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पंदन दवाळी अंकातफ तु हा सवाचे पव दोन म ये खुप खुप

वागत. आजकाल

श ण ,खरे द सगळं च online झालं आहे. मग आपला दवाळी अंक का

हणून मागे राह ल?

तो ह आलाच आप या हाता या बोटांवर, हणजे लॅ पटॉप, कॉ पुटर आ ण आप या मोबाईल

म ये. माग यावष क वता ,कथा, ल लत, लेख या सा ह य
पोहचवल होती. यांवष तर

य ा य बनव याचा

काराची मेजवानी तुम यापयत

य न केला आहे.अ भवाचन, नृ य,

रांगोळी, minitute art, च कला आ ण अजुन बरे च काह या अंकाम ये समा व ट क न
वाचकांना दवाळीची खास मेजवानी मळणार आहे.

यावेळ या आप या अंकाम ये 'सु दय' हणून एका चांग या माणसाची छान कथा तु हाला
वाचायला मळे ल. तर या कोरोना या साथी मुळे साथीदार गमाव याचं दःु ख काय असू

शकत हे ह एका क वतांतून कळे ल. कुठे नद ची कै फयत आहे तर कुठे सखी या

ेमाची कथा

आहे . दे वाला आवडेल असा अभंग आहे, तर कुठे याला आवडतील अशी फुलं आहेत. आंबा
मोदक, प ता नारळ बफ कशी बनवायची, हे दे खील तुम यासाठ

दलं आहे. कोरोना या

भीती या सावटाखाल काय काय होऊ शकत याची हक कत आहे... याचबरोबर पावसाची
वार दे खील आहे.. कती बदलेले वेष तर ह आपण तेच आह त, हे एका सुंदर क वतेतून

तुम यापयत पोहोचवले आहे. कुठे आठवणीतला पाऊस आहे , तर कुठे अनुबंध. काह लेखांतून
लघु उ योगमध या संधी आ ण आ हानांची मा हती दे खील दे याचा

य न केला आहे.

एकंदर त काय लेख, ल लत, कथा , क वता आ ण कला कौश य याने भरग च असा हा अंक
आहे . वाचुन आप या

त

या अव य कळवा.

sevasahitya@gmail.com
श दांश काशन, संपादक मंडळ.
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मज ह सु तानपुर

हणतात तसं,

म एकेलाह चलता रहा था मंिजल क तरफ!
लोग जुडते गये कारवा बनता गया!!
खरं च या शेर सारखच आम या चौघीं या मनात काह तर करावं ह इ छा होती.
दे वा या कृपेने एक

आलो सहज असा वषय नघाला आ ण दवाळी अंक

२०१९ ज माला आला. एकदम वेळेवर ठरव यामुळे आप याला कोणी

पंदन

तसाद दे ईल

का? अंक काढणं आप याला जमेल का? लोक वाचतील का? या नि चत आ ण
अ नि चत शंकावर मात केल कारण खुप चांगले लोक बरोबर आले ...कोणाकडून
ह काने कथा लहाच हा ह ट केला तर कोणाला अग तुझी इ छा आहे , लहायचा

य न तर कर ह संधी सोडू नको , हणून यांचा उ साह वाढवला. उ म दजाचे लेख,

क वता, कथा, अलक लोकांसमोर आणायचा एक छोटासा
लेखकांनी

तसाद दला तसच वाचणा यांनी दे खील

लोकांपयत पोहचलो आ ह . पण यांवष मा

य न केला. जसा कवी आ ण

ेम केलं. माग या वेळी कमी

जरा जा त लोकांपयत पोहच याची इ छा

आहे ...
बरे च लोक

हणत असतात, आता काह कोणी चांगलं ल हतच नाह , पण खरं च

असं नाह . अनेक लोक अ तशय उ म लेखन करतात, क वता-गजल ल हतात..तेच
आ ह तुम यापयत डिजटल मा यमातून पोहचवत आहोत. Digital अ भवाचन या
मा यमातून आ ह सगळे तुम या पयत पोहच याचा

य न करतो आहोत, आमचं

येय आहे क उ मो म सा ह य वाचकांपयत पोहचावे..आतापयत सहकाय केले, असाच

पा ठंबा असू

या.

{ पंदन २०१९ - https://drive.google.com/file/d/1CtQYOAE8SFtDX-NuNpT1bqCGJ49yc_qF/view?usp=sharing}
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लहानपणापासून हे नाव इत ांदा ऐकलंय की वया ा सहा ा वष च ा ा
ेमात पडले .. कारण आमचे आजोबा भागवताचाय होते .. अगदी आई ा पोटात
अस ापासूनच ऐकलंय ं टलं तरी चालेल - ाचं नाव, ाचे परा म, ाची गाथा
आिण ाची िवर ी सु ा..
माझे आजोबा सांगत, आिण आ ी अगदी गोकुळात जाऊन पोहोचत.. लहानपणी
वडील िवचारायचे, " कसा नवरा हवा गं तुला? " आिण मीही िबनधा
णायचे
"कृ ासारखा".. ब .. दु सरा कोणी
ी कसा असेल याचा िवचारही िशवला
नाही कधी.. असो, तर अ ा कृ ा ा मीच काय संपूण मानवजात ेमात पडली
तरी कमीच आहे..
हे डोळे झाकून, काहीसं अ डपणे ेमात पडणं खूप वेगळं .. पण जसजशी मोठी
होत गे ले तसं तसं, 'तो' समजू लागला, उमजू लागला, बोलू लागला.. आिण मग मी
ख या अथाने ा ा ेमात पडू लागले.. न े , खरं ेम काय ते समजू लागले..
कोण होता कृ ?.. दे व? माणूस? की दे वमाणूस?
खरं तर मला वाटतं ा ावर कोणताही िवक लाव ापे ा तो होता, आहे आिण
राहणारे .. हे समज ात जो आनंद आहे तो दु स या क ातही नाही.. ा ावर
ेम कर ात जे सुख आहे ते कशातच नाही.. कशाला करायची नसती उठाठे व
ा ावर िवक करायची.. ' ाला समजून घेताना जे तःला िवसरणं आहे तेच
खरं ेम..' तोच खरा आनंद.. ते खरं सुख.. आिण हे सगळं सोडून आपण
"तहानले ले" असताना पाणी नळाचं आहे की िफ रचं याची फेरतपासणी
कशाला.. का आपण इतके
झालोयं की आपण तहानलेलो आहोत हे च आपण
िवस न गेलोय..!!
कृ ाने कधीच चां गलं िकंवा वाईट सांिगतलं नाही.. ाने धम सांिगतला.. 'धम
णजे यो माग..' ना चां गला, ना वाईट.. फ यो .. णून कणाला
मारणं अधम न े ..
यो माग कोण ठरवतं, तर आपली िववेकबु ी.. नुसती बु ी नाही तर
िववेकबु ी.. िववेकबु ी काय कशी करते, तर आप ा सजगतेमुळे णजे जागृती
म े (alertness).. सजगता िनमाण होते - जाणीवेमुळे.. आिण जाणीव िनमाण होते
- चे तनेमुळे आिण ती चेतना णजेच कृ .. जो सदा आप ा चेतनेचा णजे
तः ा अ
ा ा, परमे रा ा अ वा ा कायम आनंद घेत असतो.. तोच
चै त ानं द..
ानंद.. ाचे ेम कधीही न आटणारे .. िचरकाल िटकणारे .. कोणी
घेऊ न शकणारे पण आपण
ेकाला लुटू शकणारे .. अमयाद अमर ेम..
1
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आिण अ ा िचरं तन ेमात डुं बायला कोणाला बरे आवडणार नाही.. या अखं ड
ेमा ा सागरात डुं बायला फ एका गो ीची गरज आहे .. ती णजे िन ीम
ा.. '
ा ठे वणं णजे बु ी न वापरणं न े ' तर आप ा बु ीचा पूण वापर
क नही जे ा काही समजायचं उरतंच, ते ा
ाउ
होते.. आिण ती ता ुरती
न राहता कायमची ढता िनमाण करते.. याच एका
ा पी नौके ारे भवसागर
पार क न आपण िचदानंद अनुभवू शकतो.. संपूण ेम िमळवू शकतो..
काय पूण कर ाची पिहली पायरी आहे सु वात.. तर चला, आपण आप ा
कत ाची सुरवात
े ने क आिण णून ाचा शेवट न ीच कृ मय बनवू..
{डॉ.

ागता पांडव}
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ितकडे गोदावरी वा

ाग ी आिण इकडे मन .

परभणी िज ातील िजंतूर तालु ातील पाचलेगाव हे माझे आजोळ गाव . दोन
न ां ा काठावर ि गुणा क श
पीठ असले ा आजोळ गावी व रा संत
संचारे र पाचलेगावकर महाराजांनी थापन केले ा मु े र मंिदरात माझे अवघे
बालपण गेले. अ ाव वष झाली आता मला आता पण ते गाव, गावा ा आठवणी
मा मनात समई ा तेलवाती सार ा अजूनही टीमटीमत आहेत .
गावाला वळसा घालून जाणारी नदी व गावापुढे एका संगमावर िमळणारी दु सरी
छोटी नदी या प रसरात भटकणे हे मा ा लहानपणीचे मु
आकषण असायचे .
िकती आिण काय काय सांगू मी नदीब ल ?
कपडे धुणे , पोहणे , िशवनापाणी खेळणे हे सारे वाह ा पा ातले
उ ोग .नदीकाठी मुबलक उगवलेला सुगंधी नागरमोथा आण ापासून ते
नदीपा ातील िशरगो ाचे पांढरे शु दगड आणून ाची रांगोळी तयार करायची
आिण पोय ाची िचकणमाती केस धुवायला आण ापयत सगळे उ ोग नदीनेच
िशकवले .
लहानपणी नदीला पावसा ात नेहमी पूर यायचे , नदीचा एक फाटा पडून
गावातील मु े र मंिदरा जवळू न गेलेला . ामुळे मु े र मंिदर नेहमी पुरा ा
िवळ ात असायचे. मग एकदा संचारे र महाराजांनी मो ा मदान य ाचे
आयोजन क न हा नदीचा फाटा बंद केला, मी ा वेळी 10 - 12 वषाचा असेन,
माझाही सहभाग ात होता . काही वेळेस खूप मोठे पूर आलेले पािहले आहे .
दे वकर वा ापयत णजे अगदी अ ा गावात पाणी आलेले पािहले आहे .कमरे ला
भोपळे बांधून नदी ा पुरात उ ा मार ाचे धाडसही मी ा वेळी केलेले आहे.
मा ा आजोळी मामा, माव ा सव प ीचे पोहणारे अगदी नदी ा पुरातील
पा ातही , मलाही पोहणे िशकवले ांनीच. नदी ा काठी गावा शेजारीच एक
झाडांचे बन होते , तेथे आमचा सूर पारं ा चा खेळ नेहमीच चाले. नदी ा
वाळू पा ात आजोळी असलेला घोडा दौडिवणे हा माझा आवडता खेळ असे .
वाळू पा ात झरा क न पाणी िपणे िन ाचेच असे .
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नदीनी जशी गावे आिण शेती समृ केली तशी ितने आमचे बालपण आिण मने ही
समृ केली ..आनंदी राहणे आिण काहीही झाले तरी मन वाहते ठे वणे हा या
नदीचाच आशीवाद !
पुढे नदीवर बंधारा बांध ापासून ती कधी बारमाही वािहली नाही .पूरही बंद झाले,
मग...नदी िबचारी मुकीच रािहली .
आज ती शेकडो मैल दू र आहे .. आवेगाने ितचे ओंजळभर पाणी घेतायेत नाही ही
ठणक लागलीये मनाला .

{ मोद दे शपांडे}
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खो ा ीमंतीचा, मॉडन अस ाचा आव आण ा ा नादात आजची िपढी िकती
िनरथक/ अस , िनब ध/ अ ील, वेडेपणा/मूखपणा करत आहे. आिण तःला
गमावलं आहे. हा एक कारे माणुसकीचा हास आहे . मला अ ा लोकांची
खूप कीव येते, की जे तःब ल संवेदनशील नाही. जे तो खोटा आव आण ा ा
खोटं आयु जग ा ा नादात तःला िकती ास क न घेत आहेत. ांना नाही
माहीत ते काय करत आहेत ? तःसोबत िकती िनदयी होत आहेत !? ते खरच
मनापासू न आं नदी आहेत का ?? की िम ांना खुश कर ासाठी तःची इ त,
इमेज जप ासाठी खटाटोप करत आहेत ?
चां गली चांगली मूल मुली कप िम ां ा संगतीमुळे िपअर ेशर मुळे म पल
अफेस ए
रामरायटल अफएर म े गुंतत आहेत. लहान वयात मुलांना वाईट
सवयी लागत आहेत.
माझा हे तू नकारा क वाईबस पसरव ाचा न ता. पण आता वेळ आलीय या
िपढीला खडबडून जागं केलं पािहजे. ांना ां ा आयु ाचं परपज कळालं
पािहजे. हे त ण युजलेस नाहीये, युजड लेस अस अ ु ल कलाम यांनी टलंय. पण
यांना यो र ा दाखवला पािहजे . यां ातली ऊजा, उ ाह यो माग लावणे हे
आपलंच काम आहे . फ पो वाचून ुज वाचून ग राह ाचं िकंवा गॉिसप
कर ाचं काम क न चालणार नाही, ही प र थती बदलायला
लागेल.
या िपढीला ांचे खोटे मुखवटे उतरवून ांचे खरे सौद
ं य दाखव ाची वेळ आलीय.
तमध ा ख या िनरागस
ीवर ेम करायला यांना िशकवायला हवे.
अनेक िड ेसड मुले मुली प ाताप करत, रडत, सनात अडकून, िग म े
अडकून जातात. यांना पूणपणे बाहेर काढले जाऊ शकते. यांचे आयु पूण ३६०° ने
बदलले जाऊ शकते. यात सगळा दोष यांचा नाहीये, कुठं तरी पालकांनी दु ल
केलय. जर यश िमळा ावर आपण े िडट ायला बघतो, मग अपयशा ा वेळी
जबाबदारी का घेत नाही ?
5

{ पंदन २०२०}

काय करावे ? कसे करावे ? यातून माग कसा काढावा ? शांतपणे बसून सुसंवाद
साधला तरच माग िनघणार आहे. ामुळे पालकांनी तः मुलाला समजून घे ऊन
शांतपणे समुपदे शन करावे , िकंवा से -हे पु के वाच ास सांगावी. गरज
पड ास ोफेसशनल को लर ची मदत ावी. या सग ा ोसेसम े ा
मुलांना तःचे अंतरं ग िदसले पािहजे.
बी. एफ.
नर या जग िस मनोवै ािनकाने ा ा योगातून हे िस केले की,
ा ांना ां ा चांग ा वागणुकीब ल ब ीस िदले गेले तर, ते अिधक लवकर व
प रणामकारक िशकतात आिण ांना जर ां ा दु वतनाब ल िश ा केली गे ली,
तर ते काहीच िशकत नाहीत. नंतर ांनी मानवावरील योगांनी हेच िस केले
आहे. टीका के ाने कायम
पी प रणाम साधत नाहीत, उलट संतापच वाढतो.
टीका के ाने
ीचे मािनसक
ख ीकरण होते. टीका ही िनरथक असते, ामुळे माणूस तःचा बचाव कर ाचा
आिण मी कसा बरोबर आहे हे सांग ाचा य करतो. टीकेमुळे माणूस जखमी
होतो, ा ा ािभमानाला ध ा पोहोचतो. टीका क न तु ी
तःचे नाते िबघडवता.
टीका न करता मुलांना तः ा लहानपणी केले ा चुकांचे उदाहरण दे ऊन
िशकवावे. जे ा तु ी तुम ा आयु ात ा घडले ा चूका आिण ातून तु ी
काय िशकला हे मुलाबरोबर शेअर करता, ते ा तुमचा मुलांसोबतचा बॉ
मजबूत
होतो.
{आिदती पाटील, नािशक}
(adeeti2812@gmail.com)
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कधी कधी हे स हे क नेपे ा भयानक असते. आपण
ातही क ना क
शकणार नाही अशा गो ी
ात घडतात. अशीच ही एका मुलीची कथा. अ रशः
मृ ू ा दाढे तून वाचलेली. जग ाची दु द इ ाश ी कोणता चम ार घडवू
शकते, ाचे
ंतर दे णारी. ही घटना आहे २४ िडसबर १९७१ ची.
ुिलयन कोपकी, एक १७ वषाची मुलगी. पे दे शाची राजधानी िलमा येथे
िश णासाठी आलेली. नुकतेच हाय ु लचे िश ण पूण झालेले. ितचे आईवडील
तेथून जवळच असले ा अमेझॉन ा जंगलात एक योगशाळा थापून ािणशा
आिण प ीशा ासंदभात संशोधन करीत असतात. ितची आई काही कामािनिम
िलमा ये थे आलेली होती. नाताळचा सण फ काही िदवसांवर आलेला होता.
परी ेचा अ ास क न कंटाळले ा ुिलअन ा डो ात नाताळ साजरा
कर ाची
े तरळत होती. आप ा विडलांना भेट ासही ती उ ुक होती. खरे
तर ित ा आईला आपले काम संपवून १९ िकंवा २० िडसबरला परत आप ा
योगशाळे कडे जायचे होते . पण ुिलअन ा शाळे त पदवीदान समारं भ २३
िडसबरला अस ाने ती थांबते आिण दोघीही तो काय म आटोप ावर आप ा
ा अमे झॉन थत असले ा घराकडे आिण योगशाळे कडे जा ाचे ठरवतात.
चोवीस िडसबर ा िवमानाचे ितकीट बुक कर ासाठी ा य करतात. पण
सु ा आिण नाताळ अस ाने सग ा िवमानांची ितिकटे आधीच आरि त
झालेली असतात. खूप य के ानंतर ांना लांसा एअरलाई ५०८ या िवमानाचे
ितकीट िमळते. ा ुिलअन ा विडलांना ही बातमी कळवतात. 'लांसा या
िवमानकंपनीची
ाती तशी फारशी चांगली नाही. ित ा िवमानांना अपघात झाले
आहेत. ते ा ा िवमानाने येऊ नका ' असे ितचे वडील कळवतात. पण दु स या
कोण ाही िवमानाचे ितकीट उपल नस ाने ा दोघी याच िवमानाने यायचा
िनणय नाईलाजाने घेतात.
२४ िडसबरची रा
ां ासाठी काळरा बनून उभी ठाकते. ा िदवशी िवमान येते
तेच सात तास उिशरा. खराब हवामानामुळे िवमानाला उशीर झालेला असतो.
िवमानाची वाट पाह ातच सारा उ ाह मावळलेला असतो. अखेर एकदाचे िवमान
येते. सगळे जण आपाप ा आसनांवर थानाप होतात आिण िवमान हवेत
झेपावते. तसा तर तो वास तासाभराचाच असतो. ामुळे उशीर झाला तरी एक
दीड तासाने आपण आप ा घरी जाऊ ही आशा मनात असते.
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पण थो ाच वेळात वातावरणात बदल होतो. िवमान काळया ढगांमधून वाटचाल
करते. िवजा चमकू लागतात. िवमान आता हवेम े हेलकावे खाऊ लागते.
वा ांम े भीती िनमाण होते. िवमानातील व ू, बॅग, नाताळसाठी खरे दी केलेली
खेळणी लोकां ा अंगावर पडू लागतात. अचानक िवमाना ा डा ा बाजूला बाहे र
काशाचा लोळ िदसतो. ुिलअनची आई णते, ' आता सगळे संपले ब तेक. '
तेच ित ा आईचे शेवटचे श ितला ऐकू येतात. काही णातच हवेतच
ोट
होऊन िवमानाचे दोन तुकडे होतात. ुिलअनने सीटबे बांधलेला असतो आिण
आप ा खुच ला ती घ पकडून असते . ितला िवमानातून आपण खाली कोसळतो
आहोत एवढी जाणीव फ होते.
ुिलअनला जे ा शु येते, ते ा ितला आढळते की आपण एका घनदाट जंगलात
पडलेलो आहोत. ित ा खां ाचे हाड मोडलेले असते. तेथे जखम होऊन चंड
वेदना होत असतात. पायाला दु खापत झालेली असते. उज ा हाताला दु खापत
झालेली असते. ती सुमारे दहा हजार फूट उं चीव न खाली कोसळलेली असते.
एव ा उं चीव न पडूनही ती िजवंत असते हे च खरे तर मोठे आ य. ' दे व तारी
ाला कोण मारी ' असे आपण णतो ते ित ा बाबतीत अ रशः खरे ठरले .
पण ती वाचली तरी पुढचा जग ासाठीचा संघष अिजबात सोपा नसतो. ती जे थे
पडलेली असते ते िठकाण णजे अमेझॉनचे घनदाट आिण महाभयंकर जंगल.
सवसाधारण माणसाची जा ाची िहं मत होणार नाही असे ते िठकाण. उं चच
वाढलेली झाडे . सूय काश िचत िदसला तर भा . िवषारी साप, वाघ, िसंह इ
ा ांची रे लचेल, िपसवा, डास, िनरिनराळे चावणारे कीटक यांनी हे जंगल भरलेले.
िशवाय हे पावसाळी जंगल. कायम ओली जमीन. रा ी चंड थंडी. अशावेळी या
ुिलअन ा अंगावर असतो फ एक आखूड
ट. पायातली एक सॅंडल
कुठे तरी हरवलेली असते. एकाच सॅ लचा वापर क न ती चालते . िनदान तो पाय
तो सु रि त राहील या आशेने.
सु वातीला ितला आप ा आईची आठवण येते. आप ा बाजू ाच सीटवर
असणारी आई कुठे असेल ! ती आजूबाजूला िफ न आप ा आईचा आिण
सह वाशांचा शोध घेते पण थ. ा घनदाट जंगलात कोणताही मागमूस ितला
लागत नाही. अशावेळी ती थकलेली असते. पोटात चंड भूक असते . ितला एक
िमठाईचा बॉ
सापडतो. कदािचत िवमानातूनच कोणाचा तरी पडलेला असावा. ती
तेवढा बॉ
संपवते.
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तेव ापुरती भूक तर भागलेली असते. ात ा ात एक सुरि त जागा
बघून रा तेथे काढायची ठरवते. पण जंगलातील डास, कीटक ितला चावून है राण
करतात. अंगावर ा पातळ कप ांमुळे चंड थंडीलाही तोंड दे णे कठीण होते.
तशीच रा ती काढते. सकाळ होते . जीवना ा न ा आशेने ती माग शोधायला
सु वात करते. पण अमेझॉन ा चंड आिण घनदाट जंगलात र ा तरी कसा
आिण कुठे शोधणार ? चालून चालून दमते आिण पु ा तशीच रा कुठे तरी काढते .
दु स या िदवशी ितला आप ा डो ांवर िवमानांची घरघर ऐकू येते. पण
दाट झाडांमुळे िवमान िदसत नाही. तरी ती सगळा जीव एकवटू न ओरडते. पण
काही उपयोग होत नाही. ित ा िवमानाला झाले ा अपघातामुळे ा शोधाथ काही
शोधपथके अमेझॉन ा जंगलात येतात पण ांना काहीही सुगावा लागत नाही
आिण ते परत जातात.
िबचारी ुिलयन जंगलात एकटी, असहाय भटकत राहते. तसे जंगल ितला
अप रिचत नसते. जंगलात ा वन ती, ा ांिवषयी ितला आप ा
आईविडलांमुळे चां गली मािहती असते . पण यावेळी ती एकटी आिण असहाय
असते. अशावेळी ितला आप ा विडलांनी सांिगतलेला पिहला धडा आठवतो.
जंगलात समजा तू हरवलीस तर पा ाचा शोध घे . पा ा ा, नदी ा वाहा ा
िदशेने चालत राहा णजे कुठे तरी मानवी व ी ीस पडे ल.
ती पा ाचा शोध घेत असताना ितला पा ाचा खळखळाट ऐकू येतो. ितला खूप
हायसे वाटते. ती ते पाणी िपऊन आपली तहान भागवते आिण गुडघाभर पा ातून
वाट काढत चालत राहते. पा ातून िकंवा नदीकाठाने चालणेही सोपे नसते.
नदीतही िवषारी जलचर, मगरी यांचे सा ा असते. काठाव न इतके दाट जंगल
आिण वेली असतात की सराईताला दे खील चालता येऊ नये. आता ित ा
खां ावरील जखम िचघळलेली असते. ात अ ा झाले ा असतात. असे आठ
िदवस ती चालत राहते. उपाशी राह ामुळे आिण सतत ा मांमुळे आपली श ी
आता सं पत आली आहे, हे ितला जाणवते.
नव ा िदवशी नदी पार के ानंतर एक चढण ितला िदसते. मो ा क ाने ती चढण
चढते. आिण आ य णजे ित ा ीला नदीकाठी बांधलेली एक नाव नजरे स
पडते. बाजूलाच एक झोपडी असते. ा झोपडीत कोणीही नसते. ितथे ितला
रॉकेलचा एक डबा िदसतो. ितला आठवते की ित ा विडलांनी ां ा कु ाला जी
जखम झाली होती आिण ात अ ा झा ा हो ा ावर रॉकेल लावले होते.
9
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ामुळे ती ा ड ातील रॉकेल आप ा खां ावर ा जखमेत लावते. चंड आग
होते. पण इलाज नसतो.
एकदा ित ा मनात येते की िकना यावर बांधलेली ती नाव घेऊन आपण
िनघून जावे . पण अशाही प र थतीत ितची सद् सि वेकबु ी ितला सोडून गेलेली
नसते. ती िवचार करते की ांनी कोणी ती आणली असेल ांची पंचाईत होईल
णून ती तो िवचार सोडून दे ते. अित माने ती ितथेच थकून झोपी जाते.
दु स या िदवशी काही लोक ितथे येतात. या मुलीला पा न ांना खूप आ य
वाटते कारण अशा चंड, भयानक जंगलात ही एकटीच त ण मुलगी कुठून आिण
कशी आली हा
ांना पडतो. मग ुिलयन ांना सगळी हकीगत सांगते. ती
माणसे मग ित ावर जुजबी औषधोपचार करतात. ां ाजवळ असलेले खायला
दे तात. लवकरच ित ा विडलांची आिण ितची भेट घडवून आणतात.
ित ा विडलांची अव थाही अ ंत वाईट झालेली असते. या सग ा घटनेचा
मानिसक प रणाम ां ावरही झालेला असतो. ुिलयन ांना ित ा आईब ल
िवचारते. पण ांनाही अजून तरी ित ाब ल काही कळलेले नसते . ुिलयन थोडी
बरी झा ावर ा अपघात
िवमाना ा शोध घेणा या पथकात ती सहभागी
होते. आप ा आईचा शोध घेते. अखेर ितची आई ांना सापडते. पण अपघातामुळे
ती जखमी होऊन चंड यातनांना तोंड दे त असते. ितला दवाखा ात ने ात येते
पण ती तेथेच ाण सोडते. ुिलअन ा जखमा अजून पूणपणे ब या झाले ा
नसतात. ितला पुढील उपचारासाठी जमनीत ने ात येते. ितथे ती बरी होते .
पण ध ती ुिलयन की एव ा घटनेनंतर दे खील ती पुढे आप ा विडलांसोबतच
अमे झॉन ा जंगलात शोधकायासाठी तःला वा न घेते. ािणशा ात डॉ रे ट
करते. या घटनेनंतर सुमारे चाळीस वषानी णजे २०११ म े ती आप ा आठवणी
' ेन आय फेल ॉम द
ाय ' या पु कात श ब करते. ित ा या पु काला
उ ृ कलाकृतीचा पुर ार िमळतो. ित ा उ ृ कायाब ल पे
ा
सरकारतफ ितचा नुकताच २०१९ म े स ान केला गेला.
या ितकड ा िहरकणी ा जीवनावर अनेक िच पट आिण डॉ ुमटरी पण
िनघा ा आहेत.
थो ाफार संकटाने खचून जा ा या, नैरा
होणा या सवासाठीच
ूिलयनची कथा ेरणादायी आहे . आपले जीवन ही परमे राने आप ाला िदले ली
सवात मोठी दे णगी आहे. थो ाशा संकटांनी खचून जाऊन आ ह ा
कर ाइतके जीवन
नाही. दु द इ ाश ी आप ाला कठीणात ा
कठीण संगातून ता न नेऊ शकते हाच संदेश ूिलयनचे जीवन आप ाला दे ते.
{िव ास दे शपांडे, चाळीसगाव,९४०३७४९९३२}
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संगीतशा हे मानविनिमत आहे पण सं गीत हे काही मानविनिमत नाही . ते तर
िनसगातच आहे .
ेक जीवांम े िभनलेली एक कला. िचम ांचा
िचविचवाट ,पा ाचं झुळझुळ वाहणं ,ढगांचं खजाम े गडगडणं हे सगळं सं गीतच
आहे िक ! 'भीमसेन जोशी िबजलीसार ा ताना घेतात ' याम ेसु ा तानांना
िबजलीचीच तर उपमा िदली आहे ! णजे वीज कडाडते असं ण ापे ा वीज
ताना घेते असं णणंच यो .. ! ' मला संगीत आवडत नाही ' असं बोलणारा
माणूसच संगीतावर नकळतपणे ेम करत असतो. माझा दादा संगीत या िवषयात
औरं गजेब आहे , पण तरीही ाला गुणगुणत असताना मी अनेकदा पाहते.
हे तर सगळं िनसगाचं संगीत ! पण शा ो ? ते काही सग ांनाच आवडे ल असे
नाही. पण मला मा शांत मंिदरा ा गाभा यात बस ावर जसं पिव वाटतं तसाच
अनुभव शा ीय संगीत ऐकताना येतो.
कौिशकी च वत ,िकशोरीताई आमोणकर आिण िनराली काितक ा मा ा
आवड ा गाियका . ितघी ंचाही आवाज अ ंत मधुर आहे आिण तेवढाच धारदारही
आहे. तबला वादनात मी झाकीर सेन यांची चंड चाहती आहे . अजूनही मला
ांचं
वादन ऐक ाची संधी िमळाली नाही ,पण ां ा िकतीतरी
िडओंचा मा ाकडे सं ह आहे . जो मी अगदी सो ासारखा जपते. ते तः
तबला वाजवतच नाहीत ,तर केवळ ां ा हाता ा शाने तबला तःच वाजू
लागतो. या सवाचं गायन -वादन ऐकताना मला कशाचंच भान नसतं . दू ध उतू गे लं
णून म ा मा ा नावाचा गजर करत असते . काहीतरी िवसरले णून दादा
मा ा नावाने आरो ा मारत असतो. पण झािकरजी ंचा तबला बोलू लागला िकंवा
िकशोरीताईंनी राग आळवायला सु वात केली िक ब
! मा ासाठी जणू
गानंदच !
िकशोरीताई आमोणकरांना भूप राग खूप आवडायचा आिण रिसकांचीही नेहमी
हीच फरमाईश असायची. सवसामा ां ा भाषेत भूप राग ा मानाने सोपा !
( कोणतेही कोमल -ती
र लावायची भानगड नाही , णून असेल कदािचत ! )
पण खरं हा राग इतका सोपा असता तर सगळे च िकशोरीताईस
ं ारखे नसते का
गायले ??! ांचा 'भूप ' ऐकताना फारच अद् भुत वाटत हे खरं . पण मला मा भूप
पे ा िकशोरीताईन
ं ी गायलेला 'लिलत ' ऐकायला चंड आवडतं . लिलत रागाब ल
मला 'अ' का 'ढ' मािहत नाही . पण िकशोरीताई गाताना तो काळजात िभडतो .
कौिशकी च वत ा आवाजातला भीमपलास िकंवा ठु मरी . अहाहा ! दरबार
फे
वलम े ांनी गायलेली ' जा जा रे अपने मंिदरवा ' ही बंिदश ारं िभक ा
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मुलांना िशकवली जाते असं कोणाला सां गूनही पटणार नाही. एवढे चिलत आिण
सवसामा राग जे ा ां ा ग ातून येतात ते ा ते िमया िक म ार ,
मुलतानी ,दरबारी कानडा यासारखे भरग असे कोणतेतरी राग वाटतात. िमया
िक म ार व न आठवली िनराली काितक. ितचा आवाज श ांम े कसा वणावा
तेच कळत नाही. नुकताच ितने गायलेला िमया िक म ार एका वेग ाच जगात
नेऊन सोडतो. या ित ी गाियकांचा आवाज ऐकताना माणूस मं मु होतो . शांत
डोळे िमटू न ऐकतच रहावंसं वाटतं . अगदी तसाच झािकरजी ंचा तबला ! ां ा
आिण उ ाद अ ा रखाजी ं ा अनेक जुगलबंदी झा ा. पण ातलीच एक
िविश जुगलबंदी मला खूप खूप आवडते . पेशकार वाजव ाची कसलीही
औपचा रकता न करता थेट आ मण ! लेह या ा दु स या आवतनापासून ां ची
बोटं सु साट धावतात ते थे ट शेवटीच िव ांती घेतात . ते ऐकताना तर अ रशः
अं गावर काटा येतो. उ. झाकीरजी आिण पा ी सतीश कुमार यांची तबला -मृदूंग
जुगलबंदी जवळ -जवळ ५० वेळा तरी पािहली असेल. पण तरीही पु ा पु ा
पाह ाचा मोहच आवरत नाही . झािकरजी ंचा तबला आिण जयंती कुमारे श यांची
वीणा . या दोन वा ांमधील संवाद तर िवल ण आहे .
या सव गो ी अथातच िहं दु थानी शा ीय संगीता ा छटा आहेत . पा ा शा ीय
संगीतही ऐकायला तेवढं च स वाटतं . ॅ झ शुबट ा
रचना ,सोनाटाज ,िसंफनी ,बीथोवन ा रचना आिण मोझाट ा रचना
सृजनशीलतेचं कला कतेचं तीक आहे. या सव रचना ऐकताना आपणच musical
notes बनून वाहतोय िक काय असं वाटतं . जॅझ ऐकताना तर एखा ा शांत ,पिव
जागी बस ाचा भास िनमाण होतो. खरं च ,संगीत िकती अद् भुत ,िकती अफाट आहे
ना ! पण मग एवढं सगळं अद् भुत असतानाही आजची िपढी हनी िसंग आिण
बादशाहाचाच मागे वेडी का आहे ???
ले खात सांिगतले ा सव कलाकारांचं नमूद केलेले संगीत ऐक ासाठी खाली िलंक दे त आहेत.
https://www.youtube.com/watch?v=QI749_-TjqU -राग लिलत ,िकशोरीताई आमोणकर
https://www.youtube.com/watch?v=uEqYzdz3Zvg - भीमपलास ,कौिशकी च वत
https://www.youtube.com/watch?v=o6oL9kKftFo - ठु मरी ,कौिशकी च वत
https://www.youtube.com/watch?v=EelXOm_iou0 - िमया िक म ार ,िनराली काितक
https://www.youtube.com/watch?v=yFcSkWn2oGk उ. झाकीर सेन आिण उ. अ ा रखा जुगलबंदी
https://www.youtube.com/watch?v=Lgj_4xyUt2s उ. झाकीर सेन आिण पा ी सतीश कुमार जुगलबंदी
https://www.youtube.com/watch?v=sFLh4uYxbe0
उ. झाकीर सेन आिण जयं ती कुमारे श जुगलबंदी
{मृणािलनी}
12

{ पंदन २०२०}

दे शासाठी, समाजासाठी अहोरा काय क न सामािजक
बां िधलकी व रा िन ा जोपासणा या अनेक महापु षांनी
आजपयत भारता ा पावन भूमीत ज घेतला आहे. ांचा सेवेचा
वारसा आजही दे शवािसयां साठी आप ा िवकासया ेत आदश,
मागदशक व िदशादशक ठरतो आहे . अशा या थोर महापु षात
डॉ. बाबासाहे ब आं बेडकर यांचे नाव नेहमीच अ
मावर ावे
लागेल. कारण ते आप ा िवशाल आिण सवागीण कायकतृ ा ा
जोरावर भारतीय समाजजीवना ा सम
ांितचे जनक आहेत.
णून ते एका अथाने भारताचे भा िवधातेही आहेत.
डॉ. बाबासाहेब आं बेडकर यांचा ज
१४ एि ल १८९१ रोजी
झाला. रामजी व भीमाबाई यां चे ते चौदावे व शेवटचे अप .
बाबासाहे ब हे अितशय कुशा बु ीचे िव ाथ होते आिण ांना
ही कुशा बु ी आिण त ख रणश ी आप ा चंड
मेहनतीने िमळाली होती. याच कुशा बु म े ा जोरावर
बाबासाहे बांनी आयु ात एकूण सव िमळू न ३२ पद ा संपादन
के ा.
बाबासाहे ब णजे अ पैलू
ीम . ांनी िश णा ारे
अनेक े ां चे प रपूण ान व मािहती िमळवली होती. प कार,
लेखक- ंथकार-समी क, अथत , राजत -धुरी ंदर राजकारणी,
जलत , समाजशा
, कृिषत ,
ी मु ीचे समथक, कामगार
नेते, कुशल संघटक, त
, धमशा ाचे अ ासक आिण धम
सं थापक अशा िविवध े ात आप ा अमोघ व ृ ाने व कुशल
नेतृ ाने डॉ. बाबासाहेब आं बेडकर यांनी दीन, दिलतां ा,
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िमकां ा िव थािपतां ा, शोिषतां ा अंधकारमय जीवनाला
ेचा सं देश िदला.
इं जां नी १८५८ पय जवळजवळ सव भारतावर वच
िनमाण केले. ां ासोबत ांची
ापार व आिथक यं ांनाही
थरावली. येथील उ ोग, ापारावर ि टीशांनी िनयं ण
िमळवले . औ ोिगक ां ीमुळे दे शात कारखानदारी वाढू लागली.
प रणामी कामगारां ची सं ा वाढली. एकोणिवसा ा शतकात या
औ ोिगक
पा ा नवीन िवकासासोबत उ ादनास गती
आली. इं जांनी उ ोग व कारखाने सु क न ां ा गरजा
पूण क न घे ाचा आटोकाट य केला. वाढती कारखानदारी,
वाढते उ ादन, सुधारीत दळणवळण यामुळे सं ेने सतत
वाढणा या कामगारां ा वा ाला सु ब ा, संप ता, ये ाएवजी
इं जां ा आिण मालकां ा ाथ धोरणां मुळे दै , गुलामी
आली. मालक वग कामगारां ा हालअपे ांब ल बेिफकीर
रािहला. प रणामी कामगारांची थीती खूपच दयनीय बनली.
चंड काम, कमी पगार, कामावर सु रि त वातावरण नाही,
अपघात झा ास वै कीय मदत नाही, ामुळे कामगारांचे जीवन
अितशय हालाकीचे बनले. अ ृ
कामगारांची थीती तर खूपच
दयनीय होती.
डॉ. बाबासाहेब आं बेडकर यांचे कामगार िवषयक कायाचे
ामु ाने तं मजूर प ा ा मा मातून कामगार िवषयक
काय, मजूर मं ी णून कामगार िवषयक काय, कायदा मं ी
णून कामगार िवषयक काय, मसुदा सिमतीचे अ
णून
कामगार िवषयक काय अशा ४ गटात वग करण करता येईल.
डॉ. बाबासाहेब आं बेडकरांनी मजुरांवर होणा या अ ायाला
सं घटीत मजुरांकडूनच वाचा फोड ासाठी १५ ऑग १९३६ ला
तं मजूर प ाची थापना केली. प ाचा कामगारां ा
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उ षा ा िन उ ारा ा ेयाने े रत असलेला, िनःसंिद व
जनिहताथ, संर णाथ, द ता बाळगणारा जाहीरनामा ‘टाइ
ऑफ इं िडया’ या इं जी दै िनकात पिह ां दा कािशत कर ात
आला होता.
१७ फे ुवारी १९३७ रोजी ां ितक िवधानसभांसाठी िनवडणूक
घे ात आ ा .या िनवडणुकीत बाबासाहे बां ा मजूर प ानेही
१५ उमेदवार उभे केले होते व दोन उमेदवारांना बाहे न पािठं बा
िदला होता .डॉ .बाबासाहे ब आं बेडकर त :मुंबईमधून उभे होते .
प ाने उभे केले ा उमेदवारांपैकी १३ उमेदवार व पािठं ाचे दोन
असे १५ उमेदवार िवजयी झाले .बाबासाहे ब िवरोधी प ात होते
तरी तं मजूर प ाने १९३७ ते १९३९ या दर ान मह ाची
कामिगरी केली .या प ा ा ितिनधी ंनी िविधमंडळात अनेक
िवधेयके मां डली .अनेक िवधेयकांवर भावीपणे मते मांडली .
१५ स बर १९३८ साली टे ड िड ुट िबला ा संदभात
कौ लम े डॉ. आं बेडकरांनी कामगारां ा अिधकारावर
मालकाने लादले ा बंधांनांचा कडाडून िवरोध केला. याचसाठी
७ नो बर १९३८ ला तं मजूर प ा ा वतीने िगरणी
कामगारां नी एक िदवसाचा ला िणक संप कर ाचा िनधार केला.
डॉ. आं बेडकरांनी संप यश ी कर ासाठी पुढाकार घेतला होता.
हा संप अयश ी ावा यासाठी िगरणी मालकाने पोिलस बळाचा
वापर के ाने अनेक कामगार जखमी झाले. तर काही
कामगारां ना अटक झाली. मा संप यश ी झाला. कामगार
सं घटनां चा िवजय झाला आिण
तं मजूर प बळकट झाला.
डॉ. आं बेडकर गवनर जनरल ा कायकारी प रषदे त चार वष
मंजूर मं ी (१९४२-१९४६) होते. ादर ान ांनी सेवायोजन
कायालयाची थापना केली. इं ंडमधून कामगार आयात केले
जात अस ाने भारतीय खाणीम े भारतातील कामगारांनाच
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फारशी सं धी िदली जात नसे. डॉ. आं बेडकरांनी काय ा ारे या
आयातीवर ितबंध लावून भारतातील कामगारांना खाणीम े
कामावर वेश िमळवू न िदला. ातही सुरवातीला अ ृ ांना
डावलले जायचे. डॉ. आं बेडकरांनी केले ा िवशेष काय ामुळे
ांनाही खाणीत काम करता ये ऊ लागले.
मजूरमं ी णून खाण मिहला कामगारांसाठी बाबासाहेबांनी
काय ात िवशेष तरतुदी के ा. ात कोळसा खाणीत काम
करणा या ी कामगारांना पु षांइतकीच मजुरी, मजूर व
क करी
यांसाठी २१ िदवसांची िकरकोळ रजा, एका
मिह ाची ह ाची रजा, दु खापत झा ास नुकसान भरपाई
आिण २० वषाची सेवा झा ावर िनवृि वेतनाची तरतूद
यांसार ा मह ा ा िनणयांचा उ ेख करायला हवा. कामगार
िकंवा नोकरी करणा या ीला सूती रजा िमळवून दे णारे डॉ.
बाबासाहे ब आं बेडकर हे जगातील पिहले
ी आहेत.
मसु दा सिमतीचे अ
णून काम करताना बाबासाहेबांनी
समते ा त ातून भारतीय संिवधाना ारे कामगारांसाठी अनेक
तरतुदी के ा आहेत. कलम २३ ा मा मातून ांनी
वेठिबगारीवर कायमची बंदी आणली. तसेच भाग ४ मधील रा
धोरणा ा मागदशक त ातून कामगार क ाणसाठी रा ावर
काही जबाबद या िद ा आहेत. बाबासाहेबांचे कामगारांिवषयीचे
धोरण काल मा
पे ा काही मणात वेगळे आहे, सा वादापे ा
समाजवादावर ां चा जा िव ास आहे. आप ा बु की काल
मा
या पु कात ां नी या िवषयीचे िव ृतवणन केले आहे .
भारतीय शेती ा सम ां चे डॉ. बाबासाहेब आं बेडकर यांनी
सिव र िववेचन केले आहे. १९४७ साली STATE OF
MINORITIES या लेखात आिण १९१८ साली ‘JOURNAL OF
INDIAN ECONOMY’ या िनयतकािलकेम े SMALL
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HOLDINGS OF INDIA लेखा ारे बाबासाहेबांनी भारतीय
शेतीसंबंधी आपली मते मांडली आहेत.
गे ा काही काळापासू न भारतीय शेती आिण शेतकरी
दोघांचेही थान मो ा माणात खालावत चालले आहे.
कृिष े ाबाबत अने क
ातं ापासू न लंिबत आहेत.
भारतीय कृिष े ा ा अनेक
ांची उ रे आजही बाबासाहेबां ा
िवचारातून िमळू शकतात. णून बाबासाहेबांचे िवचार आजही
कालसंगत आहेत. बाबासाहेबांनी शेती वसायाचा संबंध
समाज व थेशी जोडला होता. ामीण भागातील जातीवर
आधा रत समाज व थेचे कारण ां नी ामीण भागातील
आिथक व थेम े शोधलं होतं. ामुळेच जातीवर आधा रत
समाज व था बदलायची, तर ासाठी ामीण अथ व थेचा
कणा असले ा शेतीम े प रवतन घडवावं लागेल असे
बाबासाहे बांचे मत होते. शेतीला उ ोग मानून पायाभूत सुिवधा
पुरवून शेतक यांचा आिथक िवकास झाला पािहजे. शेतकरी
आिथक समृ झाला तर शेतमजूर आिण शेतीशी िनगिडत सवच
घटकाला या आिथक स मते चा फायदा होईल. आिथक ोत
तळागाळापयत िझरपले णजे ामीण माणसा ा मानिसकतेत
सकारा क बदल घडतील. हे बदल सामािजक प रवतनासाठी
पोषक ठरतील. आिथक िवषमता ही जातीय व थेला पूरक व
पोषक ठरते. आिथक िवषमता िजतकी कमी होईल, िततकी
जातीय भे दभावाची दरी कमी होईल, असे ांना वाटत होते.
शेतीसाठी जमीन व पाणी हे मु
घटक आहेत. पा ािशवाय
शेतीचा िवकास अश
आहे. शेतक याला शा वत पाणी िमळणे
गरजेचे आहे . पा ािशवाय उ ादकता वाढणे आिण शेतक यांचा
आिथक र उं चावणे श
नाही, हे बाबासाहेबांनी ि टीश
सरकार ा िनदशनास आणून िदले होते . शेतीला शा वत पाणी
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पुरिव ासाठी नदी ा पा ाचे िनयोजन झाले पािहजे. दे शात
घडणारे दु ाळ हे मानविनिमत आहेत. दु ाळ हटवायचा तर
दु ाळात पा ाचे िनयोजन करावे. िजरायती शेती, बागायती
कर ाचे य वाढवावेत. शेती व शेतमजूर समृ झाला तरच
दे श समृ होईल, असे मौिलक िवचार बाबासाहेबांनी मांडले.
पा ासंदभात केवळ िवचार
न करता ांनी ि िटश
सरकारला, नदी ा खो यातील पा ा ा िनयोजनाची योजना
सादर केली. ही योजना ‘दामोदर खोरे प रयोजना’ णून
ओळखली जाते.
डॉ. बाबासाहेब आं बेडकर यांनी सवात मह ाची संक ना
मां डली ती ‘शेतीचे रा ीयकरण’ कर ाची. यातून बाबासाहेबांनी
रा समाजवादाची पायाभरणी केली आहे. शासनाने
शेतजिमनी ता ात घेऊन, ा िवकिसत करा ात, अशा
िवकिसत शेतजिमनी शेतक यांना काही अटी ंवर कस ासाठी
ा ात. हा एका अथाने सामुदाियक शेतीचाच योग होता. अशी
शेती कर ासाठी शासनाने अिधिनयम बनवावेत. पीकप ती,
पाणी उपल ता, बां धबंिद ी, उ ादकता वाढ, साठवण
व था, शेतमालाची िव ी, शेतमालाचे भाव या संदभात
िनयम करावे त. यामुळे कोण ाही एकाच िपकाखाली मोठे े
येऊन, शेतमाला ा उपल तेत िवषमता येणार नाही. मागणी व
पुरवठा या अथशा ीय िनयमानुसार, शेतमालाला रा भाव
िमळतील. ाचबरोबर अित र उ ादन टळू न शेतमालाचे
नुकसानही टळे ल. आजही शेतक यांना शेतमालाला रा भाव
िमळावा यासाठी शासनाशी झगडावे लागते. या पा वभूमीवर डॉ.
बाबासाहे ब आं बेडकर यांचा िवचार िकती मोलाचा होता, हे
अधोरे खत होते. डॉ. बाबासाहेब आं बेडकर यां ा काही
सं क नातूनच नं तर ा काळात कमाल जमीनधारणा कायदा,
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सावकारी व खोती प ती ंना ितबंध करणारा कायदा, सामूिहक
शेतीचे णालीवर आधा रत शेती महामंडळ, रा ातील न ां ा
खो यांची िवभागणी व िवकास, जलसंवधन योजना अमलात
आ ा. मा दु दवाची गो ही की भारतात आजही शेतकरी आिण
कामगार या दोन घटकांसमोर अनेक आ ाने आहेत. यावर
बाबासाहे बांनी सुचवले ा उपाययोजनांना राजकीय
इ ाश ी ा अभावामुळे पुणपणे ाय दे ऊ शकलो नाहीत.
बाबासाहे बांनी दीन, दिलत, िमक, शोिषत, मिहला, कामगार,
शेतकरी यांना अने क जोखडातून सोडिव ासाठी भारतीय
सं िवधानात समता, ातं , बं धुभाव, सामािजक ाय या त ांचा
समावेश केला. तो या त ां शी सुसंगत असा समाज िनमाण
कर ासाठी, हा ाचा खरा अथ आहे. णजे समता, ातं ,
बंधुभाव, सामािजक ायला जे जे हािनकारक आहे ते ते नाहीसे
करणे हे ओघानेच आले. याचा दू सरा अथ समता केवळ
सं िवधानात असून चालणार नाही, तर ती समाजात असयला हवी
णून समाजात बदल घडवून आणणे अप रहाय ठरते.
ासाठी बाबासाहेबां ा
ातील कामगार, शेतकरी,
दिलत, मिहला यांची थीती काय? याचा परामश घेणे भाग आहे .
बाबासाहे बांनी यां ासाठी पािहलेले
पूण झाले असे आज
णता ये णार नाही. ाला अनेक कारणे असू शकतात. मा
ावर उपाय शोधले जाऊ शकतात. ासाठी गरज आहे अिधक
आं बेडकरवादी आिण संिवधानवादी हो ाची.
शेवटी आप ा ६५ वषा ा अ वयात एवढी महान
कामिगरी करणा या महापु षाचे वणन ा ाच श ात केले
जाऊ शकते, जीवन लहान असले तरी चालेल पण महान असले
पािहजे.
{वैभव अिनल अलई}
19

{ पंदन २०२०}

डे मो थेिनस णाले आहेत की छो
सु वातीस असतात.
लघु उ ोग

ा संधी ब याचदा मो

ा उ ोगा

ा

णजेच एसएसआय(Small Scale Industries) हे असे उ ोग

आहेत जे छो ा माणावर उ ादन करतात िकंवा उ ादन करतात. या उ ोगांचे
दोन कारांम े वग करण केले जाते अथात उ ादन उ ादन व सेवा उप म.
ातं ापूव भारत केवळ क ा माल पुरवठा करणारा आिण तयार व ूंचा
आयातकता होता. पण हे प र थती आता बदलली आहे . गांधीजी, लाल बहादू र
शा ी जी यां ासार ा अनेक ातं सैिनकांनी लघुउ ोगांचे मह पटवून
िदले आहे. एसएसआय भावी, काय म, लविचक आिण नािव पूण उ ोजकीय
मानिसकतेसह िवकसनशील अथ व थेचा आधार आहे . भारता ा पररा
ापार
धोरणात बदल झा ाने लघु उ ोगांना मो ा माणात चालना िमळू लागली आहे.
भारत सरकारने परदे शी व ूंवर शु
लादले आहे, कोटा यं णा बनली आहे आिण
तेथे आयात ित थापन आहे. आयात ित थापन णजे आ ी िनयात
कर ासाठी वापरली जाणारी कोणतीही गो भारतातच तयार केली जाते.
कंप ांना ांची उ ादने भारतात तयार कर ास ो ािहत कर ासाठी आिण
मॅ ुफॅ
रं गम े समिपत गुंतवणूकीला चालना दे ासाठी ो ािहत
कर ासाठी मेक इन इं िडया 25 स बर २०१ on रोजी भारत सरकारने सु केली
होती. एसएसआय ामीण तसेच शहरी लोकसं े ा मो ा माणात रोजगार
पुरवठा करणारे अस ाचे िस करते. शहरी आिण ामीण लोकसं ेमधील दरी
कमी करणारे एसएसआय ामीण लोकसं ेस नवीन कौश
दान करते.
एसएसआय म-कि त असतात अथात मशीनपे ा काम जा करतात.
एसएसआय समाजातील उ
िवतरणास मदत करते अशा कारे खरे दी श ी
समता णजे पीपीपी वाढवते. यामुळे समाजातील दु बल घटक वाढ ास मदत
होते. एसएसआय ा मा मातून लोक क ाण साधले जाते. उदाहरणाथ एकल
आई आप ा मुलास कंपनीम े ॅ चे सुिवधा पाठवू शकते आिण ाचबरोबर ती
नोकरी दे खील क शकते. दो ी मिहला रोजगार आिण मुलां ा काळजीची
जबाबदारी िनयो ा घेतो. लघुउ ोगांकडून मिहला सबलीकरण दान केले जाते.
लघु उ ोगांची अशी अनेक उदाहरणे आहेत जी मिहलांकडून पूणपणे मालकी ा
आहेत आिण ांचे काम आहेत. उदाहरणाथ िल त पापड इ. एसएसआय आम ा
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लोकसं े ा िविवध कार ा व ू आिण सेवा पुरवते ामुळे ांचे जीवन सु कर
होते.
लघु उ ोग मो ा माणात उ ोगांना समथन दे तात उदाहरणाथ कार कार
उ ादन करणा या कंपनीने रबस, चेिसस इ ादी ंचे सुटे भाग छोटे उ ोगांकडून
िवकत घेतले. णूनच लघु उ ोगांना दे शाचा कणा णतात.
पूव लघु उ ोग काही भागात कि त होते परं तु आता तेथे े ीय उ ोग पसरत
आहेत ायोगे इ टी होते. भारता ा िनयातीत वाढ झाली आहे. १7171१-72२
िनयात १ 155 कोटी होती. २०१ 2018 म े भारताने एकूण B२6 बी डॉलरची िनयात
केली आिण ती जगातील १ in ा मांकाची िनयातदार ठरली. एकूण िनयातीत
एसएसआयचे योगदान 40% आहे . लघु उ ोग केवळ भारताचा जीडीपी वाढवत
नाहीत तर दे शातील परकीय साठाही वाढवत आहेत. हे दे शा ा पेमट बॅले
(बीओपी) मधील दबाव कमी कर ात योगदान दे ते. एसएसआय आ ाला
ावलंबी हो ास मदत करते. ाहकां ा गरजा भागिव ासाठी भारताला चंड
बाजारपे ठ िमळाली आहे.
संधी ंसह लघु उ ोगांनाही काही आ ाने आहेत. एसएसआयकडे पायाभूत
सुिवधांचा अभाव आहे. एसएसआय ा वाढीसाठी मजबूत पायाभूत सुिवधा
मह पूण भूिमका िनभावतात. पायाभूत सुिवधांचा अभाव हे एक कारण णजे
पतपुरवठा सहा नसणे. े िडट सहा सहसा ाज उ दर असते. एसएसआय
पतपुरवठा मदतीसाठी आिण थािनक सावकारां ा सहा ाने मदत कर ास
मागेपुढे पाहत नाहीत. लघुउ ोगांना आधार दे ासाठी भारत सरकारकडे िविवध
योजना आहेत. परं तु लोकांना ब याच योजनांची मािहती नसते. णून एक यो
चॅ नेल सेट करणे आव क आहे जेणेक न सरकारी योजना आिण
एसएसआयमधील दरी कमी होईल.
एसएसआय पुढील आ ान कौश आहे. जागितकीकरणामुळे एसएसआयला
जागितक समुदायासह वाढ ासाठी नवीन अप ेड केले ा तं ानाची मािहती
असणे आव क आहे. एसएसआयने जागितक समुदायाशी संपक साधला पािहजे
आिण तं ान, कौश , मानव संसाधन इ ादी बाबतीत ते मागे राहणार नाहीत
याची खा ी क न ावी. ता ा घडामोडी ंिवषयी ान नसणे णजेच धा क
िकनार नसणे. आणखी एक आ ान णजे िवपणन धोरणांचा वापर. लघु उ ोगाने
उ ािदत केलेली उ ादने िवक ासाठी िवपणन ही गु िक ी आहे. णून
िवपणनासाठी िविवध ॅटफॉमचा वापर केला जाऊ शकतो. बाजारातील श ी ंचे
मयािदत ान आहे - मागणी आिण पुरवठा. एसएसआयम े ोतांची कमकुवत
संघटना पािहली जाते. वसाया ा योजनेवर पारं गत नाही. चांगली वसाय
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योजना संसाधनां ा संघटनेत मदत क शकते. वसाय काय मतेने
वाढिव ासाठी संसाधन ऑि मायझेशन केले जाऊ शकते.
कोिवड - १ या वतमान प र थतीनंतर लघु उ ोगांसाठी ब याच संधी आिण आ ाने
आहेत. कोिवड - १ एक आप ी आहे ासाठी जग तयार न ते. या वेळी कोिवड
या प र थतीसह जग ा ा वा िवकतेला सामोरे जा ाची वेळ आली आहे.
ता सुिवधा, आरो आिण वै कीय सेवा सुिवधा, शेती, ह रत अथ व था,
हवामान अनुकूल अथ व था, दु गम कामकाजात अनेक संधी उघड ा आहेत.
लघु उ ोगांना स ा ा प र थतीसह अ यावत केले जाणे आव क आहे आिण
ानुसार भारता ा उ तीसाठी काय करणे आव क आहे. चां गले नेतृ गुण
आिण व थापकीय कौश अंगभूत अस ामुळे लघु उ ोग एक नवीन मै लाचा
गितदशक घटना िमळवू शकतात. जॅक वेलच णाले आहेत की, “चांगले ापारी
नेते
ी तयार करतात, ी
करतात,
ा द असतात आिण ढतेने ते
पूण ास नेतात.”
{कोमल िशवाजी मुळे
8668784338 / 7756838455}
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ेक नवीन वषात काही नवीन केले पािहजे अस वाटत, पण ते
कर ासाठी कोणाकडे च वेळ नसतो आिण णून आपण आधुिनकते
वा यात सुखाला शोधत बसतो.

ा

ेक नवीन वषात काही तरी क न धावणारे आपण, एक लहान गो
िवसरतो, िक ा नवीन वषा ा मनात काय आहे ? ाला आप ा कडून
काय क न ायचे आहे ? आपणास काय जाणीव क न ायची आहे?
अ ा वेळी एक अस वष ये त िक जे आप ाला आ िचंतन कर ास
भाग पाडत, िवचार करायला भाग पाडत िक सुखा ा शोधात धावणारे
आपण … तः तर थकून गेलो आहोत पण सुख शोधायचे कुठे आिण ते
काय असते हे िह िवस न गेलो आहोत...
आिण मग असा एक श कानावर पडतो ातून सवात गुंतागुंतीचे
"मा ा कडे वेळ नाही", “मलाच का नुसते ास सहन करावे लागतात “,
ाच उ र िमळतं आिण आ िनरी णाची संधी िमळते. असा तो श
णजे च "लॉकडाउन".
वषा ा सुरवातीला, मा ा कानावर ा श ाचा मारा पडला,
लहानापासून मो ांपयत
ेक
ी वेळ कसा घालवावा हा िवचार
करत होती, तसा मी पण. आता उतर ा वयात घरात बंद राहणं णजे
ेकाला अवघड वाटते.
पण मी मा ठरवलं िक हा वेळ सदुपयोगी लावायचा, घरात जरी बंद
असलो तरी मनाचे दार उघडावे.जु नी सव पु क वाचून काढली, जुनी
जुनी आवडती गाणी ऐकली, काही पदाथ बनवाय ा फमाईशी पण के ा.
आिण मग एक िदवस असा आला िक ाने माझे संपूण समीकरण बदलून
टाकले. ा िदवशी एक यु झाले आिण ात दोनीही प िजंकले अथात
माझं मन आिण मी. तो िदवस माझा चां गला ल ात आहे. ा िदवशी,
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सायंकाळचा चहा झा ानंतर मी माझी आवडती गाणी ऐकत होतो,
तेव ात एक गाणं चालू झालं, ासा िच पटातील सािहर लुिधयानवी
यांच गीत
“हर एक िज

घायल, हर एक

ह

ासी

िनगाहो म उलझन, िदलों मे उदासी
ये दुिनया है या आलम-ए-बदहवासी
ये दुिनया अगर िमल भी जाये तो

ा है ...”

आिण हे श ऐकून मा ा मनात ा िवचारांना वेग िमळाला, गाणे
ऐकताना मी िवचार क लागलो, ा जगात
ेक जीव हा दुःखी आहे व
ेक जीव हा सुखासाठी धडपड करत आहे, सु खा ा शोधात आहे. पण
सु ख णजे काय हे कोणाला कळत नाही,
ेकाची सुखाची
ा
वेगळी असते. मला वाटत सु ख हे मृ गजळा माणे असते, जेवढे आपण
धावतो तेवढे अजू न दूर पळते. आिण मु
णजे ते िदसत सु ा नाही,
सं त तुकाराम महाराज णतात
“सुख पाहता जवापाडे । दुःख पवता एवढे ॥“
कोणाला नवीन व ू घे ाम े सु ख वाटते, पण ती व ू िमळाली िक
ितची िक त शू ....परत येरे मा ा माग ा..... आस ी वाढत जाते,
तृ ा संपत नाही. आप ा माना सारख झाले तर सुख ,नाही झाले तर
दुःख. आपण आपले रडगाणे दुस या जवळ सांगतो.. पण तो दुसरा तरी
सु खी आहे काय.... रामदास ामी णतात
“जगी सव सुखी असा कोण आहे....”
मग सूख समाधान आहे तरी काय ?
सु ख-समाधान िह काही पै

ानं िमळणारी गो नाही
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आपले मन भीती, िचंता, इषने ासले असेलतर सुख- समाधान कोठून
िमळणार
ासाठी मन िनिवकार, िनिवक

झाले पािहजे.. हे कसे होणार?

इथे मला एक संग आठवला
एक
ी एकदा एका दुकानात गे ली, ितथे
ेक ड
िलिहले होते जसे िक साखर, गूळ, बदाम, काजू...
मा एका ड ावर काहीच िलिहले न ते,
िवचारले ात काय आहे,
ावर तो

णाला

ात सद् गु

णभर शांतता परसरली कारण
बोलावे…
णात दुकानदार
िह िवचार कर

ा

आहेत... सद् गु
ा

ावर व

ू चे नाव

ीने दुकानदाराला
…

ीस कळले नाही िक काय

णाला आहो हा डबा रकामा आहे...

ासारखी गो होती, डबा रकामा

णजे

णजे ज जर आपले मन रकामे असेल , ात काम,
िचंता नसेल तरच ात सद् गु चा वास राहील

ात सद् गु

...

ोध, मोह, भय,

मग सुख-समाधान िकती दूर राहील..
पण ात एक मोठी अडचण आहे … सद् गु िमळत नाही...
होय,सद् गु िमळत नाही... गु पु ळ िमळतात... मा सद् गु
नाही… ासाठी आपले पू वज संिचत असावे लागते.
सद् गु चा
ेक श हा आप ा क ाणासाठीच आहे, िह खू ण-गाठ
जो मनाशी बांधतो तोच उ र -उ र गती पथावर जातो.
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से वा जशी वाढते तसे अनेक अनु भव येत जातात, सद् गु ं ना फ
क ाण करावयाचे असते, ात ाथ नसतो
ां ची िद वानी ेमळ ु ी, मायेची सावली, हीच आप ा सुखा ा
पायरी पयत घेऊन जाते.मी सगदु ं चा मिहमा काय वणावा . सद् गु ं
ा
मागदशनाने आपले जीवन सुधारते . एक वेगळा काश ीस पडतो,
िदसतो फ
आनंद...आनंद... आनंद…सद् गु ं नी सांिगतलेली से वा केली
िक मन िन र होते.मग सु ख समाधान ाची ा ी होणे हे काही कठीण
नाही.
स

थतीत आपणास
े क दे व थानात , मं िदरासमोर गद िदसून येते,
णजे आपण अ ंत भािवक झालो आहो अस णता येईल काय ?

अथात नाही... उलट मा ा मते आपण अ ंत दुःखात, अडचणीत आहोत
आिण णूनच आपण दे वासमोर गाहाने मांडतो.
येथे कवीचे श
ासी"

चपखल बसतात "हर एक िज

घायल, हर एक

ह

ेक जीव आ ा हा अडचणीने, दुःखाने जखमी झाला आहे.
ेक
आ ाला एक कारची तहान सतावत आहे, काय करावे समजत नाही
अशी
ेकाची अव था आहे, आिण णून सद् गु ला शरण जाणे ,
मनोभावे रण करणे हा एक माग आहे
शोध तर सु च राहील पण िदशा मा िमळाली...पण मला शांत वाटत
होते.. अ ा िवचारानंतर परत मी मा ा दै िनक मागावर आलो आिण
पुढची गाणी ऐकू लागलो.
{संजय चेपे}
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ाच अचानक जग सोडून जाणं जरा खटकलं,
पण ातचं ा बाईचं बाई पण हरपलं,
ित

ा सौदयाचा संबंध फ ित ा कंु कवाशी होता,
ानं जाताना याचा कुठे िवचार केला होता.
वखवखले ा नजरा आता ितला बोचत आहेत,
बाई आता जग ाचा आधार शोधत आहे,

ित ात ा ितने कधीच िचतेत उडी घेतली,
पण मुला ा भुके ा नजरे ने जग ाची उमेद भेटली,
पण मनाचं काय ते कुठे गुंतवाव,
तः ा आवडली आता बुडवाव,
अनेकदा मनात आलं तू कोण आिण
कुणासाठी,
ितचा दु ःख आिण ास ित ापाठी,
ितची कुचंबणा ितलाच जाळते आहे ,
ित ा ा ितला मारते आहे,
मा ातलं जगणं ा ा बरोबर गेलं,
फ ं मारायचा वाटा मागे सोडून गेलं,
कणव करणारे आता टोचत आहेत,
ाला गमव ाच बोच दे त आहेत,
एका िवधवेला यापे ा नरक कुठे िदसेल का,
कधी आनंदची झालर ितला िमळे ल का.??
{अ णा धनंजय िवचारे }
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कुणी घातला अंगणी मा ा ाज ाचा सडा ?
दे ठ केशर , शु पाक या
"भामे या" पाणाव या कडा
लाल, पांढरे झुपके लोंबती
अहो, ह तर, मधुमा लनी !
रं गां या अग णत छटा
पसरवी मनोमनी
नाजूक,इव

ा तीन पाक ा खरोखरीच ती अबोली !
ताट या मधूनी हळूच पाहते,
नववधू पाहू कशी सजल !
कशी फुलली धुंद,मंद
गंधाळलेल रातराणी !
जणू नभी या तारका

उतर या मम अंगणी
कसा बहरला अंगोपांगी
मादक हा मोगरा !
मधु मलानाचा सोहळा

या वण कसा होईल साजरा ?
{सुवणा बाबुराव कळसे}
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माती जवते कसे
एक बीज अंतरात
आ ण मोहरती जसे
ाण ाण अंकुरात
माती अंिगकारे वसा
दाट हरवेपणाचा
उमटवी खोल ठसा
आत नव न मतीचा
माती फुलिवते नाती
आंत रक िज हा याने
माती जपते व वास
पु हा न याने न याने
माती बाळगते गंध
एक आपलेपणाचा
माती ढावते बंध
एक माणूसपणाचा
{मंजुषा कुलकण }
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स ा ी ा मावळ दयी ज ा जी आली,
गटार णुनी ायचे आले आज ित ा भाली ----[१]
मी नच उगमत यदाकदािचत स ा ीपोटी,
कधीच न वसते गाव पुनवडी, मम ितराकाठी ----[२]
ा इव ा पुनवडीस मी अमृतजल पािजले,
िपउिन ते जल ा बालेने प िक हो ध रले -----[३]
परमपावन माँ िजजाऊ घेऊिन िशवबाळाला,
िफरावी सो ाचा नां गर या मम तीराला ----[४]
पु
ध

ोक ा मायलेकांचे घेउनी दशन,
जाहले झुळझुळणारे हे मम जीवन ----[५]

परमपरा मी थम बाजीराव घेउनी समशेर,
मज ओलां डुनी चढवी ारी ा िद ीवर ----[६]
िकती उलटली इितहासाची पाने मजपुढती,
परी तसे च रािहले झुळझुळणारं पाणी िनमळ िकती ---[७]
तं झाला दे श जाहली औ ोिगक ां ती,
चंड जाहले घाण, दू षण, फुगली िशरगणती ----[८]
लोकमाता मी तु मची आिण तु ी माझे पूत,
िनमळ माझे पाणी सोडले सांडपाणी ात ----[९]
िभकारीण अशी क िन टाकीली,तु
गटारले ा या शरीराचे सां गा क

मु

ीच आपु ली माय,
काय ? ----[१०]

नका लोटू मज मृ ुश ेवर, िवनिवते मी दीनवाणी,
करा मज महारोगातून, तरीच णवा पु ऋणी ---[११]
{अजय च ाण}
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सगळे तु ावर हसतात णून रडत मा बसू नकोस,
वतमान रड यात घालवून तू तझ
ु ा भ व यकाळ पूसु नकोस...
काही नाही तु ाकडे असं मा समजू नकोस,
डो यात तु या मद ू , मनगटात बळ आहे इतकं मा वस नकोस...
झालं गेलं िवस न जा लाग न ा उमेदीने कामाला,
दाखवन
ू यायची वेळ आल तू काय आहे स ते या जगाला...
तःसाठी जग ापे ा इतरांसाठी जगून बघ,
तुला काय हवंय ते सव मळे ल मग...
घाब न कसं जमेल आता वेळ आली लढायची,
तुझी व न साका न स य ि थती बदलायची...
आ

िव ास कायम ठे व भीती कशाचीच नाही वाटणार,
स या या मागावर मा तू आयु यभर चालणार...

मरे पयत ल ात ठे व अस ाचा मागावर चालू नकोस,
वतमान रड यात घालवून तू तुझा भ व यकाळ पुसू नकोस, भ व यकाळ पुसू नकोस..
{अिजं यतारा. ओंकार संतोष सम
ु ारे
संपक- 9076070728}
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ाज त एवढासा दारासमोर फुलतो
यारा सुगंध याचा आभाळभर पसरतो..
नकल असे मख
ु वटा फसगत सदै व होते..
दसतो समोर चेहरा तो वा तवात नसतो..
मुसळास शोधताना डो यात रोज या या
कुसळास पाह याला मा याच का वसरतो..
स यातला भकार
वामी त ह जगाचा

भ त
े दं गतो मी
व नात रोज असतो..

तु ह मला असे का वै-यासमान बघता
झालो कवी जणू हा माझा गु हाच ठरतो.
{ वजयकुमार दे शपांड,े सोलापरू
मो. ९०११६६७१२७}
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तुझे माझे अनुबंध

भरसुगी ा िदसात
उगवती समो न .
िनघाला एक ढग
आलं आभाळ भ न .

बकुळीचा जणू हार

सुकले या णांना ह
येतो सुगंध अपार

गज रा सी आभाळ
बेधुंद सुटला वारा.
िवज कडाडली वर
पडतात मग गारा.

कढ क डते जे आत
बने याचेह अ र
गंधाळतो दे ह सारा
मनी तुझाच जागर

सु ी शाळे ला लागली
मला आठवतो िदसं
शे ा कोकरां ा संग
जीव होतो कासावीस

मन कोरडे कराया
केल रती मी घागर
आठवांचा कढ येता

सुगी सारी पागंलेली
सुटे वारा अवकाळी
काळकु आभाळ हे
फोडु लागे डरकाळी

पु हा पाझरे पाझर
पु हा जते न याने
पु हा येतसे बहर

कुठं गाठला िनवारा
कसातरी माणसाने
झोडपली िजतराब
गारासह पावसाने

पु हा सुकती न याने
पु हा उमले अ र

काय हणू या ना याला?
'तुचं'

{द ा वालेकर , 9421440922
dattawalekar@gmail.com}

न नउ र

जीवाशीवाचे हे बंध
इथे नुरते अंतर
{क वता नवरे }
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आ

सखे तु ाचसाठी
िलिहते मी आज
जागवाया तुझा
िव ास झोपलेला...!! धृ!!

न र असते कधीही
दे ह अलं कारांनी नटलेला...!!४!!
ाथ या जगात
माणसे ओळखणे कठीण
मुखव ांमधून ओळख तू
खरा चेहरा झाकलेला...!!५!!

फेक तुझे ते श
जुनेच अ ूंचे
इथे
ेका ा भावनांचा
समु आहे आटलेला..!!१!!

जगा

ासाठीच फ जगतो
जो-तो आज इथे
दे व पुजने सोड तू
अ
च नसलेला...!!६!!

बघीत ा नाहीत कधी
िजजाऊंनी रे षा हातावर ा
सोड तुही आता
हा िवचार बुरसटलेला..!!२!!

भावनांवर जगणे
पुरे झाले आता
आवरायला िशक तू
ंदका दाटलेला...!!७!!

निशबाला दोष दे त कधी
रडली नाही सािव ी
सोडू नकोस कधी
ितने िवचार सांिगतलेला...!!३!!

मु

तु ा िवचारांना
दाखव िदशा नवी
भोवती तु ा संधीचा
वारा उधानलेला...!!८!!

िवचारांनी बनव तू
सुंदर तःला

{सौ.लता अिनल बहाकर(तळोकार)
9011316906,bahakarlata@gmail.com}
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किवतेत रगाळती कामे
बैठक तासंतास....(२)
ितला किवता आवडत नाही.
ाला किवता आवडते ....(२)

किवतेमुळे गुपचुप िनसटु न
बं क केले िक े◌ेक
ास.

मन दाटू न आलं की,
ती ा ा तावडीत सापडते.

रोज ारोज किवता बनते,
रोज ारोज असं होतं....(२)

मी तुला आवडतो,
पण किवता आवडत नाही....(२)

किवतेमुळ भांडण होऊन,
िम ांमधे हसं होतं.

अस वागणं तुझं,
मला मुळीच पटत नाही.

किवता आवडत नस ा तरी
तो ितला आवडतो....(२)

किवता णजे, गदा सारा
किवता णजे, अडगळ
किवता णजे, कागद कोरा
किवता णजे, तळमळ

किवते सोबत आवडावा
णून तोही झगडतो.
िचडून मग तो िनघून जातो
रडत बसतो पायऱ्यात....(२)

किवतेत शु द हरपते
नुसती वैतागवाडी....(२)

असं ितच ाच भांडण
आडकलं किवते ा भोवऱ्यात.
----*----

किवता श ांची पायवाट
किवता णजे, िहरवी झाडी
{आशुतोष अ

ण महागांवकर}
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ती फुलराणी राधा, साज ितचा साधा ।
सौ ंदय आगळे , यमुनाकाठी खेळे ।
िनसगफुले वेणीत गुंफले ।
मन मा
ीकृ चरणी लोळे ॥१॥
ण ण ‘ ीकृ ’ नाम
न झाले
दय पिव ।
ीकृ चरणी िवलीन होणे हे एकच
जीवनाचे सू ।
ने ात गोिजरे प िदसे ‘ ीकृ ’ ।
अं त:करणात िद
प रे ‘ ीकृ ’
॥२॥
ीकृ
प झाली राधा ।
जीवनाला अथ िमळाला ा
फुलांसारखा साधा ।
िन फुलावे िन गंध उधळू न ावा ।

{

े च-अयु

दे ह सारा ीकृ

चरणी समिपत ावा
॥३॥
असेच पु मय जीवन शोधत आहे िदन
रात ।
ीकृ
ीकृ
असे गात गात ।
राधा हो ाची आस आहे मोठी ।
पण मर पी मनाची बु ी आहे
खोटी ॥४॥
हे राधे, मा ावर आता एकच कृपा
कर ।
तुझे मन मला थोडे उमजेल असे कर ।
हे राधा, मलाही ा धामाला यायचे
आहे ।
तु ासम
ेक ासावर ीकृ
िलहायचे आहे ॥५॥

ा जोशी, किवता-डॉ क
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िकती बदलले वेश, िकती बदलले दे श
अनोळखी एक वेस, भासती आपुलकीचे..

िकती बदलला काळ, िकती बदलली वेळ
अनोळखी एक ण, भासतो आपुलकीचा..

िकती बदलले र े, िकती बदल ा व ा
अनोळखी एक वाट, भासते आपुलकीची..

िकती बदलली नाती, िकती बदलले गोत
अनोळखी एक कुणी, भासतो आपु लकीचा..

िकती बदलली गावे, िकती बदलली नावे
अनोळखी एक प ा, भासतो आपुलकीचा..

िजवापाड जपू वाटे , जरी अनोळखी सारे
नजर एक िन:श , भासते आपु लकीची..

िकती बदल ा भाषा, िकती बदल ा बोली
अनोळखी एक श , भासतो आपुलकीचा..

होताना पापणी िचंब, थब ते कुजबु जती
अनोळखी काही नाही, ती साद आपुलकीची

{वैशाली मोिहते}

पाऊस वार त वाज वतो टाळ...

आशीवाद गायी मुखे मु त वणा..

मद
ृ ं ग आभाळ भरो नया..

माऊल ला वेणा भ तांसाठ ...

नाचती वजांचे झड आटोकाट..

सर सर झरे नामांची ह माळ..

माथी वद
ृ ांवन ज माची तुळस..

धडके वादळ गजते हे नाम..

अ बराचा थाट भाळावर ..

ओलेता क लोळ कंठाम ये..

नाचती कळस भ तांसवे..

वठाईचे काम च शांतवणे..

वा याचा जागर धरे हर ताल..

भ तीरं गे भजे अवघा कोलाहल..

याची उलाढाल अभंगात..

पावतो व ठल पावसाला..

{स

प अवचट}
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“ कामावर ा बाया णत हो ा, ते चीन ा वोन शहरात णे पािहला
करोनाचा
सापडला आिण आ ा चीनम े णे
ाची लागण
झालीया. ितथून णे आप ाकडे ाच लोण आलाया ”
“वोन नाही माय ते वूहान आहे. अग कधीतरी टी. ी. ा बात ा बघत
जा ा. कामवा ा बायकां कडूनच कशाला सगळ कळायला हवं? टी. ी.
वर ा बात ातून संमद समजत की.अग अन ा बायकांबरोबर राहतीस
ते ा ाचं पा न थोड शु द बोलायला िशक ना!”
“मला कुठे शु द बोलू न कािलजात जायचं हाय? अन टी ीच ् ीया
पण ‘आशी’ येळ कुठ असतोय मला टी. ी. बघायला? तूच तर सकाळी
आठ वाजता कामावर नेऊन सोडतीया मला. आिण सं ाकाळी साडे सात
कधी आठ तर कधी साडे आठला घरी घेऊन येतीया मला. सकाळी घरच
उरकायचं आिण आ ावर पु ा घरचं हायच की! कुठ ा बात ा अन
कुठली िसरीयाल? सार आयु असचं लोकां ा घरची धून भांडी आिण
पो ा लाट ात जाणार. अन पु ा कामावर ा बायांची कुचकी बोलणी
खायाची. कुणाला बी दया नसती. सवाना फक काम िदसतया. ‘काही
खा का? पाणी दे ऊ का? कधी तरी कुणी बाई इचारणार. नाहीतर
आहेच रोजच अधपोटी धावत पळत काम ओढायचं.”
“अग माय मी तुला समजावते, चीन दे शात हा आजार खुप वाढला, हा
आजार संसगज आहे. ाची सव लोकांना लागण ायाला लागली
णू न ितथे लॉक डाऊन जाहीर झालं. णजे सम ा बाजारपेठा बंद
झा ा.सारी शहर सुनसान झाली. ाचा जागितक बाजारपेठेवर पण
प रणाम झाला. जगातले इतर लोक ाबाबत हळहळ
करीत होते.
त रही आप ा पासून काय हा आजार कोसो दूर आहे या गोड
गै रसमजात गाफील होते ग. ा आजाराचं गांभीय कुणालाच न त.
ामु ळे इतर दे श चीन ा लोकां ना आप ा दे शात ये ापासून रोखत
न ते. आिण इथेच सारी गडबड झाली बघ. हा िवषाणू सग ा दे शात,
सग ा जगात घुसला आिण हातपाय पसरायला सु वात केली ाने मग
सगळे दे श खडबडून जागे झाले. आिण उपाय यं णा सु के ा. एक
38

{ पंदन २०२०}

छोटा िवषाणू पण ाने आ ा जगाला
क न हैराण क न सोडले
आहे बघ. सगळ जनजीवन िव ळीत क न टाकल हाय. स ा बरे च
दे श न भूतो न भिव ती अशा महासंकटात, करोना ा िवळ ात
सापडले आहेत. हा अजगराचा िवळखा माणसांना िगळत चालला
आहे.फ आप ाच दे शात नाही तर जगभरात ाचा धुडगूस चालू
आहे ’’
“ आशी तुझ बोलण जा काय मला समजत नाय. तू कॉलेजला जातीया,
िश ण संप ावर खूप मोठी आिधकारी होणार. मा ा कामवा ा
बायांसारखी मो ा पगाराची नोकरी तुला िमळणार एवढ मला माहीत
आहे. मग तरी मला िवस नकोस बाये. तु ा आशेवर जगत हाय मी. धुण
भां डी सोडून दे ता येईल, तु ा बाकडे जरा ल दे ता येईल. सवजण
सु खाचा घास खाऊ. तुझ ल , नवं घर, काय काय सपन हायत बघ
माझी.मा ा आशीच सं मद चां गल होऊ दे असं रोज दे वाला णते. दे वाची
कृपा होईल ते ा खर बघ.”
“काळजी क नकोस माय, मी आहे. मीच तुझा मुलगा आिण मीच तुझी
मु लगी बघ.” आप ा बे कार, नशे ा आहारी गे ले ा मो ा भावाकडे
एक तु तेचा जळजळीत कटा टाकत आशा बोलली.
भारता ा उं बर ावर असलेला हा करोना अजगर भारतात न कळत
घुसला. ाने आपला िवळखा घ कर ा अगोदर आप ा भारत
सरकारने ाला सकावू न लाव ाची उपाय यं णा सु केली आहे. इतर
दे शा ा अनुभवाव न भारताने आधीच िबकट प र थती टाळ ासाठी
कडक पाऊले उचलली आहेत. लॉक डाऊन सु झाला आहे पण
कालावधी वाढतच चालला आहे. ामुळे नवेच
समोर येत आहेत. गोर
ग रबां ा आिण मजुरां ा हातची कामे गेली आहेत. घरकाम करणा या
बायका स ा घरी बसून आहे त. ा घरी ा काम करतात ा घर ा
लोकांनी जर दया दाखवून फुकट पगार िदला तर ठीक. नाहीतर ा
लोकांचे हालच आहेत. दुगा ही अशीच घरकाम करणारी बाई.
दुगा ा घरात ितचा नवरा अंथ णाला खळू न असलेला. दुगाला एक
मु लगा आिण एक मुलगी. मु लगी सी. ए. ा शेवट ा वषाला तर मुलगा
ित ापे ा मोठा २६ वषाचा. झोपडप ीत राहणा या इतर मुलां ा वाईट
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सं गतीत रा न िबघडलेला. एक पैशाचीही कमाई न करणारा. एकूण काय
तर सारा पंचाचा डोलारा दुगा ा खां ावरच! क
णजे िकती क
करावेत याला सीमाच नाही. सकाळी आठ वाजता दुगा कामावर येते ते
सं ाकाळी साडे सात पयत सोसायटीत कामाचे िढगारे उपसतच असते.
कधीतरी एखा ा बाईला ितची दया येते आिण णते,
“अग बाई नको एवढी कामाने म स! थोडे कमी क कर, तुला काही
झाले तर तुझ घरच बसेल ग! तुला कुणी फुकट पगार घरी आणून दे णार
नाही.” ावर ती हसून बोलते,
“ मला काही एक होणार नाही बघा ताई, दे वानेच मा ावर ही प र थती
आणलीया, ते ा ो काळजी घेणार, मला काही होऊ दे णार नाही बघा.”
िबकट प र थतीत िदवस काढत असताना सु ा, जीवनाकडे बघ ाचा
दुगाचा आशावाद खरच कौतुका द होता.
“अग मुलाचे ल कर णजे ाला जबाबदारीची जाणीव होऊन तो
सु धारे ल आिण काहीतरी कामाला लागे ल. तु ाही हाताखाली मदतीला
सू न येईल.”
“पर ताई आम ा पण जातीत आताशा मुली िशकाया लाग ात, ांना
दोन खो ांचं घर हवं, मुलगा काहीतरी उ ोग धंदा करणारा हवा असतो.
पण इथे साराच उजेड आहे. एक खोलीचं घर आिण मुलगा बेकार. कसं
ल होणार? तरी बघाया सु वात केली हाय णा.”
दुगाचे क , आिण ितचा तो कामाचा झपाटा सगळ पा न सोसायटीत ा
घरात आळसात िदवस काढणा या बायका तर आवकच होत असत.
नुस ा धूण भां ावर दुगा वीस हजार पये मिहना कमावते. पण
मिह ा ा शेवटी पाच –दहा पयाला मोताद असते. नव याच
औषधपाणी, मुलीचा कॉलेजचा खच आिण मु लाला पैसे पुरवण, घरखच
ित ा आवा ात राहत नाही. नवरा अंथ णावर पड ा पड ा बरळत
राहतो.
“दुग पोराकडे वाईच ल दे . ासनी माग लाव. सनी झालाय तो.
घराकडे तू आजीबात बघत नाय.”
“सगळ खर हाय, पर घरात बसून घर चालवायला पैका कुठून आणू? मी
णते, ा पो ाला पण जरा कळायला हवं ना आई ा क ाची िकंमत.”
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लॉक डाऊन सु झालं आिण दुगा ा घरचं िच पालटल. नव या बरोबर
आता सगळे च घरात रा लागले. मुलीचं कॉलेज बंद झालं. मुलाचं िम ां ा
टोळ ा बरोबर वेळ घालवण आिण दे शी दा
ा अ ावर जाण बंद
झाल. मुलगी घरी बसून आ ास क लागली. दुगा ा चेह यावर जरा
तकाकी आली. रोज ा कामातू न ितची थोडे िदवसांसाठी का होईना
सु टका झाली होती. िदवसभर एकाटाच खाटे वर पडून राहणारा दुगाचा
नवरा ालाही भरलेलं घर पा न बर वाटायला लागलं. कुणीतरी घरात
सं वाद साधणार िमळालं, पण मुला ा जीवाची घालमेल चालू झाली होती.
पण घरात तळमळत बस ा पलीकडे ा ाकडे दुसरा पयाय न ता.
एकदा ाने िम ा बरोबर घराबाहेर पडून कुठे दे शी िमळे ल का याचा शोध
क न पािहला आिण दोघांना पोिलसां ा लाठीचा साद िमळाला. िसट
आिण िपंढरी चोळत बसून रािहला. तसा ाने पु ा घराबाहेर पड ाचा
य केला नाही. दुगाला ाची घालमेल जाणवत होती. ाला
सनापासून दूर ने ाचा ितचा य चालू होता. प र थती नसताना
सु दा पोराला आपण घरी असेपयत काही बाही चांगल खायला क न
घालाव णजे ाला दा ची आठवण होणार नाही अस ितला वाटत होत
णू न दुगा पोराला णाली,
“ र ा मी तुझी खा ाची चंगळ करे न. दारोदार लोकांना चांगलचुंगल
क न खायाला घालतेया ते तुला क न घालतेया,पर हे दा च येड
सोडून दे . हे लॉक डाऊन सं प ावर कुठतरी आपण तु ासाठी काम बघू
या.”
दुगाने घर ांना वडे , िमसळ, भेळ, चटणी-पाव असं काय काय क न
घातलं, घरचं आई ा हातचं चवदार जेवण जे ऊन रघुला थोड बर वाटत
होत. नशेत नस ामुळे आईच बोलण थोड थोड पटायला लागलं होत.
बिहणीच सतत पु कात डोक खु पसून आ ास करण पा न ाला
त:ची लाज वाटायला लागली होती. ा ा मनात िवचार येऊ लागले.
आप ा पे ा लहान असणा या आिण चार मिह ांपूव ल झाले ा
चुलत भावाचा संसार तो पहात होता. तो चांग ा मागाला लागला
होता. ाला टु र कंपनीत डाय रची नोकरी िमळाली होती ामुळे
ग ाची दा एकदम सु टली होती. आप ाला सु दा ा आई ा मावस
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बिहणी ा मुलीचं शुभांगीच थळ आलं पण ा लोकांनी नाकारलं , आपण
काही उ ोग धंदा करीत नाही णू न. मु लगी मनात भरली होती.पण
ामारी हात चोळत बसावं लागलं. ितला चो न मेसेज केला तर उलटा
मे सेज केला ितन णाली, ‘पािहलं नोकरीला लाग मंजे पुढलं बघू, पु ा
वाटे ला जाऊ नकोस. मा ा भाव ाला सां गेन.’ लई भाव खातीया. पण
आपण भी काहीतरी कराया हवं. आशा सी. ए. झा ावर मग काय ितचा
बाब वाढणार. आपण एवढ बी.कॉम झालो आहोत, ते ा साधी
ाकची
तरी नोकरी नको का कराया? सं मद कळत पण ते दा घेतली की शु द
जातीया. घरी बस ावर सं ाकाळी रघू ची गु ावर जायची वेळ झाली
की तळमळ चालू ायची, ते ल ात घे ऊन ावेळी दुगा, आशा ा ाशी
गोड गोड बोलत, समजुतीने घे त.
लॉक डाऊन चालू होऊन दहा िदवस झाले. दुगाला कामावर ा डॉ र
बाईचा फोन आला.
“ दुगा जरा ऐकतेस का? लॉक डाऊन म े तू कामावर येणार नाहीस पण
मी तुला घरी बस ा एक काम दे ते. पो ा लाटायची तर तुला सवय
आहेच”
“ हं कामावर रोज ा चां ग ा शे दीडशे पो ा लाटते की! ”
“ तर ा आता घरी बसून लाटाय ा, दारोदार िफरायचं नाही.आिण
इतरही काम नाही. आहे ना मजा! अग एक सेवाभावी सं था आहे. ती
पर ांतीय मजुरांना आिण
ु टीवर ा पोिलसांना जेवायला दे ऊन मदत
करत आहे. ांना पो ा लाटू न ाय ा. ा कुठे पोह्च ा कराय ा ते
मी तुला सांगते. तुझा मु लगा िकंवा मुलगी हे काम करतील. तु ाला घर
बस ा रोजगार िमळे ल.”
दुगाला घरबस ा काम िमळालं णू न आनं द झाला. ितने रघुला िवचारलं,
“ र ा जाशील का र पो ा पोह्च ा करायला? तुला पोलीस पास दे तील
णे. पु ाचं काम हाय वर पैसे बी िमळतील.”
“छा ा असली काम करणार नाय, तुज तू बघ.” रघु बोलला.
“माय मी जाईन पो ा पोह्च ा करायला, कशाला ेची िवनवणी
करतीया, तो शु दीत कुठे असतो? तो काय बी कामाचा नाही बघ .” रघुला
बिहणीच बोलण लागलं.
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नाही होय करत शेवटी रघु तयार झाला या कामाला. पोिलसां ा संगतीत
पोरग मागाला लागेल णून दुगाला पण आनं द झाला.ित ा घरी ग ा ा
िपठा ा गो ा येऊन पड ा.बाकी ज रीच सामान आलं. रोज सकाळी
साडे अकरा वाजेपयत दुगा पो ा तयार ठे वू लागली. आई ा धावपळीत
आपला आ ास सांभाळू न पोरगी पण मदत क लागली. दुगा पो ा
लाटे तर आशा पो ा भाज ाचे काम क लागली. पहाटे पासून उठून
घाम गाळत पो ा लाटणा या आईला आिण बिहणीला पा न रघू ा
जीवाची कालवाकालव होऊ लागली. आई कामावर जाऊन िकती काम
करते हे ाने कधी पािहलच न त. नावा माणे खरच आपली आई दुगा
आहे. कामाला डगमगत नाही. आिण आपण फ आळसात वेळ काढतो.
ठर ा िठकाणी पो ा पोह्च ा कर ाच काम रघु क लागला.
शाळांम े आप ापे ा वाईट अव थेत राहणा या मजुरांना तो जवळू न
बघत होता. ां ाशी ग ा गो ी करत होता. उ र दे शातून कामासाठी
आले ा, आिण मजुरी क न आपले पोट भरणा या मजुरांची प र थती
खूप दयनीय होती. ही लोक
त: वेळेला अधपोटी रा न आप ा
गावाकडे पैसे पाठवत असतात. हे ऐक ावर रघु ला आप ा प र थतीची
जाणीव झाली. आपण इथ ा इथे रा न सु दा आप ा आईला हातभार
लावत नाही की, विडलां ा औषध पा ाचं पहात नाही. हळू हळू रघूच
दय प रवतन ायला सु वात झाली होती.
वीस िदवस झाले होते, रघू ने दा ला श केला न ता. आता ा ा
मनाने प ा िनधार केला होता, दा चे सन सोड ाचा. ा
सनापायी आपण नाती िवस न जातोया, नको ती वाईट काम क न
बसतोया. आप ा माणसांना आपणच सु ख ायला हवं. ते आपण चांगल
वागल तरच िमळणार. हे रघू ा मनाने प
ठरवलं.
ा सं थेसाठी रघु हे काम करत होता, ती एक पतपेढी होती. ितथ ा
सं चालकांशी ाची आता चां गली ओळख झाली होती. ते ाला रोज
उपदे शाचे डोस पाजत असत. रघुला ांचे बोलणे आवडत असे. ा ा
कामातला ामािणकपणा पा न संचालकांनी ाला लॉक डाऊन नंतर
पतपेढीत नोकरी दे ाचे कबू ल केले. दीड दोन मिह ा ा कालावधीत
रघु बदलला होता. ा ातला हा बदल पा न शु भांगी ा घर ांनी सु दा
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रघु ला ल ासाठी होकार िदला. लॉक डाऊन ा काळाचा दुगाला घर
सावर ात आिण रघुला सु धारव ात चांगलाच उपयोग झाला. एक
सं सार न ाने उभा झाला.
{जय ी दे शकुलकण ,कोथ ड,पुणे-३८
९४२३५६९१९९}
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"का तका,ऊठ रे बाबा ! रा ी लवकर झोप हटले तर झोपला नाह .शु वार आहे आ ण

उ या सु ट आहे , हणून रा ी उशीरापयत ट ह बघत बसला. याला श नवारला सु ट
असते ,थोडी याची मदत होईल हणून आज ठे वल पुजा.पण कसले काय,याची झोप

उरकेल ते हा ना ! "आईची बडबड का तक बेडवर पड या पड या ऐकत होता.श नवार
लवकर न उठायचा नयम याचा.इतर दवशी ऑ फसला सकाळी लवकर जायचे
असते, हणून उरलेल झोप ,उरलेला आळस सगळा श नवार काढायचा आ ण

आप याला यात मन रमते तेच करायचे असा याचा सु ट या दवसाचा नयम .पण
आज घर स यनारायणाची पूजा ठे वल होती यामुळे आईला घरात मदत लागणार

होती.इकडे आईचा आवाज आ ण इकडे बेडव न उठू न दे णारा आळस,याम ये शेवट
आई या आवाजाचा वजय झाला आ ण का तक उठला झोपेतून.
का तक ,आई ,बाबा आ ण

ांती असे चौकोनी कुटुंब.

ांतीचे ल न होवून २ वष

झाल .का तक postgraduate क न ६-७ म ह यापूव नोकर ला लागला.घरात का तक
आण

ांती या याम ये फरक केला जात नसे.दोघांनाह चांगले श ण दले.घरातल

कामंह दोघांना शकवल गेल .मल
ु गा आ ण मुलगी असा भेदभाव घरात न हता.
सणावाराला

ांती आ ण का तक दोघेह आईला मदत करत असे.

ांतीचे ल न झा यावर

का तक वेळ मळे ल तसा आईला घरात मदत करत असे.दे वां या फोटोक रता फुलांचे हार
कर याची जबाबदार का तकचीच असायची. तो खप
ू मन लावन
ू करायचा ते

काम. यांम ये तो धा मक होता असे नाह तर याचे याम ये होते ' फुलं ेम '.

का तक उठून अंघोळीला गेला.आईला याने वचारले काय मदत हवी ती.अपे

त

उ र आले याला क , फुलं आ ण हार हवे आहे त पुजेक रता.का तक आईला हणाला,

"मी ' तला ' १० म नटात भेटून येतो आ ण आले क करतो तुला मदत पटापट. " आई
जरा चडून हणाल , "आज नाह गेले तर चालणार नाह का तला भेटायला ? रोज

जातोस क नयमाने " " आलोच ग पटकन ! " असे हणत का तक गेला पण. " एवढे
काय तला भेटायचे ! मा याशी बोलायला वेळ नसतो घर आ ण " तचे " फार कौतक
ु

तुला. त याशी बसतो तासनतास बोलत " का तकला आईचे बोलणे ऐकू येत होते आ ण
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आता सवय पण झाल होती यांचं या डायलॉगची ! या या " त या " त ार चालू

हो या ती होती का तकची ' फुलांची बाग ' ! घरा या माग या बाजल
ू ा का तकने फुलांची

छोट शी बाग फुलवल होती. याला या बागेचे खूप वेड होते.रोज तो थोडा वेळ तर बागेत
जायचा. या झाडांशी बोलायचा.सु ट या दवशी पेशल वेळ दला जायचा तला,

दलखुलास ग पा मारायला.झाडांची फुलं तोडाय या तो वरोधात होता.झाडाला हलकेसे

हलवून आवाज यावा आ ण या या खाल हात पस न उभे राहावे आ ण यांनी जेवढे

दले, तेवढे फुले यावे,अशी याची भावना होती.ज मनीवर पडलेल ताजी फुले तो उचलून

आणत असे आ ण ती व छ क न दे वाला वाहत असे. या या या संक पनेवर बरे चजण

आक प
े घेत. याची आई पण याला वचारत असे,'अशी खाल पडलेल फुले कशी दे वाला
वाहायची ? दे व रागावला तर ?' यावर याचे उ र असे

" याचीच जमीन, याचीच माती, याचाच वारा, याचेच झाड, याचेच फुले,मग तो

कशाला सेल ? शवाय झाडाचे खाल पडलेले फळ आपण नैव य हणन
ू दाखवतो दे वाला
आ ण आपण पण खातो,मग फुलां या बाबतीत का असा भेदभाव करायचा ? ' यापुढे

आईकडे बोलायला काह नसायचे.हळू हळू आईलाह या मागची धारणा पटू लागल .
का तकने आज जरा घाईनेच " त या"शी ग पा मार या आ ण फुले घेवून हार

कर यास सु वात केल .आईने चहा ठे वला का तकक रता.

'कु हू कू हु ' चा आवाज पाऊस ये याची वाता घेवून आल .का तक डोळे भ न पावसात

भजणा या ' त याकडे ' खडक तून बघत होता.पावसा या झर झाडांना अंघोळ घालत

हो या आ ण या अंघोळीचा आ वाद झाडे ,फुले, पाने अगद हवे या तालावर डोळे बंद
क न हलके हलके डोलत घेत होती. ओ या मातीचा वास सगळीकडे दरवळत होता.

बाहे न येणा या ओ या मातीचा सुगंध आ या या चहाला मात दे त होता. वि तकाचे
झाडाने पांढ या फुलांची ए

ायोडर केल होती.जा वंद या फुलांचा लाल तोरा ह छान

डुलत होता.गल
ु ाबाचे फुल,फांद या मागे लाजन
ू लाजन
ू ,लपत लपत,आपले स दय जपत
नाचत होते.

तेव यात बाजू या काकु आ या फुलं मागायला.आजुबाजु या शेजा यांना का तकची

' फुल तोड याची ' संक पना थोडी कचकट आ ण याचे

' फुलं ेम ' जरा अती वाटत असे. हणन
ू श यतोवर कुणी
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फुलं मागायला आिण ां ा भाषेमधे सांगायचे झाले तर काितकची फुलोसा◌ॅ फी
अथातच फुलांिवषयाची िफलॉसॉफी ांना फारशी पटत नसे.पण आज काकु फारच
िवनंती करत हो ा.शेवटी आईला जा नकार दे ता आला नाही आिण आई हळू च
हळू आवाजात णली,'अरे , काकूंना जरा फुले हवी होती बागेतली,पूजेक रता !
इतर वेळेला ा कधी येत नाही आप ाकडे ,पण आज कुठे िमळाले
नसतील , णून नाईलाजाने आ ा असतील कदािचत! दे ऊयात का थोडी? तु
आणलेली पण फुले संपलीत '
नाखुषीनेच का तक मान डोलावल . इकडे आधीच उशीर झा यामुळे,पावसाची सर थोडी
थांबताच, काकंू नी घाईने पटापटा फुले तोडायला सु वात केल .या घाईम ये यांनी काह
झाडां या न उमले या क या तोड या,काह फुलां या पाक या ह तट
ु या

ओरबड यामुळे.का तक बघायला येईपयत काकंू ची बर च फुले तोडून झाल होती.
गुलाबाचे फुल तोडताना काकंू ना काटा तला, यावर काकु चडत हणा या,' अरे

दे वा,तझ
ु ी काह इ छा नाह मी तल
ु ा गल
ु ाबाचे फुलं वहावे ते! केवढा जोरदार काटा

तला! ,' न राहवून का तक हणाला,' गुलाबाचे स दय , याचा नाजूकपणा जपला जावा

आ ण याला ओरबडता येवू नये हणून वचार क नच दलाय तो काटा.बाक या

फुलांना पण असा काटा न दे वून दे वाने यां यावर अ यायच केलाय. यांनाह काटा असता
तर ओरबड या या आधी आपण जरा वचार केला असता! हा नसग दे वानेच बनवलाय
असे हणतो ना आपण.मग या अथ ,हे फुलं दे वांनी,दे वांक रता बनवलेल "दे वाची ह

फुलं" ! याला अपण क न, या यापयत पोहचव याचे आपण फ त एक न म ! या
वचाराने तर आपण यांना जपन
ू हाताळला हवं ' काकंू या चेह यावरचे अपराधी भाव,

कदा चत का तकची ' फुलोसॉफ ' पटल असावी,असे सांगून गेले.

इकडे पावसाने पु हा जोम धरला. काकू आ ण का तक आपाप या घर गेले.योगायोगाने
आईने तचे आवडते सुधीर फडकचे आवडते गाणे लावले होते ,
' दे व दे हा यात नाह ,दे व नाह दे हा यात !
दे व आभाळी ,सागर , दे व आहे चराचर ! '
गाणी ऐकता ऐकता का तकची तं ी हरमुसून डोलणा या

' त यावर ' लागल .

{संपदा}
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र

"अरे , व वास..." कुणाचा तर आवाज आला आ ण व वासने मोटारसायकल

या या बाजूला घेऊन थांबवल . आवाजा या दशेने पा हले. या या शोधक नजरे स

या या ग ल त राहणारा अजय नावाचा याचा म

दसला. तो र

बाजल
ू ा उभा होता. र ता पार क न आलेला अजय हणाला,

या या दस
ु या

"बरे झाले. वेळेवर भेटलास बाबा. बघ ना, माझी मोटारसायकल नेमक आ ाच पं चर
झाल . घर जाऊन बायकोला कधी एकदा ती 'पॉ झ ट ह' आहे असे सांगतोय असे झालेय
बघ."
"पॉ झ ट ह? हणजे तू..."

"हो ना. दै वगतीच कशी नराळी आहे . जाऊ दे . गाडी थोडी पळव ना. बायको वाट पाहात
असेल रे . तुला सांगतो ना, नंतर डटे ल..."अजय हणाला आ ण पॉ झ ट ह हा श द

ऐकताच अंतबा य भीतीने ासले या व वासने दो मनाने गाडीचा वेग वाढवला. काह
णात ते यां या ग ल त पोहोचले. अजयचे घर आधी अस यामुळे व वासने या या

घराजवळ गाडी उभी केल . अजय उतरत असताना याची प नी दारात उभी अस याचे
व वासने पा हले. यावेळी तचा चेहरा काह सा काळवंडला अस याचे व वासला

जाणवले. याने आप या घरासमोर मोटारसायकल उभी केल . तो लगबगीने घरात
पोहोचला. बुट काढत असताना घाईघाईने हणाला,

"अग, लवकर गझर लाव. आंघोळ करायची आहे . ते सॅ नटायझर दे . आंघोळी या
पा यात भरपरू डेटॉल टाक..."

"अहो, पण झाले काय?" प नीने गझर लावताना वचारले.
"अग, अजयची बायको पॉ झ ट ह आल आहे ..."
"अहो, ती पॉ झ ट ह आल य ना मग तु ह का त या नावाने आंघोळ करताय?"
"तुला समजते का? तला कोरोना झालाय?"

"कोरोना तला झालाय ना? मग तुमचा न तचा काय संबंध? असे तर नाह ना...?"
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"अग, माझे बायको, कशाचा संबंध कशाशी लावू नको. ती पॉ झ ट ह झाल य याचा अथ
अजयलाह कोरोनाने कवटाळलेच असेल आ ण आ ा बायको पॉ झ ट ह अस याचा
रपोट घेऊन तो मा या गाडीवर बसून आलाय."

"असे आहे का तुमचे कोरोनापुराण?..." असे वचारत प नीने पा याचा नळ सु केला.
व वास आंघोळीला जाताना हणाला,

"हळद टाकून गरम पाणी क न ठे व आ ण मी तीन दवस होम वारं टाईन होणार आहे .
उगीच र क नको."

"अहो, पण अजून अजय पॉ झ ट ह आला नाह ना? मग आपण का उगीच दरू दरू राहायचे
हणते."

"अग, पण याने वतःचा पॉ झ ट हनेस मा यापासून लपवला असेल तर? आजकाल ना
कुणावर व वास टाकणे आ ण कुणाला ल ट दे णेह महागात पडू लागते क काय?" असे

बडबडत व वास आंघोळीला गेला. तशी व वासची बायको चंतेत पडल . व वास बोलत
असताना वनोदाने बोलत असल , वतःची काळजी लपवत असल तर ह तला ध का
बसलाच होता. तो काळच तसा होता क , घरात एका कुणाला कोरोना झाला क , घरातील
अनेकांना वशेषतः पती कंवा प नीला हमखास कोरोना झा याची शेकडो उदाहरणे

वाचायला मळत होती. अजय या प नीला कोरोना झाला याचा अथ अजयलाह कोरोना
झालाच असणार. अजयला कोरोना झाल हणजे तो या या या या संपकात जाईल
यालाह कोरोना होणारच. हणजे यातून व वासचीह सुटका न क च नाह . या

वचारात तने गॅस पेटवन
ू पाणी गरम करायला ठे वले, यात हळदह टाकल . यासोबतच

वाफ यायचे यं ह काढून ठे वले. वाफ घेतल

हणजे संसग होणार नाह या हे तूने...

तत यात आंघोळ क न आले या व वासने बा कनीत धाव घेतल आ ण तथून

अजय या घराचे नर

ण केले परं तु तथे सारे काह शांत अस याचे पाहून तो आत

आला. याने कपडे घातले. पु हा एकदा बा कनीत जाऊन डोकावले. याची तशी घाई
पाहणा या बायकोने वचारले,

"अहो, असे काय बा कनीत चकरा मारताय? कुणी येणार आहे का?"
"कोण येणार आहे ? अजय या घरात काय चालले आहे ते बघतोय."
"अहो, आता काय चालणार?

टमट सु करावी लागणार..."
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"तेच तर ना! पण आतापयत हालचाल सु

हायला हवी होती हणजे एक तर अजयने

प नीला दवाखा यात यायला हवे होते कंवा

णवा हका बोलवायला हवी होती..."

"होईल ना सारे . करतील ते. यांनाह काळजी असेलच ना. या. गरमागरम हळद चे पाणी
या. नंतर वाफ या आ ण आत आराम करा. मी काह तर खमंग ना टा करते." बायको
सांगत असताना त या हातातील पा याचा याला घेत व वासने वचारले,
"अग, मला तर कोरोनाची लागण होणार नाह ना? कसे आहे , येताना अजयने आवाज
दे ऊन मला थांब वले. यावेळी तो बायकोचा पॉ झ ट ह अहवाल घेऊन नघाला होता.
अशा प रि थतीत एक तर याने मा या गाडीवर बसायचे न हते. बरे , बसला तर बसला
पण च क नेहमी माणे मा या ग यात हात टाकून बसला ग. याचा अथ..."
"कळतोय मला पण अजून अजय पॉ झ ट ह आला नाह ना..."
" हणून काय झाले ? बायकोची तपासणी केल

हणून तचा पॉ झ ट हनेस समजला.

अजयनेह याचवेळी क न घेतल असती तर तोह कोरोना या गळाला लाग याचे

समजले असते..." असे हणत व वास पु हा बा कनीत गेला. याचे बोल ऐकून त या
दयाचा ठोका चुकला परं तु तने वतःवर संयम ठे वला. काह

अजय या घराकडे पाहून व वास घरात परतत हणाला,

ण बा कनीत थांबून

"असे तर करणार नाह त ना क , बायकोला कोरोना झालाय हे सवापासन
ू ते लपवन
ू तर
ठे वणार नाह त ना?"

"तुमचे आपले काह तर च. लपवून ठे व याने का तो आजार लपणार आहे . कोरोना लप वणे
हणजे संकटाचे ढग अजन
ू ओढून आण यासारखे आ ण अजयने तु हाला सां गतले

आहे च क . मग आता कसे लपवून ठे वणार आहे ?"

"बाप रे ! अग, हणजे मलाह कोरोना न क च होणार तर. मायगॉड! काय होऊन बसले हे .
आता ग कसे? त.. त.. तू आ ा या आ ा तु या माहे र जा बरे . याच शहरात तर राहतात
तुझे आईबाबा!..."

" वा! तु ह असे घाबरलेले असताना मी माहे र जाऊ? तथे माझे ल

लागेल? घास

मा या घशाखाल उतरे ल? मह वाचे हणजे तुम या डो यात शरलेले कोरोना नावाचे
भूत काढून टाका. तु हाला काह ह होणार नाह . तो कोरोना तुम या आसपासह

फरकणार नाह . बघाच तु ह ..." बायको सांगत तर होती आ म व वासाने पण आत
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कुठे तर तचाह आ म व वास डळमळत होता पण ते व वासला जाणवू नये याचा ती
आटोकाट य न कर त होती. व वासने हळद चे पाणी पले. पाठोपाठ आले टाकून
केलेला गरमागरम चहा पत असतानाह याने दोन -तीन चकरा बा कनीत टाकून

अजय या घराकडे नजर टाकल . तथल शांतता याला अ व थ, बेचैन कर त होती.
याची घालमेल, तगमग, अ व थता वाढत अस याचे पाहून बायकोने याला बळे बळे

शयनगह
ृ ात ढकलले आ ण हणाल ,

"थोडावेळ शांत पडून रहा. तु हाला बरे वाटे ल. मी तुम या आवडीचा वयंपाक करते."
व वास अ न छे ने परं तु बायको या समाधानासाठ पलंगावर पडला पण डो यात
वचारांची आवतने सु च होती...

नव याला शयनगह
ृ ात सोडून आले या बायकोची ि थती का वेगळी होती. त या

हातापायातील ाण लोप पाव या माणे ती काह

ण सो यावर बसून रा हल . परं तु

लगेच उठल . मनाशीच हणाल , 'असेच बसून रा हल तर वचारांचे क डे कुरतडत

राहणार आ ण व वास काह जा त वेळ झोपून राहणार नाह . तो उठला आ ण मी अशीच
बसून रा हलेल याने पा हले तर तो अजून हबकून जायचा. यापे ा तो उठे पयत

वयंपाकात मन रमवूया...' असे पुटपुटत ती उठल खर पण वयंपाक घरात जा यापूव

ती बा कनीत गेल . तने अजय या घराकडे नजर टाकल . ते हा अजय आ ण याची
प नी हसत हसत घराबाहे र पडताना दसले. दोघेह मोटारसायकलवर बसले. तसे
अजय या बायकोचे हात या या खां यावर वसावताच दस
ु या

णी अजयची

मोटारसायकल ग ल या बाहे र पडल . तशी व वासची बायको पु हा मनात या मनात
पुटपुटल ,

'हे दोघे दवाखा यात जाणार हणावे तर दोघांचा वशेषतः अजय या प नीचा थाटमाट
एखा या ल नात जा यासारखा होता. दा ग यांनी ती मढल होती. पॉ झ ट ह आल
आ ण अशी सज धज के कुठे नघाल

हणावे. व वासला उठवन
ू सांगू का? नको. पु हा

तो टशनम ये यायचा. बघू काय होईल ते...'

व वासची प नी वयंपाक घरात गेल . तने कुकर लावला आ ण ती बाहे र आल . ती

पु हा बा कनीत आल . अजय या घराला लागून असले या घरातील दोन- तीन बायका
एक जमन
ू हल या आवाजात कुजबज
ु त अस याचे तने पा हले. एकदा तला वाटले,
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पहावे का वचा न यांना? पण लगेच तला वाटले, नको. उगीच कुणाला मा हती नसेल

तर बोलताना आप या त डातन
ू काह नघालेच तर ती बातमी वा ह यां या बातमीपे ा
जा त ट आरपी मळवायची. कारण बायकांना अशी बातमी समजणे हणजे सारे
अवघडच आहे ...
तत यात शयनगह
ृ ाचे दार उघड याचा आवाज आला आ ण ती पटकन घरात आल .

तोपयत व वास बाहे र आला. तो झोपला नस याचे या या चेह याव न समजत होते. ती
काह बोल यापूव च व वासने वचारले,

"का ग, काह बातमी आल का अजयची?"
"नाह ना. पण काह वेळेपव
ू दोघेह बाहे र गेलेले दसले."

"दोघेच? कुठे गेले असतील? तला दवाखा यात दाखल तर करणार नसतील?"
"काय सांगावे? समजेल थो या वेळात. पु हा एकदा चहा टाकू का?"

"होय. टाक. डोके नस
ु ते भणभण करतेय." व वास हणाला तशी याची बायको आत
गेल . व वास वष ण मनाने सो या या कडेला डोके टे कवून बसला. काह

णातच

प नी चहाचे दोन कप घेऊन आले. दोघेह काह न बोलता चहा घेत असताना दारावरची
घंट वाजल . व वासने

नाथक नजरे ने बायकोकडे बघत दार उघडले. पाहतो तर दारात

अजय प नीसह उभा होता.
"अजय, तू? दोघेह आलात? कसे काय? व हनींना दवाखा यात यायचे सोडून इकडे का
आलात?"

"दवाखा यात कशाला?"
"अरे , या पॉ झ ट ह आ या आहे त ना?"
"होय! हणून तर आलो आहोत."

"अ या, वेडं लागले काय तु हाला? अरे , व हनी पॉ झ ट ह आहे त. कदा चत तुलाह ...
असे असताना तू सव

फरतो आहे स?"

"मग काय झाले? ती पॉ झ ट ह आहे हणून तर पेढे वाटतोय. आत येऊ दे णार नाह स

का?" असे हणत अजय व वासला ढकलत आत आला... पाठोपाठ प नीह ! दोघां याह
बायकांची नजरानजर झाल . अजय या प नी या डो यातील भाव, ल जेने लालसर
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चेहरा पाहताच व वास या बायकोने त या मनातील भाव ओळखले. ती पटकन पुढे
झाल आ ण तचा हात हातात घेऊन तला हलकेच सो याकडे नेताना हणाल ,

"अ भनंदन! अजय, तुमचेह अ भनंदन!..." ग धळले या व वासकडे पाहून ती पुढे
हणाल ,

"अहो, असे पाहताय का? ती पॉ झ ट ह आहे पण कोरोनाने न हे तर आई होणार हणन
ू
पॉ झ ट ह आहे ..."

"अ से काय? अ भनंदन! अजय... व हनी!" असे हणत व वासने हसत हसत सार
'पॉ झ ट ह' कथा ऐकवल आ ण सारे हसत सुटले...
{नागेश स.ू शेवाळकर,पण
ु े ४११०३३
९४२३१३९०७१}
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'धबध याखाल दहा वाजता. Belated celebration..'

इतका तूटक नरोप कोणी दे त का?
पण या म याच सगळं असच असतं. मोजकंच बोलणार आ ण नेमकंच बोलणार. बरं जमतं
याला असं. नाह तर मी! अघळपघळ.
एका वा यात या उ राकरताह अ खं पानभर खरडणार.
बरं नरोप धाडलान तसं उ रह ऐकून जायच ना माझं? ते नाह . पलट नरोपाची काह
सोयच नाह .

वत: जाऊन उभा राह ल तथे, डॉट दहाला. ॉ लेम माझाच आहे . यात इतर कोणता
दवस असता तर ठक होतं. आज जमवायचं जरा कठ णच आहे .
घरात पाहुणे जमलेत. बाबा तकडे बाहे र हॉलमधे यव था बघतायत. आईला आज कचन
पु न उरणार आहे . पं याची एक याची धावपळ सु आहे सकाळपासून. यालाच सारखे
कामं सांगतायत दोघेह .

आई हणे, "अरे ! जरा दध
ू वा याला फोन कर आ ण दोन दवस जा तीचं दध
ू टाकायला
सांग."

बाबा हणे, " पं याss गु जींना फोन कर."
आजी हणे, "सामानाची याद चेक कर."

54

{ पंदन २०२०}

मी आपल घरात एका कोप यात बसून आहे . मला तथून उठून जायची पर मशन नाह ये,
कमान पुजा होईपयत तर . सोवळं ओवळं एर ह ह असतंच आजीच पण, आता जरा

जा तच काक नजर तची सग यांवर.

आई द यात तेल घालायला आल ते हा तचा उजवा डोळा लवतोय का बघायची उगीचच
इ छा झाल होती मला. तत यात सुमा काने आईला हाक मारल .
"मावशीss, या दोन दवसा या भा या नवडून ठे व यात. नघू मी?" हणत आई या

हातात तने नवडले या भा यांची पशवी दल , एकदा मा या दशेने ब घतलं आ ण
"चहा तर घेऊन जा", या आई या वा यावर मानेनेच 'नको' हणत आजीने टोकाय या

आत नघूनह गेल .

आजी या तावडीत सापडती तर वाटच होती तची. "हे s गोss काय नखरे ? केस बांधून ना
कराव काssम" असं वर ऐकावं लागलं असतं तला.

पण आज ती होती हणन
ू आईला मदत तर होत होती. माझा इथे बसून काह ह उपयोग
हो यासारखा न हता तसाह .

पण इथून नघायचीह परवानगी न हती.
हे सगळ म याला सांगायच होतं पण आहे कुठे तो इथे? तो जाऊन बसला असेल तथे,
धबध याखाल .

समोर असता तर

हणाला असता, "ना माझा व वास आहे या सग यावर ना मा या

घर यांचा"
व वास तर माझाह न हता पण तर का कोण जाणे गपचूप बसलेय मी इथे कोप यात

शहा या बाळासारखी. प ह यांदाच ऐकावं वाटतय घर यांचं. कोप यात बसून का होईना
पण हे सगळं बघावं वाटतय कसलेह

न न वचारता.

पण हे सगळं बोलायला भेटायला तर हवा तो. तो तर आ ापयत पोहोचला असेल तथे
धबध याखाल .
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नेहमीची सवय आहे ह याची. या दवशीह असच केलं याने. एक sms ते हढा केला, हा
असाच आज यासारखा 'धबध याखाल १० वाजता see u - love'
याला आमची पोज ॲ न हसर याच पॉटला साजर करायची होती हणे, िजथे याने
पोज केलं होतं.
पावसाने जोर धरला होता. आई हणाल होती, "नको बाहे र पडूस आज. जीव घाबरा होतो
अशा पावसाने, यात उजवा डोळा फडफडतोय सकाळपासून."
"आई ग! या सग या अं

धा आहे त", तला असं ऐकवन
ू 'आलेच जाऊन' हणत

नघाले होते मी ॲि ट हा घेऊन.
दोन ग

यापुढे म याला पकअप केलं. पाऊस वे यासारखा कोसळत होता. म या मा या

कानात काह तर बोलत होता. काह तर इं टमेट असं. पावसा या आवाजात श द नीट

कळत न हते. धबधबा आता अगद जवळ आला होता. समोर या उज या वळणाव न एक
अधा कलोमीटर आत गेलं क आलाच धबध याकडे जाणारा र ता.

उज या वळणावर गाडी यवि थत इंडीकेटर दे ऊन वळवल मा , समो न एक क इत या
झपकन आला क ध सं झालं एकदम.
तथेच थांबाव लागलं. गाडी ि कड झाल . कवाला आम या समो नच पळून गेला. ब याच

वेळाने या र

याला गाडी आ यावर मदत मळाल . आमचं से ल ेशन अधवटच रा हलं.

तेच साजर करायला तो भेटायचा नरोप. म या जाऊन पोहोचला असणार खा ीने. पण मी
कशी नघू? इतक सगळं होऊन गे यावर आई बाबांना न सांगता, ते ह मा याच दहा याची
तयार सु असताना.

मी नाह नघू शकत. सगळं आटपेपयत, गु जी असेपयत, आईचे अ ू सक
ु े पयत.. पं या
कता होई पयत.

{क वता नवरे }
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अग,अ ता ऐकलंस का?सामानाची िपशवी ठे वत अिनलने बायकोला आवाज िदला.
तशी कपाट आवरता आवरता ती बाहेर आली.
" काय झाले ?" अग,आज मला बाजारात मोहन भेटला.कंपनी या कामासाठ तो आला
होता.काम संपवून तो को हापरू ला नघाला होता.अचानक आ ह एकमेकांसमोर आलो
एखा या हंद च पटा माणे..

"अहो, मग घर नाह का आणायचे? "अ ता म येच नव-याला हणाल .
मी
श
ना

णालो.पण ाला गाडी होती दोन तासांनी ितत ा वेळात घरी घेवून येणे
न ते. पुढ ा वेळेस न ी येईल णाला. मग जवळ ा हा◌ॅ टे ल म े चहा
ा करत ग ा मारत बसलो.

काळ िकती पटापट पुढे जातो सो
झाला....

ावर आरामात बसत अिनल िवचारात म

मोहन अिनलचा बालिम .शेजारीच राहत होते दोघे तसा मोहन अिनलपे ा दोन
वषानी मोठा होता.पुढे िश णासाठी तो मुंबईला आला ानंतर ाचा सुमन सोबत
िववाह झाला.अगदी मोहनला साजेशी अ ाच हो ा सुमन विहनी.. ां ा
संसारात आगमन झाले ते छो ा रा लचे.िकती खूश होता मोहन आप ा ल ाला
आला ते ा.. आिण सहामिह ानी कळाली ती सुमन विहनी ा अपघाती िनधनाची
बातमी.आ◌ॅ िफसमधून घरी येताना झालेला तो भंयकर अपघात मोहनवर तर
आभाळच कोसळले होते...
"अहो..चहा घेणार का"? अ ता या आवाजाने तो भानावर आला..
नको..मोहन सोबत घेतला होता मी.हे ऐकून मेथी िनवड
हा◌ॅ लम े येवून बसली.
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"कशा आहे त स म ा व हनी ?" यांची लेक काय हणतेय? .. बचारा राहूल आई या
छ ा वना वाढला..

साव आई सोबत..
अ ताला म ेच थांबवत अिनल णाला,"अग,स
रा लला. त:ला मूल होऊ ायला पण तयार न
समजावले ांना...

ा आई इतकेच ेम िदले ांनी
ा.पण मोहन ा आईने खूप

अग मघाशी होटे ल म े बोलताना मोहनही गतकाळात हरवला होता.सुमन
जा ाने तो पुरता कोलमडून गेला होता.छो ा रा ल कडे पा न तो दु :ख
िवसर ाचा य करत होता.आईकडूही वाध ामुळे सव जमत न ते.

ा

मोहनची नोकरी छो ा रा ल कडे बघणे ही सव तारे वरची कसरत होत
होती.सुमनला तो िवस शकत न ता ल ासाठी तो तयारच न ता.पण
नोकरीसाठी बाहेर गावी जावे लागे ात रा ल कडे हवे तसे ल दे वू शकत
न ता.ते ाच ाची ओळख सिम ाविहनीशी झाली.ओळख मै ी वाढत गेली
आिण सव प र थती मािहती असतांना दे खील सिम ाने ा ासोबत ल ाची
इ ा बोलून दाखवली. ाने खूप िवचार केला पण मन मानत न ते . सवानी खूप
समजावले आिण समी ा विहनी सोबत ाने ल केले. खूप छान सांभाळले ांनी
घराला आिण रा लला.
"पण, वताची ह लेक आहे ना यांना आता". अ नलला म येच थांबवत अ ता भाजी
नवडता नवडता म येच हणाल .
अग हो ,पण ाने ा ात कोणताही फरक पडला नाही. दोघाबिहण भावाचं नात
छान आहे .विहनी सु दा दोघांवर सारखेच ेम करतात.मोहन णाला ,"रा ल वर
ांचा जा जीव आहे."
अिनल ा वा ावर अ ताने कांहीही िति या िदली नाही.साव आई याब ल
ितचे िवचार कािहसे ठामच होते. ात आप ा लेकी ा मै ीणीला साव आईचा
असलेला ास ती बघतच होती.
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"तु काह च का बोलल नाह "?अ नलने वचारले.
" यात काय बोलायचे?साव आई कशी असते.ते आप या आशाचा मै णीचे ऐकून पाहून
मला चांगलेच माह त आहे ." अ ताने न बोल याचा खुलासा केला.

" अग,अ ता हाताची पाचह बोटे सारखी असतात का? एकाव न आपण सव तसे असे
नाह

हणू शकत."काह शा समजव या या सुरात अ नल हणाला.

अ ता आप ा यंपाकाला लागली आशा,अंिकत ये ाची वेळ झाली होती.
अं िकतचे हे बारावीचे वष ामुळे ा ा कडे ल दे णे,सव वेळा पाळणे
आव कच होते आं िण हे सव अ ता व थत करत होती.आिण आशाचे
एम.का◌ॅ म.चे वष.
सं ाकाळी जेवण आटपून िफरत असताना अिनल अ ताला
आशासाठी आता थळ बघायला सु वात करायला हवी.

ात

णाला आपण

हो,पण अं िकतचे बारावी होऊन जाऊ दे त.आशाचेही एम.का◌ॅ म. पूण होईल.
"हो चालेल तसे"....अ नलने संमती दश वल .
दै नंिदन टीन चालू होते.एखा ा िववाह सं थेत नाव नोंदवावे का? नातेवाईकांनाही
आशा साठी चां गले थळ असेल तर सांगाल असे सांगावे का? बघत पयत लागतोच
वेळ.तोपयत अंिकतची प र ा ही होईल.असे िवचारच चालू होते .दारावरची बेल
वाजली तसा एकदम आप ा िवचारातून अिनल बाहेर आला.
"अहो, बेल वाजते आहे ."अ ताने वयंपाघरातन
ू आवाज दला.
"बघतो,बघतो "सो यातून उठत अ नल हणाला.
"अग,मोहन आला आहे ."तशी अ ता हा◌ॅलम ये पाणी घेऊन आल .
"कसे आहात?खप
ू वषानी आपण भेटत आहोत न."अ ता हणाल .
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हो ना म ंतरी अिनल सोबत धावती भेट झाली. ा वेळीच पुढ ावेळी न ी घरी
येईल असे आ ासन िदले होते . आज रिववारही आहे टलं सवाची भेट होईल.
गाडीसाठी ही अजून वेळ होता.मोहनने खुलासा केला.
"अरे , मोहन आरामात बस.छान वाटलं तु आलास आता जेवण क नच जायचं."अ नल
हणाला.

"अरे नको रे म त ग पा मारत बसू ."
नाही हं भाऊजी जेवूनच जायचे.अ तानेही आ ह केला.
मोहनही आता काहीच बोलू शकला नाही.
'आशा, अं कता अरे बाहे र या.' अ नल ने मुलांना आवाज दला.
दोघांची ओळख क
रमून गे ले.

न िदली आप

ा बालिम ासोबत. आिण ते जु

ा आठवणीत

पान वाढलीत हं .अ ता ने आवाज िदला.
आशाने दोघांनाही वाढले.जेवण आटोपून मोहन िनघाला आिण सवाना को
ये ाचे आ हाचे िनमं ण िदले .

ापूरला

अग,अ ता काल मोहनचा फोन आला होता. ाने आप ाला बोलावले आहे . ाचे
नवीन घर बघायला आिण सवजण या असे आ हाने सांिगतले आहे .एक िदवसात
जाऊन येऊ. महाल ीचे दशनही होईल.
अ ता ावर हो णाली.ितलाही दे वी
ामुळे ितने संमती दशिवली.

ा दशनाला जा

ाची इ

ा होतीच.

रिववारी पहाटे च चौघेही िनघाले.बरोबर आठ वाजता मंिदरात पोहचून दे वीचे दशन
घेतले आिण मोहनकडे िनघाले.
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गे टजवळ मोहन वाट पाहत उभा होता .गाडी पाक कर
बाजूला छोटीशी बाग.

ासाठी श

जागा एका

दारात सिम ा विहनी उ ा हो ा. ांनी हसतमुखाने ागत केले. रा ल व
शीतलची मोहनने ओळख क न िदली. बॅंकेला सु ी अस ामुळे आज रा लही
घरीच होता. मोहनने घर दाखवले खूपच सुंदर बांधले होते . जेवण झा ावर सवजण
हा◌ॅ लम े ग ा मारत बसली.मोहन व अिनल बाहेर च र मारायला गेले.
मोहन अिनलला णाला,"अिनल तु ाकडे आलो ते ा आशाला पािहले ते ाच ती
रा लसाठी मला अगदी यो वाटली.तसे मी ासोबत आज बोलतो
रा लसोबत.आिण तु ही आशा व विहनी सोबत सिव र बोल मी करे न फोन.तु ही
यावर िवचार कर."
अिनल व मोहन

ा फॅिमलीनी एकमेकांचा िनरोप घेतला.

"घर पोहचले क फोन कराल व हनी." स म ा हणाल .
'हो न क ' अ ता हणाल .
घरी पोहचत पयत दहा वाजले.सवजण थकले होते.
सकाळी उठ ावर टीन सु झाले. पण आज अिनलने थोडे उिशराच ऑिफसला
जायचे ठरवले होते. अंिकत ,आशा का◌ॅ लेजला गेले. आिण काल मोहनने काढलेला
िवषय ाने अ ताला बोलून दाखिवला.
तसा रा ल, ाची नोकरी,मोहनचे टु मदार घर ितलाही आवडले होते पण सिम ा ही
रा लची साव आई आहे ामुळे ती साशंक होती...
"अग व हनी चांग या आहे त वभावाने तु या मनातून ते साव काढून टाक
बर..."अ नल समजूती या वरात हणाला.

सं ाकाळी आशा सोबत हा िवषय काढला. ती लाजली ितलाही रा ल आवडला
होता.
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फोनची रं ग वाजली.मोहनचाच फोन असेल अिनल

णाला.

"अरे , बोललास का तु दोघी सोबत." मोहनने वचारले.
हो,आशाला पंसद आहे पण ....अिनल म

ेच थांबला.

अरे ,मला मािहत आहे तु काय णतो आहेस ते तु िचंता क
बाबतीत...अरे रा ल खूप खूश होता...मोहन णाला.
अं िकत

ा प र ेनंतर मे मिह

नकोस. सिम ा

ात ल ाची तारीख िनि त कर

ा

ात आली.

खरे दी, ा िनिम ाने रा लची भेट ग ा होत हो ा.रा लची आई ाची साव आई
आहे ा िवचारानी ती थोडी बेचैन होत असे ितची खास मै ीण आरतीला होणारा
ास ितने जवळू न पािहला होता. ामुळे साव आई बाबत ितचे काही ठाम मत
तयार झाले होते .
ल ाची तयारी हळू हळू सु होती अंिकतची प र ा झाली तशी अ ताची ल ा
तयारीला जोमाने लागली.बघता बघता ल घिटका जवळ आली आिण मो ा
थाटामाटात रा ल व आशाचा िववाह संप झाला.
न ा सुनेचे ागत सिम ाने केले. शीतलाही विहनी ा आगमनाने आनंद
झाला.नवीन संसाराला सु वात झाली.रा ल आशा ा सव आवडीिनवडी जपत
होता.
शीतलचचा वाढिदवस आला होता.
ित ासाठी केला.

ासाठी सिम ाने दोन तो

ाचा नेकलेस

"अग,आशा हे बघ शीतलचे बथडे ग ट" स म ाने सुनेला ग ट दाखवले.
" हो,छान आहे "आशा हणाल .
वाढिदवसाला एवढे मोठे िग शेवटी स
ी आहे ती.आरतीकडे ही असेच होते
असा मम े बसली असताना ित ा डो ात िवचार वारं वार येत रािहला.
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"अग,कोण या वचारात म न होतीस ?"राहूल या ेमळ हाकेने ती भानावर आल .
"अहं शीतल या वाढ दवसासाठ नेकलेस केला दोन तो याचा" आशा उ रल .
"हो,हो अग आई हणाल मला." राहूल हणाला.
पण ित

ा डो

ात तो िवचार घोळत रािहला...

खा ा ा छो ा छो ा सवयी ,एक राहत असताना येणा-या काही मयादा, या व
अशा छो ा कुरबुरीने आशाने एक िदवस रा लला वेगळे राह ाचा िवषय
काढला.
ही गो रा लला पट ासारखी न तीच कारण आईचे ा ावर असलेले
ेम,शीतलचा लाडका दादा ,बाबा यांना सोडून राहणेहे ाला पटत न ते पण
आशाने ह च धरला.शेवटी ाने एकिदवस हा िवषय बाबानकडे काढला.
मोहनला व सिम ा दोघांनाही ही गो आवडली नाही. पण आशाची इ
तर राहा तु ी वेगळे .
मोहनने रा लला बॅंकेजवळच घर घे
रा लाही हा िवचार पटला.

ाचा स

ा िदला

ा असेल

ामुळे वेळ वाचेल

आशा रा ल ा नवीन घरासाठी लागणा-या ा व ू श
हो ा ा िद ा
सिम ाने वेगळे राहत अस ाची कोणतीही नाराजी न दाखवता.
नवीन
ट सजवताना आशा खूप खूश होती.
ॅट छानच होता बॅक ही जवळच
होती. पण आई,बाबा ,शीतल यांना सोडून राह ाची रा ल ला सवय न ती.आई
बाबाना काय वाटले असेल असा िवचारही मनात येत होता.
आईची रा लला िवशेष आठवण येई.ितचा रा लवर खूप जीव.शीतलतर नेहमीच
णायची दादा तुझा जा लाडका.
आशा आनंदात होती.
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"नवीन सनेमा लागला आहे आपण जाऊ या का? आज रा ी हणजे उ या सु ट नवांत
उठता येईल." आशाने राहूल या हातात ना ताची लेट दे त वचारले.

"बघतो तक ट मळाल तर..तसा फोन करे न ऑ फस सुट यावर."पा कट खशात ठे वत
राहूल उ रला.

फोन आला तशी आशा पटापट तयार झाली.रा ल ही का◌ॅ फी घेवून तयार झाला.
घराचे लॅ च ओढले.आिण बोलत बोलत पायरी उतरत असताना ितची च ल
ीप
झाली आिण ती जोरात पडली.ितला उठताही येईना.रा ल एकदम खूपच
घाबरला. ाने मोहनला फोन लावला.मोहन सिम ा गाडी घेवून आले.हा◌ॅ
टल
म े अॅ डिमट केले.पायाचे हाड मोडले होते कमरे ला मार लागला होता. ऑपरे शन
करावे लागणार होते.
सिम ाने आशाला धीर िदला मी आहे सोबत सव
डो ाव न हात िफरवला.व ितला जेवू घातले.
ऑपरे शन

व थत पार पडले.आशा ित

व थत होईल

णत ित

ा

ा जवळच होती.

अिनल अ ता ही हा◌ॅ
टल ला पोहचले.आठ-दहा िदवस तरी लागणार
होते.सिम ा शीतल आशाचे सव आपलेपणाने करत होते.अ ता हे सव पाहत होती.
"व हनी,दोन दवसापासन
ू तु ह थांबत आहात आज तु ह घर थांबा. मी कंवा शीतल
थांबू.घर थोडा आराम होईल."स म ा हणाल .

"खरं च कती काळजी घेतात या आप या मुल ची आ ण आप या डो यात तेच खूळ

साव साव हे हणतात तेच खर हाताची पाचह बोटे सारखी नसतात."अ ता आप याच
वचारात होती.
"व हनी चालेल न तु हाला " स म ा या

नाने ती भानावर आल .

हो, हो चालेल.' अ ता उ रली.
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"उ या बहुतेक ड चाज मळे ल."आशा जवळ बसत राहूल हणाला.पण पंधरा पंधरा

दवसांनी चे कंग साठ यावे लागेल.तीन म हने लागतील बरे होत पयत.आ ण आशा बाबा

आई हणत होते या या कडेच राहा हणून खालचे घर अस यामुळे हा◌ॅि पटललाह
चे कंग साठ येताना ास होणार नाह .चालेल ना तुला.
'हो 'आशा हणाल .
दु स-या िदवशी िड चाज िमळाला.मोहन गाडी घेवून आला होता. सिम ाने शीतलची
म रकामी क न आशा साठी िदली. वर ा ममधून ितला हा◌ॅ
टल म े
चे िकंगला जातांना ास झाला असता.
"आता यवि थत आराम कर आं ण लवकर बर हो" मोहन हणाला.
"परवा आ ह ह नघू हणतोय तशी म ये परत च कर मा ." अ नल मोहनला
हणाला.

'हरकत नाह चालेल.'मोहन उ रला.
रा लचेही ऑिफस
काळजी घेत हो ा.

टीन सु

झाले होते.घरी सिम ा शीतल आशाची

व थत

आपण वेगळे ांची इ ा नसताना राहत आहोत तरीही ितघांचेही वागणे िकती
आपले पणाचे शीतलने तर आपली म िदली मा ासोयीसाठी.आं िण आई िकती
करतात आपलेपणाने णूनच रा लला इतका िज ाळा आहे.आपलेच चुकले.
आपण एका असा वेगळे हो ाचा िवचार करायला नको होता.आशा आप ाच
िवचारात होती.
"आशा, उ या ला टर काढणार सव यवि थत आहे डा◌ॅ टर हणत होते."स म ा
जवळ बसत आशाला हणाल .
सिम ाला िमठी मारत आशाला रडू आले.आई माझे खूप चुकले मला माफ करा
मा ा मनात चुकीचा समज होता आपण परत एक रािहले तर चालेल न.
अग चालेल आवडे ल हे घर आपणा सवाचेच आहे .
दारात उभेअसलेले रा ल,मोहन सासू सुनेला असे पा न मनोमन सुखावले.
{सौ. माधवी िमली ंद खड

ार. तळे गाव वाभाडे ,9226413006}
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खूप िदवसात सिवताशी बोलणंच झालं नाही, आज सकाळी सकाळीच
िडओ
कॉल लावू या !असं मनात आलं आिण लगेच कॉल केला. नेहमी माणे ित ा
नातवानेच उचलला. "आ ी, जय ी आ ीचा फोन आहे ." असं णत ाने
सिवताला फोन िदला.
हॅ लो, कशी आहे स स वता ? "मी बर आहे " असं ती हणताच , " बर का गं ? छान नाह स
का?" मी वचारले .." नाह ग , घरात बसून खूप कंटाळा आलाय.. चाळीस वष घराबाहे र

पडून नोकर केल . शाळे म ये कायम मुलां यात रम याची सवय, स या या करोना मुळे
बाहे र पडता येत नाह .. कुणा या घर ह जाता येत नाह ..दे वळं सु दा बंद.. कोणालाह

भेटता येत नाह . कंटाळा आलाय गं अगद . " त या चेह यावरचा उ साह, तेज नाह सं
झालं होतं तो आण यासाठ

हणून मी हटलं .. "अगं, याला पयाय आहे क भेट याचा..

आ ा कसा मी तल
ु ा, ि ह डओ कॉल केलाय तसा..!"
" बाई ग, ते मला जमत नाह

हणून तर ॉ लेम आहे ." असे ती पडेल सुरात हणाल .

"अग स वता, अवघड काह च नसतं . तु या लेक नं, तुला मु दाम नव ृ ीचे ग ट
हणून , माटफोन दला आहे , ते तू नव ृ ी नंतरचे आयु य माट पणे जगावस

हणन
ू ." तेव यात शेजार खेळत बसलेला नातू 'वरद' मला हणाला "जय ी आ जी ,

मी सगळं शकवतो तला.. पण , तला अवघड वाटतं हणून ती शकतच नाह " .. लगेच
स वताने कौतुकाने याचा पापा घेतला. "हो ना,अरे मी

सांगते हं तला समजावन
ू ती शकेल या पुढे ".. असं मी हणताच तो एकदम खष
ु झाला
आ ण स वताह हसल .

" अगं स वता , तू मला सांग सगळं श ण ऑनलाईन होईल असं कधी तुला वाटलं होतं
का ?"

"नाह ग, शाळा,वग,मुले, टे बल-खच
ु , फळा हा बाबच वेगळा ! हणूनच तर मी श

का

झाले." असे स वता मो या उ साहाने हणाल . मी तीला हणाले " पण आता, या
श कांना बघ , बना वगाची शाळा यावी लागते. पण श क व मुलांनी हा बदल

वीकारलाय , शकून आ मसातह केला हणन
ू च श ण थांबलं नाह ." यावर स वता
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न वास टाकत हणाल " बरं झालं बाई, मा या नव ृ ी नंतरच कोरोना आला, नाह तर

मलाह असंच शकवावं लागलं असतं. मोठं संकटच आले असते."

मी हसतच हणाले " खरं सांगू स वता, संकटे आपल गु असतात. खूप काह शकवून
जातात."

"हो ना गं,आता ह

व छता, काळजी घेणं बघ ना शकलोच क आपण " सहजपणे

स वता बोलल . "अगद बरोबर, तसेच आता आधु नक तं

ानाचा उपयोगह करता

आला पा हजे. यामुळे आपणह , काह अंशी वावलंबी होतो." असं मी हणतानाच "
हणजे माय ोवे ह , फूड ोसेसर अशा गो ट वापरता येणे , ते येते मला." असं

आ म व वासाने स वताने सां गतले." हो ना , मग माट फोन ह तल
ु ान कच

वापरायला जमणार. अगं मीह तु यासारखीच वचार करायचे..फोन या जा त आहार
जायचं नाह ... गरजे पुरता वापरता आला हणजे झालं... पण आता या ला◌ॅकडाऊन

म ये मला जाणवलं.. बाहे र सगळं बंद होतं ते हा या फोन या मदतीने आ ह काड वारे
अनेक बलं भ लागलो ...ि ह डओ कॉल व न मै णींशी , मुल -जावई , नातवंडाशी
ग पा मा लागलो... हॉ सॲप,फेसबुक ,मेल वर मी मा या कथा,क वता पाठवू
लागले... तू ह ,सुंदर च काढतेस...ते ुप वर टाकू शकतेस.
वाणसामान, भाजी ,औषधे ऑनलाईन मागवू

लागले." "अगं फ त तुलाच सांगते हं , ला◌ॅकडाऊन म ये मला नागीण झाल होती. ( हळू
आवाजात सां गतले) याचे औषध कडु लंबा या पा याचा लेप हे मला यु युब वर
सापडले .ते लावन
ू माझी नागीण १० दवसात बर ह झाल . "
"काय सांगतेस ?" स वता आ चयने हणाल .

" एवढे च नाह तर यु युब वर खूप काह शकायला मळतं .आ ा स या आ ह गीता
शकतोय. आप याला हवे ते आपण घर बसून शकू शकतो. मा हती घेऊ शकतो.

सग यात मह वाचं हणजे आरो य सेतु ॲप आप याला वापरता आलंच पा हजे. ते
कोरोना पासून र ण कर यासाठ मदत करतं.

हे सगळं मलाह शकावं लागलं. काह गो ट मुल क
ं डून फोनव न शकले .काह यु युब
वर शकले. लगेचच सगळं जमतंच असं नाह . पण हळूहळू जमतं आ ण मग अवघडह
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वाटत नाह . मनाशी ठरवलं क सगळं जमतं. यामुळे घर बसूनह कंटाळा न येता. आमचा
वेळ छान जातोय."
"

य

भेटता येत नाह याचं न क च वाईट वाटतं. पण स या घरात राहणंच सुर

त

आहे ना ?"

इत या वेळ शांतपणे ऐकून घेणार स वता

हणाल "जय ी,तू एवढं समजावन
ू

सां गतलंस क आता मलाह वाटू लागलाय ,आपणह

शकावंच. नातू तर एका पायावर

तयारच आहे . मी न क शकेन आ ण तुला ि ह डओ कॉल कर न . ुपवर जॉईनह होईन.
आज खूप बरं वाटलं तुला भेटून व बोलून."

मीह हसत हणाले " तू हुशार आहे स गं, लगेच शकशील,पण काळानस
ु ार फोनशी ' माट
मै ी' क न आपले आयु य सुटसुट त व आनंद जगायचं..

हो, पण ' माट मै ी' कामापुरतीच ठे वायची. आहार जायचं नाह . हे आप याला माह तच
आहे .चल,ठे वते आता. तझ
ु े श ण सु कर. तुला यासाठ शुभे छा. बाय ् बाय ्"
फोन बंद कसा करायचा हे स वताला सांगत वरदने ह बाय ् बाय ् केले.

अन ् खरं च , बरोबर आठ दवसाने स वताने सुंदर च टाकून ुप जॉईन केला आ ण मला
ि ह डओ कॉलह क न ' माट मै ी' स दह केल ..

{सौ जय ी जयंत ीखंडे}
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शांत- थर पाणी , ावर मावळतीची केशरी-गुलाबी छटा , पा ाची हलकी
खळखळ , सगळं कसं िनरामय . आकाशात परतीचे वासी सूयाला ाची वेळ
संप ाचे खुणावत होते . नदीकाठी मोठाले खडक एखा ा त था सारखे िन ल .
ितथे च एका खडकावर पाथ सु बसलेला . जणू युगानुयुगे ा सृ ीचा तोही एक
िह ा .
िनसग हा बघणारा ा नजरे त असतो आिण पाथला आज तो अितशय
उदासवाणा वाटला . गेले अनेक िदवस तो रोज सं ाकाळी इथे येऊन बसत असे .
मनात चंड गोंधळ , आिण डो ासमोर अंधार . पुढे वाट िदसत नसतांना चालावे
लागणे ही अगितकता तो अनुभवत होता ......
सािनयाने िकती बेदारकपणे सांगून टाकले होते .....मला तु ाशी मुळीच
संसार करायचा नाहीये ....मा ावर कुठलाच ह
दाखवायचा नाही .....काही तास
आधी जरी बोलली असती तरी िकती मोठा अनथ टळू शकला असता ....अ ता
पड ा , आिण ती कानात कुजबुजली ....िकती सहज ....खेळतांना कानगो ी
सांगा ात इत ा सहज पणे ....आपण णालो ...सािनया , पूण आयु पडलं य
चे ा करायला ..तर..फटकन णाली , ...चे ा तर तु ी सग ांनी केलीय माझी .....
पाथ खडकाव न उठला . ाला वाटले , अंधाराचा ही एक रं ग असतो . ात
काशाची ितरीप िमसळली की बदलणारा .
नाहीतर कुठ ाही रं गाला खाऊन टाकणारा . आप ाही आयु ात असा दु स या
रं गावर हावी होणारा अंधाराचा रं गच आहे . आधी म ी प ां ा पात , आिण
आता सािनया ा .
पाथ चौथीत असेल . शाळे तून घरी आला , द र जागेवर ठे वले आिण
" मॉ s s म ! " अशी हाक मारली . आई
यंपाक घरात न ती . तो घरभर आईला
शोधत िफरला . दामू काका होते , वीणा मावशी हो ा , पण आई न ती .
" मावशी , मॉम कुठाय ? "
" मॅडम सां गून गे ात की ा आता येणार नाहीत . "
" णजे ? आजीकडे गे लीय का ? यु . एस ला ? " ाचा भाबडा
.
इत ात प ांचा फोन आला .
" पाथ बेटा , ममा कंपनी ा कामाने बाहे र गे लीये . ये ईल काही दीवसां नी हं , तू
मावशी बाईक
ं डून सगळं क न घे
हा . " ........ .
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पाथ रोज ितची वाट पाही . तासनतास बाहेर पोच म े गेटकडे डोळे लावून बसे .
कधी मागील त ा ा काठावर बसून राही . एक वीणा मावशीच होती , जी ाकडे
तो ा ा इव ा ा जगातील गो ी सांगत असे . मावशीला पण ाचा खूप लळा
लागला होता . दोन मिह ात मॉम आली . एक मोठी कार बाहेर थांबली होती .
इवलासा पाथ धावत ित ाकडे गेला . मॉम ला घ िमठी मारली आिण बाहेर कार
जवळ एक अंकल उभे असलेले िदसले , तशी ाची पकड िढली झाली .
" सगळे बोलतात ते खरे आहे मॉम? तू प ांसोबत आता कधीच नाही रहाणार ? "
" पण मी तुला ायला आलेय पाथ , मा ासोबत चल बेबी , " रे वा णाली .
पाथ ने धावत जाऊन वीणा मावशी ंना पकडले . काही िदवसातच प ांनी दु सरं ल
केलं होतं .... ांनी आप ा मुलाचे िश ण मा पूण केले . पाथ खूप िशकला .
मोठा माणूस झाला . ा ा आयु ात एकच
ी कायम सोबत होती , वीणा
मावशी ! आई विडलां ा ेमाला तो कायम भुकेलाच रािहला .
ार इं ड ी ा मालकां ा मुलीशी , सािनयाशी ाचे ल ठरले . ा ा साव
आई ा ना ातील कुणी होते ते . ल लागेपयत सािनयाने एका श ाने पाथला
िवरोध केला नाही , मग ल लाग ाबरोबर लगेच का सांिगतले ितने ?....आधीच
ठरवून ठे वले होते का ? ...............
........ " पाथ , मा ा ' पॅरे ् सनी' मा ावर ल ाची स ी केलीये . मी आधीच एका
बरोबर ' िल इन ' म े रहातीये . माझं तु ाशी काही वैर नाही , तुही माझा राग
क नकोस . मी जातेय . मी ां ावर सूड उगवलाय , ाचा तू बळी ठरलाय
इतकंच . आय एम सॉरी ! पण नो वे , मी जातेय . " ....हे सगळं आता आठवत होतं
ाला ...आठवणी तरी कशा , िचकट जळमटासार ा....
** " पाथ बाबा , कुठे गे ला होतास ? "
" त ाकाठी . "
" ीडन व न मो ा साहे बांचा फोन येऊन गे ला . तुला िवचारत होते . नवीन
मॅडम पण बोल ा . "
"......"
" पाथ , "
" मावशी , आप ा आयु ात आनं द कशात आहे हे कसं ओळखायचं ? "
" मा ा आयु ातील आनं द तर तू च आहे स बे टा . ...तु ा बाबतीत णशील तर
तुला इतरांसाठी काम क नच आनंद िमळतो ...आठवतं ? िकसन डाय र चा
बबलू ? तुझे सगळे खेळणे तू ाला िदले ते ा आिण दामू काकां ा मुलीला

आजारपणात तुझी सगळी िपगी बँक दे ऊन टाकली होतीस ....ते ा इतकं खूष
कधीच नाही बिघतलं मी तुला . मोठे साहेब एकदा तुला अनाथा मात भेट ायला
घेऊन गे ले होते , ते ा दोन िदवस तू कुणाशीच बोलला न तास . शेवटी साहेब
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पु ा तुला ितथे घेऊन गेले . थंडीचे ंॅकेट वाटले सग ांना , व ा पु के िदली ,
ते ा कुठे शांत झाला होतास तू .
त ाकाठी बसलेला असतांना ा ा मनात जो अंधार होता , गोंधळ होता ,
तो शांत झा ासारखे वाटले ाला . अचानक वाट सापडावी तसे ... .... ाचा
िनणय झाला होता .
पाथ , मॅनेजर दळवी आिण आिकटे
आिशष एका मो ा जिमनीवर उभे
होते .
" आिशष ातली पू ण एक एकर जिमन आप ाला ाकरता वापरायिचये .
लवकरात लवकर ॅन बनवा . .....पाथ भराभर सूचना दे त होता .
ीडन व न प ा फ चौकशी करायचे . मॉमने मनािव
प ांशी ल
केलं , जे टीकलं नाही . मग दोघांिन आपला आनंद दु सरीकडे शोधला . सािनयाने
आप ा आईविडलांवर सूड उगवतांना आपला बळी िदला ....मग इत ा अशा त
जगात शा त काय आहे ? ाचे आप ा परीने पाथने उ र शोधले होते .
वषभरात अ ा एकरात चंड मोठे अनाथा म उभे रािहले , ""सु द'' !!. उरले ा
भागात भ सं ार आ म उभा केला होता . चंड मोठा शािमयाना घातला होता .
आजूबाजूला भरपूर िहरवाई होती . भरपूर वृ ारोपण केले होते . साधी पण
आकषक सजावट केली होती . दामू काका आिण वीणा मावशी ा हातून दो ी
िवभागाचे उद् घाटन क न ां ा ेमाची अंशतः परतफेड के ासारखे वाटले
ाला .
भरकटले ा त णांना ितथे यो िदशा दाखव ासाठी मोठी ानी मंडळी आली
होती . समाजातील अनेक मोठी मंडळी , डॉ र , िश क आिण समाजसेवक आले
होते . आजूबाजूचे लोक हे भ काय बघायला आले होते . गा ांचा ताफा लागला
होता .
" पाथ , बघ कोण आलंय . " मावशी णा ा .
" मॉम ! " ाने नम
ार केला .
भर ा डो ांनी रे वा सगळे बघत होती .
" पाथ , मला कधी माफ क शकशील ? "
" मॉम , िनदान मा ा भोवताल ा वतुळात तरी िववाह एक बंधन न होता एक
समिपत सहजीवन ावे यासाठी मी आयु वेचेन . ासाठी मोफत समुपदे शन
क आहे इथे . शेकडो अनाथ मुलांचा सांभाळ होईल , अगदी ेमाने . पु ा कधी
कुणी एका ' पाथ ' ला ज ाला घालून दु सरीकडे आपला आनंद शोधणार नाही ,
न ीच . पाथ ा डो ात 'सु द' चे ितिबंब िदसत होते .
{अपणा दे शपांडे}
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कालपासून रप रप पडणारा पाऊस थां बायचे नाव घेत न ता ामुळे रे वा
कंटाळू न गेली होती एक तर कोकणातले हे आडबाजूचे गाव, सगळी
कौला घर, एखादं अधे म े सापडणार िचतच िदसणारे िसमटच घर
पण ते एखा ा सुंदर िनसगिच ात एखादा काळा िठपका नको ितथे
असावा असे वाटायचे,
नाही णायला आता थोडा फार शहरीकरणाचा भाव गावावर झाला
होता पण अजून गाव आपले दे खणेपण िटकवून होते,
आजूबाजूला ग माड पोफ ां ची गद व ातून िदसणारा आभाळाचा
िनळाशार तुकडा, सोबतीला समु ाची घनगंभीर गाज.. आिण लाल
माती....
इथे बदली झा ाचे कळताच रे वा व सु रेश थोडे िहरमुसले होते ांचे
अ
े जीवन शहरात गे ले होते आिण नौकरी ा शेवटी शेवटी मोशनवर
इथे बदली झाली होती, ही बदली र कर ासाठी सुरेशने खूप य केले
पण ती र होवू शकली नाही आिण नाईलाजाने ते दोघे इथे आली होती,
पण इथे आ ावर मा दोघे ही हरखून गेली होती, शहरी जीवनापासून
लांब, शांत या वातावरणाची ांना जणू भुलच पडली,
पिह ांदा ांना या वातावरणाशी जुळवू न घे ताना थोडा ास झाला पण
लवकरच ते दोघे ा वातावरणात एक प होवून गेले.
दोन िदवसांपासून पावसामुळे बाई पण कामाला आली न ती, ात ितला
अंगात कणकण पण जाणवत होती ामुळे रे वा थोडी िचडली होती पण
काम के ािशवाय ग ं तर न ते णून उठत बसत काम उरकत होती,
रे वाने सव काम ओटपले व ती बाहे र ा ा यां ांत येवून उभी रािहली
आिण ितला तो िदसला, साधारण पंचवीस ितशीचा असेल अगदी
ित ाकडे एकटक पाहत उभा होता, कधीपासून उभा होता काय माहीत?
पण कोसळणा या पावसात िनथळत एकटक पाहत उभा होता.
ितने रागाने ाला ,
"काय रे ? काही काम नाही का? िनल कुठला"
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असे णून िझडकारले, तरी पण तो काही न बोलता अगदी ाने काही
ऐकले च नाही अशा आिवभावात उभा होता, शेवटी तीच रागारागाने आत
िनघून आली, आता अंगात ताप चांगलाच जाणवत होता, णून ितने एक
गोळी घेतली व झोपली,
"खटखट, खटखट" साखळी ा या आवाजाने ितला दचकून जाग आली,
आजूबाजूला अंधार पसरला होता, कुणीतरी दरवाजा वाजवत होते,
ितला एकदम दुपार ा ा माणसाची नजर आठवली ती मनोमन
शहारली, धडपडत ितने भरभर लाईट लावले, आता आवजाबरोबर
नव याचा आवाज पण येऊ लागला, ितने पटकन जाऊन दरवाजा काढला,
"काय ग? एवढा का उशीर झाला दरवाजा उघडायला, क ाचा दरवाजा
वाजवत होतो, िकती गाढ झोप तुझी, मी बाहेर काकडून गेलो"
ितने काही न बोलता ा ा हातातील िपश ा घेत ा व दारापलीकडे
नजर िफरवली, ितथे आता कोणी न ते, तीला थोडे हायसे वाटले पण ती
थंड, एकटक नजर ितचा िप ा सोडत न ती, असे वाटत होते जस काही
ती नजर इथेच अंधारात ित ावर पाळत ठे वून आहे, ा िवचाराने ती
अिधकच घाबरली, कसाबसा ितने नव याला चहा केला, तः घेतला
आिण हातपाय धुवून दे वापाशी िदवा लावला आिण ामी महाराजां ा
समोरचा अंगारा कपाळावर लावला ाने ितला थोडे बरे वाटले..
सु रेश बाहेर टी ी पाहत बसला होता, तेव ात लाईट गेले, हा तर इथला
िन
म.....
सु रेशने कंिदल लावले, आिण तो रे वाला हाक मा लागला, पण रे वाचा
कुठे च आवाज येईना तो घाब न गेला, ाने बाहेर ा अंगणात पािहले
तर रे वा चा ा ा झाडाखाली पावसात िभजत उभी होती, तो घाब न
गडबडीने ित ाजवळ गेला,
"रे वा..., अग रे वा, इथे काय करत आहेस...?
"चल, आत चल"
पण जसे काही रे वाला काहीच ऐकू येत न ते, ती एकटक कुठे तरी शू ात
पाहत उभी होती, मग सु रेशने ितला हाताला ध न घरात आणले, ितचे
अंग कोळसा तापावा तसे तापले होते, ाने आत आणून ितचे कपडे
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बदलले आिण कसेतरी एक ास दूध पाजवून गरम ॅंकेट गुंडाळू न
झोपवले आिण तःही एक ास दूध िपवून ित ाशेजारी झोपला...
रा भर पाऊस उधाण आ ासारखा घरावर नाचतच होता,
सकाळी सुरेशला जाग आली, ाने रे वाकडे पािहले ती अजूनही झोपेतच
होती, ाने ित ा अंगाला हात लावला ताप थोडा कमी झाला होता,
ाने चहा केला व रे वाला उठवले तापेमुळे ती अजूनही गुंगीतच होती,
कसेबसे उठून ितने िन कम उरकले चहा घेतला व पु ा झोपली, सुरेशने
ऑिफसम े फोन क न आपण येणार नस ाचे कळवले तेव ात
ल ी घरकामासाठी आली, ितने रे वाची हालत पिहली व णाली,
"सायबानू, लय अंग गरम झालाय बाईच, तुमी जावा डॉ
आण जा, मी वायल इथं च थांबतय"

रांक बोलवून

सु रेश डॉ र कडे गेला व ल ी घरातले काम आव लागली, पाऊस
थोडा कमी होता पण थांबला न ता, ल ीने रे वासाठी पातळ भाताची
पेज केली व ितला पाजव ासाठी ती बाहेर आली तर रे वा जागेवर न ती,
ितला वाटले बाई बाथ मम े असतील णून ितने पेज झाकून ठे वली व
बाकी ा कामाला लागली, बराच वेळ झाला तरी बाई का बाहेर येत
नाहीत णून ितने बाथ मचा दरवाजा उघडला तर बाथ म रकामे
होते, ती घाब न गेली...
"बाई..., बाई, कूट हाईसा?"
पण रे वाचा काहीच आवाज ये त न ता, ितने शेवटी अंगणात जाऊन हाक
मारायला सु वात केली आिण ितची नजर रे वावर पडली, रे वा
क ाउं ड ा बाहेर र ावर पावसात िभजत उभी होती, ल ीला कळे ना
बाई अस काय कर ात, ितने र ावर जाऊन रे वाला हात ध न घरात
आणले, ितचे डोके पुसले व णाली,
"बाई, अस बाहीर का गेला ता?"
पण रे वाला काही ऐकूच येत न ते ती एकटक बाहेर र ावर पाहत होती,
ितची ती थंड नजर पा न ल ी हादरली, ितने आत जाऊन मीठ, मोहरी व
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िमरची ित ाव न ओवाळू न टाकली व आपली जाड का ा चाम ाची
च ल उतारली
व कसे बसे ितचे कपडे बदलून ती साहे बाची वाट पाहत बसून रािहली...
सु रेश डॉ रला घेऊन आला, ांनी ितला तपासले व काही औषध दे ऊन
एक इं जे न िदले व काळजीचे कारण नाही असं णून ते गेले..
डॉ र जाताच ल ीने सुरेशला मघाचा िक ा सांिगतला ते ऐकून सुरेश
घाब न गेला, ल ी णाली,
"सायबानू हे काय तरी ये गळच परकार हाय, काय तरी येगळच, बाईव न
काय तरी ववाळू न टाकावं लागलं, बाहेरची बाधा झालीया ासनी"
सु रेश हे ऐकून सु च झाला, आयु ात पिह ांदाच अशा कारची घटना
तो बघत होता, ऐक ा खूप हो ा पण कधी अशा गो ी ंचा सामना केला
न ता, मुळात अशा गो ीवर ाचा िव ास न ता, ाला वाटले अित
तापे मुळे रे वा अस करत आहे, ाने ल ीला समजावून सांिगतले, ल ी
जाता जाता णाली,
"सायबानू तुमचा इ ास नाय, पण तरी सांयकाली मी गु जीस घेवून येती"
ल ी िनघून गेली, आता पु ा पाऊस वेड लाग ासारखा कोसळू
लागला, सुरेशने ल ीने केले ा भाकरी खा
ा, रे वाला पेज पाजवून
गो ा दे वून झोपवले व तो पण झोपला, अ ा एक तासाने दारा ा
आवाजाने ास जाग आली आिण रे वाकडे नजर केली तर रे वा जागेवर
न ती ाला वेगळीच शंका आली णून तो पळत बाहेर ा हॉल म े
आला तर रे वा दरवाजा उघडून बाहे र पडत होती, घाब न ाने आवाज
िदला,
"रे वा..."
ा आवाजसरशी रे वाने मागे वळू न पािहले व ती णाली,
"काय झाले? का ओरडलात? मी फ
पाहत होते"

पाऊस कमी झाला की नाही ते
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ितने हे उ र दे ताच ा
तेव ात रे वा णाली,

ा जीवात जीव आला, तो ित

ाजवळ आला,

"अहो तो माणूस िदसतोय का? दोन िदवसांपासून बाहेर उभा आहे, काल
तर च
आप ा चा ाखाली ये वून उभा होता, मी ाला खूप समजावून
सां िगतले पण तो काही बोलत पण नाही व जात पण नाही"
सु रेश ते ऐकून घाबरला ाने र ावर पािहले पण र ावर कोणीच
न ते, आता सुरेशची खा ी पटली की रे वाला तापेमुळे नको ते भास होत
आहेत, ाने रे वाला हात ध न आत आणले व पलंगावर बसवले आिण
ितचा हात ध न तो मृदुपणाने णाला,
"रे वा, अस काय करतेस ितथे कोणीही नाही तुला भास झाला असेल"
रे वा थोडी ग

बसली व एकदम उसळू न

णाली,

" णजे? मी तु ाला वेडी वाटते का? का मला वेड करायचं तु ी ठरवलं
आहे....? दोन िदवसांपासून तो माणूस जातच नाही तेथून मी िवचारले पण
ाला, काय काम आहे तुझे? तर... बोलत पण नाही"
सु रेश पु ा

णाला,

"रे वा तू झोप, उगाच कसलातरी िवचार क

नकोस"

आता रे वा तरतर उठली व सुरेशचा हात ओढत खडकीपाशी घेवून गेली,
आिण णाली,
"बघ, बघ ना...., अजूनही तो ितथेच उभा आहे, लोचट मेला, आिण तू
णतोस ितथे कुणीही नाही"
सु रेशने आता ित

ा कलाने

ायचे ठरवले व तो
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" हो ग!' खरच.. माझं ल च न ते गेले, आता चांगले
पण तू टे शन घेवू नकोस, तू झोप आता"

ाला खडसावतो,

हे ऐकून रे वा थोडी शांत झाली, व िनमू टपणे जाऊन आत जाऊन झोपली,
इकडे सु रेशने डॉ रला फोन क न सगळी हकीकत सांिगतली, व
तः ा आईला व ित ा माहे री फ़ोन क न गे ा आठ िदवसातील
सग ा घडामोडी सांिगत ा. हे सगळे ऐकून ते लोक घाब न गेले व
ताबडतोब यायला िनघाले, दर ान सं ाकाळ ा वेळी डॉ र आले व
ां नी रे वाला तपासले ितचा ताप थोडा कमी झाला होता व ती थोडी े श
वाटत होती, ांनी ित ाशी थो ा जुजबी ग ा मा न एक इं जे न
िदले व सुरेशला सोबतीस कुणाला तरी बोलव ास सांिगतले, डॉ र
जाताच रे वा उठून बाहेर आली व खडकीतून बाहेर बघत णाली,
" तु

ी झापले का

ा माणसाला?" िदसत नाही तो "

"हो मग, चांगलेच रागावले मी

ाला, बर ऐक ना"

सु रेशने संभाषणाची गाडी दुसरीकडे वळवली,
पण रे वाचे ल च न ते, ती बाहेरच बघत होती,
पु ा सुरेश जोरात णाला,
"रे वा.."
रे वा एकदम हडबडली व
" काय,

णाली,

णत आहेस?"

"उ ा सकाळी मुकंु द व आई येणार आहे त"

77

{ पंदन २०२०}

सु रेशने सांिगतले, हे ऐकताच रे वा ा चेह यावर काही वेगळे च बदल झाले
पण ितने णाधात तःला सावरले व णाली,
" अग बाई! हो का" असे अगदी अचानक कस काय येत आहेत ते?"
"अग! मीच बोलावून घे तले, मला जा
त ेत पण ठीक नाही णून"
"ह

रजा िमळणार नाही आिण तुझी

म" रे वा उ ारली

ा रा ी सुरेशने ल ीला सोबतीस बोलवले, ाला रे वाची आता खरतर
मनातून भीती वाटू लागली होती, ती रा शांततेत गेली दुस या िदवशी
सकाळी सकाळीच सुरेशची आई मालतीबाई व भाऊ मुकंु द हजर झाले,
ां ना पा न सुरेशला हायसे वाटले, रे वा पण ां ाशी व थत वागली,
मालतीबाई जरी पंचाह री ा अस ा तरी अजून ताठ हो ा थोडा फार
सां धेदुखीचा ास सोडला तर बाकी कोणतेही दुखणे ांना न ते, ांनी
आ ा आ ा यंपाकघराचा ताबा घे तला आिण ल ीला मदतीला घेवून
सारे काम उरकून घेतले व ा दर ान ांनी ल ीकडून बरीचशी
हकीकत जाणून घेतली, ा नंतरचे दोन िदवस रे वा शांतच होती ितचा ताप
कमी जा होत होता, आता डॉ रानी ितला हॉ टलम े ऍडिमट
करायला सांिगतले , ा माणे ितला ऍडिमट करायचे ठरवले, पण ते एक
खेडेगाव होते ितथे मोठे हॉ टल न ते ासाठी ितला प ास
िकलोमीटर वरील एका शहरात घेऊन जायचे ठरवले,
ासाठी मुकंु द व
सु रेश तयारीला लागले व काही कामासाठी बाहेर गेले, मालतीबाई
बाहेर ा खोलीत जप करत बस ा हो ा, आिण एकाएकी ांना
माग ा दरवाजाचा आवाज आला णून ांनी जाऊन पािहले तर रे वा
माग ा िविहरीपाशी काहीतरी हातवारे करत बडबडत होती, तो कार
पा न मालतीबाई पण घाबर ा, तेव ात पुढील दरवाजाने ल ीने
आवाज िदला तो आवाज ऐकताच रे वाने इकडे ितकडे पािहले व जसे काही
झालेच नाही अशा आिवभावात ती आत आली व आप ा खोलीत जाऊन
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झोपली, मालतीबाई पटकन बाहे र ा खोलीत आ ा ामुळे रे वाला ा
िदस ा नाहीत, ांनी बाहे र येवून ल ीला खुणेनेच बाहेर नेले व घडलेला
िक ा सांिगतला, हे ऐकून ल ी णाली,
"मी तवाच सायबाना बोलली ती, पण तेनचा इ ास ाई बसला, पण
तुमी बगा मोठया बाई, आज सां ाला काई तरी ववाळू न टाका त ा
वरन, आन मग ा इ तळात"
तेव ात मुकंु द व सुरेश आले, ांनी रे वाला घेवून जा ाची तयारी केली
तेव ात घाईघाईत ल ीने दोन नारळ ित ाव न उतरवून टाकले व
णाली,
"लवकर बरे होऊन या बाईसाहेब"
रे वा काहीच बोलली नाही, फ जाता जाता ितने माग ा दरवा ाकडे
नजर िफरवली व गाडीत जाऊन बसली, गाडी िनघाली व रे वाने
खडकीतून बाहेर हात काढला व ितने ल ीला बाय केले, तो बाय
ल ीसाठी होता का अजू न कोणासाठी हे मालतीबाई पाहत हो ा कारण
रे वाची नजर चा ाकडे होती व हात ल ी ा िदशेने हलत होता.... तो
हात अगदी घर िदसेनासे होईपयत ती हलवतच होती.
प ास िकलोमीटरचा वास संपवून ते सगळे सं ाकाळी सात वाजता
हॉ टलम े पोहचले, फ आजची रा मुकंु द व सुरेश थांबणार होते
मग सुरेश दुस या िदवशी ित ा ज री टे वैगरे क न गावी परतणार
होता कारण ाला आता जा रजा िमळणे श न ते, पण डॉ रांशी
फोनवर बोलून दोन िदवसाला येणे जाणे करणार होता, तर मुकंु द ितथूनच
आप ा घरी जाणार होता व मालतीबाई ित ा सोबत ितथेच राहणार
हो ा, ा सा या वासात व दवाखा ात आ ावर ही रे वा शांत शांतच
होती आिण ितची ही शांतता मालतीबाईना अ
थ करत होती ांनी
सु रेशला सांगून रा पाळी ा नसची सोय क न घेतली, दुस या िदवशी
सव ज री टे झा ावर सुरेश व मुकंु द िनघू न गेले इकडे मालतीबाईनी
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रे वाला औषध िदले व ा ितला रामर ा ऐकवू लाग ा ती ऐकवत
असताना ा रे वा कडे ल पूवक पाहत हो ा पण रे वा अगदी त ीनतेने
ऐकत होती ते बघून मालतीबाईचे मन समाधानी झाले, सं ाकाळी
हॉ टलसमोर एक गणपतीचे मंिदर होते तेथे ा जाऊन आ ा, व
ितथला अंगारा आ ावर ित ा कपाळावर लावला, नंतर ा व रे वा बराच
वेळ ग ा मारत बस ा, रे वा जेवून झोपी गेली मालतीबाई पण नस
आ ावर झोपी गे ा, असे दोन िदवस गेले पण रे वा शांतच होती ितचे
वागणे पा न मालतीबाईना वाटू लागले की रे वाचे जे वागणे होते ते फ
ताप जा अस ामुळे होते बाकी काही नाही, ामुळे ा थो ा
िनधा झा ा व आप ा मनातील सव शंकांना ांनी बाजूला सारले.
आज रे वाचा ताप खूपच कमी झाला होता, ती े श वाटतं होती, सव
आव न झा ावर ती मालतीबाईना णाली,
"सासू बाई! अजून िकती िदवस राहायचे येथे?" आता कंटाळा आला, आठ
िदवस झाले, आता ताप पण कमी झाला आहे, सुरेशची पण खूप धावपळ
होत आहे"
"अग! मा ा हातात थोडं च आहे..! डॉ रांनी सांिगतले की गाशा
गुं डळायचा इथला, आता तुझे रपोट पण नॉमल आले आहेत, करतीलच
लवकर िड चाज"
मालतीबाई ण ा, हे ऐकून रे वा खडकीतून बाहे र बघत बसली, व
एकाएकी ितने मालतीबाईना िवचारले,
"तु ी दररोज दासबोध, रामर ा, मनाचे
मग ा सा यांचे सार काय आहे?"
ितचा हा

ऐकून

ोक, ाने री वाचता ना..?

ांना खूप समाधान वाटले,

ा

णा

ा,

"अग हे जे सारे महा े होवून गे ले ा सवानी आप ा ंथातून आप
सवासाठी खूप मोठे ानभां डार आप ा समोर खुले केले आहे"
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"मानवाचा सवात मोठा श ू कोण असेल तर ाचे तःचे मन..! ा
जगातील सवात अवघड काम कोणते असेल तर ते णजे मनावर िवजय
िमळवणे, काम, ोध, लोभ, म र, मोह व मद हे सहा कारचे षड रपू
मानवा ा अंगात असतात ावर िवजय िमळवणे कोण ाही माणसाला
सहजपणे श नसते, पण ांनी िमळवला ते संत या पदावर जाऊन
पोहोचले"
"पण मग..! ' मी' पणा णजे काय, आिण जर हा 'मी' पणा संपला तर
माणसाचे अ
काय..?"
रे वा ने पु ा
िवचारला
मालतीबाईनी बरीच कीतन, मो ा मो ा गु ं चे वचन ऐकली होती,
ा तः उ म कारे आ ा क ले खन करत असत, ांना आप ा
सु नेचे कौतुक वाटले, ां ना माहीत होते रे वाला थो ा गूढ आ ा क
गो ी ंचे आकषण आहे, ा णा ा,
"अग, आपले मन आरसा असते, ाचा फ समोरचा भाग आपणास
िदसतो पण लपलेला भाग आपण कधीच नाही पा शकत, अस णतात
आरसा आपणास आपले खरे प दाखवतो पण तसे नसते, जी बाजू
आपण उघ ा डो ां नी बघू नाही शकत ितथे आप ाला मना ा
डो ांनी वेश करावा लागतो, ा ऋचा, मं , मोठी मोठी ंथ आपणास
हे च तर ान दे तात पिहले मनावर िवजय िमळवा, तः तला अहं कार पी
रा स दमन करा, णजे च मी पणावर िवजय िमळवा, फ बा शरीर
णजे माणसाचे अ
न े, अ
हे ापलीकडे आहे, हे हजारातून
एखा ास जमते तोच तर गु पदी पोहचतो, फ
ासाठी यो माग
सापडावा लागतो, मी पणाचा शोध घे ासाठी र ा कोणता िनवडायचा हे
ा ा ा ा कुवतीनुसार अवलं बून असते"
रे वा हे ऐकून बरीच शांत झाली, ती िदवसभर शांतच होती, मालतीबाई पण
ाने री वाचत बस ा,
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एक दोन िदवसात रे वाचा ताप पूणपणे उतरला व ती चांगली झाली आिण
डॉ रांनी ितला घरी घे वून जा ासाठी परवानगी िदली,
रे वा घरी आली, ल ीने भाकरतुकडा ओवाळू न टाकला, आता रे वा
पिह ासारखी हसत खे ळत रा लागली, ितने एकदाही खडकीकडे
िकंवा गेट ा बाहेर पािहले नाही जणू ितने अस काही केलेच न ते असे
ितचे वागणे होते हे बघून सुरेश व मालतीबाई यांचा जीव भां ात पडला,
अशात एक मिहना िनघून गे ला.
रे वा व मालतीबाई दररोज समु ावर िफरायला जात, तो फेसळणारा
अमयाद अथांग दया पा न ा व रे वा िनश होवून जात आिण तो बेभान
वारा, ती समु ाची गाज ऐकत ा दोघी बराच वेळ ितथे थांबत व
सं ाछाया पडताना ा समु ाचे अफाट प डो ात साठवत घरी
परतत,
सु रेश ांना नेहमी णायचा,
"एवढे काय असते ा समु ाजवळ, दररोज जाता ितथं"
ा दोघी काहीच बोलाय ा नाहीत, फ हसून एकमेकीकडे पहाय

ा...

एके िदवशी सवयी माणे ा दोघी समु िकनारी गे ा, नेहमी माणे
नेहमी ा जागी बस ा णजे मालतीबाई बस ा व रे वा ितथ ा ितथे
िफ लागली, िफरता िफरता ती थोडी लांब गेली, मालतीबाईचे ल च
न ते अंधार पड ावर ां ा ल ात आले की अजून रे वा आलीच नाही
िफ न, ा घाब न गे ा आता थंडीचे िदवस अस ाने अंधार पण
लवकरच पडला होता, ा धडपडत उठ ा, व जोरजोरात हाका मा
लाग ा, बराच वेळ हाक िद ा नंतर ांना दु न रे वा येताना िदसली
तसा ांना धीर आला,
"अग...!कुठे गेली होतीस? िकती हाका िद
पिहले तर रे वा काही बोललीच नाही, मग
82

ा तुला"
णाली,

{ पंदन २०२०}

"चालता चालता जरा लांब गेले होते"
मालतीबाईना थोडी शं का आली पण
दुस या िदवशी ल ी आ ा आ ा
मो

ां नी ती शंका झटकून टाकली.
णाली,

ा बाई, तुमाला बातमी कलली का..?"

मालतीबाईनी िवचारले, "कोणती ग.."
तशी ल

ीने उ

ाहात बातमी सांिगतली,

"अव, गावात लय मोटे बाबा ईनार हाईत, लय मोट िसद बाबा हाईत अस
मनंत हाईत सारे जण, ा गपं ती ा रावलात नार हाय पवचन, उ ा
पासन"
मालतीबाईना बरे वाटले,
णाली ,

ांनी ती गो रे वाला सांिगतली, रे वा पण

"बरे झाले, इथे असा काही काय म होत नाही
घराबाहे र तरी पडतील"

ा िनिम ाने बायका

रामन शा ी एक मोठे पांिड , सर ती ां ा िज ेवर नाचत असे,
अनेक पुर ार ांनी िमळवले होते आ ा
व िव ान यांची यो
र ा
सां गड घालून आप ा पूवाजा ा ानाचा ते चार करत, असे हे पंिडत
ा गावात वचन दे ासाठी आले होते, ां ा ओघव ा रसवंतीत
अवघा गाव ना न िनघत होता, आजूबाजू ा गावातून पण लोक वचन
ऐक ासाठी येऊ लागले, पारायना ा िदवशी पं गती संपता संपत
न
ा, रे वा पण सातही िदवस भ
भावाने वचनास हजर रािहली,
पारायना ा िदवशीचा वचनाचा उ ररं ग जा च रं गत गेला होता
व रे वा ा डो ात शा ीचे वा
जसे ा तसे घोळत होते व ांचा
आशीवाद...
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शेवट ा िदवशी मालतीबाई रे वाला घे ऊन शा ी िजथे थांबले होते ितथे
दशनासाठी गे ा हो ा, दुपारची वेळ अस ाने गद थोडी कमी होती,
ितथे घेऊन जा ाचा मालतीबाईचा एकच उ े श होता तो णजे रे वावर
ां ची नजर पडावी व जर ितला काही झाले असेल तर ती बाधा नाहीशी
ावी, ां ा डो ातून समु ावरची गो जात न ती, ा दोघी गे ा व
ां नी ां ा पायावर डोके ठे वले ांनी एकदाच रे वाकडे पािहले व
णाले,
"बे टा...! आता सारं ठीक आहे ना ....?
"एक ल ात ठे व, िनसगाने माणसाला वेगवेगळी प िदली आहेत, आिण
कुवती माणे मता जो आपली मता ओळखतो तो प रघाबाहेर जातो,
जो ओळखतो पण ा ात कुवत नाही तो प रघातच राहतो, आप ा सव
जीवनाला वेढून राहणारा तो शुभंकर ा सव प रघाबाहे र आप ा
अ
ासह असतो, ऋचा, वेद, त
ान ाची जाणीव णजे काय..?
ा पंचमहाभूतापासून तयार झाले ा आप ा ा शरीरात इ ा,
आकां ा,
सारं सारं असतं,
णजे आपलं आयु आिण स
णजे आपलं तःच अ
...
हे आपण ठरवायचं फ
आिण स
ा सीमारे षेवर घुटमळत
राहायचं का ...? ही तुझी अ
थता तुला नवी िदशा दाखवणार आहे,
घाब नको वादळ येतील पण ास समथपणे तू पेलशील, ळले ा
पायवाटे व न अनेक जण जातात पण तुझी जी वाट आहे ती खाच
खळ ांची आहे पण ाच मागावर तुझा उदय आहे, आधीच उशीर झाला
आहे, आता उशीर क नकोस.."
मग मालतीबाई कडे वळू न

णाले,

"बाई, तु ी दे खील ानी आहात, मी जे सांिगतले ते कळले असणारच,
ां ना ां ा वाटे ने जाऊ ा, संसारात अडकवू नका"
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ा व रे वा दोघी चुपचाप घरी आ ा, ा नंतरचे पंधरा िदवस गेले आिण
एक िदवस भ ा पहाटे रे वाने घर सोड ाचे ल ात आले तीच सगळं
सामान िजथ ा ितथे होते फ एक िच ी टे बलवर फडफडत होती व
ावर िलहले होते
"उ ररं ग....."
मालतीबाई सु होवून पाहत हो ा व सु रेश जोरजोरात रे वाला हाक मारत
डकत होता...
{माधवी दे वळाणकर}
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ए आई.....आई....ऐक ना गं ... मला माझा तो आकाशी रं गाचा झ ा िमळत नाहीये.
तू येना गं जरा इकडे .....कैव , मी बेसनाचे लाडू वळतेय... ितथेच असेल बघ ना
बाळा जरा नीट. कुठे आहे गं आई...?कैव हा घे तुझा आवडता झ ा. आजी
तू....?आजी मला मािहत होत तूच मला शोधून दे शील णून.... बरं चला बरं आता
कैव , रमा, शंतनु आप ाला आता म आई ा हातचा फराळ खायचा आहे.
आजी काका काय करतोय गं..? अरे शंतनु, काका आकाशिदवा व थत लावतोय.
ए..रमा... तुला मािहत आहे का..? बाबांनी खूप मेहनत क न आकाशिदवा बनवला
आहे आिण बाबांना खूप आवडतं सग ा व ू हाताने बनवायला.हो. अगदी खरं य..
कैव चे बाबा णजे सुधीर हा लहानपणापासूनच कले म े शार आहे. बाळांनो,
तु ी सु ा िशकायचंय बरं ...या सग ा व ू हाताने तयार करायला. हो, आजी
बाबा आ ाला िशकवतात.ए..रमा चल, आपण आप ा ा िक
ाम े पण ा
ठे वूयात. ा.!!काय सुंदर वास येतोय शािलनी अगदी घरभर वास पसरलाय हो..
काहीही णं, पण तू ा हातचा फराळ हा खूप ािद असतो बरं का....हो आई,
मी हे सगळं तुम ाकडून तर िशकली आहे. आजी, आई आता आ ाला फराळ
हवाय..हो,हो दे ते आजी आ ाला फराळ झा ावर तुला काहीतरी िवचारायचं. हो
आजी, मी रमा आिण कैव आज आ ी तुला सोडणारच नाही आहोत. बरं बर.ं .
िवचारा न ी िवचारा.. शािलनी या मुलांना दे आधी फराळ...अ ा!! काकू िचरोटे
िकती सुं दर केलेत...मग रमा तुला खूप आवडतात ना.. णून खास तु ासाठी
बनवलेत.चला, खूप खा ा बुवा फराळ रमा, शंतनु आपण जायचं का आता
आजीकडे ..? हो,हो जाऊयात. आजी,ए आजी.. आलीत का माझी सगळी
बछडं ...या..ह ...बोला, काय िवचारायचं होतं बरं मला...?आजी आपण दरवष
िदवाळी का साजरी करतो गं ..? णजे बघ ना, िकती सा या पण ा, आकाशिदवा,
िक ा हे सगळं आपण िदवाळीत का करतो गं..?अरे बापरे !!माझी िप ं आता
मोठी झाली की... फार चां गले चां गले
पडतायत मा ा िप ांना... हो आजी,
आज आ ाला तुला हे िवचारायचं आहे .. बरं , आज मी तु ाला तुम ा सग ा
ांची उ रे दे णार आहे हो....!बरं , िदवाळी हा मुख िहंदू सण आहे . आिण हा सण
भारतात सव साजरा होतो. पावसाळा संपून नवीन िपके हाती आ ानंतर शरद
ऋतू ा ऐन म भागी आ वन व काितक या मिह ा ा संिधकालात हा सण येतो.
अ वन व
ादशी ते काितक शु ि तीया हे सहा िदवस या सणाचे असतात. हा
सण साधारणपणे ऑ ोबर-नो बर दर ान येत असतो.बरं का बाळांनो,जे ा
रामचं सीतेसह चौदा वषाचा वनवास संपवून अयो ेला परत आला तो याच
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िदवसात. ाचीन काळी हा य ांचा सण मानला जायचा. अंधार दू र क न काश
िनमाण करणारा दीप मांग ाचे तीक मानला जातो. ा ा काशाने आप ा
जीवनातील अंधःकार दू र ावा णून हा दीपो व साजरा केला जातो. या िदवसात
सं ाकाळी दारात रांगो ा काढू न पण ा लावतात .घरां ा दारात आकाशिदवे
लावले जातात.महारा ात व इतर िठकाणी लहान मुले या काळात मातीचा िक ा
तयार करतात. ावर मातीची खेळणी मांडतात. धा पेरतात. हो हो आजी, आ ी
पण िक ा बांधलाय आिण ा िक
ाचे नाव ठे वले 'राजगड'...ए आजी...आपण
सहा िदवसांम े काय काय करतो गं ..? मी सांगू, मी सांगू, सांग रमा.. तू सांग.
आपण पहाटे लवकर उठतो. आं घोळ करतो. मग फटाके उडवतो.म फराळ
खातो. आिण मी तर आईला रांगोळीत रं ग भरायला पण मदत करते.वा!! वा!! छान
सांिगतलं हो.. रमा. शंतनु, आपण सहा िदवस वसुबारस, धन योदशी, नरकचतुदशी,
ल ीपूजन,बिल ितपदा व भाऊबीज हे सहा िदवस आपण िदवाळी णून साजरी
करतो.ए आजी..वसुबारस णजे काय गं..? वसू णजे
(धन). ासाठी
असलेली बारस णजे ादशी. या िदवसाला गोव
ादशी असेही णतात. या
िदवशी सं ाकाळी गाईची ित ा िप ासह णजेच पाडसासह पूजा करतात.
ां ाकडे घरी गुरे,वासरे आहेत, ां ाकडे ा िदवशी पुरणाचा यंपाक
करतात. ा िदवसापासून अंगणात रांगोळी काढ ास सु वात होते.बाप रे ..!!
िकती काय काय करतात ना... हो, ना आप ाकडे पण गाय असती तर आपणही
अशीच पू जा केली असती... आिण आजी अ ंग ान का करतो गं..?? मला तर
माझी आई पहाटे उठवते. िकती िह थंडी वाजत असली तरी उट ाने, तेलाने
आं घोळ घालते. अरे शंतनु, ा िदवसाला खूप मह आहे बाळा. नरक चतुदशी या
िदवशी अ ंग ानाचे मह आहे .या िदवशी कृ ाने नरकासुरा ा दे हाचे दोन
तुकडे करत ाचा वध केला. नरकासुर वधाने दे वादे िवकांना तसेच जेला आनंद
झाला. कृ ा ा परा माचे रण णून आि न कृ
चतुदशीस नरक चतुदशी
हा सण साजरा केला जातो. सकाळी लवकर उठून संपूण शरीराला तेलाचे मदन
क न सुवािसक उटणे लावून सूय दयापूव केलेले ान णजे अ ंग ान.या
िदवशी पहाटे यमासाठी नरकात णजे आधुिनक प रभाषेत घरातील आद ा
िदवशी घासून-पुसून
केले ा
तागृहात पणती लाव ाची था आहे.
याच िदवशी पहाटे पासून फटाके उडवायला सु वात होते. ितचा शेवट भाऊबीजे ा
रा ी होतो. हो ना, िकती मजा येते फटाके उडवायला. आिण आजी आज
आप ाकडे ल ीची पूजा आहे . ती कशासाठी करतात बरं ..?हो ना, तसंही आई
रोज पूजा करतेच की.. मग आज का बरं .. अशी मोठी पूजा करतात.?? बाळांनो,
ाचीनकाळी या रा ी कुबेर पूजन कर ाची रीत होती. कुबेर हा दे वांचा खिजनदार
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आिण धनसंप ीचा ामी मानला जातो. िविवध िठकाणी झालेला उ ननात
अनेक मूत सापड ा आहेत. ाम े कुबेर आिण ल ी एक दशिवले
आहेत.बाळांनो, तु ाला माहीत आहे का..? की, या िदवशी लोक
ता
कर ासाठी लागणारी नवी केरसुणी िवकत घेतात. ितलाच ल ी मानून ित ावर
पाणी घालून हळद-कंु कू वा न घरात वापर ास सु वात करतात. हो, आजी मी
पािहलंय ना.. आईला तशी पूजा करताना.. अगं आजी, पण ते बाबा आईला
काहीतरी भेटव ू दे तात ते कधी..? हो ना, ते ा तर आईचा वाढिदवस दे खील
नसतो.अरे कैव , तो िदवस हा िदवाळी पाडवा णून ओळखतात. काितक शु
ितपदे स बिल ितपदा पाडवा णून हा सण साजरा केला जातो. या िदवशी
बळीराजाचे रांगोळीने िच काढतात व ाची पूजा करतात. आिण "इडा िपडा टळो
बळीचे रा येवो" असे णतात. साडे तीन मु तातील एक मु त णून या
िदवसाला िवशेष मह आहे .आिण याच िदवशी घरोघरी सायंकाळी पाटाभोवती
रांगोळी काढू न प ी पतीला औ ण करते. व पती प ीला ओवाळणी घालतो. काय
मगं समजतंय ना...? बाबा आईला ओवाळणी का दे तात ते..?आजी तू खूप छान
सांगतेयस गं... आिण भाऊबीजेला तर
ेक बहीण आप ा भावाला ओवाळते.
अगदी बरोबर सांिगतलंस हा शंतनु.हो ना, आिण या िदवशी आपण छान
गोडाधोडाचे जेवण सु ा बनवतो. पण आजी, आईकडून असं ऐकलं होतं की या
िदवसाला 'यमि तीया' असं पण णतात. हो, आईने अगदी बरोबर सांिगतलं
कैव तुला. बरं , या िदवशी यम आपली बहीण यिम िह ा घरी जेवायला गेला
होता. णून या िदवसाला 'यमि तीया' असे नाव िमळाले असे मानले जाते.आजी,
िकती सुं दर मािहती सांिगतलीस गं तू आ ाला.. अरे बाळांनो, आपण आपले
सणवार का साजरे करतो हे आप ाला माहीत असलंच पािहजे. आिण आज तु ी
मला खूप छान छान
िवचारलेत बरं का.. अशीच मािहती नेहमीच िवचारायची
आिण ती ल ात सु ा ठे वायची बरं का.हो आजी, आ ी ही सगळी मािहती कायम
ल ात ठे वू.. बरं , आता मी तु ाला खाऊ दे णार आहे . खाऊ.....? मला मािहतीये की
तु ा ितघांना ओ ा नारळा ा करं ा आवडतात णून... आजी तू खूप गोड
आहेस.. लवकर दे , लवकर दे , अरे हो हो... दे ते दे ते. आजी करं ा खाऊन झा ावर
आ ी फटाके सु ा उडवणार आहोत.
काय मग मु लांनो कशी वाटली गो मला न

{रे

ी कळवा.......

ा अंकोलीकर – ढवणे,९४२१४७३५७५}
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रा ीची वेळ . अंधार . एक मोठा र ता . या र

याला रा ी या वेळी कोणी

नसायचंच. यात पाऊस. शहराचा तो भाग रकामा होता . तथे ना दक
ु ानं होती
ना घरं . कारण तो कटो मट ह द चा भाग होता . दवसा मन स न

करणार तथल झाडं आ ा मा भत
ु ांची आ य थानं वाटत होती . मधन
ू च
एखाद सर्कन पाणी उडवत जाणार गाडी . या गा यांनाह कसल घाई !
एखादा म न पडला तर कोण बघतंय आ ण कोण थांबतंय .
व न धोधो पाऊस अन खाल र

यांचे झालेले नाले . र

याव न वाट काढत,

मोठयाने खळखळत खोलगट भागाकडे पळणारं पाणी . घो यापयत आलेलं .
पूण र ताच पा यात . एखा याची गाडी पाणी जाऊन बंद पडल तर सरळ

सरळ ब बच ! तशा वेळेस , पा यातून , पावसात गाडी ढकलायची हणजे ? ...

अशा ढगफुट पावसात तो या या बाईकव न चालला होता . या या अंगात
पूण रे नसूट होता. डो यावर हे मेट. आकाशात कडाकड वजा चमकत हो या .
अगद काळजात धडक भरवणा या. बाईक भार होती,उं च होती. तचा

सायले सरह उं च होता. यामुळे याला या साठले या पा याची भीती

न हती . खतरनाक पळणार बाईक आ ण पळवणाराह तसाच खतरनाक !
कश

याचं नाव . यशाचे नवनवीन झडे रो वत तो पुढे चालला होता...

पण गु हे गार त !
-----

थोडाफार शकलेला होता अन बोलायला

माट होता . शर राने तो

दणकट होता . अंगात रग होती . छो या मो या मारामा या करता
करता तो हळूच गु हे गार कडे वळला होता . तो एक कमाल चा रायडर
होता . कुठल ह चांगल बाईक एकदा का या या हातात आल क
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झालंच , तो वा याशी

पधा करत सट
ु ायचा . अन नस
ु ती बाईकच नाह

तर कुठल ह . अगद कुठल ह गाडी तो खलास चालवायचा . खेळाडू
बनता तर नाव काढता . पण याला चांग या गो ट स
ं ाठ

याचं कौश य

वाया घालवायचं न हतं .
यामळ
ु े प ह यांदा तो बायकां या ग यात या साख या चोरायला

लागला . वय कर बायकां या. एकवेळ पोर मंगळसू

घालणार नाह त ;

पण वय कर बायकांचं तसं नसतं . समोरासमोर नव याला झापतील
पण या या नावाने घातलेलं मंगळसू

ग यात घालून कुरवाळतील !

अशा बायकां या सोनसाख या चो न गाडीव न पळणं याला फारच
सोपं होतं . मग पढ
ु े तर तो सराईत झाला . पढ
ु े तो कुठ याह

बायकां या ग यात या साख या चोरायला लागला . पण तो एकदाह
पो लसां या तावडीत सापडला न हता . मग याचा

बाब वाढला. याचं

डे रंग वाढलं . आपण भार आहोत , हे दाखव यासाठ तो काह ह
करायला तयार असायचा . कुठलंह आ हान

वीकारायला तो तयार

असायचा .

हातात पैसा खेळू लागला आ ण याचे षौकपाणी वाढले . कशातह तो
मागे न हता . कमी वयातच याची सार

यसनं क न झाल होती .

एका डाम याने याला हे रलं. याचे गुण, याचं गाडी चालव याचं

कौश य पारखलं . आ ण याला गु हे गार या दलदल या वाटे ला
लावलं.

याम ये माणूस

नाह , अशी दलदल !

तत जातो , पण बाहे र कधीच पडू शकत

----या तशा साठले या पा यातह तो वेगात चालला होता . मागन
ू -पढ
ु ू न एक गाडी

न हती क नजरे त एक माणूस न हता . सगळं कसं चडीचूप . एक पावसाचा
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ताशा सोडता . तर ह याने मागे वळून पा हलं - एखाद गाडी मागन
ू येतेय का
ते . खरं हणजे पाठलाग वगैरे करतीये का ते पहायला . काह तर गडबड
असल क माणस
ू उगाच सावध राहायला लागतो .

या या पाठ वर या लाल सॅकम ये पैशाची बंडलं होती. घबाड !

नक
ु तीच याने ती गलेल ठ सॅक उचलल होती . एका ठरले या ठकाणाहून .
आ ण या या मनात वचार चाललेले - या पैशाचे तर आपण दोघेच वाटे कर
आहोत . न मा पैसा आपला आहे . प ह यांदाच एवढा मोठा हात मारलाय
आपण . काय करायचं या पैशाचं ? कुठं उधळायचा ? कायकाय यायचं ? क
भारताबाहे र एक गुलाबी

प मारायची ? का धं याला काह नवीन माग ? राजा

तर साला, घर घेऊन सेटल हायचं हणत होता. पण एक आहे - हा XXX चा

राजा, साला ! ... काह खबर लागू दे त नाह . तो या याब दल आप याला नीट
काह च कळू दे त नाह . कामाशी काम ठे वतो . आपण या यावर पूण भरं वसा
ठे वतो . पण याचं तसं नाह . हा झटका एकदा पूण झाला क सा याची साथ
सोडायला पा हजे . आपलं आपण बघू नाह तर दस
ु रा एखादा जोडीदार बघू .
-----

तो जो डामचा होता , याचं नाव राजा होतं . या याकडे पाहून फार काह

चांगलं मत होणार नाह अशा शर राचा, एकूण अवताराचा ,अन चेह याचा .
यानेच कशला वेगळे र ते दाखवले होते .

ंु डे हलपस हणन
शहरात एक ब डर होता . उ ग
ू . याची कामं कमी होती .

पण इतर कामंच जा त होती . तो इतर ब डसची काळी माया िजरवायचं काम
करायचा . आ ण यात वतःची पोळी भाजन
ू यायचा. केस पांढरे झाले तर

याची पैशाची हाव काह संपत न हती . याला एकच पोरगी होती आ ण तचा

एक छोटा मल
ु गा . पोरगी घट फो टत . याचा नातू , तो गोड पोरगा याचा
जीव क

ाण होता .
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कशने अन राजाने मळून या पोराला कडनॅप केलं होतं. या या

शाळे जवळून . याला घेणार कार घ न याय या आधी याला अलगद उचललं
होतं . कोणा या ल ात याय या आत . ल ात आलं ते हा खप
ू उशीर झाला
होता . कश कार चालवत होता . मागे तो पोरगा अन याचं त ड दाबून

बसलेला दणकट पंजाचा राजा . पोरगं गोरं पान . न पाप . गोड . सात -आठ
वषाचं.
कशने गाडी बंग
ु ाट काढल होती . झपाझप ! अगद शहरा या गद मधन
ू सु धा.

राजाने कुठून कार पैदा केल होती , कोणास ठाऊक ? जन
ु ाट होती . पण

पळायला भार होती . लवकरच ते शहरा या दस
ु या भागात पोचले होते. एक
जन
ु ाट बंग याला यांनी यांचा अ डा बनवला होता . ती बंग यांची ग ल

अंगावर शांतता पांघ न नेहमीच गप पडलेल असायची . झाडांम ये लपलेल .
व चत एखादा माणस
ू दसायचा .

यांनी या पोराला तथे बंद बनवून ठे वलं . राजाने या पोराचा जीवच
यायचं ठरवलं होतं ; पण कशने

याला ती

वरोध दशवला होता . राजाला ते

आवडलं न हतं . कारण पोरगा अगद च लहान न हता . याला ब यापैक कळत
होत . पण लॅ न याचा असला तर तो पण
ू पणे कशवर अवलंबन
ू होता .
मग यांनी दस
ु याच एका लोकेशनला जाऊन या

हाता या ब डरला फोन

केला होता आ ण समकाड फेकून दलं होतं . ब डर हवाल दल झाला . याचं
काळीज व लागलं. यामळ
ु े पु हा जे हा फोन आला , याने गपगम
ु ान पैसे
यायचं कबूल केलं .

पैसे कुठे ठे वायचे आहे त, ते याला सांग यात आलं होतं. तोह शहराचाच एक
नमनु य भाग होता.

राजा

हणाला होता - कुठल ह चलाखी , कुठलाह शहाणपणा करायचा

नाय . पो लसांना वगैरे सांगायचं नाय . कारण थोडी जर गडबड झाल तर
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आ ह पकडले जाऊ ; पण नातू िजवंत हातात मळणार नाय . आमची गग
आहे आ ण आम या माणसांचं तुम या

येक हालचाल वर ल

आहे .

गग - बंग ! ... राजाने सरळ फेक टाकल होती . बोलायला तो माट होता .
ब डरला नातू मह वाचा होता . या यासाठ पैसा तो काय ? अजून एका
यवहारातच याने तो वसल
ू केला असता .

“ एक कोट ! एक कोट मा गतले आहे त XXXनी ! “अशा श या घालत
याने सां गत या माणे एक सॅक तयार केल . लाल रं गाची . यात दोन
हजारा या लाल नोटांची प नास बंडलं . हशोब संपला .
----या र

याला वदळ न हती . एके ठकाणी राडारोडा पडलेला होता . तथेच

कोणीतर कच याचा डंपर उलटा केला होता. तथे ब डर या माणसाने ती एक
लाल रं गाची सॅक ठे वल . ते हा पूण अंधार पडला होता . सात वाजले होते .

पाऊस भ न आ याने आकाश काळवंडायला लागलेलं ; पण अंधारामुळे ते
कळून येत न हतं .

तो माणूस तथे थांबला नाह . तसं सांग यातच आलं होतं . ब याच
वेळ र

याला कोणीच न हतं . यानंतर र

या या कडेला असले या

झुडपांमधून तथे एक भकार आला . खा यासाठ तो कचरा चवडू लागला .

खरं तर या कच यात खा यासाठ काह च न हतं . याला ती लाल रं गाची सॅक
मळाल . कुतह
ू लाने याने ती हातात घेतल अन ती सॅक तो खाल वर क न

पाहू लागला . तेव यात एक बाईक वार आला अन याने शताफ ने ती सॅक
या या हातातन
ू पळवल . याने घातले या मो या हे मेटने आ ण रे नसट
ू ने
तो कसा दसतोय याचा काह च अंदाज येत न हता . एका हाताने तो गाडी
पळवू लागला . मग याने हॅ डलवरचे दो ह हात सोडून ती सॅक हे मेट

असतानाह पाठ वर टाकल . जराह न डगमगता , दो ह बंदांमधून हात
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घालन
ू . गाडी अगद सरळ रे षेतच चालल होती . याने एकदा मागे पा हलं ,

मागे कोणी न हतं . मग याने हँ लची मूठ आवळल अन तो फु ल पीडने
सट
ु लाच .

आजब
ू ाजल
ू ाह कोणी न हतं . आधीह अन आ ाह . तसा तो भकार

समाधानाने हसला . तो राजा होता . अन तो या वेशात अगद शोभत होता . तो
र

या या बाजल
ू ा असले या रका या भागात शरला . याने डो यावरचं

कांबळं फेकलं . अंगावरचा घाणेरडा , मळका कोट फेकला . तो भाग मातीचा
होता . खुरट झुडपं , बाभळीची छोट , मोठ झाडं आ ण काह मोठ ह झाडं .
यामधून तो चालत पल कड या समांतर र

यावर गेला . ते हा पावसाला

सु वात झाल होती .

राजा या या कारम ये बसला . माग या सीटवर एका पो यात तो पोरगा
बांधन
ू पडलेला होता . बचारा ! कोणीह घाबरे ल अशी ती गो ट . मग
ते तर लहानच लेक . राजा याला ठरा वक ठकाणी सोडणार होता.
तसा नरोप या

हाता या ब डरला दे णार होता . वषय संपला .

या या भाषेत फाईल रफादफा !
कश आता या ठकाणापासन
ू खप
ू लांब पोचला होता . या या मागे कोणी

न हतं . तसा या या मनावरचा ताण गेला . अथात , कुठ याह

संगाला त ड

यायला तो तयार होताच अन याची गाडी पळायला .

राजा पढ
ु या एका सा या ढा यावर याची वाट पाहत थांबणार होता . अजन
ू
बरं च अंतर होतं .

पाठलागावर कोणी न हतं . र

यावर कोणी न हतं . कश यामळ
ु े

म त गुणगुणत चालला होता , “

यूँ पैसा पैसा करती है ? “ कश या

भर पावसातह ए जॉय करत होता . अन याचं ल

एका बस टॉपकडे गेलं .

टॉपवर एक त णी उभी होती . पांढ या रं गाचा स
े घातलेल . टॉप या
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अल कडे एक टू- ह लर लावलेल . पोरगी बघन
ू याचा गाडीचा वेग आपसक
ू
कमी झाला .
तो

णभर वचारात पडला आ ण शेवट थांबलाच . याचं

ीदा

य उगा

उफाळून आलं . बनकामाचं !

रा ीची वेळ . यात पाऊस , नमनु य र ता अन पोरगी ! ... एकट ? दसायला
सुंदर आहे का ते कळत न हतं . कारण टॉपवर थांब याने त या चेह यावर
नेमका अंधार पडला होता .

मागे झाडंह खूप होती . पावसाचे थब ओघळवणार .

तो गाडी लावून चालत त या जवळ आला . शेडम ये आ यावर याने हे मेट
काढलं . या या रे नसट
ू व न आ ण हे मेटव न पाणी गळत होतं .

जाताजाता पोरगी गळाला लागल तर बरं च आहे , अशा वचारात तो होता .
याला वाटलं - रा ीची वेळ , यात पाऊस , ती एकट च अन गाडी बंद पडलेल .
हचा टाईम खराब आहे . न क च !
हे मेटवरचं पाणी झटकत याने वचारलं , “ एनी हे प ? “
“ न ... नाह ... नको ! “ ती सुंदर त णी या याकडे पाहत, याचं
करत

नर

ण

हणाल . तो ऑ फ़सव न घर चाललेला एखादा बॅचलर त ण असावा .

असं वाटत होतं . या या पाठ वर एक सॅकह होती .
“अहो , काह

ॉ लेम आहे का ? रा ीची वेळ, यात पाऊस , तु ह एक या ! “ तो

काळजी या वरात हणाला .

“ हं ! गाडी बंद पडल ये .” ती हणाल .
“ मग तु ह फोन क न कोणाला बोलवन
ू का घेत नाह ? “ याने
वचारलं .

“माझा फोनह पा यात पड याने बंद पडलाय ,” ती
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याने चमकून त याकडे पा हलं . हचा टाईम न क च खराब आहे . याला

पु हा वाटलं. फोनह बंद आहे .

“ओह ! काय करावं ? एक काम करतो, मी तु हाला ल ट दे तो . गाडी तु ह
उ या सकाळी ता यात या .”
ती र

याकडे बघत , अंग चोरत “ राहू दे “ हणाल .

“बरं , ठ क आहे . मी तुम यासोबत थांबतो ,बस येईपयत .”

“नको नको .आता या वेळेला बस कधी येईल सांगता येत नाह … जा तु ह .”
आता याने तचं नीट नर

ण केलं . ती खरं च खूप सुंदर होती . नाजक
ु शी .

तचे ओठ अन भुवया कं चत जाडसर हो या . पण यामुळेच तचा चेहरा

आणखी गोड भासत होता . तला गार लागत असावं . हात पोटाशी ध न , अंग
आवळून ती उभी होती .

अशा पावसात . त याकडे पावसाळी काह च न हतं . रे नकोट वगैरे . यामळ
ु े ती
भजल होती . तचे केस भजले होते . तचं मूळचं स दय आणखी खुलून दसत

होतं . यात तचा स
े भजलेला , अंगाला चकटलेला ... पांढरा

स
े . तचं

स दय आ हाना मक बनवणारा !
याला या पोर चं काह ग णतच कळे ना . याला उगा शंका आल क ती पोरगी
- तसल तर नाह ? पण तचे कपडे , खां यावरची मॅ चंग पांढर च पस पाहता ती
एकदम डसट मुलगी वाटत होती .चांग या घरातल . मग या वेळी इथे ? का
उगा नाटक करतीये , सो वळ अस याचं ?
या या वचारांनी वेगळं वळण घेतलं .
याने तचं नर
वाटत होती …

ण केलं . पोरगी दसायला तर छान होती आ ण सरळह
व चत चांग या घरात या पोर ह ... पैशासाठ ... पाऊस तसा

अचानक आलेला . ती बाहे र पडल असावी अन पावसात अडकल असावी .
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आकाशात ढगांची गडगड होती अन या या मनात वचारांची खळबळ ! तो
याचं कामह

वसरला .

याचे वचार ता

या या जोशात या या

गाडीसारखे वेगात पळू लागले . वेग याच दशेने ...

याला वाटलं , “साल ! जबरा आहे . भर पावसातह आग लावेलशी !”

तो त याजवळ सरकला . याचा हे तू ल ात येऊन ती लांब सरकल . याने
तचा हात धरला . तशी

णभर त या चेह यावर भीती उमटल .

“ ि लज , सोडा मला , “ ती

हणाल .

कदा चत पोरगी चांगल ह असावी . पण आता - ती पोरगी अशी आहे
का तशी ? या गो ट शी याला काह एक घेणंदेणं न हतं . याला
आयतीच शकार गवसल होती. आज एवढा मोठा ड ला मारला होता,
तो से ल ेट हायलाच हवा होता ! बस ! ...

तो याला जे वाटलं ते तला थेट वचार या या बेतात असताना , एका कारचे
दवे पावसा या धारांना चमकवताना दसले . त याह डो यांत चमक आल .
ती काळी कार यां याजवळ येऊन थांबल . तची काच खाल झाल .
आत राजा होता , तो

हणाला , “ कश !... “

राजा अन गाडी पाहून पाहून कश हसला . समाधानाने . आता पढ
ु चा वास
कारम ये होता . माग या सीटवर बसून , या पोर ला कुशीत घेऊन . बाईक
चोर ची होती . ती तथेच सोडायची होती . जरा र ता सोडून, आत कुठे तर .

आंधळा मागतो एक डोळा अन दे व दे तो दोन! तसं झालं होतं. मजा येणार होती.
आधी नुसता पैसाच होता अन आता पोरगीह ! ...

या आनंदात , राजा ढा या या आधीच आप याला येऊन कसा चकटला ? हे
या या ल ात आलं न हतं .

कशने एकदा राजाकडे पा हलं अन तो या पोर कडे आसस
ु ले या नजरे ने

पाहू लागला . तो त याकडे पहात असतानाच, याला कळ याआधीच
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सायले सर लावले या राजा या प तल
ु ातन
ू नघाले या गोळीने याचा वेध
घेतला होता. तो र

यावर कोसळला . या या नजरे त अ व वास होता . याचा

रे नसट
ू र ताने लाल झाला . मग अजन
ू एक गोळी . थेट काळजातच . हळूहळू
लालभडक र त वेगाने पा यात मसळू लागलं .
भर पावसातह

कश या छातीत आग लागल होती ! अन ती या पोर ने

लावल न हती ... या याच म ाने लावलेल .
वझल . कायमची !

णात ती आग पूण

राजा या चेह यावर ि मत पसरलं . कशची फाईल रफादफा झाल
होती .
पावसा या धारा कार या टपावर टपटप वाजत हो या .
ती त णी कारजवळ आल .

राजा हणाला , “ काजल , या याजवळची सॅक घे अन चल लवकर .”
तने कशजवळची सॅक घेतल . राजा समाधानाने हसला . कारण याचा लॅ न
यश वी झाला होता . आता तो खरं च राजा झाला होता . पैसा अन जोडीला
काजल !
कशला उडवायचं हे याने आधीच ठरवलेलं होतं . याला या पैशात वाटे कर
नको होता हणून .

काजलने तथे थांबायचं हे राजाने आधीच ठरवलेलं . ल

ठे वायला , वाटे त

पकअप करायला . तला कश मा हती होता ,पण कशला मा

ती मा हती

न हती . ते राजाचं गु पत होतं . कशला म ृ यू गाठणारच होता. काजलजवळ,
नाह तर पढ
ु े कुठे तर . ते न क च होतं !

तने सॅक घेतल . चेन उघडून हात आत घातला . यात या लॅ ि टक

बॅगम ये ठे वले या नोटां या बंडलांव न तने हात फरवला . तो गार पडलेला
पैसाह

तला उबदारच वाटला .
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याव न हात फरवताना त या बोटांना कशचं प तल
ू लागलं .

णात तने कशचं प तूल बाहे र काढलं आ ण राजाला गो या घात या .

शांतपणे , शांततेत . या याह नजरे त अ व वास होता . याह प तल
ु ाला

सायले सर लावलेलं होतं. फ त फट फट असा आवाज काय तो आला .
कशला गो या घालताना जसा आवाज आला तसाच. तो आवाज
पावसा या पा यात कुठे व न गेला .
याचीह फाईल ... !

बचारा कश ! याला या XXXX राजाची साथ सोडायची होती खर ;
पण आता तो नरकातह

याला सोबतीला होताच !

पावसा या धारा कार या टपावर टपटप वाजतच हो या .

तला राजा कधीच आवडलेला न हता . तो माणसात जमा न हता . कुठ याच

बाबतीत. तो साला जनावरासारखा तट
ु ू न पडायचा. अन आ ाह तो मेला
नसता तर थो या वेळाने याचं जनावरात

पांतर झालंच असतं !

राजाला उडवायचं हे तनेह आधीच ठरवलेलं होतं . असं नाह तर तसं !
तने मोबाईल ऑन केला आ ण कोणालातर फोन लावला .
फोन ठे व यावर तने तची टू ह लर सु

केल . ती एका झट यात चालू

झाल . आ ण ती भर पावसात नघाल . तशीच . भजत .

पाऊस बचारा. न वकार. मुकाट पडत रा हला अन पडतच रा हला . या मुकाट
पडले या दोन ेतांवर .

तलाह आता धं याचा कंटाळाच आला होता .
तलाह या पैशात, कोणीच वाटे कर नको होता !

{िबपीन सा गळे }
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"सखी मंद झा

ा तारका… आता तरी ये िशल का..येिशल का?".

पहाटे पाच वाजता मी बाहे र ा झोप ावर बसून गात होतो. "येिशऽऽऽल
का? येिशऽऽल का?" रा न रा न सू र इथेच अडकत होते..खाल ा सूरांत
मनाला समजाऊन पािहलं.. वर ा सूरां त दरडावणंही झालं पण नाहीच
दोनच श पण ातली आतता असं , अथांग, अगिणत, अमयाद,
अ
थ, अस ..
पुढे गावसं वाटतं होतं पण मन थांबले लं...ितथेच.. अजुनही "ती" वाट
पाहतं..डो ांत ा बा
ां त नकळत ाकुळता काठोकाठ भरलेली.
इतकी की, ा ाकूळते त एक अ
ा समु बुडाला असता.. ा
ाकूळते ा ा ीचा अंदाज लावणं फार फार किठण.. कदािचत मा ा
मनापे ा िकंब ना मा ा अ
ा- पे ाही ही ाकूळता खुप खुप मोठी
होती आिण िहला डावलून पु ढे जाणं णजे अश च.
का? कोण जाणे? पण आज सहज णून हे गाणं आठवावं.
सू र वाहात ाऊन िनघ ा ाआधीच काहीतरी बोचावं आिण
"ती" जाणीव ती सय नकळत मनात शतःपटीने दाटू न यावी आिण
कुठे तरी दडवलेलं ते ू र, िनदय , हलकट, कपटी, िनगरग
ेम पु ा
उफाळू न वर यावं आिण ा थो ा जाण ा थो ा अजाण ा भावनेतून
ास कोंडावा...
कोलमंडून जावं इतपत आपण अडकावं आिण
सु टकेचा य करताना आणखीनच गुरफटावं अगदी नामंजूर असलं
तरीही आिण तःला हरवून समिपत ावं.. समिपत हो ािशवाय
पयायच उरत नाही मग..सगळीच समपण काही उिचत नसतात आिण
अनुिचतही नसतात िकंवा समपणाला आपण उिचत आिण अनुिचताचं
मापदं ड लावूच शकत नाही..ते िमती माणेच असतं..असं णतात चौथी
िमती णजे वेळ..वेळे ा पलीकडे जाऊ शकतं नाही आिण अलीकड ा
वेळेत अडकलो तर चालू वेळेत जगू शकतं नाही.. थूल दे हाला काळ,
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थान, वेळेच बंधन असतं पण मनाला नाही..मन म मौला माणे रमेल
ितथे भरकटतं असतं आिण आज तर मनाला भरकटायला आयती संधीच
िमळाली होती.
"ती"ला पिह ांदा पािहले लं..ते ाच ा
ा ा ताया झंकार ा हो ा.
सं गीत िशकवणीत ा ा हा◌ॅ लम े भ ा पहाटे "ही" एकटीच पाय
दुमडून बसलेली..मोकळे सोडलेले केसं, हातात िवणा आिण िवणे ा
तारां वर सरकणारी लां बसडकं बोटं ..डोळे िमटलेले..चेहयावर गा ातले
भाव पुरेपूर उतरलेले..अगदी मु होऊन "ती" गात होती..
"मलमली ता
ऽऽ माझे..तु पहाटे पांघरावे..
मोक ा केसांत मा ाऽऽ..तु जीवाला गुंतवावे.."
ित ा सूरांतली "ती" आजवं मनोमन मी झे लली होती आिण ित ा
केसांतच काय? तर अ
ा मू ितमंत ित ात मी गुंतलो होतो..मी ही आता
डोळे िमटू न ितचे सूर कानात साठवतं होतो.. अहाहा! काय
आवाज..आवाजात साखरे ची माधुरी. अचूक सूर लागलेले आिण मनोमन
मीही ा सूरांत, ित ात आकंठ बुडालेलो. ितचं गाणं संपल तरीही मी
च..हलकेच डोळे उघडले..ती मा ाकडे च पाहत होती. थोडसं
सं कोच ासारखं झालं..धीर एकवटू न णालो "माफ करा असं चो न ऐकायचं न तं पण इथे आलो आिण तुम
सू रांनी मं मु झालो.. छान गाता तु ी."
"हरकत नाही.. आपणही िश
केला.

आहात का?" - िवणा

ा

व थत ठे वत ितने

"हो.. रोज पहाटे गु जी याय ाआधी येतो. आद ा िदवशीचा थोडा
सराव करतो मग गु जी आले की, नवीन िशकायला बरं पडतं" मी
सावरत सांिगतलं.
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"अ ा! तुमचंही गाणं होऊ ा मग.. ऐकू
गोड आवाजात ितने िवनं ती केली.

ा मलाही तुमचे सूर"

खरं तरं िम मंडळीत िकंवा एखा ा जमले ा मैफिलत खुप फमाईशी
याय ा पण ही फमाईश िन ळ खासचं आिण ती नाकारणं केवळ
अश च. मी होकाराथ मान हलवत िवणा ा तारा लाव ा. सर ती
आिण िवणेला वंदन करत मनात ा मनात थोडीशी तयारी करत सूर
लावला..
"गुं तता
हे कमलदला ा पाशी,
हा णयगंध परीमळे तु ा अंगाशी"
गाणं संप ावर ितने दोन ितनदा वाहवा करत मनापासून दाद िदली.
आयु ात िक ेक कौतुके झेलली, िक ेक ुतीसुमने मा ावर उधळली
गे ली आिण काही ऐकणायानी तर अगदी खशातू न पैसे दे ऊन वेगळी
दादही िदली पण ा दादे ला ते मोल नाही कारण ही दाद अनमोल आहे
िनदान मा ासाठी तरी आिण सदै व अनमोलच राहील.
.......................................................................................
ा िदवसापासून आ ी रोजच भेटत असू. आता सारखे योग जुळून येत
नसतात णून तर मी योग जु ळवून आणत होतो. वेळेची सांगड घालत
ितला पाहत होतो, भेटत होतो.
ित ा सूरांत, ित ात न ीच काहीतरी जादू होती आिण मी ित ात
वाहवत जात होतो. ा िदवशी सहज णून ितने गायलेलं "काय बाई सांगू? कसं ग सांगू..." हे गाणं ऐक ानंतर ती ही मा ात
वाहवत जात होती हे मा ा मनाला कळलं होतं. िकती सूचकपणे ितने
ेमात पड ाची ाही िदली होती ते ा आिण मी मा म तो म च
राहीलो. मनात असूनही भावना जाणूनही न
कारता तट थ राहीलो.
अनािमक भीती वाटत होती. केवळ ित ा गा ाला हसून दाद दे ऊन मी
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ते ा िनरोप घेतला होता. खरं तरं ती पहाट मा ा आयु ातली सवात
सुं दर पहाट होती.
पं खाना वर हवेत लहर ासाठी वारा यो िदशेने
िमळत होता, श ांना सू र जु ळत होते, फुलांतला ेमगंध च कडे पस
पाहत होता आिण मा ा मनात साठलेलं ते े म फ एकतफ न तचं.
ितचंही िततकंचं ेम बसलं होतं. ा ा दुसया िदवशी आगाऊपणा करत
मी ही "येिशल येिशल राणी पहाटे पहाटे येिशल,
तुिझया मािझया ेमाची पावती, साखरचुंबन दे िशल?"
हे गाणं सूचकपणे गायलं होतं. गात असताना ित ा गालांवर आलेली
लाजे ची हलकी लाली खु प काही सां गून गेली आिण ितथेच ा णी
आम ा ेमाची मूकसंमती आ ी एकमेकांना िदली आिण एकमेकांना
कारलंदे खल. सरावाने आिण ित ा सोबतीने गळा िविवध सूरांनी
बहरत होता आिण बहरले ा ित ा मा ा ग ातले सूर आणखीनच
सदाबहार होत होते. कधी चो न तर कधी िबनधा आ ी एकमेकांना
भेटत होतो. न ा ेमाची ती धुंदी आिण न ा ना ाचा गंध आम ा
अंतरं गाला सुवािसक करत होता. नवे करकरीत ेम आमचे िदवसागिणक
वाढत होते. भेटीतून आिण शातून िक ेक शहारे ते ा मी झेलले होते.
सं साराचे िक ेक सुखद
े उघ ा डो ांनी आ ी पाहीली होती
आिण ा
िहदो ांवर एकमेकांना घ धरत िक ेक हेलकावे
िहंदकळत आ ी खा े होते.
एकेिदवशी भेटाय ा वेळी ा नेहमी ा जागी "ती" आलीच नाही. सहा
तास ितथेच बसून ितची वाट पाहीली. ित ा काळजीने, र रीने डोळे
पाणावले होते ते ा आिण ते ा उमगलं ित ािशवाय िजणं णजे केवळ
तडफडणं आिण चरफडणं. ा िदवसापासून अजुनही मी चरफडतोय. ती
अचानक आली िन गेलीसु ा. कुठु नतरी मंद सुवास यावा आिण ा
सु वासाने धुंद होत असताना तो सुवास हळू हळू िवरत नामशेष ावा
अगदी तसचं "ती" मा ा आयु ात आली. ि ती ा दोन क ा
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उमल
नाही.

ाआधीच "ती" गे ली. कुठून आलेली, कुठे गेली काहीच माहीत

ानंतर तीन वषानंतर असेच एकदा को ापूरला मैफलीसाठी गेलो होतो.
ासपीठावर तःला सावरत रिसक े कांना अिभवादन क न अलगद
डोळे िमटू न मी सूर लावला "सखी मंद झा

ा तारका..आतातरी ये िशल का? येिशल का?

येिशल का वर डोळे उघडले आिण सहजच पिह ा रांगेत माझं ल गेलं.
डावीकड ा खुच त "ती" बसलेली. अगदी समाधी लागावी तशाच तं ीत
"ती" एकटक मा ाचकडे पाहतं होती. मोरिपशी शालूत ितचं उजळलेलं
प पा न मा ा मनात आनं दाचे कारं जे उडणार इत ातच ित ा
ग ात असले ा चकाक ा सोनेरी मं गळसू ाकडे माझं ल गेलं आिण
हात थरथर कापू लागले आिण ओठांवर कंप सुटुन मी 'येिशल का येिशल
का' वर अडकून पडलो आिण मदूपयत काही जािणवा, काही संवेदना
पोहचाय ाआधीच ा ितथेच ासपीठावर कोसळू न मी गारद झालो. तो
कायमचाच!!
आजही ा मृ ूनंतर ा जगात माझा आ ा ा
घरांत ा
झोप ावर बसून ाच आशेने आिण ाच अनािमक वे ा ओढीने तेच
सू र तेच गाणं िक ेक यु गे झाली तरी आळवत असतो कारण ज संपला
तरी ओढ तीच आहे, ेमही तेच आहे आिण सूरही तेच आहेत. कदािचत
कधीतरी ा सूरांनी मं मु होऊन कधीतरी ती येईलच ना आिण
कधीतरी ा अ
नसले ा जगात सारं काही िवस न ती माझे सूर
ऐकले च ना? आिण किधतरी सूरांतली माझी ओढ ितला िदसलेच ना आिण
पु ा ाच पिह ा ओढीने ती मा ाबरोबर येईलच ना.

{अजय च ाण}
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तचा दाह मला सहन होत न हता.. तलाह वेदना होत असतील याची ख चतह जाण
न हती मला.. ती उ हाचा अंगार झेलत धरण केले या मौन ताला आता पयत या
सरले या वषात ओळखलेच न हते मी.. दसायची मला जाता-येता ती शु क भेगाळलेल
जमीन.. लोकांकडूनह ब याचदा ऐकायचे मी "काय हा उ हाचा तडाखा, पा याचा थब

नाह बचार ला.." पण "ती" तर ह शांत गंभीरपणे सोसतच राहायची.. मा या मनांत
वचार यायचा, नसगाचा नयमच आहे हा उ हानंतर पाऊस पडणारच, यात वाट
पाह यासारखं आ ण हळहळ यासारखं काय आहे ..! लोकांचे उसासे आ ण खंत पाहून

मनांत हसू यायचं, अन ् वाटायचं क आता पाऊस पडला क हे च लोक हणणार "काय
बाबा पाऊस, थांबायचं नावचं घेत नाह "..

.. पण असा वचार करणा या मला आज अचानक काय झालं होतं.. या भेगाळले या
ज मनीचा दाह मा यापयत का पोहोचत होता.. तने वा णराजाला घातलेल आत हाक
मा या कानांत का घुमत होती.. तची आकाशाकडे लागलेल भकास नजर मा या

डो यांत पाणी का आणत होती.. त यासाठ आज माझे हात दे वासमोर का जोडले गेले
अन ् का हणाले मी दे वाला.. "हे पालनक या, आज या तहानले या धरणीला त ृ त कर..
तु या असं य जलधारांनी तला हाऊ घाल.. चंब चंब कर तला.. का कशासाठ ..?

क , धरणीची अन ् माझी आस एकच होती! उ हात होरपळून गेले या तला आ ण

आयु या या वाटे वर अचानक काटा तले या मला, एकच गो ट हवी होती.. एक हळूवार
फुंकर.. एक थंड हवेची झुळूक जी परत एकदा दोघींनाह प ल वत करणार होती.. या

कडक उ हाचा अन ् तले या का याचा दाह सोस यानंतर पु हा न या अंकुरासाठ ..
नवीन चैत यासाठ .. नवीन आ हानांसाठ समथ करणार होती.. यामुळेच आ ह

दोघीह , ाण कंठाशी आणन
ू " याची" वाट पाहत होतो.. या रखरख या भव
ू रती तझ
ु ा

रम झमणारा नाच बघायचाय.. तु यामुळं आनंदानं हाहणार ती पाखरं बघायचीयेत..

व णराजा धावत ये..

आज प ह यांदाच मला सग या ाणीमा ांची दया येऊ लागल .. गाय, कु ी, बैल

यांनी चंड उ हात वतः या तहान भक
ू े ची आग कशी शमवल असेल हा
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अगद प ह यांदाच पडला.. आज प ह यांदा मला वतः मधून बाहे र पडून खरं व व

ब घत याचा अनभ
ु व आला.. तीच झाडी, तेच प ी, तेच ाणी जे मी रोज बघायचे, पण
आज यांचं अि त व जाणवत होतं.. यांची गरज जाणवत होती.. अन ् कळत होतं क

नसगात आ ण जीवनात कती सा य आहे .. आज मला सग या पशुप ांतल सजीवता

जाणवत होती.. यांची आ ण माझी खर गरज जाणवत होती.. .खरं तर, पाऊस माझी

गरज न हता.. पण यामुळे येणारा आ हाददायी अनुभव आ ण चैत य मा या गरजेचं
होतं.. पण यामुळेच जागेपणीह

व नात असले या माझे डोळे उघडले.. मी

मा या य त र त मा याभोवती असले या जगाचा सू मपणे वचार क लागले..

नसगाचा आ ण जीवनाचा पर परांशी संबंध जोडू लागले.. आ ण, आ ण, पेच आपोआप

सुटत गे ला..

का यामुळे कु प होतो, आ ण यानंतर होणारा ास खूप भयंकर असतो या

भीतीमुळेच मी पार कोलमडून गेले होते.. पण नंतर ल ात आलं.. क हा काटा काह

बाभळीचा न हता.. आ ण अनवाणी चाललं क पायांत काटा मोडणारचं ना.. असे काटे
मागातून काढत पुढे चालायचं असत.. शेवट का याचा धमच आहे पायांत घुसणं, पण

यामुळे कोणी चालणं तर सोडत नाह ना.. हो पण अनवाणी चाल याची मा चांगल च

सजा मळते हे दे खील कळून चक
ु ले.. हळूहळू वेदनांची ती ता कमी होऊ लागल .. पण
ू

वेदना शम यासाठ , काळ हा सव आजारांवरचं रामबाण औषध आहे असंच हणतात..
अशी मनांत वचारांची गद सु असतानाच वर आकाशात ढं गांनीह गद केल . थंड

थंड हवेची झुळूक अंग शहा न टाकत होती.. प ांचा कल बलाट, गाईवासरांचं हं बरणं,

झाडं वेल आनंदाने डोलू लागल ..इत यात वीज चमकल , अन ् या पाठोपाठ ई वरा या

खळखळून हस याचा आवाज झाला.. अंगाची लाह लाह करणा या या ती तडा यातून
थंडावा दे णार ती गार हवेची झुळूक.. ती हळूवार फुंकर..

..आ ण..आ ण, परमे वराने हाक ऐकल .. तो आलं.. बरसला.. आप या असं य जलधारांनी चंब

चंब केलं तला.. मातीचा सुगंध पसरला.. धरणीला त ृ त केलं.. ती ह आनंदानं हाऊन नघाल ..

इतके दवस मौन ताने दाह सहन करणार ती, मनमोकळे पणाने हसल .. सगळीकडे आनंद आनंद
झाला.. ज मनी या या राकट भेगा क या कोण जाणे एकमेकांत वल न होऊन अ

य झा या..

या आभाळानी तला असं य वेदना द या, यानेच त या वेदनांवर हळूवार "फंु कर" घातल ..
{डॉ.

ागता पांडव}
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िनरं जन आिण मधू दोघे बिहण-भाऊ. िनरं जन मोठा तर मधू लहान. दोघांची अगदी
चां गली ब ी जमत होती. िनरं जन हा खूप शार आिण सालस होता. तर मधु अगदी
ा ा िव
मधु खूप खोडकर आिण लाडावलेली होती. मधूचा
ेक ह हा
ितचा भाऊ िनरं जन कुठ ाही अटी न ठे वता पूण करत असे.दादा... मला ना आज
आप ा शाळे ा बाहेर ा आजी बसतात ना ां ाकडची िचंचा आिण बोरं हवी
आहेत. मग काय िनरं जन ने लगेच ती घेऊन िदली णून समजा.. मधु आिण
िनरं जन घराम े सु ा आईसमोर एकमेकां ा चुकीत अगदी भागीदार होत
असत.जर आई मधूला रागवत असेल तर िनरं जन समोर यायचा. आिण िनरं जन ला
रागवत असेल तर मधू समोर यायची अगदी "उं दराला मांजर सा "...मधु आिण
िनरं जन ची आई गृिहणी होती. आिण ांचे बाबा कोटात टायिप
णून काम
करत. बाबांचा
म अगदी कत िन आिण जबाबदार होतं आिण आई
अगदी शांत आिण मनिमळाऊ भावाची होती िनरं जन आिण मधू च हे छोटं सं
कुटुं ब.िनरं जन आिण मधु ची आई यंपाक घरात सतत काहीतरी ठे वायची. याची
कुणकुण मधूला खूप आधीच लागली होती. पण ािदवशी जे ा आई मधु आिण
िनरं जनला गो ा िब
टां साठी पैसे दे त नाही ते ा मा मधू िनरं जनला
सांगते,अरे दादा,.. ऐक ना आईने आप ाला आज का बरं पैसे िदले नसतील
रे ...??िनरं जन णतो, अग मधू असेल काहीतरी अडचण णून िदले नसतील
आईने... मधु णते, नाही रे दादा... मी आईला खूप िदवसांपासून पाहते ती सतत
यंपाक घरात काहीतरी लपवत असते.मी एकदा पािहलं ना आईला.. िनरं जन
णतो, मधू असं काही नसेल तू उगाच आईब ल तसा िवचार करतेस..मधू
िनरं जनला णते, "दादा तू पैज लावतोस का..मा ाबरोबर"?..पैज कसली पैज..?
िनरं जन िवचारतो. "दादा आई खरच यंपाक घरात काहीतरी लपवते" हे जर खर
असेल तर तू मला दोन लेमन गो ा ाय ा.िनरं जन िवचारतो, अगं पण
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आप ाला कसं कळे ल की आई खरं च यंपाक घरात काहीतरी लपवतेय ते..? दोघे
अगदी णभर िवचार करतात तेव ात बाबा घरी येतात बाबा आ ावर आईला
सांगतात उ ा आप ाला कुलकण काकां ा घरी स नारायणा ा सादासाठी
जायचं आहे . लवकर आिण छान तयार ा.रा ी ा जेवणानंतर मधु आिण िनरं जन
बाबांकडून एक छानशी गो ऐकतात व झोपतात. दु स या िदवशी मा आई चां गली
तयारीला लागते . ते ा मधु आिण िनरं जन यांची काहीतरी कुजबुज चालू होते. आई
िवचारते,'काय रे काय चाललय तुम ा दोघांचं'..? 'चला पटकन तयारी करा
बरं '.स नारायणा ा पूजेचा साद हवा आहे की नको दोघांना..?तेव ात मधु
णते, "आई आ ाला की ने बाईन
ं ी खूप सारा अ ास िदला गं..." मग मी आिण
दादा आ ी दोघं घरात अ ास करत बसतो तोपयत तू आिण बाबा या जाऊन "
आईला थोडं आ यच वाटतं.. इतर वेळेस अ ास न करणारी मधु आज इतकी
कशी काय शहा ा मुली सारखी वागतेय...?मग िनरं जन ने सु ा मधु ा
आवाजात आवाज िमसळला. व घरीच बस ाचा ह क लागला. शेवटी आई
तयार होते. व तसं बाबांनाही सांगते. आई आिण बाबा दोघेही पुजेसाठी
जातात.आिण इकडे मधु आिण िनरं जन ची पैज चालू होते . यंपाक घरातला कोपरा
न् कोपरा िपंजून काढतात हे दोघं .
!!....बास.. खूप शोधलं बाबा कुठे च काही
िमळालं नाही. िनरं जन णतो, "मधु तू पैज हरलीस". नाही रे , "दादा तो बघ ना तो
क ा रािहला न....आपला बघायचा" मधु णते .
िनरं जन णतो, "अगं वेडी आहेस का मधु ..? तो क ा एव ा उं चावर आहे . माझा
हात पण नाही जात बुवा.अरे दादा, िवसरलास का तू आपण झाडावरची बोरं ,
िचं चा,कै-या कशा तोडत होतो. अगदी तसंच हा क ा आपण बघूयात.. णजे..?
िनरं जन िवचारतो. अरे दादा, तू खाली वाक मी तु ा पाठीवर उभी राहते आिण
पाहते िनरं जन थोडासा घाबरतो.पण मधू साठी तो तयार होतो िनरं जन ा पाठीवर
मधु चढते आिण तो क ा उघडते तर आत म े दोन िपतळे चे छोटे से डबे ठे वले ले
असतात.मधु ते डबे घेते आिण िनरं जनला दाखवते. िनरं जन णतो, काय असे ल या
ड ात..?
मधु णते, बेसनाचे लाडू...?
िनरं जन हसतो आिण णतो बेसनाचे लाडू असते तर आईने आप ाला ते कधीच
िदले असते असं लपून ठे वले नसते .अरे दादा, हे बघ यावर आप ा नावा ा िच ा
पण लाव ा आहेत. बघू, बघू िनरं जन पाहतो. आता मा दोघांची उ ुकता िशगेला
पोहोचते. आिण णाचाही िवलंब न करता ते डबे उघडून बघतात. आिण आत म े
ा दोघांना खूप सारी नाणी व नोटा िदसतात.मधु णते , हे बघ दादा याचा अथ
आई आप ा खाऊचे पैसे याम े ठे वत होती तर...
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िनरं जन णतो, अगं मधु हे बघ याम े िच ा ठे व ा आहेत तर.. थांब आपण वाचू
ा... िनरं जन च नाव िलिहले ा ड ात जी िच ी िलिहली होती ात असं िलिहलं
होतं िक, हे पैसे मी मा ा िनरं जन ा सायकल साठी ठे वलेत ाचा वाढिदवस
आला िक ाला याच पैशातून ाची आवडती सायकल घेईन....मधू ा ड ात जी
िच ी होती ात िलिहलं होतं की मा ा लाड ा मधू साठी छूम् छूम् वाजणारे
पजण या पैशातून घेईन... मधु आिण िनरं जन एकमेकांकडे अगदी बघतच राहतात
िनरं जन ा डो ात अ ू तरळतात..दादा खरं च आई आपला िकती िवचार करता
ना रे .....! हो, मधू आई आप ासाठी खूप काही करते...मधु िनरं जन ा डोळे पुसते
आिण णते दादा ही पैज तूच िजंकलास... नाही मधु खरं तर आई इतके िदवस
आप ा पासून काहीतरी लपवत होती व आप ाला खाऊचे पैसे पण दे त नसायची
ते खरं तर यासाठीच....आपण आईला चुकीचे समजलो पण आई आपला खूप पुढचा
िवचार करते गं .... िनरं जन णतो...
मधू िनरं जनला णते, दादा आपण आईला खरच खाऊसाठी पैसे नकोत मागायला
िकती आिण काय काय करते ती आप ासाठी..
िनरं जन णतो, मधू आता आपण पण आईसाठी काहीतरी करायचं .......करायचं
पण न ी काय करायचं...?मधु िवचारते.
िनरं जन णतो, आपण ही आईने िदलेले खाऊसाठी चे पैसे गोळा करायचे आिण
ा पैशातून आई-बाबांसाठी काहीतरी भेटव ू ायची...मधु अगदी हसतच तयार
होते. िनरं जन णतो, मधु आता हे डबे िजथे होते ितथे ा िठकाणी ते ठे व
बरं ....ए...दादा आपण या जागेला एक नाव ायचं का..? नाव..? कसलं नाव..?
िनरं जन िवचारतो.
दादा आपण की ने याला "आईचा चोर क ा" असं नाव दे ऊयात.. िनरं जन हसतो
आिण हसतच मान हलवतो..
{रे

ा अंकोलीकर - ढवणे
९४२१४७३५७५}
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सुिनता घाईघाईने फोनजवळ पोहोचली. के ाची घंटी वाजत होती. पण नळ चालू
अस ाने ितला ती लवकर ऐकूच आली न ती.
"हॅलोऽ"
"हॅलो ताई, कधीची फोन करतेय. कुठे होतीस?"
"अगं बाथ ममधे होते. ऑिफसला जातांना कपडे िभजवून गेलेले, आ ा धुतले ."
सुिनता हात नॅपकीनला पुसत णाली.
"बरं ऐक ना, ा ा आईचा नकारच आहे आम ा ल ाला! खूप समजावले, पण
काही उपयोग नाही झाला. कसं करायचं आता?"
"ह

...बाकीचे?

ाचे वडील, बहीण काय

णतायेत?"

"आता आई नाही णतेय णून विडल पण ग च आहेत. ांचे मत काही कळले
नाही. बिहणीची संमती आहे. ितने पण ित ापरीने य केला. पण ते काही
ऐकेनात."
"मग आता कसे करायचे? तू

ा

ाशी बोललीस का?"

"हो. आमचे बोलणे झालेय. ाची बहीण व तू लांबलांब का होईना, पण एकाच
शहरात राहता. ितचे णणे आहे की ित ा घरापुढे मांडव घालून ल लावूयात.
णजे ित ा आईला आप ावर जा राग धरता येणार नाही."
"हो ते पण खरे च णा! मुलगीच मदत करतेय ट ावर िवरोधाची धार जरा
बोथट होईलच. पण आप ा घरातले तयार आहेत का?"
"दादा तर
नाहीच णतोय, आई ाला हो ला हो करतेय. नीट काही बोले ना.
पण मधे च होकार अस ासारखी पण वागतेय. जाऊ दे . तुला ा ा बिहणीकडे ,
शिमताकडे जाऊन बोलावे लागेल. तयारी करावी लागेल. आ ी ल ा ा आद ा
िदवशी येवू. हळद आधी क , दु स या िदवशी सकाळी ल . दु पारी परत घरी येवू
पण!"
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"चाले ल. थांब, ितचा प ा, फोन नंबर दे . मी िल न घेते." फोनशेजारची डायरी
घेवून ितने पेन उघडला आिण धाकटी सांगत असलेली माहीती िल न घेतली.

ऑिफस सांभाळू न, घरचं क न जमेल ितत ा तातडीने ती शिमताला भेटली.
शिमता फारच उ ाहात होती. भावा ा ल ाचा आनंद की आईवडीलां ा
मज िशवाय ित ा दारात लागणा या ल ाचे ील? सुिनता िवचार करत राहीली.
एक काम करता करता शिमता ा भावाला आधी धाकटीब ल वाटायला
लागलेले. पण जात वेगळी, एकुलता एक, घ न िवरोध होणार हे न ी! णून तो
काही वष ग च होता. तसे ाचे घरी येणे जाणे होतेच. धाकटी ा ल ाचे बघायला
लाग ावर ाने दबकतच ितला िवचारले. ितने घरी सांिगतले.

मुलगा चां गला होता. तः ा पायावर उभा होता. पहा ातला होता. अजून काय
हवे! पण केवळ िवरोध करायचा णून भावाने िवरोध केला. आई ा ावर
अवलंबून. ती ालाच साथ दे णार हे ओघानेच आले. मधलीचे पण ल मॅरेजच होते,
ते थाटामाटात लावून िदलेले.

सुनीताला ा िवरोधाचे कारण काही कळले नाही. शेवटी ितने आपला िनणय
िदला आिण ग बसली. धाकटीने ितचा पदर धरला आिण पुढे सरकली.

आता ल ाची तारीख प ी झाली. ा ा आईवडीलांचे मन वळव
अजून सु च होते. पण ल
ाच तारखेला लागणार हे न ी झाले.

ाचे य

सुिनताची धावपळ सु होती. ल ासाठीचे दािगने, कपडे सगळे शिमताने पसंत
केले. पण मम णायला सुिनताला जावे लागले. विडल न ते. घरातले शेवटचे ल
णून ितने वेळ काढू न सव केले. खरे तर ा धावपळीने ती दमून गेली.
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ल ा ा आद ा िदवशी धाकटी व घरातले शिमता ा घरी पोहोचले. सुिनताचे घर
लांब, वासात िवनाकारण वेळ जाईल णून शिमताने ित ाच घरी थांबायला
लावले. एका रा ीचाच
होता. धाकटी तर कधीच ां ा घरातली झाली होती.

सकाळी लवकर आव न सुिनता, ितचा नवरा, मुलगा ल घरी पोहोचले. मोजकीच
लोकं ल ाला बोलावली होती. शिमता नटू नथटू न िमरवत होती. आपले आईवडील
ल ाला आलेले नाहीत याची ितला िफकीर िदसली नाही. सुिनताला उगाचच वाईट
वाटले. एकुल ा एका मुला ा ल ाला आईवडील नसावेत! िकती दु दव.

ती शिमता

ा घरात गेली. धाकटी कुठे िदसेना.

"अगं, ती गौरीहार पुजतेय." शिमताने ित

ा तोंडावरचे

िच

पा न उ र िदले.

"कुठे ?" सुिनता ा ममधे गेली. धाकटी तयार होवुन, सजून धजून गौरीहार पु जत
होती. चेहरा उजळला होता, पा न हसली आिण परत पुजेत म झाली. सुिनताला
हसायला आले. ल अजून लागले पण न ते. धाकटी परकी झाली होती.

काही िमिनटातच शिमताने ांना मांडवात पळवले. भाऊ, विहनी, आई ितथे च
होते. ल ाचा आनंद ां ा चेह यावर कुठे च न ता. बांधून घात ासारखे ते एका
कोप यात बसले होते. सुिनताने एक िन: ास सोडला.

ल वेळेवर लागले. फोटो काढू न झाले. होमहवन सु
भार ासारखे झाले.

झाले. मं ांनी वातावरण

"ताई, तू व दाजी क ादान करा हं!" धाकटी पाया पडतांना कुजबुजली. सुिनताने
होकाराथ मान हलवली. तसेही भाऊ क ादानाला बसला असता की नाही कोण
जाणे?

क ादानाचा िवधी सु कर ासाठी भटजी ंनी आवाज िदला. सुिनता व ितचा
नवरा पु ढे सरकले. भटजी सांगत होते तसा िवधी पार पडला. धाकटी आता
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लौकीकाथाने परकी झाली. डोळे भ न येत होते. कसे घाईघाई ल लावले!
सुिनताला कानकोंडे वाटू लागली. िवधी संपले. पा णे जेवायला ठरवले ा
लं चहोमकडे वळले. हसतखेळत जेवणं पार पडली.

जेवण झा ावर सगळे परत मांडवात आले. सं ाकाळ झालीच होती. उ ं उतरत
होती. िनरोप घेवून िनघावे णून सुिनता शिमताला, ित ा घर ांना भे टली.
सवाचे आभार मानून ती भाऊ, विहनी व आई बसली होती, ितथे आली. ती लोकं
पण ितथू नच परत जाणार होती. सुिनता काही बोलणार ितत ात ितची आई डोळे
पुसू लागली. धाकटीसाठी असे वाटू न सुिनताचे पण डोळे भ न आले. ती
समजूतीखातर काही बोलणार इत ात आई णाली,
"दादाने करायला हवे होते, माझी फार इ

ा होती."

"काय?" न कळू न सुिनताने िवचारले.
"क ादान्....विडलांनंतर भाऊच बापा ा जागी असतो. तू करायला नको होते .
ाला णायला हवे होतेस, क ादान कर णून!" सुिनताकडे रागाने बघून ती
मागे वळू न बॅग भ लागली.
मनावर मणामणाचे ओझे घेवून सुिनता तशीच बघत उभी राहीली. डो
तसेच आत ा आत आटू न गेले.
{िवनीता माने}
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(कथेतील सव पा ं ही 'िदल दो ी दु िनयादारी' ा झी मराठी वरील लोकि य
मािलकेतील आहे. ही मािलका आता चालू असती तर नेमकं
ा िम ांनी काय केलं
असतं हे िलह ाचा हा य . पा ा ब ल सांगायचं तर, छे ांना कोण ओळखत
नाही
ेकाला हे वा वाटावा अ ा ा अनो ा मै ीला कोण िवसरे ल. तर 'िदल
दो ी दु िनयादारी - भाग कोरोना आला रे ')
बादल पे पाँव है, या छूटा गाँव है अब तो भई चल पड़ी, अपनी ये नाव है बादल पे
पाँव है .
कैव :ा बात है िमनल आज एकदम खुशीत आहेस तू. झालंय तरी काय
असं? लॉटरी लागली की ऑनलाईन जािहरात िमळाली एखादी?
िमनल:- अरे आता शूिटं ग ला परिमशन िदलीय goverment ने आिण मला एक
ऑिडशन चा कॉल आलाय. 3 मिह ाने आज बाहेर पडणार. जाम भारी वाटतंय
यार.
आशू :- िमनल बाहेर नको जाऊ ते पोलीस जागा बघून मारतात लय दु खतं गं . आई
आई गं!! ताई खायला दे ना काहीतरी.
कैव
सग

:- बाळ आशूतोष िबन कामाचं बाहेर पड
ां ना नाही मारत.

आशू :- हे बघ कैव
बोलू नको.

मला काम होतं

ावर मारतात पोलीस उगाच

णून च बाहेर पडलेलो मी उगाच काहीही

अॅना :- हो अशु ा िकंजल चा श हरवलेला तो सापडला नसता तर काय झालं
असतं ित ा दातांचं.
(सगळे जोरदार हसतात)
आशू :- असू दे काहीही िकंजल इज माईन, ित
दे ना काहीतरी भूक लागलीय.

ा साठी कायपण.ताई अगं खायला

सुजय :- एक िमिनट थांबा रे सगळे . हे बघ िमने बाहेर ा रोगाने थैमान घातलंय
अ ा प र थतीत बाहेर पडणं गरजेचं आहे का? ऑिडशन तर ायचीय
ऑनलाईन दे . का उगाच िवषाची परी ा घेतेयेस.
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रे ा :- आशू हे घे पोहे . िमनल, सुजय बरोबर बोलतोय काय आहे ते घ
बाई उगाच बाहेर नको पडू.

न कर

िमनल :- हे बघ सू ा माग ा 3 मिह ा पासून काम नाहीये. घरचे रट वगैरे पण
भागत नाहीये, हा आता तू घेतोयस संभाळू न पण आता थोडे तरी हात पाय
हलवायला हवेत की.
सुजय :- मी घेतोय ना संभाळू न, मग कशाला बाहेर पडतेयस तसही ऑिडशन आहे
काम असतं तर चाललं असतं पण अजून न ी काहीच नाही मग का ?
िमनल :- अरे काम िमळवायला ते आधी दाखवावं लागतं चांगलं वाटलं की िमळे लच
की, काम िमळत नाही णून य करणं थोडी सोडून चालणारे . आिण एर ी
टाय टाय बट डो
ाय चं ले र दे णारा तूच नको णतोयस.
कैव :- तो नको णतोय
प र थती िनवळली नाहीये.

ाला कारण आहे िमनल बाहेर अजून

णावी तशी

िमनल :- हो पण घरी िकती िदवस बसणार आहोत. थोडीफार से ंग होती ती पण
संपत आलीय. सुजय वर िकती जबाबदा या टाकाय ा. ात ालाही अधाच
पगार िमळतोय तोही वेळेवर नाहीच.
रे

ा :- हे काय अॅना तू का तयार होऊन बसलीयस घरी.

अॅना :- रे
मा .

ा, मी पण बुटीक ला जाणारे आज पासून. िमनल हे घे तुला मॅिचंग

िमनल :- थांकू ब

ा.

सुजय :- १ िमिनट, तु ी सग ांनी कुणाचं ऐकायचं नाहीच असं ठरवलंय का ?
नाही करा जे मनाला येईल ते कुणीही ऐकू नका माझं.
िमनल :- अरे सुजय िचडू नको रे . बघ मा
आहे gloves घातलेत, बॅगेत
सॅिनटायजर आहे आिण पाणी बॉटल पण घरातून भ न घेतलीय. बाहेर काही
खाणार नाही ॉिमस!
सुजय :- ठीक आहे जा तु ी पण ल ात ठे वा. काहीही झालं तरी तोंडाव न मा
नाही काढायचा सतत हात धुवायचे, कोणाला शेक हँड नाही करायचं आिण रे ा
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ांना घ नच खायला बांधून दे नाहीतर नालायक पोरी बाहेर खातील आिण
आजारी पडतील.
िमनल, अॅना, रे

ा, कैव

, आशू :- हो बाबा, तु

सुजय : नालायक आहात रे तु

ी

णाल तसं.

ी खरं च.सुधारणार नाही कधी.

िमनल ऑिडशन ला जाऊन येते आिण दाराची बेल वाजवते. सुजय ितला कॉल
करतो
िमनल :- अरे मी आलेय बाहेर इथ

ा इथे काय कॉल करतोयस.

सुजय :- हो मला मािहतीय िमनल तू अिलयेस ते. आता मी काय सांगतोय ते ऐक,
घरात आलीस की इकडे ितकडे हात लावायचा नाही
कैव

:- अरे

ॉलर ती दमून आलीय ितला घरात घे आिण मग दे तु

ा सूचना.

सुजय :- १ िमिनट तू म े बोलू नकोस मी जे करतोय ते मह ाचं आहे तुम
सग ां ा भ ासाठीच करतोय सगळं .
कैव

ा

:- ितला घरात घे आिण मग कर भलं.

सुजय :- १ िमिनट कैव
िमनल :- सू

ा तू नंतर भांड

ा

ाशी आधी दार उघड.

सुजय :- हो उघडतो पण तू आलीस की तुझं सामान दारा ा मागे ठे वायचं आिण
लगेच बाथ म म े जाऊन अंघोळ करायची आिण कपडे धुवून बदलून मग
काहीही कर तू घरात.
िमनल :- सू

ा तू दार उघडतो की तोडू आता?

सुजय :- सांिगतलेलं ल ात आलं असेल तर उघडतो
िमनल :- होरे बाबा आलंय ल ात.
(सु जय दार उघडतो आिण िमनल आत येते)
असेच 3 िदवस जातात आिण जे घडायला नको होतं तेच घडतं. िमनल ा ऍड ची
शूट करत होती ा कृ मधील काही जण खोक ा चा ास होतोय णून येत
नाहीत. आिण थो ा वेळाने ते कोिवड पॉिझिट अस ाची ूज येते आिण
शूिटं ग कॅ ल होते . िमनल कैव ला फोन करते.
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कैव

:- बोल िमनल, ेक िमळाला वाटतं फोन करायला.

िमनल :- अरे शूट कॅ
कैव

ल झालंय.

:- अरे वाह, मग पाट क

िमनल :- कैव
कैव :- अ
पोचतो मी.

या.

, फालतूिगरी क
ा

नको फोन म

े घुसून मा रन.

ायला यायचंय का ? तू मला लोकेशन पाठव शू

िमिनटात

िमनल :- अरे ऐक िनघू नकोस
कैव

:- मग काय वेळ जात नाही

णून फोन केलायस का ?

िमनल :- तू ऐकशील तर बोलेन ना?
कैव

:- बर बोल

िमनल :- अरे काल आम ा सेटवर ा २ मुली आजारी पड ा
साठी नेलं, आिण आज ांचा रपोट पॉिझिट आलाय आज.
कैव :- अरे रे ! वाईट झालं, होतील ब या पण
संगतेयस घरी ये आरामात बोलू.
सुजय :- काय रे कोण आहे ? गल
कैव

णून

ांना टे

ा लवकर. पण तू हे फोन वर का

ड वगैरे का ?

:- नाही बॉय ड

सुजय :- िमनल आहे वाटतं, ितला डायरे

घरी ये

णून सांग उगाच भटकू नको.

िमनल :- ये बावळटांनो मी फोन पकडून बसलीय तुमचं काय चाललंय
कैव

:- तेच

णतोय घरी ये बोलू आपण.

िमनल :- भडी डो
कैव

:-

ात जातोयस हा कैव

ॉलर, घे िमनल ला तु

तू. तू सू

ा ला फोन दे

ाशी बोलायचंय.

सूजय :- बोल िमनल ऐक ना ?
िमनल :- सू
वाटतेय.

ा अरे मला थोडी सद जाणवतेय घसा पण खवखवतोय, कणकण

117

{ पंदन २०२०}

सुजय :- अगं, मग घरी ये रे

ा

ा हातचा आलं घातलेला चहा पी बरं वाटे ल तुला.

िमनल :- अरे सू ा मा ा सोबत असणा या मुली ंनी काल टे
पॉिसटी आलीये आिण आता मलाही झालाय असं वाटतंय.

केली,

ांची

सुजय :- १ िमिनट, िमनल तुला आज prank करायचा मूड आहे ना, मी मुळीच
फसणार नाहीये तु ा prank ला.
िमनल :- सू
ठे वते.

ा अरे असं का करताय तु

ाला कळत नाहीये का जाऊदे मी फोन

सुजय :- अगं तसं नाही ऐकून तरी घे (एवढं
कैव

:-

णे पयत िमनल फोन ठे वते)

ॉलर काय झालं

सुजय :- कोरोना
कैव

:- हो िमनल बोलली मला ित

ा मैि णी ंना झालाय

णून.

सुजय :- अरे िमनल ला
रे
कैव

ा :- अरे दे वा (रडायला लागते)
:-

ॉलर, डोकं िफरलंय का तुझं? काय बडबडतोयस तू?

सुजय :- अरे मी नाही ती
कैव

णतेय

णजे ितला शंका आहे

:- अरे मग ितला घरी ये आपण बघू काय ते

सुजय :- अरे पण ितला खरं च असेल तर आप

णून सांगायचं ना ?

ाला ही होऊ शकतो.

कैव :- अरे आपली िमनल आहे ती, ित ामुळे आप
एवढा ाथ असशील असं वाटलं वतं मला.
सुजय :- अरे कैव

, तुला वाटतेय

ा

ा पे ा जा

ाला काय होणारे . सू

ा तू

मला ितची काळजी आहे.

कैव :- तु ा वाग ातून िदसतेय ते. एक काम कर तू राहा इथे मी जातो िमनल
कडे होउदे काय ायचंय ते.
आशू ,अॅना रे

ा :- थांब कैव

आ

ी पण येतो.

सुजय :- १ िमिनट, थांबा सगळे िमनल ने फोन कट केलाय ितला आधी फोन करतो
मग जा तु ी.
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आशू :-

ीकर वर टाक

ॉलर फोन

सुजय :- हो टाकतो
िमनल :- हा बोल सू

ा

सुजय :- िमनल िनघालीस का तू?
िमनल :- डो
झमे ात.

ावर पडला का तू? मी घरी आले की सगळे अडकतील

कैव :- काही होत नाही िमनल तुला आ
सुजय ला बसुदे ाचं घर कुरवाळत.
आशू :- हो िमनल तू लोकेशन पाठव आ

ी येतोय सगळे तु
ी शु

िमनल :- ये १ िमिनट कोणीही येऊ नका. सुजय
अॅ ना :- काय बरोबर आहे आप
नसतं.

ाकडे ,

ा
ा िभ

ा

िमिनटात पोहचतो ितथे.
णतोय ते बरोबर आहे.

ा माणसां पासून आप

ाला कधी काही होत

िमनल :- अरे ऐका जरा सुजय णतोय ते बरोबर आहे. आता सेट वरचे सगळे च
चे क करायला जातायत मी पण जातेय ां ा सोबत. रपोट िनगेिट आला की
येईन घरी.
रे ा :- अगं िमनल नको जाऊ ते लोक मा न टाकतात कोरोना सांगून तू घरी ये
मी तुला काढा बनवून दे ते मग बघ कोरोना का फरोना कसा पळू न जातो ते .
िमनल :- ये भडी रे

ा काय पण नको बोलू

सुजय :- १ िमिनट थांबा सगळे , िमनल मी काय बोलतोय ते ऐक. मी तुला एक मेल
केलाय. आलाय का चेक कर.
िमनल :- आता कसला मेल?
सुजय :- मी आप ा सग ांचा कोरोना इ शुर क न घेतला होता माग ा
आठव ात जे ा तू बाहेर जायला लागलीस ते ा बॅकअप णून ामुळे तुला
पैसे लागणार नाहीत तरी लागणार असतील तर पाठवतो. श तो होम ारं ाइन
हो. आिण मह ाचं णजे काळजी घे.
िमनल :- सू

ा अरे
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सुजय :- नको बोलूस काही. पॉिसटी रहा आिण िनगेिट
सगळे वाट बघतोय तुझी. काही लागलं तर सांग न ी.
िमनल :- हो सांगते न
सुजय, कैव
कैव

ी

ी. चलो बाय.

, आशू, अॅना, रे

:- सू

रपोट घेऊन ये. आ

ा :- बाय

ा सॉरी, ते तुला

आशू :- हो एस ओ आर आर आय सॉरी

ॉलर

सुजय :- अरे बास बास, चला तयारीला लागा.
रे

ा :- कसली तयारी?

सुजय :- दे व करो आिण िमनल ला काही न हो ओ ितचा रपोट िनगेिट च येवो.
पण जर पॉिसटी आला आिण घरी राहायचं ठरलं तर मा मुली ंनो तु ी बाहेर
झोपायचं. बेड म िमनल साठी असुदे. काही िदवस आपण आजी ंचं बाथ म
वाप .
आशू :- िठकाय पण आप ा िमनल चा रपोट िनगेटी च येणार. अरे ित
नादाला अजून मुंबईतले भाई नाही लागले ा कोरोनाची काय िबशाद.

ा

(घरात सगळे चचा करत असतात. वरवर जरी दाखवत असले ते की आपण
पॉिसटी आहे तरी ां ा मनात आत ा पॉिसटी आिण िनवेिट मनांचं यु
चाललं होतं. एर ी डॅ िशंग असणारी िमनल पण आतून थोडी घाबरलेली च होती.
पण िज ाकडे बाबा सारखं ेम करणारा सुजय, मोठया भावा सारखं ेम करणारा
कैव छोटी इनोसंट अशी अॅना आिण धांदरट आशू तर सतत खा खा णून मागे
लागून आई सारखं ेम करणारी रे ा. तसे हे िम आप ा साठी ते तः
एकमे कांना कुटुं ब च समजतात आिण अ ा पॉिसटी कुटुं बात एकच िनगेिट
गो घडलेली. िमनल चे रपोट् स. िमनल ला जगरणा मुळे ास झालेला ितला होत
असलेला ास णजे कोरोना वता.)
िमनल सु जय ला फोन करते
सुजय :- िमनल चा फोन आलाय
अॅना :- उचल ना मग पटकन
आशू :-

ॉलर

ीकर वर टाक
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सुजय :- हा हॅलो, बोल िमने
िमनल :- आरे रपोट् स आलेत
कैव

:- हे बघ िमनल आ

िमनल :- (श
रपोट् स

ी तू

ा सोबत आहोत तू घाब

तेवढा आवाज बारीक ठे वत) अरे घाब

रे ा :- िमनल तू हॉ टलमधून पळू न ये मी परवा
काढा तुला क न दे ते. तू होशील बरी.

नको.

नकोस काय

णतोस

ाट् सएप वर वाचलाय एक

सुजय :- १ िमिनट काहीही काय सांगताय ितला. िमनल मला सांग dr काय
णालेत तुला.
िमनल :- घरी जा

णालेत

कैव :- णजे होम ारं टाइन सांिगतलंय. िठकाय िमनल आ
तू ये तु ासाठी बेड म म े व था केलीय.
िमनल :- अरे बावळटा, घरी जा

णजे रपोट िनगेिट

ी तयारी केलीय

आलेत.

काssssय सगळे एकदम ओरडतात.
िमनल :- काय रे आनंद नाही का झाला तु

ाला.

आशू :- तुला झाला नसेल ते ढा झालाय.
िमनल :- िठकाय मी येतेय बाय.
िमनल चं घरी जंगी ागत होतं. शेरलॉक कैव आिण आशू वॉटसन ितची
मुलाखत घेतात, रे ा ित ा आवडीचा यंपाक करते आिण सुजय सुटकेचा
िन ास टाकतो. हसता हसता नकळत िमनल चे डो ात पाणी येतं. पण ित ा
िजवा भावाचे िम रडू थोडी दे णारे त.)
(अशी ही िम ां

ा ेमाची साता उताराची कहाणी सुफळ सु

दु िनया िह रं ग िबरं गीआप
मै ीत

ा… मै ी

ा वे

ा

ांची

ा..

बंधन नाही ना ांचे तरी बंद हे ज

भराचे
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मै ीत
जग

ा… मै ी

ा..

ाची रीत िह भारी दो

ाना सावरणारी

जोडणारी.. जोडणारी..
िदल दो

ी दु िनयादारी
{अ य दु धाळ}
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िनरवयव
ी प घे ा णाला
अ त शरणत भावे भ त हाकार याला
ि भुवन प ाचे घेई कोदं ड हाती
सुख व नत वभ ता संहर द ु टश ती
िवमल नयन तेजे भा रा तेज दे तो
मुखकमल न लमे योमह साज घेतो
सुघड तनु जयाची मोहवी भािवकाला
चरणकमळ च ी उ मनी या णाला
अित प रिणत भावे प ये िनगुणाला
सदगु तर दावी दो ह ह तो च झाला

िवमल नयन ते जे भा रा तेज दे तो ..... ीरामांचे िवमल नयन इतके तेजःपुंज आहेत
की
सूयानेही आपले तेज या भू ने ातूनच घेतले आहे.
ोम... आकाश, अंत र ... ीरामाचे मुखकमल इतके िवलोभनीय
िनळसर/ ामल आहे की आकाशानेही ा ाकडूनच िनिलमा (िनळसर झाक)
घेतली आहे...
उ नी... मनाचे अमन होऊन भािवकाचे िच चैत
प होते.
दो ीही... सगुण व िनगुण.
{शशांक पुरंदरे }
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Wonder ही गो आहे एका दहा वषा
इतर मु लांसारखाच curious आहे.म
फॅन आहे .

ाच

ा

ा लहान

ा मुलाची. ऑग

ीखोर आहे. आिण

ा आई-विडलांसोबत, मो

ार वॉसचा खूप मोठा

ा बिहणीसोबत आिण पाळले

पेट- डे जीसोबत गोड- ेमाचं नातं आहे .. पण या कादं बरीची tragedy
चे हरा. ऑग

चा चेहरा हा ज

पुलमनची. जो

णजे

ा
ाचा

तःच Treacher Collins Syndrome नावा

ा

रे अर जेनेिटक कंिडशनमुळे deformed आहे.
कादं बरीत या ऑग ची वाचकांना ओळख क न दे ताना ले खकेने टले आहे
की, My name is August, by the way. I won’t describe what I look
like. Whatever you’re thinking, it’s probably worse.
ऑग चा चेहरा हा सवसामा मुलांपे ा वेगळा आहे . जेनेिटक कंिडशनमुळे
ा ा चे ह याची development नीट झालेली नाही. ले खकेने ऑगी ा चेहऱ्याचं
वणन करताना तो िदसायला एखा ा जळले ा मश मशेप रोबोट सारखा आहे.
असं िलहीते.
या जेनेिटक कंिडशनमुळे अगदी लहान वयातच ऑगी ा चेह यावर एकुण २७
लहान-मो ा सजरी झा ा आहेत.. ा ा अशा िफिजकल कंडीशनमुळे ाच
home schooling कर ात आले. आिण आता ाची आई (Isabella Pullman)
ाने middle schoolम
शाळे त न

े(इय ा पाचवी) admission घे

ासाठी आ ह करते.

ाने admission घेणारा तु एकटाच नसशील. ते ा हीच वेळ यो

आहे.

असं पटवून दे ते. ऑग ला शाळे त ळताना अनेकदा ां ा िफिजकल
अपे रअ मुळे अनेक लहान-मो ा अडचणी ंना तोंड ावे लागते. या वासात
ाला समर- जॅकसारखे िम भेटतात.. या कादं बरीचे वैिश
णजे फ
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ऑग
ाच नाही तर ा ा बिहणी ा- ा ा िम ां ा ीकोनातून ा
कादं बरीचे अनेक पैलू आप ासमोर उलगडत जातात.
वषाअखेर िनकाला ा िदवशी ऑग ला ा ा मेहनतीसाठी, ाने छो ामो ा अडचणी ंवर मात करत दाखिवले ा ा ा िज ीसाठी गो मेडल िमळते .
ते ा ा ा आनंदा ा णी दे खील ऑगी ा मनात सु असणारे िवचार हे
आप ाला िवचार करायला भाग पाडतात ..
It’s like people you see sometimes, and you can’t imagine what it would be
like to be that person, whether it’s somebody in a wheelchair or somebody

who can’t talk. Only, I know that I’m that person to other people, maybe to
every single person in that whole auditorium.
To me, though, I’m just me. An ordinary kid.

But hey, if they want to give me a medal for being me, that’s okay. I’ll take
it. I didn’t destroy a Death Star or anything like that, but I did just get
through the fifth grade. And that’s not easy, even if you’re not me.

शाळे त/चारचौघात वावरताना ऑगीकडे लोक ा नजरे ने पाहत असतात. ावेळी
ा ा मनाम े असं
िवचार येतात. ते िवचार दे खील ले खकेने इत ा
सुंदररी ा मांडले आहेत िक वाचताना वाचका ा मनात ऑग िवषयी वाटत
असणारी कणव अगदी सहजतेने ेमात बदलते. ऑगी ा जीवनात ा याच काही
संगांवर या कादं बरीचा संपूण ॉट आधा रत आहे .
जगभरातील िविवध एकुण २९भाषांम े अनुवादीत झालेली आिण ५लाख ती
िवक ा गेले ा ा कादं बरीवर २०१७ साली िच पट दिशत झाला आहे . यात
ऑग ची भुिमका ही जेकब टबली (Jacob Tremblay) याने केली आहे .
ही कादं बरी िवशेषतः जरी लहान मुलांसाठी णून िलिहलेली असली तरी दे खील
कुठ ाही वयाची
ी हे पु क वाचताना या कथानका ा ेमात पडते. आिण
ऑगी ा या गो ीतून वाचकांना जगाकडे सहानुभूतीने बघायला- जगायला
िशकवते..
Name : Wonder

Awards : Maine Student Book Award,

Author : R. J. Palacio

Vermont’s Dorothy Canfield Fisher

Genre : Children’s novel

Children’s Book Award, Mark Twain

Publisher : Alfred A. Knopf

Award, Hawaii’s Nene Award, Junior

Pages : 310

Young Reader’s Choice Award
{िद

(फोटो आिण इतर मािहती

ी भगत}
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नारळ पावडर, कंडे ड िम
आिण आपली आवडती डाय ू ट यांनी
बनिवले ले नारळ बफ 15 िमिनटांपे ा कमी वेळात बनवता येते. आपण
उपवासासाठी आिण जे ा आप ाला काहीतरी गोड खा ास वाटत
असेल ते ा बनवू शकतो. लहान मुलांना खूप आवडणारी बफ मऊ आिण
चवदार.
आज मी िप ा नारळ बफ कशी बनवायची ते सांगणार आहे.
सािह

:

नारळ पावडर - 300 ॅम
कंडे ड िम
- 400 ॅम
िप ा - 10-12
खा ाचा िहरवा रं ग - 2 थब
तूप - 1 चमचा
प त:
1. एका कढईत कंडे ड िम
टाका आिण कमी आचे वर ठे वा.
2. आता ात नारळ पावडर घालून िम
करावे.
3. िम ण मंद आचेवर ढवळत िशजवून ा.
4. िम ण घ झा ा वर गॅ स बं द करा.
5. आता िम णाचे दोन सारखे भाग क न ा.
6. दुसरी कडे 6 ते 7 िप ा ची िम र मधून पावडर क न ा आिण 4 ते
5 िप ा चे बारीक काप क न ा.
7. एक भाग िम णात वरील बनवले ली िप ा पावडर घालून ात 2 थब
िहरवा खायचा रं ग घालून िम ण िमसळा.
(आवड असेल तर दुस या िम णात ॅिनला ए े चे 4 थब टाकू शकता)
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8. आता एका ताटाला थोडे तूप लावून पांढरे िम ण ात ठे वा आिण ते
उलथनी ने समान रीतीने पसरवा/ थापावे.
9. ा वरती िप ा चे िम ण टाकून पसरवून ा.
10. िप ाचे काप टाकून हल ा हाताने थापावे.
11. गार झा ा वर इ
त तुक ांम े कापून ा. (गार कर ा साठी
10 िमिनटे ीज म े ठे वू शकता)
खुप चवदार िप

ा नारळ बफ तयार.

{ ेता िच ापुरकर}
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आप ा सवाचे, आं बे आिण मोदक, यावर सारखेच ेम आहे .पण
आपा ाला ाचा एक आनंद घे ाची संधी िचतच िमळते. मोदक हे
गणेश चतुथ उ वा ा वेळी खास गणपती बा ांना अपण केले जातात
आिण या उ वात आं बा उपल नसतो. णू न मी या दो ीचा fusion
कर ाचा िवचार केला. ािद उकडीचे आं बा मोदक तयार केले आहे.
आं ाशी संबंिधत आठवण:
मा ा बालपणी ा िदवसात, आम ा गावात आ ी मो ा माणात
आं ांचा आनंद घेत असत जे सामा त: एका खोलीत साठवले जात
असत. एकदा सु केले खायला की थांबिवणे कठीण होते. आं बा माचून
खायचो..ती म ाच वेगळी..आिण नंतर आ ी आं ा ा कोई धुवून
ांना रं गवू न मजे दार चेहरे (emoji) बनवायचो.
सािह

:

मोदकाचे सारण :
१/२चमचा तूप
१/२कप गुळ
१ कप नारळ, िकसलेले
िचरले ली डाय ू ट् स
१ कप आं बाचा लगदा(pulp)
१/४चमचा वेलची पूड

उकड :
१कप पाणी
१/४ चमचा मीठ
१/२चमचा तूप
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१ कप तांदळाचे पीठ, बारीक
कृती :
१ . थम, मो ा कढईत १/२ चमचा तूप, १/२ कप गूळ आिण १ वाटी
िकसले ले ताजे नारळ ा.
२ . गू ळ िवतळे ल आिण िम ण तयार होईपयत म म आचेवर ठे वा.
१/४टी ून वेलची पूड घाला आिण िम
करा.
३ . आता आं बा प घाला आिण िम ण घ होईपयत चम ाने हलवत
रहा.
४ .आता िम णात िचरले ली डाय ू ट् स घाला. सारण तयार आहे, बाजूला
ठे वा.
५ . दुस या कढईत १ कप पाणी, १/४ चमचा मीठ आिण १/२ चमचा तूप
घाला गरम करायला ठे वा. एक उकळी आ ावर १ वाटी तांदळाचे पीठ
घाला.
६ .गॅस बंद करा.पीठ पा ात चांगले िमसळावे आिण 5 िमिनटे साठी
झाकण ठे वा.
७ .गरम पीठ हाताने मळू न ावे गरज पडली तर पाणी िशंपडा.
८ .लहान िलंबा ा आकाराचे गोळे क न मोदक मो म े ठे वा.
अंग ाने ते सपाट करा.
९ . आता तयार केलेले आं बा - नारळ-गू ळाचे सारण भरा आिण ाला
उकड लावून बंद करा.
१० . ीमर म े समान अंतरावर मोदक ठे वा आिण १०िमिनटांपयत
िकंवा चमकदार पोत िदसेपयत मोदक वाफेवर उकडून ा.( ीम करा.)
आिण ािद मोदक खायला तयार !!!!!!
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दे शपा े }
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सा ह य
भजवलेल भगर १ वाट
भजवलेला साबुदाणा ४ चमचे

ओलं खोबरं १/२ वाट
दह ४ चमचे
मीठ चवीनस
ु ार

इनो १/४ चमचा छोटा
भजवलेल भगर, साबुदाणा, ओलं खोबरं दह ,

मीठ सव एक

क न म सरमधून बार क क न

डो या या म णासारखे म ण बनवन
ु

या.

या.

नंतर यात इनो टाका.

बडाचा तवा गरम क न यावर आंबोळी बनवन
ू

४/५ म नटे छान भाजन
ू

या.

आंबोळी तयार.

दह सोबत, चटणीबरोबर स ह करा.
उपवासाला खप
ु छान पयाय आहे .

{सा रका लहाने}
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ि हडीओज
रे मा दध
ु ाळ-रांगोळी

https://www.youtube.com/watch?v=s0ujhp2aAxc&feature=youtu.be
*****

लेखक : पं डत महादे वशा

ी जोशी कथावाचन -

ाची दामले

https://www.youtube.com/watch?v=GzpLz7y8fUQ&feature=youtu.be
*****

जुई कदम - म नएचर रअ ल ट क आ ट ट

https://www.youtube.com/watch?v=WeGtiaMC-rc&feature=youtu.be
*****

गायक -

व प दे शपांडे साथसंगत तबला -

दे शपांडे

वरे श दे शपांडे संवा दनी - डॉ

मोद

https://www.youtube.com/watch?v=6gZU_XYDMvQ&feature=youtu.be
*****

स ृ ट जु नरकर – क थक

https://www.youtube.com/watch?v=Pa86ovyjid0&feature=youtu.be
*****

141

{ पंदन २०२०}

142

{ पंदन २०२०}

स धी च हाण
siddhic.blogspot.com

अचना चौधर

प लवी कुलकण /सक
ु ळीकर

https://www.facebook.com/r
angmantale

Killicorner.in

वैशाल चाटे

* अंकाचे मुखप ृ ठ आ ण लोगो - प मनाभ हर हर
*मुखप ृ ठ छाया च - उ नती उपासने
*इतर सहकाय - अजय च हाण
- वैशाल मो हते

{ © लखाणाचे सव ह क संपादक मंडळा या
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