार आहये माझ्ा बा्कोची. 
त्ामुळयेच तर ही वयेळ आली. चसररअस 
नाही महणाल तर पुनहा सोडुन जाईल”

तशी राचिका ओरडली, 
“राहुलssss गपप बस नाहीतर.....”     

सगळये खो-खो हसू लागलये.

“अरये हो वचहनी, राहुल््ा चखशातील ह्ा दोन-तीन पावत्ा 
डॉकटरांनी मला ददल्ा त्ा ठयेवा तुम््ा कडये.” असये महणून अमोलनये त्ा 
पावत्ा राचिका््ा हवाली कये ल्ा. राचिकानये बचघतलये त्ातली एक पावती 
राहुलनये चत््ा चचत्प्रदशयानासाठी बुक कये लयेल्ा दसु-्ाच एका हॉलची होती. 
राचिकाला भडभडून आलये. टपटप ओघळणा-्ा अश्रूं््ा थेंबांनी पावती 
पार चभजून गयेली. रात् भर वयेटटंग रूम मध्ये सवयाजण बसून होतये. कुणा््ाच 
डोळ्ाला डोळा लागला नाही.
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HeekeÀke=Àleer
1  चमससी रोटी
साचहत्: कचणक, बयेसन, ओवा, सहगं, मीठ, चतखट, तपू, 

पाणी.

कृतीः  कचणक व बयेसन एकत् करून बाकी सवया मसालये टाका.
एक मोठा चमचा तपू व पाणी टाकून पीठ मळून घ्ावये. अिाया 
तास ओल्ा कापडानये झाका.एक बाजू तव्यावर भाजा तर 
दसुरी मंद गॅसवर फुलवा.गरमागरम तपू लावून वाटा.

2 कुटकी

साचहत् : ४ तये ५ पोळ्ा, गुळ एक वाटी,वयेलची पडू अिाया 
चमचा, मीठ, तपू.

कृतीः  पोळ्ाचंये बारीक तकुडये करावये, गूळ घालून पाणी 
उकळत ठयेवावये.वयेलची पावडर घालून पोळ्ाचंये तकुडये घालावये. 
चार तये पाच चमचनटये चशजू द्ावये. वरुन तपू घालून पलयेटमध्ये 
सजवावये.

3. शेंगोळये
 साचहत् : २ वाट्ा कचणक,१ वाटी रवा, १ वाटी तपू, तयेल, 

मीठ, वयेलची पावडर, गूळ १ वाटी.
 कृतीः  गूळ, वयेलची पावडर, मीठ घालून कचणक घट् 

मळावी. हातानये वळी बनवून त्ा चये गोल टरंग त्ार करून 
तयेलात तळावये.नतंर तपूावर रवा भाजून त्ा त गूळाचये गरम 
पाणी करुन शेंगोळये सोडावये.5चमनीटये चशजू द्ावये. गरमागरम 
खा्ला द्ावये.

रव्याचये बटाटये वडये 
साचहत्  
राव १ वाटी, १ मोठा उकडलयेला बटाटा, आलं - लसणू- चमरची- कोसथबंीर वाटण  (चवीप्रमाणये), चवीप्रमाणये मीठ, 

कादंा , चचमुभर साखर, बयेसन, पीठ, हळद, चतखट, चचमूटभर खाण्ाचा सोडा , टाळण्ासाठी तयेल इ . 
कृती 
नयेहमीप्रमाणये रव्याचा उपमा करून घ्ावा. त्ात उकडलयेला बटाटा कुसकरून टाकावा. आल- लसणू- चमरची- 

कोसथबंीर वाटण, चवीप्रमाणये मीठ, चचमूटभर साखर, खाण्ाचा सोडा टाकून चमश्रण चागंलये मळून घ्ावये व त्ाचये 
माध्म आकाराचये गोळये करावये. वड्ासाठी चभजवतो तसये बयेसन पीठ चभजवावये. वरील गोळये  ्ा चपठातनू काढून 
टाळावयेत. आपल्ाला आवडयेल त्ाप्रमाणये चटणी, सॉस  बरोबर खा्ला द्ावयेत. 

टीप - अशाच प्रकारये भाताचये कये लयेलये वडयेही  चागंलये लागतात. 
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आटपाट नगर होतं
त्ात मोठमोठये  वाडये होतये तालयेवारांचये 

त्ात पाळण्ात रडत होतये मुलगये
दडुुदडुु िावत होतये मुलगये
शाळयेत न जाण्ाचा हट् करत होतये मुलगये 
मसती, गुंडागदवी करत होतये मुलगये 

हो. त्ा आटपाट नगरात  
तालयेवारां््ा त्ा मोठमोठ्ा वाड्ांत 
जनमाला ्येत होतये फक्त मुलगये 

मुलगये,....मुलगये
वंशाचये ददवये

आचण हये वंशाचये ददवये पयेटवण्ासाठी 
आचण हये वंशाचये ददवये तयेवत ठयेवण्ासाठी
आवश्क असणा-्ा चस्त्र्ा
आ्ात कये ल्ा जा्््ा
आसपास््ा नगरांतून

चस्त्र्ा,
हुडंा,
वरदचक्षणा,
मानपान
आचण असं बरंच काही
जनमभर चालणारं

ieewjer iee[skeÀj

गौरी गाडयेकर 
बँक ऑफ इंचड्ा््ा अचिकार पदावरून सवये्छिा चनवृत्ी. 
तीन कथासंग्ह आचण दोन अनुवाददत पुसतकये  प्रचसद्ध. ददवाळी 
अंकांमिून लयेखन. 
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तर एक ददवस अक्ीतच घडलं
आटपाट नगरातल्ा 
एका तालयेवारा््ा 
भल्ामोठ्ा वाड्ात 
एक मुलगी जनमली 

दोनशये वषायंनंतर महणये
त्ा खानदानात 
मुलगी जनमाला आली

दयेवाची कृपा महणा्ची
की
िाडस माताचपत्ाचं?
बहुिा चपत्ाचं

िाडस मुलगी होऊनही चतला चजवये न मारण्ाचं
िाडस टोपभर उकळत्ा दिुात टाकून
चतला पोटभर दिू न पाजण्ाचं
िाडस खोल खड्ा खणून 
दाईकरवी चजवंत न गाडण्ाचं
िाडस इतर मागया चोखाळून 
चतचं आ्ुष् न संपवण्ाचं

खूप मोठं िाडस चपत्ाचं
खूप मोठं िाडस चपत्ाचं

अखख्ा वाड्ानये
नवहये अखख्ा गावानये
पचहल्ांदाच पाचहली 
लहान मुलगी ददसतये कशी, हसतये कशी
लहान मुलगी रडतये कशी, पडतये कशी

आईकाकीं््ा माहयेरगावीही
एवहाना पसरलं होतं लोण
खात्ीपूवयाक मुलगा वहावा
परदयेशीही जाती कोण गौरी गाडयेकर

1/602, कैरव, जी.ई. सलंकस,
राम मंददर रोड, गोरयेगाव (प), 
मुंबई - ०४
फोन नं. ९८२०२०६३०६

सा-्ा पंचक्ोशीत 
चत््ा तोलाची मुलगी नाही
चबचारीला मैत्ीण नाही
खयेळ नाही, खयेळणं नाही
नगरातल्ा दकुानांतही
बाहुलीबोळकी काही नाही

रांगूही लागली नवहती
्येताहयेत मागण्ा तयेवहापासून
शयेजारून, गावातून,
तालयेवारां््ा दरूदरूहून
 
बाप बघतो् ददवासवप्ं
लयेकी््ा सव्ंवराची
सव्ंवर की चललावाची बोली?
बघू. ती मोठी होईल त्ावयेळी

आई मात् सचंताक्ांत 
छिातीत चत््ा सदवै िडकी
का् होईल पोरीचं
व्ात ्येईल जयेवहा लाडकी

चमळयेल चतला चांगला वर
चांगलं घर, चांगलं सासर?
चमळयेल छिा्ा सुखाची?
की भाळी भोग चलचहला आहये
द्रौपदी वहा्चा
अखख्ा खानदानाची? 
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मध्ंतरी एका चचत् प्रदशयानाला 
गयेलये होतये. मला सवत:ला 

जरी चचत् काढता ्येत नसलये तरी, 
चचत्कारा््ा भावना व्यक्त होण्ा््ा 
त्ा माध्माचा आसवाद घ्ा्ला 
आवडतये. अशा एका प्रदशयानात अनयेक 
चचत् पाहता पाहता एका चचत्ानये माझये 
लक्ष वयेिून घयेतलये. काही क्षण मी चतथयेच 
रेंगाळलये. मग पुढये गयेलयेली मी परत मागये 

keÀes
vee
[ss...

MegYeebieer ceeb[s

शुभांगी मांडये खारकर 
बी ए. बी. जये . एम आ् टी कॉलयेज मिून चमचड्ा समनव्क 
महणून चनवृत् .
वाचन, गा्न, अचभन्, चलखाण हये छंिद. सकाळ, प्रहार , 
सहदंसुतान ्ा पयेपर मध्ये चलखाण. अनयेक ददवाळी अंकात 
कथा, कचवता, लयेख प्रचसद्ध.

आलये. का् होतये त्ा चचत्ात? तो होता 
एक कोनाडा आचण ठयेवली होती एक 
चचमणी ;महणजये छिोटा ददवा .कंददलाची 
छिोटी बचहन. प्रदशयानातून बाहयेर पडलये 
पण माझये मन त्ा कोनाड्ा भोवतीच 
रेंगाळत राहील. आचण आठवत राहीलये 
माझये आजोळ. 

माझ्ा मामाचा चौसापी 
वाडा होता. वाड्ाला दोन दरवाजये 
होतये. गावा््ा मध्भागी हा वाडा 
असल्ामुळये ्ा वाड्ातूनच लोकांची 
्ये-जा वहा्ची. गावा््ा एका 
टोकापासून दसुऱ्ा टोकाप्यंत जा्ला 
वाड्ातून लोकांना सो्ीच वहा्चं. 

वाडा प्रशसत होता. मोठं् अंगण 
आचण त्ा अंगणा््ा चारही बाजूना 

भरपूर खोल्ा. ओसरी , दयेवघर 
,सव्ंपाकघर , बाळंतीनीची खोली 
आचण त्ा पलीकडये  अंगण. नहाणीघर 
आचण त्ा पलीकडये पडका मोकळा 
वाडा. 

प्रत्येक खोलीत कपाट करण्ाची 
तयेवहा पद्धत नवहती. कदाचचत 
कपडये, आचण इतर मौल्वान वसतू 
पयेट्ांमध्ये ठयेवण्ाची पद्धत असयेल 
तयेवहा. श्रीमनताकडये मात् मौल्वान 
वसतू ठयेवण्ासाठी चतजोऱ्ा असा्््ा 
आचण त्ाही सभंतीत सुरचक्षत ठयेवलयेल्ा. 
कपाटये नसली तरी पण प्रत्येक सभंतीला 
कोनाडये मात् नक्ी असा्चये. कोनाडा 
महणजये सािारण एक फुट बा् अिाया फुट 
उंचीचा सभंतीतला कपपा. हा ददसा्ला 
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जरी छिोटा असला तरी ्ात ज्ा वसतू 
ठयेवल्ा जा्््ा त्ा मात् नक्ीच 
महतवा््ा आचण पटकन सापडाव्यात 
अशाच ठयेवलयेल्ा असा्््ा .

वाड्ा््ा मुख् दरवाज्ाला 
कदडंी दरवाजा महणत असत. आचण त्ा 
दरवाज्ा््ा पाठीमागये कोनाडये कये लयेलये 
असा्चये. ददवयेलागणी््ा वयेळी ्ा 
कोनाड्ात छिोटये कंदील लावून ठयेवलयेलये 
असा्चये . दाराची कडी वाजली की 
दारा््ा छिोट्ा चौकटीतून कंददला््ा 
उजयेडात नौकर ककंवा घरातलं कोणी 
मोठं माणूस बाहयेर कोण उभ आहये हये 
पहा्चं आचण मगच दरवाजा उघडला 
जा्चा.

मामा््ा घरातल्ा 
ओसरीवर््ा कोनाड्ात ठयेवलयेलये 
असा्चये छिोटये कंदील. मोठये  कंदील 
खुंटीला टांगून ठयेवलयेलये असा्चये . 

माजघरा््ा कोनाड्ात 
असा्चा आजीचा वयेणी-फणीचा डबा. 
त्ा डब्ात असा्ची फणी, मयेणाची 
डबी, कंुकवाचा करंडा. तयेलाची काचयेची 
बाटली असा्ची दसुऱ्ा कोनाड्ात 
आचण त्ा््ा सोबतच चपतळयेची 
छिोटी वाटी. तयेल लावताना तयेल ्ा 
वाटीतूनच काढलये जा्चये. एखाद्ा 
कोनाड्ात चपतळये््ा डब्ात पांढऱ्ा 
दोऱ्ाचये रीळ, जाड सुई आचण पुडीचा 
दोरा, त्ाला टोचलयेली सुई आचण दोन 
तीन काळ्ा पांढऱ्ा गुंड्ा . 

सव्ंपाक घरा््ा चुली््ा 
वर््ा कोनाड्ात काडयेपयेटी आचण 
वापरून झालयेल्ा काड्ा ठयेवलयेल्ा 
असा्््ा, एखाद्ा कोनाड्ात चहा 
साखरयेचये डबये, चूल पयेटवण्ासाठी 
छिोटीशी चचमणी, काही काळानंतर 
आलयेल्ा सटोवहला  ....तो 
पयेटचवण्ासाठी लागणारा काकडा, 
काकडा बुडवा्ला छिोटी रॉकये लची 
काचयेची बाटली आचण पीन अशा 
अनयेक वसतू कोनाड्ात चवसावा घयेत 
असा्््ा .

दयेवघरातल्ा कोनाड्ात 
ठयेवलयेल्ा असा्््ा एखाद्ा 
चपतळये््ा डब्ात वाती , फुलवाती, 
सरकी काढलयेला कापूस, तर  कुठये  

पोर्ांची चळत. हळदी-कंुकवाचये 
पंचापाळये अशाच कोनाड्ात ठयेवलयेलये 
असा्चये. 

बाळंतीनी््ा खोलीत असा्चा 
बाळा््ा गुटीचा डबा आचण छिोटीशी 
सहान. बाळंतसोप आचण बाळा््ा 
बारीक सारीक तक्ारींवर आजीबाई््ा 
बटव्यातील अनयेक औषिाचा खचजना 
असलयेल्ा चपतळयेचा डबा.

प्रत्येकाची जागा ठरलयेली. 
अंिारातही सहज सापडाव्यात अशा 
्ा अनयेक वसतू वषायानुवषवे चतथयेच 
ठयेवलयेल्ा असा्््ा. आजी आजोबा, 
काका-काकू, आई-बाबा आचण मावशी 
मामानी हाताळलयेल्ा. मा्येनी, 
काळजीनये चनगुतीनये चजथल्ा चतथये 
नीटनयेटक्ा ठयेवलयेल्ा. 

पुढये वाडा गयेला, गावं बदलली. 

शहरातल्ा छिोट्ा घरामध्ये 
राहा्ला आलो तरी मनातून आचण 
डोळ्ासमोरून तये कोनाडये काही जात 
नाहीत. वाड्ातलये तये कोनाडये किी 
मोजलये नाहीत. तये चभतीवरचये कोनाडये 
तरी मोजता ्येतील पण मना््ा 
कोनाडांचा का्? किी त्ार झालये? 
कसये त्ार झालये? कुनाकुनासाठी 
बांिलये आचण दकतीदकती भरलये ्ाची 
मोजदाद करता ्येईल ?

अगदी लहानपणीचा आठवतो तो 
कोनाडा फक्त खयेळण्ाचा, हुदंडण्ाचा. 
लपाछिपी, चोरपोलीस, डबा ऐसपैस, 
चवटी दांडू, गोट्ा आचण घरात  
खयेळताना काचापाणी, पट, पत्ये, सागर 
गोटये हये सगळये खयेळताना कये लयेली आचण 
झालयेली भांडणये, मारामाऱ्ा, ढकला 

ढकली आचण रडा पडी. कये सां््ा 
चझपऱ्ा आचण मळलयेलये कपडये. पण मन 
मात् सदोददत आनंदी असा्चं. अंगात 
सतत उतसाह. आ्ुष्ातला हा कोनाडा 
मला वाटत सगळ्ा कोनाड्ा पयेक्षा 
जासत आनंदानये , समािानानये, कुठलीही 
काळजी आचण सचंता नसलयेला आचण 
चनमयाळ पणानये भरलयेला आसाच होता. 

जसजसये आपण मोठये  मोठये  होत 
जातो तसये तसये कपपये वाढत जातात. 
तरुण पानाचये कपपये मात् रंगीबयेरंगी, 
हळवये, आसुसलयेलये असयेच आठवतात. 
मैत्ीणींशी मारलयेल्ा तासंतास गपपा, 
आईची काम टाळल्ावर खावी 
लागणारी बोलणी, वचडलांचा िाक, 
भावाचा ककंवा बचहणीचा काही 
बाबतीत चमळणारा पारठबा ककंवा 
सतत चवरोिी पक्षाची भूचमका. व्च 
असं की किी नदीला आलयेला पूर 
आचण त्ात मारा्चा सूर अशी घाई, 
किी पुढचा मागचा चवचार न करता 
िबिब्ा सारख कोसळण तर किी 
कातरवयेळी होणार उदास मन. मन 
मनास उमगत नाही अशी अवसथा. 
तरी खूप हवाहवासा वाटणारा हा 
तरुणपणाचा कोनाडा.

व् वाढलये, जबाबदाऱ्ा वाढल्ा. 
पती पत्नी ्ा नात्ात बांिलये गयेलो. 
आचण त्ा नात्ा बरोबर ्येणारये अनयेक 
नातयेवाईक एकावर एक फ्ी  ् ा ् ोजनयेनये 
संसारास जोडलये गयेलये. किी सुखाशी, 
किी दखुाशी. नाती जुळतात पण मनं 
जुळतातच असं नाही. आनंद, तडजोड, 
मनसताप सहन करत करत मचहनये वषवे 
चनघून जातात. काही कोनाडये आनंदानये, 
समािानानये भारतात तर काही 
आ्ुष्भर ठसठसणाऱ्ा जखमांनी, 
कुठलाच कोनाडा ररकामा राहत नाही 
एवढये मात् खरये.

मुलां््ा आठवणीचये कोनाडये 
मात् आपलये व् वाढतये तसये तसये रंग 
बदलत जातात, त्ां््ा अवखळ 

प्रत्येकाची जागा ठरलयेली. 
अंिारातही सहज सापडाव्यात 
अशा ्ा अनयेक वसतू वषायानुवषवे 
चतथयेच ठयेवलयेल्ा असा्््ा. 
आजी आजोबा, काका-काकू, 
आई-बाबा आचण मावशी मामानी 
हाताळलयेल्ा. मा्येनी, काळजीनये 
चनगुतीनये चजथल्ा चतथये नीटनयेटक्ा 
ठयेवलयेल्ा. 
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बाललीलांनी सुखावणारये आपलये मन 
त्ां््ा परीक्षयेतील कमी माकायंनी 
चहरमुसून जातये. किी आपण रागवतो. 
त्ां््ा काळजीनये आपली झोप उडतये. 
भचवष्ातील त्ां््ा चवरहा््ा 
कलपनयेनये मन उदास, कासावीस होतये. 
तर किी त्ां््ा अपयेक्षा पूणया करता 
करता थकून जातो. त्ांचये तरुण होणये 
आचण आपलये प्रौढतव हये सवीकारा्ला 
जरा त्ासाचं वहा्ला लागतं. 
कोनाड्ात मात् भर पडत जातये.

संध्ा छिा्ा चभवचवती हृद्ा 
अशी अवसथा ्येऊ लागतये आचण मग 
काही कोनाडये का्मचये बंद करावयेसये 
वाटतात. पण तये आता अचिकच सपष् 

शुभांगी मांडये खारकर
३५, अक्ष् पैलयेस, वारजये, 
पुणये -५२
९९७०९६७३३४  
 

संध्ा छिा्ा चभवचवती हृद्ा 
अशी अवसथा ्येऊ लागतये आचण 
मग काही कोनाडये का्मचये बंद 
करावयेसये वाटतात. पण तये आता 
अचिकच सपष् ददसा्ला लागतात. 
एकटयेपणा, एकाकीपणा, थकलयेली 
गात्ये ्ांना ्ा कोनाड्ाचा किी 
किी आिार वाटा्ला लागतो. 

ददसा्ला लागतात. एकटयेपणा, 
एकाकीपणा, थकलयेली गात्ये ्ांना 
्ा कोनाड्ाचा किी किी आिार 
वाटा्ला लागतो. 

प्रत्येका््ा मनातल्ा 

कोनाड्ांची संख्ा वयेगवयेगळी, आकार 
वयेगवयेगळये . तीव्रता वयेगळी. काही गच्च 
भरलयेलये, काहीमध्ये एखादीच चसमतरयेषा. 
कुठये  िबिबा तर कुठये  रखरखीत 

वाळवंट. मात् असये एकही मन नसयेल 
ज्ात कोनाडये नाहीत. प्रत्येका््ा 
कोनाड्ात आहये आठवणीचा साठा. 
आठवणी सुखा््ा, द:ुखा््ा , 
चनराशये््ा, हुरहूर लावणाऱ्ा, किी 
अचभमानानये उर भरून ्येणाऱ्ा तर 
किी पचिातापा््ा आगीत जाळून 
टाकणाऱ्ा. रान कुठलयेही असोत, भाव 
कुठलयेही असोत, कोनाडये भरलयेलये आहयेत 
हये नक्ी .

आ्ुष्ा््ा सांजवयेळी हये 
कोनाडयेच साथ दयेतात. सोबत दयेतात. 
दयेवघरातल्ा समई सारखये चनवांत. 
अंिाराला दरू लोटणारये आचण 
कोनाड्ातल्ा तयेला््ा बुिलीसारखये 
वातीला तयेवत ठयेवणारये .
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आसावरी कुलकणवी
डोंचबवली पूवया.
९६६५९६६६४७

वाटणारी प्रत्येक गोष्
शबदांत मांडता आली तर --
मनातली प्रत्येक भावना
बोलून दाखवता आली तर--
तुझ्ा वर प्रयेम आहये
हये सहज सांगता आलये तर--
तुझी खूप आठवण ्येतये
हये चवसरून जाता आलं तर--
तुझ्ा पलीकडये सुद्धा जग आहये
हये जाणून घयेता आलं तर--
माझसुद्धा अचसततव आहये
हये समजून घयेता आलं तर--
दकती बरं होईल
जर मन वाचता आलं तर?
शबदांपलीकडलं काहीतरी
नजरयेनचं जाणता आलं तर—

DeemeeJejer kegÀuekeÀCeea

आसावरी कुलकणवी. 
कवच्त्ी चशक्षीका , चवचवि ददवाळी अंकात लयेखन. कवी 
संमयेलन तसयेच सपिायंमध्ये सहभाग. सूरश्री कलामंच मिून 
गा्न व चनवयेदन, ्ातून चमळणारा चनिी गरजूंना दयेण्ात 
्येतो. चारोळी संग्ह प्रदशयाना््ा मागायावर.

ceve
yeeJejs
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'मी एक दोन कथा  
चलचहल्ा आहयेत. छिापा्ला 
पाठवू?' 

'छिापा्ला? तुझं कोण 
छिापणार? 

'असं का महणता् ? ' 
‘्ा 12 /13 वषायात तू फक्त 

संसार कये ला्? तुला चलचहता 
्येतं हये आजच कळत्.’  ‘दसुरये 
काही करा्ला मला सवड तरी 
होती का?’ 

‘प्रश्न तो नाही. काहीतरी 
खरडून पाठवू नकोस. तये कये रा््ा 
टोपलीत जाईल ....आचण 
ददवाळी अंकात छिापून ्ा्ला 
तू कोण अशी मोठी लयेचखका 
लागून गयेली् ! तये मोठमोठ्ांचये 
नावं पाहून माचसकात छिापतात. 
अन् पुरयेसये पोसटयेज पाठव !’

meew. efvece&uee osMecegKe

सौ . चनमयाला दयेशमुख, 
िुळये . 99233 21777
एम . ए . बी .एड. चनवृत् चशचक्षका, वाचन, लयेखन, गा्न 
आचण प्रवास हये आवडतये छंिद, वृत्पत्ये, ददवाळी अंकासाठी लयेखन 
कये लये आहये. अनयेक सपिवेत बक्षीसप्राप् लयेखन कये लये. सवानंदासाठी 
हा छंिद जोपासत आहये .

``ceer keÀLee

efueefnles...!''
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' महणजये कथा परत ्येईल असये 
महणा्चये आहये का तुमहाला !' 

‘मी तुला सावि करतो्. तू भोळी 
आहयेस जगाचये व्यवहार तुला कळत 
नाहीत. मग रडत बसशील .' 

न्ना चहरमुसली. आत आत कढ 
आलये. ' मला जमणार नाही ? का नाही 
? जये इतरांना जमतं तये मला का नाही 
जमणार ?' 

'मला काही वहा्च्.' ' मला 
काही करा्च् ' हा आक्ोश गयेलये 
दकत्येक वषया  करत आलये आहये . 
लग्नाला तयेरा वषया उलटली होती पण 
मनातलं काही कागदावर उतरवता 
आलं नाही .संसारा््ा चक्ात कशी 
भरडून चनघाली होती. वाढता संसार, 
्येणारये जाणारये, दखुणये. ्ा सगळ्ा 
प्रापंचचक अडचणीतून चतचं डोकं वर 
चनघतच नवहतं. हये सवया नजरयेआड करून 
सवतः््ा आवडीचं लयेखन करत राहणं 
सोपं नवहतं. त्ात का् चमळणार होतं 
? लयेखनाला पैसये दयेतात ? ददलये तर तये 
पोटभरीचये असतात. पण मुळातच पोट 
भरण्ासाठी, पैसये चमळवण्ासाठी 
लयेखन करा्चच कशाला ! लयेखन 
आपली आवड आहये .आपलं सवप् आहये. 
खूप चलहा्चं....आनंदासाठी .....पण 
सवतःचा सवतंत् चवचार करा्ला चतला 
सवडच नवहती. पण मन मोठं वाईट 
असतं, तये आपलं डोकं वर काढतच 
असतं. घर संसार,. मुलये , माणसये 
ह्ां््ातून मनात काही चवचार ्ा्चये 
आचण ती चलचहत सुटा्ची. मनातला 
आक्ोश लपचवण्ासाठी ती चलहा्ची. 
अन् अशाच अवसथयेत मनानये बंड कये लये 
अन् चतनये कथा चलचहली ...आचण 
ददवाळी अंकासाठी पाठवून ददली.

 ' जासतीत जासत का् होईल? 
छिापली जाणार नाही .एवढयेच ना? 
नाही तरी आजवर काही चमळालं 
नवहतंच --- 

 जवळजवळ मचहना वयेगळ्ा 
उमयेदीत गयेला. चनराशा मनाला चशवतच 
नवहती .आचण तो ददवस उजाडला ....
आज अंक चनघा्चा होता. पोसटमनची 
वाट पहात राचहली. जयेवली दयेखील 

नाही. अंक काही आला नाही. का् 
झालं असयेल? पोसटात गहाळ झाला 
असयेल? की पाठवलाच नसयेल? आपली 
कथा छिापून आली नसयेल तर?  हये 
महणतात तसये आपल्ाला अजून कोणी 
ओळखत नाही महणून चसवकारली 
नसयेल तर? 

  चतला एकदम रडू फुटलं .. 
आजवर अनयेक दःुख पचवलये होतये ....
आचण आता आशयेचा नवा अंकूर ददसला 
होता ..त्ा््ा नाजूक, कोवळयेपणानये 
ती हरखली होती.  आ्ुष्ाची सगळीच 
ददशा बदलण्ाची चजद् बांिून उभी 
होती .अन् मनात आलं ...हये सगळंच 
खोटं ठरलं तर ......

   संध्ाकाळी घरी आल्ावर 

ह्ांना सांगण्ावाचून राहवलये नाही 
...' आज अंक चनघणार होता .. अजून 
आला नाही .' 

' पचहल्ा ददवशी अंक कोण 
पाठवणार? कये वहातरी ्येईल सात आठ 
ददवसांनी ! '  आचण आपल्ासारख्ांनी  
फार मोठ्ा आशा अपयेक्षा करू न्येत .

 ' असं बोलू नका हो. माझ्ा फार 
अपयेक्षा आहयेत.' 

  ' तू िडपड कर. मात् अप्श 
आल्ावर रडू नकोस .'  

सौ . चनमयाला दयेशमुख 
शासकी् कमयाचारी वसाहत 
वाडी भोकर रोड, दयेवपूर, 
िुळये . 
९९२३३२१७७७

पुढचये  चार - आठ  ददवस चवचचत् 
शांततयेत गयेलये .आत गुदमरल्ासारखये 
होत होतये. चवचार करून आपणही 
चलहू शकतो. रांिा वाढा उष्ी काढा 
एवढयेच चतला करा्चं नवहतं.  
चत््ा दादांनी चतला वयेगळं वाढवलं 
होतं .आ्ुष्ाची जाण ददली होती 
.अपार कष्ानं चशक्षण घयेतलं होतं; 
मन घडवलं होतं. लग्नानंतर चत््ा 
आ्ुष्ाची ददशाच बदलली होती. 
ती कुणी िडपडणारी , चजद्ी , 
महतवाकांक्षी मुलगी होती हये चवसरून 
गयेली होती. िुक्ापचलकडचये माणूस 
पहावं तशी ती पूवाया्ुष्ाकडये पहात 
होती. आपल्ाला चमळालयेलये अप्श 
ती कुणाला सांगणार नवहती.

   पुढचये चार - आठ  ददवस चवचचत् 
शांततयेत गयेलये .आत गुदमरल्ासारखये 
होत होतये. चवचार करून आपणही चलहू 
शकतो. रांिा वाढा उष्ी काढा एवढयेच 
चतला करा्चं नवहतं.  चत््ा दादांनी 
चतला वयेगळं वाढवलं होतं .आ्ुष्ाची 
जाण ददली होती .अपार कष्ानं चशक्षण 
घयेतलं होतं; मन घडवलं होतं. लग्नानंतर 
चत््ा आ्ुष्ाची ददशाच बदलली 
होती. ती कुणी िडपडणारी , चजद्ी , 
महतवाकांक्षी मुलगी होती हये चवसरून 
गयेली होती. िुक्ापचलकडचये माणूस 
पहावं तशी ती पूवाया्ुष्ाकडये पहात 
होती. आपल्ाला चमळालयेलये अप्श 
ती कुणाला सांगणार नवहती.

  अन् एक ददवस एक ददवाळी 
अंक चत््ा हातात आला .त्ात चतची 
कथा आली होती. मुला््ा जावळातून 
हात दफरवावा तसा चतनं अंकावरून 
हात दफरवला. दसु्ायाा पानावरचं 
आपलं नाव दहावयेळा वाचलं . हये सगळं 
खरंच होतं का ? ह्ाची खात्ी करून 
घयेत होती .

  संध्ाकाळी नवरा घरी आल्ावर 
त्ां््ासमोर अंक ठयेवला . " अरये वा 
! चमळाला वाटतं अंक ! " न्नाला 
झालयेला आनंद ती लपवू शकत नवहती 
. आपल्ा चनमयाळ मना््ा बा्कोकडये 
पाहून तो फक्त हसला अन् महणाला ,  
"तू दकती िडपडून  हये सगळं कये लंस हये 
मी पाचहलं् .ह्ापुढये असंच ् श चमळावं 
...........! " 
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ऋण कये  बल पर,ऋण कये  बल पर
दो रुप्ये, दस रुप्ये,सौ रुप्ये

दस सयेर गेंहु,पांच सयेर चावल
मुनावर हमये दयेता ह ैउिार
हमये क्ा मालूम करना ह ैक्ा
हम ताकतये रह जातये ह ैबयेवकुफों दक तरह
और उसकये  पालतू लोग हमारी बाँहये थाम
बाँ्ये अंगुठये  पर लगातये ह ैस्ाही
और सफये द कागज पर लगातये ह ैचनशान
वह कागज संदकुो मये रहयेता ह ैसुरचक्षत
उसकये  पास इस तरह कये  हजारो ह ैकागज
ऋण कये  बल पर ही वह बना ह ैमहाराज
ऋण कये  बल पर ही वह बना ह ैसरकार!
उिार दयेकर वह सरकार बन ग्ा
और हम बन ग्ये बँिूआ
हम कभी मुक्त नही हो सकतये!
ऋण कये  बल पर,ऋण कये  बल पर...

ceneMJesleeosJeer
efHe´³ee OeeªjkeÀj

चप्र्ा िारूरकर-कवच्त्ी ,लयेचखका
सवामी रामानंद तीथया, चवद्ापीठ नांदयेड ्ां््ा प्रथम वषया 
पदवी अभ्ासक्मात जीवनी ही कचवता समाचवष्. अनयेक 
पुरसकारांनी सनमाचनत असये (१) चवदयेहीआचण (२) अंग भरून 
वाहणाऱ्ा पानह्ातून हये दोन काव्यसंग्ह प्रकाचशत. घन दाटलये 
सवर-हा लचलत लयेख संग्ह प्रकाचशत.

Heefj®e³e
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दास्तव  पतकराव्या लागणाऱ्ा, 
पररचसथतीला शरण जाणाऱ्ा, छिळ 
सोसणाऱ्ा, वयेदना जगणाऱ्ा आचण 
जागणाऱ्ा, शोचषत, चपडीत अशा  
समाजातल्ा चस्त्र्ांनी गा्लयेलं हये 
गीत. हये गीत सापडतं 'दौलती््ा' 
कहाणीत. पण मग कोण ही दौलती..?

चहमाल्ातल्ा उत्र काशी 
चजलह्ातल्ा गावांमध्ये आजही 
माणसाला गुलामाची वागणूक ददली 
जातये. त्ांना 'बँिूआ मजदरू' असं 
संबोिलं जातं. गावचा जचमनदार ्ा 
गुलामांना कजायाऊ रक्म दयेतो. तये कजया 
चक्वाढ व्याजामुळये संपतच  नाही मात् 
हये फये डता फये डता पुनहा नव्यानी अजून 
कजया घ्ावं लागतं. तये फये डण्ासाठीची 
ताकद संपलयेली असतये. महणून मग तये 
फये डण्ासाठी महणून घरातली मुलगी, 

बहीण, नवी 
न व र ी 

् ां न ा 

अ क्ष र श ः 
ल ा ल ब त् ी 

एरर्ात चवकलं जातं. 
वयेश्ा बनवलं जातं. त्ा आ्ुष्भर न 
संपणारं हये कजया फये डत राहतात. त्ातली 
एखादी मात् प्रचतशोि घयेऊ पाहतये.

    महाश्वयेता दयेवीं््ा 
कादबंऱ्ांमिून दौलती, द्रोपदी, 
गोहूमँनी, चंडी, सुजाता, शचनचरी 
अशा अजूनही दकतीतरी जणी हळू 
हळू आपल्ाला उलगडत जातात. एक 
वयेगळाच, आपल्ा कलपनयेपलीकडचा 
असा वासतवपट शबदाशबदातून 
आपल्ापुढये साकारत जातो. अचवश्वास 
वाटावा असं भ्ंकर वासतव आजही 
जगणाऱ्ा आददवासीं््ा जगण्ाचं 
चचत्ण ठा्ी ठा्ी ददसत राहतं. आचण 

आपण महाश्वयेता दयेवीं््ा का्ायापुढये, 
त्ां््ा लयेखणी पुढये पुनहा पुनहा 
नतमसतक होत राहतो.

पद्श्री, साचहत् अकादमी, 
मॅगॅसयेस, ज्ञानपीठ अशा अनयेक उच्चतम 
पुरसकारांनी सममानीत प्रचसद्ध बंगाली 
लयेचखका महाश्वयेता दयेवी ्ांचा जनम 
१४ जानयेवारी १९२६ साली ढाका 
्येथये झाला. प्रचसद्ध बंगाली लयेखक 
मचनष घटक ्ां््ा त्ा सुपुत्ी. 
त्ांचये आजोबा(आईचये वडील)प्रचतभा 
्ा पचत्कये चये संपादक होतये. घरात 
सरसवतीचा वरदहसतच. साहचजकच 
त्ां््ाही हाती लयेखणी आली परंतु ही 
लयेखणी मात् सवतंत् चवचारसरणीची, 
लढवय्ी, िार असणारी होती. ज्ा 
लयेखणीनये का्मच संघषायाची, कृतीची 
जोड घयेऊनच साचहत्कृती चनरमयाली. 
वयेदनयेतून, संवयेदनयेतून, सहानुभूतीतून 
साकारलयेली अक्षरं, 'अक्षरसाचहत्' 
चनमायाण करत गयेली. कादबंऱ्ा, कथा, 
नाटक, बालसाचहत् अशी एकूण १७५ 
पुसतकये  त्ांनी चलहीली.

रसवंद्रनाथ टागोर असताना््ा 
काळात काही काळ त्ा शांचतचनकये तन 
मध्ये चशकण्ासाठी होत्ा तयेवहा चतथये 
साचहत्सभा होत असत. लयेखन, वाचन 
प्रत्येकालाच करावये लागये व त्ावरील 
चचवेतही भाग घ्ावा लागये. आपसूकच 
लयेखणीला वळण लागत गयेलये असणार. 
त्ांचये वडील मचनष घटक, कवी कंकन 
चंडी, मुकंुदराम चक्वतवी ्ां््ा 
साचहत्ाचा त्ां््ावर प्रचंड प्रभाव 
होता. त्ातही मुकंुदराम चक्वतवी 
्ां््ा अद्भुत शबदभांडारानी त्ा 
प्रयेररत होत्ा. 'झांसी की रानी'हये त्ांचये 
प्रथम प्रकाचशत पुसतक.

राजनीती, वगयासंघषया, जाती्ता, 
आददवासी, उपयेचक्षत आचण त्ां््ा 
समस्ा, शोषण करणारये जमीनदार, 
चनियान शयेतकरी, भ्रष् अचिकारी हा 
त्ां््ा लयेखनाचा मूळ गाभा.

दकसान आंदोलन, वन आंदोलन, 
नक्षल वादी आंदोलन अशा सगळ्ाच 
आंदोलनांमिये त्ांचा सदक्् सहभाग 
होता. त्ांचं स्त्री असणं कुठयेही आड न 
्येऊ दयेता हा सगळा संघषया त्ांनी त्ा 

पररचसथतीचा एक पूणया भाग होऊन 
अनुभवला. त्ां््ा मानवतये््ा 
संचचतातून,आपल्ा लयेखक असण्ा््ा 
कतयाव्यातून, सामाचजक जाचणवये््ा 
भानातून त्ांनी-जंगल कये  दावयेदार, 
घहराती घटाएँ, नील छिचव, टयेरोडयेकटील, 
हजार चौऱ्ासी की माँ,ईंट कये  उपर ईंट, 
भटकाव, दौलती, शालचगरह की पुकार 
पर, श्री श्रीगणयेश मचहमा, अकलानत 
कौरव, अचग्नगभया, चयेट्ीमुंडा और उसका 
तीर, मूरतया,कृषणद्ादशी, बचन्ा की 
बहू, भारत मये बँिूआ मजदरू अशा 
अजूनही अनयेक उत्मोत्म कलाकृतींची 
त्ांनी चनरमयाती कये ली आहये.

चवद्ाथवी दशयेत असतानाच त्ांनी 
कम्ुचनसट आंदोलनात भाग घयेतला 
होता. १९४२-४३ चये आंदोलन, 
दयेशातलये दरुभयाक्ष, चवभाजन तये भागा 
आंदोलन ्ा सवायाचा त्ांनी अगदी 
जवळून अनुभव घयेतला होता त्ामुळये 
त्ां््ात एक संग्ामी मनोभाव रुजत 
गयेला व तोच त्ांचा सवभाव ककंवा 
व्यचक्तचवशयेष बनून राचहला.

चवजन भट्ाचा्या ् ां््ाशी चववाह 
झाल्ा नंतर कॉलयेज मध्ये त्ांनी इंग्जी 
अध्ापनाचये कामही कये लये. काही काळ 
त्ा आंदोलनापासून दरू होत्ा. परंतू 
आददवासीं््ा समस्ांशी लढणं हये 
त्ांचं ध्ये्च होतं.

दयेशा््ा एकूण लोकसंख्ये््ा ८ 
टक्ये  आददवासी तर १७ टक्ये  हररजन 
्ां््ा प्यंत पाणी, शाळा, दवाखाना, 
सडक ् ा मूलभूत सो्ीसुचविा पुरवल्ा 
जाण्ासाठी त्ांची आग्ही भूचमका 
होती. त्ा महणतात, "आददवासींमध्ये 
सगळये नैसरगयाक गुणिमया पाहा्ला 
चमळतात जसये पहाडाचये िै्या, नदीची 
शांती. प्रत्येक आददवासी जणू काही 
एक महादयेशच आहये. पण आपण 
त्ांना समजून घयेतलयेच नाही, उलट 
आपण त्ांचये क्षयेत् नष्च करत राहीलो. 
कमी वयेतनावर कष् करणाऱ्ा 

च व द् ा थ वी 
दशयेत असतानाच 
त्ांनी कम्ुचनसट 
आंदोलनात भाग घयेतला 
होता. १९४२-४३ चये आंदोलन, 
दयेशातलये दरुभयाक्ष, चवभाजन तये 
भागा आंदोलन ् ा सवायाचा त्ांनी 
अगदी जवळून अनुभव घयेतला 
होता त्ामुळये त्ां््ात एक 
संग्ामी मनोभाव रुजत गयेला 
व तोच त्ांचा सवभाव 
ककंवा व्यचक्तचवशयेष 
बनून राचहला.
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आददवासींचये शोषण करत राचहलो". 
्ा संदभायातली 'टयेरोडयेकटील' ही रूपक 
कथा तर माध्मातल्ा प्रत्येकांनी 
वाचण्ासारखीच आहये.

महाश्वयेता दयेवींचा चवचार, 
का्या, कृती ्ां््ातल्ा चनरंतर 
समनव्ामुळयेच त्ा त्ां््ा लयेखन 
का्ायातही सफल होऊ शकल्ा. 'साक्षात 
कमायातच मनुष्ाला मुक्ती आहये' असा 
त्ांचा गाढ चवश्वास होता जो त्ांनी 
साथया दयेखील ठरवला.

जमीन, जंगल, पाणी ही 
नैसरगयाक संपत्ी खरं तर सवायंचीच पण 
ठराचवक लोकांनी चत््ावर आपली 
सत्ा प्रसथाचपत कये लयेली. ्ा साठीचा 
लढा, लढण्ासाठीचं बळ अडाणी, 
चनरक्षर अशा आददवासींमध्ये 
रुजवणये तसं अवघड पण त्ांनी हये 
पयेललं. शोचषतां््ा द:ुखाला वाचा 
फोडली. त्ा महणतात चलचहणं ही 
माझी हौस ककंवा षौक नाही्ये तर 
ती माझी वयेदना व्यक्त करण्ासाठीची 
व अनयेकप्रश्नांची उत्रये शोिण्ातून 
चनमायाण झालयेली चनतांत अशी गरज 
आहये. ही लयेखनामागची भूचमका सपष् 
करताना त्ांना ्ा गोष्ीचये अतीव 
दःुख होत असये की आपल्ा कडये लयेखन 
करणाऱ्ा व्यक्तीकडये चनरपयेक्ष पचहलये 
जात नाही. पुरुष लयेखक, स्त्री लयेचखका 
हा सलंगभयेद आजही कये लाच जातो. 
हा भयेदभाव का, नुसतये लयेखक महणून 
संबोिलये का जात नाही? असा सडयेतोड 
प्रश्न त्ांचा असये. ्ा भयेदभावातून 
तुम््ा मनाचा असव्छि दचृष्कोन व 
भावना, चवचारांची अपूणयाताच लक्षात 
्येतये, असयेही त्ा महणतात. पुरुषांसारखं 
लयेखन त्ा करतात असा त्ां््ावर 
आरोप कये ला जा्चा तयेवहा त्ा 
महणत, मी का कोणासारखये चलहीन, 
मी माझ्ाच सारखये चलहतये. कोण का् 
महणतं ्ांनी किीच चवचलीत न होता 
त्ा त्ांचं का्या अखंड करत राचहल्ा. 
अथकतयेनं चलहीत राचहल्ा.

     कोणत्ाही पूवयाग्हाचशवा् आपली 
ठाम भूचमकाघयेऊन,आतमचवश्वासपूवयाक  
वतयामान सत् लयेखकांनी पुनहा पुनहा 
समाजापुढये मांडलं पाचहजये, हये खऱ्ा 
लयेखकाचं उत्रदाच्तव आहये असये 
महणताना त्ां््ा कलाकृतीतून त्ा तये 
दाखवूनही दयेत.

अचग्नगभया' ही त्ांची गाजलयेली 
कादबंरी. ्ात प्रामुख्ानये आलयेली 
बसाई टूडू, काली सांतरा आचण द्रोपदी 
ही तीन पात्. खाल््ा वगायातला, 
भूचमहीन संथाल आददवासी बसाई 
टूडू हा अचग्नगभयाचा ना्क. जो 
प्रशासनातल्ा अचिकाऱ्ांसाठी आचण 
उच्चवगायातल्ांसाठी का्म दहशत 
चनमायाण करणारा. अनयेक वयेळा मारला 

गयेला असये समजत असताना पुनहा पुनहा 
चजवंत होणारा. वाचताना कये वहाच 
आपलासा होऊन जातो. तर काली 
सांतरा हा चनववळ शांचतदतूाचं व्यचक्ततव 
घयेऊन वावरणारा. आचण द्रोपदी ही 
समसत दचलत, दमीत स्त्रीचं प्रचतचनचितव 
करणारी. असंख् वयेदना सहन करूनही 
स्त्री शक्तीचं दशयान घडवणारी. 
चज््ावर सरकारी अचिकाऱ्ांसमोर 
सामूचहक अत्ाचार कये ला जातो. 
्ा अमानुष कृत्ा््ा चवरोिात ती 
चनडरतयेनी लढतये. असंतोषाला संग्ामात 
बदलणाऱ्ा बसई टूडू आचण द्रोपदी ्ा 
व्यचक्तरयेखां््ा माध्मातून कादबंरी 
समजून घयेताना लक्षात ्येतं की समग् 
भारताचं वतयामान जीवन आकारलयेलं 
आहये आचण महणूनच महाश्वयेता दयेवी ्ा 
फक्त बंगाली लयेखक नसून त्ा भारती् 
लयेचखका आहयेत हये अनयेक वयेळा सपष् होत 
जातं.

चप्र्ा िारुरकर    
६, आलाप, ज्ोचतनगर, दशमयेश्वर 
चशवमंददराजवळ, औरंगाबाद.
९९८०९ २२०८९

कोणत्ाही 
पूवयाग्हाचशवा् आपली 
ठाम भूचमका घयेऊन, 

आतमचवश्वासपूवयाक  वतयामान सत् 
लयेखकांनी पुनहा पुनहा समाजापुढये 
मांडलं पाचहजये, हये खऱ्ा लयेखकाचं 
उत्रदाच्तव आहये असये महणताना 

त्ां््ा कलाकृतीतून त्ा तये 
दाखवूनही दयेत.

त्ां््ा कादबंऱ्ा वाचताना 
जाणवतं आपल्ाच दयेशात घडणाऱ्ा 
्ा सगळ्ा बाबींबाबत आपण मात् 
अनचभज्ञ असतो. वाचताना चवद्रोह, 
असंतोष, चीड, उचद्ग्नता आपल्ातही 
िुमसत राहतये पण आपण सवतःला 
हतबल समजू लागतो पण ्ा सगळ्ा 
पररचसथतीशी न्ा् दयेण्ासाठी त्ा 
लढल्ा आहयेत. महणूनच त्ांना 'प्रथम 
पंक्ती दक जुझारु लयेचखका' संबोिलं 
जातं.

अंिश्रद्धा,रुढी,परंपरा ्ावर 
भाष् करणारये त्ां््ा कादबंऱ्ांवरचये 
रुदाली, हजार चौऱ्ासी की माँ, 
मातीमा्, गणगोर, गुचड्ा, संघषया हये 
चचत्पट दयेखील गाजलये.

जगात कुठयेही शोषणकताया आचण 
शोचषतांचा चयेहरा एकसारखाच असतो 
आचण कोणत्ाही दयेशाचा इचतहास हा 
सािारण मनुष्च घडवत असतो. हाच 
माणूस आचार-चवचारांनी, ज्ञानानी, 
चवज्ञानानी, चववयेक व्यवहारानी त्ा 
चवचशष् काळाला अजूनच वैचशषट्पूणया 

बनवत असतो. असये  महणणाऱ्ा ्ा 
व्रतीचा मृत्ू व्ा््ा नववदाव्या वषवी 
कलकत्ा ्येथये 28 जुलै 2016 रोजी 
झाला आचण एक अक्षरक्ांतीज्ोती 
शांत झाली.
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आपलं आ्ुष् हये एखाद्ा 
मोगऱ्ा््ा फुलाप्रमाणये 

असतये. काही मोगऱ्ा््ा फुलांना कमी 
पाकळ्ा पण सुवास भरपूर असतो. 
तर काही मोगऱ्ा््ा फुलांना बत्ीस 
पाकळ्ाही असतात. ्ा पाकळ्ांचा 
भरपूर सुगंि असतो. दयेठावर 
पाकळ्ांचा जणू पानां््ा कोंदणात 
मुकुट आहये, असा भास मनात होतो. दयेठ 
हये फुलांचये अचसततव,  आचण पाकळ्ा  
फुलांचये व्यचक्ततव असतात. मनुष्ाचये 
ही व्यचक्ततव असयेच असतये. रमालाही  
अनयेक फुलझाड,ं फळझाड ं लावण्ाचा 
छंिद होता. लहान असताना, रमा 
जयेवहा बघावं तयेवहा एखाद्ा रोपा 
शयेजारी त्ाला चनरखत बसलयेली 
ददसा्ची. त्ा रोपावरून प्रयेमानये 
हात दफरवत, त्ा््ाशी गपपा मारत 
बसलयेली ददसा्ची. चत््ा मैचत्णी 
खयेळा्ला बोलवा्ला ्ा्््ा, 

DeeMee Heeìerue

आशा पाटील 
छंिद -  लयेखन, वाचन, कथाकथन, नाट्ाचभन्                 
व्यवसा्- चशचक्षका 
लयेखन साचहत् – एकूण १२ पुसतकये  प्रकाचशत 
काव्यसंग्ह, बालकथासंग्ह, कथासंग्ह प्रचसद्ध. अनयेक 
पुरसकारांनी सनमानीत. राज्शासना््ा सहदंी व इंग्जी 
माध्मां््ा शाळांकररता््ा इ्त्ा सातवी सुलभ भारती 
मध्ये समावयेचशत पाठ ' वाचनाचये वयेड'.

तयेवहाही ती खयेळा्ला जाण्ापयेक्षा त्ा 
रोपट्ाबरोबर वयेळ घालवणये पसंत 
करा्ची. चतनये परसबागयेत छिानपैकी 
बाग फुलवली होती. चत््ाकडये जयेवढी 
जागा होती, चतची चतनये वाटणी कये ली 
होती. काही भागात फुलझाडये, काही 
भागात फळझाडये तर काही भागात वयेल 
लावलये होतये. उरलयेल्ा थोड्ा भागात 
तुळशीची रोपये आचण सबजांची रोपये 
लावली होती. चतची ही आवड घरातील 
कोणालाही त्ासदा्क वाटत नवहती. 
आईला तर चत््ा ्ा सव्ींचा खूप 
फा्दा वहा्चा. एकतर दररोज््ा 
पूजयेला दयेवाला वाहण्ासाठी ताजी 
फुलये चमळा्ची. कये सात माळण्ासाठी 
किी गजरा, तर किी एखाद ं फूल 
तरी नक्ीच चमळा्चं. परसबागयेत 
प्रवयेश कये ला की सुवासानं  मन दरवळून 
जा्चं. सव्ंपाक घरात आवश्क 
असणारये कोसथंबीर, कढीपत्ा, आलं, 

सलंबू, काकडी, तोंडली, कारली, 
पालयेभाज्ा हये तर चमळतच असये; पण 
सोबत फळांचाही रसासवाद घयेता ्येई. 
रमा अभ्ास सांभाळून हये सारं  करत 
होती, हये महत्वाचं. 

रमाला राजू नावाचा छिोटा भाऊ 
होता. तो मात् सवभावानये एकदम 
चत््ाचवरुद्ध होता. त्ाला संपूणया वयेळ 
चमत्ांबरोबर खयेळणये, मोबाइल पाहणये, 
संगणकावर दफलम पाहणये, टीवहीवर 
काटूयान पाहणये, रमाताईला खोड्ा 
करून त्ास दयेणये आचण ्ातून किी 
मूड आलाच तर अभ्ास करणये. मुलगा 
महणजये महातारपणाचा आिार, वंशाचा 
ददवा, वंश चालवणारा कुलदीपक. 
्ा आचण अशा अनयेक भ्रामक कलपना 
रमा््ा आई- बाबां््ा मनात होत्ा. 
त्ामुळये त्ाचये फालतू लाड पुरचवलये 
जात होतये. रमा आता नववीत होती. 
अभ्ासक्मातून मूल्संवियान होतच 

Je=#eJeuueer 
Deecne mees³ejs...
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असतये; पण तये दनैंददन जीवनात 
वापरा्चये असतये. हये  मुलांना सांगावं 
लागतं. हये चतला राजू वरून ददसून 
्येत होतं. ती जसजशी मोठी होऊ 
लागली, तसं तसं  चतला जासतीत 
जासत वयेळ अभ्ासाला दयेणं भाग होतं. 
शाळा, घरात आईला थोडी फार मदत 
आचण बागकाम. ्ात आजकाल चतला 
अभ्ासाला वयेळ दयेणं कठीण होऊ 
लागलं. चतकडून अिून मिून राजूला 
बागकाम करताना मदतीला घयेण्ाचा 
प्र्त्न ती करये; परंतु राजू आगाऊ 
होता. तो रोपांना पाणी घालण्ाचं 
काम सांचगतलं की, मुद्ाम एवढं पाणी 
घाला्चा की अचत पाणी घातल्ानये 
तये एकतर आडवये होई नाहीतर खराब 
तरी होई. ही काम टाळा्ची ्ुक्ती 
आहये हये रमाला चांगलंच माहीत होतं; 
पण तरीही चतला त्ा््ा मदतीची 
गरज पडा्ची. पुढ््ा वषवी ती जयेवहा 
दहावीला जाईल, तयेवहा चतला चत््ा 
छंिदाला वयेळ द्ा्ला होणार नाही. 
हये ती जाणून होती. महणूनच सव् 
वहावी महणून ती राजूला अिूनमिून 
परसबागयेत काम सांगत होती.

रमा हुशार असल्ानये नयेहमी 
शाळयेचा पचहल्ा तीनात नंबर असये. 
राजू मात् कसाबसा पास होत होता. 
रमानये नववीलाही शाळयेमध्ये चतनही 
वगायातून पचहला क्मांक पटकाचवला 
होता. दहावीमध्येही ्शाची परंपरा 
आपण का्म राखणार आहोत, 
असये आश्वासन चतनये मुख्ाध्ापक, 
वगयाचशक्षक तसयेच आई बाबांनाही ददलये 
होतये. चतनये आता ्ा वषायात आपण कशा 
पद्धतीनये अभ्ास कये ला पाचहजये, ्ाचये 
चन्ोजन कये लये.  चत््ा आताप्यंत््ा 
्शाचये महत्व महणजये चतचये चन्ोजनच 
होतये. सािं एखाद्ा कामासाठी ती 
बाहयेर पडणार असली तर त्ा ददशयेला 
घरातल्ा कुणाचं दसुरं काही काम 
आहये का?  हये चवचारून जात असये. 
ददवसभरात कराव्ा््ा कामांचये 

चन्ोजन, एकतर आदल्ा ददवशी रात्ी 
ककंवा उठल्ा नंतर  तासात करये. चत््ा 
मतये आज आपण का् का् करा्चये हये 
ठरवलयेलये असलये की तये नक्ी होतये. मग ् ा 
चन्ोजनात थोडये बागकाम, टीवहीवर 
बातम्ा पाहणये, आईला सव्ंपाकघरात 
मदत ्ाही गोष्ी सामील असत. रमानये 
दहावीचयेही चन्ोजन अगदी नयेटकये  
कये लये होतये.  रमावर आई बाबांचा पूणया 
चवश्वास होता. बाबांना नयेहमी वाटये 
चतनये स्त्रीरोगतज्ञ वहा्ला हवये, तर 
आईला वाटये चतनये कलास वन अचिकारी 
वहावये. चतला चवचारल्ावर मात् ती 
अजून काही ठरचवलये नाही, असये सांगत 
असये. तये ऐकून आई महणये ही, 

‘तू आचण कोणतीही गोष् न 
ठरवता करणं शक् आहये का?’

्ावर रमाला आपलये ध्ये् सांगावये 
की नको तये कळत नसये. कारण चतला 
शयेतीचवष्क कोसया करण्ाची आवड 
होती. पण आई बाबांना हये पटयेल का 
्ाचवष्ी चतचं मन साशंक होतं. 

पाहाता पाहाता वषया अभ्ासा््ा 
िामिुमीत किी संपत आलं, चत््ा 
चतला कळलंच नाही. अभ्ास व्यवचसथत 
चालला होता. चतला दहावी््ा 
परीक्षयेचं काहीच टयेनशन वाटत नवहतं. 
ती फक्त दहावीनंतर का्? ्ा 
प्रश्नचचनहालाच जासत घाबरत होती. 
राजू तर लहानपणापासून खयेळात 
तरबयेज झाला होता. कबड्ी हा खयेळ 
महणजये त्ा््ासाठी जीव की प्राण 
होता. त्ानये कबड्ीमध्ये कररअर करावये, 
्ा मताचये आई- बाबा होतये. रमाला 
किी किी आई बाबां््ा मानचसकतयेचं 
गचणत कळतंच नसये. ती चवचार करये, 

राजूला कबड्ी हा खयेळ आवडतो. 
त्ा््ात अववल दजायाही प्राप् कये ला्. 
महणून त्ा खयेळात करर्र करू द्ा्ला 
आई-बाबा त्ार आहयेत. ् ाउलट आपण 
शयेतकी साईडचये चशक्षण घयेवू इच्छितो. 
मात् आपण डॉकटर वहावये, असये आई- 
बाबांना वाटतये. महणजये मुलींना त्ां््ा 
मनाप्रमाणये वागताच ्येत नाही का? 
हा चत््ा मनात रूळणारा प्रश्न चतनये 
आईला एकदा चवचारला. आईनये 
्ावर चतची बाजू लक्षात घयेण्ाऐवजी 
उलटपक्षी चतची समजूत घातली. ‘ अगं 
तुझी बुधदीमत्ा, चजद्, चचकाटी पहाता 
तू डॉकटर होणंच ्ोग् आहये. तू डॉकटर 
होवू शकतयेस, ्ात काही शंकाच नाही.’ 

‘पण मला डॉकटर वहा्ला 
आवडत नाही.’ 

‘मग, मग का् आवडतये, बागकाम.  
छंिद महणून रठक आहये; पण ्ातच 
कररअर महणजये चवचार करण्ासारखी 
गोष् आहये. तू डॉकटर झाली तर…’

‘झालये तर का् माझ्ाकडये पैसा 
भरपूर प्रमाणात असयेल, माझं हॉचसपटल 
असयेल आचण गाडी, बंगला, नोकर- 
चाकर.’

‘मग हये खोटं आहये का?’
 ‘तसं नवहये गं आई.’
पण पुढं जासत बोलून काही 

उप्ोग होणार नाही. हये माहीत 
असल्ामुळये ती गपप बसत असये. ्ा सवया 
गोष्ी बाबांना समजून सांगणये महत्वाचये 
होतये. चतचं आचण बाबांचं पटत  असये. 
एकदा ती बाबांना ्ा चवष्ावर 
सचवसतर बोलली होती. बाबांना 
चतचं महणणं थोड ं का होईना पटतं्, 
हये त्ां््ा चयेहऱ्ावरून लक्षातही 
्येत होतये पण तये तसं बोलून दाखवत 
नवहतये. ती नयेहमी राजूला, अभ्ासाला 
बसण्ावरून बोलये, तयेवहा तो मला आता 
दसुरये महतवाचये काम आहये, असं काही 
तरी महणून टाळत असये. ती महणये ही, 
‘आवड असली की चांगली चनवड होतये 
आचण आपोआपच सवडही चमळतये.’ पण 
तो ऐकये ल तर शपथ. 

चतचये दहावीचये पयेपर सोपये गयेलये. 
आपला शाळयेत प्रथम क्मांक ्येणार, 

पाहाता पाहाता वषया 
अभ्ासा््ा िामिुमीत किी 
संपत आलं, चत््ा चतला कळलंच 
नाही. अभ्ास व्यवचसथत चालला 
होता. चतला दहावी््ा परीक्षयेचं 
काहीच टयेनशन वाटत नवहतं. 
ती फक्त दहावीनंतर का्? ्ा 
प्रश्नचचनहालाच जासत घाबरत होती. 
राजू तर लहानपणापासून खयेळात 
तरबयेज झाला होता.
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असा चतला आतमचवश्वास होता. 
दहावी््ा वषायात बागकामाकडये 
दलुयाक्ष झाल्ानये, परसबागयेतील बरीच 
रोपये, झाडये, वयेली कमी झाल्ा होत्ा. 
त्ां््ाकडये दलुयाक्ष झाल्ाचये चतला 
वाईट वाटत होतये. चतनये पुनहा आपलये 
लक्ष चतकडये कें दद्रत कये लये, हये सवया पाहून 
बाबा चतला महणतंही,

‘वाडवचडलांनी कमावलयेली पाच 
एकर शयेती आहये. ती करतये का बघ. 
तुझ्ा हुडं्ात दयेऊन टाकू तुला.’  

तये शहरात राहात असल्ानये 
गावाकडये शयेत बटईनये ददलये होतये. पाचहजये 
तसये उतपन्न काही ्येत नवहतये; पण शयेत 
आहये हये सांगा्चा मोठयेपणा होताच.

रमा ही मग सहज महणये, 
‘हुडं्ात न्ा्चीच महणून 

तर त्ाची चनगा, लावणी, काढणी 
चशका्ला हवये. महणून तर शयेतकी 
महाचवद्ाल्ात घाला, असं महणतये्.’

्ावर बाबा चनरुत्र होत. 
दहावीचा चनकाल लागला. रमा 
शाळयेतच नाही, तर राज्ा््ा ् ादीत 
आली होती. चजलह्ात प्रथम आली. 
चतचा आनंद गगनात मावयेनासा 
झाला. खरंच अपयेचक्षत फळ प्राप्ी 
झाली की, आनंद काही आगळाच 
असतो हये खरं. चतचये नाव प्रत्येक 
वृत्पत्ातील पानांवर फोटो, माकायासह 
आलये होतये. अचभमानानये बाबांची छिाती 
फुगली होती. तर आईचये मन चत््ा 
्शानये आनंदात नहालये होतये. चतचये नाव 
्ा एका ्शानये चजलहाभर झालये होतये. 
तालुक्ाला रहात असलयेली, कलास 
न लावता सवतः््ा व चशक्षकां््ा 
मागयादशयानानये आचण सवतः््ा सवतंत् 
प्रकार््ा अभ्ासा््ा पद्धतीनये, आज 
ती सवयात् ओळखली गयेली होती. चत््ा 
शाळयेत, अनयेक संसथांकडून, चजलह्ा््ा 
रठकाणी सतकार झालये. वृत्पत्ात चतची 
मुलाखत छिापून ्येणार महणून मुलाखत 
घ्ा्ला वृत्पत्ाचये प्रचतचनिीही 
आलये. त्ांनी मुलाखतीत चत््ा 
्शाचये रहस् चवचारलये. अभ्ासाची 
सचोटी, वयेळयेचये चन्ोजन, आवडतये 
छंिद, भचवष्ातील अभ्ासक्माची 
चनवड  ्ाबाबतीत प्रश्न चवचारलये. 

सथाचनक तसयेच चजलह्ाचये चॅनलवालये 
ही हयेच प्रश्न घयेऊन चतची मुलाखत घयेत 
होतये. ती प्रत्येकाला व्यवचसथत उत्र 
दयेत होती. चतची ददनच्ाया, वयेळयेचं 
चन्ोजन हये सवयाचं चवद्ार्ायंचा आदशया 
ठरणार होतये. चतनये  कोणतीच गोष् 
हातचये राखून उत्रं ददली नाही. सयेलफ 
सटडीला महत्वं हवये, हयेच ती पुनहा पुनहा 
सांगत होती. भचवष्ातील आकांक्षा, 
कररअर ्ाचवष्ी चवचारल्ावर, 
मी चग्कलचरल साइड चनवडणार 
असल्ाचं चतनं सांचगतलं. चत््ा ्ा 
उत्रावर आई-बाबा नाराज होतये. 
वृत्पत्वालये  चॅनलवालये मात् चतचा 
चनणया् कौतुकासपद आहये, असये मानत 
होतये. कारण “खयेड्ाकडये चला”  हा 
आदशया आज््ा चपढीनये उचलणये 
खूप महत्वाचये आहये. वचडलोपारजयात 

असो ककंवा सवकतृयातवावरची असो. 
काळ्ा आईची सयेवा करून, गभायातून 
सोन्ा, मोत्ासारखं  वाणं असणार 
पीक घयेणये, आजकाल महत्वाचं आहये. 
हये सवयाजण जाणतच होतये. आजकाल 
वाढणारी मयेचडकल,  इंचजचनअटरंग, 
लॉ, डीएड कॉलयेज ्ामिून दरवषवी 
ब बाहयेर पडणारये डॉकटर, इंचजचनअर, 
वकील, चशक्षक ्ांची संख्ा खूप 
आहये. ्ा प्रकारचये चशक्षण घयेणारये दकती 
टक्ये  चवद्ाथवी सवतः््ा पा्ावर 
सक्षमपणये उभा राहतात. हाही एक 
अभ्ासाचा, सचंतनाचा चवष् आहये. 

कोणी तरी वयेगळी वाट हाताळणं 
महत्वाचं. प्रवाहासोबत पोहणं सोपं 
पण प्रवाहाचवरोिात पोहण्ात फरक 
असतो.

रमा््ा मतये तर, मुलींनी हर 
एक क्षयेत्ात आपला ्शसवी ठसा 
उमटवला आहये. कोणतयेच क्षयेत् नाही 
चजथये पुरुषां््ा खांद्ाला खांदा लावून 
चतनये काम कये लये नाही. मग ्ा शयेतकी 
क्षयेत्ातही आजप्यंत खूप मुलींनी कररअर 
कये लये असयेल, मीही करयेन. रमा््ा 
चजद्, चचकाटीमुळये चतनये कोणतयेही क्षयेत् 
चनवडलये तरी ती ्शा््ा अचतउच्च 
चशखरावर  पोहोचणारच होती. असा 
आई बाबांना चवश्वास होता. आज 
चतला जबरदसती डॉकटर कये लये, तरी ती 
्शसवी डॉकटर होणारचं. ्ात वादच 
नवहता पण लयेकरां््ा कलाकलानं 
घयेणं ही किी किी महत्वाचं असतं. 
हयेही तये जाणत होतये. ज्ा गोष्ींची 
आवड असतये, त्ात व्यक्ती तन, 
मन,  िनानये काम करतये. किी किी 
पैशांपयेक्षाही आचतमक, मानचसक 
सुख, जीवनात सथै्या असणं महत्वाचं 

असतं. ्ा सवायंचा चवचार करून, 
शयेवटी आई बाबांनी रमाला बऱ्ाच 
वाद चववादानंतर चतचं आवडतं क्षयेत् 
चनवडण्ाची परवानगी ददली. रमाचा 
आनंद आज गगनात मावयेनासा झाला 
होता. रमानये पचहल्ापासून झाडांवर 
प्रयेम कये लं होतं. त्ां््ा साचनध्ात 
राहा्ला चमळणार महणून चतला खूप 
खूप आनंद झाला सहजंच ती गुणगुणू 
लागली.

“वृक्षवलली आमहा  सो्रये वनचरये 
पक्षीही सुसवरये आळचवती.”  

सौ. आशा अरुण पाटील 
साईराम न्ू सी ४२३/४२४, 
चवजापूर रोड,  सोलापूर -४
९४२२४३३६८६ 

अभ्ासाची सचोटी, 
वयेळयेचये चन्ोजन, आवडतये छंिद, 

भचवष्ातील अभ्ासक्माची चनवड  
्ाबाबतीत प्रश्न चवचारलये. सथाचनक तसयेच 
चजलह्ाचये चॅनलवालये ही हयेच प्रश्न घयेऊन 
चतची मुलाखत घयेत होतये. ती प्रत्येकाला 

व्यवचसथत उत्र दयेत होती. चतची ददनच्ाया, 
वयेळयेचं चन्ोजन हये सवयाचं चवद्ार्ायंचा 
आदशया ठरणार होतये. चतनये  कोणतीच 

गोष् हातचये राखून उत्रं 
ददली नाही.
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परवा बऱ्ाच ददवसांनी 
गंगुमावशीची गाठ पडली. 

नयेहमी हसतमुख आचण अनादी 
ददसणाऱ्ा गंगुमावशी खूपच नाराज 
आचण आगचतक वाटल्ा. महणून मी 
चवचारलये, "मावशी तब्येत बरी आहये 
ना?"

"मला का् िाड झाली्ा? पर 
बाई, ्येड ंवहा्ची ्येळ आली्ा बघा. 
मिी  दोन-चार बाऱ्ा तुम््ा घराकड ं
पावली वळली होती माझी! पर महटलं 
आमचं रडगाणं पुढं गावून तुम््ा 
सुखाचा जीव दखुत का महणून लोटा."

"अहो मावशी , असं का् मला 
परक्ासारखं मानता ? का् अडचण 
आहये सांगा पाहू आता. मला जयेवढी 
शक् आहये, तयेवढी मदत मी करीन."  

"बाई, तुमाला वाटतं् तशी 
अडचण पैशाची नाही. माग््ा दोन-
तीन वसायात कंदीच आली  नाही. पर 

meew. keÀeobyejer osMecegKe

सौ. कादबंरी दयेशमुख 
लयेचखका आचण कचव्त्ी, लयेखन आचण वाचन हये छंिद. 
‘जीवनमागया’ हा काव्यसंग्ह, ‘रसाळ कथा’ हा कथासंग्ह आचण 
‘एका इनामदाराची संघषया ्ात्ा’ ई. पुसतकये  प्रकाचशत. 
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गतवषाया््ा महजंी ३१ चडसेंबर््ा 
तारखयेला वरीस हुईल, कई कई हाल 
कये ल्ात साऱ्ा कुटंुबाच दवैानं?"

"महणजये !" मी हबकूनच मावशीला 
नीट न्ाहाळत चवचारलये. 

"आवं दयेव दयेतो, आन दवै नयेतं. असं 
झालं आम््ा घरांत!"

"असं कोड्ात बोलू नका. जये 
असयेल तये मोकळयेपणानं बोला. तुमहाला 
हलकये  वाटयेल." मी महणालये.    

माझ्ा कलपयेनये््ाही पलीकडचये 
गंगु मावशीनये सांचगतलये. तये ऐकून 
खयेड्ातही आचण समाजातील सवया 
थरांत 'नवं वषायाचये सवागत' हा 
आनंदोतसव दकती चवकृत सवरूपात 
चंगळवादाबरोबर सरायास िुमाकूळ 
घालतो् ्ाची माचहती चमळाली. 
चंगळवादाचा चवकृत दशयानचं जणू! 
कारण कष् करून हातावर पॉट 
भरणारी गंगुमावशी आचण चतचा 
गरीब कष्ाळू चनव्ययासनी माळकरी 
नवरा गांवात शयेतमजुरी करून जगात 
आहयेत. कष्ाळू वृत्ी व प्रामाचणकपणा 
्ामुळये त्ा दोघांना कदही  कामाचा, 
तुटवडा पडत नाही. मोठ्ा कष्ानये 
आचण काटकसरीनये संसार करतच 
आईबापांनी "राजाला(मुलगा) 
गावांतच बारावीप्यंत चशकचवलये. एक 
छिोटा कोसयाही करा्ला लावलये. त्ामुळये 
राजा गावांलगत््ा शहरांतील 
एमआ्डीसीत तीन वषया नोकरी करून 
कुटंुबाला आरथयाक सथै्या दयेत होता. 
िाकट्ा बचहणीला राजानये दहावीनंतर 
कॉलयेजचये चशक्षण द्ा्ला सुरुवात कये ली 
होती. अंगभर कापड आचण घरचं ताज 
अन्न हये कुटंुब समािानानं, आनंदानं 

कादबंरी दयेशमुख
९४०५५४२४५५

राहून राहून गंगुमावशी मला चवचारात होत्ा, 
बाई ह्ो कसला नववसायाच सवागत महणून  सण ३१ 
चडसेंबरला रात््ा बाराला साजरा कराचा महनं ? 
आपला गुढीपाडवा नववसायाचा सण, महणून ्येरवयेळी  
सडारांगोळी करून गुडी हुबी करून दकती बी गररबी 
असुदये मुठीच का होईना पुरान घालून, दयेवाला 
पुरणावरणाचा चनवद करतोच की!

खात होतं. सारं कसं ठीक चाललं होतं.   
पण गतवषाया््ा ३१ चडसेंबर राज 

आचण त्ाचये दोन चमत् एका टूचवहलर 
वरून चतघये जण थाटात गांवाजवळ््ा 
एक िाब्ावर गयेलये. चतथं खाणं आचण 

किी नवहये तये 
चपणं हयेही राजुनये 
चमत्ां््ा नादानये 
कये लये. घरी ्येताना 
होऊ न्ये तये झालये. 
राजाला अपघातात 
अपंगतव आलये. तीन 
वषायात चमळवलयेलये 
पैसये, असयेल नसयेल 
तये ऑपरयेशन-
उपचारासाठी गयेलये. 

वर दारू चपऊन एका टूचवहलरवर 
चतघये हये बयेका्दयेशीर कृत्! महणजये 
गंगुमावशी््ा भाषयेत घरचा खोळंबा 
आन आब्रूचा खयेळ खंडोबा झाला. 

राहून राहून गंगुमावशी मला 
चवचारात होत्ा, बाई ह्ो कसला 
नववसायाच सवागत महणून  सण ३१ 
चडसेंबरला रात््ा बाराला साजरा 
कराचा महनं ? आपला गुढीपाडवा 
नववसायाचा सण, महणून ्येरवयेळी  
सडारांगोळी करून गुडी हुबी करून 
दकती बी गररबी असुदये मुठीच का होईना 
पुरान घालून, दयेवाला पुरणावरणाचा 

चनवद करतोच की! गतवषवी राजाला 
पोरगी महणाली "इंग्जी मचहन्ाप्रमाणं 
ह्ोबी पाडवाचं! महणून संमदी 
करत्ात. मी बी घरांत भजी, गरा, 
फोडणीचा भात असं समद ं गोडिोड 
अन चमचमीत सणाला करतु तसा 
सैपाक कये ला हुता. त्ये सुग्ास जयेवान 
जयेवा्चं सोडून राजा का व हाटयेलात 
जयेवा्ला गयेला. असल्ा मैतरांबरबर? 
ही कसली आनंद साजरा करन्ाची 
नवी पद्धत चनगाली. वर नाचून, दारू 
चपऊन कसं ् येणाऱ्ा नव्या वसायाचं कसलं 
ह्ये सवागत?"

गंगुमावशी तोंडानये असये प्रश्न 
चवचारात होती आचण चत््ा 
डोळ्ांतून अश्रुिारा वाहत होत्ा!

मी चनरुत्र होऊन ऐकत होतये. 
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अलीकडये कुठलयेही सण, उतसव हये 
जात, िमया, दयेश ् ा पुरतये म्ायाददत 

राचहलये नसून जागचतक पातळीवर साजरये 
कये लये जातात. ्ाचये कारण तांचत्क आचण 
वैज्ञाचनक प्रगती. चशक्षण, प्रसार माध्म, 
प्रवास ्ामुळये माणसाची वृत्ी आचण दषृ्ी 
समृधद झाली आहये. आपल्ा प्रगतीसाठी, 
सवप्पूतवीसाठी तो जगा््ा पाठीवर कुठयेही 
जावून वासतव्य करू शकतो. साहचजकच 
तयेथये राचहल्ावर तयेथील सण, उतसव, 
सवातंत्ददन तो उतसाहानये साजरये करतो. 
त्ामुळये ददवाळी, नाताळ, ईद हये सवयात् 
जगभर साजरये करताना ददसून ्येतात. 
त्ाचप्रमाणये जागचतक प्ायावरण ददन, 
मचहला ददन, ्ोग ददन, जयेष्ठ नागररक 
ददन, valentine day,  हये साजरये 
होताना ददसतात. अलीकडये मातृददन 
आचण चपतृददनही थाटात साजरा होताना 
ददसतो. 

्ंदाचा चपतृददन आमही आम््ा 
कन्येसोबत अमयेररकये तील कॅचलफोरनया्ा ् येथये 

jsKee jeJe

रयेखा राव 
लयेखन वारसा आईकडून आला्. लयेखनाला उशीरा सुरवात 
पसतीस नंतर. आता प्यंत ५०० हून अचिक  कथा, ४ 
कादबंर्ा, लयेख व प्रवास वणयान. अनयेक  कथा सपिवेत बक्षीस. 
गयेली ३५ वषवे चलहीतये. ३ कथा संग्ह १ कादबंरी २ प्रवास 
वणयान अशी पुसतकये  प्रचसद्ध झालीत. संगीत, नृत्ांची आवड. 
कये चन्ा ्येथये असताना भरत नाट्म, करथक, मचणपुरी ्ा 
नृत्ांचये कलासयेस घयेतलये.

Je=#e
DeeHegues meebieeleer
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साजरा कये ला. आमची चनसगायाची आवड 
पाहून चतनये ‘Muir Woods National 
Monument’  ्ा पाकया ला भयेट दयेण्ाचये 
ठरचवलये. हये पाकया  चत््ा घरापासून 
सािारण दोन तासां््ा अंतरावर आहये. 
सुट्ी््ा ददवसात लोकांची फार गदवी 
असल्ामुळये इथये पारकयं ग चमळत नाही. 
महणून आमही एका चवचशष् रठकाणी 
गाडी पाकया  करून तयेथून शटल बस 
सरवहयास घयेतली. डोंगरातील नागमोडी 
अरंुद रसता पार आमही अध्ाया तासानये 
पाकया जवळ पोंचलो. दपुारचा दीड 
वाजला होता. सवयात् रखरखीत चपवळये 
िमक कडक उन पडलये होतये. तरीही 
कन्ये््ा सांगण्ावरून आमही जाड 
जाकये ट हातात घयेतलये होतये. चतकीट 
दाखवून आमही पाकया ््ा प्रवयेश द्ारातून 

आत प्रवयेश कये ला. एखाद्ा अचत थंडगार 
ए.सी. हॉलमध्ये प्रवयेश कये ल्ासारखये 
वाटलये. संध्ाकाळ वहावी तसा मंद 
अंिुक प्रकाश आचण अंगाला झोंबणारा 
थंडगार वारा. लगयेच अंगावर जाकये ट 
चढवलये. आजूबाजूला पाचहलये तर पहारा 
दयेत असल्ासारखये ताठ, सडसडीत, 
उंच उंच वृक्ष. मानयेला ताण दयेवून, 
नजर वर करून पचहलये तर झाडाचये शेंडये 
कुठयेच ददसत नाहीत. जणू आकाशावर 
सवतः््ा पानांचये छित् िरून उभये. 
झाडयेही इतकी दाटीवाटीनये उभी होती 
की सू्ायाचये दकरणही झाकलये गयेलये होतये. 
वृक्षांचा तो ताठ, चहरवागार नजराणा 
डोंगरा पल्ाडून पुढये पुढये जात होता. 
हये पाहण्ासाठी डोंगरातून लाकडी 
फळ्ा घालून सुरयेख पथमागया कये ला 
होता. मध्ये मध्ये लाकडी पूल, कमानी 
लागत होत्ा. त्ाखालून झुळूझुळू 

पाण्ाचा प्रवाह खळखळतवाहत होता. 
त्ाला पक््ांची दकलचबलाट साथ दयेत 
होती. पुढये चालत जात होतो तसये जंगल 
घनदाट होत होतये. गार वारा अंगावर 
शहरये आणीत होता. मग झाडा््ा 
छितामिून डोकावणारा एखादा सू्ायाचा 
दकरण ददसताच त्ाची उब अंगावर 
घयेण्ासाठी त्ा््ाखाली थांबत होतो. 
बसा्ला बाजूला लाकडी बाकडये ठयेवली 
होती. त्ावर बसून चवश्रांती घयेत होतो 
व आजूबाजू््ा वृक्षांची पाहणी करीत 
होतो. वादळ, वारये, पाउस, अग्नी ् ामुळये  
झाडा््ा बुंध्ाना वयेगवयेगळये चवचचत् 
आकार आलये होतये. काहीना मोठमोठये  
सखंडार पडलये होतये. त्ासमोर उभये 
राहून फोटो काढलये. काही झाडये जखमी 
सैचनकांसारखी आडवी चतडवी पडली 

होती. त्ावर 
गवत, रोपटी, 
वयेली उगवल्ा 
होत्ा. ही झाडये 
दोन तीन हजार 
व ष ाया पू व वीं च ी 
असून ्ांची 
उंची ३८९ फूट 
असून रंुदी २२ 
फूट आहये. ्ांची 
मुळये जचमनीत 
१४ तये १५ फूट 

असून खोल असून ्ा मुळांचा चवसतार 
१०० फुटाप्यंत पसरलयेला ददसतो. 
्ा झाडां््ा बुंध्ा््ा साली १२ 
तये २२ इंच जाड असतात. त्ामुळये 
जीव, जंतू, उन, पाउस आचण अचत 
थंडीपासून ्ांना संरक्षण चमळतये. ्ा 
झाडांना रयेडवूड महणतात. ही झाडये 
कये वळ कॅचलफोरनया्ा््ा पैचसदफक 
समुद्रदकनारी उत्रयेकडये ददसतात. ् येथील 
समुद्रा््ा खाडीत व दलदलीत ्ांची 
वाढ होतये. हये वृक्ष अनादद काळापासून 
उभये आहयेत. ्ां््ा उंचीमुळये, खोल 
मुळांमुळये  आचण बुनध्ावरील जाड 
सालींमुळये ्ांचये सवया प्रकार््ा 
हवामानापासून संरक्षण होतये आचण 
अनयेक वषवे ही झाडये तग िरून चजवंत 
राहू शकतात. ् ा झाडांची पानयेही जाड, 
टोकदार सुईसारखी चनमुळती असतात. 
त्ामुळये टी पाणी शोषून घयेतात. ्ावर 

रयेखा राव
२६, अनपुमा, बँक ऑफ बडोदा 
हाऊससगं सोसा्टी, बामनवाडा, 
चवलयेपालवे (पवूया) मंुबई ४०००९९
९९२०३०२१५९

काही झाडये जखमी सैचनकांसारखी आडवी चतडवी 
पडली होती. त्ावर गवत, रोपटी, वयेली उगवल्ा 
होत्ा. ही झाडये दोन तीन हजार वषायापूववींची असून 
्ांची उंची ३८९ फूट असून रंुदी २२ फूट आहये. ्ांची 
मुळये जचमनीत १४ तये १५ फूट असून खोल असून ्ा 
मुळांचा चवसतार १०० फुटाप्यंत पसरलयेला ददसतो. ्ा 
झाडां््ा बुंध्ा््ा साली १२ तये २२ इंच जाड असतात. 
त्ामुळये जीव, जंतू, उन, पाउस आचण अचत थंडीपासून 
्ांना संरक्षण चमळतये. ्ा झाडांना रयेडवूड महणतात.

छिोटी छिोटी फळये ्येतात. ्ा झाडां््ा 
अती उंचीमुळये ्ावर सदवै िुकये  व दव 
पडतये. ् ाचये पाणी होवून झाडांना पोषण 
चमळतये. झाडा््ा मुळावरीलरोपटी, 
वयेळी, गवत ्ामुळये झाडां््ा मुळाना 
संरक्षण चमळतये. अंिुक प्रकाशातही 
्ांची वाढ होतये. ्ावरील फळ पररपक् 
होताच चब्ा खाली पडतात आचण 
नव्या वृक्षाची चनरमयाती होतये. ्ा 
वृक्षां््ा ओंडक्ावरील वतुयाळावरून 
्ा वृक्षाचये व् व पावसाचा अंदाज 
कये ला जातो. ही जंगल संपत्ी रटकवून 
ठयेवण्ासाठी ्येथील अमयेररकन सरकार 
सतत का्याशील असतये. वयेळोवयेळी ्ाची 
नीट काळजी घयेतये. त्ामुळये हये जंगल 
हजारो वषायापासून सुरचक्षत आहये. आचण 
त्ाचये सौंद्या रटकून आहये. 

चहरवीगार झाडी, सुरयेख हवा 
आचण सुरयेख पररसर पहात आमही 
चालत चालत दकती पुढये गयेलो कळलयेच 
नाही. खूप अंिारून आलये. गार वारा 
अंगाला झोंबू लागला. तसये आमही 
परत दफरलो. चजतकये  चालून पुढये आलो 
होतो चततकये च परत चाला्चये होतये. 
वृक्षवललींची पुनहा पाहणी करीत पाकया  
बाहयेर आलो. तर बाहयेर सोनयेरी चपवळये 
उन पडलये होतये. संध्ाकाळचये साडयेचार 
वाजलये होतये. शटल बस साठी मोठी रांग 
होती. रांगयेत उभये राचहलो पण मनातून 
तये ताठ, चवशाल, िीर गंभीर वृक्ष जात 
नवहतये. जणू चपत्ा््ा उदात्, िीर, 
गंभीर व्यचक्तमतवाची आठवण करून 
दयेत होतये. चपतृददना चनचमत् ओळख 
झालयेली ही ‘रयेडवूड’ वृक्षवलली का्म 
समरणात राहील, हये नक्ी.
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दपुारी माचसक चाळत पडलये होतये. 
त्ात जाचहरात होती चसचन्र 

चसरटझनसाठी रहाण्ाची सो्. मनात आलं 
काळ दकती बदललं्? आता कोणी महातारं 
होत नाही. ज्येष्ठ ककंवा चसचन्र चसरटझनस 
होतात. काळाबरोबर बदललं तरच माणूस 
सुखी होणार आहये. साठीनंतर बोनस आ्ुष् 
सुरु होतं. तये आनंदात कसं घालवा्चं तये 
आपणच ठरवा्चं. 

खरं तर आता मुलं त्ां््ा त्ां््ा 
चवश्वात रमलयेली असतात. जबाबदाऱ्ा 
संपलयेल्ा असतात. आपली चवचारसरणी 
सकारातमक असयेल तर ह्ा व्ात झालयेलं 
मनाचं फुलपाखरू आपण एनजॉ् करू शकतो. 
फुलपाखरू महणा्चं कारण मन कुठयेच चसथर 
होत नसतं. छिोट्ा छिोट्ा गोष्ी चवसरल्ा 
जातात. मुड चसवनगस होत असतात. मन 
लकडी उगाचंच हसत असतं तर किी पूववीचं 
काहीतरी आठवून दःुखी होतं. फार वयेळ मन 
दःुखात रमा्ला लागलं की ,  त्ाला फटका 
मारून ताळ्ावर आणा्चं कारण सारखं 
दःुखी रहाणं शारीररकदषृट्ा आपल्ाला 
परवडणार नाही.  डा्चबटीस , बी पी 
असये आपलये चमत् मग आपल्ाशी फार लगट 

jener efuece³es

राही चलम्ये
वाचन, कथा, कचवता, लयेख चलचहणये

jc³e les JeeOe&keÌ³e
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करा्ला टपलयेलयेच असतात. 
आणखी एक गंमत सांगू का? 

प्रगलभतयेला आता आपली बयेसट-फ्ें ड 
करा्चं. आपण चनवांत असताना 
चवचार कये लं की, आपल्ा लक्षात 
्येतं अरयेच्चा तरुण असताना आपल्ा 
मनाचवरुद्ध काही झालं. आपल्ा लाईफ 
पाटयानरनये  चपकचरला, नाटकाला, 
हॉटयेलात नयेलं नाही की प्रचंड राग 
्ा्चा. आपल्ासारखं कमनचशबी 
जगात दसुरं कोणी नाही असं वाटा्चं. 
आचण आता टीवही वर जाचहरात 
पाचहल्ावर आपण ठरवतो हा चपकचर 
पाहा्चा पण काही कारणानये राहून 
जातं.  आपल्ाला राग ्येत नाही. 
आपण मनात महणतो असुदये नंतर 
दसुरा चपकचर बघू. आपल्ाला आचि्या 
वाटतं  आपण इतकये  कसये बदललो? पण 
हा बदल सुद्धा आपल्ाला आनंदच 
दयेतो. राग, द्येष, असू्ा ह्ा भावना 
फार काळ मनात तहान मांडून बसत 
नाहीत. क्षणभर ्येतात आचण जातात.  

माझ्ातला आणखी एक बदल 
मला सुखावतो. आता माझा हट् नसतो 
की , प्रत्येक काम मीच करणार. माझं 
प्रत्येक कामी परफये कटचं असलं पाचहजये. 
मला कंटाळा आला तर सामाना््ा 
चपशव्या मी तश्ाच ठयेवतये. सवतःलाच 
सांगतये 'राहूदये चतथयेच मी उद्ा सामान 
लावणार आहये.'  भाजी चांगली झाली 
नाही असं नवरा महणाला तर मला 
चगलटी वाटत नाही. मी शांतपणये 
चवचारतये, तूप-साखर पोळी खाणार 
का? आचण माझी मीच खुद्कन हसतये. 
क्षणभर भीती वाटतये माझं डोकं दफरलं 
की का्?  मला असं का होतं्?  मग 
मी माझं आवडीचं गाणं गुणगुणा्ला 
लागतये. 

माझा कशाचाच हट् नाही असं 
महणणारी मी. काही वयेळयेला मन 
लहान मुला््ा वरताण हट्ी होतं. 
रात्ी आईस-क्ीम खाण्ाची लहर 
आलयेली असतये. नवऱ्ाला टीवही 
वर््ा बातम्ा महतवा््ा असतात. 
तो माझ्ाकडये दलुयाक्ष करतो. पण मी 
त्ा््ामागची भुणभुण सोडत नाही. 
शयेवटी वैतागून तो आईस-क्ीम खा्ला 
नयेतो. दोघं चमळून आईस-क्ीम खाताना 

मी खुश असतये. आजूबाजूला असलयेली 
तरुणाईची गदवी. एखाद ंआम््ासारखं 
जोडपं. सगळ्ात रमून जात मी 
आईस-क्ीमचा आसवाद घयेत असतये. 
हळूहळू माझ्ा आनंदाची लागण 
माझ्ा नवऱ्ालाही लागतये. तो महणतो 
'खरंच आपण आठवड्ातून एकदा तरी 
असं रात्ी बाहयेर पडा्ला पाचहजये. मसत 
वाटतं. '  मी फक्त हसतये. मला माचहत 
असतं असं काही घडणार नाहीए. 
माझा नवरा रात्ी््ा बातम्ांचा मोह 
सोडणार नाही. तरीपण मी माझ्ा 
आनंदावर ओरखडा ्येऊ दयेत नाही. 
मलाचं आचि्या वाटतं. कदाचचत चह 
माझ्ा वाढत्ा व्ाची दकम्ा असयेल.

तुमहाला सांगू का?  मुलगा लांब 
राहतो पण मला त्ाचं वाईट वाटत 
नाही.  त्ा््ाबद्लचं प्रयेम तयेवढंच 
आहये. पण माझी तक्ार नसतये. 
दोन मचहनये झालये तो आलाच 
नाही. फोनये कये ला नाही. 
अशी काही कुरकुर नसतये. तो 
आला की, तये चार ददवस माझं 
जग त्ा््ाभोवती दफरतअसतं. 
तो आनंद अवणयानी् असतो. तो 
परत गयेला की माझं रुटीन दपुपट 
उतसाहात सुरु होतं. कारण मला 
टॉचनक चमळालयेलं असतं. 

असाच अनुभव दयेवपूजा, 
कुलाचार, पोथीवाचन ह्ा बाबतीत 
आहये. पूववी एखादा कुलाचार राचहलं की 
असवसथ वाटा्चं. पण आता तसं काही 
होत नाही. कारण आता मनाला पटलं् 
हये सगळये उपचार आपल्ा आनंदासाठी 

राही पं. चलम्ये
पुरोचहत कन्ा प्रशालयेसमोर, 
राजवाडा, सांगली
९८६०४९९६२३

तुमहाला सांगू का?  मुलगा 
लांब राहतो पण मला त्ाचं वाईट 
वाटत नाही.  त्ा््ाबद्लचं प्रयेम 
तयेवढंच आहये. पण माझी तक्ार 
नसतये. दोन मचहनये झालये तो आलाच 
नाही. फोनये कये ला नाही. अशी काही 
कुरकुर नसतये. तो आला की, तये चार 
ददवस माझं जग त्ा््ाभोवती 
दफरतअसतं. तो आनंद अवणयानी् 
असतो. तो परत गयेला की माझं रुटीन 
दपुपट उतसाहात सुरु होतं. कारण 
मला टॉचनक चमळालयेलं असतं.

आहयेत. दयेवाला ह्ातलं काही नको्. मग 
माझ्ा मनात ्येतं महणजये आता आपण 
खऱ्ा अथायानये  दयेवा््ा चरणांजवळ 
पोहचलो्. मग मन अगदी शांत होतं. 
छिान वाटत.

ह्ा भावनयेची आणखी प्रचचती ्येतये 
जयेवहा कळतं आपल्ा व्ाची आपली 
मैत्ीण दयेवाघरी गयेली. खुप वाईट 
वाटतं. मन हळवं होतं. कातरवयेळी 
एक अनाचमक भीती मनात ठाण 
मांडून बसतये. त्ावर काही उपा् 
सापडत नाही. मग मी मनाला बजावतये 
आपल्ालाही किीतरी त्ा दसुऱ्ा 
जगात  प्रवयेश करा्चा्. पण किी 
तये माचहत नाही. मग आतापासून का 
त्ाचा चवचार?

आपली शयेवटची इसनंग सुरु आहये 
आनंदात राहा्चं, सगळ्ांना आनंद 
द्ा्चा. आपलं आ्ुष् फुलवत 
राहा्चं शयेवटप्यंतं. 
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मयेल्ाचशवा् सवगया ददसत नाही,
असयेच काही नाही. 
सवगया गाठणये आपल्ा हातात आहये,
जर आपल्ाकडये आतमचवश्वास आहये ..... (१)
चार सभंतीत, चार माणसात,
जो राहतो आनंदात,
त्ाला चमळतये समािान व तृप्ी 
हीच नाही का सवगयाप्राप्ी ?.....(२)
दयेताना जनम सोसल्ा कळा,
परंतु पाहताना अवखळ बाललीला,
कौतुक मातये््ा चयेहऱ्ावर ददसलये,
सवगयासुख ्ाहून का् तये वयेगळये ?.....(३)
कष् करुचन मातीत, चपकवलये  िान्,
बघुनी तये शयेतकरी झाला िान् 
कष्ाचयेच तये फळ चमळालये,
सवगयासुख तये का् चनराळये ?.....(४)
मनासारखये जयेवहा घडतये,
मातृत्वाची चाहूल जयेवहा लागतये,
सवप् जयेवहा सत्ात उतरतये,
चयेहऱ्ावरून सवगयासुखच ओसंडतये .....(५)

megefvelee yesueesmes

सुचनता बयेलोसये 
 खाजगी शाळयेत उपमुख्ाध्ाचपका, अनयेक पुरसकार 
प्राप् (आदशया चशक्षक महणून ) पाच वषवे ग्ामपंचा्त सदस् व 
पाच वषवे नगरसयेचवका होतये. पोलीस सटयेशनशी संबंचित मचहला 
दक्षता सचमतीची सदस् महणून काम करताना अनयेक जणांचये 
मोडत आलयेलये संसार मागवी लावलये. समाजका्ायाची आवड. 
कचवता करणये, चवणकाम, भरतकाम, वाचन इ. छंिद  !  तसयेच 
वयेगवयेगळये पदाथया करून बघण्ाची आवड. अनयेक काव्यसपिवेत 
सहभाग, कोमसाप दापोली शाखयेची सभासद.  

mJeie&megKe
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आई कशी असतये?
आई ही आईच असतये. 
आई वज्ाहूनही कठीण असतये,
आई लोण्ाहूनही मऊ असतये. 
आई द्येचा सागर असतये,
आई मा्येचा महासागर असतये. 
आई््ा डोळ्ात सचंता ददसतये,
आई डोळ्ांनीच समजावत असतये. 
आई डोळ्ांनीच रागये भरतये 
आई््ा डोळ्ातून प्रयेम ओसंडतये,
आई््ा डोळ्ात खूप काही ददसतये,
आई डोळ्ानयेच सवया काही बोलतये. 
आई अनयेक नाती चनभावत असतये,
आई आिाराचा खांब असतये.  
आई ददवसभर घरात ्ंत् असतये,
आई ददशा दाखवणारये होका्ंत् असतये. 
आई संकट काळी चहमाल्ाच असतये,
आईची तुलना कोणाशीच होत नसतये, 
आई ही आईच असतये. आई कशी असतये 
तये 
आई झाल्ावरच समजतये. 

DeeF& keÀMeer 
     Demeles?

सुचनता बयेलोसये. 
झरी आळी, दापोली, रत्नाचगरी
९७६५८७३४८४
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सहदं ूिमायात  'पंचकन्ा समरये चनत्म , 
महापातक नाशनम्  'असये सांगून

ज्ा पाच कन्ांचा समावयेश आहये,  त्ा 
आहयेत अचहल्ा,  द्रौपदी, कंुती, तारा, मंदोदरी. 
ह्ा ५ कन्ां््ा समरणानये महापापही नाहीसये 
होतये, अशी मान्ता आहये.  ्ातील कंुती व 
द्रौपदी महाभारतातील, तर अचहल्ा,  तारा, 
मंदोदरी रामा्णातील. खरंतर रामा्णातील 
सवया चस्त्र्ा लक्षात राहण्ासारख्ा आहयेत. 
अगदी शूपयाणखा दयेखील. गीत रामा्णात 
त्ां््ावर काव्य कये लये, गीतयेही महटली जातात. 
पण मंदोदरी ......? चतची दखल कोणीच घयेतली 
नाही ककंवा अजूनही कोणी घयेत नाही, कारण 
रामा्णातील चतचा भाग नगण् आहये. पण 
तरीही पाच महान  कन्ांमध्ये चतचा समावयेश 
आहये. सवायंना माहीत आहये  ती एक राक्षस पत्नी,  
रावणाची पत्नी महणून. रामा्णातील ना्क 
श्रीराम आहये तर खलना्क रावण आहये. 

मंदोदरीचा रामा्णातील भाग अलप  
असला तरी महत्वाचा आहये. सत्, िमया,  नीती, 
न्ा्, संत मागायाचये आचरण करणारी होती. चतचये 
चररत् राम भक्ता््ा रुपात   महत्वाचये ठरतये. ती 
अखंड  पचतव्रता होती.    श्रीरामा््ा परब्रह्म 
सवरूपा बाबत ज्ञानसंपन्न होती. चत््ा गुणांची 

ceesnvee efìHeCeerme

मोहना रटपणीस
कथा, काव्य, चनबंि लयेखन
महाराष्ट्र सरकार सव्छि भरत अचभ्न साठी लयेखन
नाटकांमध्ये काम, राज् नाट् सपिवेचये पाररतोषक 
सामाचजक का्ायात सहभाग. 

ceboesojer
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चचाया तुलसीदास वारंवार करतात. तये 
महणतात, 'चत््ा चाररत्ाचये सामर्या 
इतकये   होतये की त्ाला कुठयेही सीमा 
नवहती. असामान् चाररत्  ही चतची 
चवलक्षण अवसथा आहये. '

रावणात दकतीही दगूूयाण  असलये 
तरी मंदोदरी चये चनतांत प्रयेम होतये. चतला 
रावणा््ा पराक्माचा अचभमान 
होता.  चतला रावणाचये दगुुयाण  माचहत 
होतये. रावणाची अनयेक लग्नये झाली, 
पण त्ाची पट्राणी मंदोदरी होती. 
मंदोदरी रावणास साचतवक व  न्ाय्, 
रीतीनये,  िमायानये वागण्ाचा सलला दयेत 
असये परंतु तो सलला किीच मानत नसये,  
व मन मानयेल तसा सवैराचारानये वागत 
असये. मंदोदरी िारमयाक आचरणाची 
होती.  रावणास वयेळोवयेळी ्ोग् सलला 
दयेत असये. रावणानये सीतयेला पळवून 
आणल्ावर चतनये सीतयेस  परत पाठवून 
श्रीरामाची मैत्ी कर  असये सांचगतलये. 
परंतु रावणानये चतचये ऐकलये नाही व 
दलुयाक्ष कये लये.

रावणानये सीता वश वहावी  
महणून हरतऱहयेचये प्र्त्न कये लये. किी 
गोड बोलून तर किी कपटानये. पण 
सीता वश झाली नाही. एकये  ददवशी तो 
मंदोदरी््ा महालात चखन्नपणये बसला 
असता, मंदोदरीनये चवचारलये, "पचतराज 
आज तुमही एवढये कष्ी का  ?" तेंवहा 
रावण महणाला, "सीता वश होत नाही   

महणून मी कष्ी आहये,  तू महापचतव्रता 
असून पतीचये जये सुख आहये तये आपलये सुख 
मानणारी आहयेस, तेंवहा  तू  सीतयेकडये 
जाऊन मला ती वश होईल असये 

काहीतरी कर. " तयेवहा मंदोदरी अशोक 
वनात सीतयेकडये गयेली.  चतला पाहताच 
सीतयेनये आसलंगन ददलये. मंदोदरीला 
आनंद झाला व चतनये आपल्ा पतीला 
वश होण्ासाठी परोपरीनये चवनवलये. 
तयेवहा सीतयेनये ब्रह्म आचण मा्ा , सत् 
आचण असत् चनदशयानास आणून ददलये.  
थोडा ज्ञानोपदयेश कये ला, त्ावयेळी 
मंदोदरीला  सीतयेची ओळख पटली. 
एका पचतव्रतयेची पचतव्रतयेला ओळख 
पटली. आदरानये मंदोदरी नये सीतयेचये पा् 
िरलये. मंदोदरी तयेथून रावणाकडये 
आली  व सांचगतलये, "महाराज 
जानकी तुमहाला वश होणये किीच 
शक् नाही.  श्रीराम प्रत्क्ष 
चवषणूंचा अवतार आहये, तर सीता 
लक्मीचा . तेंवहा सीता रामाला 
अपयाण करून शरण जा. '" तेंवहा 
रावण महणाला , " चप्र्ये तुझये 
महणणये मला मान् आहये, पण खरये 
पुरुषाथवी आपला वीर िमया किीच 
सोडत नाहीत श्रीराम माझ्ाशी 
्ुद्ध करण्ा््ा हयेतूनये आला आहये. 
तेंवहा ् ुद्ध करणये माझये कतयाव्य आहये. 
त्ाला मी आपल्ा पराक्मानये 
सजंकीन."

राम-रावणाचये ्ुद्ध सुरू झालये 
पृरवी कंपा्मान होऊ  लागली. सवया 
प्राणीमात् घाबरून सैरावैरा पळू 
लागलये, श्रीराम रथावर चढलये. बाण 

सोडू लागलये. रावणही 
असामान् ्ोद्धा होता. 
त्ानयेही रामाचये बाण 
वरचयेवर तोडून टाकलये. 
शयेवटी श्रीरामानये  
अियाचंद्राकृती ददव्य 
बाण सोडून रावणाची 
दहाही चशरये छियेदन  कये ली 
, पण लगयेच त्ा रठकाणी 
रावणाची दहा चशरये 
जशी््ा तशी पुनहा 
चनमायाण झाली. श्रीरामानये 
अगसती ऋषींनी ददलयेला 
बाण  काढून रावणाचये 
वक्षसथळ भयेदलये.  आचण 

रावणाचा दयेह जमीनीवर चछिन्नचवचछिन्न 
होऊन कोसळला. आपलये िनुष्बाण 
लक्मणा््ा हाती दयेऊन श्रीराम 

लंकये ची तू असशी पट्राणी,
मंद उदरी तू सौंद्याखाणी ,
शूर पराक्मी असये जरी रा्,

उनमत् अतीकू्र त्ा््ा कारवा्ा.
हरण करुनी सीतयेचा जर हट् न िरता,

श्रीरामाशी तो मग ्ुद्ध न करता .
जरी  ऐकता सलला तुझा, तो रावण

किीच न घडतये मग हये रामा्ण.
पंचकन्येतील तू आहयेस पतीव्रता ,

महापातक नाश होतसये तुला वंददता ।।

सौ. मोहना रटपणीस
३ चंद्रशोभा, कये वलानंद सोसा्टी
आनंदनगर, ससंहगडरोड
पुणये. ५१
मो. ८२७५३७१५६७ 

महणालये, "आज आमचये अवतार का्या 
संपलये.  ."

मंदोदरीसह  रावणा््ा सवया 
चस्त्र्ा तयेथये ्येऊन शोक करू लागल्ा. 
मंदोदरी महणाली,  " एक ददवस असा 

होता जेंवहा रावण व त्ा््ा सैन्ानये 
लोकांना त्ाही त्ाही करून सोडलये होतये. 
परंतु आज असा ददवस आला की लंका 
व लंकावाचस्ांची  ही ददुयाशा झाली. 
सवामी, आपण सवया प्रकारये संपन्न होतात, 
परंतु आज वासनयेमुळये  आपली ही ददुयाशा 
झाली आहये. सीता ही पचवत्, तयेजसवी, 
ओजसवी,  लक्मी रूप असल्ानये चतचये 
हरण करून आपण का् चमळवलये, तर 
सवयानाश  ...सवतःचा, तसयेच  राक्षसवंश  
व लंकापुरीचा. '

मंदोदरीचा पुराणात नयेहमीच एक 
आदशया पचतव्रता स्त्री महणून उललयेख 
होतो.  रामा्णातील मंदोदरीचये 
सथान  झगमगत्ा तारांगणा सारखये 
ददैदप्मान आहये.
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सुनीता बापट
मनमुक्त भटकंतीची, जग अनुभवण्ाची, सतत नाचवन्ाचा 
शोि घयेत राहण्ाची आवड अन चजगर. मग नव्या रठकाणी 
भयेटलयेली माणसये वाचणं हा छंिद. नुकतयेच  प्रवासवणयानाचये 
पुसतक  " आनंदये भ्रमंती " प्रकाचशत कये लये .

$eÝCeevegyebOee®³ee 
kegÀþtve He[u³ee ieeþer...
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्ये वादद्ां, ्ये दफजाए बुला रही 
ह ै तुमहये ह्ा ओळीप्रप्रमाणये 

्ंदा काशमीरची ट्ीप करा्ची असये 
आमही काही नातयेवाईकांनी ठरचवलये. 
आमही दहा जण होतो. आताप्यंत 
तयेथील अचसथरतयेमुळये  दोन वयेळा रद् 
करावी लागलयेली ट्ीप, आता ह्ावयेळयेस 
का् अनुभव ् येतो अशी मनात िाकिूक 
व थोडयेसये टयेनशन घयेऊनच २०११  ््ा 
सपटेंबर मिये पुणये-ददलली, ददलली-जममू 
चवमानात  बसलो. जममूला गयेल्ावर 
आम््ा हॉटयेलसमोरच गनस् अँड 
अम्ुचनशन शॉप असये दकुानाचये नाव 
वाचून तर आता का् का् होतये आहये 
कोण जाणये असाच चवचार मनात आला. 
पण प्रत्क्षात मात् फारच चांगलये, 
सुखद, वयेगळये अनुभव आलये. भूलोकीचा 
सवगया, भुरळ घालणारये तयेथील चनसगया 
सौंद्या ह्ाची प्रचचती ्येतच होती पण 
त्ाचबरोबर तयेथील माणसये त्ांचये 
सरळ, अचतर्शील सवभाव ह्ाचयेही 
अनुभव खूप बोलकये  आहयेत. तये पुण्ात 
आल्ावर व्यक्त करा्चयेच अशी 
खूणगाठ तयेथयेच बांिली. 

चवमानप्रवास चांगला 
होऊन जममूतील प्रयेक्षणी् 
सथळयेही छिान बघा्ला 
चमळाली. त्ानंतर 
संध्ाकाळी तयेथयेच सथाच्क 
असलयेल्ा शमाया कुटंुबी्ांना 
फोन कये ला. श्री. शमाया  ह्ांचा  
मुलगा व माझ्ा बचहणीचा मुलगा 
अमयेररकये त एकत् चशकत असल्ा मुळये 
त्ा मुलानये घरी जाण्ाचा आग्ह 
िरला होता. त्ांना फोन करताच 
त्ांनी आमहाला सवायंनाच जयेवणाचये 
आग्हाचये आमंत्ण ददलये. त्ां््ा 
आग्हाला मान दयेण्ासाठी थोडये 
संकोचानयेच आमही त्ां््ाकडये गयेलो. 
तयेथये तीन-चार  प्रकार््ा काचशमरी 
पद्धती््ा भाज्ा, गरम पु्ाया, रसगुललये 
असये अचतश् उत्म आदराचतर् झालये. 
श्रीमती शमाया जममूकाशमीर  बँकये ््ा 
वहाईस प्रयेससंडयेट आहयेत. त्ांना अचानक 
चमटटंग ठरल्ामुळये श्रीनगरला जावये 
लागलये पण तरीही सवया सव्ंपाकाची 
जबाबदारी घयेण्ास आपल्ा भाऊ 
व भावज्ीला त्ांनी बोलावलये व 

आमचा आदर सतकार कये ला हये चवशयेष 
कौतुकासपद वाटलये. शहरीकरण 
झालयेल्ा आपलासारख्ां््ा मनात 
नक्ी हा चवचार आला असता की कोण, 
कुठलये मुला््ा चमत्ाचये आई वडील व 
नातयेवाईक ककंवा आमहाला तये बाहयेरही 
जयेवण दयेऊ शकलये असतये पण तसये न 
करता घरी बोलावून, घरीच पदाथया 
करून आमहाला जयेवा्ला घालणये व तये 
पण अचतश् हसतमुखानये ह्ातून त्ांचा 
प्रयेमळ सवभावच ददसून आला. पचहल्ा 
ददवशीचा हा अनुभव चनदान थोडा तरी 
ओळखीतून आलयेला. पण पुढील अनुभव 
हये अनोळखी लोकांचये आहयेत. आमचा 
एक मुक्ाम हाऊसबोटमध्ये होता. 
तयेथील शबबीरभाई खूप मनापासून 
आम््ाशी बोलत होतये. तये महणालये 
आठ-नऊ वषायंपूववी ्येथये सगळीकडये 
फार भ्ावह वातावरण होतये. दपुारी 
तीन नंतर कोणी बाहयेर पडत नवहतये. 
मुलां््ा श ा ळ ा 

कॉलयेज बंद ह ो त ् ा . 
ददवसात अनयेकदा बदुकंी््ा फैरी, 
बॉमबचये आवाज ्येत. तरुण मुलये हातात 
मशीनगन घयेऊन अचभमानानये आमही 
अचतरयेकी आहोत असये सांगा्ची. 
अचतरयेकी अचानक घरात घुसून जयेवण 
मागा्चये व तये गयेल्ावर आमवीचये लोक 
्येऊन तुमचा, त्ांचा का् संबंि आहये 
अशी चौकशी करत नजर ठयेवा्चये. पण 
आता मात् चांगलये ददवस आलये आहयेत. 
असये सांगताना त्ाचये डोळये भरून आलये. 
पुढये सांगू लागला की सामान् जनता 
आता जागृत झाली आहये. त्ांना आता हये 
समजलये आहये की सहदं ूमुसलीम  दगं्ातील 

राजकारण ्ोग् नाही. चवचवि पक्ष 
एकमयेकां््ा चवरोिात उभये राहून 
सामान्ांमध्ये भांडणये लावून सवत: मात् 
रात्ी एकाच टयेबलवर दारू््ा पाट्ाया 
करतात. ्येथील जनतयेला आता सवतंत् 
काशमीरही नको आहये व पादकसतानमध्ये 
संचमलीतही वहा्चये नाही. आमहाला 
भारताबरोबरच राहा्चये आहये. ह्ाचये 
कारण तो सांगतो की भारत सरकार 
आमहाला अनयेक सो्ी, सवलती दयेत 
आहये, पयेट्ोल ्येथये इतर राज्ांपयेक्षा 
सवसत आहये. इतर राज्ात चशक्षणासाठी 
आमहाला राखीव जागा आहयेत. आमवीचा 
आमहाला चांगला आिार आहये. आमची 
सुिारणा होण्ासाठी चशलाई मशीनस, 
रोजगार तये चमळवून दयेतात. आमवी 

मुळयेच आम््ा पररचसथतीत 
लवकर सुिार आला. त्ामुळये 

आमवी ्येथये हवीच. आपल्ा 
दयेशाबरोबर व आमवीबरोबर 
गद्ारी आमही करणार नाही. 
प्याटन हाच आमचा मुख्  
व्यवसा् आहये तो आमहाला 
वाढवा्चा आहये व सवत:ची 

प्रगती करा्ची आहये. असये 
उतसाहपूणया वातावरण तयेथये 

त्ार होत आहये. श्रीनगरमध्ये 
एका हॉटयेलमध्ये चहा पीत असताना 

तयेथील वयेटर गपपा मारू  लागला. 
त्ा््ा मतये इथये ह्ा भागात ्येणारये 
प्याटक सगळ्ाच काचशमरी लोकांना 
अचतरयेकी समजतात. पण सगळये तसये 
नाहीत. कुछि, चंद लोगोंकी हरकतये 
पुरये समाज को बदनाम करती हैं। मूळ 
आमही लोक फार सुसवभावी, प्रयेमळ 
आहोत. त्ाचये ऐकल्ावर मग आमही 
त्ाला ्येथील सरहद संसथयेची त्ां््ा 
कामाची, आमवीचये चनवृत् अचिकारी 
पाटणकर ह्ां््ा काचशमरींसाठी 
चाललयेल्ा प्र्त्नांची माचहती ददली. 
तसयेच काशमीर अशांत ठयेवण्ात खरा 
हात अमयेररकये सारख्ा मोठ्ा राष्ट्रांचा 
आहये. सहदं ूमुसलीम  हा वाद नाहीच आहये. 

आमहाला पाहताच कुतुहलानये दहा 
बारा  पुरूष आचण दहा बारा  बा्का जमा 

झाल्ा. बा्का सुरवातीला बुजल्ा पण नंतर 
आम््ा बरोबर तोडकये  मोडकये  बोलत, फोटो काढत 

अिाया  तास कये वहाच गयेला. ह्ा लोकांचये चवणकाम पाचहलये 
व त्ांची गरीबीही पाचहली. सव्ंपाक घरात फक्त एक 
चूल व अक्षरश: पाच भांडी व एका ड्ममध्ये आवश्क 

तये सामान. जये हात इतकये  सुंदर गालीचये चवणतात 
त्ांना सुगीचये ददवस किी ददसणार
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अशा गपपांमुळये  तो इतका भारावून गयेला 
की तो आमचये चहाचये चबलच घयेईना. 
हा चहा तुमही माझ्ातफवे   घ्ा असयेच 
महणू लागला. आम््ा हॉटयेल बाहयेरील 
ररक्षावालये दयेखील सांगत की आमहाला 
आता शांतता हवी आहये. प्याटकांना 
आमही फसवत नाही. आमची रोजी 
रोटी त्ावर आहये. तुमहाला हवये तयेथये 
घयेऊन जातो अशी चमठास बोली 
बोला्चये. काशमीरचा  राजा हरीससंह 
ह्ाचा पॅलयेस दाखचवणारा माणूस तर 
फार मोलाचये बोलला. त्ा््ा मतये 
नयेहरंूमुळये पादकसतान चनमायाण  झाला. 
त्ाच वयेळयेस सरदार वललभभाई पटयेल 
पंतप्रिान झालये असतये तर काशमीरचा 
इचतहास व भूगोल वयेगळा झाला 
असता. लोकांना एवढये हाल सोसावये 
लागलये नसतये. असये सवया सतरातून ऐकत 
असलयेल्ा चवचारांमुळये  आता आमची 
्येथये दफरताना वाटणारी िाकिूक पूणया 
चनघून गयेली. आमवीची हालचाल सवयात् 
होती पण दडपण वाटावये एवढी नवहती. 
कोणीही आमची तपासणी कये ली नाही. 
अशा सवया अनुभवांचा परमोच्च सबंद ू
महणावा असा प्रसंग श्रीनगरमिील 
शयेवट््ा ददवशी घडला. त्ानये 
आमही आजही भारावलयेलो आहोत. 
श्रीनगरजवळचये क्षीरभवानी मंददर 
पाहून पुढये मानसबल व वूलर सरोवर 
बघा्चये ठरचवलये. सकाळी मंददर बघून 
मानसबल सरोवराकडये चनघालो. वाटयेत 
पांढरा सव्छि कुडता पा्जमा व खास 
काचशमरी जाकीट घातलयेलये 

साठीकडये झुकलयेलये गृहसथ 
गाड्ांना चलफट मागताना ददसलये. 
आम््ाही गाडीला त्ांनी हात कये ला. 
पण अनोळखी व्यचक्तला चलफट नको 
असये वाटून थोडयेच पुढये गयेलो होतो तोच 
माझये ्जमान महणालये तसये चांगलये 
ददसत आहयेत त्ांना गाडीत घयेतल्ास 
प्रत्क्ष काचशमरी व्यचक्तशी आपला 
संपकया  होईल. त्ांची मतये समजतील. 
सवायंना पटल्ामुळये गाडी पुनहा मागये 

घयेऊन त्ांना गाडीत घयेतलये. मग 
परसपर पररच्ात समजलये की तये 
ररटा्डया चसवहील इंचजचनअर होतये. 
त्ांनी आपलये नाव ए कये  राठोर असये 
सांचगतलये. तये आमहाला राठोड असयेच 
वाटलये. नंतर समजलये की हये करीमभाईं 
वूलर सरोवरा््ा पुढये बांददपुरा््ा 
थोडये अलीकडये त्ांचये गुरु पीरबाबा 
ह्ां््ा दशयानास चनघालये होतये. आमचा 
प्रोग्ॅम समजल्ावर तये महणालये मीच 
तुमहाला दोनही रठकाणये दाखवतो. 
त्ाप्रमाणये मानसबलसरोवर पाहून 
त्ाची माचहती ऐकून पुढये चनघालो. 
वाटयेत चाललयेल्ा गपपात त्ांना आमही 
गालीचा प्रत्क्ष चवणताना पहा्ची 
सो् होईल का चवचारलये असता 
थोड्ाच वयेळात त्ांनी अजून एका 
अनोळखी माणसाला गाडीत घयेतलये. 
त्ा माणसा््ा अडम ह्ा गावी आमही 
गयेलो. एका छिोट्ा वसतीत घराघरात 
गालीचये चवणत होतये. आमहाला 
पाहताच कुतुहलानये दहा बारा  पुरूष 
आचण दहा बारा  बा्का जमा झाल्ा. 
बा्का सुरवातीला बुजल्ा पण नंतर 
आम््ा बरोबर तोडकये  मोडकये  बोलत, 
फोटो काढत अिाया  तास कये वहाच गयेला. 
ह्ा लोकांचये चवणकाम पाचहलये व त्ांची 
गरीबीही पाचहली. सव्ंपाक घरात 
फक्त एक चूल व अक्षरश: पाच भांडी 
व एका ड्ममध्ये आवश्क तये सामान. 
जये हात इतकये  सुंदर गालीचये चवणतात 
त्ांना सुगीचये ददवस किी ददसणार 
असा प्रश्न मनात घयेऊनच बाहयेर पडलो. 
मग वूलर सरोवराजवळील व्ह्ू 
पॉइंटला गयेलो. तयेथील चवसतीणया प्रदयेश 

डोळ्ात साठवून श्री. करीमभाईंचा 
चनरोप घयेऊ लागलो तोच त्ांनी 
संध्ाकाळी आपल्ा श्रीनगर््ा घरी 
जयेवा्ला ्ा्चये आमंत्ण ददलये. आमही 
मात् एवढ्ा दोन तासां््ा ओळखीवर 
जयेवा्ला कसये जा्चये महणून त्ांना 
नकार ददला. पण तये जाम ऐकये नात. 
वारंवार महणून लागलये आप काचशमरकये  
्ानये हमारयेही मयेहमान हो. खुदाकये  
बंदये हो. तुमही कबूल झाल्ाखयेरीज 
सोडणारच नाही ्येथून, एवढये महणून 
त्ांनी घरी तसा फोनही कये ला. अखयेर 
त्ांना हो महणून आमही तयेथून परत 
चनघालो. संध्ाकाळी पुनहा त्ांचा नक्ी 
्ा असा फोनही आला. मग  रात्ी साडये 
आठला आमही त्ां््ाकडये जाण्ास 
चनघालो. पाच सह दकलोमीटर  अंतर 
आत आत जाताना आमही अचंचबत 
ही झालो होतो व आपण असये बरोबर 
करतो आहोत ना असयेही वाटत होतये. 
पण त्ा शंकांना बाजूला सारून सवया 
चांगलयेच होईल असये मनाशी बाळगून 
त्ां््ा घरी पोहोचलो. मोठये  तीन 
मजली घर. मुसलमानी पद्धतीचये 
घराचये मुख् दार. आत मोठये  गालीचये 
घातलयेला ददवाणखाना. नक्षीदार पडदये, 
लोड, टयेका्ला उशा असा सरंजाम. 
करीमभाईंनी आमही आल्ाचा आनंद 
पुरुषांना चमठी मारून  व्यक्त कये ला. 
प्रथम ज्ूस, चहा, कहावा ह्ातलये 
का् हवये असये चवचारलये मग सवायंना 
ज्ूस ददलये. थोड्ा गपपा झाल्ा. 
काशमीरबद्ल त्ांचयेही चवचार आमही 
आताप्यंत ऐकलये तसयेच होतये. आमही 
फार भोगलये अशी व्यथा त्ांनी व्यक्त 
कये ली. मग जयेवणाची त्ारी सुरू झाली. 
जयेवणापूववी आम््ा प्रत्येकापुढये एक 
चांदीची सुरई, गरम पाण्ानये भरलयेली 
व तसत हात िुण्ासाठी आलये. हात 
िुऊन जयेवा्ला बसलो. जयेवणात तीन 
मांसाहारी भाज्ा,  तीन शाकाहारी 
भाज्ा होत्ा. त्ात काचशमरी  
पालयेभाजी हाक ही मुद्ाम  कये ली होती. 
आमहाला वाढण्ास त्ांची पत्नी, 
बाळंतीण असलयेली मुलगी, मानलयेला 
मुलगा व तये सवत: बसलये होतये. त्ांनाही 
आम््ाबरोबर जयेवण घयेण्ास 
सांचगतलये तयेवहा त्ांनी आप मयेहमान हो 

जयेवणापूववी आम््ा प्रत्येकापुढये 
एक चांदीची सुरई, गरम पाण्ानये 
भरलयेली व तसत हात िुण्ासाठी 
आलये. हात िुऊन जयेवा्ला बसलो. 
जयेवणात तीन मांसाहारी भाज्ा,  
तीन शाकाहारी भाज्ा होत्ा. 
त्ात काचशमरी  पालयेभाजी हाक 
ही मुद्ाम  कये ली होती. आमहाला 
वाढण्ास त्ांची पत्नी, बाळंतीण 
असलयेली मुलगी, मानलयेला मुलगा व 
तये सवत: बसलये होतये.
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सुचनता बापट
४८४/२२, वसुंिरा, चमत्मंडळ 
कॉलनी, पुणये ४११००९ 
९८८१७२८०२९

आप खाओ हम बादमये खा्ेंगें असये महणून 
नकार ददला. बोलता बोलता समजलये 
की त्ां््ा पत्नी शाळयेत चशकवत 
असल्ानये त्ां््ा अनुपचसथतीत तीन 
मचहन्ा््ा बाळंतीण असलयेल्ा 
मुलीनये सवया सव्ंपाक घरी कये ला होता. 
आिीचा सरंजाम आचण आता हये ऐकून 
आमही अक्षरश: खलास झालो... ह्ावर 
का् बोलावये तयेच समजत नवहतये. 
त्ांची मुलगी ददसा्ला फारच सुंदर 
आहये. काचशमरी  सौंद्या बघा्ला 
चमळालये. चत््ा लग्नाचये फोटो बघताना 
समजलये की नवरानवरीनये एकमयेकांना 
लग्नानंतरच पाचहलये. साखरपुड्ाला 
नवरा ्येतच नाही. मुलगी एम. ए. 
बी. एड. नवरा डॉकटर महणजये इतक्ा 
सुचशचक्षत कुटंुबातही ही त्ांची परंपरा 
चालूच आहये. जयेवताना आमही पण 
त्ांना पानात आमही काही टाकत 
नाही. जयेवणानंतर दही खातो महणजये 
पुनहा परत ्येणये होतये अशा प्रकार््ा 
आपल्ा ररती सांचगतल्ा. सवया पाहून 
आमही तर अवाक झालोच होतो. पण 
त्ांनाही प्रचंड समािान लाभलये होतये. 
सतत महणत होतये तुमही आलात हये माझये 

भाग्च. माझ्ावर आज खुदा मयेहरबान 
आहये. त्ांचा आनंद चयेह्ायावर ददसत 
होता. व हये सवया दोनहीकडून उतसुफुतयापणये 
चाललये होतये. त्ां््ा नातवाला 
मुहददखाई महणून पैसये व पत्नीला कापड 
व बरोबर नयेलयेलये चकली व लाडू ददलये. 
त्ातील कापड व पैसये घयेण्ास तये त्ार 
नवहतये. हये घयेतल्ास मी पैसये घयेऊन तुमचये 
सवागत कये लये असये होईल असये महणत होतये 
पण आमची प्रयेमाची भयेट त्ांनी ठयेऊन 
घयेतली. सगळ्ांचा असा प्रयेमळ चनरोप 
घयेत रात्ी पावणयेबाराला त्ां््ाकडून 
चनघालो. आमहाला गललीतून मुख्  
रसत्ाला लावून दयेण्ास तये सवत: 
आलये रात्ी बारा  वाजता श्रीनगरमध्ये 
आमही दफरत होतो. ही कलपनाही 
कये ली नवहती. तये आज सत्ात आलये 
होतये. हॉटयेलवर पोहोचल्ावरही अध्ाया 
तासानये त्ांनी आमही पोहोचलोना हये 
पाहण्ास फोन कये ला. इतकये च नाही 
तर दसु्ाया ददवशी एअरपोटयाला आमही 
चबना कोई ददक्त पोहोचलो ना हये 
पाहण्ासही फोन आला. ह्ा अनुभवानये 
आमही अवाक तर झालोच पण त्ाच 
बरोबर हये मागील ऋणानुबंिच असावयेत 

असये वाटून गयेलये. एकूणच ह्ा ट्ीपमध्ये 
भयेटलयेल्ा माणसांचये वागणये, त्ांचये 
आदराचतर् पाहून शहरीकरणामुळये 
प्रगत महणवणा्ाया व त्ामुळये माणुसकी, 
आदराचतर् चवसरत चाललयेल्ा 
आमहाला खूप चशकण्ासारखये आहये. 
ट्ीपहून आल्ापासून आमहा बचहणीं््ा 
मनात हा प्रश्न  सतावत आहये की अशा 
प्रकारये दोन तासां््ा ओळखीवर 
एवढ्ा जणांना घयेऊन आपलये नवरये 
घरी जयेवा्ला आलये तर आपण 
चतथल्ाप्रमाणये हसतमुखानये मनापासून 
त्ांचये सवागत करू शकू का?
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फोनचा ररसीवहर ठयेवून 
चवन्ा चतथयेच सोफ्ावर 

बसली. एकदम काही सुचयेना. आताच 
चत््ा भावाचा महणजये प्रभाकरचा 
फोन आला होता. महणत होता आईला 
तीन चार ददवसांपासुन बरये नाही. 
काळजी करण्ाचये कारण नाही पण 
तुझी आठवण काढतये्. जमलये तर ्येऊन 
जा चार ददवसांसाठी तरी. चवन्ानये 
त्ाला बघतये कसये जमतये तये आचण 
कळवतये असये महणुन फोन ठयेवला होता. 

तसयेही ती लग्न झाल्ापासून माहयेरी 
रहा्ला अशी किी गयेली नवहतीच 
का्या प्रसंगी जाणये वहा्चये पण तये दयेखील 
अज्सोबत महणजये नव्ाया ््ा  सोबत 
जा्चये आचण ्ा्चये. आई प्रत्येक वयेळी 
महणा्ची रहा की चार ददवस चनवांत 
पण चवन्ा प्रत्येक वयेळी पुढ््ा खयेपयेला 
नक्ी राहीन महणा्ची. पण आश्वासन 
हये आश्वासनच रहा्चये. सुरवातीला 
नव्या नवलाईचये ददवस महणुन तर नंतर 
चवश्वास झाल्ावर तो लहान महणुन 
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सुनयेत्ा जोशी.
तरुण भारत, सकाळला लयेख प्रचसधद. कथा कचवतांचये लयेखन. 
अचखल भारती् साचहत् सपिवेत पुरसकार. 
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त्ा््ा संगोपनात अडकली. अन तो 
पुरयेसा मोठा झाल्ावर पुनहा चचनम्ात 
अडकली. आईकडये जाऊन रहा्चये मात् 
तसयेच राहीलये. 

गयेटजवळ रीक्षा थांबल्ाचा 
आवाज आला आचण चवचारांची 
गती थांबली. चचनु आली वाटतये. 
चचनम्ाला ती लाडानये चचनु महणतये 
पण आताशा चतला तये आवडत नाही. हये 
ग का् आई मी आता मोठी झालये् ना 
दहावीत गयेलये्. असये तक्ारीत महणत 
असतये. शाळा कलास आचण अभ्ास 
्ातच चतचा ददवस जातो आचण चतचये 
टाईमटयेबल सांभाळण्ात माझा. हलली 
तर अज् महणतो चचनुची दहावी की 
तुझी?. माझ्ा कडये पण अिुन मिुन 
लक्ष असू दये. का परत दहावीला बसू 
महणजये माझ्ा कडये पण बघशील. 

आई लवकर दये खा्ला डबा 
भरलयेला आहये ना? मला दहा चमचनटात 
परत जा्चये आहये. चचनु बुट काढता 
काढताच ओरडली. अग हो, रोजचयेच 

आहये ना तये. माहीत आहये मला. चत््ा 
साठी चत््ा आवडीचा मटारभात 
आचण बुंदी रा्ता चडशमध्ये काढला. 
वास नाकात चशरताच वाव मटारभात 
महणुन आई््ा गळ्ात पडली. ओ 
मममी आचण चक् गालांची पापी घयेतली. 
चवन्ातली आई कृतकृत् झाली. चचनु 
खाता खाता का् चचवचचवत होती 
चतकडये चवन्ाचये लक्षच नवहतये. ती 
बघत होती एक उमलू पाहणारी टपोरी 
कळी. नुकतयेच फुटू पाहणारये तारुण्ाचये 
अंकुर. गोबरये गाल जाऊन त्ावर चढू 
लागलयेली लाली, चभरचभरती नजर, 
आता चहला जपा्ला हवये. हा चवचार 
मनात सुरू होता. तयेवढ्ात ती खाणये 
आटोपून चनघाली पण. अ्छिा बा्बा् 
टाटा सी ्ु, चार बजये चमलेंगये टू ्ू. 
नयेहमी््ा सटाईल नये महणत. 

ती गयेली. चवन्ानये दार लावलये. 
जरा पडावये महणुन बयेडरूम मिये आली. 
पण झोप ्येईना. प्रभाकर््ा फोननये 
मन चवचचलत झालये होतये. मनात 

YeeJeefJeMJe...



efoJeeUer 2019

mvesnebpeueer

65

आठवणींचये तुकडये इतसततः चवखुरलये 
होतये तये आपोआप एकये क जोडल्ा जाऊ 
लागलये. चवन्ाला आठवलये ती शाळयेत 
असतानाची आठवण. मन त्ा काळात 
जाऊन पोहोचलये. 

चवन्ाची आई चतला चवनु 
महणत असये. रोज कये स सवंचरणये वयेणी 
घालून दयेणये आचण रचववारी चशकये काई 
आवळये उकळून नहाऊ घालणये. त्ामुळये 
कये सही कसये मऊ चमकदार दाट आचण 
लांब होतये. पण सकाळी घाई््ा वयेळी 
वयेणी घाला्ला बसली की घातलयेली 
वयेणी किीच पटकन पसंतीस ्ा्ची 
नाही. चारचारदा उकलून घाला्ला 
लावा्ची. खरये तर सकाळची वयेळ 
बाबांना काही हवये असा्चये दादा पण 
हाक मारा्चा पण आई मात् चत््ा 
मनासारखये झाल्ावरच उठा्ची. 
खुशीत ्येऊन ती आई््ा गळ्ात 
पडून गालावर गाल घासा्ची. खरचं 
त्ा एका क्षणासाठी आई तो आटाचपटा 
करत असयेल का? बहुिा हयेच कारण 
असावये. चचनु आपल्ा गळ्ात 
पडतये तयेवहा आपल्ाला पण कसये 
िन् झाल्ासारखये वाटतये. 

कॉलयेजला गयेल्ावर आपण 
हट्ानये कये स कापून घयेतलये तयेवहा कोण 
हळहळली होती आई. पण चतला 
दखुावण्ासाठी तर तयेवहा तसये कये लये होतये 
ना. ती दहावीत होती तयेवहाची गोष्. 
चत््ा भावचवश्वाला कलाटणी दयेणारी. 
की आईबद्ल दरुावा चनमायाण करणारी 
महणावी? बाबा नयेहमी दफरतीवर 
असल्ानये आईशी अगदी मयेतकूट होतये. 
एकदा कसलीशी सुटी होती. बहुतयेक 
रामनवमी. बाबा घरी नवहतयेच. 
दादाही बाहयेर गयेलयेला. आई शयेजार््ा 
काकंुसोबत दयेवळात गयेलयेली. चवन्ा

 घरी एकटीच होती. तयेवढ्ात 
पोसटमन आला. चतनये पत् घयेतलये आचण 
बाबां््ा टयेबलावर ठयेवणार तोच चतनये 
सहज पाहीलये. अरयेच्चा पत् बाबांना नाही 
चतलाच आलये होतये. आपल्ाला कोण 
पत् पाठवणार? मग चतनये तये फोडलये. 
वर चप्र् चवन्ास. होतये आचण खाली 
चगचमीड सही. काही कळयेना कुणाचये 
आहये. वाचलये. तू मला खुप आवडतयेस. 

रोज तुला बघतो शाळये््ा गयेटपाशी 
उभये राहून वगैरये. चलहीलये होतये. 

चतला चभतीच वाटली. आईला 
सांगावये का? नको ती आपल्ाला 
रागवयेल. तुच फाजील आहये महणयेल का? 
चतला आपलये मुलांशी बोलणये तसयेही 
आवडत नाही. नकोच दाखवा्ला. 
चतनये तये अभ्ासा््ा कपाटात कोंबून 
टाकलये. आईला तये सापडू शकतये असये 
वाटलयेच नाही. 

आई घरी आली. चवन्ाचा 
रडवयेला चयेहरा बघुन का् ग? असये 
चवचारताच चतला रडूच फुटलये. मग 
परीक्षयेचये टेंशन आलये आहये सांगुन वयेळ 
मारून नयेली. आईला तये खरयेही वाटलये. 
आज आठवणीचा तो तुकडा मना््ा 
कपाटातून असा बाहयेर पडला. परीक्षा 
झाली. आई पुसतकाचये कपाट आवर 

महणुन मागये ल ा ग ल ी . 
शयेवटी चतनये आवरा्ला घयेतलये. आई 
मदतीला आलीच. नयेमकये  तये पत् आईला 
चमळालये. झालये पत् वाचताच आईचा 
तोफखाना सुरू झाला. असलये िंदये 
करा्ला शाळयेत जातात का? तू पण 
पत् चलहीलये का त्ाला वगैरये. नाही 
ग आई तो कोण तये मला माहीत पण 
नाही. तू रागावशील महणुन दाखवलये 
नाही. चवन्ा रडवयेली होऊन सांगत 
होती पण आई चवश्वास ठयेवा्ला त्ार 
नवहती. बाबा आलये की सांगतयेच त्ांना. 
ददवसभर आईची तासंपट्ी चालू होती 
आचण सतत चचवचचवणारी चवन्ा  
गपगार. 

रात्ी बाबा आलये. चवन्ा 
झोपल्ाचये नाटक करत पडली होती. 

कान मात् आईबाबां््ा बोलण्ाकडये 
होतये. आईनये तये पत् बाबांना ददलये. बाबा 
वाचून महणालये अग कुणातरी टारगट 
पोराचये काम ददसतये. ् ा व्ात काही मुलये 
करतात असये िंदये. तशी बनयेल असती तर 
हये पत् चतनये कपाटात तुला सापडू शकये ल 
असये ठयेवलयेच नसतये. चवन्ानये हये सगळये 
ऐकलये अन एका क्षणात चतचये अवघये 
भावचवश्व बदललये. बाबांनी आपल्ावर 
चवश्वास दाखवला. आपल्ाला समजून 
घयेतलये. आईनये नाही. आईबद्ल मनात 
एक सुक्म अढी चनमायाण झाली. आचण 
बाबा आता जवळचये चमत् झालये. 

मग ती कॉलयेजला जाऊ लागली. 
चतथये अज् भयेटला. त्ानये प्रपोज 

कये ल्ावर बाबांनी तुला पास कये लये 
तरच पुढ््ा गोष्ी. असयेही चतनये 

अज्ला सांचगतलये. अज् 
चांगला होतकरु होता. लग्न 
झालयेही. आईला वाईट वाटलये 
की चवन्ानये आपल्ाला आिी 
काही सांगीतलये नाही महणुन 

ती दखुावली गयेली. तयेवढ्ात 
कामवाली बाईनये दार ठोठावलये 

आचण आठवणींचये तुकडये गोळा करत 
ती उठलीच. चचनुसाठी खा्ला ब्रयेड 
पॅटीसची त्ारी करून ठयेवली. तोच 
चवन्ाचये लक्ष दारा््ा फटीतल्ा 
पत्ाकडये  गयेलये. तये अज्््ा टयेबलवर 
ठयेवलये. पण हये का् वर चचनुचये नाव आहये. 
चचनुला कोण पाठवणार पत्? चतनये तये 
चत््ा अभ्ासा््ा टयेबलवर ठयेवलये. 
आली की बघयेल आचण सांगयेल. चचनु 
आली. खाऊन खोलीत अभ्ासाला 
गयेली. चवन्ा बघत होती. चचनु बाहयेर 
आली. आई बाबा किी ्येणार आहये ग? 
चतनये चवचारलये. ् येतील रात्ी. का ग? मी 
चवचारलयेच. ती थोडी घुटमळली. पण 
परत आत गयेली काहीच न सांगता. 

चवन्ानये पण ठरवलये आपणहुन 
काही चवचारा्चये नाही. दहा वाजलये. 
अज् आला. जयेवण आटोपलये. बयेडरूम 
मिये गयेल्ावर तो पत्ाचा चवष् 

कॉलयेजला गयेल्ावर आपण हट्ानये 
कये स कापून घयेतलये तयेवहा कोण हळहळली 

होती आई. पण चतला दखुावण्ासाठी तर 
तयेवहा तसये कये लये होतये ना. ती दहावीत होती तयेवहाची 
गोष्. चत््ा भावचवश्वाला कलाटणी दयेणारी. की 
आईबद्ल दरुावा चनमायाण करणारी महणावी? 

बाबा नयेहमी दफरतीवर असल्ानये आईशी 
अगदी मयेतकूट होतये. 
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बोलावा असये चवन्ानये ठरवलये. तू हो 
पुढये मी ्येतयेच आवरून. अज् चचनु््ा 
खोलीत डोकावला. झोपली वाटतये. 
पण तयेवढ्ात ती उठली. बाबा हये बघ. 
महणत चतनये तये पत् दाखवलये. मला 
तरी तये कुणी पाठवलये हये माहीत नाही 
असयेही महणाली. चवन्ा  दाराआडून 
हये ऐकत होती. अज्ला बघताक्षणीच 
हये जाणवलये की हये कुणा टारगट पोराचये 
काम आहये. आईला सांचगतलं का? 
त्ानये चवचारलये.. नाही बाबा. ती 
चचडयेल नाहीतर काळजी करत बसयेल 
महणून नाही सांगीतलये. चचनुचये उत्र. 

तो महणाला ठीक आहये बघतो मी का् 
करा्चये. वयेडाबाई घाबरा्चये का् 
त्ात. अशी माणसये पावलोपावली 
भयेटत असतातच. झोप आता. काळजी 
करु नको. 

तो गुड नाईट करुन बाहयेर आला. 
दाराजवळ चवन्ाला बघुन काही 
बोलणार तो चतनये गपप राहण्ाची खुण 
कये ली. चवन्ानये सगळये ऐकलये होतयेच. 
इचतहासाची पुनरावृत्ी झाली होती.  
आत ् येऊन झोप आता तू उगाच काळजी 
करू नको. महणून अज् झोपी गयेलाही. 

चवन्ाला मात् झोप ् येईना. आचण 
चत््ा डोक्ात लखख उजाडलये. तयेवहा 
आईनये चवचारलयेलये हजार प्रश्न आपल्ाही 
डोक्ात आलयेच की. फक्त चतनये तये 
चवचारल्ानये आपण चबथरलो. आचण 
मनात दरुावा िरला. आईला समजून 
न घयेण्ाची चूक कये ली. खुप अपरािी 
वाटलये. आपली आई चुदकची नवहती. 
आपण चतला समजून घ्ा्ला कमी 

पडलो. चचनुनये आपल्ाला न सांगता 
बाबांना सांगीतलये. कदाचचत बाहयेर््ा 
जगातलये प्रश्न बाबाच सोडवू शकतील 
असयेही चतला वाटलये असयेल. आपण 
मुलीला समजुन घयेतो् पण आईला 
मात् उगाच दखुावत राचहलो. आता 
पुनहा एकदा चतचये भावचवश्व कोलमडून 
पडलये. िावत जाऊन आई््ा कुशीत 
चशरुन खुप रडावये. चतची माफी मागावी 
आचण आई तू मला खुप आवडतयेस असये 
सांगून लहानपणी सारखा चत््ा 
गालावर गाल घासावा असये वाटलये. 
चार ददवस चनवांत रहा्लाच जावये 
असये ठरवल्ानंतर चतला झोप लागली. 

सकाळी जाग आली ती फोन््ा 
आवाजानये. प्रभाकरचा फोन होता. 
आईला अचानक चक्र आली. 

चतला दवाखान्ात 
दाखल कये लये आहये. तू 
ताबडतोब चनघ. 
चतनये अज्ला 
उठवलये. चचनुही 
उ ठ ल ी च . 
त ् ा ल ा 
स ग ळये 
सांचगतलये. 
त ो 

महणाला ड्ा्वहरला 
सांगतो तो तुला घयेऊन जाईल. त्ारी 
कर. चचनुची काळजी करु नको. चचनुही 
महणाली तू आजीला भयेटून ्ये. रसताभर 
मग ती दयेवाला चवनवणी करत होती. 
दयेवा माझी नी चतची भयेट होऊ दये. मला 
चतची माफी मागा्ची आहये. आचण 
मला ती खूप आवडतये हये सांगा्चये 
आहये. गाडी थयेट 
द व ा ख ा न ् ा त च 
नयेली. 

दादा समोरच 
उभा होता. चतला 
बघताच तो पुढये आला. 
आचण आपली आई कोमात गयेली ग चवनु 
महणुन चक् लहान मुलासारखा रडू 
लागला. शुद्धीत असयेप्यंत तुझी आठवण 
काढत होती ग. असये महणाला. आता 
चवन्ा््ा मनाचा आकांत सुरू झाला. 
आता ती मनातलये आईला कसये सांगणार. 
आई तये सगळये ऐकण्ा््ा पलीकडये गयेली 

सौ सुनयेत्ा चवज् जोशी ©
रत्नाचगरी. मोबाईल 
९८६००४९८२६.

चवन्ाला मात् झोप ्येईना. आचण चत््ा 
डोक्ात लखख उजाडलये. तयेवहा आईनये चवचारलयेलये 
हजार प्रश्न आपल्ाही डोक्ात आलयेच की. फक्त चतनये 
तये चवचारल्ानये आपण चबथरलो. आचण मनात दरुावा 
िरला. आईला समजून न घयेण्ाची चूक कये ली. खुप 
अपरािी वाटलये. आपली आई चुदकची नवहती. आपण 
चतला समजून घ्ा्ला कमी पडलो.

होती. बयेडवर आई चनपचचत पडली 
होती. चतनये आईचा हात हातात घयेतला. 
अन लहानपणी सारखा गालावर गाल 
घासला. आई््ा चयेह्ाया वर  क्षणभर 
हसू उमटलये की चतला भास झाला हये 
कळलये नाही. आता चतचा बांि फुटला. 
आपलये बदललयेलये भावचवश्व आईजवळ 
आता किीच उलगडता ्येणार नाही ्ा 

चवचारानये डोळ्ातुन 
िारा वाहू लागल्ा. 
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ग्ॅज्ुएशन झालये, एम बी ए ही झालये
इंटरव्ह्ु चये सोहळये पार पडलये

मोठ्ा पोसट वर रुजू झालये
कामात पुरती बुडून गयेलये

आज मीटटंग , उद्ा ट्येसनंग
ऑदफस चये रुटीन सुरु झालये

पाच ददवस कामाचये
शचनवार रचववार आरामाचये
शॉसपंग ककंवा चपकचनक चये
नाहीतर लयेट नाईट पाटवीचये

अशावयेळी ...
अचानक लग्न ठरलये
मुलगा चांगला, कुटंुब चांगलये
घर््ांनी ही लगयेच उरकून टाकलये

HetefCe&cee veeJexkeÀj

पूरणयामा नाववेकर 
चनहार ग्ादफकस - ्ा नावानये गयेली २१ वषया डीटीपी आचण 
चडझाईसनंग चा व्या्सा्. 
पुढचं पाऊल ददवाळी अंकांची सह संपाददका 
मानभावन - सवरचचत कचवतांचा का्याक्म 
मराठी वृत्पत् व ददवाळी अंकांमिून लयेख व कचवता प्रचसद्ध

DeeF&®es yeesue
Deelee DeeþJeues

सासू सासऱ्ांनी गोड कौतुक कये लये
नव्या नवलाईचये ददवस सरलये
सवतंत् संसाराचये सवप् साकार झालये

काही ददवस मजयेत गयेलये
नंतर ...
घराचये आवरणये, ऑदफसला जाणये
रोजचये काम कठीण झालये
हॉटयेलचये खाणये आता नकोसये झालये

कांदा चचरता डोळये पाणावलये
सव्ंपाक चशका्चये राहूनच गयेलये
आईचये बोल आता आठवलये
सासरी गयेलीस दक समजयेल सारये
नको हट् सवतंत्पणाचये
फा्दये असती एकत् कुटंुबाचये
सुख दखुात सोबती सारये
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पूरणयामा नाववेकर 
२०३, पुषपक अपाटयामेंट, 
चभकाजी लाड मागया ,
दचहसर (प) , मुंबई - ६८
मो. ९८२०००३८३४

efMeyeerj
गाव तसं लहानसं आडवळणाचं होतं,
शाळयेतल्ा आवारात चशबीर भरलं होतं,
 
डॉकटरीण बाईंची लगबग सुरु होती
सव्ंसयेवक, गावचये पुढारी सवया जमली होती

बा्ा, बापये, मुलं  दरुून सार बघत होती
पुढं जा्ाच कस? चभती मनात होती

हळुहळु एक एकजण ्येऊ लागला
इकड चतकड बघत दसु्ायाला बोलवु लागला

मनातली भीती सरुन औषि घयेऊ लागला
चबसकीटच पुडक अन् िान्ाच पाकीट  बघुन खुश झाला

चशबीराचा का्याक्म आता संपत आला
बा्ा-बापडये, पोरांचा घोळका समोर जमला

प्रत्येका््ा डोळ्ात भुकये ला भाव होता
आता चशबीर पुना कवा ?  हा प्रश्न होता...
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कारतयाकी पौरणयामयेला दयेवळात 
ददवये लागलये. तुळशीचये 

लग्नही िुमिडाक्ात पार पडलये. पंिरा 
वीस ददवसात माणसांचीही ददवाळी 
सरली. बघता बघता मागयाशीषया अवतीणया 
झाला. मागयाशीषया महणजये हयेमंताचं 
प्रवयेशद्ार. चशतलतयेचये दसुरये नाव महणजये 
हयेमंत. पावसाळ्ानये काढता पा् 
घयेतला आचण चहवाळ्ानये चंचूप्रवयेश 
कये ला.  मागयाशीषायात हयेमंताला गुलाबी 
सवप्ये पडा्ला सुरवात होतये. आपल्ा 
चप्र् सखी््ा सहवासासाठी त्ाचये मन 
उतावीळ होतये. हयेमंता््ा उतावीळ 
लगबगीमुळये ददवसही घाबरून 
आपलये अंग आखडून घयेतो. आता 
सू्याही एखाद्ा झोपाळू पोरासारखा 
आळसलयेल्ा अंगानये प्राचीवर ्येतो. 
्ा रामप्रहरीचं वातावरणही काहीसं 
जडावलयेलं असतं. नजरयेसमोरचं िुकं 
सुंदर सवप्ील दशृ् चनमायाण करतं. 
हवयेतला थंडावा आचण पसरलयेलं िुकं 
आभासी जगाचा अनुभव दयेतं. दरूवरून 
खरंच बैलां््ा गळ्ातल्ा घंटांची 
दकणदकण असपष्शी ऐकू ्येवू लागतये. 
वाटतं आता नदीवर पाणी आणा्ला 
जाणाऱ्ा तरुणींची रांगही ददसू लागयेल. 
तयेवढ्ात सू्ायाची उनह ं त्ा आभासी 

efmcelee Heeìerue

चसमता पाटील 

ceeie&Meer<e&
nsceblee®eb He´JesMeodJeej -

जगातून वासतवात आणून सोडतात. 
अथायात तोवर उचशराच झालयेला 
असतो. ददवसभराची कामं आठवताच 
िडपडीला सुरवात होतये. कामांचा 
उरक होतो न होतो तोच वातावरणात 
काळोखी पसरा्ला सुरवात होतये. 
आपलाच नंबर पचहला हवा अशा 
हटवादीपणानये एखादी द्ाड पोरगी 
सवायाना मागये ढकलत सवतःला पुढये 
करतये तशीच मागयाशीषायातली संध्ाकाळ 
दपुारला मागये ढकलत अवयेळीच हजर 
होतये. ददवसभराची दकतीतरी कामये 
अजून मागवी लागलयेली नसतात. 
तयेवढ्ातच ही ब्ा अवतीणया झालयेली 
असतये. अजून दकत्ी कामं करा्ची 
राचहलयेली आहयेत. बरंच काही करा्चं 
बाकी राचहलयेलं असतानाच ददवस 
संपल्ाची जाणीव मनाला पोखरू 
लागतये. एक प्रकारची हुरहूर मनाला 
घयेरू ला गतये. उगीचंच िडिडल्ा 
सारखं होवू लागतं. मळभ आल्ासारखं 
वातावरण कंुद होवून जातं.  कातरवयेळ 
कशाला महणतात ् ाचा अससल अनुभव 
ही मागयाशीषायातली संध्ाकाळ दयेत जातये. 
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प्रा. चसमता पाटील
सचुसमत चशतलादयेवी मंददर मागया
कयेळवये पालघर. ४०१
८००७८४८३८४

्ा भावनयेवर मात करा्ला 
माणूस चशकतोच. माणूस मुळातच 
उतसवी प्राणी आहये. सणांची रयेलचयेल 
असलयेला चातुमायास कारतयाकापाठोपाठ 
सरलयेला असतो. आता मागयाशीषायात 
सांगण्ासारखा सण नाहीच. 
मागयाशीषायात सांगण्ासारखा िारमयाक 
उतसव नसयेना का... आमही लग्न 
समारंभाची िामिुमी चनमायाण करतो. 
आचण लक्षात ्येतं, मागयाशीषायातल्ा 
लग्नात जी रंगत आहये ती इतर कोणत्ाही 
मासापयेक्षा नक्ीच वरचढ असतये. 
आपल्ाकडची लग्नं महणजये इष्चमत्ांचा 
गच्च गोतावळा हये आपलये समीकरण. 
लग्नं महटंलं आचण गदवी नाही असं कसं 
होईल? ्ा गदवीपोटीच उनहाळ्ातली 
लग्नं नकोशी वाटतात. उनहाळा 
महणजये उकाडा, चशवा् चचकचचक 
घामटपणाचा नकोसा दरवळ. चवजूबाई 
प्रसन्न असली तर वाऱ्ाचये सौख् 
लाभणार. आचण एसी सवायाना थोडाच 
परवडतो? त्ात कुठये कुठये  पाण्ाचा 
अभाव. त्ामुळये उनहाळ्ातली लग्नं 
महणजये नात्ागोत्ात सवतःला गोवून 
घयेतल्ाबद्ल आप्येष्ांना ददलयेली 
चशक्षाच असतये. पाऊस पाण्ातील 
चचखलात लग्नांची हवी तयेवढी फचजती 
अनुभवा, कपड्ां््ा नासाडीनये 
करवादनू पावसाला चशव्या घाला. 
पावसाळ्ातील चभजत घोंगड्ात 
लग्नातील हौसयेमौजयेचये तीनतयेराच 
वाजलयेलये असतात. ्ा पाश्वयाभूमीवर 
मागयाशीषायातील लग्नं पहा. दकतीही गदवी 
असयेना का, गदवीची उब हवीहवीशी 
वाटावी अशी मसत थंडी. लग्नाचा 
आनंद खऱ्ा अथायानये उपभोगावा तो 
्ा थंडीतच. लग्नासाठी जमलयेला 
हौशीजनांचा मयेळा आचण चवजये््ा 
रोषणाईनये खुललयेला मंडप. एरवही किी 
कुठये  नाचणार नाही पण इथये लग्नघरी 
डीजयेवर््ा गाण्ांवर कये लयेला सैराट 
भांगडा. वाह रये ववा.. मागयाशीषया महणजये 
आमहा बा्कांना नटण्ा मुरडण्ाची 
भरपूर मुभा. दमट घामटपणा 

नसल्ामुळये मयेकअप 
खराब होण्ाचं भ् 
नाही. गभयारयेशमी 
पोताची, वीतभर 
रंुदीची जरीबॉडयार 
असलयेली ठयेवणीतली 
खास साडी. मुद्ाम 
थंडीतच नयेसावी 
अशी. उनहाळ्ात 
दाचगनये चढवलये 
की, किी एकदा 
उतरवतो् असं होवून जातं. थंडी 
मात् दाचगनये सहन करा्ला भरपूर 
बळ दयेतये. ्ा काळातल्ा भाज्ानाही 
मसत चव असतये. उंदद्ो, वालाचये दाणये 
घातलयेली वांग्ाशयेवग्ाची भाजी. 
अहाहा!!! भाज्ां््ा नुसत्ा नावानयेच 
रसवंतीला पाझर फुटू लागतात. एकूण 
मागयाशीषायातली लग्नं महणजये चंगळ 
आचण मंगलच मंगल असतये. श्रीकृषणानये 
सवतःला ‘ मासानां मागयाचशषवोहम...!’ 
असं महटलं् तये उगीच नवहये. 

हयेमंताची सखी, ही थंडी बाळा््ा 
कोवळ्ा गालावर उतरतये, तयेवहा चतला 
गुलाबी हये चवशयेषण कां लागतं ् ाचं कोड ं
उलगडतं. थंडीची हुडहुडी लोकरीं््ा 
कपड्ांची आठवण करून दयेतये. घरात 
सवयेटर, मफलर, गरम शालींचये राज् 
अवतरतये. गरम शालीत सवतःला 
गुरफटून घयेताना मोठ्ा झालयेल्ा 
रात्ीही अजून मोठ्ा वहाव्यात असये 
वाटू लागतये. अशा वयेळी चबछिान्ात गुडूप 
झोपा्चये सौख् का् वणायावये? शबदच 
अपुरये पडतील इथये. पण त्ाहीपयेक्षा 

चबछिान्ात संसगया टाळून जर शयेकोटीचा 
प्रपंच कये ला असयेल तर ती मजा काही 
औरच..! काळोख्ा रात्ीवर उजयेडाची 
लवलव कोरणारी शयेकोटी आचण चत््ा 
सोबतीनये आळवलयेल्ा चचत्रकथा. 
शयेकोटी््ा उजयेडाचा चतकोर 
चयेहऱ्ावर पडत असतांना अचिकच गूढ 
वाटणारा, असा कुणी एखादा भुता््ा, 
हडळी््ा नाहीतर ब्राह्मराक्षसा््ा 
गोष्ी सांगणार..! मग ऐकणाऱ्ा््ा 
जीवाचा थरकाप उडयेल नाहीतर का्? 
रात्ी््ा थंडीलाही दफकी पाडील 
अशी भीतीची हुडहुडी..! पण त्ातही 
एक गंमत असतये. त्ा थंड रात्ींना ्ा 
गोष्ी एक वयेगळाच चजवंतपणा बहाल 
करतात. ऋतुराज वसंतातल्ा रात्ी 
नाचगाण्ांनी साचजवंत होत असतील, 
नवहये होतातच, तरी गपपांचा फड 
रंगवणाऱ्ा हयेमंतातल्ा रात्ींची सर 
त्ांना नाही. 

हयेमंता््ा रात्ी कये वळ 
माणसांनाच नवहये प्राण्ानाही जवळ 
आणतात. आवडत्ा मांजरीला मांडीवर 
घयेत, चत््ा उबयेत घयेतलयेला थंडीचा 
अनुभव काही वयेगळाच. शयेकोटीचा 
उबारा कुत्ालाही हवा वाटतो. खरं तर 
थंडीत झोपही छिान लागतये. द्ाळाची 
सुरयेल दाद पहाटयेची ललकारी दयेतये. 
अंगावरचं पांघरूण दरू सारून पूववेकडये 
नजर लावावी तर समोर््ा िुकाळ 
भवतालातून सू्ायाची सोनयेरी दकरणं 
झाडां््ा पानां््ा कडांमिून तयेजाळ 
आभा फये कीत आपल्ापाशी पोहचत  
असतात, आपल्ासाठीच.  

हयेमंताची सखी, ही थंडी 
बाळा््ा कोवळ्ा गालावर उतरतये, 
तयेवहा चतला गुलाबी हये चवशयेषण कां 
लागतं ्ाचं कोड ंउलगडतं. थंडीची 
हुडहुडी लोकरीं््ा कपड्ांची 
आठवण करून दयेतये. घरात सवयेटर, 
मफलर, गरम शालींचये राज् 
अवतरतये. गरम शालीत सवतःला 
गुरफटून घयेताना मोठ्ा झालयेल्ा 
रात्ीही अजून मोठ्ा वहाव्यात असये 
वाटू लागतये. अशा वयेळी चबछिान्ात 
गुडूप झोपा्चये सौख् का् वणायावये? 
शबदच अपुरये पडतील इथये.
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ज्ूनये कूस बदलली. अन कूस 
बदलतांना चत््ा हाताला 

लागलये तये कये सांचये मोठालये चाप. लीनानये, 
चत््ा नातीनये लावलयेलये. सारखी चत््ा 
मागये मागये दफरत चतला नटवा्ची. 
चत््ा आईचये चलपचसटक लावा्ची. 
मा् बयेबी, मा् बयेबी महणत सारखये 
चत््ा जवळ जवळ रहा्ची. ज्ू 
लहान असतांना चत््ा बा् आजीला 
पण असयेच करा्चये महणये. महणजये तसये 
बा् आजीनयेच चतला सांचगतलये होतये. 
बा् आजी महटंल्ावर चतचये मन चत््ा 
लहानपणी््ा काळात जावून बसलये. 
बा् आजी महणजये चत््ा वचडलांची 
आई. चतची सवायात आवडती व्यक्ती 
आचण बा्आजीची सुधदा ती सवायात 
लाडकी नात. त्ा काळातही बा् 
आजीनये ज्ूवर कोकणीतून कचवता 

meew. ceevemeer yeesjkeÀj

सौ. मानसी बोरकर, 
बँकये त का्यारत आहये. पुणये, आकाशवाणीवर, ्ुवावाणी व 
कामगार चवश्वये मिून नाटकये  (एकांकीका) व कथा प्रसारीत. 
ददवाळी अंकांतून कथा प्रचसद्ध. नाटकांमिून अनयेक बचक्षसये 
चमळाली. 

Oeeefpe&Ces

कये ली होती. ‘ आज्ये तुका नटी करता, 
बांदता तुका रीचबना, महजा नातीची 
रोज आ्ंकुक ्येता क्ना, महणून जगात 
महाका रावण ददसता, वचन महाका 
ददसता.. 

बा् आजी अचतश् सळस, 
सुंदर स्त्री. दोनही खांद्ावर पदर आचण 
नऊवारी साडी. ती सवतः कोकणीतून 
गोष्ी, कचवता करा्ची. पण त्ा 
साचहत्ाला चतनये टं्कये तून किी बाहयेर 
काढलयेच नाही. त्ाकाळी पोतुयागीजांचये 
राज् होतये आचण चतचये आजोबा सवातंत् 
सैचनक होतये. त्ामुळये तये सारखये एकतर 
तुरंुगात नाहीतर भूचमगत असा्चये. 
त्ा काळात आजीनये महापशाला एक 
साियेच घर बांिलये. ती तरी दकती ददवस 
भावांकडये जावून राहणार? खूप भाटं, 
कुळागारं होती तरी आजोबांनी गोवा 

मुचक्तसंग्ामा््ा लढ्ात पैशापा्ी 
फंुकून टाकली. ही बा् आजी असयेल 
तशी शांतपणये नवऱ्ाचये वागणये सहन 
करत राचहली. पण ज्ू सारखी  नात 
झाल्ावर मात्  ती वषायातलये दहा 
मचहनये तरी चत््ा बरोबर मुंबईला राहू 
लागली. ददसामाशी ती चतची मैत्ीण 
बनत होती. फक्त किी किी ती एकच 
वाक् महणाची, ‘महाका घोवाचं िरजयालं 
ना गो ज्ू..’ त्ाचा अथया ज्ूला आत्ा 
कळत होता. राजनशी लग्न झाल्ावर 
ती मुंबईहून गोव्याला आली. अचतश्  
श्रीमंत घर होतये राजनचये – पण त्ा््ा 
व्यवसा्ात प्रचंड तोटा आल्ानये मोठ्ा 
बंगला, भाट, शयेती सवया चवकावं लागलं. 
तोप्यंत चत््ा  पदरात दोन मुलं आली 
होती. पररचसथतीमुळये चतलाही नोकरी 
िरावी लागली. राजननयेही दबुईची 
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मानसी बोरकर 
बी ४, मिुराज नगर, कृषणा हॉचसपटल 
जवळ, पौड रसता पुणये - ३८
९३७००९५३१७

नोकरी िरली. ज्ू््ा नचशबात बा् 
आजी सारखयेच नवऱ्ापासून लांब 
रहाणये आलये. तारुण्ाची वषवे लांब 
राहून काढली. मुलं मोठी झाली. त्ांनी 
उच्चचशचक्षत होऊन मोठ्ा अवीनये 
अमयेरीकये त तर िाकट्ा रझीनये मुंबईत 
नोकरी िरली. दोघांनीही ज्ूला 
त्ां््ा समवयेत रहाण्ाचा आग्ह 
कये ला. पण गोव्यातल्ा मातीची सव्,   
तयेथील शांतपणा चत््ा शरीरात इतका 
चभनला होता की ती आपल्ा घरातच 
खूष असा्ची.

ब ा ् 

आ ज ी ् ् ा 
घराची पडती झाली पण दोनही मुलांनी 
मदत करुन ज्ूनये परत एकदा तये घर 
जोमानये उभये कये लये. प्रत्येक मुलासाठी 
वयेगळी खोली, पाहुण्ासाठी वयेगळी 
खोली अन् सवतःसाठी राजन समवयेतची 
एक खोली चतनये प्रकषायानये बांिून घयेतली. 
शयेजारीच राहणाऱ्ा शालीबा, चतचा 
नवरा दामू अन् मुलगी पमाची साथ 
चतला सुरयेख चमळाली होती.

पण आत्ा तर ती अमयेरीकत 
अवीकडये चत््ा सुनयेचं दसुरं बाळंतपण 
करा्ला आली होती. चतची कतयाव्य ती 
चोख पार पाडत होती.

शयेजारी झोपलयेल्ा लीनात ती 

सवतःचं लहानपण अनुभवत होती,  परत 
एकदा – लीना््ा  पचलकडये झोपलयेल्ा  
राजनला पाहून ती थरारली. फक्त चार  
ददवसांसाठी इथये अमयेरीकये त आला्. 
दबुईत राहून तो खूप बदलला. पूववीचा 
तासनतास गपपा मारणारा, चतची 
चयेष्ा-मसकरी करणारा, चत््ाशी 
मनापासून प्रयेमचयेष्ा करणारा चतचा  
राजन आज चतला परकं समजत होता. 
कमी बोलणं, अंतर ठयेवणं चतला खूप 
डाचत होतं. खरंच, बा् आजी सारखं 
नवऱ्ाच िारजयाणंच नाही मला - म’नात 
एकद’ चरया झालं.

‘ज्ू जागी आहयेस का गं ?’ जवळ 
्येत राजन महणाला. “मला माचहती आहये 
की तू खूप उदास आहयेसं. दोन ददवसांनी 
मला परत कामावर रुजू वहा्चये आहये. 
पण माझये मन तुझजवळ रेंगाळतये गं... 
मी फक्त तुला पैसये पाठचवत राचहलो. 
तू माझ्ा दोनही मुलांना उच्चचशचक्षत 
कये लंस, चांगलये संसकार ददलयेस. Hats 
of to you  ज्ू.... आता फक्त २/३ 
वषयंच बघ - मग मी इथयेच ्येणार तुझ्ा 
कुशीत - गोव्यात.’  ज्ू््ा  डोळ्ातून 
पाण्ा््ा िारा वहात होत. ‘ह्ा 
व्ात जासत गरज असतये रये सोबतीची 
– कुठ््ा क्षणी का् होईल सांगता 

्येतं का?’ ‘ज्ू, गपप बस. मी तुझ्ात 
गुंतत गयेलो तर परत जाऊच शकणार 
नाही. सवया Retirement benefit  
घयेऊन सोडा्ची ना नोकरी - खरंतर 
४ ददवस महणून तुला सांचगतलये पण 
माझये चतकीट उद्ाचयेच आहये. पलीज, 
मला सहका्या कर - परत एकदा ज्ूला 
आठवलये बा् आजीचये शबद, ‘घोवाचये 
िारजयालयेच ना..’

अमयेरीकये तील तीन मचहन्ां््ा  
वासतव्यानंतर ती भारतात ्येण्ास 
चनघाली तयेवहां लीना फुरंगटून बसली 
होती. चतची चपपल मसत लपवून ठयेवली 
होती,  अगदी बा् आजी जयेवहा ज्ू 
लहान असताना त्ां््ाकडये मुंबईला 
्ा्ची  अन् गोव्याला जाण्ास 
चनघा्ची ना तयेवहा ज्ूपण असंच 
कराची. ज्ूचये मन अन् पा् ्येताना 
खूप जड झालये होतये. ् येताना अवी महणत 
होता की मी परत गोव्याला सथाच्क 
वहा्चं ट्ा् करतो वगैरये.

गोव्यात ्येऊन २/३ मचहनये झालये 
होतये. परत ती एकटीच आपला संसार 
चालवत होती. पण आता शयेजार््ा  
शीलाबा्  बरोबर चतचये जुळून 
आलये होतये. दोघी रोज डोंगरावरील 
महाळशये््ा मंददरात जाऊन ्ा्््ा. 
तयेवढयेच खूप बरये वाटा्चये. रात्ी मात् 
खूप एकटं वाटा्चं. डोक्ाखालची 
ऊशी आसवांनी भरुन जा्ची. माझ्ाच 
नचशबात हये भोग का असयेही वाटा्चये. 
अन् असये मनात ्येत असतानाच त्ा 
ददवशी जोरात फोन खण..खणला. 
जोराची लांब बयेल महणजये अवीचाच 
असणार. चतनये पटकन फोन घयेतला. 
आज अगदी सकाळीच फोन कये ला. अवी 
बोलत होता. ज्ू ऐकत होती. चत््ा  
चयेहऱ्ावरचये भाव क्षणाक्षणाला बदलत 
होतये. फोन संपला तसा ररचसवहर ठयेवला 
अन् ती चक् खालीच बसली फतकल 
मारुन.

चतनये कपाळावरील घाम  पदरानये 
हळूच रटपून घयेतला. चयेहऱ्ावर 
सुंदर चसमतहास् पसरलये. ती ताडकन 
उठली. िावतच शीलाबा्कडये गयेली. 
‘शीलाबा् शीलाबा् आहयेस का 
ग घरी ?’ ‘अगं तुझ्ाकडये ्येणाऱ्ा 
कामवाल्ांना सांग आजच माझ्ाकडये 
्येऊन सवया बंगला नीट साफ करा्ला. 
माझ्ाही कामवाल्ांना मी सांगणारच 
आहये. अगं, अवीला गोव्यात चांगली 
नोकरीची ऑफर चमळाली आहये. 
लीनाला ्येथील कॉनवेंट सकूल मध्ये 
प्रवयेश पण चमळाला. चार  ददवसांतच तये 
्येणार आहयेत. चला कामाला लागू्ा.’ 
‘दयेव पावलो गये बा्ये  शीलाबा् महणाली. 
ज्ू िावतच घरी आली. चत््ा  बा् 
आजीची चतला प्रकषायानये आठवण आली. 
चतला नातीचये िारजयाणये होतये तये तरी मला 
चमळालये – भलये नवऱ्ाचये नसयेना का - 
लांबून ्येणारा महाळशये््ा दयेवळातील 
घंटानाद मनात ऊमयेद भरत होता. 
अन् मन गुंतत जात होतं तये नाती््ा 
िारजयाण्ावर...

शयेजारी झोपलयेल्ा 
लीनात ती सवतःचं लहानपण 
अनुभवत होती,  परत एकदा 
– लीना््ा  पचलकडये झोपलयेल्ा  
राजनला पाहून ती थरारली. फक्त चार  
ददवसांसाठी इथये अमयेरीकये त आला्. 
दबुईत राहून तो खूप बदलला. पूववीचा 
तासनतास गपपा मारणारा, चतची 
चयेष्ा-मसकरी करणारा, चत््ाशी 
मनापासून प्रयेमचयेष्ा करणारा चतचा  
राजन आज चतला परकं समजत 
होता.
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गोलू, नावाप्रमाणयेच गोल 
गुटगुटीत बाळ, गोऱ्ा 

गोबऱ्ा गालाचये. नकटये नाक, गालावर 
छिोटी खळी, हलकये  तपकीरी डोळये, 
हलक्ा भुरक्ा रंगाचये कये स.  कपाळावर 
थोडये पुढये ्येवून भुरभुर उडणारये. 
नाजूक जीवनी, हसरा बोलका चयेहरा. 
पाहताक्षणीच मन मोहवून टाकणारये 
बाळ. चार सहा मचहन्ांचा असताना 
मी त्ाला सवयाप्रथम पाचहलये, वाटा्चं 
की हा एखाद्ा राजघराण्ात जनमाला 
्ा्ला हवा होता. राजसबंडा राजपुत् 
शोभून ददसला असता. पण त्ा््ा 
नचशबात तर सवयासािारण माणसाचये 
आ्ुष् दयेखील सुखासुखी लाभणार 
नाही ्ाची पुसटशी कलपना सुद्धा 
त्ाला बघीतलये तयेवहा मनाला चशवली 
नवहती.

छिोट्ाशा गावातलये दोन खोल्ांचये 
त्ाचये छिोटयेसये घर, घरात आई नयेहा, 
वडील अचनल. आजी आजोबा आचण 
सवायंचा लाडका गोलू, त्ाची आई 

mebieerlee HegÀkesÀ

संगीता फुकये . 
चडपलोमा इन जनायाचलझम, मास कम्ुचनकये शन, सीईआरटी कोसया 
रचश्न भाषा. फ्ी लानसर, लयेचखका, सामाचजक का्याकतवी. 
नारी पत्कार भूषण पुरसकार, नाचशक आंतरराष्ट्री् चचत्पट 
महोतसव सनमानीत, जी. डी. आंबयेकर श्रम गौरव साचहत् 
पुरसकार. 
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नयेहा त्ा््ा जनमासाठी माहयेरी आली 
मुळात तयेच फार मोठ्ा संकटातून 
वाचल्ासारखी. नाकी डोळी नीटस 
असणारी ती दरु््ा खयेड्ात लग्न करून 
गयेली आचण शहरातल्ा राहणीमानाला 
सोडून चतला खयेड्ातल्ा प्रथयेप्रमाणये 
साडी, डोक्ावर पदर अशा वयेशभूषयेत 
्ावये लागलये. तशी ती बारावी चशकलयेली 
पण माहयेरी कुटंुब मोठये  प्ाया्ी वचडलांवर 
जबाबदारी जासत. तीन बचहणी व दोन 
भाऊ ्ांचये लग्न करून ददल्ानंतर 
आपल्ा सवत:््ा पाच मुली आचण एक 
मुलगा एवढ्ा जबाबदाऱ्ा त्ां््ावर 
होत्ा. पाच मुलीतली नयेहा चवर्ा 
नंबरची. लहानपणापासून एका 
खोली््ा संसारात आई वडील चार 
बचहणी व एक भाऊ एवढ्ा मोठ्ा 
कुटंुबात ददवस काढलयेलये. कळा्ला 
लागल्ापासूनच आईला घरकामात 
आचण सव्ंपाकात मदत करता करता 
चशक्षण घयेणये सुरू होतये. 

अवघी बारावीची परीक्षा ददली 
की घरात लग्नाचा चवष् सुरू झाला. 
बऱ्ापैकी सथळ बघून लग्न होऊन 
ती सासरी गयेली. अचनल मयेकॅचनक.. 
सकाळी गयेला की रात्ीच ्येणार. 
ददवसभर चहला दमवल्ानंतर सुद्धा 
सासुची चह््ावर करडी नजर की 
चहनये नवऱ्ाला काही सांगू न्ये. नवरा 
ददवसभरानंतर भयेटल्ा््ा आनंदात 
ती सगळ्ा तक्ारी चवसरून जात असये 
पण सासु््ा तक्ारी संपत नसत. चहला 
ददवस गयेलये आचण सारख्ा सारख्ा 
तक्ारी, कटकटींना कंटाळून अचनलनये 
गॅरयेजवरच मुक्ामाला सुरुवात कये ली. 
ओघानये दारु चपणये आलयेच. किीतरी 
घरी आल्ावर आईचा तक्ारींचा पाढा 
वाचून झाल्ावर मग ्ाची चतला 
मारहाण, मग भांडणं. पोटातलये बाळ 
अशाच वातावरणात मोठये  होत होतये. 
एकदाचये मोठये  भांडण करून सासुनये 
नयेहाला घराबाहयेर काढलये. गरोदर 
असूनही पोटात अन्न नाही. शयेवटी 

आई वडील माहयेरी घयेवून आलये, मग 
जरा बरये ददवस आलये. पोटभर जयेवण, 
मनासारखा आराम आचण प्रयेमाचये चार 
शबद कानावर पडू लागलये ..सुख अजून 
का् असतये?आचण मग एकये  ददवशी 
ह्ा बाळाचा जनम झाला. मुलगा 
झाला आता तरी सासर््ा मंडळीं््ा 
वागण्ात काही फरक पडयेल असये वाटत 
होतये पण नाही, परत.. ्ये रये माझ्ा 
मागल्ा..सासरी परतल्ानंतर चतची 
ससयेहोलपट सुरू झाली. घरचये करु की 
बाळाला बघू..सासु््ा तक्ारींना तर 
काही अंत नवहता. प्रयेमानये गोलू नाव 
ठयेवलयेलये तये बाळ बाळसं पकडा्चये सोडून 
सुकून गयेलये. अचनल मुला््ा ओढीनये 
आचण बा्को््ा बराच काळ््ा 
दरुाव्यानये पुनहा घरी ्येवू लागला 
होता एवढीच जमयेची बाजू. जरा कुठये  
आनंदानये जगा्ला सुरुवात झाली तर 
सासु््ा कटकटी सुरू झाल्ा, त्ात 
गोलू ची फरफट..चबचारं गोंडस बाळ 
रडून हरैाण होत असये. त्ाचये आजोबा, 
अणणाबाबा मग त्ाला उचलून बाहयेर 
घयेऊन जात. हळूहळू नवऱ्ाचये चपण्ाचये 
प्रमाण वाढलये, बाहयेर मुक्ाम वाढलये. 

नयेहा मुलाकडये बघत ददवस काढू 
लागली. गोंडस बाळ अणणाबाबा सोबत 
बाहयेर भटकून वयेळ घालवू लागलये. बाबा 
दफरवून आणा्चये, खाऊ घयेऊन द्ा्चये. 
गोलूला त्ातच आनंद वाटा्चा. पण 
त्ा््ा आनंदानये घर््ा वातावरणात 
काही फरक पडला नवहता. कटकटी, 
िुसफूस ्ाला अंत नवहता... अशातच 
नयेहा दसुऱ्ांदा गरोदर राचहली. आता 
तर चतची जासतच आबाळ होवू लागली. 
एकतर शरीर आिीच तोळामासा, त्ात 
गभायारपण, कामं चुकत नवहती आचण 
नयेहाची कोणतीच गोष् सासुला बरोबर 
वाटत नवहती. आ्ुष्ाचा जोडीदार 
वाट चुकला होता आचण त्ा सचंतयेत ही 
हरवून जात होती. अिूनमिून कोणी 
माहयेरचये आलये की तयेवढाच ददलासा. 
जवळच सासर असणारी मोठी बचहण 
अक्ा ककंवा आत्ा कोणीतरी चक्र 
टाकून जात. चत््ा ह्ा दरुावसथये््ा 
बातम्ा माहयेरी पोहोचल्ा की सवायंची 
चवशयेषत: आई््ा जीवाची घालमयेल 
होत असये. 

अशातच एक ददवस सासूनये, 
बाळंतपणाचा खचया नको महणून 
काहीतरी कुरापत काढली आचण मग 
परत एकदा नयेहाची रवानगी माहयेरी 
झाली. खपपड झालयेलये गाल, पांढरी 
दफक्ट पडलयेली नयेहा माहयेरी आली तरी 
मनानये व काळजीनये अचनल जवळ व 
आपल्ा संसारातच अडकलयेली होती. 
अचनल मात् सवायाथायानये कटकटीतून 
सुटला होता. आईची बडबड नाही 
की बा्को पोराची जबाबदारी नाही. 
त्ाला आता काम संपलये की एकमयेव 
काम उरलये होतये, चपणये...

मामा््ा गावाला आल्ानंतर 
गोलूचये मात् लाड वहा्ला लागलये. 
मामा, दोन मावशी, आजी, बाबा..
माचगतलये तये चमळा्ला लागलये. नयेहाची 
पण तब्येत जरा बरी झाली. आई 
वचडलांना आपलये ओझये नको महणून तशा 
अवसथयेतही ती सवत:साठी काम शोिू 
लागली. एवढ्ा वाईट पररचसथतीत 
नवरा सुद्धा साथ दयेत नाही महणून चतनये 
चनचि् कये ला की दसुरये बाळ झाल्ावर 
आई वचडलां््ा आसपास राहून दोनही 
मुलांना एकटीनयेच वाढवा्चये, सासरी 
अपमान सहन करा्ला परत जा्चये 
नाही. नाही महणता आता अचनलनये 
चतला फोन करणये सुद्धा बंद कये लये होतये 
आचण तो पूणयापणये दारु््ा आहारी गयेला 
होता. त्ाची प्रकृती खालावत गयेली 
आचण एक ददवस चनरोप आला की तो 
चसरी्स आहये. त्ाला चत््ा माहयेर््ा 
हॉचसपटलमध्ये दाखल करण्ात आलये 
आहये. शयेवटी बा्कोच ती, सवयाकाही 
चवसरून एक लयेकरु हाताला, एक पोटात 
घयेवून नवऱ्ाची सयेवा करु लागली. गोलू 
लहान असल्ामुळये त्ाला सुद्धा तये काही 
ददवस दवाखान्ात काढावये लागलये. तो 
आईला सोडून रहा्ला त्ार नवहता. 
अशा रीतीनये त्ा लहानग्ा जीवाची 
आईबरोबर िावपळ होत होती. 

एकये  ददवशी चत््ा सासर््ा 
मंडळींनी चतला सांचगतलये की त्ाला 
आता रठक वाटतं्, घरी घयेवून जा्ला 
सांचगतलये आहये, आमही सवया गावी जातो 
तू आता माहयेरी जा, हॉचसपटलचये बील 
भरण्ासाठी चत््ा आई वचडलांकडून 
काही पैसये घयेतलये आचण तये सवयाजण त्ाला 
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घयेवून गयेलये. चत््ा वचडलांना दसुऱ्ा 
ददवशी चनरोप चमळाला की अचनल 
गयेला, चत््ावर आभाळ कोसळलये. 
साडयेतीन-चार वषायंचा मुलगा सोबत 
आचण सातव्या मचहन्ाची गरोदर. 
तशीच सासरी गयेली, चतला चतथये 
पाहुण्ासारखये वागवण्ात आलये, जसये 
काही चत््ा नवऱ्ा््ा मृत्ूला ती 
कारणीभूत होती. लहानग्ा गोलूला 
काही कळयेना का् सुरू आहये, अणणा 
बाबा दफरा्ला नयेत नाहीत की 
कोणी त्ा््ाकडये लक्ष दयेत नाही. तो 
एका कोपऱ्ात शांतपणये बसून होता. 
चतसऱ्ा ददवसा््ा चवसिंनंतर चतला 
चत््ा नातयेवाईकांसोबत एक बाळ 
पोटात, एक बोटाशी अशा अवसथयेत 
घराबाहयेर हाकलण्ात आलये. नवरा 
खाललास, आता तुझये इथये काही नाही. 
परत तुझये तोंड आमहाला दाखवू नकोस.

द:ुखी व अपमाचनत ती माहयेरी 
परतली, नयेहमीसाठी. गोलूला फार 
रडा्ला ्ा्चये. माझ्ा मममीला त्ा 
लोकांनी घराबाहयेर काढलये. तये सवयाजण 
फार वाईट आहयेत, चत््ा सोबत 
भांडलये. असये सगळ्ांना सांगा्चा. 
महणतात ना, खरयेच आहये तये. लहान 
मुलये ओल्ा मातीसारखी असतात, 
जशी घडवली तशी घडतात. हळूहळू 
सवायं््ा साचनध्ात त्ाला ्ा 
घटनांचा, त्ा््ा गावाचा, चतथल्ा 
बोलीभाषयेचा चवसर पडू लागला. दोन 
मचहन्ांनंतर नयेहाला मुलगी झाली. 
गोलू सारखीच गोड. तो आपल्ा 
बचहणीचये कोडकौतुक बघण्ात रमू 
लागला.चत््ा सासरचये मात् कोणीही 
दफरकलये नाही. गोलू््ा मनात घरात 
चालणाऱ्ा चचायंवरुन एक गोष् घट् 
रुतून बसली की त्ाचये गावाकडचये 
आजी आजोबा फार वाईट आहयेत, 
त्ा््ा बचहणीला बघा्ला सुद्धा आलये 
नाहीत. 

कालांतरानये नयेहानये घरकाम करुन 
आई वडील व चत््ा पयेक्षा मोठी बचहण 
(जी चतचा पचहला नवरा वारल्ामुळये व 
पुनहा दसुरये लग्न कये ल्ावर तोही दारुडा 
चनघाल्ामुळये त्ाला ही सोडून आई 
वचडलांचा आिार होवून रहात होती) 
सोनाली ्ांना हातभार लावा्ला 

सुरुवात कये ली. ्ा कालाविीत नयेहा््ा 
सासर््ा मंडळींनी एखाद दोन वयेळा 
गोलू सोबत बोलण्ासाठी फोन कये ला 
पण नयेहानये त्ांना रागानये गोलू सोबत 
बोलू ददलये नाही. समजा एखाद्ा 
वयेळयेस मामानये गोलूला त्ांचा फोन 
ददला तरी तो आजोबांना "तुमही फार 
वाईट आहात" एवढये बोलून फोन बंद 
करत असये. अशा रीतीनये नयेहाची मुलगी 
परी दहा मचहन्ाची झाली व पुनहा 
एकदा नयेहा््ा आ्ुष्ाला प्ाया्ानये 
गोलू व परी््ा आ्ुष्ाला कलाटणी 
चमळाली. 

नयेहा््ा आत्ानये नयेहा साठी 
चत््ा गावातलये एक सथळ सुचवलये. 
मुलाचये लग्न कुठल्ाशा छिोट्ा 
कारणानये जमत नवहतये महणून तये ्ा 
दोन मुलां््ा आईसोबत त्ाचये लग्न 
करा्ला त्ार झालये. परीला  नवीन 

घर चसवकारणार होतये पण गोलूला मात् 
आईपासून दरु रहावये लागणार होतये. 
तो मामा््ा गावाला राहणार होता. 
तो ही त्ार होता, सगळये माहयेरचये ही 
त्ार होतये फक्त नयेहाला मान् नवहतये 
की चतला चत््ा मुलापासून दरु रहावये 
लागयेल. चतची समजूत काढण्ात आली 
की तुला हवये तयेवहा त्ाला भयेटता ्येईल. 
 तो शहरात राचहला तर त्ाचये चशक्षण 
चांगलये होईल. 

एकदाची ती त्ार झाली पण 
्ा गोष्ीची भनक चत््ा आिी््ा 
सासर््ा मंडळींना कुठून तरी 
चमळाली आचण एक वषयाभर चतची 
काहीच खबरबात न घयेणाऱ्ा मंडळींचये 

फोनवर फोन सुरू झालये. आमहाला 
गोलूला भयेटा्ला ्ा्चये आहये. एक 
ददवस सवयाजण ्येवून िडकलये. गोलूला 
खाऊ आणला, त्ाला बोललये की तुला 
अणणाबाबा दफरा्ला घयेवून जातील, 
मोबाईल खयेळा्ला दयेतील. तू आपल्ा 
घरी चल..तुझी मममी वाईट आहये, 
दसुऱ्ा माणसा सोबत लग्न करतये आहये. 
गोलू््ा मनात आईचवष्ी बंडाचये 
बीज पयेरूनच तये परत गयेलये. अवघ्ा 
पाच वषाया््ा मुला््ा मनाची दकती 
चद्िा मनःचसथती झाली असयेल. कये वढी 
घालमयेल होत असयेल. अखयेर त्ानये 
तडजोडीचा मागया चसवकारला, जो 
समोर असयेल तो आपला, जो लाड 
करयेल तो आपला. 

अचनल््ा वषया श्राद्धा््ा 
चनचमत्ानये गोलूला गांवी घयेवून ् येण्ाचा 
चनरोप चमळाला तसये नयेहाचये आई वचडल, 
नयेहा, गोलू सवयाजण गयेलये. का्याक्म 
संपल्ावर नयेहा सोबत सवयाजण भांडलये 
व तू आता लग्न करणार आहयेस तर तुला 
आता आमचा मुलगा चमळणार नाही 
महणून गोलूचा ताबा घयेतला व चतला 
नयेहयेमीप्रमाणये हाकलून ददलये. 

नयेहाचये लग्न झालये, चार ददवसांत 
परत पाठचवण्ा््ा अटीवर नयेहाचा 
नवीन दीर गोलूला घयेवून आला होता. 
पण गोलू एकदम परक्ासारखा वागत 
होता.. माझ्ा आईनये पळून जाऊन 
दसुऱ्ा माणसा सोबत लग्न कये लये आहये 
आचण आता ती माझी आई नाही. मला 
माझ्ा अणणा बाबाकडये जा्चये आहये, 
असये परत जाताना महणून गयेला. 

परवा गोलू््ा वाढददवसा््ा 
शुभये्छिा दयेण्ासाठी मावशीनये फोन 
कये ला तर गोलूनयेच फोन घयेतला आचण 
"मी दसुला मुलगा बोलतो आहये, गोलू 
बाहयेल गयेला आहये" महणून गोलूनये फोन 
बंद कये ला.

संगीता चगरीश फुकये   
नाचशक
९४२०३६२१९५

द:ुखी व अपमाचनत ती माहयेरी 
परतली, नयेहमीसाठी. गोलूला फार 
रडा्ला ्ा्चये. माझ्ा मममीला त्ा 
लोकांनी घराबाहयेर काढलये. तये सवयाजण 
फार वाईट आहयेत, चत््ा सोबत 
भांडलये. असये सगळ्ांना सांगा्चा. 
महणतात ना, खरयेच आहये तये. लहान 
मुलये ओल्ा मातीसारखी असतात, 
जशी घडवली तशी घडतात. हळूहळू 
सवायं््ा साचनध्ात त्ाला ्ा 
घटनांचा, त्ा््ा गावाचा, चतथल्ा 
बोलीभाषयेचा चवसर पडू लागला.



efoJeeUer 2019

mvesnebpeueer

76

एक दगड कष्ाचा
एक दगड काळाचा
एक दगड त्ागाचा
वातसल्ाचा थर घाटासाठी वापरा्चा
अशी सुरयेख चूल घरोघरी असलयेली
घर सांभाळणारी ....घर जोपासणारी
चतचयेच नाव गृह सवाचमनी ,गृहलक्मी ,
घरिनीन ,
अशी गृहघरानये वयेढलयेली ,घरभर घुमणारी भोवऱ्ा 

सारखी
दगं आचण अतृप्
कुठये  कुठये  ककंवा बहुतयेक घरातून चशजणाऱ्ा पदाथायं््ा 

खमंग वाफा बाहयेर
दरवळतात आचण दरू दरू पसरतात आचण कुणी त्ा 

चचवष् वाफांची वाक्ये घडवतात
मथळये पाडतात 
आिुचनक सवतंत् स्त्री ,स्त्रीचा चवकास स्त्रीची प्रगती 

पथावरील वाटचाल इत्ादी इत्ादी

[e@. efJeefvelee DeeHeìs

डॉ.चवचनता आपटये 
एक ्शसवी सूत्संचालक, मुलाखतकार, छिोट्ा पडद्ावर 
सी.आ्.डी सारख्ा माचलकांमिून चमकलयेली अचभनयेत्ी, 
लयेचखका, पॅरीसमध्ये सं्ुक्त राष्ट्रसंघा््ा  प्ायावरण चवभागात 
(UNEP ) जनसंपकया  सललागार, आता तयेर पॉचलसी सेंटर ्ा 
आंतरराष्ट्री् पातळीवर प्ायावरण चवष्क काम करणाऱ्ा 
संसथयेची संसथापक आचण अध्क्ष.

ceePeer Deepeer
mebmkeÀeje®es efJeÐeeHeerþ - 

कानामनाला वाक्ये गोड लागणारी
आकडयेवारीची प्रगती तर सू्ायाप्यंत पोचणारी,
संध्ाकाळी कातरवयेळी दमून भागून उजव्या डाव्या 

हातातील
पसया, पुडकी चन चपशवी सांभाळीत घरी परतणारी ती 

गागवी मध्मवगवी ती त्ा  मथळ्ांची मालकीण
पसया््ा हुद्ाबरोबरच सांभाळून आणलयेल्ा त्ा 

वाक्ांची लाकडये चुलीला लावतये
अचिक लवकर चहा वहावा महणून
चहा््ा तरतरीतच पंख आवरून घ्ा्ला हवयेत
आचण मग कुकर, मग पोळ्ा, मग फोडण्ा, 

थोरापोरां््ा मनिरण्ा नोकरां््ा, काचण्ा
दकतीतरी िागये, घट् जखडून ठयेवणारये
सगळाच चशणावता, चशजणारी  तीच
आचण चशजवणारी तीच
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कचव्त्ी इंददरा संतांची ही 
कचवता महणजये जवळपास चाकरमान्ा 
चस्त्र्ांचं प्राचतचनचिक सवरूप. 
मध्मवगायात जगणारी स्त्री ् शसवी होतये 
तयेवहा ती ्ाच मागायावरून गयेलयेली असतये 
असा मला वाटतं. एखाद्ा चनवांत 
संध्ाकाळी सवतः््ाच चवचारात मी 
दगं रहातये तयेवहा मला अशा दकतीतरी 
चस्त्र्ा अदशृ्पणये माझ्ा बरोबर 
वावरताना  ददसतात. त्ा पाउल 
वाटयेवर मला सवयाप्रथम ददसतये ती माझी 
आजी. चवलक्षण सुंदर , गोरीपान, 
घारये डोळये,  उंच शयेलाटा बांिा व सतत 
का्यामग्न असलयेली माझी आजी महणजये  
कचवतयेची नाच्का असं मी चतला 
महणा्ची. सुख फारसं किी चत््ा 
वाट्ाला आलं नाही पण दःुखाचा 
किीच चतनये बाऊ कये ला नाही. व्ा््ा 
१२ व्यावषवी लग्न बंिनात अडकली 
तयेवहा चतचा नवरा महणजयेच माझये 
आजोबा ४३ वषायंचये होतये व तो त्ांचा 
चतसरा चववाह होता.   लग्ना््ा पचहल्ा 
रात्ी अंगापयेक्षा बोंगा असलयेल्ा त्ा 
नऊवारी साडीचये ओचये पदर सावरत 
घरात जमलयेल्ा ५० माणसांचा 
सव्ंपाक करण्ाचं काम चत््ावर 
सोपवलं व तये चत््ाच गळ्ात पडलं. 
नंतर चनसगाया््ा चक्ात अडकलयेली 
ती नवऱ्ाचा जुगारीपणा त्ामुळये 
आलयेल्ा जप््ा, मुलांची दखुणी खुपणी 
काढत संसार रयेटत राचहली. चतची 
काही सावत् मुलं चत््ापयेक्षा व्ानी 
मोठी होती. ् ा रहाटगाडग्ात आणखी 
एक घाला दवैानये घातला व ती चविवा 
झाली. व् तयेहतीस, पोटी एक मुलगी, 
चशक्षण  जयेमतयेम नवऱ्ानये कजायाचशवा् 
काहीही मागये ठयेवलं नाही चबचारीला 
अश्रू पुसा्लासुद्धा वयेळ नवहता. पण 
्ा दःुखाची पुसटशी जाणीव सुद्धा 
चतनये किीही कोणाला करून ददली 
नाही. अगोदर दाईचा व नंतर नसयाचा 
पयेशा सवीकारला व तळयेगाव जनरल 
हॉचसपटल मध्ये ती रुजू झाली . 

अखंड कष् करणारी चतची 
मूतवी माझ्ा आजही डोळ्ासमोर 
आहये. चत््ा ददुदैवाशी लढताना चतनये 
किीही हार मानली नाही उलट ती 

इतकी उतसाही होती की  कामातला 
बदल हीच चतची चवश्रांती असा्ची. 
सव्छिता, टापटीप ,नयेटकये पणा हा चतचा 
सथा्ीभाव. सवत:ची द:ुख बाजूला 
सारून दसुऱ्ाला  मदत करा्ला 
सतत त्ार. दकती कष् करा्ची ती 
पण दःुखात सुख शोिण्ाकडये चतचा 
कल असा्चा. हॉचसपटलची इतकी 
कष्दा्क नोकरी पण त्ानंतर ती 
उतसाहानये नाटकात कामं करा्ची, 
खूप रट्पा  काढा्ची, तळयेगावात तर 
ती अगदी प्रचसद्ध. सगळ्ा गावाला 
लोणची, मुरंबये, पापड कुरड्ा करून 
द्ा्ची. कोणाला काही कमी पडत 
असयेल तर हात पुढये मदतीसाठी. 
मला आजही चतचा चवचार मनात 
आला की  वाटतं की  सकारातमक 
चवचारांचा प्रभाव असयेल तर प्रचतकूल 
पररचसथतून मागया काढता तर ्येतोच 
पण सवत:बरोबर दसुऱ्ांना सुिा आनंद 
दयेता ्येतो. 

तीस वषया तळयेगावात नोकरी 
करून चनवृत् झाल्ावर ती पंढरपूरला 
काही वषया आचण नंतर उवयाररत आ्ुष् 
आळंदीला राचहली. सवतःची छिोटी 
घयेतलयेली खोली,  आ्ुष्भर साठवलयेल्ा 
पै पैशातून नातवंडांना, जाव्ांना 
काहीतरी दयेत राहण्ाचा चतचा उतसाह 
किीही कमी झाला नाही. हॉचसपटल 
मध्ये एकदा संध्ाकाळ््ा वयेळी ती 
राऊंड घयेत होती एका वॉडया मध्ये नाक 
डोळये लाल करून मुसमुसणारी तरुणी 
बघून ती थांबली. एकदा वाटलं चतला 
की असयेल काहीतरी दकरकोळ पण 
बराच आरडाओरडा चालू होता व ती  
मुसमुसणारी तरुणी तोप्यंत जवळजवळ 
वयेदनयेनये कळवळा्ला लागलयेली होती. 
आजीनी एका नजरयेतच चतची अवसथा 
ओळखली व चतला लयेबररूम मध्ये 
तातडीनये नयेलं. हॉचसपटल मिली सगळी 
माणसं चतला काहीतरी सांगा्चा 
प्र्त्न करत होती पण आजी फक्त त्ा 
तरुणीची सुटका करण्ा््ा प्र्त्नात 
होती. त्ा तरुणीनये मुलाला जनम 
ददला. चशरसत्ा प्रमाणये चतचा फॉमया कुठये  
आहये ्ाची चौकशी कये ल्ावर चत््ा 
लक्षात सगळा प्रकार आला. मुलगी 

अनाथ होती त्ातच ददवस गयेल्ावर 
काही कारणांनी चतला नवऱ्ानं पण 
नांदवा्ला नकार ददला होता आचण 
त्ाचमुळये ती वयेणा ्येऊन चववहळत 
होती तरी चतला हॉचसपटल मध्ये भरती 
करून घ्ा्ला कोणी त्ार नवहतं. 
आता खरी परीक्षा होती,  हॉचसपटलला 
चत््ा नातयेवाईकांची नावं, पत्ा सगळं 
पाचहजयेच होतं नाहीतर का्दयेशीर 
अडथळये आलये असतये. आजीनये कुठल्ाही 
प्रकारचा चवचार न करता शांतपणये त्ा 
मुलीची पालक महणून सवत:चं नाव 
लावलं गंगुताई ओक. इतकच करून ती 
थांबली नाही चतचं संपूणया बाळंतपण 
चतनये सवतः््ा घरी कये लं. पुढये चतलाही 
नरसयंगचा कोसया करा्ला लावला 
व सवतः््ा पा्ावर उभी कये ली. 
त्ा ददवसानंतर ज्ा पयेशंटचं कोणी 
नसयेल त्ांचं पालकतव चसवकारा्ची 
जबाबदारी आपोआपच आजीवर आली 
व चतनयेही ती न कुरकुरता चनभावली. 

रोजचा ददवस उतसवासारखा 
साजरा करणाऱ्ा माझ्ा आजीचा 
ददवाळीतला उतसाह तर आगळा 
वयेगळा असा्चा. घरदार चकचकीत 
करून पा्ली पा्ली फराळाचं 
करून सगळ्ा आजूबाजू््ा लोकांना 
वाटा्चं . पहाटये ४ वाजल्ापासून 
घंघाळभर पाणी उकळून पाटावर बसून 
सगळ्ांना औक्षण करून अक्षरश: 
अंघोळीला ढकला्चं. घरातला कोपरा 
आचण कोपरा चत््ा उतसाहा््ा 
आवयेगानये उजळलयेला असा्चा. 
आजी जाऊन  ३८ वषया झाली पण  
प्रत्येक दीवाळी मध्ये ती सूक्मरुपानये 
माझ्ा अवतीभवती वावरत असतये . 
माझ्ाकडून दीवाळी््ा सवागताची 
सगळी व्यवसथा तीच तर करून घयेतये व 
वषयाभराची ऊजाया मला दयेऊन जातये .

डॉ . चवचनता आपटये
७, हयेमदत्, मृत््ुनज् कॉलनी, 
कोथरूड, पुणये ४११०३८
९८२२०९१५३७  
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cesOee ceeOeJe lesuebie

मयेिा मािव तयेलंग
चवचवि माचसकांमिून ,ददवाळी अंकातून कथा, कचवता आचण 
लयेख प्रचसद्ध. नाटक,एकांदकका, नाट्येछिटा,प्रवास वणयान, 
कचवतयेचं पुसतक,प्रश्न, उत्रा््ा माध्मातून त्ार झालयेलये 
"रंग उमलत्ा मनाचये"हये पुसतक. सात पुसतकांचये लयेखन..एका 
एकांदककये चये सादरीकरण..

l³ee®eb 
DeefmlelJe...
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प्रसन्न पहाट होती, छिानसा वारा 
सुटला होता..

प्रवासाचा आनंद वाटत होता 
कारण चहरवागार चनसगया साथीला 
होता.

किी ररमझीम तर किी िुंवािार 
पडणा-्ा पावसाचा मनमुराद आसवाद 
मी घयेत होतये..

सचंब चभजलयेली स्ुष्ी पाहून वाटत 
होतं..

जणू परमयेश्वर आनंदाची उिळण 
करीत आहये...

चहरवा शालू नयेसलयेली िरणी 
माता, त्ात डोंगरातल्ा ददसणा-्ा 
काळ्ा कातळाचा रंग खूप सुखावत 
होता..

दरूवरुन वाहणारा चनवांत 
िबिबा..

तर कुठये  चनसगायानये आकारलयेलं 
छिानसी तळी,

्ा सुंदर  रुपाकडये पाहून मन खूप 
प्रसन्न झालं होतं.

कुठये  झुळझुळ वहाणारी नदी 
तर कुठये  वाट काढत आलयेलं हळुवार 
वहाणारं पाणी..

चहरवंगार नाजूक गवताचं पठार. 
त्ा गवता््ा पात्ावर असणारये 
पावसाचये, गवता््ा पात्ाला  
पयेलवतील असये गोंडस थेंब...

आता मात् पाऊस थोड्ा वयेळ, 
चवश्रांतीसाठी  गयेला होता...

       सवयात् लखख उजाडलं होतं.. 
चहरवा रंग वयेगळंच सौंद्या लयेवून सुरयेख 
ददसत होता..

चहरव्या रंगातल्ा छिटा मनाला 
मोहवत होत्ा...

खरंच ,मन प्रसन्न असलं की सगळं 
कसं छिान वाटतं...

काल प्यंत मनात साठलयेलं मळभ 
दरू होतं होतं...

मळभ फारचं असवसथ करणार 
होतं. काळजाला कुठये  तरी दखुावणारं.

घडलं असं होतं...माझ्ा 
जाव्ाचा अपघात झाला होता..

      फोन वाजला. कोण बोलत्ं? 
अहो मोठ्ांनी बोला, नीट ऐका्ला 
्येत नाही. आपण कोण बोलता्? 
मी चमसयेस दयेशपांडये बोलती्ये..आपण 
कोण?... रमयेश दयेशपांडये, हो तये माझये 
चमसटर..रमयेशचा अपघात झाला 
आहये. आमही त्ांना आता कल्ाण््ा 
संजीवन हॉचसपटलमिये एडचमट कये लं्ं...
अपघात झाला..फोन त्ाची बा्को...

रयेवानीच उचलला होता का् 
?कये वहा ?कुठये  ?कसा ?नयेहमी सहज 
्येणारये भावनयेनये थबथबलयेलये शबद..

       का् झालं रयेवा? अगं,रडतये 
का? कुणाचा फोन होता? सासूबाई 
कडयेवर एक वषाया््ा अवंतीला घयेऊन 
चवचारत होत्ा. मागून अमये् आला 
तीन वयेळा चालता चालता लुडकत ्येत 
होता. आताच बाबा,बाबा महणू लागलये 
होतये दोघं, दोघं जुळी गोंडस बाळं..

आई सतत चवचारत होत्ा अगं, 
का् झालं? सांगतयेस का? जीव जाईल 
माझा. काही क्षणात रयेवा शुद्धीवर 
आली महणाली, "आई, आई, रमयेशचा 
अपघात झाला. "का् ? घाबरुन 
त्ांनी अवंतीला खाली ठयेवलं आचण 
डोक्ाला हात लावून रडू लागल्ा. 
फोन कुणी कये ला होता ..रत्ावर््ा 
कुणीतरी.. का्? आता तो कुठये  आहये?..
तो कल्ाण््ा संजीवन हाँचसपटलमिये 
आहये.

बापरये, आता का् करा्चं? 
थांबा घाबरु नका..तो माणूस महणत 
होता की तये रमयेश माझ्ाशी बोलत 
होतये. त्ांनीच आपला फोन नंबर ददला. 
परमयेश्वरा साभाळ रये माझ्ा बाळाला..

       अपघात फारच भ्ानक 
झाला होता. जोरजोरात कोसळणा-्ा 
पावसानये हवा िूसर होती. वा्परनये 
काच पुसत पुसत रमयेश  रसता शांतपणये 
मागये टाकत होता. पण समोरचा मोठा 
खड्ा जो पाण्ानये भरलयेला होता त्ात 
गाडीचं पुढचं चाक इतकं जोरात जाऊन 
उंच उडलं. त्ा जोरामुळये गाडी दोन 
वयेळा उलटी, पालटी होऊन समोरुन 
्येणा-्ा ट्क वर जाऊन  आदळली. 
गाडी सगळ्ा बाजूनये वयेडीवाकडी 
चयेपली गयेली. रमयेश खूपच घाबरला 

पण अशावयेळी मन चसथर ठयेवणये गरजयेचये 
असतये आचण त्ा भ्ानक संकटातून 
मागया काढा्चा कसा हये तो जाणून 
होता.. त्ा््ा डोक्ाला मात् दखुापत 
झाली नवहती. नशीबच होतये. बाकी 
शरीराचा एकही भाग असा नवहता 
की कुठये  जखम नाही. गाडीतून बाहयेर  
पडा्चये कसये? भरपूर बघये,कोणी मदत 
करणारये प्र्त्न करत होतये पण कोणतयेच 
दार उघडणं शक् नवहतं अखयेर रमयेशनये 
शक् तयेवढा जोर लावून पा्ानी 
गाडीची समोरची काच फोडली आचण 
बाहयेर पडला पण त्ामुळये डोक्ात, 
डोळ्ात, हातात, पा्ात सगळीकडये 
काचा घुसल्ा रंक्तबंबाळ रमयेशला 
रस्ावर््ा लोकांनी हाँचसपटलमिये 
नयेलये अखयेर उपचार सुरु झालये..

      रमयेशनी घर््ा सगळ्ांना 
फोन कये लये. घरुन बरयेच जण कल्ाणला 
चनघालये. सगळीकडये बँनडयेज बांिलयेला 
रमयेश भ्ानक ददसत होता पण त्ाचा 
आतमचवश्वास, मनाचा सं्म ्ामुळये 
तो तरला होता. ट्येकर असल्ामुळये 
संकटातून  मागया काढताना का्, का् 
करा्चं हये त्ाला माचहत होतं. त्ाचा 
त्ांनी पुरयेपूर वापर कये ला पण हये का 
शक् झालं कारण एवढ्ा मोठ्ा 
अपघातात त्ा््ा डोक्ाला मार 
बसला नवहता.उपचार सुरु झालये हात, 
पा्ाला ब-्ाच रठकाणी टाकये  पडलये 
होतये तीन बरगड्ांना खूपच दखुापत 
झाली होती पण डॉकटरां््ामतये 
शरीराची कुठये  मोठी मोडतोड झाली 
नाही. एक मचहन्ा््ा चवश्रांती नंतर 
बरं वाटयेल. इथये जाणवतो तो परमयेश्वर..

 परमयेश्वराचं अचसततव प्रत्क्षात 
अनुभवलं...

परमयेश्वर असतो आचण तो आपल्ा 
सारख्ा साध्ा,सरळ भक्तां््ा 
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पाठीशी नक्ी असतो. असा,परमयेश्वर 
,ती  शक्ती ,आपल्ा पाठीशी आहये 
असा अनुभव खूप वयेळा ्येतो पण आज 
जये जाणवलं तये शबदांपचलकडचं होतं. 
दरूवरुन िुक्ा््ा ढगावर आरुढ 
होऊन आला होता बापपा ...छिोटी 
गोंडस बाळं,त्ांची आई,आचण छिानसा 
बाबा सगळ्ांना घयेऊन आला आचण 
हसत,हसत.. अलगद त्ां््ा राज्ात 
सोडून गयेला. प्रत्येका््ा डोक्ावर 
आशीवायादाचा हात ठयेऊन सुखी रहा 
महणून परत त्ा पांढ-्ा शुभ्र ढगात 
चनघून गयेला..

बापपा तू खरचं आहयेस..दकती 
भाग्वान आमही.. तू आमहाला 
ददसलास..

काहीतरी नक्ीच आमही पुण् कये लं 
असणार..

चचमुकला चचवचचवणारा संसार 
मोहरला. फक्त तुझ्ा असण्ानी आचण 
आम््ा मनातल्ा जमयेल तशी पण 
मनापासून कये लयेल्ा भक्तीनी तो संसार 
परत फुलला..

    अशीच कु्पा असू दये ..तुझ्ा 
्ा साध्ा, भोळ्ा भक्तांवर ठयेवशील. 
नक्ी.. खात्ी आहये. कुणा््ा रुपात 
्येशील खरंच सांगता ्येत नाही..काल 
तर तू लाल गाडी््ा रुपात आलास. 
दरू वर तुला पाहीलं तर तुझं दकती 
गोंडस रुप होतं पण किी बदललं तुझं 
रुप? असं महणण्ाचं कारणचं रमयेश, 
त्ा््ा लाल गाडीत होता आचण 
रमयेशला वाचवण्ासाठी गाडीनी 
सवतः तो भ्ंकर अपघात सहन कये ला 
होता, चत््ा लाडक्ा रमयेशला 
वाचवलं होतं. जणू गाडी््ा रुपात 
परमयेश्वर त्ा््ा जवळच होता..
महणूच वाटलं की बाबा, तू किी रुप 

बदलून आलास? परमयेश्वरा..खरंच 
िन् आहयेस.. तू ढगात उंच,उंच कुठयेतरी 
असतोस वरुन तुला सारं ददसावं 
महणून ना? तू दरू असतोस पण मनात 
आतल्ा मनाला आमहाला तू कुठये  तरी 
जाणवतोस. दकती छिान जाणवतोस..
असंच असू दये रये तुझं छिानसं अचसततव! 
तुझं अचसततव सगळ्ां््ा मनात असू 
दये आचण तू गरज असणा-्ांसाठी िावून 
्ये ..हये मी सांगणारी कोण?पण माणूस 
जयेवहा असा भावूक होतो ना तयेवहा असा 
प्रसंग कोणावरही ्येऊ दयेऊ न्ये असचं 
महणतो ना...आता््ा ्ा प्रसंगावरुन 
खरंच आमही चशकलो की तुझ्ा 
अचसततवाची मनातून आतल्ा मानात  
दकती गरज असतये.
सौ.मयेिा मािव तयेलंग
४७८ /अ शचनवार पयेठ.
ओम अपाटयामेंट.. पुणये..३०  
मोबा. ९६७३७६४२९९ 
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सौ.सीमा चशरीष गांिी
अनयेक वषायंपासून काव्यलयेखन, लचलत लयेखन, मनाचये सोहळये 
काव्य संग्ह प्रकाशनाचिन ,नवा गंि नावाचा ्ूट्ूब चँनयेल 
व मराठी कचवतांचा बलॉग. अनये ददवाळी अंकातून कचवता व 
लयेख सातत्ानये प्रचसद्ध.

efÒe³e 
HeeJemee...

खरतरं बोला्चये असतये खपू काही...
पण शबदच सचुत ंनाहीत...
त ू ्येतोस तयेवहा सारये शबद... सारये 

अथया...
तलुा चबलगतात ...
त ूमात् हसतोस ...
माझी तलुा व्यक्त करण्ाची िडपड 

पाहतोस...
तरीही हसतोस ...
मनमुराद बरसतोस माझ्ा शबदाचंये 

लाड करतोस...
किी शबदाचंये हात िरून प्राजक्ता 

सोबत गंिचगरकी घयेतोस... गुलाबाचा 
काटयेरी श्वास अलगद सोडवतोस...
बकुळ फुलाचंये उमलतये मोती अलवार 
उिळतोस...किी मृगजळासारखा 
इंद्रिनशुी वयेि घयेतोस वयेड्ा मनाचा...
दकती लुभावतोस ...
शबदानंा सवतः भोवती चगरक्ा 

मारा्ला लावतोस... ढगाचंये, िकु्ाचंये 
सदंभया बदलत राहतोस सतत...
आषाढातली एखादी साजं उगाच 

हळवी करतोस...
पक्षां् ्ा पंखावंरची हुरहुरती थरथर 

...
अन ्पानापानातनू ओघळणारा,
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चहरवाईचये रंग रानोमाळ उिळणारा...
रानभरी पाचूनये अवघये रानोमाळ 

मंतरणारा ...
आनदं लहरी...
सरींवर सरी...
मन झपझुाया होतये...
"तमु आ ग्ये हो...नरू आ ग्ा , नही 

तो चचरागोंसये लौ जा रही थी... जीनयेकी 
तमुसये वजह चमल ग्ी ह.ै..बडी बयेवजह 
सजंदगी जा रही थी..."
खरचं रये 
ह्ा शबदानंी असचं तलुा चबलगलयेलं 

असावं ...
शबदाचंं चादंणं फक्त तझु्ावर 

उिळावं...
तझु्ा ्ा रंग गंि आश्ाची भूल 

मनावर भरुळ घालतये ,तलुा तझु्ा 

सरीं््ा फटकाराचंये भान तरी उरतये 
का रये...तहूी वयेडाच होतोस... किीतरी 
व्यक्त करना माझ्ा शबदावंर तहुी 
मा्ा करतोस... सावळाच त ू ...शबद 
ही सावळये...ओल्ा सरींची शबद 
रयेखाटणारी ही बोटयेही सावळी...
व्ाबरोबर वाढतय्े  लज्त तझु्ा 

मयेघमलहारात सचबं होण्ाची...
ददवस तझुये माझये...भलूुन चभजण्ाचये...
तझुये अमूतया ...लाघवी रुप किी 

वळणदार... किी आतयातयेचये आरव...
अगाि तझुी मचहमा...तझु्ासारख्ा 
तचू...तझु्ा सारखा फक्त तचू...
तोच पाऊस...
तयेच कोसळणं...
वयेड्ा मना भलुवत ंतयेच असणं...
साऱ््ा थेंबागचणक न्ाहाळत असतये, 

तझु्ा मनाचा कानाकोपरा...
किी लागतो थागं...
किी नसतो दकनारा...
दकती भुलवतोस वयेड्ा मना...

फक्त मनभर उरावये तझु्ा थेंबाचये 
शहारये...
सावळये तझुये रुपडये मनभर रेंगाळत 

असतये...
सपशायात तझु्ा थेंबाचं मृगजळ उरतये...
अन ्चातकासारखी मी तझु्ा वाटयेवर 

नजर लावून बसतये...
चप्र् पावसा...
जा नाही बोला्चं मला तझु्ाशी,

दकती रये वाट पहा्ला लावतोस, दकती 
ठरवलं होत ंबोलणारचं नवहतये तझु्ाशी, 
पण त ू असा आहये स ना ... दकतीही 
ठरवलये तरी मन मात् मानत नाही, अन् 
परत तझु्ा आठवणी ताज्ा होतात, हये 
असयेच चालू असतये,त ू्येईप य्ंत.
खरं सागूं पावसा , कळा्ला 

लागल्ापासनू त ूमाझा जीवलग झाला 
आहयेस,दकतीदा चभजलये आजारी पडलये 
तरीही तलुा भयेटण्ाची, चभजण्ाची 
ओढ आजही तीळमात् कमी झालयेली 
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नाही, तलुा भयेटा्ला ्येताना आजही 
तोच वयेडयेपणा, अललडपणा पाघंरलयेली 
मी चंचला होतये, आचण तझु्ा माझ्ा 
भयेरट््ा  आभाळा््ा हातात हात 
घालून दफरतये.
पावसा...
मी खरतरं तझुी कलास रटचर असा्ला 

हवी...
चागंल्ा उठाबशा काढा्ला लावल्ा 

असत्ा...
आता कारण चवचारशील... हो...

माचहती आहये मला तझुा आगाऊपणा...
आता एक कारण असत ं ना तर सार 

माफ कयेल असत.ं..्येतोस उशीरानये...
किी किी तर दाडंी च...
जयेवढ्ा स असावं ना पण नाही... 

ती दाचमनी चतला ही घयेऊन उंडारतोस 
किी किी...
अरये तये चबचार किीतरी ्येणार 

इंद्रिनषु् घाबरत तलुा... त ु आपला 
सतत दादाचगरी करत असतोस...
दकती खोड्ा करतोस, अगदी जीव 

मयेटाकुटीला आणतोस...
तो सोसाट्ाचा वारा कशाला रये हवी 

त्ाची सगंत...
पण जाऊदये त ू आलास ना चागंलीच 

चशक्षा दयेईन तलुा 
किी किी वाटत ं मी तझुी आजी 

असा्ला हवी ,
उपदयेशाचये चार डोस पाजलये असतये... 

आजीबाई ््ा बटव्यातनू ...
मग आला असता बरोबर सगळी 

सोंग ढोंग चवसरुन... पण जाऊदये 
मयेलं महाताऱ््ा माणसाच कोण 
ऐकत,ंबसशील कोपऱ््ात सारी मंडळी 
गोळा करून चख चख करत...
आईचं तर ऐकशील ना रये...जाऊदये 

दयेवकी ्शोदयेची मा्ा लावीन रये 
माझ्ा सोन्ा...पण किीतरी तरी 
ऐक ना आईचा मा्येचा हात दफरुदये 
डोक्ावरून... खपु जीव लावतात रये 

सगळी तलुा, सारी तझु्ा वाटयेवर डोळये 
लावून बसतात, अन ्नाही आलास की 
चहरमुसली होतात, बघ ्ा वयेळी िपाटा 
ही नाही दयेणार...पण सतावू नको रये 
सारख.ं..
बर तये सगळं राहू दये...
चमत् होशील का माझा... कृषण सखा...
तझु्ा सरीं््ा बासरीचये सवर असयेही 

मोहून टाकतात साऱ््ानंा ...
त ू पशपुक्षी, डोंगर दऱ््ा, नदी, कडये 

कपारी ,लता, तरुवयेली साऱ््ाचंा तू 
सखा आहयेस...
हये बघ सावळ्ा कानहा मी आपली तझुी 

वयेडी रािाच बरी ...मैत्ी ््ा नात्ात 
सखुदःुख वाटून घ्ा्ला काहीच वाटत 
नाही, सगळये तराजू सारखयेच असतात... 
एकमयेकां् ्ा उणीवा लपवण्ाची 
दकम्ा चलल्ा ्ा नात्ाला सािली 
आहये...
मैत्ी ््ा ्ा नात्ाला त ु चागंलाच 

चनभावशील,ठाऊक आहये मला, तझु्ा 
हातात हात घालून मसत रानोमाळ 
भटकता ्येईल मला ही...पाखराशंी 
गुजगोष्ी करत...
किी किी वाटत ं्ा साऱ््ा नात्ातं 

त ूका गंुतावंस...
त ू आपला असाच उनाड बरा...

अवखळ बरा...
तरीही पावसा तझु्ा वरची मा्ा 

मात् अशीच राहील, त ू कोणत्ाही 
नात्ात असलास तरी...
फक्त ्येत रहा रये वयेळयेवर... बळीराजा 

््ा डोळ्ात चहरवं सवप् फुललये की 
बरसत रहा, मनमुराद...
 तझुीच सखी 
सीमा गािंी

सौ.सीमा चशरीष गांिी
रोहाऊस नंबर 2,सुखवाणी कलाचसक,
 मोरवाडी, सपंपरी, पुणये411018
मोबाईल नंबरः 9922957512
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आमची चचनू, माझी पणती, 
फार गोड पोरगी .. एकदा 

अशीच िावत पळत आली आचण 
महणाली ..’ पणजी आज्ी, पणजी 
आज्ी, तुझा बथया डये किी आहये ग..? ‘ 

‘महणजये का्?’ .. मी चवचारलये, 
तर हसतये कशी लबबाड खुदखुुद ू..

महणाली, ‘महणजये ? तुला माचहत 
नाही? अगं, तये नाही का आपण कये क 
कापतो तये. बथया डये गं..! बर..थ...डये ए 
ए...’ पुनहा हातानी वर कये क की  का् 
तये कापल्ासारखये  पण करून दाखवलये . 

‘ह ं ..ह.ं. महणजये तये .. हो्? 
वाढददवस ..?’  मी चवचारलये ..

‘ह.ं.. ह.ं. तयेच.. किी आहये सांग नं 
ग पणजी आज्ी..’   

‘मला माचहत नाही .’
‘माचहत नाही ..?  कसं ग पणजी 

आज्ी .. तुझ्ा मममी पपपांनी तुला 
सांचगतलयेलं नाही का? नाहीतर आपण 
असये करू ्ा का ? आता आठ तारखयेला 
ना मममी््ा मंडळात काही तरी आहये 
महणये, तये गं, मचहला ददन  का काहीतरी.  

vebefoveer osMecegKe

नंददनी दयेशमुख.
भारत संचार चनगम चलचमटयेड मिून चनवृत् लयेखा अचिकारी. 
एक कादबंरी, एक कथासंग्ह आचण एक अनुवाददत पुसतक 
प्रचसद्ध. दोन नाटकये  आचण चार एकांदकका प्रचतचलपी आचण 
इ-साचहत् वर प्रकाचशत. आकाशवाणीवर का्याक्म प्रचसद्ध. 
वतयामान पत्ये, माचसकये  आचण ददवाळी अंकांमिून लयेखन प्रचसद्ध. 
अनयेक पुरसकार प्राप्. 

Deeppeer
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आपण त्ाच ददवशी तुझा बथयाडये करू, 
चालयेल ?’

चत््ा बोलण्ाचं, हातवारये 
करण्ाचं अन डोळ्ात 
लुकलुकणा-्ा  चत््ा 
आनंदाचं  मला मोठं  हसू ्येत 
होतं ..  

‘मी सांगतये मममी पपपाला अन 
लहान्ा आज्ीला पण सांगतये ह.ं..’ 
चतची चचव चचव चालूच होती. 

‘माझा मयेलीचा कसला ग 
वाढददवस अन दफडददवस ..’ मी 
पुटपुटलये. पण काटवी महणतये कशी, 

‘अशी तोंडाला पदर लाउन का् 
हसतयेस गं .. आज्ी ..’

न पळाली सुधदा .
तयेवढ्ात कंुदा वाचहनी आलीच. 

मला बाई िसकन कये लं एकदम. वाटलं 
ही महणयेल, ‘असये का् बसलात साळू 
वनस.. आज आपल्ाकडये पाहुणये 
्ा्चयेत जयेवा्ला माचहत आहये 
नं..?’ पण कशाला चतला काही बोलू 
द्ा.  आपण आपलं उठावं पटकन. 
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उठलयेच कशी, अन लागलये कामाला.. 
खरं तर कंुदावाचहनी अन मी 

तशा बरोबरी््ाच. एखाद्ा वषायानये 
मी मोठी असयेल फार झालये  तर. पण 
बाइसाहयेबाना आपलं शरीर काही 
उचलत नाही.. अन मी महणये बारा 
वषाया््ा पोरीसारखं अजूनही काम 
करावं. वर पुनहा तोरा तरी दकती! 
हाता््ा बोटावर नाचवतये सगळ्ांना.  

मनात असये काही बाही चवचार 
्येत होतये. एकीकडये हात काम करत 
होतये. सैपाकाची त्ारी चालू होती.. 
हातांना ती सव्च लागली होती. 
जनमभर सोवळं -ओवळं, कुलाचार-
दयेविमया, सणवार-पै पाहुणा सगळये  
कसये  व्यवचसथत पार पडत होतये. कष् 
करण्ातच सगळये आ्ुष् गयेलये. आपण 
महणावं, चला ..तयेवढयेच पुण् आपल्ा 
पदरात. आपल्ा कष्ानये तरी का होईना 
लोकां््ा तोंडात दोन घास जातात नं, 
चार लोकांनी बोटं चाटून ढयेकर ददली 
की  झालये  आपल्ा मनाचये  समािान .

हये चवचार तर चालूच होतये..पण 
चचनू का् महणाली तये पण मनातून 
जाईना. खरयेच आपण कये वहा जनमलो, 
कुठये  जनमलो, आपलये नाव का्.. 
कुणीतरी आपल्ाला दिू पाजवलये 
असयेल, तयेल लावून नहाऊ माखू घातलये 
असयेल, काही काही माचहत नाही.. 
सगळये साळू साळू महणा्चये, झालये तयेच 
नाव पडलये. साळूची मग साळूआत्ा 
झालये, साळू-मावशी, साळूकाकू, 
साळूआज्ी झालये.. पणजी आज्ी सुधदा 
झालये. पण हये असये काही होणये महणजये 
्ाला काही अथया आहये का ? सगळी 
आपली ददखावू नाती.. रक्ताचये आहये का 
कुणी..? भावांचये संसार चालवण्ात 
अन कष् करण्ातच सगळा जनम गयेला 
मयेला. 

माझं सगळं जीवनच इपरीत. 
मी जनमलये कीच मा् दयेवाघरी गयेली 
महणये.. सहा वषायाची असतानाच बापानं 
लगीन करून ददलंन. खा्ला नवहत नं 
चतथं बापा््ा घरी….  माझ्ासाठी,  
ददली ढकलून ्ा पंचडतां््ा घरात. 
मी सहा वषायाची  अन नवरा बावीस 
वषायाचा. आता तर मला त्ाचा चयेहरा 
पण  आठवत  नाही.. 

माझी आजयेसासू फार चांगली 
होती. महणाली पोरीला आई  नाही 
काही नाही, राहू दये इथयेच सासरी. 
लगीन जरी लहानपणी झालये तरी ‘मोठं' 
झाल्ाचशवा् काही सासरी पाठवत 
नवहतये. पण इथये माहयेरी तर सगळा 
आनंदच होता. मला तर काहीच कळत 
नवहतये. ददलये मला सासरी पाठवून. 
मी आपली त्ा पंचडतां््ा वाड्ात 
हरखूनच गयेलये. सगळा चचललर पोरांचा 
गोतावळा.  जावा, नणंदा अन सासवा 
तर इतक्ा की कोणाशी का् नातये  
आहये तयेच कळत नवहतये. भूक लागली 
की आजयेसासूला खा्ला मागा्चं अन 
पोरांबरोबर खयेळा्चं एवढच माचहत .

एकदा तर गंमतच झाली.. आमही 
सगळये लपाछिपी खयेळू लागलो अन  मी 
गयेलये की लपा्ला माझ्ा नवऱ्ा््ाच 
खोलीत. त्ांनी हसून पाचहलये अन  

िरला की माझा हात. मला आपलये  
वाटत राचहलये  की खयेळातलये कुणीतरी 
पाचहल अन डाव ्येईल आपल्ावर. 
काही महणता काही कळत नवहतये. 
नाहीतर आजकालची पोरं, त्ावयेळी 
का् झालये समजलयेच नाही. मी आपली 
खोलीतून बाहयेर आलये तर सगळ्ा 
बा्का नुसत्ा खुदखुुद ू हसत होत्ा 
तोंडाला पदर लावून. अन खयेळातली 
पोरं लागली की चचडवा्ला ’ह्ये ... 
ह्ये.. नवरदयेवा््ाच खोलीत लपली.. 
त्ो तुझा नवरा आहये.. माचहत आहये 
का..’  मग मी आपली रडत रडतच 
आजयेसासूकडये गयेलये. तर झालं .. ती पण 
हसत होती तोंडाला पदर लावून.

असये सगळये चालू होतये. अन मग 
एक ददवस आक्ीतच झालं. का् झालं, 
का् नाही काही कळलंच नाही. अन 
माझ्ा नवऱ्ाचं मढंच आलं  एकदम 
अंगणात. मला तर रडा्चंही कळत 
नवहतं. सगळ्ा पोरासोरांबरोबर 
मलाही पाठवून ददलं शयेजार््ा घरी. 
चतथंच जयेवा्ला पण ददलं .

दसुरये ददवशी सकाळी मी गाढ 
झोपयेतच होतये तर कुणीतरी खसकन 
माझये  बकोट िरून उठवलये अन बसवलये  
हजामा््ा समोर डोकये  भादरा्ला. 
मी आपली चीर... चीर रडत होतये, 
ओरडत होतये पण कोणी..कोणी ऐकत 
नवहतं.  तयेवहापासून हये भादरलयेलये  
बोडकं, हये पांढरं कपाळ, भुंडये हात अन 
हये लाल अलवण आलं नचशबाला.. तये 
आता जनमाचयेच झालं. दयेवानयेच आपली 
टाळू बडवली आता   कोणाला काही 

बोलून का् उप्ोग....   
मालक गयेलये अन चारच 

मचहन्ात मला नहाण आलं. एका 
खोलीत कोंडून ठयेवलं  होतं. फक्त 

आजयेसासू जवळ ्येवून बसा्ची अन 
समजावून सांगा्ची का् तये. हळू हळू 
माझं बाहयेर पडणं, मुलांमिये खयेळणं बंद 
झालं अन घरात कामा््ा रगाड्ाला 
जुंपली गयेलये. 

पुढये लवकरच आजयेसासू गयेली. अन 
ह्ा घरात मी पोरकी झालये. सासू सावत् 
होती. ती कशाला मला जवळ करील ? 
चतनये तर नुसता छिळवाद मांडला होता.  
रात्ंददवस नुसतये काम.. काम.. अन 
कामच.. कंबरडये मोडून जा्चये अगदी.  
नंबर एकची भांडकुदळ होती माझी 
सासू. आजयेसासू होती तोप्यंत चतचये 
तोंड बंद होतये, पण आजयेसासू गयेली आचण 
चह््ा तोंडाचा पट्ा सकाळपासूनच 
सुरु वहा्चा. सकाळी चारला उठून 
अंगण सडा, कये रवारये, चवचहरीचये पाणी 
भरणये, घर सारवणये, सैपाक पाणी असं 
रहाटगाडगं सुरु होतं. घर सारवा्ला 
लागलये  की दहांदा उठवा्ची. तससये 
शयेणाचये हात िुवून सांचगतलयेलये काम 

त्ावयेळी का् झालये 
समजलयेच नाही. मी आपली 

खोलीतून बाहयेर आलये तर सगळ्ा 
बा्का नुसत्ा खुदखुुद ू हसत होत्ा 

तोंडाला पदर लावून. अन खयेळातली 
पोरं लागली की चचडवा्ला ’ह्ये ... ह्ये.. 
नवरदयेवा््ाच खोलीत लपली.. त्ो तुझा 

नवरा आहये.. माचहत आहये का..’  मग मी 
आपली रडत रडतच आजयेसासूकडये 

गयेलये. तर झालं .. ती पण हसत 
होती तोंडाला पदर लावून.
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करावये लागये, मग पुनहा सारवा्ला 
घ्ा्चये. वर आपणच महणा्ची, 
‘चहचा अंगतकुळीचा हातच उचलत 
नाही कामाला...’  िपािपा मारा्ची.. 
चह््ा अशा करवादन्ानयेच माझा 
सासरा घर सोडून गयेला तो गयेलाच. 
आलाच नाही वापस. कुठये   गयेला अन 
का् नाही,  पत्ाच लागला नाही.

हये तर जावूच द्ा. दसुरा तापही 
काही  कमी नवहता डोक्ाला. तो 
हज्ाम मयेला, डोकये  भादरा्ला ्ा्चा 
अन नको चतथये हात लावा्चा मयेला. 
्ा अखख्ा आ्ुष्ात पुरुषाचा हात 
अंगाला लागला असयेल तर तो  
दोनच माणसांचा. तो  महणजये 
माझ्ा नवऱ्ाचा, एकदाच फक्त 
लपाछिपी खयेळताना. तयेवहा मी 
त्ां््ा खोलीतच लपा्ला गयेलये 
होतये तयेवहा. अन ह्ा हज्ामाचा, 
मयेल्ाचा, पंचवीस वयेळा.  मढं 
बसलं मयेल्ाचं. पुनहा वर मलाच 
डोळये वटारून बोला्चा  .. ‘कुठं 
काही बोललीस तर ्ाद राख . 
दाखवतो तुला चांगलीच ..’ 

वाटा्चं, दयेवा, कुठं फये डतील रये ही 
सगळी पापं. पण दयेवाला चब््ा-्ाला 
माझी द्ा आली. असाच एक चुलत 
भाऊ होता दरूचा, त्ानये एकदा माहयेरी 
आणलये  बा्को््ा बाळंतपणाला,  
तये पुनहा पाठवलयेच नाही. इथये माहयेरी 
तरी का्. सगळा राडाच कामाचा. 
ददवसभर मरमर कये ली तर तुकडा 
चमळा्चा पोटाला खा्ला. पंचवीस 
माणसांचये खटलये. त्ा चुलखंडातच 
तरफडत राहा्चये. ददवसभर जयेवणये न 
खाणये.  सगळये  झाल्ावर चार वाजता 
कुठये  तुकडा पडा्चा पोटात.. 

एवढये  सगळये करत होतये पण कांद्ा 
लसणाची चव काही माचहत नाही ्ा 
चजभयेला.  जये का् करा्चये  तये सगळये  
दसु-्ासाठीच.

कुणी बाळंतीण असली की मग 
तर झालयेच. दपुार््ा जयेवणालाच 

ददवयेलागण वहा्ची. अन सारखी कुणी 
ना कुणी तरी बाळंतीण असा्चीच. 

मी तर महणतये.. आत्ाप्यंत 
पन्नास- साठ तरी बाळंतपणये झाली 
असतील ्ा हातानये. बाळंतीण बाईचये 
सगळये काही चनगुतीनये करा्ला फार 
आवडा्चं  मला. तये इवलयेसये  बाळ न 
बाळंतीण बघून मन कसं भरून जा्चं. 
त्ा बाईनये बाळाला  अंगावर प्ा्ला 
घयेतलये  आचण त्ाचा चपण्ाचा चुरुचुरु 
आवाज ऐकला  की छिातीतून अशी कळ 
्ा्ची की बसस... उठावच वाटा्चं 
नाही  चतथून. कसा वयेळ जात होता 
कोण जाणये.  भावां््ा बा्का-सुनाच 
का् पण नातसुनांची पण बाळंतपणं 
कये ली.  आता तयेवढये  एक मात् बरये हो,  
एक नाहीतर दोनपयेक्षा जासत होवू न 
दयेण्ाच चनघालं् तये. 

असंच गयेलं सगळं आ्ुष्. कसं 
गयेलं  तये पण कळलं  नाही. मिून मिून 
दयेवळात कीतयानाला जा्ला चमळा्चं, 
बस.. तयेवढाच एक चवरंगुळा. तये 
कीतयानकारही  अशा गमती जमती 
करा्चये की बस. हसून हसून पुरयेवाट 
वहा्ची अगदी .  

परवा तर गंमतच झाली एक.  
दसु-्ा एका नातसूनये््ा मुलाचये 
बारसये  होतये. चचनू आली अशीच 
पळत पळत.. आचण आई््ा कानात 
काहीतरी कुजबुजली.  चतची आई पण 
हसू लागली. मला कुठये  राहवतं्, मी 
चवचारलयेच, 

‘का् झालं गं ..?’  तर महणाली.. 
‘साळूआत्ा, चचनम्ी महणतये् ्ा 
पांढ-्ा शुभ्र पातळात पणजीआज्ी 
दकत्ी छिान ददसतये..’  

‘अगं सटवये ..’  मी हात उगारला 
तशी जवळ ्येवून, लाडीगोडी लावून 

नंददनी दयेशमुख 
भूमी फलोरा १८०६ रहयेजा इसटयेट 
कुलूपवाडी बोरीवली (पूवया)
मुंबई -६६ 
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 बाळंतीण बाईचये सगळये काही चनगुतीनये 
करा्ला फार आवडा्चं  मला. तये इवलयेसये  बाळ न 
बाळंतीण बघून मन कसं भरून जा्चं. त्ा बाईनये 
बाळाला  अंगावर प्ा्ला घयेतलये  आचण त्ाचा 
चपण्ाचा चुरुचुरु आवाज ऐकला  की छिातीतून अशी 
कळ ्ा्ची की बसस... उठावच वाटा्चं नाही  
चतथून. कसा वयेळ जात होता कोण जाणये.

महणाली, ‘पणजी आज्ी. तू तये लाल 
लुगडयेच का नयेसतयेस गं रोज रोज. 
सगळये तुला ‘लाल लुगडयेवाली आज्ी’ 
महणतात. तू दसुरये पातळ का नाही 
नयेसत? मी पपपांना सांगू का तुझ्ासाठी 
छिान छिान पातळ आणा्ला..’

आता मी चतला का् बोलू 
कपपाळ!  मनातून चतचये  बोलणये  दकतीही 
आवडलये,  दकतीही बरये  वाटलये  तरी तसये  
दाखवता ् येत होतये  थोडयेच ? मी आपली  
नयेहमीसारखी बोलून गयेलये,  ‘मला ग 
मयेलीला कुठ जा्चं चमरवा्ला..’

त्ा ददवशी तसये महणाली अन 
आज महणाली .. तुझा वाढददवस करू 
महणून.. मग मी चचनू््ा आईला 
चवचारलये  ... ‘का् ग ..का् आहये 
तुम््ा मंडळात .. चचनू काही तरी 
महणू लागली ...’

‘ह ं  ... ह.ं. तये हो्? अहो 
मचहला ददनाचये का्याक्म आहयेत 
साळूआत्ा. दर वषवी दकनई 
साळूआत्ा,  आठ माचयाला 
मचहला ददन साजरा करतात.  
त्ाचये का्याक्म करतो आमही.’ 

ती अजून काही बाही, का्, 
का् सांगत होती. मला काहीच 
कळत नवहतये. पण आता ती एवढये  

सांगत होती तर काही कळत नाही असये 
तरी कसये  दाखवा्चये ?  

मग मी महणालये,  ‘समजलं, बरं  
समजलं,  दरवषवी आपण सगळये सण 
साजरये करतो तसाच हा पण बा्कांचा 
सण.  हो नं ? पोळ्ाला सुधदा आपण 
बैलाना सजवतोच की .’  

चचनूची आई डोळये चवसफारून 
माझ्ाकडये बघत होती. मग माझये  
मलाच हसू आलये. चचनू महणतये तशी,  
तोंडाला पदर लावून हसा्ची आपली 
सव् काही जात नाही बाई....
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