इ- दवाळी वशेषांक

तसर आवत
ृ ी २०२१

‘मुखप ृ ठ छाया च
अ नता राठोड
मसेस साऊथ आ

का

जाग तक सुंदर २०१९’

‘उपासा या नवडक पाककृती
लेखन प लवी कुलकण आ ण
संसा रका फू स’

‘ व ननगर कासची सफर
ले खका
यां

वै शाल चाटे
यासोबत ‘

‘ वशेष भयकथा कातरवेळ
स धी च हाण’

सव

उ साह आ ण भरभराट घेऊन , शरद ऋतू या ऐन म यभागी, आि वन व का तक
या म ह यां या सं धकालात हा सण येतो.

याचे औ च य साधून खास तुम यासाठ सा ह य पी मेजवानी घेऊन येत आहे आमचा दवाळी
अंक - पंदन दवाळी इ-अंक २०२१, यंदाचे तसरे वष.
नवडक लेखकां या लेखणीतून उतरलेले उकृ ट सा ह य आ ह आप यासाठ घेऊन आलो
आहे . मनाचा ठाव घेणा या कथा, वाचनाची गोडी वाढवणा या क वता, िजभेची

ची वाढवणा या

पाककृती आहेतच, पण सोबत आहेत खास कला व कार... कॅमेरातून टपलेले अ व मरणीय
ण, हाताने रे खाटलेले ऊ म कलाकौश य, आ ण बोटांव न थेट पानांवर उमटलेले सुबक
न ीकाम.
दयाची कंपने

हणजेच

पंदन. मना या तारा झंकारतात आ ण जीवनाला एक नवी उमेद

दे तात. अशाच अग णक मनां या तारा जोड यासाठ दरवष न चुकता आप या भेट ला येतो
हा आमचा दवाळी अंक.
दरवष माणे या वष दे खील अंक आप या पसंतीस उतरे ल अशी आशा आहे.
वाचुन आप या

-

त

या अव य कळवा.

पंदन िदवाळी इ-अंक २०२१
sevasahitya@gmail.com
श दांश काशन, संपादक मंडळ.
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आल

दवाळी उजळला दे हारा..

अंधारात या पण यांचा पहारा..
ेमाचा संदेश मनात

जावा..

आनंद आनंद दवसाग णक वाढावा…
दवाळी या शुभे छा!

1

{ पंदन दवाळी अंक २०२१}

एक अनपे

त भेट - भषू ण सहदे व तांबे

सम
ु ननगर शहरातील हा एक क सा... रमेश नावाचा इसम रे वे
गाडीत रमेश

वास करत होता

या

वास करत होता, याच गाडीत एक गर ब मुलगा आत येतो आ ण पैसे मागतो

सवाकडे पण कोणीह

याला मदत करत नाह मा

रमेश पुढे जाऊन या याशी संवाद करतो,

व याला काह पैसे दे तो एवढे च नाह तर याला सं याकाळी याच ठकाणी भेटायला

सांगतो. रमेश याला बूट पॉ लशचे काह सा ह य दे तो व याला बूट पॉ लश चा यवसाय
कर यास सांगतो. भक माग या पे ा

वतःचा यवसाय करणे कदा पह खुप उ म असे

रमेश याला सांगतो आ ण या गर ब मुलाला ह ते मा य होते. तो मुलगा दस
ु या दवसां
पासन
ू भक मागणे सोडतो आ ण
असतो. काह

बट
ू पॉ लश करतो या सोबतच तो श ण पण घेत

दवसांनी हा मल
ु गा पु हा रमेशला भेटतो आ ण प यांचा बॉ स समोर करतो व

अ भमाने सांगतो क मी पास झालो. ह आनंदाची बातमी ऐकून रमेशलाह खप
ु आनंद होतो,
या या या मदतीचे या

णी खरे साथक झा यासारखे वाटते. तो मुलगा रमेशला सांगतो

क मी दगडा या मत
ू त दे व नाह प हला पण तो तुम या

पात प हला...!!! मा या

िजवनाला दलेले हे एक वळण मी कधीच वसरणार नाह . तु हाला खुप खुप ध यवाद...!!!
ता पय: दे व दगडा या मूत त नसून तो

येक माणसात आहे.
*****
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चला जाऊया भाजीबाजारात! -

नागेश सू. शेवाळकर

नक
ु तीच दादासाहे बांची पज
ू ा आटोपल होती. कथा वतमानप ं मधन
ू च
समाचार घेता घेता ते सकाळ या ना

यावरह ताव मारत होते. यां याशेजार बसलेल

यांची प नी कमलाकडेह ते अधून-मधन
ू कटा
"अहो, मी काय
"हां. बोला. काय

मण वनी यांचा

टाकत असताना बायकोने वचारले,

हणते?"
हणतात राणीसरकार?"

मण वनीशी चाळा करत ता यांनी वचारले.

"थोड ते डबडं बाजूला ठे वन
ू मा याशी बोलले तर ठ क होईल?"
"ठ क आहे . परं तु या सम येवर एक छान वनोद आलाय, या डब यात! तो
ऐक... 'मोबाइलवर खेळत असताना बायको न चाजर दोघंह जळतात. फरक एवढाच क ,
चाजर रागारागाने ड चाज होते तर बायको संतापाने फु ल चाज होते.."
"परु े झाला चावटपणा. मारोती या दशनाला जाणारच आहात तर बँकेम ये जाऊन लवकर
काम क न या."
"होय. जाणारच होतो. पूजा झा याबरोबर दा ग यांची पशवी..."
"अहो, हळू! दा ग यांची पशवी हे जर कुणी ऐकलं तर उगाच गैरसमज होईल आ ण ता यांकडे

' पशवीभर दा गने' आहेत ह बातमी लगेच फेसबक
ु वर जाईल..."
"मला पस

हणायचे होते पण पशवी त डातून आले..."

"बरं -बरं ! बाहे र जात आहातच तर भा याह घेऊन या संपत आ यात."
"याचा अथ अजून संप या नाह त. तु हा बायकांचे ग णत ना पु षां या डो याबाहे रचे असते.
ड यात आठ दवस परु े ल एवढे पीठ असतानाह 'दळण आणा'चा सारखा तगाजा सु
चार दवस परु तील एव या भा या
"आ ह लकडा लावतो

असतो.

जम ये असतानाह .."

हणून कधी काह पडत नाह . उ या भाजी कंवा पीठ संपणार अशी

ि थती आ यावर तु हाला सां गतले तर आठवडाभराचे फाके पडतील."
"ठ क आहे . तुझेच खरे ! भा या आणतो, नीट पाहून, नवडून, भाव क न आणतो.
भाजीवाल बाईकडे साधा कटा ह टाकणार नाह .

या तु या सूचना त डपाठ झा यात.."

"त डपाठ होऊन काय फायदा? वषानव
ु ष जडलेल सवय का जाणार आहे ?"
"तुझा हा भाजीपाठ सु

झालाय. तो ऐकत बसलो तर उशीर होईल. नघतो. मारोती दशन,

लॉकर आ ण शेवट भाजीवाल बाई..."
कमलाबाईचे मधाळ हसणेह

हणताना हसत-हसत ता या बाहे र पडले. पाठोपाठ

यां या सोबत आले....
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मारोतीचे दशन घेऊन ता यासाहे ब बँकत पोहचले. पावणे अकरा वाजत होते. दोन
दवसां या सु ट नंतर बँक उघडल होती. यामुळे बर च गद होती. ता या
सरळ यव थापकां या दालनात गेले. यांना पाहताच यव थापक

हणाले, " या. ता यासाहे ब,

लॉकरचे काम आहे का? पंधरा-वीस म नटे थांबावे लागेल. दोन दवस सु

या झा या आ ण

पु हा उ यापासून तीन दवसां या सु टया आहेत. आजची सु ट टाकून दोघांनी सहा
दवसांची 'टूर' काढल आहे. यामळ
ु े ल ज..."
"ठ क आहे. काह हरकत नाह . मी भाजी घेऊन येतो.."

हणत ता यासाहे ब बँकतून

नघाले....
काह

णात ते भाजीबाजारात पोहचले. नेहमी या दक
ु ानाकडे जात असताना काह

वेळेपूव कमलाशी झालेला संवाद यांना आठवला आ ण ते
वेग याच

फूत ने यांची पावले नेहमी या भाजी या... भाजीवाल या दक
ु ानाची वाट चालू

लागल . मा , काह
तर हसून

वतःशीच खुदकन हसले. एका

णातच यांचा सारा उ साह मावळला. कारण दक
ु ान नेहमीचेच असले

वागत करणार , त हे त हे या अदांनी ग हाईकाला घायाळ करणार दक
ु ानाची

वा मनी दक
ु ानात न हती तर कळकट चेह याचा, मळकट कप याचा तचा
होता. ता यांना पाहताच तो पचकन पक मारत

वामी दक
ु ानात

हणाला, "या, काका, या. काय दे ऊ?"

या या या आवाजाने आ ण बोलता-बोलता म येच पक मार या या कृतीमुळे ता यांना
शसार आल .
"काय झाले काका? उदास दसताय? काकंु शी भांडण झाले?" या या या
असे हाताने खण
ु ावणारे ता या

वगत

नाला 'तसे नाह '

हणाले, 'अरे , मा या नाराजीचे कारण माझी बायको

नाह तर तझ
ु ी बायको आहे. जाऊ दे . तल
ु ा काय सांगू?' भाजी घेताना ता यांनी याला
वचारले,
"आज एकटे च?"
"हो ना. कारभार न गेल य गावाला. चार-पाच दवस नाह ."
"चार-पाच दवस? मग खा याचे वांधे होतील ना?"
"नाह .तसे नाह . ती असल तर दोनदाचा सैपाक मीच करतो."
" वा! छानच आहे.."

ं ीर, फुलकोबी
हणत ता यांनी दो-मनाने बटाटे , बटाटे , पालक, मेथी, को थब

इ याद भा या घेत या आ ण ते नघाले..
ता यासाहे ब बँकेत पोहचले. गद बर च वाढल होती. ते सरळ यव थापकांकडे गेले.
यां यासमोरह पाच-सहा माणसे बसलेल च होती.
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"ता यासाहे ब दोनच म नट हं . आत एक जण आहेत. ते बाहेर.." यव थापक बोलत
असताना लॉकर ममधून एक म हला बाहे र आल . यव थापकांनी ता यांची रिज टर

वा र

घेतल .
शपायासोबत ते लॉकर मम ये

वेश करत असताना यांचा

मण वनी वाजला. यावर

'होम' नाव पाहताच कपाळावर ल आ यांचे जाळे घ ट क न ता यांनी तो सु केला.
"अहो, कुठे आहात? कती वेळ झाला जाऊन? एक फोन तर करावा. माणसाने क ी वाट
पाहावी? काळजी वाटते.सोबत दा गने अस यामुळे जा तच चंता वाटते हो.सारे ठ क आहे
ना?...” कमला ' वनाथांबा' सुसाट सुटलेल पाहून ता यासाहेब म येच

हणाले,

"थ-थ- थांब. थोडा वास घे. नाह तर वरचा वास वर आ ण खालचा खाल राह ल. ऐक. मी
बँकेत लॉकर मम ये आहे. घर आ यावर बोलू. ठ क?.."

हणत ता यांनी फोन केला. तसा

मंद-मंद हसत शपाई लॉकरला दोघां या चा या लावून बाहे र पडताच ता यांनी लॉकर उघडले.
आत ठे वायचे होते ते सारे यांनी आत ठे वले. लॉकर यवि थत बंद केले. चार पाच वेळा
लॉकर बंद झा याची खा ी क न ते लॉकर म या बाहे र पडले. य थापकाकडे आ ण बँकेत
खुपच गद झाल होती...
ता या घर पोहचले. यांची वाट पाहून कमलाबा नी जेवण आटोपले होते. या आराम करत
अस याचे पाहून ता यांनी वचारले,
"झाले वाटते जेवण? मला येऊह

दले नाह ?"

"तुम या ये याचा काय भरवसा? बसता आपले जो भेटेल या याशी ग पा मारत. मला सांगा,
मारोतीचे मं दर घरातून दसेल एव या अंतरावर,

तथून बँक दहा म नटां या अंतरावर!

बँकेचे काम आटोपायला फार तर पंधरा म नटे , तथन
ू भाजी घेऊन यायला वीस
म नटे ! सारा फार तर एक तासाचा खेळ आ ण तु हाला लागले त बल दोन तास! माणसाने
कती वाट पाहावी? सकाळी उठ यापासून दम नसतो, काम क न भूक लागते आ ण वाट... "
"अग ..अग, थांब. सहज

हणालो तर तू आपले..."

"मला काह बडबड करायची हौस नाह हो.
"पुरे झाले ग! चावी या खेळ याला चाबी

वतःचे..."
यावी लागते. िजतने चावी द

रामने, उतना चले

खलौना.."
" हणजे तुम या
काय चुकले

ट ने मी खलौना तर। वा ! काय कंमत केल त हो माझी! तुमचे तर

हणा, जगात या एकूण एक पु षांसाठ

"तु आराम कर. मी जेवतो..."

हणत

हणत

ी

हणजे न वळ खेळणेच!"
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घेतले. सो यावर बसन
ू

मण वनीवर ल संदेश तोडी लावत यांनी जेवण केले...

सायंकाळ झाल . कमलाबाईनी दे वाजवळ, तळ
ु शीजवळ दवा लावला. दवाणखा यात
ता यासाहे ब ट ह गर ल व वध वा ह यां या बात यांचा आ वाद घेत असताना तथे
कमलाबाई आले या पाहून ता यांनी आवाज ' युट' केला
"का हो,आवाज का बंद केला?"

"सवयच झाल . तू आ यावर ट ह चाच काय पण माझाह आवाज ' यट
ु ' होतो
ग...आपोआप!"
"काह तर खरे बोलावे माणसाने, कुणी ऐकले तर याला वाटे ल, ता या बायको या धाकात
आहे त..."
"खोटे आहे का ते? वषानुवष तू बोलावे आ ण मी पामराने ऐकावे हा एक कलमी काय म
चालू आहे ."
"मोठे आले ऐकणारे . जाऊ दे त. तम
ु या नाद लागले तर माझी कामे तशीच पडून राहतील.
आठ वाजले न वाजले, क भक
ू भूक कराल. अरे , बाप रे ! अहो, सकाळी भा या सां गत या
ं ीर नसून ठे वा या लागतात. आधीच नास या,
हो या. आण यात का? पालेभा या, को थब
कुज या भा या घेऊन येता. जा तच सडतील.."
"आण यात! एक नंबर भा या आहेत. आज आणले या भा यांचे कौतुक करायला तुला श द
कमी पडतील."
"वा! बघू या तर काय दवे लावलेत ते..."
उघडले. पाहतात तर काय

हणत- हणत कमलाबा नी आत जाऊन

ज

जम ये नवीन एकह भाजी न हती.

"अहो, भा या आण यात ना? कुठे ठे व यात? इथे तर एकह भाजी दसत नाह ..." कमलाबाई
बोलत असताना ता यासाहे ब लगबगीने

वयंपाकघरात पोहचले. यांनी

वतः

जम ये

डोकावले.
"अरे , असे कसे झाले? मी तर भा या घेत या हो या. हो न क घेत या हो या..."
ता या बाहे र आले. यांनी दवाणखाना, शयनगह
ृ सव

हणत

शोध घेतला. परं तु, यांना कुठे ह

भाजीची पशवी दसल नाह .

"अहो,खरे च भा या घेत या हो या?"
"अग, होऽऽ! मला आठवते.. एकशे अ ठावन
"कुणाकडे घेत या? मी पण हा नरथक
भा या घेऊनच पैसे दलेत क

पये दले.."

न का वचारते? या बाईकडेच घेत या असतील.

त याकडे पाहत-पाहत. त याशी बोलताना नस
ु ते पैसे दे ऊ6न
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आलात?"
कमलाबा नी हसत वचारले.
"नाह ग.आज ती न हतीच गं..."
" हणून आ यापासून डसमूड आहात ना? ती भेटल नाह

हणन
ू नैरा य

त होऊन वण-वण

भटकून आलात? आता मला समजले, तु हाला उशीर का झाला ते..."
"काह ह बरळू नकोस हं . खरे च सांगतो, या माणसाकडून मी
दले, कुट ला बॅग..हां..हां

कुट ला बॅग..थांब आलोच..."

वतः भा या घेत या, पैसे

हणत ता या लगबगीने बाहे र आले.

कुट जवळ गेले. परं तु, कुट ला बॅग न हती.

'अरे , इथेह भा यांची पशवी नाह . मग असे तर झाले नाह . ना क आपण बँकेत गेलो ते हा
पशवी

कुट लाच रा हल असावी. बँकेत काम क न बाहेर येईपयत कुणी तर

पशवी

लांबवल .
न क च तसे झाले असणार..' असा वचार करत ता यासाहेब घरात आले.
"काय झाले? नाह ना पशवी? कुठे वसरलात? काय हा वधळे पणा? भाजी घेऊन येताना कुणाकुणाला भेटलात ते आठवा जरा. नेहमीची बाई भेटल नाह

हणून टाइम-पास करायला

अजून दस
ु र कडे..."
"छ

! मी काय तसा आहे का?"

"ताऽ या, तु हाला मा यापे ा अ धक चांगलं कोण ओळखते ते सांगा बरे ."
"हे बघ, मजाक सोड... पण भाजीची पशवी गेलो कुठे ?"
"राहू दे त. तु ह भाजी
उगीच फं या मा
आत गे या.

यायलाच वसरलात. तसे सांगून माझी बडबड ऐकायला नको

नका. राहू

या. आहे तीच भाजी उकडून खाऊ... " असे

जेवणे वगैरे झाल . परं तु, ता यांसमोर ' पशवी गेल कुठे ?'हा
ल

नाह हे पाहून कमलाबाई

“जाऊ

हणून

हणत कमलाबाई

न होताच. यांचे जेवणात

हणा या,

या. नाह तर आजकाल तु हाला वसरायला होतेय. आपण ' हातारे ' होतोय हे मा य

करायलाह काळीज लागते..."
"मला सांगतेस? तू

हातार होतेय हे तल
ु ा कबल
ू आहे ? दर आठ या दवशी केसाला काळे

फासतेस? कुणाकडे स यानारायणा या

सादाला जायचे झाले तर आधी तासभर युट पालरला

जाऊन ' युट ' दस याचा के वलवाणा

य न करतेस आ ण माशे काळीज काढतेस? अजून ह

छ पन

चाची छाती आहे

हटलं..."

7

{ पंदन दवाळी अंक २०२१}

"उगीच मो या-मो या य तीचे डायलॉग मा
लागलाय.." कमलाबाई हसत-हसत

नका. छातीचे माप सांगतानाह बघा कसा दम

हणा या आ ण वातावरणातील वशेषतः ता यां या

मनावरचा ताण नवळला.
दस
ु या दवशी सकाळी ता यासाहे ब दे वपूजा करत असताना कमलाबाई
"अहो, आ ा कामाला बाई.." यांचे वा य म येच तोडून ता या

हणा या,

हणाले,

"वाहवा! बहुत खब
ु ! कामाला बाई... कमलाबाई केवळ दोन का याचा फरक पण एक ला
मालक ण तर दस
ु र ला मोलकर ण बनवतो."

"तो अ रांचा खेळ थांवबा. कपडे आहेत का धुवायचे?"
"काल घातलेले कपडे दे ना."
"हे बघा. मला....'नो टाइम।' असले कपडे तर उठा आ ण काढा..."
"कपडे तर काढलेलेच आहेत... " ख याळ आवाजात

हणत ता यासाहे ब पूजा अधवट सोडून

उठले. दारामागे टांगले या कप यातील व तू काढन घेऊन कपडे

हाणीम ये टाकले...

काह वेळातच कामवाल बाई आल . तने कपडे धुवायला घेतले. दोन-चार कपडे धऊ
ु न
होतात न होतात तोच

हाणीघरात काह तर पड याचा आवाज आला. कमलाबाई

नाथक

नजरे ने ता यांकडे पाहत असताना कामवाल बाई...

'काकू,...काकू..' असे ओरडत वयंपाकघरात आल .
हातातल चावी कमलाबा ना दाखवत

हणाल , "काकां या पँटमधून पडल ..."

"अग बाई, अहो, हे काय? लॉकरची चावी? बँकेतून आ यावर पँटमधून काढल नाह त का? बरे ,
झाले. तू पा हल स

हणून. नाह तर..." कमलाबाई बोलत असताना ती बाई

हाणीघरात

नघन
ू जाताच या दवाणखा यात गे या आ ण ता यांनी सट
ु केचा वास सोडला. मा , काह
णात जणू वादळ घ घावत आ या माणे कामवाल बाई घाबरले या अव थेत पळत बाहे र
आल . हातातील छोट पस कमलाबा ना दाखवून

हणाल ,

"काकू, पस पण काकां या पँट या खशात होती..."
"काय? ह ह ...

हणजे? अहो, ह तर दा ग यांची पस! म-म- हणजे? तु ह लॉकरम ये

ठे वल च नाह ..."
"बापरे ! काकू, बघन
ू

या हो बाई. मी आत काय आहे ते उघडून पा हलेपण नाह बरं का. ती--

ती क ल पडल ना यासाठ पँटचे खसे बघत असताना हाताला ह पस लागल आ ण ती
जशी या तशी घेऊन आले..." घाबरलेल बाई सांगत असताना कमलाबाई
तू का अशी घाबरतेस? माझा तु यावर पण
व वास आहे. बघ..." असे
ू

हणला या, "अग,
हणत कमलाबा 8नी
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ती पस उघडल . यात ठे वलेले सारे नग ब घतले आ ण या समाधानाने

हणा या,

"सगळे जशाला त से आहे. तू ट शन घेऊ नको..."
"काकू, दे वाची कृपाच झाल हो..."

हणत ती बाई पु हा कामाला लागल आ ण संतापाने

फुलले या कमलाबा नी एक जळजळीत कटा

ता यांकडे टाकला आ ण कडाड या,

"तुम या वधळे पणाची, वसरभोळे पणाची आता मा
धत
ु ले असते आ ण ते कपडे तसेच इ

कमाल झाल हो. बाईने न पाहता कपडे

ीला गेले असते

हणजे? अहो, केवढे मो ठे नक
ु सान

झाले असते? असे हो कसे..."
मा , ता यासाहे बांनी या
आरती सु

णी 'मौनम सवाथ साधनम' हा मं

उपयोगात आणला आ ण

केल ...

तीन दवसानंतरची सकाळ, कमलाबाई सकाळी सकाळी

हणा या, "अहो, आज तर

बँकला सु ट नाह ना? आज आठवणीने, न वसरता लॉकरचे काम करा..."
"मी तोच वचार करतोय, पण आज तीन दवसां या सु ट नंतर बँक उघडणार. गद खप
ू
असणार ग. उ या जावे क काय असा वचार करतोय.."
"ते काह नाह . दा ग यां या काळजीने तीन रा ी मा या डो याला डोळा लागला नाह . तु ह
रा भर म त घोरत..."
"जातो. बाई, जातो. आज बँकत जातो. मग तर झाले?"

हणत ता यासाहे बांनी घ याळाकडे

पा हले. साडेदहा वाजत होते. तयार होऊन दा ग यांची पस घेऊन नघत असताना कमलाबाई
हणा या,
"अहो, भा यापण आणाय या आहे त. या दवशी या भा या सापडणार नाह तच. परवा या
दवशी दारावर आले या दोन भा या घेत या हो या. फार तर आजचे होईल आ ण हो,
तुम या या भाजीवाल ची सु ट ह संपल असणार तीह ताजीतवानी होऊन आल असणार.
ते हा तला..."
"सारखं...सारखं भाजीवाल -भाजीवाल क

नकोस असं काय सोनं लागलय तला...."

"आता ते मी कसे सांगणार? जो कुणी त याकडे वारं वार जातो.... भाजी

यायला....तीच

य ती सांगू शकेल..."
"तुला बोल यात कुणी हरवू शकेल का? आता मी नघतो. करतो करतो. सार कामे यवि थत
करतो."

हणत ता या नघाले...

मारोतीचे दशन घेऊन ता या बँकेत पोहचले. पाहतात तर तथे बँकेसमोर
बँकेचे दार पण
ू पणे उघडले न हते. सारे कमचार नाकाला

चंड गद .

माल लावन
ू बाहे रच उभे होते. 9
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"काय झाले हो? बँक उघडल नाह का? सु ट तर नाह ?" ता यासाहे बांनी एका इसमाला
वचारले..
"आज कशाची सु ट आल य? तीन दवसां या सु ट नंतर आ ा सकाळी कमचा याने बँकेचे
दार उघडले. काय झाले कुणास ठाऊक... आतम ये गेला न गेला तोच पळत बाहे र आला
आ ण भडाभडा ओकला." या इसमाने मा हती दल .
"तीन दवस खाय खाय खा ले असणार अजीण झाले असेल. दस
ु रे काय?" ता या

हणाले.

"नाह हो. बँकेतच कशाचा तर वास येतोय. बँक उघड याबरोबर आतला वास इथपयत येत
होता. इथे उभे राहणेह

मु क ल झाले होते."

"असे काय झाले असेल बव
ु ा." ता यांनी

वचारले.

"काह तर वेगळीच भानगड...खुनाचा वगैरे

कार असेल.."

"काऽय? बँकेत खून कसे श य आहे ? तीन दवसांपूव बँक सु

होती. बँक बंद करताना ल ात

यायला हवे होते."
"अहो, आपण लॉकरम ये काय ठे वतो है कुणाला मा हती असते?"
" हणजे तु हाला असे

हणायचे आहे का, क कुणाला तर मा न, तुकडे क न लॉकरम ये

ठे वले? अहो, लॉकर असे केवढे द ड-दोन फुट ., या याम ये पाच सहा फुटाचा..."
"काका, अहो, गभात या.नको असले या

ी

ण
ु ाची ह या क न लॉकरम ये ठे वले असेल

तर?"
"बाप रे । केवढे भयानक कौय हे! पण

या लॉकर हे

ण
ु ठे वले असणार याचा शोध लागेल

ना? हणजे येणारा वास या सडले या..."
"अथातच! या लॉकरचा आ ण माणसाचा शोध लागेलच.!"
"आधी तो वास दरू कर याचा

य न होतोय उदब ी, धूप, राळ जाळून..."

"काय? धूप, राळ यांनी या सडले या मांसाला ओवाळणार क काय?" या दोघांची चचा
ऐकणा या एका इसमाने वचारले.
"तसे नाह हो, तो घाण वास दरू कर यासाठ एक-एक उपाय करत आहे त."
"मी बँके या दारापयत जाऊन आलो. असा घाण वास आला
इसम

हणता मी पळतच आलो." तो

हणाला.

" या फवार या, धूप हे ता पुरते उपाय आहे त. काह

णानी तो डोकेवर काढणारच.

या

लॉकरमधून वास येतोय ते लॉकर शोधणे मह वाचे आहे..."
"पण ते लॉकर उघड यासाठ तो माणस
ू समोर पा हजे हो. या याजवळची चाबी
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लाव या शवाय लॉकर उघडणार कसे?"
"बँकेजवळ मा टर क असेल ना?"
"कशी असू शकेल? कदा चत असेलह

कंवा नसेलह . तसेच लॉकर फोडताह येईल.."

ता यासाहे ब असाच बोलत असताना यां या खशातला

मण वनी वाजू लागला. 'घरचाच

फोन' असणार या शंकेने ता यांनी खशात या खशात तो बंद केला. परं तु काह
पु हा गरु गु

णांनी तो

लागला. यांनी खशातन
ू फोन बाहेर काढला. यावर अनोळखी कमांक पाहून

यांनी तो उचलला,
"ता यासाहे ब का?"

"होय, मीच बोलतोय."
"आपण तीन दवसांपव
ू बँकेत आला होतात ना? आपण आपले लॉकर उघडले होते का?"
"हो हो. उघडले होते. पण काय झाले?"
"काह नाह .

ट न तपासणी आहे . तु हाला बँकेत यावे लागेल."

"अहो, मी बँकेसमोरच आहे. दोन म नटात येतो..." ता या बोलत असताना तकडून फोन बंद
झाला. खशातला
यव थापक

माल काढून नाकावर बांधत ता यासाहे ब बँकेत शरले. यांना पाहताच

हणाले,

"या. ता यासाहेब, या. परवा आपण लॉकर उघडले. त हा यात काय ठे वले? खरे तर मी हा
न वचार नये..."
"अहो, ती एक गंमतच झाल . काय झाले, दा ग यांची ह पस घेऊन मी बँकेत आलो. लॉकर
उघडले परं तु पस लॉकरम ये न ठे वताच नघून गेलो.
ख यातल पस दाखवन
ु ता या

हणुन तर आज पु हा यावे लागले..."

हणाले.

"चला तर मग. तुमची पस ठे वताह येईल आ ण आमची पडताळणीह होईल..."
हणत यव थापक उठले.
"म-म- हणजे? तो-तो-वास...."
"चला तर. बघू या..." यव थापका या शेजार बसलेले फौजदार
काह

णातच ता या, यव थापक, फौजदार सारे लॉकर

यव थापकांनी ता या साहे बांची चाबी घेऊन

हणाले.

मम ये पोहचले.

वत: जवळची बँकेची चावी लावन
ू लॉकर

उघडले ना उघडले तोच एखा या वादळा माणे एक वेगळाच दप बाहे र घ घावत आला.
ता यासाहे बांसह सारे बाहेर पळत आले. दारात उ या असले या शपायाने लॉकर मचे दार
लावन
.
ू घेतले परं तु, या कमी कालावधीत बाहेर पडले या वासाने सार बँक यापन
ू टाकल11
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फौजदाराने ता यां या हाताला ध न यांना यव थापका या दालनात आणले. पाठोपाठ
यव थापक होते. सारे खु यावर बसताच फौजदारांनी ता यांना वचारले.
"एक गो ट खर -खर सांगा. तु ह लॉकरम ये असे काय ठे वले होते?"
या

नाने ता यांचे अवसान गळाले. एक

णात यां या ल ात सार ि थती आल .

आपणास गु हे गार ठरवून गु हा वदवून घेतला जाणार. भीतीची एक थंड लहर यां या
शर रात पोहचल . यांचे अंग थरथर कापू लागले. भर हवा यात, वातानक
ु ु ल त दालनात
बसलेले असतानाह
तोच

न वचारला.

यांचे शर र घामाने डबडबले. ता या शांत बसलेले पाहून फौजदारं नी पु हा

"म-म-मी क-काह च नाह ठे वले हो, खरे सांगतो..."
"तु ह फार पोहचलेले दसता हो. कुणाचा गभ पाडून तो लॉकरम ये ठे वलात?" फौजदार
आवाज चढवून वचारत असताना अि नशामक दलाचे शपाई तथे आलेले पाहून फौजदार
यव थापकांना

हणाले,

"या शपायांना आधी यांचेच लॉकर दाखवा. समजेल सारे यांचा खोटारडेपणा काह

णात

समोर येईल..."
यव थापकांपाठोपाठ अि नशामकदलाचे कमचार लॉकर

मम ये पोहचले. यव थापकांनी

दार उघडून द ु नच ता यांचे लॉकर दाखवले. अि नशामकदला या शपायांनी आत

वेश केला.

हातात या का यांनी यांनी लॉकरम ये सा ह य बाहेर काढले. यावर पाईपमधून पा याचा
फवारा मारला. बाहे र पडले या व तूंवर नजर टाकून एकमेकांना इशारे करताच एक शपाई
यव थापकां या दालनाजवळ गेला. तो आत शरत असताना फौजदारांनी ता यासाहे बांना
दरडावन
ू वचारले, " हाता या, खरे सांग. कोणाला मा न तू लॉकरम ये..." तत यात आत
शरलेला तो शपाई

हणाला, "साहे ब.तसे काह नाह .लॉकरम ये भा या हो या."

"काय? भा या?" फौजदारासह यव थापकांनी वचारले.
"हो. हो. भा याच! आ ा आले ल ात. लॉकरम ये ठे व यासाठ ह दा ग यांची पस घेऊन
आलो होतो. बँकेत गद होती

हणून बाजारात जाऊन भा या घेऊन पु हा बँकेत आलो.

लॉकर उघडले आतम ये ह पस ठे व याऐवजी भा यांची पशवीच ठे वल . हो. हो. आले
ल ात. साहे ब, कसे आहे ना, लोक लॉकरम ये पैसे ठे वतात, दा गने ठे वतात. मह वाची
कागदप ं ठे वतात. पण मी मा

भा या ठे व या.... भा या...." ता यासाहेबांना तसे बडबडताना

पाहून फौजदार एका शपायास

हणाले, "अरे , ता यासाहे बांना घेऊन जा.... यां या घर ...!"

*****
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गह
ृ ल मी - धन ी स चन दे साई
ग
ं

ग
ं ......

सकाळ या धावपळीत फोनची बेल वाजल एक कडे ड बे भरत भरत रे वाने फोन

उचलला सासब
ु ाई चा फोन होता यावेळेस आमचे गणपती महाल मी ला येणे होणार नाह
ते हा तु ह क न

या आ ण रे वा या पायाखालन
ू ज मनच सरक यासारखे झाले फोन तसाच

ठे वून तथेच खाल बसल

तला काह च सच
ु त न हते.

ल न झा यापासून 16 17 वष हा सण तीसास-ू सासरे यां या दे खरे खीखाल

करत होती ;आ ण अचानक आले या फोन ने ती जरा बावचळून गेल , महाल मी हा सण
यां यासाठ

दवाळीपे ा मोठा सोव या ओव याचा सगळं कसं यवि थत झालं पा हजे.

तने दघ वास घेतला ,मन घ ट केले अजून पंधरा वीस दवस अवकाश होता

यातच त या दो ह मल
ु ं या पर

ा व तचे

संकटामळ
ु े घरकामाला बाई न हती अशा अनेक
करायचा होता.
पण

वतःचे ऑनलाईन

लासेस करोना या

न मधन
ू वाट काढून तला तो सण-समारं भ

ीने जर मनात आणलं तर ती ए हरे ट पण सहज पार क

शकते, आ ण

अशा त या मनात या व वासाने रे वा उभी रा हल नव याचा डबा भ न याला ऑ फसला
पाठवलं ;मुल ंना
घेऊन ती बसल

ेकफा ट दे ऊन यांना शाळे ला बसवलं; आ ण मग हातात पेन आ ण डायर

लॅ नंग करायला तने सगळी पूवतयार ची याद तर केल च शवाय पूजे या

दवशी ची तयार सामानाची याद

वयंपाकाची पव
ू तयार महाल मीचा मेनू हे सारं काह

तने लहून काढलं काह वसरायला नको हणन
ू .
दक
नवडून व माळा पासन
ू कापस
ू
ू सु वात होती सासब
ु ाई मळ
ु े
ु ान बंद हणन

कधी तने कापूस

हातात ह घेतला न हता; पण इ स ओके! असं
तला करायचं होतं

हणत वळवट ,माल या, व

माळा हे सारं

सगळी कामे आटपून मुलांना अ यास दे ऊन दप
ु ार ती पूव तयार करायची बघता बघता

ह रता लका गणपती हे सगळे सण तने थाटात केले. महाल मी बसणार या या आद या
दवशी सगळी फुलो याची तयार झाल सग या

कारचे कूट ,पड
ु ी तने क न ठे व या हो या

यामळ
ु े तचे न मे काम सोपे झाले मख
ु ोटे रंगव यात त या मल
ु दे खील सहभागी झा या.
13
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दस
ु या दवशी महाल मीला आण यासाठ घरासोबत ती व त या मुल दे खील

सज या हो या यां यासाठ केलेल सगळी खरे द सा या दा गने बाळांचे कपडे व महाल मी
यांचे थाटात पज
ू ा क न दस
ु या दवशी चे आमं ण दले आ ण दस
ु या दवशी सकाळी
लवकरच लवकर सगळं आटपन
ू

वयंपाक व एक कडे पज
ू ेची तयार तातू काढणे ,आघाडा

केना ,पाळणा वाती फुलवाती भजवणे ,ओट ची तयार आ ण सोव यातला
एका वेळेस अनेक कामे ती करत होती जणू अ टभुजा दग
ु चे
त या दो ह मुल

वयंपाक अशी

प तने धारण केले होते, पण

तला खूप खंबीरपणे साथ दे त हो या तर डेकोरे शनची धुरा त या

नव याने सांभाळल होती. सं याकाळ या वेळेस ती दे खील गौर

माणे नटून पूजा नैवे य

आरती सारे काह वेळेत केलं. दस
ु रे दवशीची उ र पूजा नैवे य गाठ पडणे सं याकाळी
जेमतेम चार-पाच बायकांना हळद कंु कू क न हा सण पार पाडला.
या सणा या न म ाने यु नट ऑफ

थ हे पु हा स ध झाले होते पण लॅ नंग

आ ण टाईम मॅनेजमट यामळ
ु े कतीह कठ ण गो ट ला आपण सहज पार पाडू याचे

मान सक समाधानाचे तेज त या चेह यावर दसत होते कारण त या महाल मी अगद

समाधानाने त ृ त होऊन तला आशीवाद दे ऊन परत ये याचा नरोप यांनी घेतला होता.
गो ट साधीच पण

ी या कत ृ वाला खर उतरणार कसअसतं व कग वुमन बाहे र

कायरत असतात ,टारगेट पण
ू करतात , ोजे ट स सेसफुल लॉ च करतात, ते हा यां य
भरभ न कौतक
ु होतं पण घरातल

ी जे हा स म पणे एखादं काय पार पडते ते हा तला

गह
ु ाची थाप जर दल तर तचा उ साह
ृ त न धरता त या पाठ वर कौतक
व तला परत
आहे .

फूत

मळते कारण घर या ल मी चे मोल हे कशातच तोलता न ये यासारखे

आकाशात सूय असतो तो दवसभर काय करतो तर तो फ त असतो

या या अस यानेच खूप काह होत असतं, तशीच ह फे मनाइन

अि त व घरात

वगु णत होतो

नेह, ओलावा, चैत य, उ साह, स दय तच असणच

घरासाठ वरदान आहे. हे

ी ऊजा आहे

ीचं

एक समाज दे णे व

येकाने जाणून तचा आदर हा केलाच पा हजे......!!!

*****
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'कह कह से...'- जाई

सरवणकर

"हाय दो तो , वेलकम टू ९२.५ यु झक एफ एम. म हु आपक दो त शर न ! शर न द
ेट. हॉट अ वंडरफुल डे ! या मौसम है , या नजारा है . तो चलो इसी बात पे we are
now move further part of our favorite show . जैसे क आप सब लोग जानते है क
शो का नाम है "आपक पसंद " तो चलो चलते है ने

ट कॉलर क

र वे ट क और. जो

क सुनना चाहते है ये युट फुल गाना . आय एम शुअर आपको भी ये गाना पसंद आयेगा .

So enjoy and keep listening.

कह ं-कह ं से हर चेहरा तम
ु जैसा लगता है

तम
ु को भल
ू न पायगे हम, ऐसा लगता है

-------------------------------------------------------------------------े न सटासट धावत होती. झाडामागून झाडे, घरामागून घरे मागे पडत होती. अ यातच

को या या तर हलव यामुळे वशालला जाग आल . डोळे चोळत याने समोर पा हलं तर
समोरचे नळे डोळे

याला जाग करत होते.

" अंकल , ि लज मुझे वंडो सीट चाह ये. या आप मुझे बैठने दगे ? मेरे सीटपर बैठेये. ि लज
!!!"

नळाई आजव करत होती. वशालने नजरे ला नजर भडवल . या नजरे त तो बघता बघता

डुब
ं न
ू गेला.

सा नका ! प ह यांदा कुठे भेटल बरं. हा कॉलेज या गॅद रंगम ये. तचा
करत होता.

ूपची कोओरडीनेटर

पाडत होती. आपण मा

ुप ते हा परफॉम

हणून सगळी काम अगद कमी तथे आ ह कामह पार

या गो ट पासून लांब होतो. प ह यापासून आम च आकषण होतं

आ ण तेच वेड डो यात घेतलेलं. अ मतने ओढत नेलं

हणून गॅद रंगला गेलो आ ण तथेच

सा नकाशी ओळख झाल . आय या वेळेस कोरस चमूतील एक जण कमी पडला आ ण मी ते
काम करावं
प ह यांदा

हणून तने आजव सु

केलं. अगद ह समोरची नळाई करतेय तसच.

सा नकाला ब घतलं ते हा काय बरं आवडलेलं आप याला ? तचे डोळे ! ते शांत

नळे शार गद डोहासारखे . अगद च खेचन
ू घेतलं यांनी. मग पढ
ु ल सल सला.

आता ५ वषानी जातोय

परत ते यां यासाठ च. आजह तसेच आहे त . शांतवून घेणारे . न

बोलता ५ वष वाट पाहणारे .

"अंकल , ि लज मुझे सीट दोगे ? " वशाल भानावर आला. समोर या
आजव करत असले या नळाईकडे याने पाहून घेतलं आ ण

नाक त पण शांतपणे

वतःशीच हसला तो...
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ऐसा भी इक रं ग है जो करता है बात भी

जो भी इसको पहन ले वो अपना-सा लगता है

-----------------------------------------------------------------------और तो सब कुछ ठ क है ले कन कभी-कभी यूँ ह
चलता- फरता शहर अचानक तनहा लगता है
घ याळन टोले दे ताच

ो. डसोझा भानावर आले. "अरे आज कुमारकडे जायला हवं , याने

आ हाने बोलावलं आहे. २५ वी अ न हसर आहे या या ल नाची. जायला तर लागेलच" ते
वतःशीच पट
ु पट
ु त रा हले. 'काय ग ट

यायला हवं बरं ! आपण असेच वधळे . नॅ सी

असायला हवी होती, तने काह तर माग काढला असता. याबाबतीत तचं खर हुशार.
जग व यात शा
असून फुकट आपण असे ती गमतीने हणायची तेच खरं . हे सगळं
सांभाळून घेतलेलं ,सजवलेलं मोठं घर ह
रममाण सगळं काह
ती गे यावर मा

तची धडपड. आपण आप याच

त यावर सोपवून. अगद

व सनझा यावरह !

योग व वात

आपण उघडे पडलो. व सनपे ाह पोरके झालो. नॅ सीची गरज ते हा

ती तेने जाणवल . अस का होतं? माणूस जवळ असतो ते हा गह
ृ त धरलं जातं आ ण

गे यावरच याची कंमत कळते. एवढे शोध लावलेले पण तचा कॅ सरह काह वेळेवर शोधू
शकलो नाह . पाहता पाहता नघन
ू गेल . वाळूसारखी नसटून. यानंतर हे असेच होतेय.
सैरभैरसारखं. व सन सगळी यव था लावन
ू गेलाय पण नाह जमतंय आता . आज
सीमे त जायलाच हवं. या शवाय बरं वाटणार नाह .
डसोझानी हळूच ओलसर झालेला च मा पुसला.

सां गतल .

ाय हरला हाक मा न गाडी काढायला

--------------------------------"गौरव चल ! कुलबस आल ये, उशीर होईल" शलाकाची गडबड चालूच होती. दर सकाळचा
हा काय म होता. शेखरची त या नव याची तयार , गौरवची धांदल यातच तची सकाळ संपे.
आताह तेच झालं. गौरवला गेटपाशी सोडून ती परत आल तर पु हा तो भास झाला.
आताशा हे फार होऊ लागलंय. च

थ यावर ठे वायलाच हवं. काय होतंय हे! अस मनोमन

पुटपुटतच ती आत आल . एक चमटा काढून ब घतला

वतःलाच आ ण पु हा खडक बाहेर

नजर टाकल तर हो! तोच होता . अ भिजत.. फोनवर बोलत असलेला. गाडीला स नल
मळायची वाट पाहत.
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"हा !इथे कसा ? कसा काय पोचला. मा हतेय का याला मी इथे राहते ते ? सगळं मागे ठे वून
आलोय क आपण इथे १० वषापव
ू . आता परत ते सगळं !!! " शलाकाने डोळे घ ट मटून
घेतले..

अ भिजत आ ण शलाका . कॉलेजम ये फेमस ल हबड कपल. आ या गप
ृ ने यांना मनोमन
वॉकओ हर दलेला दोघांचह
ं

श ण पण
ू होताच घर सांगायच ठरलेल.ं आ ण झालेह तसेच.

पण इथेह " पण" आलाच. शलाका या व डलांना हे ल न मा य न हतं. जाती वेग या
अस याने. खूप वादावाद , भांडण , सवे फुगवे झाले. पण मान तुकवावीच लागल
व डलांसमोर.

तला

शेवटचा नरोप घेतानाच अ भजीतचा दख
ु रा चेहरा तला आताह ज या या तसा आठवला.
ओढलेला, चंड वेदना असलेला. नजरे ला नजर भडवायची तची हंमत न हतीच. कसेतर
क न नरोप घेतला पण मग तो चेहरा सतत पाठलाग करत रा हला का अस करतेस
काकुळतीने

न वचारणारा. इतक वष झाल पण तो चेहरा अजूनह ज या या तसा

आठवतोय ! काय क

हणन
ू

मी ? शलाकाने डोळे पुसले.

"अब भी यूँ मलते ह हमसे फूल चमेल के
जैसे इनसे अपना कोई र ता लगता है"
तम
ु

या बछड़े भल
ू गये र त क शराफ़त हम

जो भी मलता है कुछ दन ह अ छा लगता है

कुठे तर रे डओवर नदा फाजल ंच गाणं वाजत होतं...

*****
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पु हा भेटशील वाटल न हतं - मानसी मंगेश सावडकर
ती एक

स ध ले खका आवडतं

े

तने नवडलेल यामळ
ु े यात तथे झोकून दे त होते तला अचानक

एक दवस फोन येतो अबोल बोलते नम कार मी
आकां ा अबोल

वचार करते

ीमणी जोशी बोलते आहे आकां ा आ मातन
ू

तेव यात
ीमणी: अहो मॅडम मी साता याहून बोलते आहे मला थोडं बोलायचं होतं तुम याशी
अबोल : हा हा बोला ना
ीमणी: मॅडम मला आ माब दल स व तर र या

बोलायचं आहे जेणे क न आम या आ माला याचा

फायदा होईल
अबोल : ठ क आहे मी मा या ओळखी या एका ले खकेला तुम याकडे पाठवते तु ह

तला स व तर मा हती

या

ीमणी: एक बोलू का मॅडम
अबोल : बोला ना
ीमणी: तु ह च आला तर......
अबोल : ते श य नाह

खप
ू काम आहे त इथे मी चांग या ले खकेला पाठवते ना तम
ु याकडे

ीमणी: ल ज मॅडम ल ज तु ह या ना या न म ाने तुमची आ ण माझी ओळख पण होईल आ ण

आमचा आ म पण पावन होईल
अबोल : अहो असं काय

हणता पावन वगैरे बरं येते पण तथे राह याची सोय होईल का माझी??

ीमणी: हो हो अव य तु ह या मी सगळी सोय क न ठे वते ध यवाद मॅडम
अबोल : बरं बरं ध यवाद नको उ या सकाळी मी पोहोचत प ा हा सअप करता मला?
ीमणी: हो ध यवाद
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अबोल फोन ठे वते आ ण बेल वाजवून मावशींना बोलावते
अबोल :- मावशी मी चार दवसांसाठ साता याला जात आहे मा या घर फोन क न आईला बॅग भरायला
सांगा आ ण हो मी आज रा ीच नघणार आहे असेह न क सांगा

हणजे ती नेहमी माणे यात थोडा

खायलाह ठे वेल
मावशी हो

हणून नघून जातात

अबोल तयार ला लागते
तथे काय बोलायचे कोणते
दरवेळी तयार त जाते

न यांना वचारायचे हे तला नेहमीच असलं तर ती नघ या या आधी

ाय हर जवळ येऊन

अबोल : दादा मी सातारला जाते आहे
दादा :- मग मी माझी बॅग घेऊन येतो घ न
अबोल : नाह नाह दादा मी एकट च जाते आहे गाडी घेऊन तु ह आईजवळ थांबा तला काह हवं नको ते
बघा जाईन मी

अबोल घर येते
अबोल : आई मला नघायचं आहे माझी बॅग......
आई: - तयार आहे
अबोल : - आ ण माझा डबा....
आई:- तो पण तयार आहे
डबा उघडत
अबोल : - आई तू आ ा लाडू केलेस??
आई: - मा या लेक ला चार दवस बाहे रगावी जायचं

हटलं तर आई दमतीला तयार नको का?

बरं नीट जा गाडी हळू चालव गाडीत पे ोल भरल आहे का बघ दोन तासांनी थोडा आराम कर
यायची नाह

हणजे झोप
19
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अबोल : हो गं कती सूचना करतेस साडेअकरा वाजता नघते मी

हणजे रा ीचा

ा फक लागणार नाह

आ ण सहा सात तासात पोहोचेल पहाटे पोहोचले क कामालाह लवकर सु वात करता येईल
जेवण झा यावर थोडावेळ अबोल झोप काढते रा ीचा

वास करायचा असतो ना

हणन
ू अकरा वाजता उठून

आंघोळ क न कॉटनचा कुडता आ ण जी स घालन
ू साडेअकराला नघते गाडी पे ोल ब यापैक अस याची
खा ी क न घेते आ ण गाडी सु

करते हायवेला पे ोल भ न गाडीची टाक फुल करते दोन स वा दोन

तासांनी थांबून त डावर पाणी मारते आ ण पुढे जाते खेड शवापूर जवळ
लागतो पण तो मू वंग असतो

क भरपूर अस याने

साडेपाच ला आ मा या गेट जवळ पोचते आ ण दोन वेळा गाडीचा हॉन वाचवते शपाई

ा फक

या वेशात असलेले

जाधव काका दार उघडतात आ ण गाडी आत येते काका दार पु हा बंद करतात काका गाडीचं दार उघडतात
आ ण गुलाबाचा नाजक
ू फूल अबोल ला दे ऊन
कबल
ु ह फुल हातात घेऊन गड
ु मॉ नग

ये याची वनंती करतात अबोल बॅग

स न चेह याने गुड मॉ नग

हणतात

हणते साडी नेसलेला नेमाडे ताई यांना गुड मॉ नग

हणन
ू आत

यायला गाडीकडे वळते आ ण नेमाडे ताई तला थांबवन
ू गाडीतन
ू बॅग

वतः या हातात घेतात आ ण त याबरोबर चालू लागतात तकडे असा

हणत अबोल ला या उज या

बाजल
ू ा असले या ऑ फसम ये बसायला सांगतात तेव यात एक ताई वाफाळलेला चहा व ब क ट घेऊन
येतात

नेमाडे ताई:- मॅडम तु ह बसा चहा

या

ीमणी ताई येतीलच एव यात

अबोल : - या काह कामात आहे त का?
नेमाडे ताई:,- हो या आ ण बाक सगळे कमचार

व याथ - व या थनी मो या हॉलम ये

तथे आहे त
अबोल :-

ाथना चालू आहे

बरं

नेमाडे ताई जायला नघतात तेव यात अबोल

यांना वचारते एक म नट मी पण हॉलम ये आले तर

चालेल का??
नेमाडे ताई:- हो हो काह च हरकत नाह पण तु ह

वासातन
ू आलात दमला असाल

हटलं मी पण तु हाला यायचं असेल तर या तु ह . तु ह चहा

अबोल पटकन चहा संपवते आ ण नेमाडे ता ना
हॉलम ये

वेश कराय या आधी पासूनच तला

हणते चला!

हणन
ू येथे बसा असं

या मी तु हाला घेऊन जाते हॉलम ये

ाथनेचे सूर ऐकू येतात सगळे तालासुरात

ाथना

हणत

असतात हॉलम ये मधोमध गणपती आ ण सर वतीची मूत असते म हला कमचार व पु ष कमचार हे
गणवेश प रधान क न व व याथ

व या थनी पण गणवेशात एकामागोमाग एक असे उभे राहून डोळे 20
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मटून

ाथना

हणत असतात एक म हला पेट वादन करत असते तर एक पु ष तबलावादन करत असतो

दोन म हला यां यापुढे डोळे मटून व या याकडे त ड क न उ या असतात तर दोन मुल व दोन मुले
यां याह पुढे डोळे मटून

ाथना

हणत असतात हे

य खूपच छान असतं

अबोल आत येऊन एका कोप यात हात जोडून उभी राहते
सूचना दल जाते आप या वगाचा व याथ

ाथना संप यावर जनगणमन होतं सग यांना

व या थनी रांगेत हात मागे घेऊन वगाकडे वळतात एक एक

रांग पुढे सरकत असते एक म यम वयाची

ी पांढर शु

साडी डो यावर च मा केस यवि थत वंचरलेले

चेह यावर हा य भाव व कमाल ची तेज पुढे येते अबोल ला नम कार

हणते नम कार मॅडम मी

ीमणी

जोशी

अबोल : ओ हो नम कार मी अबोल
ीमणी ऑ फस कडे जा याची वनंती करते तेव यात अबोल

यांना

हणते आपण ऑ फसम ये न

जाता मला आ म दाखवता का??
ीमणी: हो हो काह च हरकत नाह पण तेव यात नेमाने मॅडम नरोप घेऊन येतात मॅडम अंघोळीचे पाणी
काढले आहे
ीमणी :- तु ह तुमची

आंघोळ आटपून

हणते

या

े श होऊन आपण ऑ फसम ये भेटू अबोल मानेनेच हो

अबोल : माझी बॅग
नेमाडे ताई : मी तुम या

मम ये ठे वल आहे या दाखवते

म अबोल

यां यामागे जाते एका

मचं दार

उघडून या दोघी आत जातात
नेमाडे ताई: ह तुमची

म बाथ म आहे काह लागलं तर तथे बेल आहे ती वाजवा कुणीतर लगेच येईलच

अबोल : चालेल ध यवाद
नेमाणे ताईबाहे र गे यावर अबोल

दार लावून घेते आ ण बेडवर आडवी होती ते हा त या ल ात येतं आई

काळजीत असेल फोन नाह केला खशातून फोन बाहे र काढते ते हा त या ल ात येतं आपण

ाथना

हॉलम ये जाताना फोन सायलटवर टाकला होता बारा मस कॉल ती पटकन आईला कॉल लावते
अबोल : आई सॉर फोन सायलट सायलटवर होता ग

मी नट पोहोचले आता आंघोळ वगैरे आटोपते आ ण

कामाला लागते
आई: - बर काळजी घे आ ण रा ी आठवणीने कॉल कर
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अबोल : होय काळजी क

नकोस मी रा ी न क कॉल करते

अबोल ऑ फसम ये फोन करते आ ण

काश ला कॉल क न आधीच कादं बर चे काम कुठपयत आले आहे

याचा एक आढावा घेते आ ण काह लागलं तर कॉल कर असेह सांगते

खोल कडे एक नजर लागते एका बाजूला बेड बेड या एका बाजूला पं याची बटन बेड या एका बाजूला छोटे
टे बल व खुच

यावर तां या भांडे कागद-पेन पेपरवेट टे बल लॅ प समोर या बाजूला बाथ म व वॉश म

दारा या बाजूला छोटे से कपाट एका शोकेस म ये वेगवेग या लेखकांची पु तकं शोकेस म ये असले या
पु तकांची याद व लेखक ले खकांची नावे ल हलेल होती दोन यवि थत असलेले आ ण पंखा अ यंत
व छ अस सगळं .

अबोल अंघोळ क न पंजाबी
एव यात

ीमणी या मॅडम

ेस प रधान क न ऑ फसम ये येते दाराबाहे र च पल काढून आत

वेश करते

वागत आहे तुमचं आम या आ मात.

अबोल खच
ु वर बसते आ ण ध यवाद

हणते

आपण आ म बघायला सु वात क या का
ीमणी: हो हो काह च हरकत नाह
आपण बघायला जाऊ

टॅ ब काढून तयार होते मी तु हाला काह

ीमणी : हो काह च हरकत नाह पण काह

न वचारते आ ण मग

नांची उ रं आ म बघताना मळतील चालेल ना?

अबोल : हो चालेल क
बरं माझा प हला

न आ म कोणी आ ण कधी सु

केला?

ीमणी: हा आ म काढ याची इ छा मा या सास-ू सास यांची होती

सांगते

ीमणी एका फोटो कडे बोट दाखवून

ी. द ा य जोशी व सौ . मंगला जोशी खरं तर आम या ल नानंतर चार वषानी हा आ म सु

ल न झालं 1996 आ ण आ म सु
सुखाचा चालू होता टूस अँड
ना दःु ख

झाला आमचं

झाला ३ डसबर 2000 ला वेगळीच कहाणी आहे आमचा संसार

ॅ ह स चा बजनेस यावर यांचा चांगला जम बसला होता पण काह तर हवं

हणून क काय आ ह दोघं एकदा फरायला

झाला यात मला जा त मार लागला आ ण डॉ टरांनी

हणून बाहे र पडलो आ ण आम या दोघांचा अपघात

ते हा सां गतलं क यांना यापुढे मुलं होऊ शकणार

नाह आम या पायाखालची जमीन हादरल मी हॉि पटल मधन
ू घर आले पण मला असं जाणवू दला नाह
क आप याला एवढा मोठा दःु ख पेलायच आहे घर आ यावर सासू-सासरे मा याशी पव
ू पे ा

ेमाने वागत
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होते सासब
ु ाई तर बस याजागी सगळ आणून दे त हो या सासरे ग पा मारत होते.

सासुबाई , हे , सासरे

सगळे ग पा मारायचे पण कोणीच मुल न हो याचा वषयह काढत न हतं मी हळूहळू रक हर होत होते

एकदा आ ह सगळे रा ी जेवण झा यावर अंगणात ग पा मारत होतो मच वषय काढला सासूबाई तु हाला
मला मूल होणार नाह हे माह त असून तु ह सगळे मा याशी इतकं
सासरे : अगं सुनबाई बरं झालं तूच वषय काढलास मी हला आ ण

ेमाने का वागत आहात?

ीकांतला कती दवस सांगतोय क

आपण सुनबाई शी बोलून घेऊ पण हे हे दोघेह माझं ऐकायला तयार न हते अजून ती अश त आहे तला
थोडं बरं वाटू दे असंच नेहमी

हणणं असायचं

ीमणी: बोला बाबा काय बोलायचं आहे तु हाला
सासरे : हे बघ बेटा आ हाला तघांना तुझी खूप काळजी वाटते आता जे झालं ते झालं पण पुढे तर जायलाच
हवं अजन
ू तु यापढ
ु े पण
ू आयु य पडला आहे आमचं काय आज आहोत तर उ या नाह
ीमणी: असं काय बोलता बाबा
सासरे : बरं पुढे ऐक आ ह

नाह पड या तर सोडून दे ऊ

तघे बोललो तु याब दल आम या दोन क पना आहे त बघ पड या तर पुढे जाऊ

१) आपण तुम यासाठ द क मूल
२) आ ण

यायचं

आपण अनाथ मुलांसाठ आ म सु

तु ह काह ह

करायचा तू आ ण

ीकांत वचार करा आ ण मला सांगा

नणय घेतला तर आमची दोघांची काह हरकत राहणार नाह आ ह जे आ ापयत कमावले

ते तुम यासाठ च आहे आप याकडे घर गाडी शेती पैसा भरपूर आहे तु ह जो

नणय

याल तो मा य

क न चांग या चार प या बसून खाऊ इतका आप याकडे न क च पैसा आहे .
रा ी झोपताना मी यां या मनाचा कौल घेतला तर मला जे सांगत होतं ते यां या मनात आहे हे मला
जाणवलं क एका मुलाला द क घे यापे ा आपण आ म सु
कामे मळतील आ ण आपलं पण मन

केला तर गावात या म हला व पु षांना ह

ळे ल सगळं कर यात तसेच अनाथांना सहारा पण मळे ल तर हे

हणाले तू अजून थोडे दवस वचार कर मी वचार करता करता मा हती गोळा करायला सु वात केल सास-ू

सासरे यां याशी आ मा बाबत चचा करत होते एक कडे सव सच क न गावोगाव जाऊन मा हती गोळा
करतह होते काह
सु

क

दवसात आ ह चौघांनी बसून ठरवले क आपले शेताची जागा आहे तथे आपण आ म

शकतो माझे यजमान

कॉलेजचा एक म

आधी मुंबईला होते यांचा श ण मुंबईत झालं नंतर ते इथे आले यां या

आ कटे चर आहे याला संपक क न आ ह

याला सगळी क पना दल

ॉ ग मागवून

घेतले आ हाला काय कोठे आहे हे सां गतले काम जोरात चालू होते एक कडे आ माला लागणा या सामानाची
याद तयार होत होती तर दस
ु र कडे गावातील बहुतांशी लोक आ हाला यासाठ मदत कर त होते गावात या
लोकांना रोजगार मळाला यासाठ ते पण आनंदात होते आ ह अशा आ मांना भेट दे त होतो ते हा ल ात
23
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मुलं कशी येणार हा मोठा

न होता पण सास यांनी यावर तोडगा काढला कोण याह आ मातून मुलं

आप याकडे येता कामा नये आप या दारात येतील तथून सु वात करायची आ माचे नाव काय ठे वायचं हा
पण

न होतात ते आ ह आधीच ठरवलं होतं आकां ा आ हाला आम या मुल चं नाव ठे वायचं होतं पण

काय करणार नशीब

आ ह शेवट तेच नाव आ माला दलं आम याकडे प हल च दोन जुळी मुलं कोणीतर

दारात ठे वून गेले ती तार ख होती 3 डसबर 2000 आ ण आमचा आ म सु

झाला.

अबोल :- खुपच छान मा हती दल तु ह या वष २१ वष पूण होतील तुम या आ माला अ भनंदन मी भेटू
शकते का यांना आ ण तुमचे यजमान.....

ीमणी: नाह सासू सासरे 2004 म ये गेले माचम ये सासरे गेले आ ण मे म ये सासुबाई गे या असं

हणतात क

यांचा एकमेकांवर खूप

ेम असतं ते वर एक

जातात

अबोल : - हो हो आ ण यजमान??
ीमणी: - यजमान आ मा या कामा न म

पु याला गेले आहे त येथील उ या परवा ते हा भेट होईलच

अबोल : नि चत, आपण आ म बघायला सु वात क या??
दोघीजणी आ म बघायला सु वात करतात आम या आ मात प हल ते दहावीचे मुलं श ण घेतात आ ण
या मुलांना आ ह इतर

श णह दे तो जसे भरत काम वणकाम शेतकाम आ ण

याला जे शकायचं

असेल ते आ ह इथे शकवतो बाहे रचे श क येऊन मल
ु ांना शकवतात न ृ य च कला याचेह

श ण

आ ह दे तो मल
ु ांना इथं पंधरा दवसातन
ू एकदा डॉ टरांची ट म येते आ ण सग या व या याची आ ण
कमचार वगाची वै यक य तपासणी होते मल
ु ांना क

यट
ु र

ान आ ह दे तो

अबोल : एकूण व याथ - व या थनी कती आहे त
ीमणी: एकूण व याथ - व या थनी पंधराशे आहे त यात प हल ते दहावी आ ण याहून लहान सगळे च
अबोल : आ ण कमचार
ीमणी: मी आ ण माझे यजमान ध न एकूण 55 जणआहोत कोणी गरजू श क आले तर आ ह

यांना

सामावून घेतो यात सफाई कामगार दहाजण आहे त सफाई कामगार वग यां या खो या सगळ साफ
करतात चार आया आहे त या लहान मुलांची दे खरे ख करतात

वयंपाक

यां या हाताखाल काम करणारे

आठ जण आहे त बाक सगळे श क आ ण आ ह दोघं.

आमच शाळे त सारखं नाह एका वगात खूप मुलं आ ह एका वगात तीन इय ा पण घेतो शाळे ला मा यता
मळाल आहे आम या. एका वगात मुल न ृ य करताना दसतात वगात

वेश करते अशा सग या मुल गुड
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मॉ नग ट चर

हणतात अबोल पण यांना

पु हा न ृ य चालू करतात तशी अबोल ह

तसाद दे ते आ ण तु ह तुमचं चालू ठे वा

हणते या मुल

यां याबरोबर ताल धरते थोडं थांबते आ ण नघते.

ीमणी: तु ह तर फार छान न ृ य करता मॅडम
अबोल : हो ध यवाद पण ल ज तु ह मला मॅडम नका
ीमणी: मग तु ह तर मला मॅडम
अबोल :

हणू नका

हणून मला अबोल

हणून नुसतं

ीमणी

हणा

हणा

ीमणी ती थांबते

ीमणी : काय झालं अबोल
अबोल : अ काह नाह ग असच
ीमणी : बरं !
ीमणी : इथे आ ह मुला-मुल ंना कराटे चे

श ण

दे तो स या से फ डफे स खूप मह वाचा आहे ना

अबोल : अरे वा
ीमणी: हे आमचं कचन तथे काह बायका पो या करत असतात तर काह पाणी भरत असतात तर काह
भाजी चरतअसतात तकडून एक ८ वी/ ९ वी तील मल
ु गी हातात डश घेऊन येते आ ण
आज मी गोडाचा शरा केला खाऊन बघते का ग?

हणते मोठ आई

ीमणी हातात घेऊन शरा चाखन
ू बघते छान झालाय ग सुगंधा
ीमणी: अबोल मलाह मुलं मोठ आई

हणतात

अबोल : हो ऐकला मी आ ाच
ीमणी: ह पण क पना मा या सासूबाईची मला मोठे आई

सासूबाई आ ण सास यांना आजी आजोबा
हणतात आ ण पु षांना मामा

हणतात

हणायचं

यांना मोठे बाबा

हणायचं आ ण

हणायचं या सग या म हला आहे त ना यांना ह मुलं मावशी

अबोल : खुपच छान क पना आहे
ीमणी: चंदा कॉलेज या मल
ु ांची तयार झाल का ग??
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चंदा: हो ताई आताच यांना डबे

नेऊन दले मी

ीमणी :इथे कॉलेजला जाणार 16 जण आहे त काह अकरावीत तर काह बारावीत ती सगळी मल
ु ं 2000

सालची आहे त

इथल इथे राहतात मग कॉलेज नाह

यांना फ माफ केल आहे मग ती मल
ु ं घर आ मात

आल क बाक सग यांना गो ट सांगतात काह खेळ घेतात सं याकाळी कळे लच तल
ु ा

आपण आ मा या आतील बाजू ब घतल आता बाहे र जाऊ या दोघी बाहे र येतात एका बाजल
ू ा दोन श क
व या याना शेतीचे काम शकवत असतात तेव यात मोठ घंटा वाजते

ीमणी :- अबोल ह जेवणाची घंटा आहे आपण आज जाऊन जेवू आ ण मगच पुढचं सगळं बघू
इथे जेवणाची जागा ठरलेल आहे सगळी मल
ु ं एकाच वेळी जेवायला बसतात चल दाखवते तल
ु ा दोघीजणी

जेवणा या खोल त जातात मल
ु ं-मल
ु एका रांगेत हात-पाय धऊ
ु न घातले या सतरं जीवर बसतात मल
ु ं आल
पानं वाढल गेल वदनी कवळ घेता हा लोक सु

करतात वाढताना सु धा कमचा यां या हातात लोज

आ ण डो याला कॅप आहे हे आ ह नीट बघत असतो
जेवण करताना
मुलं

येकाकडे यवि थत ल

दले जाते हे वाढू का ते वाढू का असे वचारले जाते येथे र ववार

वयंपाक करतात मग मुलांनी काह बनवा यांचे छोटे छोटे

र ववार

ुप तयार केलेले आहे त येईल याने या

वयंपाक क न इथं सगळं आव न ठे वायचं मुलं खूप छान छान पदाथ बनवतात वेगवेगळे

बनवतात यांना मजा येते याची तयार आधीपासूनच करतात या यासाठ
याची ल ट ते शु वार सकाळी नेमाडे मावशींकडे दे तात

यांना जे िज नस लागतील

नेमाडे मावशी यांना लागणारे िज नस श नवार

सं याकाळपयत आणून दे तात
र ववार सकाळी तो

प
ु सकाळ या चहापासन
ू रा ी सगळं आवरे पयत सगळं करतो कधीकधी अ न शजला

आहे क नाह हे यांना कळत नाह मग मोठ आई आहे च क असं

हणत

ीमणीला हसू येतं

मुलांची जेवण आटोपून सगळे कमचार गोल क न जेवायला बसतात अबोल आपणह

यां यातच जेवायला

बसायचं आहे चालेल ना??

अबोल : हो हो अगद आनंदाने चालेल
ीमणी : मु ता आज मल
ु ांजवळ कोण आहे ?
मु ता: ताई आज पाट ल काका सोयराबाई आ ण सूयवंशी भाऊ आहे त मुलांजवळ
ीमणी: बरं
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ीमणी: इथं मुलांचा आता थोडावेळ खेळ याचा आहे तु हाला हवं ते करा यां यावर तीन जण

ल

ठे वतात

या तीन जणांची जेवण मुलांबरोबर होतात दररोज वेगवेगळे तीन जण असतात काह मुलांना खेळायचा

कंटाळा येतो मग हे मुलांना गो ट सांगतात काह तर

शकवतात कधीतर

यां यातलेच होऊन खेळतात ह

अबोल : वा छान क पना आहे
ीमणी : ती सुगंधा आल होती मघाशी शरा घेऊन तला शेफ हायचा आहे दररोज यांना मदत करते

आ ह मुलांना पुढे कसे नेता येईल हे बघतो त यासारखी आवड असणा या मुलांना आ ह रे सपी सारखे
काय म दाखवतो मग ह मल
ु ं तकडे येऊन ते करतात
अबोल : बरं माझं जेवण झालेल आहे मी उठू का?
ीमणी: अगं कती थोडं जेवल स तू थोडा शरा तर घे
अबोल : नाह नाह नको मला नाह जाणार आता
ीमणी: बर ठ क आहे तु ऑ फसम ये बस मी येतेच
अबोल : ठ क आहे मला पण दोन-तीन फोन करायचे आहे त ते क न घेते आ ण येते
अबोल दोन-तीन जणांशी फोनवर बोलन
ू
ीमणी

याऑ फसम ये ती नर

ीमणी

या ऑ फसम ये येऊन बसते.

ण करते. दार उघड यावर समोर टे बल-खुच टे बलावर छोटा

लॉवर पॉट

यात ताजी गुलाबाची फुलं पेन पेपर 2/3 फाईल बेल टे लफोन तां या भांडे टे बलासमोर तीन खु या दारा

शेजार एक सोफा दस
ु या बाजूला दोन खु या

ीमणी बसते या यामागे ब ीस व

माणप .

माणप

ती

नीटबघू लागते .
ीमणी

ीकांत जोशी

अबोल मानेनेच

वतःशी नाह

हणते. तेव यात

ीमणी येते.

ीमणी :- झालंय का? जायचं का आपण बाहे र? क तुला आराम करायचा थोडा वेळ

सं याकाळी दाखवते

तुला बाक चा आ म थकल असशील?

अबोल :- नाह नाह आ ाच बघू आपण आ ह कधीच थकत नसतो ग आ ण पटकन उठून
नघते

ीमणी

तला आ मा या माग या बाजल
ू ा घेऊन जाते तथे सग या

हो या काह फळझाडे ह होती तथे काह मुल-ं मुल काम करताना

टॅ ब घेऊन

कार या भा या लावले या

ीमणी आ ण अबोल ला दसतात.
27

{ पंदन दवाळी अंक २०२१}

ीमणी :- आ ह दररोज ताजी भाजी वापरतो जेवणात.
अबोल ने काह फोटो टॅ ब म ये कॅ चर केले तथे काम करणा या एका मल
ु ाने दोन चकू आणन
ू दले

यातला एक अबोल ने घेतला आ ण जवळ असले या नळाकडे जाऊ लागल
ीमणी :- अगं कुठे चालल स?
अबोल :- चकू धुवून येते.
ीमणी :- अगं काह गरज नाह

याची आ ह फ त शेणखत वापरतो या झाडांसाठ

डायरे ट झाडाव न काढ या काढ या खायचा असतो आ ण
दोघी हसू लागतात ते एक शपाई सांगत येतो ताई
आहे यांना.

यामळ
ु े तो असा

ीमणी चकूची एक फोन त डात टाकते आ ण

ीकांत दादांचा फोन आला आहे तम
ु याशी बोलायचे

ीमणी :- बर मी आलेच ह अबोल तोवर तू फर इथे.
अबोल :- हो चालेल
ीमणी :- हॅलो

ी बोल

ीकांत :-अगं कुठे होतीस तू कोण आलं आहे आप याकडे. शांताराम

हणत होता कोण यातर ताई आ या

आहे त यांना घेऊन शेतात आहे त कोण आहेत या काय काम आहे यांचं
ीमणी:- अरे हो हो कती

न थांबतो का जरा मला बोलु दे तोस का?

ीकांत:- ह बोल
ीमणी :- अरे मी तुला

हटलं न हतं का एक ले खका आहे त यां याशी बोलले या येणार आहे त

ीकांत :- हो हो वसरलोच मी
ीमणी :- याच या
ीकांत :- बरं मग काय

स ध ले खका आले या आहे त
हणा या या? या आप या आ मा या पु तकाचं

काशन करणार आहे त का?

ीमणी :- मी अजून यांना याब दल काह च बोलले नाह आज सकाळी या आ या मुंबईहून आता यांना

सगळे दाखवते मी आ ण मग वषय काढते बर तू कधी यायला नघणार आहे स? तुझं काम झालं का?
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ीकांत :- माझं थोडं काम अजून बाक आहे मी उ या सकाळी पुण होईल उ या सं याकाळपयत येतोच मी

हणजे या मॅडमची पण ओळख होईलच
ीमणी :- होय

चल बाय काळजी घे

ीकांत :- हो बाय
ीमणी आ मा या माग या बाजूला येते अबोल
अबोल :- मा या मनात मघापासन
ू एक

या मुलांचे फुलांचे भा यांचे फोटो काढ यात दं ग असते

न रगाळत आहे तु ह एव या मल
ु ांना सख
ु सोयी द या आहे त

यांना दररोज चांगलं जेवण चांगला ना टा हे सगळं करायला पैसा तर लागत असेलच ना मग हे सगळं

तु ह कसं मॅनेज करता?
ीमणी :- चांगला आ ण मु

याचा

न वचारलास बघ आ ह जे हा आ म

थापन करायचं ठरवलं ते हा

पासूनच आ ह हा वचार केला िजतक श य ततक मदत मा या सास यांनी केल आ ह अशा लोकांची
मा हती गोळा केल क

यांना मदत करायची आहे उगाच काळा पैसा गुंतवणा या लोकांची मदत आ हाला

नको होती आम याकडे असे दे यक आहे त क ते जे कमावतात यातील काह र कम यां या पगारातून थेट

आम या खा यात जमा होते आ ण हो इथून थोडं पुढे गेलं क आमचा छोटा कारखाना आहे तथे आ ह गह
ृ
उ योग करणा या म हलांना एक

आणून यां याकडून पापड लोणची कुरडया पाप या गोध या दवे कंद ल

अशा गो ट बनवून घेतो आ ण बाजारात वकून यातून जो नफा येतो तो या काम करतात यांना आ ण
उरलेला नफा आ माला जातो थो यावेळाने जाऊया आपण तथे.
अबोल :- बर पण एव यातच भागत का तुम या आ माच?
ीमणी :-नाह या सग यात आमचं लाईट बल पाणी बल भागतं पण खाणं नाह यासाठ आम याकडे
शहरातले यापार आ हाला मदत करतात ते आ हाला पोती पोती धा य पाठवतात श णासाठ लागतं ते

शाळा मदत करतात काह काह मो या सं था आ हाला मदत करतात आ ण कधी काह अडचण आल तर
सासरे िजंदाबाद यांनी काह ठे वी अशा ठे व या आहे त क

याचा उपयोग आ ह क

शकतो तसं बघायला

गेलं तर आम या दोघांचा काह च खच नाह आमचं घर पण आ ह आता या म हलांना राहायला दलेलं आहे
आ ह तर इथेच राहतो आ मात.
अबोल :- मला आज एवढ मा हती मळाल आहे क यावर एक पु तक लहू शकेन अजून बाक आहे च
हणा
ीमणी :- आता तू वषय काढला

यासाठ

हणून सांगते आम या दोघांची क पना पण तीच आहे खरं तर मी तुला

इथं बोलावलं माफ कर मला क मी तुला हे आधी सां गतलं नाह
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अबोल :- काह हरकत नाह पण आता मला सांग काय
पु तक ल ह आ ण एखादा

काशक पकडून दे याला

हणून मी हे पु तक लहू? मी तर
काशन करायला

हणते तू

हे

ीमणी :- अगं ह च तर गोम आहे मला श दरचना करता येत नाह आ ण मला अशी य ती हवी होती
िजला मी सगळं नीट सांगन
ू ती ते लहू शकेल
अजून तुला खूप काह दाखवायचे आहे चल आता आपण जाऊया आता अंधार होत आहे बाक मी उ या
सकाळी तुला सगळे दाखवीन.

अबोल :- काह हरकत नाह . मला थोडं ऑ फसचं कामह करायचे आहे .
रा ी जेवण झा यावर अबोल आईशी बोलन
ू शांत झोपी जाते
सकाळी उठ यावर अबोल

ीमणी या ऑ फस म ये येते

ीमणी :- तू आज फार छान दसतेस
अबोल :- तझ
ु ी ह साडी तू मावशी बरोबर पाठवन
ू मला ह काने नेसायला सां गतल ती जा त छान आहे
तेव यात गाडीचा हॉन वाजतो.
ी आले वाटतं असा

हणत

ीमणी दाराजवळ येऊन बघते

ीकांत गाडीतन
ू उतरत असतो.

ीमणी :- हे आलेच आहे त आता तम
ु ची ओळख होईलच
अबोल :- हो
ीकांत दारातून आत येतो
ीमणी :- तु ह सं याकाळी येणार होतात लवकर आटपलं का काम
ीकांत :- हो
ीकांत सो यावर बसतो
ीमणी :- मी तुमची ओळख क न दे ते
ीमणी :- ह अबोल

ीमणी अबोल जवळ येते

स ध ले खका अबोल पटवधन.
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अबोल उठून मागे वळते आ ण नम कार हातानेच करते
ीकांत पण नम कार

हणतो

आ ण दोघांची नजरानजर होते दोघेह
अबोल या

मनात असं य

अबोल :- मी जरा मा या
ीमणी :- अगं पण तू

एकमेकांकडे बघन
ू थ क होतात यामुळे फ त ि मतहा य करतात

न असतात दोघांना काय बोलावं हे न कळ यामुळे
म म ये जाते मला 1/2 फोन करायचे आहे त

हणाल होतीस यांना काह

अबोल :- हो मी नंतर बोलते ना ते पण
असं

न वचारायचे आहे त?

वासातन
ू दमून आलेले आहे त ना

हणून अबोल खोल त नघून जाते खोल त आ यावर ती पाणी पते आ ण बेडवर आडवी होते त या

मनात असं य

नांनी गराडा घातलेला असतो इथे कसा? आप याला न सांगता मंब
ु ईहून तो इथे आला?

इत या वषानंतर दे वाने आपल अशी परत भेट का घडवन
ू दल ? आप या आयु यात जे घडून गेलं ते आता
तो वचारे ल का? मु य

हणजे याने आप याला ओळखलं असेल का? इतक वषात याला आपल एकदाह

आठवण आल नाह का ?असे असं य

न यातच तला डोळा कधी लागतो ते तचं तलाच समजत नाह

दारावरची बेल वाजते तशी ती दचकून उठते दार उघडते नेमाडे ताई समोर असतात
नेमाडे ताई :- तु हाला ता नी ऑ फस म ये बोलावले आहे
अबोल :- हो येते.
अस

हणन
ू अबोल बाथ म म ये जाऊन त डावर पाणी मारते साडी नीट क न खाल ऑ फस म ये येते.

अबोल :- मला बोलावलं
ीमणी :- हो तु याशी थोडं बोलायचं आहे मला
अबोल :- बोल ना
ीमणी:- मी तुला काह

न वचारले तर तुला राग नाह ना येणार?

अबोल :-नाह नाह मुळीच नाह
ीमणी :- अगद पसनल सु धा?

बनधा त वचार ?
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अबोल :- हो चालेल क ?
ीमणी :- प हला

न तू कोण या कॉलेजला होतीस?

अबोल :- N.G. केळकर. कॉलेज ऑफ आ स
ीमणी :- तु या घर आता कोण कोण आहे ?
अबोल :- मी आ ण माझी आई
ीमणी :- आईचं नाव?
अबोल :- सुलोचना भट
ीमणी :- आई भट आ ण तू पटवधन?
अबोल :- माझं ल न झालं आ ण आडनाव बदललं जस

येक मुल च बदल तसंच

ीमणी :- मग तुझे यजमान?
अबोल :- यांचं पाच वषापूव अपघाती नधन झालं
ीमणी :- ओ सो सॉर
अबोल :- नो इ स ओके
ीमणी :- मूलबाळ
अबोल :- मल
ु गी आहे ती पाचगणी असते शकायला इथन
ू तथे जाणार आहे मी उ या
ीमणी :- एक खर उ र दे शील?
अबोल :- हो वचार क दे ते मी खर उ र
ीमणी :- तू कॉलेजला होतीस या कॉलेजम ये

ीकांत जोशी नावाचा मल
ु गा होता का?

अबोल :- हो होता
अबोल या डो यात टचकन पाणी येते
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तू आ ण तो आज इत या वषानी तु या समोर आला होता ना ?अगं मग या याशी बोलायचं सोडून तू
खोल त का नघून गेल स?

मला आ ाच नाह आमचं ल न ठर यावर यांनी तु या ब दल सां गतलं होतं आ ण बघ इत या वषानी
आपल भेट होते आहे
अबोल

ीमणी कडे

इत यात

बघतच बसते काय बोलते आहे

ी ने हला सगळ सां गतल

ीकांत मागून येतो.

ीकांत :- हो मी मा या बायकोला सगळं सां गतलं होतं आ ण मगाशी इत या वषानंतर तू दस यानंतर

मला काय बोलावं हे सच
ु त न हतं आ ण तू खोल त नघन
ू गेल स नंतर आ ह आम या खोल त गे यावर
मी हला आठवण क न दल ती माझी प हल मै ीण मग तला सगळ आठवलं .
अबोल

या दोघांकडे आ चयाने बघतच बसल .

ीमणी :- बरं तु ह ग पा मारा मी चहा सांगते तुम यासाठ अबोल तू चहा घेशील क कॉफ ?
ीकांत अबोल एकदम बोलतात कॉफ .
ीमणी :- बर तु ह इथेच ग पा मारताय का ग चीत जाऊन ग पा मारता
ीकांत :- ग चीत चालेल
अबोल फ त होकाराथ मान हलवते आ ण दोघे ग चीत जाऊन बसतात
अबोल ला अ ू अनावर होतात
ीकांत :- रडू नकोस अबोल मी जे हा शेवटचा पेपर दे ऊन घर आलो तर गावा हून
तार आल होती
बाबांची त येत बघड याची मी तडक नघालो घर पोहोच यावर ब घतलं तर बाबांना खूप ताप उल या
यातच माझे काह

काह

दवस केले तुला फोन क न सांगायचं राहूनच गेलं.

दवसांनी आपला रझ ट लागला प ह या पाच म ये येणार हे मा हती होतं मी ह चांग या माकानी

पास झालो आई-बाबांनी इथेच राह याची गळ घातल मी नाह

नघाला तुला तु या घर फोन केला होता तीन-चार वेळा. पण

हणू शकलो नाह पढ
ु े ल नाचा वषय

येक वेळी आईच उचलत होती धीर क न

एकदा वचारल .अबोल कुठे आहे ?

ते हा समजलं क तुझं ल न झालं आहे .
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ीकांतला म ये तोडत अबोल बोलू लागल

शेवट या पेपर या दवशी सं याकाळी सखी

शांत पटवधन बरोबर माझं ल न झालं आपण सगळे च
या घर भेटणार होतो तथे तू दसला नाह स आ ह

श याला

वचार यावर समजलं तू गावी गेला मी तु या फोनची प ाची सतत वाट पाहत होते रझ ट लाग यावर

चांगल नोकर

मळाल नोकर करता करता तीन वष उलटून गेल तू गावाकडचा एक नंबर मला दला

होतास मी तथे अनेक वेळा फोन केले पण दर वेळेस एकच उ र क नरोप दे तो बरे च दवस गेले आई
ल नासाठ थांबायला तयार न हती

शांतच चालन
ू आलेल

थळ चांगलं होतं सरकार नोकर

वतःचं घर

कुठल ह जबाबदार नाह फार नातेवाईक नाह मला पढ
ु े शकायचं होतं याची काह च हरकत न हती आमचं
ल न झालं पढ
ु े मी श ण चालू ठे वलं पढ
ु े हळूहळू लखाण करायला सु वात केल व ृ प
गेले तथन
ू च मा या लखाणाची खर सु वात झाल

मा सकात ल हत

या दर यान आ हाला एक ग डस क यार न झालं

दे वयानी हळूहळू दे वू मोठ होऊ लागल मला पढ
ु ल श णासाठ यु न ह सट तन
ू बोलावण आलं माझं एकच
वष बाक होतं PHD च
येणं

शांतने या या ऑ फसम ये एक वषाची रजा घेतल

भाग होतं कारण दे वू फार लहान होती तला माझी आ ण

शांतला मा याबरोबर

तथे

शांची दोघांची गरज होती आ ह द ड वष

तकडे होतो मला फार शकायला मळालं तकडे . तकडे मी माझं लखाण करतच रा हले मला

PHD मळाल आमचा visa चा पण संपत आला होता आ ह इं डया म ये परत आलो मी एका कॉलेजम ये
ोफेसर

हणून जॉईन झाले दे वूला आईकडे ठे वून मी कॉलेजला जात होते सगळ सुरळीत

लखाणा या मोठमो या

चालू होतं मी

पधाम ये भाग घेत होते ब ीस मळत होती मला काह जण वचारायला लागले

आमचं हे लखाण कराल का काह जण तर माझी ऑटोबायो फ
वगैर. दे वू मोठ होत होती तला

चांगलं श ण मळावं

लहायची आहे ल ज लहून याल का
हणून आ ह तला पाचगणीला ठे वलं आ ह

दोघांनी तला भेटायला यायचो अ यंत समजत
ू दार मुलगी आहे माझी कधी कुठला ह ट करत नाह मी
ले खका हावी हे

शांतच

व न होतं दे व कृपेने पैशाची कधीच कमी न हती आ हाला.

म ह या या सु ट साठ दे वयानीला आणायला जात असताना घाटात समो न भरधाव
आम या गाडीला धडक दल आ ण यातच

आ ह मे

क आला आ ण

शांत गेले पाच वष झाल या गो ट ला याची आठवण

मी भरपूर लखाण करते यातूनच मी आज एक

स ध ले खका आहे दे वयानीला

भेटायला येते कधी एकट येते कधी आई पण येते मा या बरोबर

हणून

मधून मधून मी तला

अशी आहे माझी कहाणी.
ीकांत :- तुला कधी माझी आठवण नाह आल ?
अबोल :- थोडे दवस
आठवण कधीतर
वळवते.
हे सगळं

ास झाला पण खरं च संसारात पड यावर दे वयानी झा यानंतर नाह आल तुझी

हणजे एक जून तु या वाढ दवसा या दवशी आठवण येते हमखास पण मी मन

ीमणी पण हातात कॉफ चा

े तसाच ध न ऐकत होती हे दोघां याह ल ात आलं नाह .

ीमणी :- बरं झालं का तुमचं बोलणं मी कधीच इथेच उभी आहे आ ण सॉर हा मी सगळं ऐकलं बर का

तुझं बोलणं
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अबोल :- अगं काह च हरकत नाह
ीकांत :- कोणी भेटतं का ग

मळाला जे घडलं ते सगळे सांगत होते.

ुप मधलं?

अबोल :- तसं तर कोणी भेटत नाह पण श या सखी हे भेटतात यांना एक मुलगी आहे आ ण मुलगा ह
आहे दे वयानी एवढाच मुलगा आहे यांचा
ीकांत :- अग श या

हणजे शंदे ना सखी

हणजे जोशी ना मग यांना एक मल
ु गी मल
ु गा समजलं नाह

अबोल :- अरे ल न झालं दोघांचं घरातून खप
ू वरोध झाला प ह यांदा पण मी आ ण आईने ल न लावून
दलं दोघांचं पण आता सगळे छान सुरळीत चालू आहे .

कॉलेज म ये

ोफेसर ते

श या म हं ा अँड म हं ा म ये आहे आ ण सखी

पण सायकोलॉजीची अबोल हसू लागल

ीकांत :- तु अजुनह मोठांदा हसतेस अजून तुझी सवय गेल नाह .
अबोल :- मग काय मनात या मनात हस?
ू
दलखल
ु ास हसावे माणसाने

हणजे समोर याला आपलं दःु ख कळत नाह

सगळे कॉफ घेतात
अबोल :- बर आता आपण थोडं आ मा ब दल बोलय
ू ा का?
ीकांत :- हो हो चालेल ना तुला काह

न वचारायचे आहे त

हणे मला?

अबोल :- हो पण आप याला ऑ फसम ये जावं लागेल माझा टॅ ब तथेच आहे मी सगळं
घेतलेलं बरं
अबोल

ीकांत ला काह

यावरच न दवुन

न वचारते याची स व तर मा हती घेते.

अबोल :- आता सगळी मा हती मी मा याकडे घेतलेल आहे काह आ माचे आ ण आजूबाजूचे फोटो घेते

अजून. मला उ या सकाळी नघावे लागेल आपण भेटायचं आहे मुंबईला गे यावर लगेच मी कुठे कुठे कशी
मा हती पोचवता येईल आ ण तु हाला याचा कसा जा तीत जा त फायदा होईल ते बघते पुढ या वेळेला
आपण भेटू ते हा सगळं मी सांगेन
रा ी जेवण झा यावर अबोल
नाह आज सारखी तला

त या

म म ये जाते झोप याचा

य न क नह

तला खूप वेळ झोप येतच

शांतची आठवण येत असते ती उठून बाहे र येते फे या मारत असते
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तेव यात

ीकांत:- का ग झोपल नाह स अजून?

अबोल :- नाह आज झोपच येत नाह ये
ीकांत :- मग ग पा मारत बसुया का?
अबोल :- बर
ीकांत:- मग तु याच खोल त बसय
ु ा का तू मनात असं काह आणू नकोस तु याब दल फ त आता मा या

मनात मै ीची भावना आहे

अबोल :- अरे नाह नाह मा या मनात पण आले नाह असे काह आधी पण आपले मन

व छ होते आता

कशाची भीती?
दोघेजण अबोल

या खोल त जाऊन ग पा मारत बसतात पुव या कॉलेज या ग पा होता होता एक-द ड

कधी वाजून जातो हे यांना समजतह नाह अबोल अचानक घ याळाकडे बघते
अबोल :- बापरे द ड वाजत आलाय मला आता झोपायला हव.उ या

वास करायचा आहे दे वयांनी कडे

जायचे आहे मी झोपते आता
अबोल उठते आ ण झोपायला जाते.

ीकांत कडे वळून

अबोल :- पु हा भेटशील वाटल न हत.
आ ण गोड ि मत क न गड
ु नाईट
ीकांत

गुड नाईट

हणते.

हणून या या खोल त नघून जातो

सकाळी सहा वाजता उठून साडेसहाला सामान घेऊन अबोल

खाल येते

ीमणी चहा ना टा आणायला सांगते
ना ता करता करता
अबोल :- मी नघते आता लवकरच भेटू तु ह मुंबईला या मी माझा प ा पाठवून ठे वते माझं लहून पूण
झालं क भेट होईलच आपल मी एकदा मेल वर सगळं पाठवते तुला पण आपण कसं करणार आहोत हे मग
बोलूच चल ना ता झाला क लगेच नघतेच मी
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अबोल सग यांचा नरोप घेऊन गाडीपाशी येते

ीमणी त या हातात एक पशवी दे ते दे वयानी साठ थोडा

खाऊ दला आहे
तेव यात अबोल चा फोन वाजतो
अबोल :- हॅलो बाळा मी नघाले आहे येतेच एक द ड तासात .
ती दोन-तीन दवस दे वयानी बरोबर राहून मंब
ु ईला यायला नघते त या आ ण ीकांत या आठवणीत ती
रमन
ंु ईत कधी पोहोचल हे तचं
ू जाते. खरचं तला कधीच तो पु हा भेटेल अस वाटलह न हत. मब
तलाच कळत नाह . ऑ फस म ये जाऊन आ मची मा हती फोटो

क न ती

ीमणी ला ते पु तक दे ते. ीमणी व

मदत पण मळते.
ीकांत

अबोल शी

आता एक म

याचे संकलन क न छान पु तक तयार

ीकांत खप
ू आनं दत होतात. अबोल मळ
ु े आ माला आ थक

बोलतो पण ती आता पूव चा कोणताच वषय या याशी बोलताना काढत नाह . ते

मॆ ण

हणूनच एकेमेकांकडे बघत असतात.

*****
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सीमो लंघन - धन ी स चन दे साई
वरा आई ने आवाज दला उठतेस का आज पासून पर

अ यास के यामुळे
नवरा

वराला जरा डोळा लागला.

आज पासन
ू सु

ा सु

होतीये, रा ी उ शरापयत

होणार यामळ
ु े आई-बाबा पहाटे स लवकर उठून सगळे आवरत

होते दर वेळेस असच होतं, नवरा

आ ण सामाह पर

अ यास आ ण दस
ु र कडे दां डया गरबा रास.

ा का बर एकदाच येतात एक कडे

वरा आता नववीत होती अ यास वाढतच होता दवसं दवस अ यास क न दे खील

वेळ परु तच न हता

वराssssss आईची हाक कानी आल तशीच वरात ताडकन उठल सगळ आव न

पूवतयार ला बसल .
करोना

या काळामळ
ु े शाळा ऑनलाईनच यामळ
ु े मल
ु ां या हातात मोबाईल लॅ पटॉप

हे दे णे आलेच तकडे पर

ा सु

तला फारसा वेळ मळत न हता

झाल आ ण घरात आईची नवरा ाची धावपळ यामळ
ु े
वरा कडे ल

यायला.

दोन-तीन पेपर झाले आ ण चौथा पेपर या दवशी न

झाल आ ण न
होते, हणून

ाधा य

ा

या ची बाक होती, पण ते हाच हा सअप वर मेसेज रंग वाजायला लागले

वराने हा सअप ओपन क न पा हले तर यात शाळे त या मुला मुल च
ं ा

तयार केला होता आ ण चॅ टंग सु
ग पा, पर

या मुलांची त डी पर

ा सोडून तेथे सु

हो या.

ुप

होतं यात अनेक हुशार मल
ु ा मुल ंची नावं होती . नरथक

ग पा मारणं मै ी करणं वाईट मळ
ु ीच नाह पण के हा कोण या गो ट ला

यायचं हे ल ात आलं पा हजे.

आई-व डलांचा खूप व वास आप या मुलांवर असतो काह जण तर व कग

असतात या ऑनलाइन ए युकेशन स ट म म ये मुलांवर कसं ल

ठे वणार हा एक मोठा

न आहे ? नुकतीच वयात आलेल ह मुलं यांना पण या गो ट लगेच भुरळ पाडणा या

,एखा या वषयाकडे वाहत जा यास वेळ लागत नाह मुलांकडे बहाने तर काय तयारच
असतात टडी ुप आहे चचसाठ तयार केला आईला काय कळतंय, मेमर फुल;, हणून चॅट
ि लअर केला असे एक ना अनेक कारणाने या मल
ु ांकडे तयार असतात. हे वयच नाजक
ू
असतं पंखांम ये उड यासाठ अजन
ू हवं तेवढं बळ आलेलं नसतं.
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पण

वराने

णाचाह

वचार न करता ताबडतोब तो

ुप ब दल सगळं सां गतलं आ ण

पेपर झा यावर तने आईला सग या चाट सकट या
डल ट केला.

आईचं

ुप ले ट केला होता आ ण

दय भ न पावलं होतं आई या डो यात

ुप

वरा ब दल एक वेगळीच चमक

दसत होती आज पयत जे सं काराचे बीज तने पेरलं होतं याचे अंकुर तला त या

जाणवत होते आई या व वासाला
पंधरा सोळा वषाची

हण यापे ा तने

वरा तने पण

कळला असतं आ ण याच वयात

ुप जॉईन क न चॅट ंग केल असती तर कुणाला

वतःला अजमवायचं असतं.

नर वं दल
ु भं लोके व या त
शीलच ् दल
ु भ त

वतःला िजंकले होते.

वन त

दल
ु भ

दल
ु भः

अथात या जगात मनु य ज म मळणे दल
ु भ आहे
चर

तर याहून दल
ु ब आहे
तर न पणे वनय याहून दल
ु भ आहे

ान मळणे तर याहून दल
ु भ आहे ,

हे तला उमगलं होतं, आ ण आज ख या अथाने

आई या डो यात आपसूकच दसत होतं.

वराने "सीमो लंघन" केलं होतं हे

*****
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ता आज मला तोच दवस आठवतोयं

अि मता

या दवशी तल
ु ा , तझ
ु ी आई व मी प ह यांदा 'दे वी

अ ह याबाई होळकर' अनाथा मात पहायला आलो होतो. तीन साडे तीन वषाची असशील,
भेदरले या डो यांनी इकडे तकडे बघत लाईनमधे एका ताईचा हात ध न टुकूटुकू बघत
होतीस. तु या आईला एक म नटह लागला नाह ओळखायला. तने सरळ मठ च मारल
तुला. तुला बघता णी तु या

त ेत काढलेल

द घ वष कुठे गळून पडल काय मा हती ,

काह आठवेनासं झालं. आईने व मी मळून केलेले सगळे पेपरवक दे ऊन उरले या
औपचा रकता पण
ू के या. आता दोन आठवडे

ाि झशन मधे तल
ु ा घेऊन सगळे शहर फरत

तुझे तीन वषातले सगळे कौतुक करत फरत होतो. नाह

हणायला धाकधक
ू ह होतच होती,

तुला फ त गज
ु राती यायचं तेह भीत भीत काह सं अ प ट बोलायचीस. छोटा श दकोश
ताबडतोब घेऊन टाकला. पण तथ या संचा लका मालतीता

या मते द क मल
ु ांपे ा

आईवडील जा त घाबरतात. यां यामते सग यात अश त आ ण कर करे मूल तू होतीस.
आता तू थोडीच व वास ठे वणारे स, फार फोटोह नाह त दाखवायला. तथे तुला सगळे मनी
हणायचे , आईला ते नावच वाटले नाह

हणन
ू तने ' ता' नवडले, नवडले काय त यामते

तू ' ता'च होतीच. ई वराने दलेल भेट जी फ त आमचीच होणार होती. मलाह हे नाव फार
आवडले, तू याह पे ा जा त आवडल स. बोल या डो यांनी मला डो यांची भाषा शकवायला
लागल स. काह आवडलं क डोळे मोठे करायचीस, नाह आवडलं क संशयी नजरे ने डो यां या
कडा दम
ु डून

यायचीस. शेवट सगळे सोप कार पार पाडून , तल
ु ा आमचीच क न आपण

यॉकला येणा या वमानात बसलो. थक यामुळे तू झोपूनच होतीस आ ह मा

यु

नवमाता पता

अस याने आळीपाळीने जणू पहाराच दे त होतो.

तू इथे आल स , तु या घर ... तो दवस होता बावीस स टबर, श शर ऋतूचा प हला दवस.
ते प हले दोन तीन म हने तू अिजबात ह ट करायची नाह स, तल
ु ा आणले या खेळ यांशी
खेळत काह तर गुणगुणत असायचीस. मला वाटलं आपल लेक अगद गुणाची आहे , पण
कसंच काय !! जे हा आ ह तुझे ह काचे आईबाबा आहोत हे तल
ु ा ल ात आलं, तू बालह ट
सु

केलेस. खरं सांगु ! जीव भां यात पडला , तोपयत काह तर चक
ु तयं वाटायचे. हळूहळू

तुला थोडं मराठ थोडं, इं जी आलं आ ण आपला तघांचा कौटुं बक संवाद सु

झाला. दस
ु या

मुलांना बघून तू प ह यांदा मला" Dad, let's go swing" हणाल स, ते हा मी आईला
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अ भमानाने सांगायला गेलो तर ती चडवत

हणाल , "मला 'मॉम कँडी दे ' ऐकून पंधरा दवस

झालेत, तू हरलास." तुझी आई पण तुझीच आई आहे , ते !! तझ
ु ं हे मतवाद आ ण हटवाद
असणं व

वतःला पट या शवाय एखाद गो ट न करनं हे गण
ु अगद तंतोतंत त यातून

आले आहेत.

शाळे त जाऊन नवीन म मै णी गोळा करायचा केवढा तो छं द तझ
ु ा, पु हा िज याशी जा त
मेतकूट त या छं दांचा छं द. कधी स ग या गोळा के या कधी तू आ ण आईने रं गीत दगडं
गोळा केले, कधी बाट यांची झाकणं गोळा केल , अजूनह असेल एखादे सो या या वळकट त.
तू

ळल स आ ण आ हालाह

ळवलंस !! एकदा तर लांब केसां या राजक येवरचा सनेमा

बघून केस वाढवायचे ठरवले , रोज चंचे या बोटकांएव या वे या घालून शाळे त जायचीस,
सकाळी बस पकडायची घाई , माझा टन असला क मी घातले या वे या तुला पटाय या
नाह त परत आ यावर दोन गो यांएवढे बच
ु डे दसायचे. एकदा तू आ ण मी एका दक
ु ानात
हंडत असताना एका लांबकेसां या मुल ला बघून मी त या आईलाह बोलून आलो, तने
सुचवलेले तेल शा पू काह बाह घेऊन आलो तर दोनच दवसात आई या मागे लागन
ू
मा सकात ब घतलेल

प सी का काय कट क न आल स. वर मलाच

हणाल स "बाबड
ु ी ,

तुझेह केस गळतातच नं, तूच लाव आता ते तेल आ ण शा पू!" असंच वषभर एकॉनॉ म स
यास घेऊन अचानक

ा फक डझाय नंग मधे जायचे ठरवून मोकळी झाल स, अथात मेहनत

करायचीस व प रणाम भोगायची तयार ह दाखवाचीस

हणन
ू खप
ू वाद हावेत असं काह

घडलंच नाह .

आईचा यवसाय वाढायला लागला तसे मी मा या कामाचे तास कमी केले , तु या ट नेज
वयात तु यासाठ वेळ

यायचा असं आ ह दोघांनी ठरवलं होतं. ते तुझं र नंग , track

practices साठ होणार पळापळ हणजे तू तर धावायचीस, पण पळवायचीस आ हाला !!
बघता बघता उ म माक घेऊन कॉलेजला नघन
ू ह गेल स, वतःचे सगळे

वतः करायचा

तुझा कल होताच ,आता तर पंखातह बळ यायला लागलं होतं. मगं ब याच ठकाणी
वयंसेवक होऊन दर श नवार , र ववार फॉ टर केअरला जायचीस. आईला वाटायचं तू
वतःचं कने शन शोधतेयंस , कदा चत तू भारतात जाऊन खरे आईवडीलह शोधशील. मला
काह तसे वाटले नाह पण या वयात काय सांगता येते असे तने
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काह उ र नसायचं. नवीन जॉब लाग यावर तू हे वेळेअभावी बंद करशील वाटलं होतं.दर
श नवार धावतपळत फोन करायचीस ते तेवढं एक समाधान. एके दवशी बुधवार तुझा फोन
आला तर आ ह घाबरलो च क ! ते हा तू अपघातात गेले या एका

ीब दल आ हाला

सां गतले, कती दद
ु वी खरं च. तची मुलगी अशीच दोन अडीच वषाची तुम या फॉ टर मधे
आल आहे हे सांगताना तुझा आवाज थरथरत होता. तुला आईने समजावून कसेबसे शांत
केले. काह

नांची उ रं नसतात आप यापाशी शोधावी लागतात, नाह तर आहे यालाच

आयु य समजून पुढे जावे लागते.

रोजच फोन करायला लागल स मगं, एवढ हळवी तू कधी झाल न हतीस. एके दवशी सरळ
या अनाथ मुल ला द क घे याचा वचार तू बोलून दाखवलास, या सं थेत इतक वष
वयंसेवक

हणून काम के याने व आ थक

या स म अस याने ती लोकं तुला

ाधा य

दे णार होती. आईला हे अिजबात पटले नाह कारण तू एकट हे मल
ू कसे वाढवणार तेह
वेग या वंशाचं , तु या भावी आयु यात याने अडचणी येतील , तुझे ल न कसे होणार ना ना
चंता तला भेडसावत हो या. शवाय तु या आईचे शर र मायटोकॉि
गभधारणेसाठ स म न हते, पण तल
ु ा असा कसलाह
उचलावेस हे तला

ी

अल डसॉडरमुळे

ास न हता मगं हे पाऊल तू का

हणून ल ात येत न हते. मलाह

तचं

तुझंह चूक वाटत न हतं. पण तुझी तळमळ इतक खर होती नं

हणणं पटत होतं तर
ते क नाह

हणायला

जीवावर आलं गं ! तू आ हाला पटवन
ू दे त होतीस, दर श नवार र ववार या मल
ु सोबत तची
आई बन याचा

य न करत होतीस. कती धावपळ झाल तुझी, शेवट तुझे समपण बघून मी

व आईने तु या नणयात साथ

यायची ठरवल . कारण तु या मते सव

कारची कुटुंबं

असतात, ल न जे हा होईल ते हा होईल मल
ु आधी असले तर काय हरकत आहे. तीच आ ण
तशीच

मकता असल पा हजे असे थोडीच आहे , ेमाने माणूस सम ृ द होतो, समाजातील

नयमांनी नाह . कधीकधी आयु य असे

न नमाण करते क उ र बाहे र शोध यापे ा

आपणच उ र होऊन जायचे. हे ऐकून खरोखरच जाणवलं क हे तुझे Passion नाह तर
कॉ लंग होते. तु यामळ
ु े आम या आयु याचे रं गह न इं धनू चैत या या व वध रं गांनी
उजळून नघाले. आता तशाच चैत याचा झरा तल
ु ाह हवा आहे , यात या अनाथमल
ु ब दल
असले या सहानुभुती ऐवजी तुझी आई हो याची इ छा व समपण अ धक दसले आ ण पु हा
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तूच आ हाला तु या नवीन जबाबदार
वचारसरणीत

या जाणीवेत, न या जीवनप धतीत व न या

ळवलेस.

आज तू प ह यांदा तु या लेक ला , आम या नातीला 'ऑटमला' घेऊन येणारे स. मी तर
रोजचाच पण चमचमीत

वयंपाक क न ठे वलाय, तु या आवडीची बासुंद केल ये पण

ऑटमला भारतीय जेवण आवडेल नं आवडेल

हणन
ू आईनेह नवीन

कारचा पा ता केलाय.

आता ऑटमने पा ताच खा ला तर आई पु हा एकदा िजंकणार आ ण तु ह दोघीह जेवलात
क मी त ृ त होणार. हा चैत याचा सोहळा आहे, सोह यात आपल माणसं लागतातच गं ,
योगायोग बघ, तह
ू ऑटम या प ह या दवशी इथे तु या घर आल स, न या ऋतल
ु ा घेऊन
... आयु याचा ऋतू, रं गांचा ऋतू, न या बदलाचा व सज
ृ ना या सोह याचा ऋतू !!!
*****
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यारवाल ल ह टोर

- अ य दध
ु ाळ

ह गो ट आहे इशाची. इशा कशी दसते कं वा कशी आहे हे तु हाला हळूहळू कळे लच थोड यात सांगायचं तर
ती एक ट पकल मुंबई गल होती आ ण ह

जय एक अ पर मडल
बघताच

ेमात पडेल असं

तची यार वाल ल ह टोर

संपल आहे पण हटके आहे .

लास मधील मल
ु गा. उं चापरु ा गोरा रं ग आ ण कुरळे केस. कोणीह
प होतं याचं. इशाला तो दोन वष स नअर होता. कॉलेज या

एका इ हट ला यांची ओळख झाल आ ण मै ी आ ण पुढे जाऊन मै ी झाल . आज जयचा
सड ऑफ होता आ ण या नंतरच ते दोघे भेटणार होते. तो कधीचा आला होता पण नेहमी
माणे इशाला उशीर झालेला, जय चडला असेल पण इशा मनवेल याला.

"हाय आज पु हा एकदा लवकर आलात मॅडम",जय
" हा मग इशा अ वेज इन टाइम ", ईशा
"सो हाउ वाज फं शन सेरेमनी"ईशा
"कूल" जय

सो हॉट यु डीसाईड अबाऊट फरदर जॉब करतोयस क सम थनग ए स ",मी

" बझनेस" जय
" हणजे आता आपलं भेटणं बंद बरोबर ना ??"ईशा
" नाह रे भेटू ना आपण, वेळ मळे ल तसं वेळ काढू आ ण हा सअप आहेच क आपलं", जय
" हणजे तु या इ छे नुसार असाच ना" ईशा
" नाह ग राणी तुला वाटे ल ते हा तूझी इ छा असेल ते हा भेटू बस ",जय
"हा चल बस कर नौटं क पाट दे आता मला इंिज नअ रंग झा याची",ईशा
"ऍट यरु सि हस मॅम आप खदमत म बंदा हािजर है",जय
"हो का चल ", ईशा
कॉलेज सु

होतं ते हा सगळं

यवि थत होतं. रोज भेटणं बोलणं एक

सगळं कसं सुरळीत चालू होतं. परफे ट हॅपी कपल पण

हणतात ना

ेमाचे

ण घालवणे

ेमाची कंमत लाँग

ड ट स मधेच करते असंच काह सं झालंय यां यात. ईशाला डा स खूप आवडायचा तला

अगद

यात क रअर वगैरे करायचं होतं. पण संधी मळत न हती खूप ऑ डशन द या पण

पदर अपयश. असंच एक दवस ट ह बघत असताना ऍड लागल . नवीन रऍ लट शो

येतोय डा सचा, तचे डोळे एकदम ट ह कडे फरले. सगळी कामे बाजूला टाकून तकडे ल

गेले. मन धडधडत होतं. समोर एक संधी दसत होती. पण तचा मड
ू ऑफ हायला जा त
वेळ नाह लागला. अँकर बडबडत होता सो

स रे डी रहा तम
ु या पाटनर सोबत घेऊन येत

आहोत तम
ु यासाठ तम
ु या शहरात नवाकोरा डा स रअ लट शो "डबल धमाल" असेल
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कमाल तर करा धमाल. ऑ डशन डटे स आर इन युवर ट ह
बॅक आठवत होता. कानात हे डफोन घालून

न. ईशाला सगळा

लॅ श

म म ये एकट च नाचायची.आज पु हा एकदा

त याकडे संधी चालन
ू आलेल . मनात कुठे तर वाटत होतं काश जय को डा स आता. पण

नाह ते चा सेस काह न शबात न हते. मनात वचारांचं काहूर माजलं असताना फोनची रंग
वाजल . जय कॉ लंगsss
हाय डयर ऐक उ या सकाळी नेहमी या ठकाणी भेट खूप मह वाचं बोलायचं आहे दहा
वाजता बी ऑन
कट केला

टाईम गडबड आहे लव यू अंड बाय, काह बोलाय या आतच जयने फोन

आज खुप दवसानी ती जयला भेटणार होती. तला या या साठ

होतं. फ कट पव या रं गाचा पंजाबी

पेशल दसायचं

स
े
यावर मोरपंखी रं गाची ओढणी, मॅ चंग कानातले

उज या हातात याने ग ट दलेलं घ याळ आ ण ओठावर फकट गल
ु ाबी रं गाची लपि टक,

अशी काह शी तयार होऊन ती ठरले या ठकाणी पोचल . ह अर ह गोज जय बाईक शव येत
होता. Pulser 220nस,
आण

यू जी स डाक पंक कलरचा ट -शट, डो यावरती Raybean गॉगल

पा सचे शज
ू पण आज तो एकटा आला न हता. थोडेसे कुरळे

बाल , लूज हाईट ट शट

यू जी स हातात म या म याचं

वॉच पाच फूट आठ इंच उं ची कोण होता तो?
हाय, जय

हाय, इशा या याकडे चेह यावर

पाकल केस कानात

ेसलेट, डा या हातात फा ट ॅ कचं

नाथक भाव ठे वत बघत होती

Oopes मी वसरलोच तुमची ओळख क न यायची इशा मीट माय बे ट
शव ह इशा

ड शव, आ ण

हाय, शव
हाय, इशा

मला मा हती आहे तल
ु ा खूप क

आधी सांगतो. हा शव माझा

यज
ु न झाला असेल, पण अजून क

ड आहे आ ण

यज
ु न वाढाय या

याला पण डा स आवडतो आ ण तो कोणता

तर नवीन शो आला आहे ना यात जोडी लागणार आहे , सो मला असं वाटतंय, हणजे तुला
चालणार असेल तर तु ह दोघांनी मळून

यात पा ट सपेट करावं, जय

मी सांगते तुला आपण बोलू यावर मला उशीर होतोय बाय बाय शव नाईस टू मीट यू बाय,

इशा

ओके बाय पण सांग काय ते मला बाय लव यू , जय
सेम नयर बाय, शव
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काय चाललं चाललं होतं हे तचं तला कळत न हतं. शव, ह इज सो

तला तेच तेच आठवत होता याने केलेला शेक हॅ ड, याची ती चा मग

फ ट साईट

युट and हँ डसम

माईल ल ह अट

हणतात ते हेच का, जय सोबत ला ट टू इयर पासन
ू जे होतं ते काय होतं? जर

ते अ ॅ शन होतं तर कशाव न हे पण atracton नसेल. आणखी एका वषाने मला दस
ु रा
कोणीतर आवडेल सो शेम ऑन मी तला काह च कळत न हतं. ती टोटल क
होती तेव यात फोन वाजला जय कॉ लंगsss

यज
ु झाल

हॅ लो काय ठरवलेस, जय
कशाचं, इशा

डा स कॉि प टशनचं, कमॉन यार इ स युवर

ीम, जय

हो पण आर यु शअ
ु र अबाउट शव, तुला चालेल मी या यासोबत डा स केलेला

तू कर या या सोबत परफॉम चांगला डा सर आहे मा या शेजार च राहतो लहानपणापासन
ू

ओळखतो मी याला, जय

ओके दे न आपण उ यापासन
ू

रहसल ला सु वात क , इशा

आपण नाह तु ह मी उ यापासून 1 मंथ साठ

बजनेस टूरवर जातोय, जय

हाट द हे ल तू नसणार आहेस, मी नाह जाणार रहसल अॅड ऑल ला, इशा

असं काय करते राणी जा आ ण दे ऑ डशन माय वेल वशेष ऑ वेज वथ यु, जय
जाणं गरजेच आहे का?, इशा

हो रे जावं लागेल बट ऑल द बे ट अॅड लव यू, जय
लव यु टू बाय, इशा

बाय आय सड यू शव नंबर, जय
काय क

मेसेज क

मेसेज आला

का याला क नको त या वचारात असताना त या मोबाईल ला

हाय शव हअर, शव

खूप वेळ र लाय न आ याने शव ने पु हा मेसज
े केला
हे आर यु दे अर, शव
हाय, इशा

सो काय ठरवलंय तु ह आपण जातोय ना कॉि प टशनला, शव

Hmmm, इशा

ओके दे न आपण उ यापासन
ू रहसल ला सरु वात क , शव
ओके चालेल पण कुठे , इशा
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तु या घरा पासन
ू जवळ मा या म ाची एक डा स अकादमी आहे तथेच क
भेट, शव

ओके डन, इशा
आनंदात म

आठवो व न आठवो पण

इशाला पण अल , ीतीची

ॉ लेम आला क

ीती इशाची लहान पणापासूनची मै ीण. कोण याह

इशाने तला कॉल केला

तू 10 वाजता

म ाची बरोबर आठवण येते.

ॉ लेम वर त या कडे सो युशन होतं.

हाय डा लग, ीती

घर ये जान पटकन लो या झालाय एक, इशा
फोन कट के यानंतर बरोबर 15 म नटात
काय गं डुचके तल
ु ा काय फ त

ीती हातात एक थैल घेऊन ओरडतच आत आल

ॉ लेम आ यावरच मी आठवते का ?, ीती

तसं नाह गं बर ते जाऊदे मी काय सांगतेय ते ऐक, इशा

वेट आधी मी खायला आणलंय ते ओ हन म ये गरम क न आण आ ण येताना कॉफ पण
घेऊन ये, ीती.

तीने आणलेलं यांचं ऑल टाइम फेवरे ट macc aloo tikki वथ चीज बगर ओ हन म ये

गरम क न लेट म ये काढून सोबत कॉफ चे दोन मग घेऊन इशा आल
बगर खात इशाने जय पासून शव पयतची सगळी
ह म, तो ये बात है , ीती

टोर

डटे ल म ये सां गतल .

हो आ ण आता मला कळत नाह ये काय करायचं ते, इशा
ॅि टस सु

ओके तू डा स

ओ मस सायकॉलॉजी

कर वेळ जाईल तसं हळुहळू एकेक कोडं सट
ु त जाईल, ीती

टुडं ट, मी काय बोलतेय आ ण तझ
ु ं काय चाललंय, इशा

ऐक माझं आता हो बोलल यस तर जा
चांगलं, ऑल द बे ट, ीती

ॅि टस ला बाक

वचार नको क

होईल सगळं

ओके ठकाय, इशा

आ ण कळव मला काय होतंय ते, ीती

Hmm, इशा

कधी आहे ऑ डशन, ीती
ायडे ला, इशा

हणजे तीन दवसांनी, ीती

हो, इशा

ओके जमके

ॅि टस कर इस बार सले शन होणा चाह ये, ऑल द बे ट डा लग, ीती

47

{ पंदन दवाळी अंक २०२१}

थँ स डअर, इशा

चल पळते मी मला अपडेट दे त रहा, बाsssय, ीती
बरं वाटलं तु याशी बोलन
ू , बाsssय, इशा
ीती

हणतेय ते इशाला पटत होतं. उगाच मनात कंतू आण यापे ा स या डा स वर ल

क त क . तने घर ऑ डशन ब दल सां गतलं. नाह नको काय गरज आहे
यांनीह परवानगी दल . दस
ु या दवशी ती ठर या

माणे

हणत

टु डओ ला पोचल . शव

ऑलरे डी तथे पोचला होता. हाय हॅलो म ये वेळ न घालवता यानी बे सक वॉम ला सुरवात
केल .

1 2 3 4 काउ ट वरती ते थरकत होते 5 6 7 8 ला रटन साधारण 10 म न स बे सक वॉम
झा यावर यांनी

क
े घेतला.

शव ने तला वॉटर बॉटल दल

थँ स, इशा

आप याला एक
शव

यानस
ॅ क ठरवन
ू
ु ार

ॅि टस केल पा हजे आप याकडे वेळ खप
ू कमी आहे ,

ह म, मला ह असंच वाटतंय, इशा
तुम याकडे आहे त का

ॅ क, इशा

ि लज तु ह वगैरे नको आपण डा स पाटनर आहोत के म
ओके आहे त का

ॅ क तु याकडे, इशा

साऊं स गुड, हो आहेत, शव
पढ
ु े 15 म न स वेगवेगळे
ॅि टस सु

केल .

आजचा दवस खूप

ॅ क ऐक यात गेले. यातन
ू च एक

जुळल पा हजे, तूच

हण, शव

ॅ क सले ट क न यांनी

पेशल होता इशासाठ , प ह यांदा तने जय सोडून कोण या तर दस
ु या

मुला सोबत दवस घालवलेला. इशाने

ीतीला फोन क न आज काय घडलं ते सगळं

सां गतलं यावर

तीने फ त ठकाय

हणून फोन ठे ऊन दला.

ीती या अ या वाग याचा

पुढचे दोन दवस

ॅि टस म ये भुरकन उडून गेले. कमी झोप आ ण जा त

राग आलेला पण आज ती भलतीच खूष होती. थोडा वेळ जयशी बोलून ती झोपी गेल .

ॅि टस क न

फ त दोन दवसात यांनी डा स बसवला होता. बघता बघता ऑ डशन चा दवस उगवला.
आज सकाळी सकाळीच
इशा

ीतीला

ीती इशा या घर आलेल . म मीने हातावर दलेलं दह साखर खात

हणाल , चल नघय
ु ा पटकन खप
ू उशीर झालाय.

ओये मस मी काकुकडे आल य जेवण बनवायला शकायला, तू जा ऑल द बे ट, ीती
यू आर ज ट इ पोसीबील, ओके बाय नघते मी, इशा
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बाय डा लग ऑल द बे ट कल इट, ीती
थँ स डअर, इशा
इशा ऑ डशन

या ठकाणी पोचल . शव ऑलरे डी गेटवर येऊन उभा होता. ठर या

costume सोबत घेऊन आला होता. इशा ते घेऊन पटकन चिजग
गेल . ती येईपयत शव ने फॉम भ न ठे वला

माणे तो

म म ये चज करायला

2 वाजेपयत नंबर येईल आपला, शव
ह म, इशा
न हस?, शव
हो, प ह यांदा एवढ मोठ ऑ डशन दे तीय, टे शन तर येणारच, इशा
ओके रलॅ स, काह खाणार, शव
नको ऑ डशन नंतर खाऊ आता नको ि लज, इशा
ब क ट खायला ॉ लेम नसेल, शव बॅगेतलं ब क ट काढून त या समोर धरत हणाला
तनेह हसत यातल दोन तीन बि कटे खा ल .

ऑ डशन यां या अपे ेपे ा जा त चांगल झाल . जजेसनी दोघांचं खूप कौतक
ु केलं. केवळ
दोन दवसात हा डा स बसवलाय

यावर यांचा व वास बसत

जजेस ना खूप आवडल आ ण प रणामी दोघे ने

ट राऊंड साठ

हवता. दोघांची के म

सले ट झाले. यांची

मेहनत आता फळाला आल होती. हो पण एव याने हुरळून जाऊन यांना चालणार न हतं.
यांना लांबचा हणजे ँड फनले पयत चा वास गाठायचा होता. यासाठ ते जोरदार
मेहनत करत होते. मेहनतीचे फळ

हणून ते एकेक राऊंड पुढे जात होते. या दोघांची मै ी

पण आता खल
ु त चालल होती. शव पटकन

टे प शकायचा आ ण मग तलाह

शकवायचा.

तला तर जणू जगाचा वसरच पडला होता. से मफायनल राउं डला यांना एक रोमँ टक गाणं
मळालेलं. खूप इंट स को रओ ाफ होती ती. ए स ेशन डा स moves सगळं च
यात. असाच एक

मथ
ू होतं

टे प करताना ती 1 2 3 4 ला हात पकडून पुढे जाणार आ ण 5 6 7 8 ला

गरक घेत या या मठ त येणार. प ह यांदाच असं काह सं ते अनुभवत होते. दोघेह

एकमेकां या डो यात बुडाले होते. ओठ ओठांजवळ सरकत होते पण अचानक वजेचा झटका
बसावा तसं दोघां या ल ात आलं आ ण ते झटकन वेगळे झाले. दोघाणीह

यावर न बोलता

पु हा

ॅि टस सु

आण

ीती दोघेह आलेले. या ए पसोड म ये शव आ ण इशा परफॉमर ऑफ द वीक ठ न

येक

ठे वल . यानंतर शव या मनात ह

फ लंगस जा या झा या. या या

पशात तीला ते जाणवत होतं. फायनल तो दवस आला. से मफायनल बघायला जय

फायनलम ये पोचले. इशा आ ण शव आता से ल ट झालेले. इशाचं

व न जवळपास पूण

झालेलं. शव आ ण ती आज प ह यांदाच घर आलेले. यात यांचं जंगी
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आ ण मग दोघेह आपाप या घर गेले. आजचा दवस आराम क न उ या पासून ते पु हा
र ववार होणा या

ँड फनाले या परफॉम स

या तयार ला जाणार होते. जय ने फोन क न

तचं मन भ न कौतक
ु करत होता. पण तीने थकल य

राहून शव ची आठवण येत होती. हणतात ना खाल
होतं तचं. तने ीतीला फोन केला आ ण पढ
ु या काह

हणत फोन ठे वला. तला राहून
दमाग शैतान का घर. असंच झालं
म नटात

ीती वडापाव आ ण फंटा

घेऊन इशा या घर आल . इथे वेळ काय आ ण हे बावळट करतंय काय असं मनात या
मनात

हणत इशाने

ीतीला त या मना या होणा या घालमेल ब दल सगळं सां गतलं.

सगळं शांतपणे ऐकून घेऊन

ीती कचन म ये गेल आ ण दोन लास घेऊन आल

दोघीसाठ फंटा ओतला. इशा वैतागून काह बोलणार इत यात तला थांबवत

यात

आर यू इन लव वथ शव, ीती
हा काय

न आहे , इशा

हो क नाह , ीती
माह त नाह

हणजे जय, इशा पढ
ु े बोलणार तेव यात

ीती

हे बघ िजथपयत मला मा हती आहे, जय ने तुला कधीच
ड शप वचारला आ ण तु ह

ीती

यानंतर एकमेकांना डेट क

हणाल

ो केलं नाह ये. याने ज ट
लागला. हे

ेम नाह ये डॅमीट,

बावळट काय बदबडतेयस तुझं तुला तर कळतंय का? इथे मी जय ला फसवतेय असं वाटून

मला ग ट आलंय आ ण तुझं काय म येच. या यामुळे मी आज फायनलला पोचतेय आ ण
शी काय होतंय हे , इशा

कूल, बघ उ या जाऊन हा

न पु हा येणारच आहे. उ या काह तर

आर या पार क न टाक, ीती

ॉ लेम हो यापे ा आज

मला जयला फसवायला नाह जमणार, इशा

बघ तु या हातात तीन आयु य आहेत. शव या या म ाला काह ह झालं तर फसवणार
नाह कारण याला फसवायचं असतं तर एव या दवसात सहज श य होतं. जय चा काह
न नाह

हणजे रा हल तूच आता तूच ठरव काय करायचंय ते, ीती

एकदा फायनल झाल क परत शव ला भेटणारच नाह
भेट तर होईल आ ण शोज साठ एक
वेळी यो य नणय घे, ीती.
एवढं बोलन
ू

हणजे हा वषय संपेल, इशा

पण यावं लागेल भ व यात तु हाला, तू आता यो य

ीती नघन
ू गेल . ऑ डशन पासन
ू चं इशाला सगळं आता

आठवत होतं. इशा आ ण शव ने एक
हणायचा. तला ते जाम

लॅ शबॅक सारख तला

पे ड केलेला टाइम, याचा फ ट टच. तो तला इशू

युट वाटू लागलेलं. जय तला कधीच असं काह

हणाला

हवता.
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नकळत तचं मन कं पेअर क
लागल कळलेच नाह

लागला होतं दोघांना. वचारां या तं त तला कधी झोप

शेवट इशाने कधीच ए सपे ट केलं न हतं ते झालं. शव आ ण इशा डबल धमाल ची

ॉफ

िजंकले. अन ब लवेबल मोमट होती ती दोघीसाठ ह . इशा या डो यातन
ू पाणी येत होतं.

वजे या जोडीचं नाव अनौ स करताच शव ने इशा ला मठ मारल . कतीतर वेळ दोघे

एकमेकां या मठ त होते. या फायनल नंतर इशा आ ण शव दोघांनीह एकमेकांशी कॉ टॅ ट
बंद केला. ठरवून कंवा बोलून नाह न बोलता. दोघांनीह पर पर ठरवलं. जयचं भेटणं पण
कमी झालेलं.

लाइंट इशू सांगून सतत बझी असायचा. एक दवस अचानक जय ने इशाला

फोन क न अजट भेटायला बोलवलं. भेट यावर बोलू
ऍ स
े टे

ट केला.

हणून याने फोन कट केला आ ण

फायनल नंतर आजच ती बाहे र पडल होती. प ा bandstand चा अस याने तला फार

शोधावा लागला नाह . जय आ ण ती नेहमी इथेच भेटायचे. साधारण तासाभराचा

वास क न

ती तथे पोहचल . ती ठर या माणे वरती फोट वर जाऊन उभी रा हल . समोर वरळी सी
लंक, याव न धावणा या गा या खाल समु

आ ण सं याकाळ अस याने कं चत गार वारा.

सूय मावळतीला झक
ु लेला. रोमँ टक वातावरण होतं. ती त या वचारात गग
ुं असताना
अचानक पाठून आवाज आला,

बार बार दन ये आये बार बार दल ये गाये तू िजये हजारो साल ये मेर है आरजू
है पी बथडे टू यू है पी बथडे टू डअर इशा

इशा आज तचाच ब डे वसरल होती. जय ने आणलेला केक तने कापला. जायला भरवला.
जय नेह

तला भरवला.इशा ला सर ाईज

यायला शव आ ण

ीती पण आलेले. हा सगळा

लॅ न शव नेच केलेला. ह च वेळ होती जयला त या शव ब दल या

सांगायची. ती जयला हे सांगणार एव यात जय
असं

हणला वेट मला तुला काह तर सांगायचंय

हणत याने खशातून रंग काढल गुड यावर बसला आ ण

आपण एवढे वष एक

फ लं स जय ला

हणाला

फरतोय. Now we are good friends. Its time to move

forward. Lets get married? वल यू मॅर वथ मी? , जय
तीने बरोबर नोट केलं होतं जय, इशा
काय नोट केलेल,ं काय बडबडतेयस, जय
जय आपण
एक

होतो

डस होतो आहोत आ ण राहू बट माझं तु यावर ेम नाह ये. बघ आपण 2 वष
हणजे माझे बथडे दोन वेळा आले. पण सर ाईज यावष मळालं ती पण

आय डया शव ची होती. माझं
शवमुळे, इशा

ीम पण
ू झालं मा य याचा वे तू होतास पण पूण झालं
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काय बदबडतेयस तू जे काय बोलायचं आहे ते

प ट बोल, जय

हे च क मी तु यासाठ यो य मुलगी नाह ये, माझं शव वर
य,ू इशा

आलं ल ात

ेम आहे आय ल ह शव नॉट

हणजे मी एक म हना टूर वर काय गेलो तम
ु चे हे चाळे सु

झाले तर, आ ण

काय रे ये शव लाज वाटते का असं करायला, मत
ु लास लेका तू मै ीवर, जय
टॉप इट जय इनफ इज इनफ, इशा

का स य बोललो

हणून राग आला, जय

जय तू असा वागशील असं अिजबात वाटलं
बच याने तर बे ट

हवतं. आ ण तू शव ला काय बोलतोयस या

ड शी दगाबाजी कशी करायची

हणून कधीच फ लंगस बाहे र नाह

काढ या. याने ठरवलं असतं तर आता कदा चत तू इथं आलाच नसतास आ ण आ ह
कधीच एक

आलो असतो.

थोडावेळ कोणीच कोणाशी काह च बोलला नाह . इशा रडत होती आ ण
होती. त याह डो यातन
ू पाणी येत होतं

ीती तला समजावत

जय रागाने जायला नघाला पण 'जय आय एम सॉर इफ आय हट यू आय डज ट मन

that ऍ युअल ', इशा या या वा याने थांबला.
जय परत आला, याने आणलेल रंग तला दल . दो ह हात त या खां यावर ठे वत
हणाला, " ये वेडाबाई मी रडवलं ना तूला खरं च सॉर मलाह असंच वाटतंय क शव यो य
मुलगा आहे तु यासाठ ." सॉर शव, हो आ ण मा या ड ला नेहमी हॅपी ठे व, जय
सगळे एकदम हसले. इशा या तर हसताना पण डो यातून पाणी येत होतं. दोघा म ांनी
एकमेकांना मठ मारल . जय जायला नघाला सोबत
हॅ लो

यू कपल

हणत

ीती इशा जवळ जाऊन त या कानात

ना आता मी जय सोबत गेले तर तुला काह
एव यात

ीतीह

नघाल ।

हणाल तुझं फ स झालंय

ॉ लेम नाह ना यावर इशा काह बोलणार

ीती तथून पळून गेल . ते दोघे गे यावर व न इशा या समोर आला अलगद तचा

हात हातात घेतला दस
ु रा हात कंबरे भोवती वेढा घालून तला जवळ ओढलं. त या कानात
आय ल ह यू

तला या या

हणत

ेमाची कबुल

दयाचे ठोके

ओठ मळाले आ ण

दल . आ ण लाजून तने या या छातीवर डोके टे कवले

प ट ऐकू येत होते. याने तचं डोकं अलगद वर केले ओठाला

म
े ा या अ यायला सरु वात झाल .

*****
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होते कु प वेडे प ल.ू .. – सीमं तनी
‘

लटल डा सर ए ड फॉट न’

सग यांनी या श पाकडे बघून नाके मुरडल . १८८१ साल

कला दशनात इ

च सलोन या

स ध

ेश न ट ए झी बशन वभागात एका लहान बॅले रनाचे श प होते. ती न तका

वाटत नसून “गटार तील लहानसे फूल” आहे असे ‘जाणकारांच’े मत झाले. समी कांचे हणणे होते क
त या कु प चेह यात सव अवगुण य त कर याची

मता होती. असं वागत झाले एडगर दे गाने

बनवले या- ‘ लटल डा सर ए ड फॉट न’ - या श पाचे.

एडगर दे गाचा ज म एका सुसंप न घरा यात झाला होता. याचे वडील एक बँकर होते. व डलां या
इ छे नस
ु ार तो वक ल होणारह होता. मा

याचा ओढा कलेकडे कायमच होता - च कला, बॅले या

दो ह वर मनापासन
े . दे गा आ ण याला गु
ू म

थानी असणा या जॉ-अग ट-डॉ म नक इं ेस यांची

भेट झाल ते हा इं ेस यांनी दे गा या च कलेला उ ेजन दले. लगेच दे गा कॉलेज सोडून ‘इको दे बॉ
आट’ या

स द कला महा व यालयात दाखल झाला. एडगरला ‘पॅर स ऑपेरा बॅले’ बघायला आवडत

असे. या या या वेडापायी तेथील नतक ह याला रहसल बघायला, वंगेत कंवा backstage वर येवू
दे त. तथे बसन
ू नतकांची हलचाल तो बारकाईने अ यासत असे. कधी कधी तो या नतकांना आप या
टु डयोत बोलवून यांची केचेस काढत असे.

बॅले म ये आढळणार डौलदारपण, यातील वेग आ ण श त एडगरला भा न टाकत असे. याने केवळ

केचेसच न हे तर बॅले या वषयावर तैल च , पे टल च , श प आ ण क वता दे खील के या आहेत.

अनेक केचेस काढ या नंतर याने बॅले कलाकारांची श पं करायला सु वात केल . या काळात
श पांचा वषय दे वता कंवा प या-अ सरा यासार या का प नक ि

या असत. सा या मानवी

न तकेचे श पं बनवणे हे तसे नवलाईचेच होते. शवाय श पे सामा यपणे संगमरवर, कंवा इतर
दगडात, कंवा धातूची बनवल जात. मा दे गाने माती ( ले), व चत ला टर आ ण ामु याने

मेणाची (वॅ स) श पे बनव याचे धाडस दाखवले. याने मॉडेल हणून लहान या मार ची नवड केल .
मार जेने व ह हान गथेचा ज म अ तसामा य कुटुंबात झाला होता. ग रबीशी झुंज दे याचा बॅले

कूल हा एक माग होता. इतर अनेक मुल ं आ ण आप या धाक या ब हणी सोबत मार बॅले कूल

म ये जात असे. या मल
ु ंची ‘ऑपेरातील उं द र’ हणन
ू संभावना हायची. जे हा एडगर दे गाने
मॉडे लंगसाठ पैसे दे वू केले ते हा अकरा वषाची मार याला नाह

हणू शकल नाह .

एडगरने मार ला बॅले या पोषाखात - युल कट आ ण टॉप घालून उजवा पाय पुढे, हात मागे, बोटे
एकमेकात गंफ
ु लेल , मान वर पण नजर झक
ु लेल अशा बॅले या चौ या ि थतीत उभे रहायला
सां गतले. तचे श पं बनव यासाठ आधी याने धातू या प

यांचा एक सांगाडा बनवला. मग
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यावर कापडी पॅडींगचे तुकडे, लाकूड, दो या आ ण तारा चढवून याला आकार दला. लेचा एक थर

दे वून सव गुळगळ
ु ीत केले आ ण शेवट यावर मेणाचा थर दला. अशाच प धतीने बनवलेले हात मूळ
सांगा याला जोडले आ ण मग पण
े , लनेनचे बट
ू श पाला रंग दला. श पाला स कचा स
ू आण

केसांना रबीन बांध यात आल . अडीच- तीन वष या श पावर काम चालले. हे श प खरे तर १८८०

साल च दशनात मांडायचे होते. पण ते दे गा या मनासारखे उतरत न हते. वा तवदश वाटावे हणन
ू
यावर अपार मेहनत घे यात आल . शेवट १८८१ साल हे श पं दशनात मांडले.

याकाळी जर कुणाला ते आवडलं नाह तर हळूहळू जनमत बदलत गेले. त काल न बेजान, थंड,

पांढ याफटक पुत यां या ऐवजी या श पातील वा तवदश स दय लोकांना भा वत क लागले.
या श पातील नैस गकताच श पाला अ धक आकषक बनवते असे समी कांचे मत बनू लागले.

यातील कापड, माती, मेण अशा व वध मा यमांचा वापर कलार सकांना

ां तकार वाटू लागला.

आज सम
ु ारे दडशे वषानंतर हे श प वा तवतेचा उ म आ व कार हणन
ू गणले जाते. आज हे श प
इतर कलाकृतीना ेरणा थान ठरत आहे. अमे रकेतील पॉल मेलन हे केवळ धना य न हते तर कलेचे
जाणकार होते. दे गा या म ृ यन
ू ंतर पॉल मेलन यांनी याची बर चशी श पे वकत घेतल आ ण

अमे रकन यु झय स म ये ती दशनास खुल केल . वॉ श ं टन डी. सी. मधील नॅशनल गॅलर ऑफ
आट इथे दे गाची लटल डा सर बघ याची संधी े कांना आहे.

श पं नावाजल गेल पण मार चे पुढे काय झालं? मार ची या मॉडे लंग पायी अनेक वेळा रहसल

बुडायची. दड-दोन वषानी शेवट तला कूल मधन
ू काढून टाक यात आले. आप या जीवना या

मागावर न ठा न दाखव याची कदा चत ती कंमत असावी. तचे डा सर हो याचे व न संपले आ ण
ती काळा या ओघात लु त झाल . तची लहान बह ण न तका हणून नावा पास आल पण
मार ब दल इ तहासाला काह च मा हत नाह . मा

वरोधाभास असा क दे गा या कलाकृतीमळ
ु े आज

मार जगातील सवात सप
ु र चत बॅले रना हणन
ू गणल जाते.
संदभ

१)http://www.nga.gov/content/ngaweb/Collection/art-object-page.110292.html?opensection=overview
२)http://www.nga.gov/collection/gallery/gg89/gg89-over1.html#jump
३) http://www.smithsonianmag.com/smithsonian-institution/true-story-little-ballerina-who-influenced-degaslittle-dancer-180953201/?no-ist
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कातरवेळ - स धी च हाण
'तांबस
ू तप कर सय
ु करणे काचे या तावदानावरती पसरल होती. झरपन
ू गेले या जलसर ंचे थब यावर
पाझ

लागले. याबरोबर आत या गडद न या पड याची लवलवं सु

डोकावू पहात होता. याचा एक तरकस कटा
करणांनी आपल

पडताच तो पडदा

झाल . एखादा चुकार कवडसा आत

वतः या जागी न चल झाला आ ण

दशा बदलल . कोणीह आतम ये डोकावन
ू पाहणे याला मा य

न हते, अगद वायानेह ...

कारण याची ती, ती या या बाजूला उज या कुशीवर पडून शांत नवांत साखर झोपेत होती. हो याचीच

'ती' आ ण तचा 'तो'. कालच तर यांनी पळून जाऊन ल न केले. परत त या भोवती आपले तुटके दोन हात
गुंफून तो ह न े या अधीन झाला. ना कोणाची भीती, ना जगाची तमा.'
थो याच वेळात काह तर तुट या-फुट याचा मोठा आवाज झाला आ ण या दोघांचीह झोप उडाल .
धडामsss दाराचे कुलूप तोडून पो लस इ
नाकाशी

पे टर आत शरले. अथातच यांचा लावाजमा सोबतीला होता.

माल बांधन
ू कोन टे बलने दो ह बोडीज ता यात घेत या.

" गळफास लावून आ मह या केल आहे , आ मह या क खून झाला

हणायचं? हे समजेल लवकरचं." वेटर

आपापसात कुजबुज करत होते.

" बाजु या गावात या सावकाराचा पोरं गा आहे साहे ब, आ ण ह या कलावंतांनीची पोरगी. नुसतंच ल न
झालेलं दसतं होत, यात कातरवेळी आले, नाह हणणं बरं दसत नाह , हणून मी यांना इथे राहू दल,
नाह तर अशा लोकांना मी नाह ठे वून घेत."

होटे लचे मालक गयावया करतं पो लसांना मा हती दे त होते.

‘जा त वेळ खच कर याची गरज न हती यामळ
ु े ठर या माणे पो लस या मची पाहाणी
आ ण काह जज
ु बी चोकशी क न तेथील न प वी टाकाऊ सामान सोबत घेऊन नघन
ू गेले, नघताना एक
पो लस फोनवर बोलत होता, " हो साहे ब. आ मह या केल यांनी. आ मह याच ती. तु ह अगद नधा त
रहा. उ या येईल रपोट, तेवढ आम यावर कृपा
ट ठे वा, हणजे झालं."
'तो' छ मीपणाने हसला आ ण याची 'ती' ह . " या सा याने फ त एका रा ी इथे राह याचे चांगले ५०००
घेऊन लपायला परवानगी दल , ग दार केल ती गो ट वेगळीच. आ ण आता दाखव यापुरती गयावया
करतोय."

तो पलंगाव न उठत

हणाला.

" या जगात सगळे च वाथ . तो पो लसपण लाचट. मग कशाला उगाच हा शोधाशोधीचा खेळ? जगाला
दाखव यापुरता? " ती दे खील उठून तयार ला लागल .
" असो, कुठून सु वात करायची हणतेस?" उ या जागेव न कपाटाखाल हात घालन
याने एक अंगठ
ू
बाहे र काढल . या या व डलांची, पोल स डेडबॉडी घेऊन गेले ते हा घरं गळत जाऊन खाल पडलेल . एवढा
मोठा पुरावा सोबत घेऊन जा याची यांना तर काय गरज

हणा.
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" मा या माय पासून सु वात. हणजे एक पाट संपते. मंग तुझं खानदान उडवू! " ती अंगठ ड ट बन
म ये टाकत उ गारल .

" तु या हण या माणे." तो ह त यामागे बंद दारातन
ू आरपार बाहे र पडला.
***
" काय रे ! क टमर आहे त का?"
"सायेब, ते आपले नेह चं जोडपं, बाजु या गावात या सावकाराचा पोरं हाय, आ ण ह

या कलावंतांनीची

पोरगी. तेच हायत." वेटर गुपचुप येऊन होटे ल मालकां या कानात पुटपुटला.

" सदा काय वेडा झाला काय? ते दोघं काल गेले ना ढगात. मा हत नाह का रे ? मालक दस
ु या वेटरला
वचा

लागले.

" सायेब, हा गावाला गेला होता, सकाळी मा या आधी हत हाजर झालाय, आ ण आ यापासन
ू सारखं तेच
बडबडतोय."

चावीचा गु छ घेऊन गडबडीत वर या

" तू का पळतो, काय झालं?" मालकह

मकडे वळत तो वेटर उ गारला.

या या मागून नघाले.

" तो म नंबर ५ उघडत नाय सकाळ पासन." तो मागून मोठमो याने बोलत होता.
" भावा ५ नंबर म येच ते दोघं हायत ना." वेटर सदा ओरडून सांगत होता. पण मालक चावी घेऊन या
म कडे एकटे च नघाले. चालताना हातात वाजलेला फोन यानी कानाशी लावला.

"दादा काय बोलता काय? सावकारासकट सगळ खानदान गळफास लावून गेलं. कोणीह श लक नाह . याला
पवा रा ी मदत केल होती, पोराला उडवायला, आता माझे पैसे कोण दे णार? " बोलत बोलत दरवाजा उघडून
ते

म नंबर ५ म ये शरले.

"आ ण कलावंतीण बी गायब झाल हाय." प लकडून कोणीतर मा हती दे त होते, पण या बाजूने ऐकणारे
कोणीह श लक न हते. हॉटे ल मालकाला कैद म नंबर ५ चा दरवाजा कायमचा बंद झाला, पु हा कधीह न
उघड यासाठ . दवस मावळतीकडे झुकला होता. सरता सरता न सरणार वेळ
होती. ती वेळ, जी उगीच अधांतर लटकावून ठे वते ती कातर वेळ सु
पंगट-केशर

आपल

हणजेच कातरवेळ सु

झाल

झाल होती. संधीकाल या सूया ताची

करणे खडक तून आत डोकावू पहात होती, याने एक कोरडा कटा

टाकला आ ण करणांनी

दशा बदलल . कोणीह आतम ये डोकावून पाहणे याला मा य न हते अगद वायालाह .
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नमन - मेघना आंबक
े र
बरो बर माग या वष या ए ल मधल गो ट आहे . द.२९ ए ल,२०१९ ची

लोकसभे या मतदानाचा दवस होता. ह काचे मतदान तर करायचेच होते पण
अगद स काळी स काळी जायची गरज नाह आ ण साधारण १०.३० – ११
जाऊ असा फतवा घरातून नघाला. या माणे आ ह दोघे ११

हणन
ू

या दर यान

या दर यान मतदान क ावर

पोचलो. तथे पोचताच बघतो तर आम या पण खप
ू आधीपासन
ू लोकांनी येऊन रांगा

लावले या हो या. या रांगा बघन
ू अजन
ू १ ते १.३० तासाची नि चंती झाल . अथात हा वेळ
कसा काढायचा हा

न आम या समोर न हताच कारण बरे च ओळखीचे, कधी फारशी

गाठभेट न होणारे लोक ह तथे भेटत होते. शवाय एकुणच वातावरण वेगळे अस याने या
प रि थतीचे नर

ण कर यात पण एक मजा येत होती.

प ह यांदा रांगेत उभे रा हलो त हा रांग मैदानात होती यामुळे टळटळीत उ हात उभे

राह या शवाय काह ग यंतर न हते. अशा वेळेस जवळ असणार पा याची बाटल एवढाच
काय तो आधार होता. आम या रांगेत मा या पुढे एक साधारण ३०-३२

या वयोगटातला

मनु य या या २ ते २.५ वषा या मुल ला घेऊन रांगेत उभा होता. या या एकुण बोल यातून
आ ण याला येणा या फोन कॉ स व न तो आय.ट .
एकदम छान ग पा मारत होता. मी मनात

े ात नोकर करणारा वाटला. मल
ु शी

हटलं एव या उ हाता हात इथे लहान मल
ु ांना

घेऊन ये याच याचं धाडस कसं होत? बर तला इकडे घेऊन ये याचा उ दे श काय? एव याशा
चमुरडीला यातल काय कळणार? शवाय

या मुल ची आई पण कुठे दसत न हती. जर

घरात आई, बाबा दोघेच असतील तर आधी एकाने यावं मग दस
ु याने.. उगाच या उ हाता हात
छोट ची वरात कशाला ना? असे एक ना अनेक
स चनचं नेहमीचच

न मा या मनात येऊन गेले यावर

हणणे होते “ don’t jump to conclusions” आ ण “ दस
ु या माणसाने

कसं वागावे हे आपण ठरवू शकत नाह आ ण आप याला तो ह क दे खील नाह .” असं असलं
तर मा या मनातल

नमा लका काह संपत न हती. ती मल
ु गी मा

कोणताह

ास न

दे ता त या बाबां बरोबर छान वेळ घालवत होती. आ ण तचा बाबा पण घामाघम
ू होऊन
सु दा तला अंगाखां यावर खेळवत होता. नंतर मधेच ती बाबाला

हणाल मला वडापाव

खायचा आहे. हे ऐक यावर मा या मनात आले ह काय वेळ आहे का वडापाव खायची??

इत या उ हात अस तेलकट खा यापे ा घर गे यावर नीट जेवावं ना तने. काह तर गरज
होती का मला असे वचार मनात आण याची.... पण सवय... त या
हणजे त या बाबाच उ र होते. तचा बाबा

या ह टावर कडी

हणाला क इथले काम झाले ना क घर

जाताना आपण वडापाव घेऊ हां.. मग तू नवांत खा. हे उ र ऐकून मी तर थ कच झाले.
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कमाल वाटत हो ी ते या बाबा या शांतपणाची अन कौतक
ु वाटत होत ते या मुल चं त या
बाबावर असणा या गाढ व वासाचं. बाबाने सां गत यावर तला पटल आ ण पु हा अिजबात
तने वडापावचा ह ट धरला नाह . पण मनात आलं क, ह या आईची खर कमाल आहे

नाह ; बचारा बाबा उ हाता हात सांभाळतो आहे लेक ला.
असे सगळे वचारच

चालु असतानाच हळू हळू रांग पढ
ु े सरकत होती आ ण आ ह आम या

म या कोर डोर म ये पोहोचलो. तथे व ृ द मंडळीना बसायला बाक ठे वले होते. या बाकावर

साधारण स र त या एक आ जी बसले या हो या. यांनी बस या बस याच या छोट ला
हाक मारल . आ ण या त या बाबाशी बोलायला लाग या. यांनी छोट या बाबाला

वचारायला सु वात केल . “काय रे , कशी आहे आता ह या आईची त येत?” यावर तो
हणाला काह फरक नाह जैसे थे. फार सध
ु ारणा नाह . तो

न

हणाला इथे याय या आधीच

तला औषधांचा डोस दे ऊन आलोय. एकदा औषध दलं क ती पण
लानीत जाते आ ण मग
ू

झोपन
ु च असते. यामळ
ु े त या भरवशावर छोट ला घरात ठे वच
ू शकत नाह .

या सग या

बोल याव न मला कळले क या छोट या आईला काह तर दध
ु र आजार झालेला आहे.
नंतर या दोघां या ग पा चालू हो या या आ जी याला

हणा या तुझी खरच कमाल आहे

रे ; आई असे पयत तची आजारपणात तू मनापासन
ु सेवाशु ुषा केल स आ ण आता
त यानंतर बायकोच करावं लागतय. या

हणा या क, क व येते ती या छोट ची; या

नरागस मनाला काह कळत दे खील नसेल. आई, बाबांचं भरभ न

कडून ह काने लाड करवून घे याचं हे कोवळं वय पण स या तर
आ ण तुच बाबा. यावर तो

ेम म

याचं , यां या

त या करता तुच आई

हणाला अहो आ जी शेवट दोघी मा याच ना. आप या

माणसांच करताना कसला आलाय

ास. फ त ती

झालेल मला बघायचंय आ ण मी मनापासन
याच
ू
याला ऑ फस या चौकशी केल . यावर तो

या आजारातन
ू लवकरात लवकर बर

णाची वाट बघतोय. नंतर आ जीनी

हणाला क मी आता work from home

करतो. साधारण २ आठव यानंतर एकदाच ५-६ तासांक रता ऑ फसला जातो त हा मा

छोट ला शेजार या काकंू कडे ठे वून जातो. यांना घरातल सगळी प रि थती मा हती आहे
आ ण छोट

यां याकडे वनात ार थांबते यामुळे बरं पडतं. पण आज सगळयांचा सु ट चा

दवस आ ण फार काह वेळ जाणार नाह असं वाटलं
याचा नंबर आला आ ण तो

माणसात या या आई या

म म ये गेला. मी मा

ती असलेल

नतांत

हणून छोट ला घेऊन आलो. तेव यात

फार ओशाळले. मला आज एका

धा,आदर. बायको ती असलेलं

लेक करता ओसंडून वाहणार माया आ ण वा स य. पण
असणार कत य भावना

म
े अन

यापल कडे जाऊन दे शा या

ती

या सग याचा मलाफ या अजब रसायनात मला दसत होता.

तेव यात माझा नंबर आला आ ण

या सग या वचारांची साखळी तुटल . मी मतदान क58 न
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आले पण या बाबाची

तमा काह मनातन
ू जात न हती कारण गे या एक द ड तासात मी

जे ऐकलं आ ण अनुभवलं होतं ते श दां या ह पल कडलं होतं.
एक गो ट मा

कषाने जाणवल

क, आपण कधीकधी न हे ब याचदा कोणाला भेटलो कंवा

कोणाशी बोललो क उगाच आपले काह तक, अंदाज बांधतो आ ण नकळत या य ती या
बाबतीत आपलं ठाम मत बनवतो. पण हे कती चक
ु च आहे ते आ ा पटतंय.
पण एक मा

खरं क आज काह फुटकळ कारणामुळे आ ण फालतू ईगो मुळे क येक

जोडपी घट फोटापयत जा याच टोकांच पाउल उचलतात. पण आज ब घतलेला हा बाबा
या या बायको या आजारपणात खंबीरपणे साथ दे ऊन ती बर होणार आहे या आशेवर
या या मुल चा यवि थत सांभाळ दे खील करतोय. सग यात म वाचे

कौटुं बक जबाबदाया

हणजे अशा

पार पाडत असताना आप या लोकशाह या दे शात मत दे याचा आपला

अ धकार आ ण कत य दो ह चोखपणे बजावतोय याचं मा
मनोमन मी या बाबाला शतश: नमन केलं.

खप
ू कौतक
ु वाटलं आ ण

*****
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उट याचा नाजूक सुगध
ं घेऊन,
आल आज प हल पहाट,

पणतीत या द या या तेजानी,
उजळे ल आयु याची व हवाट !!
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न… - आ शष

ननगुरकर

जा णवा बोथट झा या क
क पनांचे व तारप ी उडतात
आ मण होत असतं कायम
आप या आप यातच,....
कधी कुणी सूड उगवेल सांगता येत नाह

कुणा या गाभा याचा सहसा प ा लागत नाह
सा या,सो वळ श दांम ये काह तर
दडलेलं असतं
कुणाला काह तर न क च हवं असतं
भावनांचा व फोट होत जातो
व नांचे आभाळ तुटत जाते

आधाराचे भार वाढत जातात

खरचं आपण आप यालाच वसरलो आहोत का?
ना यांची खाण थजल आहे का?
पूव सारखं सण,उ सव लोपले आहे त का?
आता सं कृतीचं दशन होत नाह
थांग लागत नाह कुणाचा

नेमकं काय झालंय कळत नाह
वेळ बदलल का काळ?
पण आपण तर तेच आहोत ना…
मग कशाला हा गुंता

तर पु हा पु हा तेच

न पडत राहतात

मा हत नसले या उ रांचे ग द तळात साचत जातात
वख न काढावं सगळे मा ते श य होत नाह

बळीचे रा य येऊ दे .. - रामकृ

ण पांडुरं ग पाट ल

नसग कसा खेळतो

बळीराजाशी हा खेळ
कसं जगावं जीवन

नाह बसत ताळमेळ
बळीराजा या आयु यात
कधी दु काळाचा सूर
कधी शेतात या या

वाह पा याचा महापूर
कधी फरवतोस वणवण
तू घोटभर पा यासाठ

कधी बरसतो एवढा क

संसार नेतो नद या काठ
दे वा नको रे आता आमची
एवढ स वपर ा पाहू
तूच जर असा वागला तर
मी कुणा या भरोशी राहू
दे वा आता तर रे तू

आमची ईळापीळा टळू दे

चरणी तु या ठे वतो माथा

आ हा बळींचे रा य येऊ दे

*****

भांबाळून उठतो मी आत या आत

सावरायला ह काचं कुणी भेटत नाह
ह ल सगळं वकत मळतं

पण माणुसक कुठे दसत नाह

स वाचा वचार करतांना फार दरू वर जातो आपण
आपुलक ची नाते जपायला घराबाहेर पडत नाह
बस झालं आता… कतीदा तेच बोलत राहणार

येकातला माणुसक चा दे व कधी स न होणार?

*****
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तू

हणजे... - सुनील दौलत खोडके

तू हणजे...

व वधतेने नटले या या सवाग सुंदर भूमीवर पडलेलं
सूय चं पह लं कोवळं
करण...

तू हणजे...

ऋणझुण ननादत शीतलतेने शांत वाहणार

आरसा -

माधवी मल ंद खड कार

वेगवेगळे आकार आहेत माझे जर

तु हास तुमची

तमा दसते खर

जसे तुमचे सवाचे बा य प असे

त बंब तेच तु हास मा याम ये दसे
आला वचार सहज ते हा मा यामनी

नतळ स रता...

कळावी समोर या या मनातील कहाणी

तू हणजे...

पारदशकतेचे वरदान मलाह असावे

स नतेचा दरबार अन ् नेहमीच बहरलेल
सदाफुल ...

तू हणजे...

गुपीत तुम या मनीचे मला पण दसावे
अंतमन बा यमन यातील कळावा मला संघष

याव न मी काढू शकावा तुम या वभावाचा

उजा माझी आ ण वास

न कष..

व वास...

*****

तुच आहे स माझा

तू हणजे...

मं दरातील ई वर आरती
वहारातील बु ध वंदना

तू मि जद तला अ लाह नमाज
तू चच मधील येशूची प व
ाथना...

*****
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परतीचा पाऊस - द

ा वालेकर

माझी क वता...!

-

यो

ना दे वराम गवार

वषभर शेतावर

सुकलेला मा या मनीचा मोगरा

केल मृगाला पेरणी
धान आले तरा न

कोमेजून चालले या रोपाला

सेवा मातीची क न

आल आभाळ दाटून

तु या सहवासाने फुलवशील ना
ेमाचं खत-पाणी घालशील ना

आयु याचे चुकले कधी ग णत
हशोब तू मांडशील ना

काळकु ट पावसानं
मनी झाला गलबला

व कटले या आयु या या घडीला

परती या पावसानं

सु वात तर केल य जगायला

पीक सारे गेले माझे

भर भरणा या वादळात

गेल सार आवसानं

सोयाबीन हे भजले

भावनेची सांगड घालशील ना

साथ तू दे शील ना

सारे रानात कुजले

ीतीची झुळूक बनून येशील ना

उभे डोलणारे पीक

पीक झोपलं रानात

वाढणार गोड हुरहूर
जाणून तू घेशील ना

काय दे वा या मनात

समजावून सांगशील ना

फाटले या आभाळाला

वाट जर असल वाकडी

झाल पीकाची नासाडी

कसं लावू मी ठगळं

ख याळ मनास

तोल साव न घेशील ना
बेभान या

णी

पाहू मी व न कसले
गेलं वाहून सगळं

सांभाळून मज घेशील ना

आला दवाळीचा सण

नजरे तील ेम भाव

सुगी गेल य वाहून
कसं सांगू पाखरानां.

लेखणी घेता हाती

माझी क वता तू बनशील ना...!

*****

*****

काय सांगू लेकरानां

नरखून बघशील ना
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ड ट बन - अमोल पाट ल

वाध य - नशा स चन भोसले

ल नाळू मुलगा असताना

आताच एखा या मं दरात यांना या,

योग जुळून आ यावर झालं शुभमंगल सावधान

टाळा या तालावर वठू नामाचा गजर करा

कांताबाईचं ठ क न हतं अवधान
वाजं ी फटाके झळकले फेटे

अन ् फरल बुंद ,गोर गोमट सून बघून
कांताबाई ची झाल चांद

न याचे नऊ दवस सरले

आ ण नवर चा मेकअप चे रं ग उतरले
अन ् ख या

पाचे दशन झाले

असंच एकदा सून नव याला हणाल
आप या शहरात या या लॅ टम ये
ह ड ट बन नको

क तनाचे मधुर बोल आताच यांना ऐकवा
कारण नंतर तु ह घातले या दश

भजनात मनसो त गायला ते कधीच नसतात.......
आताच जेवणाचे ताट वाढून घेऊन जा,
जेवले क नाह ते ह न क बघा,
कधीतर

हे कांताबाई ला कळलं,अन ् ऐक या ऐक या
तचं प खवळलं

मला आ ण मा या नव याला ड ट बन हणतीस
मग तुला डज बन मधून नघालेलं
ॉड ट कसं चालतं गं ?

जायाचं असल तर तु ह दोघं जावा

या लॅ टचा कागुद मा या नावावर हाये...
सुनेनं केल आदळआपट

त या माहेरचे आले घेऊन एक वक ल
हणाले या घट फोट

ेमाचा एक घासह भरा

कारण नंतर तु ह घातले या दश

ये या जेवणावळीत

दोन घास जेवायला ते कधीच नसतात.......

आताच दख
ु याखुप यासाठ दवाखा यात घेऊन जा,
औषधा बरोबर मनाची ह उभार यांना दया
दोन

रोख आप याकडेच आहे

ये या

ण या दख
ु या मनाला ह शांत करा

कारण नंतर तु ह घातले या दश

ये या दानधमात

दाता हणून ते कधीच उभे नसतात.....

आताच एखा या दवशी यांचा हात हातात या,
सुरकतले या कपाळावर हळूच ओठ टे कवा
ेमाचा ओलावा एकमेकांना पशू या

कारण नंतर तु ह घातले या दश

ये या पूजेत तु हाला

आधार यायला ते कधीच नसतात....

आताच एखा या दवशी वेळ काढून यां याशी बोला
सुखदःु खाची ग णते यां या समोर मांडा

समाधाना या बेरजा आनंदाने यांना सांगा
कारण नंतर तु ह घातले या दश

ये या

ा धात

माणसांची गोळाबेर ज बघायला ते कधीच नसतात

हे रागरं ग बघून

शेजार -पाजार अन ् नातलगांनी कांताबाईला हटलं

आताच एखा या दवशी अश त मांडीवर या नजा,

पोरा या संसारासाठ नमतं घे

आयु यभराची पुंजी मनी साठवून या

कांताबाई हटल : अ याबात नाह

कारण नंतर तु ह घातले या दश

सुनांनी ल लता पवार वानी वाग यावर

सासवांनी सुलोचनाद द चा रोल का करावा ?

*****

अश त शर राबरोबर, कप यांची ह उब या
मायेची सावल

ये या मांडवात

यायला ते कधीच नसतात.

*****
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हे ड गरक या -

बपीन सांगळे

हे ड गरक या ,

खरं तर आतून

छाती पुढे काढून

पण ग या ,

हे ड गरक या ,

करकोळ माणसंह छाती फुगवून चालतात

ग या , काय डौलात उभा आहेस तू !

तु या उ नत छातीवर
बरसत असतील मेघ

अन यां या मो तयांची माळह
ळत असेल त यावर

आजकाल जमाना बदललाय

यां या छाती या पंज यात

तर फ र भरले आहेत

दय नाह रे

यांना पाझर फुटत नाह काळजातून

अन तूह ते मोती

ते कधी तुझी उ नत छाती फोडतील

तु या पायागती

कधी तुला सपाट करतील

अलगद सोडत असशील

मा हती नाह

भरभ न

जमीनदो त करतील

हे ड गरक या ,

मा हती नाह

हवा यात धु याची शाल लपेटत असशील

तु या या छातीभोवती

त णी या धवल अवगुंठनासारखी
अन गार वारं ह गपगुमान

वणवा लावतील तु यावर या फुलो याला
घेतील सातबारा बदलून

अरे , गायबह क न टाकतील
एखा यावेळी नकाशातून

बाजूबाजूने वाहून नघून जात असेल
तु या पोलाद छातीला नमून

आम याह छातीत धडधडतं रे

हे ड गरक या ,

तगून रहा

पवळं - पवळं पडत असेल

हे ड गरक या …

ी मात तु या क यावरचं गवत

एखा या बुजुगा या छातीवरचे

केस न केस पांढरे झा यासारखं

अनुभवी अन पो त बुजूगच तूह

पण मजेत रहा

यांची नजर तु यावर पडेपयत

यांचं पाप यांनाच फेडायचं आहे - मागून !

*****
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तूर - शाम लाटकर
तूर बहरल

आज

उ या रानात रानात
दसे वावर सोनेर

आल तूर फुलो यात
धुके पडे थंडी म ये

पडे रोग कडी यावर
करा औषध फवारणी
उ या तूर पकावर

शगा लाग या झाडाला
झाडं ओ यान वाकल

मो तया चे भरले दाने
शग पोसल पोसल
.

दे वा भ दे उतारा

रास पडूदे ख यात

मन झुले आनंदाने

पैका येईल हातात.

ावण - अ दती काळमेख
हळदल
ु ं ऊन पसरावं तशी

णात खळखळून हसतेस..

झाकोळून जावं नभ तशी
णात सून बसतेस..

जसे भ न येतात मेघ

तशी तूह येतेस दाटून
जणू दड. मूढ होतेस

अन जातेस आत या आत
घ ट मटून..

डोळे

णात भ न येतात

कु या ज मीचं दःु ख घेऊन
आ ण बरसत राहतो पाऊस
हमसून हमसून आवेगाने..

जसे दरू हावे धु याचे पटल

आ ण ल ख नर
तशी तूह

हावे आकाश

नतळ

मोकळी होतेस

उ हात चांदणं बखरावं

तशी हा यमौि तकं उधळतेस...
तु या नर

ने ात

आता असतो

पसारा फुलवलेला,

धुंद नाचणारा मोर

अन मी अ न मष ने ांनी
पाहत राहतो ावण

बाहे रचाह आ ण तु या आतलाह ... 66
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गझल - सांगा एक सु

- यतीन श शकांत कुलकण

श ुला करायचे म

सांगाल का एक तर सु

!

!!

उजळून आ या आठवणी !

भ न आले नळे शार ने

!!

मळे ल का एक तर सु

!!

भरले या ने ना पुसायला

त डी करारा या के या बाता !
याचे धाडू का याला प

!!

सापडेल का सुटायचे सु

!!

करार मदारां या ओ यात

गोड ग पांचा बंद झाला क पा !

क डवा यात झालो गळीतगा

!!

उघड याचा मळे ल नवीन मं

!!

या बं द त ओठां या मुखाला

मै ीला घाव लागले लोखंडाचे !
कसे होतील कोणी एक पा

!!

जीत झाल , ती तुझी का माझी

कोणी सोडायला दे ईल का मं

!!

पारडे तुझे क माझे का जड झाले !

कोडे सोडवेल का? शंका आहे तळमा
श ुला करायचे म

सांगाल का एक तर सु

!!

!!
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दवाळीचा प हला दवा लागता दार ,
सुखाचे करण येती घर ,

पुण होवोत तुम या सव ई छा,

आम याकडुन दवाळी या हा दक शुभे छा !

68

{ पंदन दवाळी अंक २०२१}

एक पाऊल टाकू 'मी माझा' या पल कडे... - आ शष

ननगुरकर

स या सगळीकडे 'करोनो' हायरसने थैमान घातले आहे .संपूण दे श

लॉकडाऊन कडून आता अनलॉक या दशेने पाऊल टाकत आहे.कोरोना या दोन लाटा येऊन
गे या आहे त आ ण आता तसर लाट येते क काय? असे तक वतक सु
तर अजन
ू ह 'वक

ॉम होम' सु

आहे त. काह जणांचे

आहे . अशावेळी काय करायचे? हा सग यांना भेडसावणारा

न आहे .ते हा कती सनेमे बघणार? कती पु तके वाचणार? मोबाईलवर कती गेम

खेळणार? अशा सव गो ट ंचा कंटाळा हा कधी ना कधी येणारच. परं तु जर आपण हा वेळ

आप या वतःसाठ दला,तर कती उ म होईल. या धावपळी या जगात कुठे तर आप याला
ेक मळणे गरजेचे होते.

वतःचे आ मपर

ण करणे गरजेचे होते. यासाठ ह वेळ यो य

आहे,असे मला वाटते. या काळात आपण आपले अनेक जवळचे अनेक म ,नातेवाईक

गमावले आहेत. यामळ
ु े जवळची य ती अ या कुठ या आजाराने गे यानंतर काय होते? हे
आपण अनुभवले असेलच. या काळात मान सक आधाराची जा त गरज असते.

वतःला

एरवी आपण आप याच कामात

हणजे नोकर त कंवा यवसायात य त असतो.

यायला आप याकडे जरासु धा वेळ नसतो. यामळ
ु े मळालेला हा वेळ स कारणी

लावणे गरजेचे आहे. मी जे हा मा या भूतकाळात जातो, ते हा मा या कॉलेजचे ते मोरपंखी

दवस मला आठवतात.ते दवस खरं च खप
ू भार होते. यावेळी मी 'कमवा आ ण शकवा' या

योजनेत सहभाग घेतला होता.कॉलेजचे ले चस झाले क,आ ह सगळा

ुप कॉलेजमधील काम

करत असू. याचे आ हाला काह पैसे मळायचे.पण या पैशांपे ा जा त मनोभावे आनंद या
कामातून मळायचा.पैशातून बस या पासची नकड भागायची. यामुळे घर यांवरचा थोडासा

भार हलका हायचा. या वयात पैशाची कंमत कळल , हणून आज या महागाई या जगात
सव गो ट ंना त ड दे ता येते.पण याउलट आज या त णाईब दल बोलायचे ठरले तर फारच
च -वच

अव था आहे .कॉलेज कॅ पसम ये शरलं,क मन अगद

स न होऊन जातं.या

त णाईत फेरफटका मार यानंतर,नवीन पंख घेऊन उडू पाहणार ह पाखरं वेगवेग या
क पनेत रमतांना दसतात.नवनवीन फॅशन क

पाहणार ह त णाई क

यावर आ यानंतर

यां या व वध वषयांवर ल चचा, संग व मतं मांडतांना पाहून बरं वाटतं. येक जण
आप या दे हबोल तून जो माटनेस दाखवीत असतो,तो वाखाण याजोगा असतो.
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परं तु,याच वातावरणात यसनाधीन, नराशमय पढ चं च ह मला दसतं,ते हा मन चंता

त

होतं आ ण नकळत वाईट वाटतं.अशी दो ह टोके दस याने मन भाव वभोर होते.

केलेला

त णाई

येक

हटलं,क सळसळता उ साह,क

यावर या ग पा, म ांबरोबर ए जॉय

ण,हेच आठवतं.पण बदल या प रि थतीनस
ु ार भान येतंच असं नाह .मी

नेमका कोण आ ण बदल या प रि थतीत माझं खरं

थान काय आहे , हा

न आप यापैक

कती त णांना पडतो? श ण,उ च श ण,रोजगार,ल न आ ण सेटल होणं या मागानं सु

असलेला आपला सरधोपट

वास उमेद ची १५ वष तर खातो. इतक वष घालव यांनंतर

आ ण 'दोनाचे चार' झा यानंतर संसाराची काळजी घे याची जबाबदार पडते. चाळीशीपयतचा
माणूस त ण मानला जात असला तर त णाईत अपे

त असलेला जोश,सं कारांचं उपयोजन

आ ण समाज भमुखता खरोखरच कतपत जपता येते,असा
आहे .आ मक,अ तरे क
हटकून पडतो.

वचारांचं तांडव बाहेर सु

त णाई या हातात दे श सरु

असते.परं तु,दे शा या सुर

न आजघडीला पडतो

असतांना आ मपर

ण करतांना असा

त राहायला हवा,अशी जगाची अपे ा

ततेआधी आपल ,आप या नोकर ची आ ण प रवाराची सुर

न

तता

मह वाची मानून 'आपण बरं आ ण आपलं काम बरं ' अशा भावनेतून आप यापैक अनेक जण
आजूबाजूला घडणा या गो ट ंकडे दल
ु

करत पुढे सरकत राहतात. दवस पुढे जात राहतात

आ ण मग एखा या ता या आद लना या न म ानं आप याला स व तपासून पाह याची संधी
मळते.गे या काह वषात आप याला अशा अनेक संधी मळत आहे त.कधी भा षक

अि मता,तर कधी कडवी आ मक भू मका घेणा यां या न म ानं आपण को यात
पडतो. खरोखरचं आपल

हणन
ू काह भू मका आहे काय,तशी ती अस यास जाह रपणे आपण

ती मांडू शकतो का,आ ण तशी भू मका मांड यानंतर होणार ट का

वीकारायची आपल

तयार आहे काय ? नोकर त तणाव,आवराआवर ची धावपळ आ ण थकून जाणारं मन आ ण
शर र याला आप यातला

येक जण स य,सु श

त असतांना संघषापासून भू मका

घे यापासून दरू राहू लागलो,तर नेमक समजोपयोगी भू मका घेणार कोण? आवजन
ू काह
सांगायची ती गरज असतांनाह ग प बसन
ू रा ह यामुळे समाजात पसरत राहणारे चुक चे
वचार अ धक टोकदार बनले तर येणारा भ व यकाळ आप याला

मा करे ल काय,या
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नांचा वचार करायला हवा.र

यावर उत न संघष करता येत नसला,तर पुढे येऊन वचार

मांडणं आव यक आहे .मनमोकळे पणाने य त होणे गरजेचे आहे .
नाह तर आप या भावनांचा एक

उ े क झाला क याचा काय उपयोग? ते हा वेळ हातातून

नघून गेलेल असते. यापे ा यो य वेळी बोलता यायला हवे.आज या काळात नुसते शांत

बसणे कंवा ब याची भू मका घेणे हा गु हा आहे.

आ ण सं कार

समान वचारांचे काह

म

उभे करणं आ ण पढ
ु या पढ ला या

ाग तक

वचारांचं बाळकडू दे णं गरजेचं आहे.वाद कुठ याह गो ट ंनी उभा रा हला,तर

आपलं स व न गमावता,समाजा भमुख वचार मांडत आ मपर

ण करता यायला हवं. रोज या

दगदगीतून वेळ काढत 'मी माझा' या पल कडे जाऊन इतरांसाठ ,समाजासाठ काह तर

करायला हवं.एक सु वात कुणीतर करायला हवी,तरच कदा चत यातून उ याची र य पहाट
उगवेल.स या जी आप यावर प रि थती ओढवल आहे , याचा नेमकेपणाने अ यास क न
वतःची काळजी घेणे गरजेचे आहे. याबरोबर इतरांचा वचार करणेह ततकेच गरजेचे

आहे .स या हे संकट कंवा ह लढाई कु या एक याची नसन
ू आप या सवाची आहे.ह लढाई

आप याला मैदानावर न लढता घरात बसून िजंकायची आहे. यामुळे स या या कोरोनामय
प रि थतीम ये,आतातर आपण आपले आ म चंतन करायला हवे आ ण एक पाऊल 'मी
माझा' या पल कडे टाकायला हवे.

*****
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कोरॊना आ ण मुंबई - भूषण सहदे व तांबे
मुंबई शहरासह संपूण महारा

ाचे स याचे वातावरण कोरोना या रोगाने फार भयभीत

झालेले आहे . अनेकां या नोक या, यवसाय, आ ण उ योगधंदे ठ प होऊन फार मो या
माणावर आ थक नक
ु सान झालेले आहे. इतकेच न हे तर या सवाचा प रणाम रा या या
महसूल खा यावर दे खील झालेला आहे. यामुळे रा याची आ थक प रि थती दे खील संकटात
असून मो या

माणावर ढासाळलेल आहे. काह

दवसांपूव कोरोना या रोगाचे सं मण

एव या पट ने वाढले होते क याचे नाव जर काढले तर
होती. या रोगाने अ रशा: मुंबईसार या
फार मो या

लानी (च कर) यायची वेळ येत

मुख शहरासह संपूण महारा

ात धुमाकूळ घालून

माणावर दहशत माजवून भयंकर प रि थती नमाण केल . या प रि थतीशी

सामना करताना संपूण महारा

ातील

येक नाग रकाने खंबीर र या याला आ हान दले

आ ण सरकार या नयमांचे काटे कोर प धतीने पालन क न सरकारला यो य यार या
सहकाय सु धा केलेत.
पुढ ल गो ट ंचा स याचा आढावा घेतला असता महारा

रा य सरकारने तसेच

नाग रकां या सहकायामुळे कोरोना सार या भयंकर रोगाला मो या
हो यापासन
ू रोख यात महारा

माणावर

सार

रा याला यश आलेले आहे आ ण या महामार ला संपु टात

आण यासाठ स या फार मो या
अशा वेळी द ु काळात तेरावा म हना

माणावर वेगवेग या प धतीने

य न कर यात येत आहे .

हणजेच "तौ ते च वादळ". तौ ते च वादळाने

मंब
ु ईसह कोकण कनारप ट वर एवढा धम
ु ाकूळ घातला क यातच हजारो झाडांची पडझड
झाल , काह झाडे र
मो या

यावर पडल , घरांवर पडल , दक
ु ानांवर पडल , काह

ठकाणी नाग रक

माणावर जखमी होऊन जी वतहानी ह दे खील झालेल आहे. मि छमार लोकांना

यांचा यवसाय कर यास एक आठवडा तर बंद घाल यात आल . तसेच बंदरा नजीक या
काह हो या या वादळामळ
ु े वाहून गे या तर काह

कनारप ट लगत या हो या उसाळले या

मो या लाटांमळ
ु े एकमेकांवर आदळून यांचे दे खील नक
ु सान झालेले आहे .
शेतक यांना शेती कर यासह फार मो या अडचणी भासू लाग या आ ण यांचे दे खील
नुकसान फार मो या
च

वादळामळ
ु े मो या

माणावर झालेले आहे. बागायतदारां या यवसायाला दे खील या
माणावर नुकसान प करावे लागले.
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था नक र हवाशांना शासनाने वेळोवेळी

सारमा यमांतून सूचना दे ऊन घराबाहे र पड यास

तबंध केला यामळ
ु े यांनादे खील घराबाहेर पड यास आ ण जीवनाव यक व तू वकत
घे यास कठ ण होऊ लागले. सव ठकाण या बाजारपेठा, छोट -मोठ दक
ु ाने आ ण इतर
यवसाय अ नि चत काळासाठ बंद ठे व यात आले. या सव कारणांमळ
ु े

था नक

र हवाशांपासन
ू ते मो या यवसा यक उ योजकांपयत तौ ते च वादळामळ
ू े फार मोठे
नुकसान प करावे लागले.
मुंबईसह कोकण कनारप ट वर

था नक र हवासी तसेच यापार लोकांना फार मो या

माणावर नक
ु सान झालेले आहे . अशावेळी सरकारकडून मो या मदतीची अपे ा न क च
असेल. कमान झाले या नक
ु सानाची भरपाई ह महारा

रा य तसेच क

सरकार या

नधीतून कर यात यावी ह लोकांकडून फार मोठ अपे ा न क च असेल.
मंब
ु ईत लॉकडाऊनम ये पदपथावर ल अ त मणे वाढल यास
सरकार जबाबदार आहे . याचे मळ
ू कारण

य -अ

य र या

हणजे सरकारची नयमावल आ ण लॉकडाऊन या

नयमावल ंचे अयो य नयोजन. सरकारने जर ह प रि थती सावध गर ने हाताळल असल
तर ह सरकार अजन
ू ह

नणय घे यास फार उशीर करत आहे आ ण याच उ शराचा फटका

सवसामा य जनतेला भोगावा लागत आहे .
सरकारने रे वे

वास कर यासाठ सवसामा य जनतेला

तबंध दशवला आहे तर

फ त सरकार कमचार वगाला यात मभ
ु ा दे यात आलेल आहे . हे एक
झा यासारखे आहे आ ण या गो ट ंमळ
ु े च महारा

रा यातील बहुतांश नाग रक हे महारा

रा य सरकारवर फार नाराज झालेले दसतात. सवसामा यांना रे वेचा
नस याने यांना बस कंवा इतर वाहतक
या साधनांनी
ू
वास फार ख चक असून यास वेळह खूप

कारचे प पात
वास करता येत

वास करावा लागत आहे. पण हा

यावा लागत आहे . रे वे बंद अस याने

वाहतुक चा सव भार हा बस आ ण इतर वाहतुक या साधनांवर आलेला आहे , यामुळे
फ सकल ड ट सला मागे टाकत या वाहतक
या साधनांवर मो या
ु

माणावर गद सु धा

पहावयास मळत आहे.
जर नयम करावयाचे अस यास सव लोकांसाठ ते सारखेच असावे आ ण यात
कोण याच

कारचा प पात नसावा.
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लॉकडाऊन ह अशी एक गो ट आहे

यामळ
ू े संपूण दे शातील लोकांना आ थक

नाला त ड

यावे लागत आहे . अनेक जणांचे यापार-उ योगधंदे बड
ु ाले, अनेकां या नोक या गे या,
अनेकांना अ या पगारात काम करावे लागले, अनेक लोक कजबाजार झालेत. तसेच गर बी,
उपासमार आ ण बेरोजगार ची लाट संपूण दे शात मो या
याचा फटका फार ती

माणावर वाढल . महारा

रा याला

बसला आ ण रा याची आ थक प रि थती संपण
ू पणे कोलमडून गेल .

जर लोकांना यांचे दै नं दन जीवन उपभोगायचे अस यास यांना छोटा मोठा धंदा
कंवा यवसाय करणे हाच एक मुबलक माग उपल ध आहे. यामुळे अनेक लोकांनी घरात
र कामे राह यापे ा या मागाचा वचार केला आ ण तो आ मसातह केला. याचाच प रणाम
हणजे आज लॉकडाऊन कायर त असले तर ह पद पथावर अ त मणे खूप वाढल आहे त.
अनेक लोकांनी छोटे मोठे धंदा- यवसाय चालू केले आहेत. सवात मह वाचे
शासन तसेच पोल स या गो ट ंवर कायवाह करताना फार कमी
लोक त नधी सु धा या गो ट ंवर दल
ु
यामुळे स या रा यात सव

क न

हणजे पा लका

माणात दसतं आहेत.

वतः या कामकाजत य त क न घेत आहे.

लॉकडाऊन असूनह अनलॉक सारखी प रि थती पहावयास

मळत आहे .
लोकलबंद मूळे मुंबईचा चाकरमानी होरपळला. सामािजक
आहे . पण वै ा नक
आहे त या

ि टकोनातून हे बरोबर आहे . मुंबई रे वे या

या तन लाईफ लाईन

हणजेच हाबर लाईन, स ल लाईन, आ ण वे टन लाईन. या तन लाईफ लाईनवर

संपूण मुंबई चालत असते.

हणूनच लोकल ह मुंबईकरांसाठ जीवनवा हनी आहे . मुंबईतील

जा तीत जा त नाग रक रे वे सेवेला
जलद

ि टकोनातून हे चुक चे

थम

ाधा य दे तात. कारण कमीत कमी खचात आ ण

वास कर यास रे वे सेवा फार उपयु त असते.

हणन
ू च भरपरू

माणावर मंब
ु ईचा

नोकरदारवग इथ या लोकलवर अवलंबून आहे
मुंबईचा बहुतेक चाकरमानी रे वेने

वास करत असतो. पण गे या काह

दवसांपासून

कोरोना या दस
ु े जन सामा यांना रे वे सेवा पु हा बंद कर यात आल आ ण
ु या लाटे मळ
पु हा एकदा कडक नबध लाद यात आलेत. वै ा नक
आहे . कारण जर लोकल

ि टकोन पाहता हा नणय यो य

वास सवासाठ खल
ु ा केला तर सवजण मुंबई लोकलने

वास

करतील आ ण फसीकलं ड ट सचा वापर न के यामळ
ु े आपणास पु हा एकदा गद पाहायला
मळे ल आ ण यातूनच या कोरोना रोगाचे पु हा एकदा सं मण हो याची दाट श यता आहे.
74

{ पंदन दवाळी अंक २०२१}

सरकार कमचा यांना नयम वेगळे आ ण जाणसामा यांना नयम वेगळे हे जरा चुक चेचं
वाटते. जर आप याला सामािजक बां धलक जोपासायची अस यास हे चक
ु चे आहे कारण
सरकार नोकरदार वगातील कमचा यांना रे वे
जनसामा यांना

वास कर यास बंद आहे .

आहे . लॉकडाऊनमळ
ु े सामा यांसाठ लोकल

वास कर यास मभ
ु ा आहे तर दस
ु र कडे

हणजेच जनसामा यांवर हा एक

कारे अ यायचं

वास बंद अस यामळ
ु े मंब
ु ईकरांचे मो या

माणावर हाल होत आहे त.
कोरोनाचा

ादभ
ु ाव हायचा अस यास तो सरकार लोकांनासु धा कधीह टागट क

शकतो आ ण सव ठकाणी कोरोना रोगाचा
मते जर रे वे

सार हो यास मु य कारण ठ

वास कर यास नयमावल बनवायची असेल, तर सव

वास कर यास मुभा

शकतो. मा या

वगातील कमचा यांना

यायला हवी कंवा तो सवचं नोकरदार वगासाठ बंधनकारक असावा

अपवाद अ याव यक सेवा वग. यामळ
ु े सवासाठ एकच कायदा तयार होईल आ ण तो
वा तवात अंमलात आणून याचे पालन आ ण सहकाय कर यासठ सव नाग रक न क चं
सहकाय करतील.
मंब
ु ई मॉडेल खरं च कौतक
ु ा पद आहे . मंब
ु ईची स याची लोकसं या २०,६६८,०००
एवढ आहे आ ण

े फळ सुमारे १,४९,१०० एकस एवढे आहे. या दो ह सं येचा आपण जर

सखोल वचार केला असता आप याला हे कळते क , कमीत कमी जागेम ये जा तीत जा त
लोकसं येचा वावर हा मंब
ु ईसार या गजबजले या आ ण मो या उलाढाल होणा या शहरात
होत आहे.
कोरोना हा असा संसगज य रोग आहे जो हवेमाफत सवच ठकाणी
शकतो. याआधीच

सा रत होऊ

हणजे गे या (2020) वष पासन
ू लॉकडाऊन काळ हा खप
ू वेळ

मुंबईसार या ठकाणी राब व यात आला होता आ ण याच कारणामुळे अनेक लोकांचे
उ योगधंदे तसेच नोक या यांना फार धोका नमाण होऊन मो या

माणात नुकसानह

प कारावे लागले.
ह च प रि थती

हणजे यावष (२०२१ ला) पु हा एकदा कोरोना या दस
ु या लाटे ला

मुंबई या ठकाणी खप
ू मो या

माणात सु वात झाल आ ण याम ये कोरोना बा धत

णांची सं या तसेच मत
ृ ांची सं या दवस दवस वाढतच चालल होती.
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पण मुंबई महानगर पा लकेने आ ण महारा
बस यासाठ काह

रा य सरकारने ता काळ यावर नबध

नयमावल आख या आ ण लॉकडाऊन सारखा धाडसी नणय घेतला.

मुंबई शहरात सव

ठकाणी कडक नबध लाद यात आले आ ण नयमावल अमंलात

आण यात आल . या सव गो ट ंना मुंबई या सव नाग रकांनी उ फूत
मोलाचे सहकाय केले. सोबतच

णालये आ ण को वड सटरम ये

तसाद दे ऊन खूप

णां या को वड चाच या

क न यां यावर यो य उपचार प धती दे ऊन यांना लवकरात लवकर बरे क न घर
पाठव यात आले. काह

ठकाणी अपु या उपचार प धतीमळ
ु े

णांना यां या जीवास मुकावे

लागले पण शासनाने आता या गो ट वर ल क त क न या सध
ु ार यासाठ
केलेत. स या या को वड

ण बरे हो याची ट केवार ह ८५ ट

मुंबईसाठ ह आनंददायी आ ण सकारा मक गो ट आहे .

य नह चालू

यांपयत पोहचल आहे .

हणूनच मुंबई मॉडेल खरं च

कौतक
ु ा पद आहे.

*****
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"स या

या माळरानाची

व ननगर " -

वैशाल चाटे

"आकाशी या घुमटात पाऊसभर या मेघांचे झुंबर वह लागले क वेध लागतात
पावसाळी भटकंतीचे. पाऊसभर या ओथंबले या यामल घनांसारखेच मनह स या त वह
काय या वेळेस ' मौका भी था और द तरु भी'. न म

लागते".मग

होते अह ची बदल साता याला झा याचे.........

संधद
ु ग
ु , अ लबाग, खोपोल अशी समु कनार ची पोि टं ग

संपन
ू घाटावर स या

या

कुशीतच पोि टं ग मळाल , अन ् तीह ऑग ट म ह यातच आ ण साता यातील कासपठार
(valley of flowers)चा हंगामह ऑग ट ते ऑ टोबर . मग काय ,बदल या ठकाणी अहो
जॉईन झाले व दस
ं केल . सकाळी आठ वाजता
ु ग
ु याच दवशी कासपठारसाठ बक

मव न

आ ह कासला जा यासाठ आम या गाडीने नघालो. साता यापासून २३ क .मी. अंतरावर
जैव व वधतेने नटलेलं कासपठार होतं. संद
ु र अशा स या
दाट धु याने आमचा

वास सु

या कुशीतील वेडीवाकडी वळणे घेत

झाला. आजूबाजूला चारह बाजन
ू े ड गररांगा आ ण या

ड गररांगांम ये कोयने या बॅकवॉटरचे तलाव होते एका वळणावर गाडी थांबवून कोयनेचे
अथांग पाणी व ड गर-द यांच नसगर य

य डो यात आ ण कॅमे यात टपन
ू घेतलं. मग

पुढे जाऊन वनसंर ण वभागा या गाडीत बसून दोन कलोमटरवर कास पठारावर पोचलो.
गाडीतून उतर या उतर या समोरचे नयनर य

य पाहून मी तर आऽ वासला होता. पळत

जाऊन या रानफुला या कुशीत जाऊन झोपायची माझी इ छा झाल . पण कास वनसंर न
वभागाने तशी अनुमती दल नसती. झड
ु पे, रानफुले पायाने तुड वल जाऊ नये

हणन
ू

च यां या पायवाटा के या हो या या पायवाटे नेच पण
ू पठार फरायचे होते आ ण या
वनसंर ना या जोपासने मळ
ु े च आज पयत कासपठार फुलांनी बहरे ले आहे. नाह तर मा या
सारखे वेडे या रान फुलांवर न क च झोपन
ू ते तुडवलं असतं. यामुळेच जवळ जवळ ३०-४०
संर क तथे नेमलेले होते.
नसगपण कती चम का रक आहे ना काह

व श ट भागातच यांचं स दय

बह न येतं. मी वचार करत होते क कासपठारवरच का नसगाने याचे रं ग उधळले होते.
आमचे गाईड भोसले काका यांनी दले या मा हतीमुळे या

नाचे नरसन झाले. कासपठार

समु सपाट पासून १२०० ते १३०० फ ट उं च आहे. पूण पठार बेसा ट खडकाने बनलेले आहे .
या खडकावर १ ममी ते २ ममी एवढाचं मातीचा थर आहे यावरच फुलं उगवतात. कास

पठारावर इतर

पडतो तसा धो-धो पाऊस पडत नाह , तर फ त पावसाचा फवारा इथे पडतो

हणून ह रान फुले इथे एक

बह

शकतात.जवळजवळ २०० पे ा जा त रानफुले इथे 77
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बहरतात

हणूनच २०१२ साल

युने कोने जाग तक वारसा

थळांम ये कास पठाराचा

समावेश केला आहे.एवढ मा हती सांगून गाईड काकांनी फुलांची नावासकट ओळख क न

दल . सीतेची आसवे,कंद ल पु प,सोनक ,आभाळी,मंिजर ,चांदणी,भामन,धावड ,रान हळद,हळद

कंु कु.....असे बरे च, यातील धनगर पागोटं म कमाऊस(कावळा)अगद नावाला साजेल अशीच
फुलं होती.आ ह पठारावर गेलेलो ते हा रान हळद मो या
सफेद रं गाची उधळण कास पठारावर झाल होती, असे

माणात बहरलेल होती

येक आठव याला पठारावर

हणन
ू

रं ग बरं गी फुलांचे प टे बहरतात. न या,जांभ या, पव या,गुलाबी,पांढ या रं गा या फुलांची
आरास इथे पाहायला मळते.थोडं पुढे चालत जाऊन कुमु दनी तलाव होता या तलावात
कुमु दनी

या पांढ या रंगा या फुलांची चादर आंथरलेल होती,दरू दरू पयत तलावाच टोक

दसत न हतं.काह फुले तर इतक नाजूक होती क ती कॅमे यात टपता येत न हती ,फ त

डो यांनीच दसत होती

Thanks to God क

पाहताना वेगवेगळे प ी आ ण सरपटणारे
परतीचा

याने एवढे सुंदर डोळे आप याला दले,फुलं

ाणीपण दसले .पण
ू कास पठार फ न झा यावर

वास नकोसा वाटत होता, कास पठाराव न पायच नघत न हता ,४ तासापासन
ू

फ नह आ हाला तहान-भक
ु ेच

भानच न हत, असं हे वलोभनीय ठकाण होत.सख
ु द

,मनाला पश करणारं ,आकषक.... नसगापढु े माझे श दह फके पडतील याची तुलना
अग णतच........ अ व मरणीय असे जैव व वधतेने नटलेले कास पठार या सुंदर
नेहमी आठवणीत राह ल.

णांस हत
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ामा णकपणा -

माधवी मल ंद खड कार

वतमानप ात ट ह वर भ टाचार,फसवणूक,दरोडे, पैशासाठ छळ या सार या बात या वाचून
पाहून वाटते क

ेम आपल
ु क ने

ामा णकपणा कोठे

अनुभव समाजात चांग या गो ट घडत असतात

श लकच नाह क काय? पण काह

याचा

यय दे तात.असाच माझा हा

अनुभव .
सात वषापूव चा हा छोटासा

संग....

डसबर म ह यात सु ट अस याने रोज या दनचयात थोडा बदल
चार दवसांसाठ

महाबळे वरला

वतः याच गाडीने गेलो. यामुळे

हणून आ ह तीन

वासात लागणारे सव

सामान सोबत होतेच. तथे पोह यावर हॉटे लवर जाऊन थोडा आराम क न तयार होऊन बाहेर
पा◌ॅईटस पाह यासाठ

नघालो..कॅमेरा, मोबाईल,पा याची बाटल वगैरे सामान सोबत घेतले.

गाडीतन
ू जात असताना आजब
ू ाजच
ू े नसग सौदय पाहून फोटो काढ याचा मोह टाळताच आला
नाह .आ ण या घाई गडबडीत डिजटल कॅमेरा बाजूला ठे वला. आ ण पा◌ॅईट पाह यासाठ
गाडीतून उतरलो.थोडे चालत गेलो.आ ण महाबळे वरचे नसगसौदय

याहाळत होतो. फोटो

काढ या यावेळी कॅमेराची आठवण झाल ते हा शोधले पण सापडला नाह .कुठे वसरला
असेल? काह च आठवत न हते शेवट

नराश होऊन गाडीपाशी आलो.तर गाडी या समोर या

काचेवर एक च ठ लावल होती तुम या गाडी या दारापाशी कॅमेरा पडला होता आ ह
तम
ु ची येथे वाट पा हल .पण आपल भेट झाल नाह .तु ह आलात क येथे नंबर दे त आहे
यावर फोन कराल. यानंतर आ ह दहा म नटात पोहचू. या माणे या मोबाईल नंबर वर
आ ह फोन केला सां गत या माणे ते दोघे आले. ते तेथील

था नक नाग रक होते. यांनी

आमचा कॅमेरा परत केला.
तसेच आ ह दे ऊ केलेल कोणतीह भेट ि वकारल नाह . वताची ओळख सां गतल .आ ह
आमचा आवडीचा कॅमेरा मळा याब दल यांना मनापासून ध यवाद दले. आ ह नव या
ठकाणी अनभ
ु वलेल
मा या कायम

ामा णकता

मरणात रा हला.
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पंचम-

तुषार शाम वै य

पंचम ४ जानेवार २०२२ ला तुला जाऊन २८ वष पूण होतील, १९६१ साल या छोटे नबाब
पासून क रयरला सुरवात क न तू 1942 ल ह

टोर पयत 292 सनेमांसाठ तू आ हाला

1500 हुन अ धक गाणी दल स. यातील साधारण प नास एक वे टन टाइप ची बाक ची
सव हंद ु थानी संगीतावर आधा रत मेलडीयस, तु या गा यांसारखा तू सुदधा चरत ण आहे स
याब दल दम
ू छोटे
ु त नाह . तु या संगीतामुळे आमचे जीवन सम ृ ध झाले आहे. आ ह खप

आहोत तु या संगीतावर बोलायला पण तर तू तु या संगीतात केलेला पारं पा रक आ ण

अपारं पा रक वा यांचा प रणामकारक वापर, गायक गा यकेचा गा या माणे केलेला वापर (
आवो

व ट करे हे गाणे म नाडेसार या शा

ीय गायकाकडून), शा

ीय संगीत

( यात

मालगज
ुं ी, शवरं जनी, बलासखानी तोडी, खमाज, ललत, कलावती, यमन, सारं ग, भैरवी असे कती
तर राग) फोक, लब सॉ ं स (दम मारो दम –

यातील आशा ताईने लावले या कोमल

नषादासाठ पं डत कुमार गंधवासारखे द गज हे गाणे वारं वार ऐकायचे), कॅ े, वे टन अशा
क येक

कारे तू आ हाला गाणी दल स. तुझे कुठलेह गाणे

नवीन गो ट

येक वेळी ऐकताना नवीन

यातून उलगडत जातात. मा या मते मी तु या दल पडोसी हे

या अ बम ला

Crown In The Jewell हणेन. बाक संगीतकारांना तू यां या च लत प धती बदलायला
लाव यास, वेगवेग या गो ट वाप न तू संगीत नमाण केलेस ( लास वर चमचा आपटणे –
चरु ा लया हे , पो लश पेपर घासणे, violin उल या प धतीने वाजवणे – शोलेत जे हा जे हा
ग बर पड यावर दसतो, ट च या वाज वणे, उघ या पाठ वर थाप या मारणे, पा याने
भरले या तसेच रका या बाटल त फुंकर मारणे, पा या या गळ
ु या करणे – स े पे स ा
म ये बाबू या बॅक ाऊंड ला, असे कतीतर ..... यातून हे च कळते क जगातील सव
गो ट त तुला संगीत ऐकू येत होते, पण आ ह च करं टे क तू काय होतास आ ण काळा या
कती पुढे होतास हे आ हाला तू गे यावर जा त उमजले, असो पण आता आ ह जाईपयत
तर आ ह तुला वसरणार नाह हे न क ,
ई वरापढ
ु े ए हडीच

ाथना क पढ
ु ल ज मी सु धा आ हाला पंचम ऐकायला मळो कारण

पंचम काय होता हे एका ज मात कळणे अश य !!!!!

*****
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पो लसदादा - लता अ नल बहाकर(तळोकार)
कोरोना वषाणू या संकटकाळात आपण बजावत असले या कत या ती मा याकडून आपणास
एक

ण नदष...

जगभरात कोरोनासार या वषाणूने थैमान घातले होते..हा जीवघेणा वषाणू हळूच आप या

भारतात पण शरला आ ण अ तशय अ पशा कालावधीत याने संपूण भारतभर याचे पाय

पसरले...प रि थती आ णबा णची नमाण झाल ..अफाट लोकसं येची घनता असलेला आपला
दे श..लोकांना याची गंभीरता कळाय या आत तो वषाणू वण यासारखा पस
दे श बंद कर याची वेळ आल आ ण तर ह काह

लागला..मग

वजबाबदार झुगारले या नागर कांना

श त लाव याची जबाबदार आल तुम या खां यावर...अशा कतीतर जबाबदा या तु ह

यश वीपणे तुम या खां यावर घेत या..दे व खरच आहे का माह त नाह

पण...महापरू ..भुकंप..दं गल..या आ ण आशा क येक आप ी या वेळेस आम यासार या

सामा य जनतेला वाचव यासाठ तु ह लगेच धाऊन आलात ते हा दादा आ हाला खरचं
*"वद मधला िजवंत दे व दसला.."*

कोरोना आप ी काळात अ खं जगं भेदरलेलं आहे आ ण घरात बसन
ू आहे...तु ह मा

आम या संर णासाठ घराबाहे र आहात... णभर तम
ु चे पाय पण डगमगले असतील..तम
ु या
मनाला सु धा कंप फुटले असतील..कुटुंबा या काळजीपोट
सु धा अडखडलं असेल...पण ते
दे शसेवेचं जे

घराबाहे र पडतांना तुमचं पाऊल

णभरच हे कळतय आ हाला...आ हाला माह त आहे

त तु ह घेतलय ते तु ह

ाणपणानं जपताय...यात आप या कुटुंबाचा वाटा

लाख मोलाचा...कत यावर जाताना तुम या कुटुंबानं तुम या पायात भावने या बे या टाक या
नाह त... *" या माऊल चे, या चमुक यांचे आ ह मानावे तेवढे आभार कमीच.."*
हे दे शसेवेचं

त ि वकारताना तु ह जी शपथ घेतल होती आ ण तम
ु चं जे

शपथ तु ह

ाणपणाने पाळत आहात...कोरोनाचा रा स भारतात पसरतच आहे अशावेळेस

*"सदर णाय खल न णाय"*

द आहे ..

हणजेच.. *"सामा यांचे र ण आ ण वाईटाचे नमूलन"* ती

आम याच काळजीपोट कधी तु ह *"

ावतार"* धारण केला तर काह असहाय लोकांना

मदत करतांना तु ह शांत व प *" व णअ
ू वतार"* धारण केला...कोरोना आप ीकाळात तु ह
जो दे शसेवेचा गोवधन उचलला ते हा खरोखर तुम यात आ हाला भगवान *" ीकृ ण"*

दसले..सगळीकडे हाहाकार पसरलेला असताना.. क येक मजरू ,कामगार जीवा या भीतीने 82
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अनवानी पायानेच घर चालले होते...ते हा यां या नरागस लेकरांना जे हा तु ह खां यावर
घेतलं ते हा सा ात *"पांडूरं गाला"* आ ह ब घतलं...

तळहातावर भाकर खाताना तु हाला

बघून दादा असं वाटलं भगवान *"येशू"* पु हा अवतरले..कोरोना पडीत य तींची काळजी
घेताना आ हाला तुम यात शांती आ ण सेवेची शकवण दे णारे *"मोह मद पैगंबरह "*
दसले...

पण हे सव करताना तुमची तळमळ,तुमची तगमग आ ण तुम या मनाची घालमेल वेळोवेळी
आ हाला जाणवल ..

कोरोनामुळे कुठे कुठे मत
य तीचे अं यसं कार करायला नातेवाईकांनी नाकारलं तथे तु ह
ृ
मुलगा,वडील आ ण भाऊ बनून यांचे अं यसं कार केलेत... णभर तो * वषाणू* सु धा
तंभीत झाला असेल ते हा..

तु हाला वाटल नसेल का या वषाणच
ू ी भीती..?का तु हाला या मृ यंज
ु य कणा माणे

कुठलं कवच

ा त आहे ..?? कोरोनामळ
ु े िजथे माणस
ू माणसाचा वैर झालाय तथे तु ह

अलौ कक माणुसक चं दशन घडवलतं...म ृ यू या छायेत जाऊन तु ह सामा य जनतेची सेवा
करत आहात...

जी मुलं रोज तुम या अंगाखां यावर खेळायची यांना लांबून बघताना तु हाला कती यातना
झा या असतील हे ह आ हाला दसतयं..दादा तु ह आहात
आहोत..

हणून आ ह घरात सुर

त

कोरोनामुळे कुणाचे आधीच ठरलेले ववाह अडचणीत आले ते हा तु ह धावून गेलात आ ण
अशांचे ववाह तु ह लावन
ू दले..तर कुठे लहान मल
ु ांचे वाढ दवस सु धा साजरे

केले..कत या या पर घाबाहेर जाऊन तु ह अग य अशा माणस
ु क चं दशन घडवलत...
या कोरोना या रा साने तुम याच काह सहकार बांधवांचे

ाण घेतले...ते हा तु ह लपवलेले

पापणीआडचे अ ू आ हाला दसले... यांचं ते *ब लदान* आ ह कधीच वसरणार नाह ..तु ह
करत असले या कामाब दल कृत ता य त कर याचा हा भाव नक

*"एका ब हणीची कृत

य न...

भावनेने ओत ोत असलेल ह शि दक राखी आपणास अपण...."
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आठवणीतला दसरा - शवानी मेहे े

आप या भारतीय सं कृती म ये

येक सणाला एक वेगळे मह व आहे . सगळीकडे खप
ू

उ साहाने सण साजरे केले जातात, यापैक दसरा आ ण दवाळी हे मु य सन मानले
जातात.

'दसरा सण मोठा, नाह आनंदाला तोटा' या का यातच या सणाची महती गौरवलेल
आहे . दसरा हा परा माचा, पौ षाचा सण आहे . या सणात चातुवण एक आलेले दसतात.
या दवशी सर वतीपूजन व श

पूजन केले जाते. भु रामचं ांनी रावणासार या बलाढय

यो याचा वध क न श व
ु र वजय ा त केला तो याच दवशी!

दे वी दग
ु ने म हषासरु रा साला यु द क न संप वले ते याच दवशी! आ ण यामुळेच

तला म हषासरु म दनी असे हं ट या जाऊ लागले. अ ानावर

ानाने…. वै यावर ेमाने

आ ण श ुवर परा म गाज वत वजय ा त कर याचा हा दवस वजयादशमी अ तशय

शभ
ु समज या जातो. साडे तन मह
ु ु तापैक एक असा हा दवस कोण याह कायाचा शभ
ु ारं भ
कर याकर ता अ यंत शुभ समज या जातो.

एकमेकांमधले पर परांमधले ेम य त कर याचा हा शुभ दन दसरा अ यंत सुंदर

असा सण आहे . वषातील हाच एकमेव असा दवस आहे
एकमेकांची भेट घे याचा

या दवशी आपण आवजन
ृ

य न करतो. सोशल मडीया या मा यमातुन एकमेकांना

शुभे छा दे तो व स भावना य त करतो.

अशाच एका गावातील दस याचे वणन मी करणार आहे .
"तामसा" गाव आमचं छोटं सं पण आमचं कुटुंब मोठं , यामुळे सण खूप छान साजरे

हायचे. दस या या दवशी सकाळी लवकर उठून घरातील सव दार आं या या पानांनी

आ ण झडू या फुलांनी सजवायचं. सगळे नवीन कपडे घालून पूजा करत. गावातील बालाजी
मं दर म ये रावणाचा पत
ु ळा दहनासाठ बनवत असत.रावण दहनासाठ गावातील
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आ ण रावण दहन करायचं. रावण दहन नंतर आ ह आप याची पाने घर घेऊन यायचो.
घर आ यावरआमची आई औ ण करायाची आ ण मनायची "दै य मा न कैद केले सोने
लुटून घर आले".

यानंतर आ ह नातेवाईकांकडे, म मै णी कडे, श कांकडे आप याची पाने यायला

जायचो आ ण आशीवाद यायचो.
आम या घरा यातील खास गो ट हणजे या दवशी रा ी बारा वाजता ल मीपूजन

केले जात असत. पूजना या नैवे याची तयार 5 ह वा याम ये होत असत. नैवे या मधे
अपल परु , दे वडांगर भाजी, कडी भात, खीर असायची. पज
ू ा आरती झा यानंतर आ ह
सगळे घरचे एक

मळून जेवत असत, खूप आनंद मळायचा सग यांसोबत बसून. 5

आजोबांचे भलेमोठे कुटुंब अस यामुळे
कर यात एक वेगळीच मजा येत होती.

येक सणाला एकमेकांना भेटून सण साजरे

श ण नोकर यासाठ गाव पंधरा वषापव
ू सट
ु ले पण आठवणी आज पण डो यांसमोर

आहे त. सोशल मी डयामुळे सगळे सण ऑनलाइन साजरे होतात. खरं च गावातले ते दवस
आठवले क खूप छान वाटतं.

*****
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साबुदाणा लाडू रे सपी -

संसा रका फू स

सा ह य-

कृती- साबुदाणा भाजन
ू

शगदाणे १/२ वाट

तुपावर छान भाजून

साजक
ु तप
ू ४ चमचे

क न

साबुदाणा १ वाट
गळ
ु १ वाट
वेलची पूड

या नंतर

म सरम ये बार क वाटून

या. साबुदाणा

या. शगदाणे सु धा

भाजन
ू सालं काढून म सरम ये बार क
या. साबद
ु ाणा पीठ आ ण

शगदा या या पठात कसुन घेतलेला गुळ
घालून वेलची पूड घाला. लाडू वळा . हे
लाडू ८/१० दवस छान राहतात.
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उपासा या शेवयांची खीर- प लवी कुलकण
सा ह य:

उपासा या शेवया - दोन वेटोळे ,
दध
ू - साधारण ४ कप ,

साखर - चवीनुसार, ५-६ टे
साजक
ू तूप - ३-४ टे

वेलची पुड - चमूटभर

पून,

पून,

ं ा या या पठा या शेवया वकत
शग
मळतात, या आणा यात.
मवार पाककृती:

१. शेवयांचे वेटोळे उकलून हातानेच चुरा

करा. खूप कडक असतात. थेट भाजताना
तोडायला गे यास इकडे तकडे उडून

पडतात. यामळ
ु े आधीच शेवया एका टोपात
उडणार नाह त अशा बेताने काळजीपव
ू क
तोडून

या यात.

३. एक कडे दध
ू ताप यासाठ ठे वून
कमी आचेवर.

या,

४. भाजताना शेवया फुलतील. लगेच लाल

होऊन का या पडू शकतात. यामळ
ु े सतत
हलवत राहून भाजायचे आहे. साधारण
लालसर झा या क आच बंद करा.

५. भाजले या शेवयांवर हळूहळू गरम दध
ू
ओता.

६. आता यावर साखर घाला.

७. खर चे म ण नीट ढवळून
झाकण ठे वा.

८. जरा वाफ आल क

या.

यावर वेलचीपड
ू व

तम
ु या आवडीचा सक
ु मेवा घालू शकता.
ह खीर गरम कंवा थंड कशीह छानच

2. या तोडले या शेवया खमंग मंद

लागते. एवढं च क थंड झा यावर लगेच

भाजून

ट प : संपण
ू पाककृती मंद आचेवर

आचेवर जाड बुडा या भां यात तुपावर
या.

आळते आ ण घ ट होते.
करायची आहे.
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शरयू नाईक - ह त च

नेहा ढगे- ह त च
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ीती कुलकण – ह त च

वैभव अ नल सारं ग - छाया च

अ य वजय मलमकार - छाया च

पाथ चाटे - छाया च
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उ वला

ह के - डुबे- छाया च

वैशाल चाटे - मांडला आट

वेता च नपुरकर - मांडला आटस

शवानी मेहे े - रंगकाम
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नेहल दे शपांडे – रांगोळी

र मी दे शपांडे - रांगोळी

योती दंडकर – मेहद - रांगोळी
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पु तकाचे नाव : आहे मनोहर तर ह

प रचय ले खका व सादरकत : मंजुषा कुलकण
पु तकाची ले खका : सुनीताबाई दे शपांडे
https://youtu.be/PHc-kpUeIh0

सा ह य अ भवाचन : डॉ

ाची दामले

मत ययाचे फायदे

सादरकत : अ ता नारायण दध
ु ाळ
कथा : वरह मोड ऑन

ले खका : क ल / प लवी कुलकण सुकळीकर
https://youtu.be/2Kgo7b-ESwg

सा ह य अ भवाचन : डॉ
महारा

https://youtu.be/8Ido6KX9S2o

ाची दामले

म हला : वजयाबाई मणेर कर

https://youtu.be/kEd46VpQeBE

रांगोळी : रे मा दध
ु ाळ
https://youtu.be/YPAMVIpz0-4

मागील

पंदन दवाळी अंका या लंक –
पंदन दवाळी अंक २०१९

https://drive.google.com/file/d/1CtQYOAE8SFtDX-NuNpT1bqCGJ49yc_qF/view?usp=sharing

पंदन दवाळी अंक २०२०
https://drive.google.com/file/d/1uQ-JAgtehZN4fglqBOGIGO59nHZ7mp7Z/view?usp=sharing

92

{ पंदन दवाळी अंक २०२१}

प लवी कुलकण

स धी च हाण

https://Killicorner.in

https://siddhic.blogspot.com

अचना चौधर

वैशाल चाटे

https://www.facebook.com/rangmantale

अंक लोगो - प मनाभ हर हर
मुखप ृ ठ छाया च - अ नता राठोड

मीसेस साऊथ आ

का जागतीक सुंदर २०१९

नमाती :- शांतीदत
ू उ पादन

द दशक :- ईडीयन कोह णरू स दय

द दशक :-बंजारा जाग तक चॅनल

स चव :- कला-

पधा

डा सा ह य शांतीदत
ू पर वार

सं थापक :- PVR ह त न मत उ योग
प ृ ठ लंक सहकाय - म लंद टं कसाळे
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