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अपणपि का
पदलािल ाची उधळण करत सािह संवेदनशील मनाला शून ाला सािह कार बनवते. असेच काही सािह कार
एक आले की िनमाण होतो एक सािह क संघ ! या संघाला खूणावत राहतात नवे नवे ऋतू, सोहळे आिण िनसगा
सोबत बदलणा या मानवी मनाचे आयाम ! सणां सोबत मनात बहरणारा आनंद ि गुिणत ावा, णून आमचा संघ
तुम ा करता घेऊन आला आहे हा िदवाळी अंक !
ंदन आमचा पिहलाच िदवाळी अंक ! रिसकां ना वाचनाचा िनखळ आनंद दे
आिण ीगणेशा केला या ंदन िदवाळी अंकाचा !

ाकरता आ ी आनंदाने कंबर कसली

दशमुखावर िवजय ी िमळवून सीतादे वीं सोबत भू रामचं ां ची अयो ेला परत
आठवण णजे िदवाळी !

ाची ती शुभ वेळ.... आिण

एका क र िशव भ ाला, एका ि लोकिवजे ा महाबलशाली यो ाला, एका ीमंत, सुस
सेनेऐवजी केवळ वानरां ना सोबत घेऊन हरवणे तो नारायणच क जाणे !

ाची

नगरी ा राजाला सश

ती िहं मत, तो परा म, ती वीरता..... केवळ अतुलिनय! यु िजंकूनही ते रा िबभीषणाला दे ऊन पु ा मायभुमी वर
परतणारे रामचं आिण हातात साधे एक श ही न घेता केवळ रामा ा नावाचा जाप करत रावणाला खचवणारी,
ाला नकार दे त लंकेचे सारे सुवण सा ा लाथाडणारी, रावणा ा आिमषां ना बळी न पडता अशोक वािटकेतच
ाला हरवणारी, सारे क सहन करत पतीशी िन ा राखणारी सीता दे वी !
ते िजंकून परत ा ा िदवशी अयो ा िद ां ा रां गां नी सजली, काशाने उजळू न गेली. असे दीप जे ा आजही
रा ी ा वेळी तमाला बाजूला सारत तेवतात ते ा कधी ते सीतादे वीचे प भासू लागतात, तर कधी रामचं ां ची आिण
सीतामातेची वाट बघणारे ने दीप भासू लागतात.
आ ी तुम ासाठी आणलेला हा सािह दीपक -

-

ंदन िदवाळी अंक दे वी िसता आिण भू ीरामचं ां चरणी अपण !
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श
- डॉ. संजीवनी तोफखाने
साधारण १९६७/ ६८ साल असावे. मी
"श

ासला जा

ासाठी घरा

ा पाय या उतरत होते. तेव

ात

आहे त का ग ?"

ऐकून मी िनःश . आजीची एक मै ीण पाय या चढत होती. मी काही बोल ा ा आत आजीच बाहे र आली. मी
ासला िनघून गेले. मनात एकच िवचार ा आजीन
ं ी 'श ' आहेत का असे का िवचारले? घरी येताच आजीला ितला आ ी 'अहो
माई ' णत होतो, िवचारले
"माई

ा काशीकरीणबाई 'श

' आहे त का असे का

णा

ा?

"अगं, मी वाचायला िशकते आहे ना! मग रोज कुणाला तरी, पोथीतला पुढचा श
िदवसभर घोकून ल ात ठे वते . मग पुढचा िवचा न घेते . णून सग ाजणी मला 'श '

काय आहे असे िवचारते. आिण तो
णतात."

मला माईंचे कौतु क वाटले आिण अिभमानही. या स री ा वयात केवढा हा ास िशक ाचा. एकेक श करत पूण
दासबोध वाचायला िशक ा माई. िलहायलाही िशक ा. बारीक सुंदर अ रात सतत " ीराम जय राम जय जय राम" जप िलहीत
असत. अशा अने क व ा ां नी िल न काढ ा. व ा िल न पूण झा ा िक स न गडावर नेऊन समथा ा चरणी वाहाय ा.
माई एक अजबच
म हो ा. िदसायला खूप छान हो ा. गो यापान. शेलाटा बां धा. एकदम टोकदार तरतरीत नाक. मी
जे मतेम सहा सात वषाची असताना आमचे आजोबा, नाना वारले. ानंतर पंधरा िदवसातच माई सोव ा झा ा. णजे जसे
कळायला लागले तसे आ ी ां ना असेच पािहले आहे . लाल लु गडं असो की पां ढरी काठापदराची साडी असो. कपाळप ी िन ी
झाकले ला डो ाव न घ घेतले ला पदर. चापून चोपून नेसले ली नऊ वारी साडी. तोंडात सतत कुठले तरी ो तरी िकंवा
कुणावर िचड ा अस ा तर िशवी. कधी शाळे चे तोंड नाही पिहले पण पाठां तर एवढे चंड होते. गीतेचे बारावा, पंधरावा अ ाय,
िशविललामृ ताचा अकरावा अ ाय, रामर ा, भीम पी, मनाचे ोक, समथाची अनेक ु ट रचना ां ना मुखो त हो ा.
सकाळी लवकर उठून कामाला लागणार. सगळं कसं सोव ात. कोणीही बाहे न आले की पिहले अंगावर पाणी
िशंपडणार. आ ाला ां ा या सोव ाची गंमतही वाटायची आिण रागही यायचा. पण ां ापुढे कोणाचेच काही चालत न ते.
रोज दु पारी वामकु ी झाली की मोठे िभंग घेऊन दासबोध वाचत बसाय ा. बरोबर चार वाजता कॉफी लागायची ां ना. पण कधी
कपबशी नाही चालली. ां ची एक िपतळी होती आिण चां दीचे फुलपा . िपतळी णजे िपतळे ची छोटी परात. तेच लागायचे.
कॉफीची सु ा एक छोटी चां दीची पातेली होती. ती णे ां नी ां ा ल ात ा शे ातील जर काढून ातून बनवून घेतली हॊती.
ील णजे लोखं ड, तर पूण वज होते. एकदा गंमतच झाली.
माईंचे रा ीचे जे वण णजे धा फराळ, काहीतरी भाजके खायचे. आ ी सगळे जेवायला बसलो होतो. माई आम ापासून
थो ा दू र बस ा हो ा. खाता खाता ां ना ठसका लागला. नेमके पाणी न घेता बस ा हो ा. विडलां नी पटकन ां ा
जवळ ा फुलपा ात पाणी िदले . पण माई काही पाणी घेईनात. मुका ाने घेतील ा माई कस ा! फुलपा
ीलचे होते ना.
एकीकडे ठसका जोरात लागलेला आिण ां चे खाणाखुणा करणे चाललेले चां दी ा भां ासाठी. जे ा चां दी ा भां ात पाणी
िदले ते ाच ां नी घेतले. आिण वर ठसका थां ब ावर तःच हसत हो ा. इथे आमचाच जीव घाबरलेला ां ना काही होईल
णून, माई गो ी मा खू प छान सां गाय ा. आ ी भावंडं ां ा भोवती बसायचो. िकती गो ी येत हो ा ां ना. पुराणात ा,
रामायण, महाभारतातील गो ी. समथ रामदासां ा गो ी आिण तेव ाच िवनोदी गो ीही सां गाय ा. ां ची हीच गो ी सां ग ाची
आवड मा ाम े आली असावी.
दु पारचा वेळ चां गला घालव ासाठी ां चे ां नी छान छं द लावून घेतले होते. कुठून कुठून कापडाचे लहान मोठे तुकडे जमा
कराय ा, ापासू न दु पटी िशवाय ा. तः ा चो ा तः हातावर िशवाय ा. गौरीचे साचे हातावर िशवाय ा. एक उभी
काठी घेऊन ा ावर पूण छाती, हात असा तो साचा असायचा. ाला खणाचे पोलके िशवाय ा. अगदी बाहीला जरीचा काठ
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वगैरे लावू न. हाताची बोटे इत ा नाजूक हातानी िशवाय ा, नखां ा जागी नेलपट लाव ासारखे लाला छोटे छोटे कापडाचे
तुकडे लावाय ा. ां ची ती कलाकुसर मी मन लावून बघत बसायची. खरं च कला होती माईंकडे . अनेकां ना ां नी हे गौरीचे साचे
क न िदले.
चारची कॉफी झाली की भजनाला जायची तयारी सु . ां चे साडी नेसणे सु ा फार प तशीर असायचे. कपाळावरचा काठ
तर काठ, पण पाठीमागील कासोटा दहा वेळा हात िफरवू न इ ी के ासारखा लागायचा. ा भजनाला जाऊन आ ा की ितथे
िमळालेला एवढासा साद मालात बां धून आणाय ा. तो िचमूटभर साद िमळाला तरी आ ाला कोण आनंद ायचा. माई
रागीटही तेव ाच आिण ेमळही तेव ाच. बोल ात फटकळ ही तेव ाच आिण िम
लही तेव ाच. णूनच णते
अजबच रसायन होत आम ा माई.
सात मु ले आिण पाच मु ली झा
"अगं
खे पेतच बर

ा माईंना. पण कंबर बघाल तर वीतभर. पाठपोट एक. अगदी चवळीची शग.

ेक बाळं तपणात डे रा डे रा भ न तूप खा
ा होतात."

ंय. पण क ही तसेच केले त. नाहीतर या आजकाल

णाय

ा

ा पोरी एक दोन

प र थती णाल तर फार काही चां गली न ती. आजोबा एका बालिवधवा बिहणीची शेती संभाळ ापलीकडे काही करत
न ते णे. मु लां नी अशीच कोणाकोणाकडे घरकामे क न आपली िश ण केली. ाकाळी श होत णून नोकरी लागले. पुढे
मो ा मु लां नी धाक ां चे केले. माईंचा संसार झाला. कंटाळा कसा तो ठाऊकच न ता माईंना. शेवट पयत तःचे लु गडे तः
धुवाय ा.
ता टापटीप अगदी बघ ासारखी. वया ा न दी पयत घरात ां चा दबदबा होता. माझे धाकटे काका िमिलटरी
म े होते. ां ची अधू न मधून मिनऑडर यायची माईंना. एक िदवस अशीच मिनऑडर आली. पो मनने ॅ पॅड काढले, तसे
ठस ात माई णा ा
"अरे हे नको, पेन दे . मला आता सही करता येते. "
आिण माईंनी बाबात सही केली
"गं भा. कृ

ाबाई जगजीवन दे शपां डे"
***************
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बेलाग क

ातील जीवधन
- अिमत कुलकण

PC: www.dongarwac.com
जीवधन ऐन घाटमा ावरचा उ ा कडय़ावरील िक ा. सहय़ा ीचा भेदक भूगोल, सातवाहनां
नाणेघाटाची सोबत या सा यां नीच हा गड भारले ला आहे.

ा पाऊलखुणा आिण

ाचीन

‘हा िक ा णजे च बाजू ने उभा तुटलेला एक कडा आहे . िजथे श ूचा तोफखानाही चालत नाही. गडावर जाणारी वाट उ ा
कातळातून िशडीसारखी वर चढते. खोब ाचा माग व ावरील दीड फूट उं ची ा २४० पाय या चढ ास कठीण आहेत.
वाय े स िक
ापासू न अलग झाले ला िनमुळता सुळका असून, इथे समोर भयंकर खोल दरी िदसते. िक
ा ा नै ऋ े ा
कडय़ाव न जर एखादा दगड खाली टाकला तर तो थेट दोन हजार फूट खाली तळकोकणात जाऊन पडतो.’’
गे ा शतकातील बॉ े कु रअर या वृ प ा ा १६ मे १८१८ ा अंकात इं ज पलटणीतील मेजर ए ीज या अिधका याने जीवधन
िक
ाचे केले ले हे वणन! मराठे -इं जां मधील शे वट ा यु ानंतर जीवधन ता ात घेत ावर ए ीजने तो पिह ां दा पािहला. या
वेळी भारावून गे ले ा या गो या अिधका याने जीवधनवर तं लेख िलहीत ाचे असे कौतुक केले. या गो ीला एवढी वष होऊन
गेली, पण आजही इथे आलो, की या वणनाम े तसूभरही अितशयो ी नस ाचे जाणवते.
जीवधन! माग ा वे ळी पािहले ा चावंड िक
ाचा हा स ा शे जारी! पुणे िज य़ातील जु रपासून २७ िकलोमीटरवर, ाचीन
नाणेघाटा ा तोंडाशी आिण घाटघर गावा ा ह ीत. उं ची समु सपाटीपासून ११४५ मीटर! इथे ये ासाठी जु र न सुटणारी
घाटघर एसटी बस सोयीची. मुं बई-ठा ाकडून येणा यां नी क ाण न माळशेज घाटा ा िदशेने धावणा या एसटी बसने वैशाखरे
थां ावर उतरावे आिण नाणेघाट चढू न जीवधनला पोहोचते ावे. गडावर जा ासाठी या पाय ा ा घाटघर गावातूनच िनघावे
लागते. पि म व पू वकडून असे दोन माग! यातील पि मेकडील राजमाग पूव सोयीचा होता, पण इं जां नी सु ं ग लावून ही वाट
तोडून टाकली. या मागावरील उ ा कातळात खोदलेला दरवाजाही मोठमोठे दगड पडून बुजला होता. नुकताच तो मोकळा
कर ात आला आहे . ा मानाने पूवकडची घाटघर गावातून गडावर चढणारी वाट अवघड असली तरी स ा तीच वाहती आहे.
ए ीजने वणन केलेली हीच ती वाट. खडकात खोदले ा पाय यां चा हा माग! पण ि िटशां नी आम ा अनेक िक
ां ा वाटां ची
जी वाट लावली ाम े जीवधन ा या दो ी मागानाही ां नी सु ं ग लावले. या ा खुणा आजही िदसतात. यामुळे हा पाय यां चा
माग एक-दोन िठकाणी तुटला आहे. या तुटले ा भागात उ ा कातळातील ट े आडवे येतात. या वेळी ाम े असले ा
खोब ां चा आधार घेतच वर सरकावे लागते.
रारोहणाचे हे दोन ट े पार पडले, की आपण गडा ा पिह ा दरवाजात
पोहोचतो. पूवकडील या दरवाजा ा उद्
कमानीतून आपण आत वेश करतो. या दारालगतच एकात एक गुंफले ा पाच
पा ा ा टा ा िदसतात. यातील काही पहारे क यां ा खो ा वाटतात. गडात वेश करताच फोफावले ा गवतातून अनेक
उद्
अवशे ष माना वर काढतात. म भागी बाले िक
ाची टे कडी आिण ित ा भोवताली हा वा ू प रसर! सु वातीलाच ल
जाते ते या टे कडीलगत दडले ा एका बां धकामाकडे ! एखादे लेणे वाटावे अशी ही वा ू! दशनी भागात बां धकाम तर पाठीमागे
खोदकाम! मुखमंडपवजा वेश ार, ावर ते संप तेचे तीक असले ले गजा ल ीचे िश ! दो ी बाजूने जलधारा सोडणारे
ह ी, तर म भागी ती ल ीदे वता! या िश ा ा खाली पु ा चं -सूयाची शु भ तीके! एकूणच वेशावेळीच मह सां गणारी ही
वा ू मह ाची, ऐ य साठवणारी असावी!
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आतम े सव अं धाराचे सा ा , ते ा टॉच घेऊनच वेश करावा लागतो. एकामागे एक अशी तीन ट ां तील वा ू! यातील
मध ा भागास डा ा-उज ा हातास आणखी एकेक दालन! या सा यां ा िमळू न पाच खो ा तयार झाले ा आहेत. या सवा ा
छतावर कमळाची झुंबरे कोरले ली आहे त. कोप यावरील खांबां ा दं डां वर फणा काढलेले नाग आहेत. िभं तीत कमानी ा खड ा
आहे त, तळाशी बस ासाठी ओटे आहे त. ा धूसर काशात हे सारे पाहात असताना गूढ वाटू लागते.
यातील अधा भाग बां धीव तर अधा खोदलेला. ितस या दालना ा डो ावर बालेिक
ाचा सारा डोंगर आहे . या क नेनेच घाम
फुटायला होते. जीवधन ा पोटातील हे लेणे कधी, कोणी आिण कशासाठी कोरले याची मािहती उपल होत नाही. पण हे
खोदकाम गडा ा िनिमतीवेळेचे णजे च सातवाहन काळातीलच असावे असे वाटते. गजा ल ीचे िश भाळी िमरवणा या या
वा ू ची ओळख धा ाची कोठी णून येते. अगदी १८१८ म े झाले ा शे वट ा यु ावेळी या कोठीत मोठय़ा माणात
धा साठा क न ठे वले ला होता. हा साठा आगी ा भ
थानी पडला िकंवा ाला हेतूत: आग लावली गेली. पण ा राखे ा
िढगात आजही आपले पाऊल बुडते. पायाखालची ही राख आिण काजळी चढले ा छत-िभंती हे सारे च दशन ा ाचीन
इितहासात बुडवून टाकते. या कोठी ा पाठीमागे दि ण अंगाला एकात एक गुंफलेली पा ाची पाच टाकी िदसतात. िशबंदीची
घरे ही िदसतात. गडा ा उ र माचीतही चवदार पा ाचे एक िव ीण तळे आहे. या ा अलीकडे च काही ारके आिण अ
अवशे ष िदसतात. या भागातील तटबंदीही अ ाप शाबूत आहे . हे सारे पाहात पि म अंगाला येत असतानाच वाट अचानक तुटते
आिण ा तुटले ा धारे वर काही ण काळजात ध होते. ए ीजने
केलेली ती मृ ूची खोल दरी पुढय़ात उभी असते. तर
ितला ितत ाच ताकदीने वर उसळलेला वानरिलं गीचा सु ळका आ ान दे त उभा राहतो. दोनएक हजार फुटां चा हा कडा आिण
ा ा एका अंगावर िवसावलेला हा तीन-चारशे फुटां चा सुळका! ा ा पिह ा दशनानेच काळजात धडकी भरायला होते.
सहय़ा ीचे हे अ ाळिव ाळ
प जिमनीवर आडवे होतच पाहायचे, डोळय़ां त साठवायचे. ए ीजने सांिगत ा माणे या
कडय़ाव न छोटासा दगड सोडावा आिण तो थे ट दोन हजार फूट खोल ा पाताळात जाऊन पड ाचे जीव मुठीत ध न
पाहावे..जीवन-मृ ू ा सीमारे षे वरचाच हा खेळ! सहय़ा ीत िफरताना ही अशी ाची अज
पे अनेकदा काळजात ध
करतच अचानकपणे समोर येतात.या अंगालाच एका नाळे त गडाची पि म वाट दडले ली आहे. जवळ जाईपयत ती िदसत नाही. ऐन
खडकात खोदू न काढले ला हा दरवाजा! हडसर िक
ाची आठवण क न दे णारा. खडकातच खोदले ा पाय या, ावर ाच
कातळात कोरले ला दरवाजा, ा ा कमानीवर कोरले ा चं -सूया ा ितमा, बाजूचे बु ज असे सारे ऐन कडय़ावरचे दु गम
िश ! गडाचा हा खरा तर राजमाग, पण हा माग ि िटशां नी सु ं ग लावून उद्
केला. हा दरवाजा मोठमोठय़ा िशळां नी िचणून
गेला होता. नु कताच तो मोकळा के ाने ाचे आता दशन होते आिण पि मेकडील राजमागावरही उतरता येते. पण या मागावरही
एक-दोन िठकाणी कडय़ाला िबलगावे लागते. ही वाट थे ट नाणेघाटावर नजर ठे वतच उतरते. यातूनच ितचे इितहासातील मह
कळते.
आपण ती पाहात पु ा परत बालेिक
ावर िनघावे. जीवधनचा बाले िक ा णजे एक छोटीशी टे कडी आहे. या टे कडीवर एका
उं च जो ावर गडदे वता जीवाबाईचे वृंदावन आहे . या दे वी ा नावाव नच गडाला ‘जीवधन’ असे नाव पडले. या गडातील ले ा व
खोदीव टा ा याव न या गडाची िनिमती सातवाहन काळातील वाटते. सातवाहनांनी खोदले ा नाणेघाटा ा संर णाची
जबाबदारी या गडावर असावी. ा ाकडे तोंड क न असलेला राजमाग तेच सुचवतो आहे. सातवाहनानंतर थेट इसवी सन १४९०
म े िनजामशाहीचा सं थापक मिलक अहमद याने जीवधन ता ात घेत ाचा उ ेख िमळतो. दर ान, पुढे १७ जून १६३३ म े
िनजामशाही बु डाली आहे, याच वेळी जीवधन ा सा ीने िहं दवी रा ाचा एक ‘िमनी टे लर’ इथे पार पडला.
या गडावर ा वे ळी िनजामशाहीचा शे वटचा वंशज मूतझा िनजामशाह कैदे त होता. िनजामशाहीचे सरदार शहाजीराजे भोसले यां नी
मू तझाची सुटका क न सं गमनेरजवळ ा पेमिगरी िक
ावर एका छोटय़ा समारं भा ारे ाला िनजामशाह णून घोिषत केले.
िनजामशाही िटकिव ा ा िनिम ाने शहाजीराजां ची ही तं
रा िनिमतीचीच धडपड सु होती. या कामी ां ना िवजापूरचे
सरदार मु रार जगदे व यां चीही मदत होती. कुकडी खो यातील िशवनेरी, हडसर, चावंड आिण जीवधन या िक
ां ा मदतीने ां नी
योजले ली ही चाल मोगलां ा ल ात आली आिण मग हे आ ान मोड ासाठी
त: शाहजहान दि णेत उतरला. महमद
आिदलशाहकरवी मुरार जगदे वची ह ा कर ात आली. शेवटी उ रे ा या चंड फौजां पुढे िनभाव लागणे कठीण िदसताच
शहाजीराजां नी हे पाचही िक े मोगलां ना िदले. ां चे भंगलेले हे
पुढे ां ाच मुलाने , िशवरायांनी स ात उतरवले .
जीवाबाई ा टे कडीवर उभे रािहले की या संगातील िशवनेरी, चावंड, हडसर ही सारी पा े िदसतात. शहाजीराजां
ढवळले ले कुकडीचे खोरे िदसते आिण मग इितहासातील हे रा ाचे एकअंकी नाटय़ अिधक िजवंत वाटू लागते.
***************
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शेवटचा पुरावा
- मधुरा कुलकण

"मने बोला ना एक बार..... मे रेको नै पता."
"तेच तर िवचारतोय मी. ा नही पता?"
"यही की खू न कैसे आ?"
"मग? कैसे आ?"
"अ े घोंचू, जो नही पता वो कैसे बताएगा म?" एकदम टपोरी

ाईल म े उ र आले आिण केदारनी कमरे चा बे

सटाकंsss! सटाकंsss!
"अबे तेरी.....िकतना जोरसे मारता है बे !"
"बोल.... का केलास खू न? कसा केलास?"
"म बोला ना..... मने नै िकयेलाए मडर! नै िकयेलाए!" शेकाटलेलं बूड चोळत तो िभंतीला िचकटू न उभा रािहला.
"अ ा? मग काय करत होतास तू ितकडे ?"
"म अपने पेट का वा े गएला था साब !"
"काय खानावळ होती ितकडे ?"
"नै!"
"मग?"
ाने नु सतीच मान खाली घातली.
"चोरी?"
ाने खशातून पं ास पयां ची नोट बाहेर काढून केदार ा हातावर दाबली.
"ये ले | लौटा िदया मने ! पर ये म ने कुछ गलत इरादे से नै िकयेला| छोड अभी मेरेको!"
केदारने ा नोटे कडे पािहले . र ाने माखले ली ती नोट अधवट दु मडले ा आिण मधे एकच ने टकी घडी घातले
"काय-काय पािहले स ितथे?"
" ा दे खेगा? कैसे दे खेगा? अंधेरा था वहॉ पे| मै को तो चां दकी लाईट मे बॅग िदखी बस|"
"बाकी कोणी न तं र ावर?"
"रात के ९ बजे ले थे ! और उस र े पे ७ के बाद कोई नई जाता|"
"मग तू कसा गे लास?"
"दे खने की कोई भू त-वूत है
भू त?"

ा|" उपरोिधक वा

कानाला खटकले. पण राग आवरत केदारने

च काढला.

ा थतीत होती.

केला, "मग िदसलं कोणी

"हॉ! और िसफ एकही नही, पॉंच िदखे ! िजप से आयेले थे ! एक राज की बात बताऊ? उसमेसे एक मेरे सामने बेठेलाए|
साsssssला! बाकी के भू त डराकर मारते ह| तू सवाल पुछ-पुछ के मारलाए|"
केदारने बे

उचलला. आिण पु ा राग आवरत खाली ठे वला.

"खरं नाव काय आहे तुझं?"
"तडका."
"काय?"
"त ड का"
"मी तुला तुझं नाव िवचारलं ."
"वईच तो बतारे लाए म..... तडका. यैच नाम से पैचानते है लोग मे रेको."
"बरं . मग तडका, तु ला बॅग िदसली.... पुढे?"
6
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"िफर मने वैच िकया जो करनेके वा
"जे िवचारे न

े तूने मेरेपे िडरे

ली मडर का चाज लगाने का कोशीश िकया|"

ाचं नीट उ र दे . काय केलेस पुढे?"

"मने पस खोला, दे खा तो ब त माल पडा था अंदर| उसमे से पचास का नोट िनकाल रे ला था और आप सब उधर टपक पडे .... और
मे रे को उठािलया खाली फोकट|"
" णजे तुला असं

णायचंय की तुझं ल ही गेलं न तं ेताकडे तोवर?"

"अबे यार| िकतना थकेला आदमी है रे तू ? एक ही सवाल कब से पूछे जा रे लाए घूमािफराके|"
'सोचा था, रात को तो खाना खाने को िमलेगा| और दे ख
"मा

ा

ाचं उ र दे तो आहे स की....?" केदारने बे

ा खारे लाए अभी|' तडका

तःशीच पुटपुटला.

हालवून दाखवला.

"नै दे खा रे मे रे बाप| तू आने से पेहेले नै दे खा उस लाश को मने | आपून तो उधर सोने गएला था! पस िदखा तो सोचा खाना भी
खाले गा पैसा िमला तो| " ाने रागाने काटकुळे हात एकमेकां वर आपटू न जोडून दाखवले.
"मग पळ

ाचा य का केलास खू न केला न तास तर?"

'ये पागल है , या तो तडका को पागल बनाने मे लगा पडा है।'
"बोल.... का य केलास पळ

ाचा?"

"तू ा नया आया है ा रे ? थोडा तो खू द का ेन लगा.... म को लगा तू चोरी पकडने आया होएं गा| और तेरी जानकारी के िलये
बताता है , चोरी करनाभी ाईम ईच है | और चोरी करने के बादभी ायमर भागताईच है| अब ' ु' मत पुछना..... "
केदारने

ा

ाकडे डोळे बारीक क न ती नजरे ने पािहले.

"अबे, तेरे जै से आफसर अंदर डालके बंदर जै से सवाल पुछगे तो भागना इच पडगा ना?"
"तुझी जीभ जरा जा

च चालते नै का?"

"और िदमाग भी! तेरेसे तो अ

ाही चलता है।"

"काही जे वलायंस?"
"मु झे लगाही, तेरे सवाल खतम नही होने वाले !" तो मघा
तुने?"
"काही खा

ाच

ो रां

ा धुंदीत

णाला. "एक िमनट ...... माने आपून? B

ा पुछा

ं नसशीलच ना?"

ाने माने नेच नकार िदला.
तडकाला ताळे बंद क न केदार टे बलाजवळ
ाने पाटीलला हाक िदली.
"पाटील, या नोटे वर जे र
रपोट हवेत णावं ."

ा खु च त येऊन बसला. हातात

ा नोटे ला टे बलावर ठे वले. णभर िनरी ण क न

आहे ते मृ त दे हाचेच आहे ना याची खा ी क न

ा. लगेच लॅ ब म े पाठवा. मला परवा दु पारपयत
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पाटील नोटे ला

ा

क क र म े टाकून घेऊन गेला तसा फोनचा रसी र उचलू न केदारनी २ डो

दरवाजा उघड

ाचा आवाज झाला तसा तडका िभं तीला पाठ ठे कवून उभा रािहला.

ां ची ऑडर टाकली.

"अभी हो गया ना िभडू.... मे रेको इतना मार खाने की आदत नै है , म बतारै लाए| गलतीसे म मार खाते खाते मर-वर गया तो तेरेको
भी िडसमै स करवा दगे| म ा बोलता है , ू खामखॉ तकलीफ ले नेका और दे नेका?"
केदारने ा ा तु ं गाचा दरवाजा उघडून आत वेश केला तसा तडका िबथरला...."सून ना.... कल आ ना.... अभी आज का कोटा
हो गया ना पुरा!" केदार पुढे आला. तडका काकुळतीला येऊन णाला, "अबे, सच मे ब त दु खरे लाए अभी|"
केदारने

ा

ा हातात पुडकं िदलं आिण तडका ते उघडून बघणार तोवर केदार पु ा बाहेर आला सु ा.

तडकाने आ याने हातातलं पुडकं उघडून पािहलं आिण चटणी पसरवलेले दोन ताजे घमघमीत डोसे पा न
टचकन पाणी उभं रािहलं.

ा

ा डो

ात

केदार केसचे िडटे िलिह ात
झाला. िमळालेली मािहती अपूण होती आिण ामुळे रकाने भरणे िततकेच अवघड होऊन
बसले होते . पण साहे बां ना रपोट हवा असतो दर मिह ाला! आिण ही केस सु ा मिह ा ा शेवटीच यायची होती? काय
िलिहणार? िननावी कॉल, खू नाची िमळाले ली अधवट मािहती, अ ाप ओळख न पटलेले ेत...... ात भूर ा चोरा ा कुठ ाच
छबीत न बसणारा थकेलेला कम भू केले ला चोर - तडका. ाला पं ास ा दोन आिण शं भर ा चार नोटा णजे 'ब त सारा
माल' वाटतो. यापै की रपोट म े िलिह ायो काहीही न तं. लहानपणी 'गाळले ा जागा भरा' हा आवडता
ात
माक दे णारा
मोठे पणी डो ाचे दही क न सोडतो. शेवटी तो
सोडून पयायी माग िनवडायचा. ही केस पुढ ा मिह ात
रपोटला जोडायची णून ाने पेपर बाजूला काढू न फाइल बंद केली. आिण घ ाळ बिघतले. उिशरच झालेलाच होता ने हमी
माणे. ाने मोबाईल खशात टाकला आिण कारची चावी घेऊन िनघाला.
___________
"काय रे .... िकती उिशरा आलास!" िमना ी डोळे चोळत हॉल म े आली.
"अगं झोप, झोप!"
"अरे झोप काय? जे वायला दे ते चलं ."
"अगं मी घे ईन ना मा

ा हातां नी! तू झोप जा."

"नको.... रा दे . सकाळी दु ट पसारा आवरावा लागेल मला. तू जा हात धू."
"पण मी कुठे पसारा....."
"केदार, पटकन े श होऊन ये." एक भुवई चढवून ती
हात पाय धू न बाहे र आला आिण मोबाईलकडे बघतो तर
करणार तोवर ा ाच कॉल पु ा आला.

णाली आिण केदारने बॅग जागेवर ठे वून मोबाईल चािजगला लावला.
ा ेचे दहा िमसकॉल येऊन गेलेले होते. मोबाईल अनलॉक क न कॉल

"हॅ लो."
"सर,

ा े बोलतोय."

"हं , बोला!"
"सर, पोिलस िनरी क

ताब ल मी तु ाला सां िगतले होते ना..... "
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"हो. मी बघतो आहे ां ा मोशनच.
रॅं िकंग कसे ये ते आहे ते!"
"नाही सर....

ां चा रपोट भारावून टाकणारा आहे . मी

ाकरता कॉल नाही केला."

ा े

ां चे नावं सुचवले आहे िमटींग म े. बघू कोणाचे

ा आवाजातला कंप केदारला जाणवला.

"मग?"
"सर.... तु ी जो फोटो

ॉटस अप केलात तो शुभां गीचा आहे."

"शु भां गी?"
"हो सर! माझी मै ीण शुभां गी आहे ती."
"ओह, आय सी! पेशाने कोण हो ा

ा?"

"विकल..... LLB केलं होतं ितने. खू प मो ा ध
"अजू न तरी काही कळलेलं नाहीये,
कळवा."
"कोणा

ा?"

"शु भां गी

ा,

ा बसलाय सर! हे असं अचानक कसं झालं ?"

ा े . पण उ ा तु ी या. ओळख पटवून

े टमट

ावे लागेल. आिण हो, ित

ा घर

ां नाही

ा े !"

"िकती वाजता?"
"अकरा वाजता."
"सकाळी?"
'नाही.... रा ी! कोजािगरी आहे ना! सगळे िमळू न मसा ा ा दु धाचे घोट घे त जागरणं क ! काय मु खासारखे
आहेत, ा े?'
अगदी केदार ा िजभे पयत आलेले श ! पण ाला तडकाची आठवण झाली. फोडणीवाला नाही..... तु ं गातला तडका! आप ा
ां नी कंटाळू न गेलेला. पण े टमट असे अधवट, गृहीत ध न, ब पी, ब अथ आिण समोर ाला वाचताना अ ल वापरावी
लागेल असे कसे चाले ल? श न् श
वदवून ावे लागतात. पण इथे ा ेचे भलतेच
सु ! मैि ण गे ाचा ध ा बसला
असणार!
"सर?" काहीच उ र न आ

ाने

ा े ने हाक िदली.

" ा े ...."
"हा सर, बोला ना.....काय झालं? "
" ा े , उ ा सकाळी

ा ेने गडबडून िवचारले.

ाईम ां च म े भे टू सकाळी अकरा वाजता शुभां गी

"हो...."
केदारने फोन ठे वला.
"केदार....." िमना ीने हाक मारली.
"हो, आलो."
__________
9
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"गोळी िमळाली नाही? कसं श

आहे हे सावनी मॅम?"

ॅं कने शू ट केलयं. गोळी आरपार गेलीये."

"सर, पॉइं ट

"पण ा प रसरात तर एकही गोळी सापडलेली नाही...... आिण बंदूकीतून िनघाली तर कुठे तरी जाऊन गोळी पडली असेलच ना?"
केदार हातात फोटो घेऊन शुभां गी ा शरीराला पडले ा भगदाडाकडे पाहत णाला.
"सर, ही सव बाजूं नी िवचार क न घटना म आखू न केलेली ह ा वाटते आहे."
"क

ा े

णाला.

ाव न?"

"सर, याला अने क कारणे आहे त.
ा र ावर ह ा झाली तो सु मसान होता. ितथे शुभां गी का गेली होती, यालाही काही ठोस
कारण नाही. ित ा जा ा ये ा ा मागावर हे िठकाण येतच नाही. णजे ितला ितथे बोलावले गेले असणार. िशवाय ित ा पस
म े काही पैसेही होते. णजे कारण चोरी नसणार. आिण जर बंदूक चालव ावर खुनी घाब न पळू न गेला असता, तर गोळी
सापडली असती."
"तु ाला असं

णायचंय की....."

"हो सर, खू नी काही वे ळ ितथेच होता. ाने शुभां गी ा मृ ूनंतर र
उरलेले नाही याची खा ी क न घेत ाने ती जागा सोडली."

ाने माखलेली गोळी उचलली, सव पुरावे न केले आिण काही

"ह . पण मग फोन कुणाचा आला होता पाटीलला?"
"कदािचत ाने पािहली असे ल ह ा होताना..... आिण घाब न लपून बसला असेल. नंतर पोिलसांना फोन केला असेल."
तःशीच बोल ासारखं शे वटचं वा
ा े हळू आवाजत णाला.
"पण मग

ाने खु ाचे आिण खू न कसा झाला

ा संगाचे वणन न सां गताच का ठे वला फोन?"

"तो घाबरला असेल."
"कोणाला?"
"ब तेक

ाने खू न केला

ाला िकंवा....."

ा े बोलताना थां बला आिण

ाने िबचकून सावनी आिण केदारकडे पािहले.

"िकंवा?" सावनीने िवचारले.
"दु दवाने पोिलस चौकशीला गुंडां पे ा सामा
" ा े , ित

ा घर

ां नी िदले ले

े टमट.....

नाग रक जा

घाबरतात, सर."

ां ना तर हे मािहतीच न तं, की ती ऑिफस मधून लवकर िनघाली आहे."

"एका विकलाला असा श ू असू शकतो? इतकं वैर की सरळ जीवच
" ा े ....."
"ित
"हो,

ा घर

ां ना कसे सावरावे लागले सर.... पािहले त ना?"

ा े . पण आता ती केवळ एक बळी आहे.... एक

म."
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"सर, माझी मै ीण होती ती."
" ा े , भाविनक होऊ नका."
"सर...."
"तु ी ित ा घर ां समोर
ा िव ासाने
तु ाला या केस म े घेतलं य मी."

णाला होतात ना की तु ी गु ेगाराला िश ा

ाल,

ाच िव ासाला गृहीत ध न

"सर, मी बाकीचे िडटे
पाठवून िदलेत रपोट म े. पण एक मा करावे लागेल की जो कुणी आहे ाने खरचं एकही पुरावा
सोडलेला नाहीये मागे. आिण ाने फोन केला ाने इं शटरने ट कॉल केला होता. ामुळे ना नं बर कळू शकलाय आिण ना IP
टे स होतो आहे . ॉझी वापरला असेल." सावनीने णाली आिण कॉफीचा मग घेऊन ती पुढ ा कामाला लागली.
__________
"हॅ लो, पो.... पोिलस?"
"हो, बोला?"
"एक ेत िमळाले ले आहे ."
"कुठे ?"
"बनगाडन."
"तुमचे नाव काय?"
"सोहम..... सोहम सु रवसे."
"तु ी खू न होताना पािहलाय?"
"नाही. ेत पािहले फ ."
"िठक आहे , आ ी येतोय.... ेताला हात लावू नका आिण सग
"हो सर."
___________

ां ना बाजूला थां बायला सांगा."

बनगाडनला ा े पोचला आिण चौकातच घोळका पा न ा ा कपाळावर आ ा चढ ा. िजओ
गद करावी तशी गद लोकं ेत बघायला का करत असावीत हा
ाला कैकदा पडायचा.

ी िसम करता दु कानापुढे

"सरका.... सरका.... बाजूला सरका!" वाट काढत ध ाबु ी करत ा े घोळ ा ा म थानी पोचला ते ा ाचा शट अधवट
इ ी क न बुचगाव ाला बसव ा सारखा िदसत होता. डा ा हाताची दोन आिण उज ा हाताचे एक बटण तुटले होते. तो
काही ओरडणार तोवर ाला ाचीच चूक ल ात आली. मािहती िमळाली की आहे तसे उठून ाईम सीनला धावत जाणे ही ाची
सवय! घरातून हातात िमळे ल तो शट चढवून ाने च ल पायात सरकवली होती. आज अंगावर वद असती तर सग ां नी
तः न बाजू ला होत ाला माग िदला असता. ाला की वद ला? काहीही असो.... हे वद न घालता गद त घुसणे जोखमीचेच!
"ए.... सगळे बाजू ला

ा. मी पोिलस आहे ."

तो ओरडला ते ा आधी सगळे ा ा आवाजाला घाब न ा ाकडे बघू लागले. धगळपगळ शट आिण पायातली फंॅ सी च ल
पा न ा भयंकर संगातही एकच हशा िपकला. ते
ात िजप सकट केदार घटना थळी पोचला.
" ा े ?"
सग

ां ची नजर केदार कडे गेली. आिण पोिलसां ची

ॅन पा न ितथू न अनेकां नी पाय काढता घेतला.

ा े ने सु टकेचा ास सोडला.
"तु ी अ

ा अव थे त इथे ?"
11
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"सर या खु नाची िटप िमळाली फोनवर."

ा े ने माग

ा बाजूला पडले

ा ेताकडे बोट दाखवले.

केदारने नजरे ने ा ेला जवळ बोलावले . हवालदाराला ऐकू जाणार नाही अ
प ीच
ं ी च ल आिण मे
ां चा शट घालू न आला आहात ा े!"

ा आवाजात कुजबुजला, "तु ी ब तेक तुम

ा

ा े ने चपले कडे बिघतले आिण ओशाळला.
केदारने ेताकडे नजर टाकली. गु ढ ावर बसून

ाने ेता

ा कपाळाला मधोमध र

ाळले ली जखम वजा पोकळी िदसत होती.

"कोणी पािहले होते का खून होता ना?" केदारने आवाज िदला.
कोणी काहीच बोलले नाही.
"फोन कोणी केला होता पोिलसां ना?"
गद तून एक माणूस पुढे आला.
"सर, मी! मी सोहम."
"सोहम सुरवसे ना?"

ा े ने िवचारले .

"हो सर. पण खू न होताना न ता पािहला मी. आरडाओरडा ऐकला आिण बिघतले तर हे असे र
कॉल केला."
"िठक आहे . पां डे यां चे िडटे
पोिलस
झाला.

े शनला या ऐक

िल न

ा. आिण सोहम, तु ी

ा थारो

े शनला या."

ा े

णाला.

ा े ?" केदारने फोन हातात घेऊन ेताचे फोटो घेतले.

"शु भां गी सोबत!"
"काय?"
"हो सर!"
"कधी?"
"या

ा कोट िहअ रं ग

"नीट सिव
"सिव

ात पडलेले.

ावर सोहमचा चेहरा खाडकन पडला. होकाराथ मान हालवत पां डेला नाव नं बर िल न दे

"सर, मी पािहले आहे याला." ेताचा चेहरा िनरखू न पाहत
"हो? कुठे पािहले

े टमट ायला पोिलस

ा

ा वे ळी!"

र सां गा."

र आठवत नाही. मी द् युटीला होतो कोटाबाहे र आिण ते ा शुभां गीशी भे ट झाली. हा पण होता सोबत."

"काही बोलणं झालं ?" केदारने पाटीलला मेसेज टाईप करत िवचारलं.

12
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"फार काही नाही. णजे िनदान मा ासमोर तरी नाही. आ ी ओळखीचे हसलो. 'कशी आहेस', 'खूप िदवसां नी....' वगैरे
बोललो.... आिण िहअ रं ग होती णून ती िनघून गे ली."
"ओह्ह..... ने मका िकती वेळ झाला असेल या भेटीला?"
"३-४ मिहने साधारण!"
पाटील
वािहका घेऊन पोचला. आिण
______________

ाने ेताला उचल

" ा े , तुमचं िनरी ण उ म आहे . केस िडटे
अशील...."

िमळा

ाकरता सोबत आणले

ा माणसां ना सुचना ायला सुरवात केली.

ा सािनकाला. ेत अहमदचेच होते. विकल बाईंचा....

णजे शुभां गीचा

"मला वाटतं सरं , मी केसचा अ ास करतो िडटे ल म े. मग अनेक गो ीहाताला लागतील."
"सािनकाने आधीच पु ण मािहती काढू न ठे वले ली आहे . हॅव अ लूक!"
ा े ने फाईल हातात घेतली आिण पाने चाळली.
"सर, दोघां
णाला.

ा खू नामागे काहीतरी कने

"कोण? िनशा अगरवाल? रे प
"हो सर.

न आहे असा संशय होताच मला. पण आता खुनीही िमळाला."

ा े आ िव ासाने

म?"

ाच रे प केसमु ळे घडलं य हे सगळं ."

"पण ती तर हॉ

टलमधून गायब झाली होती ना?" केदारने चहाचे गरम गरम घोट पोटात ढकलत िवचारले.

"आिण सर ितचा फोटो िमिसंग आहे रे कॉड् स मधू न." सािनकाने NA िल न रपोट फाईल बंद केली.
"सगळा शोध इथे येऊन संपतो थोड
"असं का

ात."

णताय सर?"

" ा े , ना आप ाला वेपन सापडलंय, ना मोटीव असलेली
ी! ए
ा गद त असताना खून झाला.... ते ही गनला सायलसर
लाऊन. णजे जबरद ि
ॅिनं ग आहे. याही वेळी आप ाला गोळी सापडले ली नाही. आता ेताजवळ आधीच अनेकजण उभी
होती. िकती जणां ची चौकशी करणार तु ी?"
"सर, एक गो मला खटकते आहे."
"कोणती सािनका?"
"हॅ व अ लू क ॲट हर बॅं क अकाउं ट टां
केदारने हातात िदले
"शु भां गी
" ा

ा रे

ित र

ा नस!"

ा ि ंटवर नजर टाकली.

ुलर फीजपे ा कैक पटीने जा
फी

णून ित

ा ेनेही केदार जवळ सरकून
आहे ही र

म."

ा े उ ारला.

ा अकाउं टला काहीही जमा झालेले नाही.
13
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" णजे काय

णायचंय तु ाला सािनका मॅम? शु भां गीने या केसकरता जा

"इतकंच नाही

ा े , ही र

"पण ती

म

पैसे चाज केले? ते पण दहापट?"

ीने बॅंकेत जाऊन भरली ितने बुरखा घातला होता."

ा

ी एक पु ष होता..... हेच ना?" सािनकाचे वा

पुण करत केदार

णाला.

"कसे ओळखले त सर?" सािनकाने अचं िबत होऊन िवचारले.
" ा cctv ा फुटे ज व न! चाल पा न कुणीही सहज सां गेल.... ओळख लपवायला पायघोळ पोषाख घातला पण बाकी चाल
बदलायला िवसरला तो...... अहमदला वाटलं ाला कोणीच ओळखणार नाही."
" णजे .....शु भां गीचा अिशल?"
"हो,

ा े ! रे प केस िजं क

ाकरता

ाने फी पे ा खू प जा

र

म भरली..... तेही वेश बदलून!"

"इतकंच नाही सर, ही केस रे प
म ा बाजू ने ॉंग होती. तरीही केस मा अहमद िजंकला..... शुभां गीमु ळे. ितने सव पुरावे
िफरवू न िदले ." सािनका णाली तसा ा े गपकन खु च वर बसला. चेह यावर ध ा लाग ाचे भाव
पणे झळकत होते.
" णूनच णालो, ा े. इथे येऊन आपला शोध संपतो. ा केस नंतर शुभां गीने एकही मह ाची केस घेतलेली न ती. केवळ
नोटरीची कामे केली असावीत. ा दोघां चा लगोलग झाले ला खूनही हे च सूिचत करतो. णून संशय केवळ अनुराधावर जातो, जी
missing आहे . ना ितचा फोटो आहे आप ाकडे , ना वणन करायला कोणी! ितचे नाव सोडले तर बाकी काही हाती नाही. आता
आप ाकडे कोणतेही पु रावे नाहीयेत. फ लॉिजक आहे . ावर आपले िसिनअरस िव ास ठे वणार नाहीत."
"सर, अनु राधा हॉ टल मधून पळू न गेली ा नं तर ितची काहीच मािहती नाही. चौकशी करायला ित ा घर ां चाही प ा नाही.
अगदी िमिसंग णूनही रपोट करायलाही कोणी आलं नाही." सािनकाने ३ मिह ां आधीची जुनी फाईल काढली आिण एकदा
चाळू न जागेवर लावली.
"पाटील.... पािटल...." केदारने हाक िदली तसा पाटील धावत आला.
"हा सर?"
" ा तडकाला सोडून ा."
"कुनाला सर?"
"अरे तो..... चोर! विकलबाईं

ा पस मधून पैसे चोरताना

ाला पकडला तो!"

"हा सर!"
____________
केदार खु च वर येऊन टे बलावर डोकं टे कणार तोवर आतून तडकाचा आरडाओरडा ऐकू आला.
"पाटील, मा
सां िगतले .
"ओ सर,

नको

ा नाय मारत

ाला. जाऊ दे त." बस

ाला.

ो भाईर िनघत

'काय?' िदवसभरा ा धावपळीने थकले
आरडाओर ाने डोकेदु खी न ी होईल

ा जागेव नच केदारने जेल

ा खोलीपयत आवाज जाईल अ

ा कारे ओरडून

ाईये."

ा केदारला खुच तून उठणे णजे मोठे जड काम वाटू लागले होते. पण वाढ ा
णून केदार एकदाचा िचडून जागेव न उठला.
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"काय झालं य पािटल?" असं
गाठ पडली.

णत

ाने िभं तीला पाठ लावून उभे राहत

पाटील तडकाला ध न बाहे र खे चत होता आिण तडका रे टा दे त

ा

णायला आिण समोरचे िच पा न हसू फुटायला एकच

ासकट पु ा मागे जात होता.

"हे काय चालू आहे ?" हसू आवरत उसना राग आणूत केदारने िवचारले ते ा कुठे दोघां ची कब ी थां बली.
"बघा ना साहे ब.... हे येतच

ाय भाईर." पािटलने त ारीचा सूर धरला.

केदारने आ याने िवचारले, "काय रे तडका? मार आवडायला लागला की काय?"
"साब, चाहे तो मार बी खायेगा आपून.... ले िकन यहाँ से नई जाएगा!"
"तुला काय वे ड िबड लागलंय का? कशाला रहायचंय इकडे ?"
"साब, आपून नई जाएगा! बतारे लाए आपून!"
"पर मी तर

नतो याला घालवाच. जे लच खान हा असं हादड ो, जसा का 'बा'चाच माल हाय या

ा!"

"साब, आपून नई जाने वाला! इस बटाटे वडे को िजतना बोलने का ह, मारने का ह, आपून रे डी ह....."
"अरे भू सन

ा...." पािटल िचडला.

"जर मी तुला मा ा घरी काम िदलं तर? तरी इथे च राहायचंय तुला?" पाटील
पाटील ा कानाला टोचला.

ाला फटकवणार

ाआधी केदारने िवचारलेला

तडकाने आ याने केदारकडे पािहले.
"बघ! ऑफर काही वाईट नाहीये ." केदारने हसून
"खाना िमले गा?" तडकाने आशादायी डो
"इथे िमळते

ा न जा

टले.

ांनी केदारकडे पाहत िवचारलं.

छान! आिण तुला कोणी मारणारही नाही."

"सच म?"
"हो."
"और सवाल भी नई पुछेगा आढे तेढे और िबना िसरपैरके?" उ ाहाने

ाने िवचारले.

"नाही."
पािटलकडे बघून गाल वाकडा क न बिघतले आिण तडका
"साहे ब,

तः नच आनंदाने जे लमधून बाहेर आला.

ो डोकेदु खी हायं बरं का!"

केदार नु सताच हसला आिण एकदाचे टे बलाजवळ ा खु च वर येऊन बसला. काही
डु लकी लागली असेल ाला. उठला ते ा समोर चहा घे ऊन तडका उभा!
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"मा

ाकरता?"

"हा साब| इस टपरी का चाय वाला पेहेचानवाला िनकला आपून का|"
"बरं ." चहा िपऊन पु ा र े श झा

ासारखं झालं.

"साब, घर कब चले गा?"
"जाऊयात, जाऊयात. हा रपोट िलिहतो आिण मग िनघूच."
"साब, वो तो पुरा कर िदयेलाए!"
केदारने आ याने पाने उलटू न पािहली. सही सोडून बाकी सगळे िडटे
ठे वला होता.

भ न 'डे डएं ड' िल न 'closed' चा िश

ाही मा न

"हे कोणी पुण केलं ?"
"बटाटावडे का काम है साब."
"अरे तो

तःच वेळेत पूण करत नाही. आिण आज माझंही पूण क न ठे वलं

ाने? कसंकाय?"

"आपूनने उसको सच बोल डाला ना|"
"काय? कोणते स

सां िगतलेस?"

"यईच की अगर उसको ोमोशन मंगता है, तो साब का काम भी करके रखने का होता है |"
केदारला काय बोलावे कळे ना. िम
___________

लपणे हसून

"अरे वाह, आज लवकर आलास!" िमना ी हसून
"हो. हे बघ सोबत कुणाला घेऊन आलोय!"
"हे कोण?" ितने
"तडका. आप

ा

ा मळ

ाकडे

ा अधवट फाट

ाने बॅग खां ाला लावली.

णाली.

ाने तडकाकडे मान वळवली.
ा कप

ांकडे पाहत िवचारले.

तेचे काम करणार आहे ."

"अरे वाह! ये ये .... तू पण ये! हे बघ घर मी रोज सकाळी झाडते, आता तू झाडत जा! िकचन म े आठव ातून एकदा डबे आतून
बाहे न साफ क न घे त जाऊयात. िठक आहे ?" िमना ी तडकाला आनंदाने घर दाखवत आिण कसं साफ करायचं याची गाथाच
ऐकवत होती. तडकाही घर उ ाहाने पाहत होता.
"बाहे र सोसायटी वॉचमनसाठी ठे वले ली खोली रकामी आहे ना? याची ितकडे
"हो, पण आ ा दोघे जे वून

व था लावतो."

ा."

"तडका,ितला यंपाक तःला करायला आवडतो हा.
आिण वाढलेला खपवून घेत नाही हं ती."

ात ितला मदत केलेली चालते, पण दु स या कोणी
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तडकाने सगळं काही समज

ासारखी होकाराथ मान हलवली.

िमना ीने ताटं वाढली.
ा खमं ग वासाने आिण पूणा ाने भरले
िमळा ासारखा आनं द पसरला होता.
__________

ा थाळीकडे पा न तडका

ा चेह यावर

गसुख

" ा े , तु ाला सां िगतले ना मी..... ती केस संपली आहे आता. सतत मला कॉल क न ती रओपन करायला सां गून काय फायदा
आहे ? एक काम क . तुम ाच हातात दे तो ही केस रपोटओपन क न.... ा काय शोध ायचाय तो! पण मी पु ा मा ा
टीमला अ ा डे डलॉक केस म े इं वॉ करणार नाहीये." केदारने कॉल िड ने केला.
"साब.... साब.... ये दे खो आपून को

ा िमला|"

एका हातात मळकट फडक आिण दु स या हातात काही कागदप घेऊन तडका उभा होता.
"ये कचरा है की कामकाज का है समझ नै आरे लाए आपून को|

ा करनेका इसका? फेकने का के रखने का?"

केदारने ावर नजर टाकली. अनुराधाचे नाव वाचून ाला णभर कसंतरीच वाटलं . ते रपोटस.... ा जखमा..... तो ागा..... तो
ास.... ती आत िकंकाळी..... ते दय ावक रडणं..... ा ा डो ां पुढे तो ४ मिह ां आधीचा काळ उभा रािहला. अनु राधाचे
जखमी शरीर.... िकंब ना शरीराची केवळ ल रे वाटावीत, अ ा थतीतला तो दे ह! आिण तो पा न बघणा या ा मनात
धगधगणारा ालामु खी! डॉ रां नी य क न ितला जीवन िदलं..... पण बघणा याला ती मृतच भासत होती..... ितला काय मािहत
होते , दु दव ितथे च संपणार न ते! कोटात पु ा पु ा ित ावर शा क बला ार होत रािहले . ल रे होत रािहली.... बातमी ऐकून
घर ां नी नाते तोडले ..... 'चा र भंग केले स ते केलेस, वर कोटात जायची काय गरज होती?' असे श सा ात घर ांकडून आले
आिण एकही कोपरा वाचला नाही. जखमां नी ासले ली ती..... हॉ टल ा टे रेसवर उभी होती! ितला अंग झोकून ायचं होतं.....
एक पाय ितने टाकलाच होता पुढे. ितला अडवले नसते तर लोकां नी 'खोटी केस के ाचे िस झा ाने आ ह ा'
णून ाची
ेिकंग ू ज करायला मागे पुढे पािहले नसते. ित ाब ल कळले नसते आिण धावत ितला बघायला गेलो नसतो तर अगदी तेच
होणार होते.
ित ा तोंडून ितचा भू तकाळ ऐकताना अ रश: पाणी भरलं होतं डो ां त. सग ां चाच राग आला होता. ा अहमदचा, ा
विकलबाईचा, ित ा घर ां चा......! शाळे त असताना कायम मॉडन फॅिमलीतली िजला समजायचो, ितचे घरचे तसे न ते
अिजबातच!
पण या सग ात एक वा
पटलं होतं. खरतरं मलाही पडलेला
कोटाची पायरी चढू नये' णतात.
आिण जर विकिलणबाई पुरावे िमटवू-िफरवू शकतात, तर एक

होता तो! 'कोटात जायची काय गरज?' तसही, 'शहा

ाने

ाईम ां चवाला का नाही?

बला ारी केवळ अहमद न ता, शु भां गीसु ा होती. ा िवकृतीला मदत करणारी! ते दोघे न झाले तर ना दे शाचे नुकसान होते,
ना मानवतेचे! हं .... काय ाचे झाले असेलही, पण अपवाद तर
ेक िनयमाला असतो.
तशी ही जा मोठी र
न ती. शेवटी गोळी गायब करायला का होईना, सवात आधी मीच पोचणार होते ितथे ! अहमद ा वेळी
ा े आधी पोचला ते ा णभर बं दूकीची गोळी ाला िमळाली असेल की काय अशी िभती वाटली. पण ा ाच समोर मी गोळी
कधी उचलू न खशात घातली, ते अगदी ा े लाही समजले नाही!!
मी अनु राधाकरता पिह ां दा कायदा मोडला होता..... मोडावा लागला! हॉ टल ित ाकरता सुरि त वाटतं न तं....... मा
घरापे ा दु सरं काय सु रि त होतं ित ाकरता? पण ितला कसं श होतं सग ा आठवणी घेऊन जगण? शेवटी....'
"िटिचक..... िटिचक" तडकाने चुटकी वाजवली.
"साब,

ा करने काए इसका?"
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केदार भू तकाळातू न बाहेर आला.

ाने पु ा कागदप ां कडे पािहले .

"जाळू न टाक."
"शे कोटी बनाने का है ? पर साब, अभी तो िहवाळा चलरे लाए ना?"
"तरीही.... जाळू न टाक."
"आपून ले जाएगा तो चलेगा

ा साब? िहवाळा मे इसको शेकोटीम जलाएगा|"

" ाकरता मी दु सरे कागद दे ईन.... पण हे आ ाच जाळ. नाहीतर दे मला, मी जाळतो....." केदार उठू लागला.
"अरे बेठो साब. जलाताए ना आपून. तूम बै ठो!"
तडकाने बाहे र ने ऊन कागदां चा तो ग ा बाहे र ठे वून
टाकून िदली.

ावर मािचसबॉ

िमना ी ा नजरे ला हे पडायला नको होते. पु ा जु ा आठवणी नकोत
हे गरजे चे नाही का?

ा कडे

ा भागावर खरकन घासून जळकी काडी

णून बदललेले नाव आिण ओळख शाबूत राह

ाकरता

केदारने िट ी वर बात ा लाव

ा. िमना ीसु ा समोर येऊन बसली.

'बनगाडनजवळ भर गद ा र
केला जातो आहे . या
ाचा मृ ू झाले ला आहे .'

ावर एका होतक त णाचा झाले ला खू न हे िहंदू पुरोगामी लोकां चे कृ
अस ाचा संशय
ीचे नाव अहमद असून ा ा बरोबर कपाळावर िनशाणा साधला गेला होता. on the spot

िमना ीला ध ाच बसला. िमना ी
डो ां तून काही थब घरं गळले.

ा डो

ां त सारे भाव दाटू न आले होते. एक वेगळं च समाधान पसरलं होतं. आनंदाने

"केदार..... हा..... तो.... यानेच मला..... तोच हा...."
केदारने ित

ाकडे नु सतेच पािहले. ित

ा चेह यावरचा आनंद तो िटपून घेत होता.

"काय गं?"
"काही नाही." ितने डो

ां तले पाणी पुसले.

'मला मािहतीये, केदार, तुला मी जु ा आठवणी आिण अगदी जु ा नावापासूनही दू र ठे वायचे आहे. पण ख या अथाने आ ा मा ा
भू तकाळाने माझी पाठ सोडलीये.' केदार कडे बघताना ित ा मनात हे सारं उमटू न गेलं. जखडून ठे वले ा
ीचे साखळदं ड
तुटावेत तसे ितला आता भू तकाळा ा पाशातून सुट ासारखे मोकळे वाटू लागले होते. ती िकचनकडे िनघाली.
"काय गं, कुठे चाललीस?"
"बासुंदी बनवायला." ितने आनंदा-ने ओरडून सां िगतले.
केदारही आता आरामात बात ा बघत बसला होता. प कारां

ा अनाकलिनय अ

तडका कागद जाळू न घरात आला आिण उरलेली साफसफाई क
ाने शे वटचा पुरावासु ा साफ क न टाकला होता.
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कशी साजरी क िदवाळी
कशी साजरी क िदवाळी ला ग बाई िदवाळीला
महागाईने केला कहर
रोज च अहे मिहना अखेर
पगार तयार नाही वाढायला
कशी साजरी क िदवाळीला
पाऊस बाई रोजच पडतो
िहवळा की पावसाळा कळतं नाही
पावसाची सर तयार नाही थांबायला
अन कशी काढू मी रां गोळीला
कशी साजरी क िदवाळीला
लाडू करं
चक

ाक

ं टल

ा नाही तळायला घेतल

सद खोक

ने डोके वर काढले

गद वाढली दवाखा ाला
कशी साजरी क िदवाळी ला
आकश कंदील छ ी खाली
पण ा लाव

ा छताखाली

फटाके लागले िभजायला
अन फुलबजी लगली रडायला
कशी साजरी क िदवाळीला
चला एखा ा आ मात जाऊ
ां

ा संगे फरळ खाऊ

उजळले ले चेहरे पा
नाही तोटा आनंदाला
अन साजरी क िदवाळीला

***************
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सखे तूच आहे स गझल
सखे तूच आहे स
ा िच पटाची नाियका
जग तु ा मनासारखं
हो कधी तू मुलगी
कधी बहीण कधी प ी
आिण कधी आई
बन कुणीही पण
गुं तून पडू नकोस ाच ा ितमेम े
जगायला िशक मा तु ाच मनासारखं
तु

सखे आहे स तू
तु ा घराची बॉस
तुला हवं ते ा आिण ते ाच
तू काम कर
इतरां वर कूम सोडायला िशक
इतरां कडून कामं करवून घे
कधीतरी आरामही कर
तु ा अ
ाची जाणीव
इतरां ना क न दे
पण जग मा तु ाच मनासारखं
सखी तू आहे स ज िस दे वी
कधी सर ती कधी शारदा
अ पूणाही तू च आहे स
पण नुसती िवशेषणे लावून घे ऊ नकोस
तु ात अंश आहे
कालीचा , दु गचा हे िवस नकोस
वे ळोवे ळी तु ात ा यो
दे वीला िनवड
आिण जग मा तु ाच मनासारखं
सखे तू आहे स तू च
कुठे बोलायचं काय बोलायचं
ते तु झं तूच ठरव
तु ा कप ां ची िनवड
तुझी तू च कर
तुझा मेकअप तु झी िलप क
हा तुझाच अिधकार आहे
आिण राहील
सखे तू कुणासारखी नाहीच
ल ात ठे व
तू तु ाचसारखी
णू नच सखे जग मा
तु ाच मनासारखं
सखे जगत राहा
सखे तू णू नच राहा .

***************
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मो
ा

ा

ा उ रात दडले लं वै ािनक मह

ांचे आशीवाद का
तर सव ूत आहेच. परं तु आिण एका

ीने

ावे

- कु. ि यां का हेमंत पई

ा िवषयावर काश टाकू इ

ते.

माणूस आपलं पोट भर ासाठी चंड मेहनत करतो, ख ा खातो. आप ा सृ ीत उप
असलेले resources हे माणूस
िकंब ना ा पृ ीवर उप थत असले ा जीव सृ ी ा मानाने खूपच कमी आहेत. णून ते कमी माणात उप
असलेले
resources िमळव ासाठी माणूस
ाथ बनतो, आिण ा मनु
पी ा ाम े चढाओढ चालू होते - ते resources
िमळव ाकरीता. "एकाचा फायदा हे दु सर् याचं नुकसान"- अशी ण चलीत आहे च. मग 'तो फायदे शीर' माणूस आपण असावा
असं
ेकाला वाटतं. ासाठी माणसं एकमे कां ा मागात अडथळे िनमाण करतात, ू र कृ
करतात. मग ही नको असलेली
आ ानं नशीबात कमी यावीत, िकंब ना ा आ ानां तून उभार ाचं बळ िमळावं णून आप ाला luck factorची गरज
भासते. तेच luck factor बळावतं ते मो ां ा आशीवादातून.
आप ा वडीलधार् या माणसां नी खूप ख ा खा
ा असतात. झगडून-धडपडून तः ा आयू ात उभे रािहलेले असतात,
नाहीतर तग तरी धरले ली असते. ा process म े involve असतात ते ां ा इ ा, अपे ा, भावना, ambitions इ ादी बाबी.
ां ना जगाचा अनु भव आलेला असतो. िनदान ा बाबतीत तरी ते आप ा न कायमच े ठरतात.
आपण ां चेच वंशज असतो. आप ात ां ाच गुणां ची-अवगुणां ची सरिमसळ असते. जरी आप ाला सामोरे जावे लागणारे
अनु भव हे तंतोतं त ां ा अनुभवां शी साध साधत नसले तरी ा मागची मूळ 'कारणं' ही सारखीच असतात .
मो ां चे आशीवाद हे आप ाभोवती 'सुर ाकवज' िनमाण करतात. आप ा 'luck factor' म े सकार कतेची भर पडते आिण
आपण ा गो ी िमळव ासाठी जे मनापासून मेहनत घेतो, ती गो आप ाला वेळ आली की िमळतेच.
***************
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तळघरे
रा ीचा एक वाजला होता.

ाने शेवटी पु

- अ ातवासी

क वाचून संपवलं, आिण शां तपणे डोळे िमटले.

'चला, आजचं पु क संपलं . उ ासाठी शोधाशोध करायला हवी.' तो तःशीच
पु के वाचत होता, ावर समी ण िलहीत होता, लोकां शी वाद घालत होता.

णाला. गेले काही िदवस तो एकाच ले खकाची

जरा आ ाद थं ड हवा सुटली होती. हा गारवा नै सिगक होता. 'ले खनातला अनैसिगक थंडावा कसा जाणवत असेल?'
मनाशीच िवचार केला.
तो उठला, पंखा थोडा कमी केला. आिण

ाने

ाने शां तपणे डोळे िमटले .

खालू न काहीतरी दणदणीत आवाज येत होता.
"आई, बाबा..."

ाने हाक मारली.

खाली भयाण शां तता होती. फ

तो दणदणीत आवाज. दरवाजावर दणके िद

ासारखा.

तो अिन े ने खाली उतरला.
ाने बटन दाबून बिघतलं. वीज गेली होती वाटतं. तेव

ात एका थंडगार झुळुकीने

ा

ा अंगावर शहारा आला.

दण!!!दण!!!
बाबां

ा खोलीतून आवाज येत होता.

ाला भीती वाटू लागली. तरीही मनाचा िह ा क न तो पुढे पाऊल टाकू लागला.
खोलीचं दार लोटले लंच होतं.

ाने दाराला हलकासा ध

ा िदला, तरी दार सताड उघडलं.

दण!!!दण!!!
आवाज वाढत चालला.
बाबां

ा खोलीत कुणीही न तं.

ाची भीतीने गाळण उडाली. तो मागे जायला वळणार, तेव
तो दरवाजाला धडका दे ऊ लागला. सुट

ाची पराका ा क

ात दरवाजा बंद झाला.
लागला.

अंधा या खोलीत, एक कंप सुटला होता. एक िविच कंप, एक िविच गंध. डो
काळोख.
"ये... पुढे ये!!!" एक िचरका आवाज घुमला.
ा

ा अं गातली श

ीच गे

ासारखं झालं. तो जागीच खळू न उभा रािहला.
22
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"अरे ये ना...!!!" तो आवाज िचरकला.
तो दाराकडे वळू न अजू न धडका दे ऊ लागला. शेवटी जीवन मरणाचा

होता.

थकून तो खाली बसला. गुड ात डोकं घातलं . बराच वेळ तो तसाच बसला होता.
आसमं तातली दाहकता कमी झाली, तो आवाज येणं बंद झालं.
ाने हळू च डोळे उघडले.
समोरचं

ाताराचा चेहरा होता... िहडीस, कु प!!!

'तळघरातला िपंज यातला कोंडले ला
ाने िहडीस हा

ातारा...'

केलं...

" टलं ना मी मरत नाही, कधीच नाही."
ा

ा शरीरातून ण णाला कुणीतरी मां स काढून घेतंय असं झालं, आिण के ा डोळे िमटले गेले कळलंच नाही.

डोळे उघडले, ते ा वारा चालू होता, खारट वारा. आजू बाजू ला पानां ची सळसळ...
समु ...कोकण... पोफळी...
...आिण समोरच ते जळालेलं घर....
एक अ
श
खे चत होती.

ी

ाला खेचायला लागली. तो िजवा

ा आकां ताने ित

ािव

जा

ाचा य करत होता, पण ती श

ी

ाला

जळलेलं घर... अने क वषापूव ...
तो यं वतपणे ा घरात गेला, आिण वर ा मज ाची वाट धरली. सवकाही जळलेलं होतं, काळपट राख झालेलं. मा कोप यात
एक बा ला होता, बे ब ा ासारखा िदसणारा... ा ासारखे कपडे घातलेला.
तो बा ला बघून
बा

ाने

ा

ा

ावर संमोहन झा

ासारखं झालं. तो

ा बा

ाजवल गेला.

ा माने वर उडी घेऊन काळी लवलवती जीभ बाहे र काढली.

'आ ी मरत नाही, कधीच नाही.'
आिण

ाने िजभे ने चाटू न

ाची कातडी सोलायला सु वात केली.

...आिण ते जळकं घर कोसळलं...
तो एका र

ावर पडला होता. एक र

ा सरळ िनघत होता.

हवेलीपयत....
ा

ा डो

ावर णभर अं धारी आली. आिण मग ितची जागा उ ुकतेने घेतली.
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हवेलीत कुणीतरी

ाला बोलावत होतं . आिण तोही चालला होता.

सव अं धा न आलं होतं. सूय ढगां

ाला भीती वाटत न तं.

ा मळभाखाली झाकला गेला होता.

तो हवेलीत पोहोचला. जळकी हवेली, जळका िजना.
याच जळ

ा िज ावर वर

ा खोलीत कुणीतरी

ाला बोलवत होतं .

तोही गेला...
ाने खोलीचं दार उघडलं.
पण आता ते संमोहन णात नाहीसं झालं होतं.

ाला भीतीची जाणीव झाली...

समोर मृ तदे ह लटकला होता. िहरवा, सुजले ला.
'आ ी कधीच मरत नसतो...'
ा मृ तदे हाचे डोळे खाडकन उघडले.
...आिण मृ तदे हामागून कुणीतरी

ा

ावर झेप घेत

ा

ा नरडीचा घोट घेतला!!!

संपलं सगळं . संपलं ...
काळोख, भयाण शां तता!!!
आिण ल
हळू हळू

काहीतरी काशमान झालं. णभर तो भां बावून गेला.
काश कमी होत गेला, आिण

एक साधा टे बल.

ां

िदसलं .

ावर िलखाणाचं बाड.

मागे टे बलावर का
केस.
तो सरळ

ाला समोरचं

ा का

ां चा च

ा घातलेला, पां ढरी बंडी पां ढरा पायजमा, ग ाळ रं ग आिण डो

ाव न िवरळ होत गेलेले

ासमोरच जाऊन बसला.

"आपण कोण?"

ाने

ा गृह थां ना िवचारले.

"मी कोण...? मी एक साधा लेखक. मा ा िलखाणात पा असतात. सु , दु ...लोकां ना ती कधीकधी आवडतात, कधीकधी नाही.
काही लोकां ा मनात ती घर क न बसतात. मग िप ा सुटता सुटत नाही.'
"अहो, तुमची तीच भयानक पा े माझा जीव घेतायेत णो णी," तो काकुळतीला येऊन
"असं?" ले खक णभर िवचारात पडले .
थोडावेळ पूण शां ततेत गेला.
"तु ी माझी पु

के वाचली आहेत ना?"
24
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"हो."
"मग तु ाला हे ही मािहतीये ना, की
"अहो ती

ात मा

ा सग

ा वाईट श

ीच
ं ा अंत पु

कातच झालाय."

ा मागे लागलीत."

"अरे असं कसं झालं मग?
"मला काय माहीत?"
ते हसले.
"तु ाला नाही तर कुणाला माहीत असणार? मी
"मग या दु श

ीच मा

ेक दु श

ीला परावृ करणारी सु श

ी िनमाण केलीच होती ना?"

ा मागावर का?"

"कधी तु ाला पां ढ या सफारीतला स ु ष आठवतो? ा कु प तळघरात ा ाता या ा नायनाट करणारा? तुम
मनी
ां त असतो, तो फ
ातारा. तु ाला आठवतात ते कपडे घातले ले बा ली, ती काळी सावली..
...ते कधीच मरणार नाहीत. ते पु कां त तर संपले त. पण वषानु वष तुम ासार ा वाचकां
तुम ा मनाचा एक भीतीचा कोपरा ां नी ापून टाकलाय. रा ीची वीज गे ावर िभंतीवर
जु नाट घरां म े ते तु ां ला िदसतात. ते अमर आहे त, अ
आहेत."
ां ना मार

"मग

ा

ानी,

ा मनात ते घर क न रािहले त.
ा सावलीत ते तु ां ला िदसतात,

ाचा काहीच उपाय नाही?"

"जर मनातली भीतीच काढून टाकली, तर ते नाहीसे नाही होणार का? दु श
बळ दे ासाठी पुरेशी नाही? पण माणसाला ही जाणीवच होत नाही. मग
तुम ा मनात िशरतात."

ीब
ं रोबर जगात सु श ीही आहेत, ही जाणीवच
ा का ा, आड ाितड ा, िच िविच साव ा

" णजे, हा जािणवेचा खे ळ आहे की मनाचा?"
"नाही,
मा

े चा. अशी

ा, जी तुम

ापासू न कुणीही िहरावू न घेऊ शकत नाही."

ा मनावरचं मळभ दू र झाल होतं.

"जा, भीती तुमची वाट बघतेय..."ते हसले .
मी परती

ा वासाला िनघालो.

"एक िवचारायचं होतं," मी काहीतरी आठवून

णालो.

"िवचारा ना."
"तुमची कथानके इं
"जर तसं असेल, तर
नाही का?"

शम े िलिहणा या एका ले खका
ां

ा कथेवर बेतलेली असतात, असं लोक

ा कथां वर मराठीतली वाचके इतकी ेम करायला लागलीत,

मी हसलो, आिण परत जायला िनघालो.
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पाय या खाली जात हो ा...
ा तळघरात.
मी सरळ तळघरात गेलो, वखवखलेला
'आलास, ये...' तो मा
आिण जाग

ातारा माझी वाट बघत होता.

ावर झेपावला.

ा जागी ितथे च उभा रािहला.

"काय करतोय तू??" तो खे कसला.
"िवसरलास तू, तुला मारणारा आहे अजू न, आम

ा मनात."

"नाही," तो ओरडला.
मागून एक पां ढ या कप

ातला पु ष आला.

"मी आलोय हं , धीर धर."
आिण

ां चं तुंबळ यु

ाने हसतमु खाने मला धीर िदला.

जुं पल.

ितथू न तो िनघाला, वर, सरळ
"डो

ा जळ

ा घरात. बा

वरी, मी आले य." मागून एक सुंदर मुलगी

ा

ाजवळ.
ाजवळ आली. आिण ितने िबया फेकायला सु वात केली.

तोही समाधानाने ितथू न िनघाला.
...आता ते िहरवट, सुजले ला चेहरा असलेलं समोर येणार होतं.
हवेलीने

ाला खे चून घे

ास सु वात केली.

पण आता तोच हवेलीकडे िनधा

पावले टाकू लागला, आिण सरळ वर

"आलास???" आिण मागून कुणीतरी
...आिण ल

ा

ावर उडी घेतली...

सूय काश पडला...

ाला जाग आली....
कालच

आठवून

तो पटकन उठला,

ालाच हसू येतं होतं.
ाने आवरलं, आिण तो नवीन पु

क शोधू लागला.

(नारायण धारपां ना समिपत)
***************
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गुलाबी िचरोटे
- िस

च ाण

९८३३३२६६०९
siddhic1991@gmail.com

िदवाळी ा फराळासाठी तयार केला जाणारा एक पारं प रक महारा ीयन गोडाचा पदाथ णजे िचरोटे . खुसखुशीत िचरोटे ावर
म साजू क तुप आिण व न भु रभु रलेली पीठी साखर असा याचा थाट. िबनसाखरे चा िचरोटा दे खील चवदार लागतो . खारी माने
चहा बरोबर िकवा नु सताच खाऊ शकता. पण खारीपेखा न ीच पौि क आहे . गोड न खाणा यां साठी िकंवा कमी गोड
खाणा यां साठी साखरे चे माण कमी-जा क न करता येतो. कोणी फ मै ा ा करतात तर कोणी मैदा आिण रवा िम
क न करतात अशा िचरोटे कर ा ा वेगवेग ा प ती आहेत .
लाट ा ा ही दोन प ती आहे त गोल आिण उभी. मी गोल िचरोटे बनवते. पण जरा वेगळी प त आहे . गुलाब
पाक ां चा पाक णजे इथे आपण मे ोचा तयार गुलाब िसरप वाप शकता. याम े केले ले गुलाबी िचरोटे हे माझ
ेसीफीकेशन आहे .
तर मी ा प तीत िचरोटे बनवते ाची ही आगळीवेगळी कृती.
सािह :
२ वाटी मै दा ( दोन भागात िवभागुन ावे.)
१ वाटी िपठी साखर ( दोन भागात िवभागुन ावे.)
२ चमचे कडाडीत गरम तूप ( दोन भागात िवभागुन ावे.)
२ छोटा चमचा मीठ ( दोन भागात िवभागुन ावे.)
१/२ चमचा बेिकंग पावडर ( दोन भागात िवभागुन ावे.)
३ चमचा गुलाब िसरप
१/२ वाटी तां दळाची िपठी (सा ासाठी)
३ चमचे पातळ तूप (सा ासाठी)
पीठ िभजव ासाठी थोडे दू ध
तळ ासाठी तूप.
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कृती:
१) िवभागले ा दोन भागापै की
ेक साही ाचा फ एक भाग येथे घावा.
मै दा, िपठी साखर, गरम तूप, मीठ, बेिकंग पावडर एका भां ात ावा. या मधले तूप आधीच कडक तापवावे मग वापरावे, जर
मोहनासाठी तूप कमी गरम असेल तर िचरोटे नरम पडतात. दू ध घालून सव साही घ िभजवावे.
२) िवभागले ा दोन भागापै की
ेक साही ाचा दु सरा भाग येथे घावा.
मै दा, िपठी साखर, गरम तूप, मीठ, बेिकंग पावडर , गुलाब िसरप हे सव एका भां ात ावा. वरील कृती मानेच दू ध घालून घ
भीजवावे.
दो ी तयार पीठाचे गोळे ( १ व २) थोडा वेळ वेगवेगळे झाकून ठे वावे.
३) िभजवलेला दो ी पीठा े वेगवेगळे म म असे पोळी करताना जसे गोळे करतो ा आकाराचे गोळे क न ावे.
ा ा
एकदम पातळ पो ा लाटू न ा ात. याम े साधारण ३ पो ा सफेद पीठा ा आिण ३ पो ा गुलाब िसरप घातले ा
गुलाबी पीठा ा होतील. िजत ा पातळ पोळया िततके िचरोटे हलके होतील आिण िचरो ां ना छान पदर सुटतील.
३) एक सफेद पीठाची लाटलेली पोळी ावी. ा पोळीवर पातळ केले ले साजूक तूप आिण तां दूळ िपठ याची मध्यमसर घ पे
लावावी. ावर एक गुलाबी पीठाची पोळी ठे वावी परत ावर तूप आिण तां दूळ िपठाची पे लावावी.
४) नं तर दोन बाजूं नी गुंडाळी करत म ापयत यावे. एका बाजू ची गुंडाळी दु सया गुंडाळीवर ठे वून थोडे चेपावे. आिण िह तयार
गुंडाळी ातील तूप सुके ोवर ठे वून ावी. अशाच कारे उरले ा २-२ पो ां ची गुंडाळी बनवून ावी.
५) या गुंडा ां चे १ इं चाचे तुकडे क न ावे. गुंडाळीचे तु कडे वरील बाजू ने न लाटता िजथून कापले आहे ा बाजू ला हलके
दाबून एकदा उभे आिण आडवे असे लाटणे िफरवावे. या िचरो ां चा आकार गोल येतो. आिण िदसायला ही आकषक िदसतात.
७) तळ ासाठी तेल तापत ठे वावे. तेल गरम झाले िक आच म म करावी. आिण िचरोटे गो न ाउनतळू न काढावे. पेपरवर
काढून लगेच ावर २-३ िचमटी िपठीसाखर पेरावी.
म

सफेद गुलाबी रं गाचे िचरोटे तयार होतील. फार आकषक िदसतात आिण चवीलाही खुसखुशीत लागतात.
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सहज
- संिदप अवचट
सहज सहज िलिहत जा
मोकळे ठे व मनाचे अंगण
श

ांचे मोर आपण न ये तील
तु

ासाठी घालत रं गण

सारवू न ठे व कोपरे कोने
खडबडीतपणा धोपटू न
श

ये तील बाळासारखे

कुशीत घे

ां ना थोपटू न

उं चावर टां ग पाळणा
तु

ा िवचारां चा झोका दे
दयात उसळ

ाला

एक मायेचा ठोका दे

आव न घे शीलच घर सारे
मनाचे आरसे ल
श

ठे व

हसतील कसे ही फसतील
जागती जाणीव झ

ठे व

सवय लावू नकोस पण
मुठीत अडकतो

ां चा पदर

ता े असतानाच ठे वावी लागते
सारखी

श

ां

ावरती आपली नजर

मग बाळ होतात

समजू तदार अथासिहत
एकदा लय सापडली की
सहज हाकेत ये तात वहीत
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गंमत र ा

ा लाडू ची
- अि नी दं डवते खांडवे

र ाचा लाडू......तसं पािहलं तर तो िवशेष आवडीने खा ा जात नाही. णून तो िदवाळी ा फराळापैकी शेवटपयत आप ा
सोबतीला राहणारा पदार् थ.पण फराळापैकी एखादा जरी पदाथ केला नाही तर चुक ा चुक ा सारखं वाटतं. णून इ ा
नसतानाही करावाच लागतो..
मग या वष ठरवलं हा लाडोबा संपव ासाठी काही गंमत क या.मग काय लागले तयारीला काजु ,बदाम,मनुके आिण
चारोळे घेतले.ने हमी माणे ते िदसतील असे न लावता काही लाडूत काजु , काहीत बदाम, काहीत मनुके तर काहीत चारोळे
लाडू ा एकदम पोटातच ठे ऊन िदले..
खरी गंमत तर इथू न पुढे आहे ...लाडू बां धून झा ावर मुलां ना सां िगतल ाला बदाम येईल तो राजा, ाला काजु येईल तो
राणी, ाला मनु का येईल तो पोिलस आिण ाला चारोळे येतील तो चोर...
मग काय झाली
जो राणी

धा चालू..

ाला बदाम आला तो राजा झा

ामुळे

ाला वाटलं अजून एक खातो मी परत राजा होईल

झाला तो जर मु लगा असेल तर िबचारयाला िचडवुन िचडवुन सग

झालो तरी चाले ल पण राणी
नको
वाटायचं..मग ाला मी ही अजु न फुगवून

ां नी हैराण केला मग

ाला वाटायचं चोर

मनु ावाला तर पोिलस
झा ामुळे ाला आपण एकदम भारी अस ासारखं
ायचे.''अरे पोिलस झाला ना..तुला चोराला पकड ासाठी ताकद पािहजे ना...घे घे

अजु न एक घे''...
आिण िबचारा चोर झाले ला आप ावरचा चोराचा िश ा पुस ासाठी ाला लाडू खावाच लागणार...
.
अ ा कारे मु लां नी शे वटी संपणारा र ाचा लाडू म ा म ीत सग ात आधी संपवले आिण वर आता ''आई आता मोठा
ड ा भ न कर बरं का..'' णून मागे लागले त...
खरं तर मला मला फराळाचा भरले ा ड ापे ा फराळ संपवले ला ड ा पा नच जा बरं वाटतं..
चला आता परत र ाचे लाडू..कोण ातरी नवीन गंमतीने .....
वयोगट:५ ते ७ वष
फोटो:लाडू संपवणारे माझे Super stars!!!
***************
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जगून बघ
- यतीन कुलकण

ज ाला आलाच आहे स तर जगून बघ
ासाला थोडं थां बवून जगणं जमवून तर बघ
घरातील वादिववाद िदसतील तुला
परी तू घर बां धून तर बघ
जीवनात खुप दु :खाचे डोंगर िदसतील
एकदा थोडं सोसून तर बघ
डाव मां डून खे ळणं फार अवघड असतं
एकदा तरी जीव लावून खेळून तर बघ
मरण सोपं असतं जगणं अवघडच असतं
आरे हे च जीवनातलं कोड सोडून तर बघ
कोंडीचा भिडमार डो ाला असतो
परी डोकं लावून सोडवून तर बघ
मरता मरता जग ापे ा
जगता जगता म न तर बघ
जीवन सुखदु ःखचा एक वास आहे
परी जगता जगता आनंद दे ऊन तर बघ
***************
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गोडसर िलंबू
- यतीन कुलकण
मी शकुंतला ऊफ शकु, शकुन की अपशकून ा फेर् यात अडकले ली. तशी मी दा बाळगून अंध े ला खतपाणी न घालणारी
एक सामा घरातील साधीसुधी ुिहणी पण रीती रवाजा ा िकंवा थे ा च रात सापडलेली. वंशवेल जपणे एकतरी िदवा
लावणे या अशा भो ा भाब ा ामक क नेत िबधरलेली.
माणूस णून ज ाला आले ा
ेक माणूस ा
बोधन केले तरी आपण ा ढी परं परा ा िवळ

ां ना काहीना काही तरी चाली रती िचकटले
ात भरडले जातो.

ा असतात. समाजाने िकतीही

या बंधनां ना कसे आव हेच कळत नाही, जे जे सजीव ां ना बंधने असतात का? बर असतील तर ती बंधने सजीव असतात का?
का ती िनज व, पण खरतर या बंधनां ना तर आपण िचरं जीवी सारखे बाळगतो.
हे काय मी कुठ ा गो ीवर भा करते आहे , िचंता - िववंचना याच आप ा ब-या आपण आहोत तोपयत ा आप ा बरोबर
असतात अन् आपण गेलो की आप ा बरोबरीने ाही संपतात. जे पेरतो ते उगवते आिण काही काळानं तर ते अ ाला जाते.
ज ा छो ा छो ा झाडी झुडपे उगवतात आिण कु◌ुठ ा ही रीती रवाजात न अडकता आपले काय क न जातात. सग ा
सजीवात झाडाझुडपां नी बहरलेली बाग खु पच सुंदर व आपसुकच आकिषत करणारी असते. ात ा ात परसबाग ही एक
खु पच छान टवटवीत िदसणारी रोज ा रोज फु◌ुले उमलणाारी व आप ाही ताजीतवानी ठे वणारी असते, अशीच माझी ही
परसबाग आहे .
मा ा परसबागेत सु दा छोटी रोपटी, फुलझाडे िकंवा थोडे मोठे पण फळ दे णारे झाडे आहेत. असेच एक िलंबाचे झाड आहे
आिण हो हे झाड स ाला मा ाशी छान ग ा मारते, तशी मी सवच परसबागेशी िहतगुज करते पण ा िलंबा ा झाडा
बरोबर छान गोड...... हो गोड ग ा मारते. तसे हे िलंबाचे झाड खुप वषापुव पासून आम ा परसबागेत आहे , ते छान बहरते
फुलते, टवटवीत िदसते आिण पाना फुलां नी बह न तरतरीत िदसते.
एवढे छान सुंदर अशा झाडाब ल मला कुठे तरी खटकले काहीतरी िबघडले असे मला जा जाणवले. सारखे मला वाटत होते की
हे झाड गेले िक ेक वष फळ न दे ताच ते तरतरीत िदसते पण आतून कोठे तरी मुग िगळू न ग बसलेले वाटते णून मी
ा ाशी ग ा मारते आिण ग ा मारता मारता दु ःख ही िवचारते, पण ते काहीच बोलत नाही फ
शां त राहते. हे असे बरे च
िदवस चालू होते शे वटी मी ाला खु प िवनव ा के ा ते ा ते कुठे मा ाशी बोलले आिण ाने मनातले काळे आभाळ सगळे
मोकळ केलं, ते ा कुठे मला कळल की यां नीही काही वेदना असतात यां नाही काही दु ःखे असतात.
ाने सां िगतले गे ा िक ेक तूपासून मी एकही फळ दे ऊ शकलो नाही, या ि तीजाला जवायला काहीच दे ऊ शकलो नाही.
फळ न दे ता उदर भरण करायला नको वाटते, नुसतेच उभे राहायचे आिण फुले फळे ने दे ता ताडामाडा सारखे तून राहायचे हे
पटत नाही णुनच मी फार एकिच व शां त राहतो.
हे सगळे ऐक

ानं तर मला थोडे गिहवरले,

ाचे दु ःख मा

ा पे ाही जा

न राहवून मी ाला एक िवचारले की तुला येणारे फळ तर आं बट अन्
फळ कसे गोड गोंडस असावे, ते सवाना हवेहवेसे वाटणारे हवे.

वाटले.
ात ते गोड पण नाही, तर मग तु का तुझे मन कडु करते.

ावर तो णाला अगं वेडे आपले फळ आप ाला बळ दे णारे असते , ते कसेही असले तरी ते आपले बाळ असते. ाला
वाढिवणे व ाला फळू दे णे हे च तर आपले काय असते आिण असे होत नसेल तर आपला काय उपयोग, णून मला टवटवीत
असून हसता येत नाही आिण बहरत असून फळे दे ता येत नाही याचीच जा खंत आहे .
हे सव ऐकून मी पुरती गपगार झाले,

ेकाला वाटत असते की "आप
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मन भ न आल आवंढा िगळत ितचे दु ःख कमी कर ाचा य ात माझेच दु ःख खुजे झाले. मी अशीच ा ा सारखीच दु ःखी,
कोमे जलेली होते. या िलंबा ा गोड झाडाकडे पा न मला ा ा सारखे च छान बहरायचे अन् फुलायचे, पोटातले दडवायचे अन्
सवाना तरतरीत िदसायचे.
हे मी िशकले मा

ा आं बडसर गोड हो गोड िलंबा कडून......…
***************

उभी आहे तु

ा वाटे वर
- शबाना मु

भारतभू ा र णाथ लढला सीमेवर
डोळे लावून उभी आहे मी तु ा वाटे वर||धृ||
गेलास सै ात वाटला मला अिभमान
िहं मतीने लढला तू ठे वून तट थ मान
झेललास वार तु ा तू िनध ा छातीवर
डोळे लावून ऊभी आहे मी तु ा वाटे वर ||१||
जखमी होऊनही नाही तू डगमगला
उ र दे ा दु नाला रोजच धडपडला
िफरं ां चे नाव तु ा बंदुकी ा गोळीवर
डोळे लावून ऊभी आहे मी तु ा वाटे वर ||२||
डबडबून गेले ने तुला पाह ासाठी
अधीर झाले मन तुझी पाठ थोपट ासाठी
कोरले आहे तुझेच मी नाव रे दयावर
डोळे लावून उभी आहे मी तु ा वाटे वर ||३||
नको वाटतो हा आता दु रावा णभर
नजरे आड होऊ दे णार नाही पळभर
आठवण तुझी ती होते मला रे अनावर
डोळे लावून ऊभी आहे मी तु ा वाटे वर ||४||
आभार दे वाचे शतशः, नशीब सौभा ाचे
जरी तीक आहे ते मा ा अखंड ागाचे..
खु लले प माझे कुंकू लावता भाळावर,
डोळे लावून उभी आहे मी तु ा वाटे वर ||5||
***************
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रा न गेलेली तेल मािलश
- डॉ क

ना दे शमुख

काही िदवसापासू न सतत िफरत असले ला whatup वरील एक लेख वाचला. ात मुलीला आपली आई पायाला तेल लावून मालीश
क न दे ते असा उ े ख आहे. ा मु लीला तेला ा मालीशमधील ऊब सासरी गे ावर खरतेने जाणवते. खरे च आई ही आईच
असते, ित ा ेमाची सर अजू नही कोणाला दे ता आली नाही.
ेका ा आयु ात आई वेगवेग ा कारे आपले अ
ठे वून
जाते.
ेकजण आजीवन हे ओझे िललया पेल ातच आप ा जीवनाचे साथक मानतो. णून मला असे वाटते की मनु ाला दे व
पाहावा असे वाटले तर ित ा क ात पाहावा, ित ा ेमात पाहावा आिण ितला समजू न घेऊन गरज असेल ां ना तो दे ऊ करावा.
दे व णजे केवळ दे णे तसे आई णजे केवळ दे णे हे ित ाकडून िशकावे.
थोड ात मा ाब ल सां गायचे झा ास हा ले ख वाचू न मी मा ातील आई शोधत होते. मा ा मु ली आता मो ा झा ा आहे त.
तरी मी त:ला िवचारत होते, मी काही केले आहे का मा ा मुली ंसाठी? ा थक ा भाग ा िकंवा खू प वास क न आ ा
ते ा तरी? पण मी ां ना कधीच तेल लावून िदले नाही हे मला िनि त आठवते. माझा िदन म पहाटे ४ पासून सु होत
अस ामु ळे ाला अनु स न मा ा मु ली मो ा होत हो ा. ल ापूव च माझे िश ण M. Com. पयत झाले होते. मी खाजगी
िशकव ा घेते. िशकवणीचा वेळ सकाळी ७ ते १० आिण सं ाकाळी ४ ते ८ असा सवसाधारणपणे दरवष असतो. मी जशी मा ा
कामात
रािहले तशी ां नाही ठे वत होते. ां ची िशकवणी घरीच होत अस ामुळे उरणारा वेळ गायना ा िशकवणीम े
गुंतवला. अशा कारे लहानपणापासूनच
राहा ाची सवय ां ना लागली होती.
िशकवणीपूव पूजा, मं िदरात जाऊन दशन घेऊन येणे, ायाम, चहा, यपाक अशी कामे आटोपणे गरजेचे होते. ापैकी मी
चहा, यपाक, त:चे कपडे धुणे, पतीदे वा ा ड ासाठी लागणा या पो ा क न ांचा ड ा भ न ठे वत असे. कधी कधी
श
असूनही यपाक पूण कर ाचे मी य पूवक टाळत असे. मो ा मु लीला भाजी बनवून घे तर कधी धाकटीला पो ा
क न घे असे सां गत असे . ा धावपळीत मा ा बु ीला एवढे पटले होते बाकी कामां पे ा िकमान ा दोघी ंना यपाक येणे
मह ाचे आहे . ामु ळे काहीही झाले तरी यपाक अधवट ठे वून बाकी कामे मी करत असे. कधी पतीदे व गावाला गेले की मी
यपाक करतच नसे. अथातच कॉले जला जा ा ा धावपळीसोबत ड ासाठी पोळीभाजी बनवून घेणे हे काम दोघी ंसाठी रा
लागले . ा पण मा ा
जीवनशैलीकडे पा न काहीही कुरबुर न करता त:चा ड ा त: बनवून घेऊ लाग ा.
कधी मी गावाला गे ले, माहे री गेले िकंवा कोणा ा कायाला गेले तर मुली मा ा िशकव ा पण सां भाळू लाग ा. ा दोघी ंचे
अिभयां ि कीचे िश ण चालू होते ासोबत नकळत मा ा कामाम े ा पारं गत होत हो ा. नंतर मला M. A. सं ृ त आिण PhD
चे िश ण घे ाची संधी िमळाली. ते ा ातील बरे च technical कामे मी ां ा ारे करवून घेत असे. ा पण खू प आनंदाने
माझी कामे करत असत. हे पा न माझा उ ाह अिधक वाढत असे. त:ची कामे त: करणे, घरातील इतर कामाची वाटणी,
पर र सहकाय आिण रोजचा अ ास ा गो ी सां भाळत असताना तेला ा मालीशची आठवण कधी झालीच नाही असे णावे
लागेल. पण ां ना एवढे तेल िदले गेले की ते त: आयु भर वाप न दु स यां चे जीवनही
ु लीत करतील. िदवसभर सवच
कामात
राहात अस ामुळे रकामा वेळ कधी िमळाला नाही. सु ी ा िदवशी िकंवा परी ेनंतर ा सु ा िमळत असत ा
मराठी नाटके िकंवा रामायणा ा मािलका पाहा ात आ ी घालवत असू.
हा ले ख िलिह ाचा माझा उ े श हाच आहे की मा ा ारे मुली ंना काय िदले गेले. ां ना फ
उपदे श करणे िकंवा ां ा ारे
अपे ा करणे असे झाले नाही. ां नी काय करावे िकंवा काय क नये हे
कृतीतून क न दाखव ाचा माझा य असे. ा
य ां ना यश लाभले असे ाचा मागोवा घेताना मला िदसले१)

त:

ा आचरणातून

ां

ा जीवनात

जीवनशैलीचा पाया घातला.

२) िश ण घेत घेत आिथक चणचण भासू नये
३) सवात मह ाची गो
४) गायना

ा मा मातून

णजे
ां

ां ना

णून पैशाचे मह

िशकवले गेले.

त:ला िकमान पोळीभाजी बनवता आलीच पािहजे यावर भर िदला गेला.

ा जीवनात छं द जोपासला गेला.
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५) या सवाचा प रणाम असा झाला की

ा शै िणक कारिकद त थम

६) एकमे कां ना मदत क नच पुढे जाता येते हा मह ाचा धडा

ां

मां कावर रािह

ा.

ा भावी आयु ासाठी यश

ी ठरला.

अशा कारे
ेक आई आप ा मुलां ना आप ापे ा अिधक सुंदर बनव ाचा य करते. ितची िन जीवनशैली
सां भाळू न ती आप ाला धडे दे त असते. आपली लेकरे जगवणे जेवढे मह ाचे असते ापे ा अिधक, ते सरस कसे होतील
ाकडे आई ल दे ते.
***************
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घरगुती साजूक तूपाची खास रे िसपी
– िस

च ाण

९८३३३२६६०९
siddhic1991@gmail.com
तूप हे लोणी कढवून बनिवले जाणारे एक पाकमा म आहे .

ाचा उपयोग पाककलेत तसेच धािमक ि यां म े केला जातो.

तुपाचे आरो दायी फायदे :
1. शरीराला उ ता िमळते.
2. इ ं ट एनज िमळते
3.
रणश ी वाढते
4. मु ळ ाधीचा ास कमी होतो
5. सां धेदुखीतून आराम िमळतो
6. लहान मु लां ा वाढीसाठी उ म
7. वजन िनयंि त राहते
8. तूप कॅ र पशटसाठी उपयु
9. हातापायाची जळजळ कमी होते
10. डो ां चे िवकार कमी होतात
11. मु िवकार कमी होतात
सािह






:

मलईसाठी एक ड ा
गाळणी
तूप गरम कर ासाठी पाते ले
लोणी घुसळ ासाठी पाते लं
तूप साठव ासाठी भां ड

कृती :
तूप बनवणे हे सोपे आहे . पण ासाठी पुरेशी पुवतयारी करणे आव क आहे . ामुळे तूप बनव ासाठी दू धावरची मलई
िनयिमत काढून हवाबंद ड ात साठवून ठे वा. तो डबा नेहमी ीजम े ठे वा. अ था मलई खराब होईल.




पुरेशी मलाई साठ ानंतर ( मलई ा िन े तूप बनते) ते मो ा भां डयात काढूब ठे वा.मलई रवीने घुसळा. हळू हळू ावर
लोणी साठायला सुरवात होईल. लोणी चम ाने बाजू ला काढा.
लोणी काढले ले पाते ले गॅसवर ठे वा. ातील फॅट हळू हळू िवतळे ल.
ाचा रं ग़ गो न ाऊन होईपयत गॅस मंद आचेवर
ठे वावा. दर ान चम ा ा सहा ाने िम ण हलवत रहा.
ानं तर तूप गाळू न ा. ते तूप ील ा भां ात साठवा.
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अहो …...
-मिनषा शं कर सू यवं शी

दे व दे व, पती दे व, दे वाधी दे व, पती दे व
काय काय संबोधू तु ाला
कसे आहात न

ी, कळे ल का आ ाला

कधी खू प ओरडतात
कधी खूप जीव लावतात
कधी खूप िचडिचड करतात
कधी खूप माया करतात
असे तु ाला सवाची काळजी
धडपडत असतात सतत, आ ाला खूष ठे व
तु ाला सतत असते,

तःबरोबर आम

ासाठी

ा आरो ाची काळजी

तरी मी अ पूणा तरी मी आहे अ पूणा
ािद अ

तयार करते

चमचमीत , ितखट ,गोड,
तरी सु ा अिजबात िनघत नाही तुमची तोंद
आई विडलां साठी, तु ी आहे ावण बाळ
मुलां साठी तु ी आहे केयरफुल डॅ ड
कसं जमतं हो तु ाला एवढे िनभावणे पाट

तुम

णून सां गते कधी

तःचा पण िवचार करा

णून सां गते कधी

तःचा पण िवचार करा

ासाठी नाही पण आम
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पारध
- मयुरेश पालकर
ू ॉग, रा ी दीड वाजले ला... मा ा सोबतीला पब ा आतून येणारा डा
ुिझकचा पुसट आवाज आिण साईनबोड वर ा
बेडकाचा िनळा िनऑन लाईट. ा िनऑन ा काशात मी अगदी एिन ॅिटक िदसते... िक ेक िग हाईकां कडून ऐकलंय मी तसं!
आिण का नाही िदसणार? मू ळचा गोरा रं ग. मेकपने ाला आणलेली झळाळी. े टन केले ले केस. ां ात ा हायलायटे ड
ी . वकआऊट क न मटे न केले ली से ी िफगर. आिण ती ऍ
ुएट करणारे टॅ
टॉप आिण िमनी
ट... सोबत हाय
िह चे बूट... आिण जोडीला घायाळ करणारी नजर... उगाच नाही पु ष पागल होत मा ा मागे! आ र ऑल, माय बॉडी इज
माय वेपन!
दु न कोण ा तरी बाईकचा आवाज येतोय... फाय रं गव न तरी एखादी सुपरबाईक वाटतेय. दॅ ट इज गुड! एव ात आलीच ती
बाईक समोर... टाय फ फँटम! णजे चां गलंच मालदार िग हाईक असणार! सवयीने मी िकंिचत पुढे झुकून िल
मािगतली...
माझं
े ज बघून गाडी थां बली नाही, असं होणारच नाही! आताही काही वेगळं झालं नाही... सराईतपणे रायडरने गाडी
थां बवली.
कसला िचकणा आहे हा! िस
वन तरी न ी असेल... ले दर जॅकेट मधून पण ाचे ॉड शो स आिण म
ुलर आ कळू न
येतायत... आिण हे ेट ा वायझर मधून मला ाहाळणारी ती भे दक नजर... वखवखले ा, अधाशी नजरां ची रोजची सवय आहे
मला, पण हे मॅ टर काहीतरी औरच आहे !
"ए
मा

ुज मी! कॅन यू डॉप मी टू रॉयल पा
ा

"रॉयल पा

े ज वर अडकलेली

?"

ाची नजर वर झाली.

?"

एकाच ूथ मू मट म े ानं जॅ केट ा आत ा खशातून फोन काढून ावर गूगल मॅ ओपन केलं. आयफोन इले न ो!
माय गॉड! न ीच तगडी पाट आहे ... हा फोन लाँ च झा ापासनं मला ायचाय... आज िमळे ल!
"इट् स इन गोरे गाव ई ... आय होप यू आर गोइं ग इन दॅ ट िडरे
"हॉप ऑन" तो, िम
ा

न." मी,

ाला डोळा मारत.

ील हसत आिण फोन पु ा खशात टाकत.

ा सुपरबाईक वर मी

कलानगर ओलां डताना

ाला खे टून बसले य...

ानं गाडी सुसाट सोडलीये…

ानं िवचारलं, " ाय यू हॅड टू लू क फॉर अ राईड, िमस..."

"इिशका" नाव िवचारायची ही प त जणू मला माहीतच नाही!
"इिशका... आयम रोिहत!"
"आयम ॅड टू मीट यू, रोिहत!" ाला घ आवळत मा ा नेहमी ा मादक आवाजात मी
आणखी वाढवला... ाच जोडीला ाचा डावा हात मा ा मां डीवर िफ लागला!
ा वेगात हां हां

णता आ ी जे ीएलार चा

"टे क इनसाईड आरे कॉलनी"

ा

ायओवर ओलां डला सु ा.

ा मानेजवळ चावत मी.
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आरे कॉलनीत िश न पंचवटी ला ले घेत ान र मी सावध झाले... हा भाग स ूणपणे िनमनु
अंधारात! हा अं धारच माझा पिहला अिस ं ट, आिण इ ाईल दु सरा!

असतो. आिण िशवाय पूणपणे

"िशट !" ानं एकदम ेक मा न गाडी थां बवली. समोर र ावर एक बॉडी पडलेली... इ ाईल! हा मा ा नेहमी ा ॅन मधला
मह ाचा पॉईंट असतो... मी घाबर ासारखी बाईक व न उतरले... मा ा सग ा सावजां सारखा रोिहत पण बाईक व न
उतरला, आिण इ ाईल ा जवळ जाऊन वाकून ाचं िनरी ण क लागला.
चपळाईने इ

ाईल उठला, आिण

ानं हातातला रामपुरी रोिहत

ाग

ाला टे कवला.

"आवाज नही ं. रोकडा िनकाल चुपचाप."
"अँ ड फ , हँ ड मी दॅ ट आयफोन, डािलग!" खजवत, मी.
ानं फोन काढायला जॅ केट
ा ा हातात फोन न ता.

ा खशात हात घातला. मघासारखाच, एका

ूथ मू मटम े

ाचा हात बाहे र आला. पण यावेळेस

हँ डगन!
आय वॉज शॉ ड! काही कळाय ा आत ानं इ ाईल वर फायर केलं. इ ाईल जाग ा जागी कोसळला. खरोखरची बॉडी
बनू न... र े ऍ नने मी र ा सोडून बाजू ा जंगलात धावत सुटले . मा ा मागे फँटमचं फाय रं ग फेड होत गेलं.
मी िकती वेळ धावत होते कोण जाणे... शेवटी थकून खाली बसले आिण एका झाडाला टे कून डोळे िमटले.
गॉड नोज िकती वेळ झोप लागलेली. पण जाग आली ते ा पण िम काळोखचं होता. हळू हळू मी भानावर आले . इ
मडर चा रपोट करायलाच हवा होता. आरे पोलीस े शनम े सबइन े र राणेला भे टायला हवं. तो वसूल के
सोडणार नाही, बट नाऊ आय हॅव नो चॉईस!

ाईल ा
ािशवाय

हळू हळू र ा शोधत मे न रोडला आले. दोन िकलोमीटर र ा तुडवत आरे पोलीस े शन गाठलं. राणे आत बसलाच होता. मला
बघून ने हमी माणे ाची लाळ गळायला लागली. ितकडे इ ोर क न मी ाला घडले ला कार ऐकवला.
ा

ा ह ीत खू न

ट

ावर तो सु ा जरा हल

"चल, एसीपी सायबां ना सां गायला हवं" असं

ासारखा झालेला....

णून तो आत

ा केिबनम े िशरला.

ा

ा पाठोपाठ मीही.

एसीपी आत पाठमोरा उभा होता.
"सर..."
"येस राणे?" आय हॅ व हड िधस

ॉइस सम े अर...

तो गरकन वळला... ओह फक! दॅ ट िस
शु

हरपताना मला टे बलवरचं

वन हाईट... ॉड शो

स... म

ु लर आ

... आिण तीच भे दक नजर!

ाचं नाव िदसलं... रोिहत धान, एसीपी

----------------------------------------------------कथे त

ा मु

पा ाची भाषा आिण िवचार इं जाळलेले अस

ानं कथे त अने क इं जी श

***************
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अलक
- अिभषेक चौधरी
अलक 1:
"कोणाला काही काळजीच नाही,सगळं मीच मेलीने करायचं...जरा णून िवसरायची सोय नाही" अनेक काम आव न घरातून
िनघाली ...
काहीतरी िवसरली असं वाटलं णून मागे वळली..तर मागुन येता येता ाने ितला थां बवलं
"गॅ स, geyser, light बंद केले, दू ध ि जम े आहे... चल लवकर ऑिफसला पोहचायचे आहे."
अलक 2:
पुण शहरात red अलट होता. ा ा थैमानाचा अितरे क झाला होता...
तेव ात बातमी आली, थै मान आटो ात आ ाची... िदवसभर जीव मुठीत ध न असलेली माणसं िभतिभत का होईना बाहे र
पडली आिण तेव ात घात झाला...
जोराचा पाऊस आला...परत....
अलक 3:
आज ाने ठरवलच, काहीही झालं तरी सोडायचं नाही..
राग मनात तर होताच आता डो ात पण गेला..
ह ार आिण िवषाची बाटली तैयार ठे वली..आज िदसला की संपवायचं ाला...
आिण थं ड डो ाने व थत िवचार क न आज रा ी ाने काम िबनबोभाट पार पाडलं...
दे हाची िव े वाट लावणार तेव ात जोशी काकूंनी बिघतलंच....."अ ा तुम ा घरी पण उं दीर िनघालाच का शेवटी !!!!
***************
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अ

ाड प

ाड

ा वेणा
- िबपीन सां गळे

अपूवा कळवळू न िकंचाळली ...
ित ा पोटात भयंकर कळ आली होती. अगदी अस ! ती कळवळली.
ती आता ले बर मम े होती. ितला मधूनच कळा येत हो ा. कमी होत हो ा. अशा कळा की जगात ावाचून दु सरं काहीच
नाहीये !
बाळं तपणा ा कळा ! सग ात अस . एखादा बॉ फुटू न ाचे धातूचे तुकडे चंड वेगाने शरीरात िशर ानंतर जेव ा वेदना
होतात, ाही पे ा जा . तरीही
ेक ीला ह ाह ाशा वाटणा या वेणा !
पण कळां म े सात न तं. ा आत ा िजवाचा जीव ब तेक अजून आतच रमला होता.
कळा हळू हळू कमी होत गे ा. ितचं क हणं कमी होत गेलं .अपूवा थकून शां त पडून रािहली. ित ा अंगातलं ाण आ ाच गेलं
होतं.झोप येणं श च न तं .
ा वेदनां म ेही ितला मजा वाटली. ितची चार िदवसात ॲडिमट ायची दु सरी वेळ होती. दोन िदवसां पूव असंच पोटात दु खतंय
णून ॲडिमट केले लं. मग पु ा घरी रवानगी. नु सतीच ये-जा .
ढगां नी भरले ा पण पाऊस न पडणा या काळपट आभाळासारखं.
दोन िदवसां पूव घरी जाताना आई णाली होती, “ अपू ,सीझर क या का ? उगा तुला ास नको. नाहीतरी तु ा नव यालाही
मु तावर सीझरच करायचं होतं . णजे मुलगा सुल णी होईल, भा वान होईल.”
ावर अपूवा णाली होती, “ हे बरं य ! मूल ज ाला घालायचं मी आिण ते कसं घालायचं हे बाकीचेच लोक ठरवणार. माझा
काहीच िनणय नाही का ?... मला नॉमलच हवीय.”
ावर अपूवाची आई ित ाकडे पहातच रािहली. ां ना वाटलं – ‘ काय ही मुलगी ! आताशा सग ा मुली सीझर करा णतात.
डो ाला ास नको,’ ां ना म ेच हसू आलं ,’ अन कशालाच ास नको. िहला नॉमल हवीय शहाणीला.
ाला आपण ज िदला तो जीव आता एक नवीन जीव ज ाला घाल ा ा ती ेत आहे . पोरगी िक ी मोठी झाली... तं
िवचार.... तःचे िनणय. आप ासारखं नाही. आप ावेळी सारं काही सासूबाईं ा मना माणे.’
सासू बाई !... तो श आठवताच ां ना अपू ा सासूबाई आठव ा. ‘ ां ना मुलगाच हवाय . कारण भ ा मो ा इ े टीला वारस
हवा ना.’
ां ना थोडी काळजी वाटली.
‘कधी होते पोरीची सुटका कोणास ठाऊक ? अन काय होणार ? कोणास ठाऊक ?- ही एक गंमतच असते. िडिल री कोणाचीही
असो, घालमेल ही
ेक णालाच. नीट होईल ना ? काय होईल ?- मुलगा की मुलगी ?... असं उ ं ठा वाढवणारं , सर ाईझच.
ही णालीये, काही होऊ दे .मला चालेल. आिण अमेयलादे खील तसं सां िगतलं य. ालाही अपूचं णणं मा आहे. णते कशी जे ायचंय ते आमचं आ ी बघू. सासूबाईना काय घेणं पडलंय ?
अमे य
णाला होता - चेक करायचं आहे का ? पण ही नाही
णाली. आप ाला
णाली होती, कशासाठी करायचं
गभिलं गिनदान ? ाला काय ? ाला वाटतं, पैसे फेकून कुठलंही काम क न घेता येतं. ा ा शंभर ओळखी आहेत. पण
कशासाठी ?
तर तो मु त काढू न सीझर क या णाला होता. ावरही ही णाली होती, जे ा ाची वेळ असेल ते ा येईल ज ाला. ाचं
जसं नशीब असे ल ते घेऊनच तो ज ाला ये ईल.’
अपूवाला पु ा ित ा मम े आण ात आलं. ती बेडवर शां त पडून रािहली.
बाहे र घुसमटीसारखी हवा होती. पण मम े छान होतं.
नसायला काय ? ाय े ट एसी म होती. टापटीप. अमेय ा डामडौलाला साजेशी. छान िफकट गुलाबी िभंती. समोर िभंतीवर
टी ी. एका बाजू ला खडकी. खडकीला फुलां ा न ीचा गुलाबीच पडदा. थोडासा सरकलेला . ातून बाहे रचा िदसणारा लाल
गुलमोहर.मागे चु कून थोडं सं िनळं िदसणारं आभाळ. बाकी ढग भ न आलेले. पावसाचे िदवस होते. पण तो बेटा कुठे दडी मा न
बसले ला.
ा चकाचक मम ेही औषधां चा वास पूण लपत न ता. पु ा ितला ा कळा आठव ा.
‘िक ी एकटं वाटलं ावेळी कळा दे ताना. समोरची नस तर परकीच. पण बाहे र असलेली आईही परकी वाटायला लागली होती.
काही ण कसे असतात ना ...खू प एकटं वाटायला लागतं... तसा तो ण. नकोसा वाटणारा .
ावेळी आप ाला फ आपली जाणीव... ावेळी सोबत, फ
ा जीवघे ा कळां ची.’
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ितचा चेहरा सुक ासारखा, ओढ ासारखा िदसत होता. थकवा आिण शारी रक ताणाने ितचं मू ळचं सौंदय कुठे झाकलं गेलं होतं.
केसां ा बटा-बटा. जे केस ितने तःच थो ा वेळां पूव ओढले होते. कळा सहन करताना.वेदना सहन न होऊन.
अपूवा ित ा आईवर गेली होती. गोरीपान, गोल चेह याची, आनंदी, हस या ओठां ची. बघता णी कोणीही ेमात पडे ल अशी.
णून तर अमे यचं थळ चालून आलं होतं . ां ाकडे पैशाला तोटा न ता. ामुळे ांना ‘सुंदरच’ मुलगी हवी होती.
अपूवा ा डो ां समोर उगा िच -िविच ितमा येऊ लाग ा.
ती वेदने ा रात पुटपुटली,” आई “.
“ हो गं राणी.”
अपूवाने आईचा हात धरला. आईने ित ा अंगावरचा वर सरकलेला गुलाबी गाऊन खाली केला. तोही खोलीला साजेसा,रं गसंगती
साधणारा.
“अपू , झोपू नकोस. नसने सां िगतलंय ना .!”
रा ीपासू नच झोप कशी ती न ती. पण अनु भवी नसने सां िगतलं होतं. बजावलं होतं, झोपायचं नाही णून.
“ आई, माझा हात सोडू नकोस ना गं .”
“ नाही गं सोडत.”
अपूला ानी आली.
---------“ ए, माझा हात सोडू नकोस ना,” अपू णाली.
“ नाही गं सोडत,” िव म णाला. वाढवलेले केस मागे सारत,
िव म ा डो ां त पाहत अपू ाला णाली, “ िवकी, कधीच नाही ना रे सोडणार ?”
कधीच णजे क धीच नाही,” तो णाला. ां चे हात एकमे कां ा हातात होते . ओले पणाने ते िनसटत होते .
असेच पावसा ाचे िदवस होते. पण पाऊस पडत न ता. राखाडी रं ग आभाळभर भ न रािहला होता.
आधी तो मु सळधार बरसला होता. दोन िदवसां पूव ाचा जोर ओसरला होता. धरणं तुडुंब भरलेली होती.
िव म आिण अपूवाची जोडी, लोणाव ा ा भुशी डॅ म ा पाय यां वर होती. मागून ये णा या खळाळ ा पा ात िभजत बसलेली.
दोघेही पूण िभजले ले. ा ा पां ढ या, अंगाला िचकटले ा शटमधून ाचं पु षी सौंदय िदसत होतं. आकाशी रं गा ा टॉपवर ितने
ाचं काळं जॅ केट घातलं होतं .
कॉले ज बु डवून पावसा ा संगतीने धमाल चालली होती. मोठं रोमँिटक वातावरण होतं.
ाने केसां म े बोटं गुंफली. केस वर केले . ा ा मानेवर डावीकडे , माग ा बाजू ला एक तीळ होता. अपूवा तो पाहत रािहली.
ितने आज तो पिह ां दाच पिहला होता.
“ िवकी, काय छान िदसतोयंस तू अशा िभजले ा अव थे त.”
“ छे ! मा ापे ा जा तर तू िदसतेयस ! ुटीफुल !”
“ बरं मग ?”
“ कॅडबरी चाखावंस वाटतंय .”
“ दे ते हं बाळा. नं तर तुला घेऊन दे ते.”
“अंहं ! ते नाही वेडू . तु ा गालां चं....”
ावर अपूवा ा गालां ा कॅडबरीचं पां तर लाल ॉबेरीम े झालं ...
---------म ेच आईने अपू ा हातातून तःचा हात सोडवून ायचा य केला . अपूची िवचारधारा ामुळे तुटली आिण ितला वाटलं ...
िव मचा हात सुटलाय आिण तो पा ात वा न जाऊ लागलाय ...लां ब ...आप ापासून खूप लां ब !...
अपूवा ‘िवकी ‘ णून िकंचाळणार होती. तोच, ितने डोळे उघडले. ितला ल ात आलं की ती आ ा दवाखा ात आहे.
आईने ितचा हात धरले ला होता व ती वाकून, काळजीने अपू ा चेह याकडे पाहत होती.
“ अपू, जागी राहा. ास होतोय का ?”
“नाही “
ितने डोळे िमटले . ित ा नजरे समोर पु ा िवकी आला.
---------िव म- सावळा, उं च, तरतरीत , ाट. कमावले ा त ेतीचा. अफाट वागणारा पण िततकाच ेमळ.
एकाच कॉले जम े ते दोघं . ितथे च जमले लं ां चं ेम.
पहला नशा, पहला खु मार !....
तो ितला िसिनयर होता .िव मचं कॉले ज संपलं. अचानक ाची आई गेली. तो सैरभै र झाला. ाचा आईवर खूप जीव होता.
ावेळी अपूचा आधार होता णून तो सावरला. अन ही गो तो अपू ला वारं वार सां गायचा.
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ाची आयु ाची जणू िदशाच बदलली. पुढे तो सै ात गेला .अपू ाला नको णत असताना. वारं वार नको णत असताना. अन
दोन वेडे जीव उगा दु रावले . दोघां चे इगो आड आले . दरी वाढतच गेली.
ानं तरही ां चा संपक होता. पण र नु सतेच उमटायचे. ां चं मधुर संगीतात पां तर ायचंच नाही. मेलडी जमून यायची नाही.
ावेळी अपूला अमे यचं थळ चालू न आलं. ां चा कं
नचा खानदानी िबझने स होता. ब ा िब रचं पैसेवालं थळ .
अमे य थोडा थूल होता . पैशाची ऊब शरीरात मु रलेला वाटणारा , बेरकी . पण ित ा आई-वडलां ना ते थळ पसंत पडलं, यात
काही आ य न तं.
अमे य ा घर ां ा काही अटी न
ा. एक सोडली तर- ां ना सून सुंदरच हवी होती.
अपूवा दे खणी होती. ां ा अटीत बसणारी.
पण तरी, थळ आवडलं तरी - अपू ा,मनात खु टखु ट होतीच...िव मची.
ावेळी ितने आईला पिह ांदा ा ाब ल सां िगतलं.
“ अपू, अगं काय बोलते स हे ? अन कुठ ा वेळेला ? एवढं चां गलं थळ आलंय. नशीब उघडलंय तुझं. तुला काही कमी पडणार
नाही.
अन तो िव म, तो सै ात. आज इथे तर उ ा ितथे बदली. तुझं कसं होणार ? आिण सै ातील नोकरी- कधी कानावर काय वाईट
ऐकायला िमळे ल ाचा ने म नाही .कधी जीवावर बेतेल सां गता येत नाही...”
अपूवाची थती दोलायमान झाली होती. शे वटी ितने िनणय घेतला . नाहीतरी आता दोघां म े एक अ
दरी होतीच.
ितने ावहा रकतेला झुकतं माप िदलं आिण ती अमे य ा घराचं माप लवंडून ाची गृह ािमनी झाली.
ल झटपट आटपलं होतं. अपूने िव मला ल ाचं कळवलं न तं. पण शेवटी, दोन िदवस आधी ितने ाला कळवलं . काय सां गावं,
कसं सां गावं हे ितला कळत न तं .
ितने ाला मे सेज पाठवला -” िवकी सॉरी ! पण पुढे कधीही मला मेसेज पाठवू नकोस. दोन िदवसां नी माझं ल आहे. पण तू कायम
मा ा मनात राहशील. ऑल द बे . टे क केअर .”
ितचा हा असा मे सेज पा न िव म सटपटलाच. िदवसभर रडतच रािहला. ाचे जे साथी होते ां ना ाचं काहीतरी िबनसलं य हे
कळलं ; पण तो ां नाही काही बोलला नाही .
पण तो एक स ा सैिनक होता. दु स या िदवशी तो सावरला. पण ाला कळलं, ितने नुसता मेसेज असा श वापरला तरी ाचा
अथ
होता…
....पण सैिनक असला तरी शेवटी माणू सच होता. लढताना जखमा झा ा तरी सैिनक दु ल क न लढत रहातो. पण जखमा ? ा तर असतातच. ठसठसणा या ! एकदा आई गेली ते ा आिण आता पु ा ही जीवघे णी जखम !
थो ा थो ा वेळाने तो अपूचा मेसेज वाचे. ितला फोन करायला ाचे हात िशविशवत. पण तो थां बे. बंदूक हातात असतानाही ‘
सीझ फायर ‘ ची ऑडर अस ासारखा.
ाचं मन मू कपणे रडत रािहलं . ते आत ा आत धुमसत रािहलं . ते धुमसणं साठत रािहलं.
काही ण कसे असतात ना. खूप एकटं वाटायला लागतं... तसा तो ण. नकोसा वाटणारा.
---------पिहली रा होती.
ल ानं तरची पिहली रा .
अमे यचं श घर. ाची तं , मोठी बेड म. ीमंती ओथंबून वाहणारी ती बेड म ा ा िम ां नी छान सजवली होती. आिण
बेडसु ा , संगमरवरी न ी ा सॅिटन ा पां ढ या बेडशीटने. पां ढ या फुलां ा माळा, पां ढ या फुलां ा पाक ा. अन लाल
गुलाबां चा मं द सुवास.
तशीच - अपूपण सजली होती. केशरी रं गा ा अ ल रे शमी साडीत. एखा ा जािहरातीसाठी प रपूण सजवले ा मॉडे लसारखी!
अमे यचे िम घरातून िनघे चनात. ाची आई ओरडली ते ा ते खदळत बाहेर पडले.
अमे य आत आला. ाने दाराला कडी घातली. तो अपूजवळ आला. बसला, ाने ितचा चेहरा हातात धरला. ित ा डो ां म े तो
पाहत रािहला ेमाने . अपूवाची नजर ीसुलभ ल ेने खाली झुकली.
मग ितने नजर वर उचलली.
ती ा ा डो ां म े बुडाली. मग शरीरां नी िनसगाला ितसाद िदला व ितने ाला.
---------जवानां नी कमाला ितसाद िदला“ ये र !”
थळ का ीर. पा ोर.
रा ीची वेळ. िमिलटरी बेसवर अितरे ां चा ह ा झाला होता.
जे ा अमे य अपू ा कुशीत िशरत होता, ते ा जवानां ा शरीरात अितरे ां ा गो ा िशरत हो ा .
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रा ी ा अंधारात िकती अितरे की होते , कळत न तं. ां नी अगोदर यो पोिझश घेत ा हो ा. ामुळे ते िटपून िटपून जवान
मारत होते. दहा जवान धराशायी झाले . गो ा सणसणत हो ा . जळाले ा दा चा वास सुटला होता.
एका अितरे ाची गन अचूकपणे धडधडत होती. ती थां बवणं आव क होतं. ाला िटपणं आव क होतं. पण तो मो ा ा
जागेवर होता.
िव मने ाची गन सावरली. तो जिमनीवर झोपून पोिझशन घेऊन होता. तो उठला. ाचा सहकारी दब ा रात ओरडला, “ ए
पागल, नीचे झुक ! “...
पण िव मने ऐकलं नाही. तो दु स या बाजू ने यो ट ात पोचला. ाला तरीही तो अितरे की िदसत न ता. ासाठी उघ ावरच
जावं लागणार होतं. तो पुढे सरसावला. जे अितशय धो ाचं होतं. पण तो िव म होता. ाने ते िजवावरचं धाडस केलं च.
पु ा सहका याची आरोळी आली, “ िवकी, क .”
ा आवाजाने अितरे ाची बंदूक थां बली. तो अंदाज घेत होता.
तो एक ण !.....िव मने पुढे झेप घेतली. ाची बंदूक धडधडली- ेषाने, संतापाने , दु ःखाने ...
जणू समोर तो अितरे की न ताच....
‘काय होतं ?- काय न तं ?’ िव मचं सारं धुमसणं, ते आत साठून रािहलेलं सारं कडवटपण, गे ा दोर-चार िदवसां चं, ते सारं ा
गो ां मधून बाहे र पडत होतं !
समोरचा तो उ ट अितरे की ढे र झाला.
दु स या णाला दु स या अितरे ाची बंदूक कडाडली- िव म ा िदशेने. ाला गो ा लाग ा,
चार-पाच तरी अन एक तर वम !
पण िव मने ाकडे दु ल करत, खाली कोसळ ापूव ाला िटपलं .
िव म खाली कोसळला . ाची बंदूक हातातून िनसटली. ाचा हात छातीकडे गेला. ाची छाती, ाचा युिनफॉम आिण ाचा
हात र ाने भरला. ा ा युिनफॉमवरचा खसा िछ िविछ झाला होता.... आिण अपूचा फोटोही . ा खशात अपूचा फोटो
होता. ा ा दयाजवळ… तोही फाटले ला, जळाले ला,र ाळले ला.
मृ ूने ाचा पंजा पूण आवळ ाआधी ा ा मनात िवचार होते, ‘ माझा हात सोडू नको णायचीस ना तू अपू....पण... आता तर
मी आयु ाचाच हात सोडलाय. आता ?- खरं ेम केलं तु ावर . आय डो वॉ टू िमस यू ... ने र ! ‘
तो कायमचा शां त झाला, मृ ू ा िमठीत !
---------ते ा ा णाला अपू आनं दात, धुंदीत, थकून शां त झोपली होती. अमे य ा िमठीत .
दु स या िदवशी सकाळी सव पेपसम े, पिह ा पानावर ा ह
ाची बातमी होती. चौकटीत महारा ाचा सुपु शहीद झा ाची
बातमी होती. ा ा शौयाचं वणन होतं.
ा ामु ळे चार अितरे ां चा खातमा कर ात यश आलं होतं . ातले दोन तर ाने च िटपले होते. ामुळे ाणहानी कमी झाली
होती. ाने लवकर बाजी पलटवली होती. आिण ामुळेच तर, तो धारातीथ पडला होता.
अपूने केले ा गरमागरम चहाचा घोट घेत अमेय पेपर वाचत होता. ाने हे डलाईन वाचली तोच ाचा मोबाईल वाजला. ाने तो
घेतला. पलीकडे ाचा ले बर कॉ ॅ र होता.
अपूही शे जारी बसून चहा पीत होती.
“ नम े साब.”
“ हां बोलो हरीराम, अभी तो शादी हो गयी और तू मु झे अभी खाली छोडता नही ं
ा रे ? अमेय हसत णाला .
“ सॉरी साब. लेिकन बातही ऐसी है. साइटपे बहोत सारा मटे रअल आया है .....”
“हां ! आया है , दसवाँ ॅब चढाने.”
“ ा ? हरीराम आ याने िकंचाळला.
“ अरे , शादी हो गयी तो आदमीका खचापानी बढ जाता है .... है ा नहीं ?”
“ हां साब . ले िकन हमारा परिमसन तो नौं का है ना . आगे लफडा हो गया तो ?....”
“ कुछ नही ं होता रे . वो सब पहले से संभाल िलया है मै ने .तू काम चालू कर . लफडा हो गया तो दे ख लुंगा म.”
अपू ऐकत होती. अमे यची ही बाजू ितला नवीन होती. िबझनेस आिण ातून कं
न लाईन ण ावर हे होतंच ;पण सरळ एक
अ ा मजला ?.... ितला ध ाच बसला.
ितचा चहा झाला. ती कपब ा उचलायला गेली ,ते ा ितचं ल पेपरकडे गेलं . ा बातमीकडे गेलं ... शेजारी चौकटीत फोटो
होता-िव मचा !...
ती कपब ा उचलू न आत पळाली. मग बाथ मम े . फुल शॉवर सोडून ा पा ा ा आवाजात ती रडू लागली. बाहेर आवाज
जाऊ नये णून . अपराधी भावने ने ... िवकी आता लां ब गेला होता. आयु ातूनही आिण जगातूनही . खूप लां ब . कायमचा .
कुठ ा तरी अ ात दे शा ा बॉडरवर !
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अमे य चां गला होता. तो एक चां गला िबझनेसमन होता. आिण तो एक चां गला नवराही होता. पण ? - ाचं आयु पैशाभोवती
एकवटले लं होतं . ाची पैशाची हाव न संपणारी होती. अपूवर ाचं ेम होतं. पण ितला वाटत रहायचं की ाने ा ा पै ा ा
बद ात, आपलं सौ य िवकत घेतलं य ! पण- अगदीच तसं न तं .
ती अगदी लगेच े
रािहली. तर अमेयने ितचे िक ी लाड पुरवले . कोडकौतुक केलं . ितचे डोहाळे पुरवले. ितला काही णजे
काही कमी पडू िदलं नाही. ितला जपलं. ितचं मन जपलं.
अपू सुखावली. अन ते सुख ित ा अंगावर िदसामासी वाढू लागलं . गभारपणाचं ते ज ित ा चेह यावर -दे हावर झळकू लागलं .
अमे य ा ा वे गवेग ा ोजे ् सम े िबझी होत गेला. ाला वाटत रािहलं- पोराचा पायगुण. अजून या जगात बे ाचं पाऊल
पडायचं य. तरी ाआधीच आपली यशाची घोडदौड चालू झालीये .
ाचे उलटे -सीधे वहार वाढत चालले होते. तो पै ा ा मागे धावतच होता.
अपू खुश होती. मनाने आिण शरीराने. ती सगळे बदल, सगळे ास िटपत होती, अनु भवत होती , आनंदत होती . एक अमे यचं पैसा
पैसा करणं सोडलं तर, ाचे बेकायदा वहार सोडले तर. ते ितला आवडत न तं.
ती एकच तर गो ितला सलायची. ावेळी ितला िवकीची आठवण यायची. ा ा वाग ाची, ा ा सं ारां ची आठवण यायची .
आता तर तो या जगातच न ता. पण जर तो असता ? ितला वाटायचं- जर ा ाशी ल झालं असतं तर- आज आपण एक
वीरप ी असतो. एका शहीद वीराची प ी. दे शासाठी बिलदान केले ा, शौय गाजवले ा वीराची प ी ... आिण आप ा पोटात,
ाचा अंकुर आकार घेत असता. आप ाला ा ा बाळाची आई ायला आवडलं असतं ?...असतं ! पण मग आज तो नसता...
तरी, ाचं नाव तर अिभमानाने च घेतलं गेलं असतं.
---------“ अपू, जागी रहा पोरी,” आईची हाक आली.
“ आई, मी जागीच.....”
अनु भवी नस म ेच येऊन ओरडून गेली, “ जागं रहा. झोपायचं नाही अिजबात.”
आिण पु ा कळा सु झा ा. ा वाढत गे ा. अनुभवी नसने ओळखलं , वेळ जवळ आलीये. अपूला लेबर मम े ने ात
आलं .नसने डॉ रां ना फोन केला. ा दु स या दवाखा ात हो ा.
ाचवेळी बाहे र पाऊस सु झाला. आधी रमिझम मग धोधो.
जणू ढगां नाही पोटातलं ओझं जड झालं होतं. ां नाही मोकळं ावंसं वाटत होतं.
ा पावसाने लगेच टॅ िफक जॅम झालं . र ां ा न ा झा ा .डॉ र ाम े अडक ा. ितकडे नस णाली,” घे दे वाचं नाव अन
दे बाई - जोरात कळा दे , ास खाली सोड. एकतर पावसाला याड लागलं य”
ित ा डो ां पुढे णाध िव म आला. मग ितने ास खाली सोडला .सग ा वेदना, सगळं ओझं
खाली सोडलं . मनात ा अन शरीरात ा सग ा ठसठसणा या वेदना खाली सोड ा.
डॉ र आ ा. अपूला ते कळलं ही नाही.
एक ण - ती कुठे तादा
पावली होती ,कोणास ठाऊक ? तो एक ण- िनिवकार ! - अन ितची सूती झाली.
डॉ र आिण नस समाधानाने हस ा,’ आणखी एक सूती,’ असं असलं तरी शे वटी नावी च ते. वेदनां चा ण आिण आनंदाचाही
ण. ी सफल झा ाचा सोहळा !
डॉ रां नी ा गुलाबी नाजूक, नवजात बाळाला उलटं धरलं . “ मु लगा झालाय गं ,” ा ओरड ा व ां नी बाळाला थाप ा
मार ा. ते बाळ ‘टयँहयँ ‘ करत रडायला लागलं .
ितथली आया मोठी ेमळ आिण बडबडी होती. ितला
ेक बाळाचं कौतुक. ती ा बाळाला
करायला घेऊन गेली. ितने
ाला
केलं .
बाळाला एका
पां ढ या दु प ात गुंडाळू न ती बाहेर आली . अपूला णाली, “ पाज बाई आता.” अन पुढे ऐकून मािहत
झाले ा इं शम े णाली , " युअर बं डल ऑफ जाय !"
ितचं इं श ऐकून हसू आले ा अपू ने बाळाला जवळ घेतलं. ितने ा ा इव ा ा नाजूक बोटां त बोट िदलं तर ाने ते ध नच
ठे वलं . ती णाली, “गुं ा, मी तुझा हात क धीच नाही सोडणार बरं . असा घाब नकोस. बोट ध न ठे वलंय माझं . शहाणा
कुठचा !”
ावर आया ओरडली, “ अगं- बोलत काय बसलीस , बाई?”
अपूने बोट सोडवलं . ाला जवळ घेतलं अन ितने पािहलं ... ा ा मानेवर, डा ा बाजूला मागे एक तीळ होता. ती तो पहातच
रािहली…
ितने ाला छातीशी घ धरलं . मग ा वेग ा आनं दात ती हरवूनच गेली.
बाहे र , पाऊस ही शां त झाला होता .
***************
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दशावतार
- चं चल काळे
दशावतार ही ामु ाने तळकोकण आिण उ र गो ा ा काही भागातील एक खूप जुनी परं परा असलेली लोककला! आप ा
पुराणां म े िव ू चे दहा अवतार सां िगतले आहेत. म ,कूम, वराह, नरिसंह, वामन, परशुराम, राम, कृ , बु आिण क ी हे ते
दहा अवतार होत.
दशावतारी म े ामु ाने वामन, परशु राम, राम आिण कृ
या चार अवतार कथां चा समावेश केला जातो.
िसंधुदुगातील जवळजवळ सवच तालु के आिण उ र गो ाम े ही कला पाहायला िमळते. अ ासकां ा मते कनाटकामधून
साधारण अठरा ा शतकात ही कला महारा ात आली. तर दासबोधाम े एका ोकात या कथेचा उ ेख आढळतो.
खे ळता ने टके दशावतारीI ते थे येती सुंदर नारी I
ने मोडी ती कलाकुसरी I परी अवघे धटी ंगण ||
‘परी अवघे धटीग
ं ण’ या ओळीतून आप ा ल ात येईल, की दशावतारी नाटकां म े पु षच
यां ा भूिमका वठवीत असत.
अजू नही काही िठकाणी पु षच ी भूिमका करताना िदसतात. दरवष साधारण ज ां चा कालावधी णजे, िदवाळी ा आसपास
दशावतारी मंडळी आप ा नाटकां ना सु वात करतात. थंडीची चा ल लागली की िसंधुदुग िज ात अगदी राजापूर पासून ते
बां ापयत दशावतारी मंडळी ंची लगबग चालू होते. ही नाटके दरवष जरी सादर केली जात असली तरी ात तोचतोचपणा न येता
वैिव असते.
कोकणातील माणसां ा जग ाचा ही नाटके
णजे अगदी अिवभा
भाग आहेत. गावातील दे वळे , मोक ा जागा, शाळा
अशा िठकाणी अगदी नाममा नेप ासह ही नाटके केली जात. पु ष नट ीचा बे ब पेहराव क न लीलया वावरत असत.
ेक गावां म े कुठली दशावतारी कंपनी येणार हे अगदी ठरले ले असे. पूव लाईट न ते, ावेळी ब ी णजे पेटोमॅ
ा
उजे डात िकंवा कंिदला ा काशातसु दा ही नाटके सादर केली जात असत. आता सगळीकडे लाईटची सोय आहे. े जची
व था केली जाते. ने प , रं गमं च, रं गभूषा आदी सग ाच गो ीत आधुिनकता येऊ लागली आहे . मा कलाकारां चे उ
तेवढे
नाममा तुटपुंजे असते . पासकर, वालावलकर, चदवणकर अशा अनेक नामवंत दशावतारी नाटक कंप ा कोकणाम े हो ा.
काही अजू नही आहे त. कालानु प ाम े भरही पडत गेली आहे. दशावतारी कंप ां चं
पही बदलू लागलं आहे.
ही नाटके पूव म रा ी सु होऊन अगदी पहाटे पयत सु असत. या नाटकां चे ामु ाने पूवरं ग आिण उ ररं ग असे दोन भाग
असत. आता मा वेळे ा िनयमां मुळे ही नाटके दहा बारा वाजे पयत संपतात.
नाटकाची सु वात ही गणेशा ा वनाने होते . नाटकात एक सू धारही असतो.नंतर रामायण िकंवा महाभारतातील एखा ा
कथाभागावर ना ािव ार होतो. मु
णजे या नाटकाची संिहता िलिहलेली आढळत नाही. नाटकातील पा े आप ा मनाने
कथे चा धागा पकडून संवाद सादर करतात. ामुळे काहीवेळा मूळ कथा भलतीकडे च जाताना िदसते .पूव माईकचीही सोय
न ती. ामु ळे नाटकातील पा ां ना ओरडून-ओरडून संवाद बोलावे लागत. गंमत णजे आता माईक आले तरीही काहीवेळा
पा ां ची ओरडून बोल ाची लकब तीच िदसते. यातील संवाद उ फुत अस ाने नाटकाची रं गत मा वाढत जाते, यात शंका नाही.
अशी ही दशावतारी नाटके जु ा काळातील लोकां ा मनोरं जनाबरोबरच सामािजक मू ही वाढवताना िदसत. कारण
ेक
नाटकाचा शे वट हा वाईटावर चां ग ाचा िवजय यानेच होत असे. ामुळे लोकिश ण ही होई. कोकण मुंबई ा ना ामुळे ही कला
मुं बईतही पोहोचली आिण या कले ला राजा य िमळाला. िस द कलावंत कै. ी बाबी नालंग यां ना भारत सरकारचा संगीत नाटक
अकादमी पु र ार ा झाला होता. अशी अनेक उदाहरणे दे ता येतील महार शासनानेही ा लोककले ा जतन आिण
संवधनासाठी य सु केले आहे त. दशावतारी महो वही शासनातफ भरवला जातो..
बदल ा काळा माणे आता ही नाटके अने क वेगवेगळे िवषय हाताळताना िदसतात. शेगावचे गजानन महाराज, साईबाबा अशा
संतकथासु ा दशावतारी नाटकां मधून िदसू लाग ा आहे त. काही िठकाणी
ीभूिमका
याच क लाग ा आहे त. तर
कोकणात काही िठकाणी फ
मिहला दशावतारी नाटके सादर करताना िदसतात. पूवरं ग व उ ररं ग असे दोन भागही आता
सादर होत नाहीत. एकाच भागां म े कथा सादर होते. लोकिश णाचं एक भावी मा म ्णूनही या दशावतारी लोककलेचा
कोकण ा समाजजीवनात वाटा आहे.
काळानु प लोप पावत जाणा या लोककलां ा रां गेत मा दशावतारी लोककला नाही हे न
ही लोककला अजू नही कोकण ा मातीतलं एक अिभ अंग आहे आिण राहील.
***************
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द वड् स िवथ सायलस
- अजय च ाण
सकाळची सहाची वेळ आिण ारगेट बस ॉप.
फेरीवा ां चे आवाज, दु र कुठूनतरी टे पवर मो ाने लावलेली गाणी, कंड रचं ते "चला ऽऽऽ चलाऽऽ" ओरडणं परत ा िश ीचा
आवाज, बस ा हा◌ॅ नचा आवाज, बाहे रील ायवेट बस ा ऐजं ट ा "मुंबई..मुं बई..को ापूर..को ापूर सातारा..सां गलीऽऽ" अशा
आरो ा ा सग ा गदारोळात मी हे डफोनम े माझं फेवरे ट भावगीत "के ा तरी पहाटे उलटू न रात गेली" ऐकत म
वाफळ ा चहाचा आ ाद घेतेय. खरं तर हे गाणं कधीच संपू नये असं वाटतं. ा गा ाचे सूर सुरेख आहेतच पण ातले श
मला जा भावतात. श वेडीच आहे मी. आवडतं मला श ां शी खेळणं. श
णजे ास, श
णजे ओढ, श
णजे बंध,
श
णजे मन आिण श
णजे आनं द. मी तःशीच िवचार करतेय. कानातलं गाणं के ाच संपलं होतं आिण कपातला
चहादे खील. गाडीची वेळ होत आले ली. मी कानातले ते बोळे काढू न तसेच मानेव न लोंबकळत खाली ठे वले .
इत ातच बस आली. मी लगबगीने चढले तशी िसट आधीच आरि त केले ली पण तरीही मला नेहमीच घाई असते कारण एकदा
सामान व थत ठे ऊन बसलं की मोकळं . नं तर लोक येत राहतात आिण सामान वर ा रॅ कवर ठे वताना ध ा वैगेरे लागतो
िकंवा गाडी सु झाली की मग ती सामान ठे वायची सकस करावी लागते. मी माझी बॅग व थत वर ठे वली आिण बसले एकदाचे.
वर ा ए.सी. चे गोळे हवा व थत यावी णून अॅडज केले आिण पाय पस न म आरामात बसावं णून पाय पसरले तर
पायाला काहीतरी जाडजूड पु क का काहीतरी लागलं.
मी वाकून उचललं तर कुणाचीतरी डायरी होती. कदािचत पुढ ा माणसाची असावी असं समजू न ाला िवचारलं तर ाने नकार
िदला. डायरी तशीच दाखवत मी उभे होते आिण अचानक बस सु झाली. झालं! सगळा स ानाश.. मी पुढ ा सीटवर धडकले
आिण हातातली डायरी पुढ ा माणसा ा टक ावर.
"िबचारा चौदहवी का चां द" काय बोलणार इत ात मीच सा◌ॅरी सा◌ॅरीचा जप केला आिण डायरी ाची आहे का िवचारलं तर
ाने
"मे रा नहीयेऽऽ" श
ितत ा रागात सां गत डायरी उचलून परत मला िदली. हात उं चावून मी डायरी डायरी ओरडत होते पण
सगळे च नकाराथ मान हलवत होते . डे पोत जमा कर ाचा
च न ता कारण ाची आहे ाला पुढ ा सात ज ात डे पोतून
िमळणं श च न तं.
मी गुमान िसटवर बसले. ा सग ा गदारोळात मा ा बाजू ला येऊन बसले ा िहंडीबाकडे माझं ल चं न तं ती मला
"खाऊ का िगळू " ा नजरे ने पाहत होती मी हलकं
ाईल िदलं . ा डायरीसाठी मी पुढचा टक ा आिण ा िहंडीबाला ास
िदला ा डायरीचा मालकाचं नाव तरी काय णून पिहलं पान उलटलं तर नावचं न तं फ एक मोठं िटं ब तेवढं होतं.
काय िविच माणू स आहे ाला नावगावं आहे का नाही का िटं ब हे नाव आहे ? मला थोडा रागच आला ाचा मी शेवटचं पान
उघडलं कारण काही लोकां ना शेवट ा पानावर नाव िलहायची सवय असते तर ितथे ही काही नाही नुसतचं कोरं . मी पुढचं दु सरं
पान उघडलं म मोगया ा फुलां चा सुंगंध आला आिण सुरेख अ रात िलहलेली सुगंिधत किवता "तु ा केसां तली "ती" फुले..
कधी सले ली कधी अचंिबत.
इषा असावी ब धा ां ना..
कारण ा िन "तू" सुगंिधत..
हरवली मने ती.. हरव ा भावना
जप ा आठवां मी.. जप ा ा खु णा..
एक ओंजळ माझी ही..
आिण एक कळी तुझी ती..
कधी हिषत तर कधी धुंदीत.."
वा!! सु रेख.. नकळत मनातून श उमटले . मी अजू न काही पाने पाहीली. प ास एक पानावर अशाच किवता िलहले
जणूकाही घबाड िमळा ाचा आनं द झाला तो णभरचं.
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नंतर िग वाटलं कारण अशी दु सयाची डायरी वाचणे बॅड मॅनस..
पण मला मोह आवरता आला नाही आिण अजू न चार पाच किवता वाच ा. सायाच किवता अ ितम हो ा. मनात ा मनात ा
अनोळखी कवीला दादही िदली. ा ा किवता वाचताना नकळत मन फु
त झालं होतं. श ां ा ा सुंगधाने एक कारची
धुंदी येऊ लागलेली आिण ा धुंदीत कधी मी ती डायरी छातीशी कवटाळू न झोपी गेले हे माझं मलाच कळलं नाही. जाग आली
ते ा मी मा ा ा◌ॅप ा आधी ा ा◌ॅपवर पोहचलेले.
बापरे ! इतकी कशी मी गाढ झोपले ाचं मला आ यच वाटलं . काय करावं ा डायरीचं? ावी का डे पोत? िहचा मालक शोधत
असेल तर? ाला ती परत िमळाली नाही तर ा किवतेचे कागद केवळ च ा-शगदाणा ा पु ा होतील? नाही! नको मीच दे ते
परत. शोधेन मी ाला कसं ते माहीत नाही पण न ी शोधेन ाला. एक िमिनट! ' ाला की ितला' हे कुठं माहीत आहे ? पु षच
असेल पिह ा किवतेव न तरी तेच वाटतयं. शोधू आपण.. हा सगळा िवचार करत असताना माझा ा◌ॅप आलादे खल. मी माझं
सामान घेऊन उतरले .
मयुरी माझी ममे ट ू टीव न मला ायला आलेली.. मी काहीच न बोलता गु मान बसले. घरी गे ावर का◌ॅफी िपता िपता
मयुरीला सगळं सां िगतलं . ितने आधी मला वे ातच काढलं . इतकी लोकसं ा असले ा दे शात ाला कसं शोधणार असं
णाली. ितचही बरोबर आहे णा पण एक िमिनट! दे शात कुठे शोधायचं आप ाला. महारा ात शोधलं तरी भे टेल की तो पण
शोधायचं कसं हाही
होताच कारण एक ा महारा ाची लोकसं ा करोडोनी आहे. बघू काहीतरी न ीच माग िनघेल. दु सया
िदवशी मिनष माझा ऑिफसिम तो ही किवता ले ख िलहतो ाला सगळं सां िगतलं. ाने एक आयडीया िदली आिण ती णजे
िजथे किवता रिज र के ा जातात ितथे चौकशी करायची ा किवता रिज ड असतील तर ाच नाव तरी िकमान कळू शकेल.
मिनषचा एक िम
ा ऑिफसात कामाला होता ाला ाने किवतेची काही नावे सां गून रिज ड आहेत का हे तपासायला
सां िगतलं . दु सया िदवशी सां गतो णाला. मला तर खू पच आनं द झाला. चला जर किवता रिज ड असतील तर न ीच काहीतरी
माहीती िमळे ल पण कसलं काय? एक दोन सार ाच नावा ा किवता हो ा पण ात ा एकही मॅच नाही णजे हा ऑ शन
बाद.
मयुरीने सां िगत ा माणे वतमानप ात जाहीरात िदली, फेसबूकवर पो क न झालं , ा◌ॅटसअपवरसु ा शेअर केलं. कुणीतरी
न ी पो वाचून सं पक करे ल ा आशे वर िदवस सरत होते. पो के ापासून त ल एका मिह ाने फोन आला.
कोण आनं द झाला सां गू पण खा ी के ािशवाय ओळख पटणार कशी णून एक ओळ ऐकवून पुढची ओळ ऐकवायला
सां िगतली तर प ाने फोनच ठे वला बाकी मुलां चे भलते सलते मॅसेज आिण का◌ॅ चा ास झाला तो वेगळाच. आता काय
करायचं? िवचार क न डो ाचा नुसता भु गा झाले ला अशात मिनषने अजून एक आयडीया सां िगतली आिण ती णजे किवता
सादर कर ाचे काय म होतात ितकडे हा कवी न ी हजे री लावत असणार. आपण असे पु ा मुं बईत होणारे काय मां ा
आयोजकां ना अिपल क या जर तो आला तर ाला कळे ल आिण संपक करणं सो ं होईलं. मला तर ही आयडीया खुप आवडली
पण दे व जाणे ईट् स वक ओर ना◌ॅट.
दोन वष झाले कुठून काहीच संपक होत न ता पण मी अजून धीर सोडला न ता. एक िदवस न ी तो भे टेल. असचं एकदा
ऑिफसव न घरी जात असताना कॅबम े रे डीओवर
"मन की बात" हा काय म लागलेला. ा काय मात आपण मनातलं सगळं ओळखी ा
ीपयत पोहचवू शकतो फ तो
काय म ाचवेळी ा
ीने िकंवा ा ा ओळखी ा कुणीतरी ऐकायला पाहीजे. मी लगेच नंबर डायल केला. अठरा ा
य ां नी तो जोडला गेला आिण मी सां िगतलं सगळं आिण माझा मेलआयडी संपकासाठी िदला. फोन नंबर दे णार होते पण मागचे
आले ले का◌ॅ
आिण मॅ सेजेसचा ास मला पु ा नको होता. आठवडाभर मी रोज मे ल चेक करत राहीले पण अपेि त कुठलाच
मे ल आला न ता आिण आता तर माझी उरलीसुरलेली आशाच माळलेली. अशातच दहा िदवसां नी एक मेल येऊन धडकला.
फायनली अपेि त मेल आलेला पण लगेच आनंदीत न होता खा ीसाठी किवते ा एक एक ओळ पाठवून पुढ ा ओळी
पाठवायला सां िगत ा पण र ाय शू
णजे हा पण फेक मे ल होता तर..
कंटाळू न ती डायरी मा ाजवळचं ठे वायचा मी िनधार केलेला. दु सयािदवशी सहज णून चेक केलं तर ाच आयडीव न एक
पूण किवतेचा मे ल आले ला. ितच किवता होती अगदी तंतोतंत जु ळणारी. कसला आनंद झाला सां गू. "भगवानके घरपे दे र है मगर
अंधेर नही" हे कुठे तरी मला आता पटलं होतं. मी माझा फोन नं बर िदला. थो ाच वेळात ाचा फोन आला..
"नम ार, तु ी इत ा िदवस..सा◌ॅरी वष डायरी सां भाळलीत ाब ल तुमचे खु प खु प ध वाद..मी तु ाला माझा प ा पाठवतो
ितकडे कुरीअर कराल का
ज..हवे तर कुरीअरचे पैसे मी दे तो"
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" ठीक आहे .." इतकं बोलून मी प ा िल न घेतला आिण मा ा गुगल पे ला पैसे पाठवायला सां िगतले . ाचं बोलणं ऐकून खरं तरं
मला रागच आल कारण एकतर ाची डायरी ाला िमळाली ाचा आनं द ायला हवा होता तो फारसा ा ा आवाजात
जाणवत न ता आिण दु सरं णजे कुरीअर पाठवा णजे काय? ाला मला
भेटून साधं नीट ध वादही दे ऊ वाटलं नाही.
नुसतं फोनवरच काय ध वाद..ते ही जबरद ीने ..िकती आटिपटा केला मी. वतमानप ात जाहीरात िदली. ाचे पैसे मािगतले का
मी? कुरीअर चाजस दे तो णे.
मी मु का ाने कुरीअर करायला गे ले. आता ा डायरीचा मला ितर ार वाटू लागला होता. इत ा छान किवता िलहणारा
माणूस इतका
कसा काय असू शकतो? कुरीअर तर करतेच पण नं तर ा प ावर जाऊन चां गलेच खडसावते ाला. दु सया
िदवशी कुरीअर िमळा ाचा ाचा मॅसेज आला ातही फ
"कुरीअर पोहचले" इतकेच दोन श िलहलेले. प ा तर
पु ात ाच होता. तसंही जाणारचं आहे मी पु ात तर जाऊनच येते.
मला ने हमीच कसा िदसत असेल तो? कसा बोलत असेल तो? असे अनेक
पडायचे. ा ा किवता इत ा सुंदर आहेत की मी
ेमातच पडले होते ा किवत ा िकंवा ा ाही. ा ाही? खरं चं!! हो कदािचत कारण ेमािशवाय ा किवता मी जप ाच
नस ा. ाला परत िमळवून दे ाची धडपड मी केलीच नसती पण ाने साधं माणूस णूनही नीट वागू नये. हयाच आ य
वाटतयं. असो.. मी ा ा घराजवळ आलेले. अंगणात चा ाची, मोगयाची फुले लावले ली.
दु पार ा ा मं द झुळकेत ा फुलां चा सुंगध सामावलेला.
मी चाचरत दाराची बेल वाजवली. दारात एक माणूस उभा होता. मी ाचं नाव सां िगतलं. ाने मला आत घेतलं. मी पाहतच राहीले.
संपूण घर पां ढया रं गाने रं गवलेलं. काही िभंतीवर सुबक पटी लावले ा. काही फुलां ा, काही सुबक आकृती ा. दारावरचे
पां ढरे पडदे अलगद हवेत लहरत होते आिण घरभर मोगयाचा सुगंध दरवळलेला. मनातला सगळा राग कुठ ा कुठे पळू न गेला.
मन अगदी फु
त झालेलं. जणू काही ा ा इथे असले ा अ
ाने माझं मन भारलं जात होतं. ाचं घर, घरात ा व ूंवर
ाने िलहले ा किवत ा श ां माणेच ाचा भाव जाणवतं होता आिण हा भाव सुखद, शां त अशी अनुभूती दे त होता.
ा माणसाने मला बसायला सां िगतलं तसं मी बसले . मग
"चहा वगैरे काही घेणार का आपण?"

ाने काचे

ा

ासात पाणी आणून िदलं.

ाने अदबीने िवचारलं.

मी नाही सां िगतलं . ाचा आवाज मला प रचयाचा वाटला.... आधीही कुठे तरी ऐक
असेल असं वाटत न तं. न े , हा तो नाहीये, ाची मला शंभर ट े खा ीच होती. मी

ासारखा! पण ा ाकडे पा न हा "तो"
ास ओठां वर लावत िवचार करत होते.

पाणी आणू न िपऊन झा ावर मी सहजच "कुठे आहेत ते?" असे िवचार ावर ाने एका खोलीत इशारा केला. मी ा खोली ा
िदशे ने गेले आिण आत डोकवलं. आत पाच-सहा िकशोरवयीन मुले बसलेली आिण समोर तो हातानेच मू कपणे मु लां ना किवता
ऐकवत होता. मनात उमटलेले सगळे भाव
झाले . श ां ा दयात रा नही ां ना श क न शकणारा तो श ां शी ेम
करत होता. श वे ा ा ओठां तून न उमटलेले ते श आज ा ा हातातून उमटू पाहत होते. मा म वेगळं असलं तरी भावना
तीच होती. तोच अथ होता फ तो श न ता आिण मी श ां ना श करता येऊनही आज िनश होते.
************
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बाप
- िववेक कुलकण

मावेल का कधीही श ात बाप सां गा
का आठवे जगाला दु ःखात बाप सां गा
चालायला हवा ना संसार छान अपुला
असतो सदै व का या नादात बाप सां गा
िदसते जगास कायम ाची उदास मु ा
असतो सदै व कुठ ा ओ ात बाप सां गा
जोवर समोर आहे बोलू न ा सुखाने
बोलेल काय नंतर िच ात बाप सां गा
बापास आस केवळ ावे भले मुलाचे
असतो णून का या िव ात बाप सां गा

************
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आिण मी किवता
ात आली एकदा परी,
णाली माग काही तरी,
पाणीपुरी,िप झा आिण बगर,
अ ास नको खेळूया झरझर,
शाळे त नको तास फार,
म ा म ी घेऊया खेळ ातली कार,
गिणत,मराठी नको इं जी चा तास,
खेळ, कायानुभव,िच कले त करा आ ला पास
परी हे ऐकून झाली खूप थ
,
णाली जादू क न करते सगळं ल ,
परीने िदला आशीवाद िफरवला पंख,
आले समोर मािगतलेली च ,
उठलो जागेव न गेलो दू रवर लां ब,
ा ा दु िनयेला माझा सलाम .

************
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सुकुमार
- भा

िमळू न क या ह ा गु ा िवस न जाऊ क ी रे
शाळा िवसरा, झाला दसरा, िदपावलीची सु ी रे
गृहपाठाचा नाही धसका
ास कशाचे कुठले हो,
नाही आता धाक कुणाचा, कुणी न मारील प ी रे
हवी ते ढी खेळत रा मैदानावर पळापळी
दां डूने कोलू न घालवू तीन ताड ती िव ी रे
ताई- अ ां ची रां गोळी, कॅरम बाबा-काकां चा
पतंग िशकूया दादां चा अन् मजेत घुमवू िश ी रे
आबा आ ी काकू मामी बेत बनवतील नामी ते
लाड पुरवतील तःच माझे अन् वर णतील ह ी रे
पु

क वाचू फा र फेणे, हॅ री पॉटर अन् बाकी
खेळासोबत ानाशीही जरा क या ग ी रे .
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"गो ी फ़राळा

ा"
- िस

च ाण

९८३३३२६६०९
siddhic1991@gmail.com

िदवाळीला १५-२० िदवस िश क असतात , पण दसरा होतो न् होतो, तोच िदवाळी जवळ आली की, काय-काय करायचे
याची चचा घरोघरी सु होते. याबाबतीत घरातील वडीलधारी मं डळी जरा जा च संवेदनशील असतात.
"अरे आरामात काय बसलाय? साफसफाई कधी करणार? भां डी घासायची आहेत. रं गरं गोटी करायची आहे . बापरे फराळाच
काय?" असे णत एखादी आजी फराळ या मु ावर येऊन एक मोठा पॉस घेते...... आिण रमून जाते ती गे ा वष ा
फराळा ा आठवणीत. घरी काकु , आ ाबाई , मावशी अ ा कोणकोण सग ाच मग ती ा शेजारी येऊन बसतात... आिण
चालू होते फ़राळा ा गो ीची ऊकळ-बेर !
"वंस, गे ा वष ा िपं ाचे आईने लाडू िदले होते काय णून सां गू ....तोंडात टाक ा-टाक ा िवरघळले की.
आिण हो , ा आ ा ा न ा सुनेने अनारसे केले ले , आठवतंय का हो ? काय चिव होते सां गू... आज काल ा मुलीच शार
बाई. नाहीतर ा मामा ा सुनेला काही धड करता येत न ते. " असे णत आजी िवषयाला हात घाली . 'मग शेजार ा
कोणाकोणा ा चक ा फस ा , कोणाचे लाडू बसले , शेवेचा तर चुराच झाला , शंकरपाळे फसफसले आिण अनारसे कु
रले.
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गे ा वष च न ाने िशकुन तयार केले ला पदाथ, ते कळीचे लाडू खाऊन पोटात कळ यायला लागली, असे
खो-खो हसत.'

णत मग सग

ा

यात अगदी ५० वषापुव आजीचं ल झाल होत ते ाची िदवाळी कशी साजरी केली जायची याचीही चचा होई . अशी ितखट-गोड
पण खु सखु शीत चचा चिवचिवने चघळली जायची. मग याम े काही असे िवषय िनघत जे दरवष ऐकून-ऐकून कंटाळलेली कोणी
काकु याम े िवषयां तर णून आठवण क न दे त असे, "अहो सासुबाई, या वष ची काहीच तयारी झाली नाही. साफसफाईला
सु वात क
णते! आिण मा ावर ची भां डी-कुंडी घासून-पुसुन ठे वू णते." अशी आठवण क न िद ाबरोबर सगळे मिहला
मं डळ ता ु रती बरखा होई . आिण साफसफाई पासून सु वात होऊन ाचा शेवट होई तो फराळानेच!
ब तेक घरी आजही फराळ बनव ाचा ी गणे शा होतो तो िचव ापासुन! सहज सोपा पदाथ णजे िचवडा. िचव ासाठी पोहे
पातळच हवेत , याम े खोबर् या ा च ा सु ा पातळ असु दे त, शगदाणे खरपुस तळावे, नाहीतर िचवडा खवट लागतो. पुढे
शंकरपाळे .... ते माणब हवेत , उगाच वाकडा-ितकडा, छोटा-मोठा आकार क नये. चणा डाळ चां गली भाजुन ा क ी
रहायला नको... लाडू जा मोठा नको, तसेच नीट गोल गरगरीत बां धावा. चकलीची भाजणी व थीत करावी, उिडद डाळ कमी
ावी , यात जु ना जाडा तां दूळ वापरावा यामुळे भाजणी फुलते व िचकट होते चक ा फुटत नाहीत आिण खुसखुशीतही होतात.
करं जी नं तर ही खु सखु शीत राहायला पाहीजे . मऊ पडता कामा नये यासाठी मैदा मळताना यात थोडे तेलाचे मोहन घालावे.
....! िकती ा सुचना! याम े घरी कोणाला डायबेटीस आहे हे पा न गोडाचे माण कमी जा केले जाते. तसे च ाताराातारी माणसे लहान मुलां चा िवचार क न ितकटाचे माण ही िवचारात घेतले जाते. मागील फराळा ा ग ा, कडू-गोड
आठवणी आिण ातून िशकले ले धडे , याचे मोजमाप समोर ठे ऊनच
ेक पदाथ केला जातो. यात अिजबात कोणतेही माण न
लावता ओतपोत घेतला जाणार एक ु घटक णजे ा गृिहणीचे ेम! रा -रा जागून हे पदाथ बनवताना येणारा थकवा,
आपली पाठदु खी , कंबरदु खी, जागरण हे सगळ सहन क न आप ा कुटुं बा ा िदवाळीम े खर् या अथाने आनंद भर ाचा
मह ाचा वाटा कोणाचा असेल तर ा गृिहणीचा!
अजू नही ब याच िठकाणी शेजारीपाजारी आिण नातेवाईकां ना फराळाची ताटं िकवा ड े पाठव ाचा रवाज आहे . कोणाकडे
िकती फराळ पाठवायचा, याम े ते शेजारचे आप ाला फराळ दे तात की नाही. (खोखो ाईली) गे ा वष बाजु वा ा ताईने
ती ा फराळातून आपलेच लाडू आप ाला परत िदले होते. समोर ा काकुने तर उरलेला फराळ िदला होता. तीचे सगळे लाडू
फुटले ले, करं जे तुटले ले आिण िचवडा पण िचवट होता. या वष ा दोघीन
ं ा फराळ ायचा नाही असाही पिव ा घेतला जातो.
तर बाबु ा म ीने छान खुसखु शीत फराळ िदला होता. आिण अनारसे तर फारच चिव करतात ा, असे णत ां ा ड ात
दोन ए ाचे लाडू भरले जातात.
भात समई उट ाची आं घोळ, निवन कपडे , घराची रं गरं गोटी झाली, िद ाची आरास सजली, दाराला तोरणे आिण फुलापानां ची
माळा गुंफ ा, की शे वटी अंगणात रां गोळीचा सडा पडतो आिण मग एक बसून फराळाचा फ ा उडवला जातो.
डायबेटीस असुनही एखादा मुगाचा लाडू गपकन तोंडात टाकला जातो, ' जरासे शंकरपाळे बघते ' णत िडशभर शंकरपाळे
आिण वर दोन करं जा रचवुनही अजु न काहीतरी खावे असे सारखे वाटत रहाते.
िदवाळी आिण फराळ याचे गिणतच वेगळे . फराळािशवाय िदवाळी हे समीकरण जुळतच नाही. थोडा गोड, थोडासा ितखट व
बराचसा खु सखुशीत चवदार असा ठे वा णजे िदवाळीचा फराळ !
तर अशा खु सखुशीत फराळा
सार् या गोड-गोड शु भे ा !

ा आठवणी ंसह , िदवाळी सणा

ा तु ा सग

************
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वळण
- अचना गवस
मी िब ं ग ा पािकगम े गाडी पाक केली. अनय ा ा िम ा ा सायकल मागे धावत होता.
जोरात आवाज िदला, "अनय, तुझी सायकल घेऊन जा ना, ा ामागे का पळतो आहे ? "
अनयचं नाही की चु नाही.
"अरे काय झालं ...मी काय जिमनीशी बोलते आहे का?" समोर उ ा असले ा अनयला धारे वर धरलं. ऑिफस frustation
ा ावर िनघायला सुरवात झाली. अनय काहीही बोलत न ता.
"जा, चावी घेऊन ये...आता ा आता" पळत पळत जाऊन पोरं िबचारं चावी घेऊन आला.
"चल बस सायकल वर."
"आई नको ना मला भीती वाट् ते."
"कसली वाट् ते आहे भीती?"
"पडलो तर?"
"लागेल अजु न काय?" ा ित ा वा ावर ितथे च ाने भोकाड पसरलं .आधीच डो ात कामाचा ताप, ात हे करण णजे
वैताग होता... ाला र े बसणार होते पण ितने आवरत घेतलं... िब ं गम े अजून शोभा नको... ाला कसंबसं सायकलवर
बसवलं आिण आ ी च र मारायला लागलो... पुढे उतार आिण नेमका र ा पण खराब ... paddle तर मारले च अनय िन
अचानक ेक दाबला... बाजू चे छोटे चाक असुन सु ा ायचं ते झालंच, सायकल पडली... ाला धरलं मी पण परत एकदा मोठं
भोकाड... अशी चीड चीड झाली ा ावर... जाम र े घालावे असं वाटलं...सायकल उचलली, ाला बकोटीला धरलं आिण
शेजार ा बाकावर आ ी बसलो दाणकन.मला इतका राग येत होता.. अनयला फटका दे णार णुन वळली ा ाकडे पण पोरगं
कसनु कस झालं होतं... केिवलवा ा चेह याकडे बिघत ावर सगळं िवस न ितने च काळजीने च सुरवात केली बोलायला
"बाबू, काय झालं?"
"आई, नाही जमत मला सायकल चालवायला."
"अरे असं काय
णतोस...िकती छान चालवतोस...आता थोडासा र ा पण खराब आहे .. थोडी ॅ स केली की जमेल
ना...आप ाकडु न चुक झाली आिण ती आप ाला समजली की अजुन छान ना...आप ाला सुधारता येते... मी आहे ना
तु ाबरोबर ... मी मदत करे न की."
"आई, पण मला भीती वाटते."
"अरे कसली भीती? पडायची का रे ? IRON MAN आहेस ना तु? पडलं तर पडलं... औषध लावायचं आिण परत खेळायचं"
"दु खत ना ते..."
" एक गंमत सां गू का? ल च ायचं नाही ा ाकडे तर दु खणं पण बंद होत"
"काहीपण सां गते तू.. खु प दु खत.."
"अरे खरं च, एकदा मी सां गते णून तर कर"
"Mumma, मला भीती पडायची नाही वाटत , मला भीती सायकल बे चालवता नाही येणार ाची वाटते... सगळं कसं बे
असायला पािहजे ... all rounder... perfect.."
बोलत तो होता आिण धड धड माझी वाढली होती...मी कुठ ा वाटे वर घेऊन जाते आहे पोराला.. आजची मीिटं ग आठवली
..अचानक िदले लं काम झालं नाही णून ा आठव ातला काम नाकारलं गेलं.पुढ ा वेळी दो ी एक
ायचं होतं... boss
बोलला मला ात काय एवढं णून पण असं कसं माझं काम reject... काय होतं ते ऑिफसमधलं frustation नेमकं? कसला
अ ाहास होता तो? का माझा अहं कार होता ? Perfect बन ाची नुसती ओढ नाही तर चढाओढ ... आिण हेच मी अनयला दे ते
आहे की काय? मी चमकली ... "आई, आई मी काहीतरी सां गतो आिण तू ऐकत पण नाहीस" एकदम चमकलीच मी, माझंच
सुधा रत बालपण मा ाशीच संवाद साधत होत...
"नटू ,(एकदम ेमात आली की नटू होतो अनयचा) ऐकलं रे बाळा मी, कुठलीही गो एका झट ात perfect नाही होत.. चुकत
चुकत, ा चुका सुधारत , य ां नी प रपूण होते"
57

पंदन 2019
"कुठली परी होते?"
"प रपुण रे िप ू, णजे perfect होते ."
"तुला मािहती आहे िपलू, आई तर सायकल िशकताना तः तर पडलीच होती पण सायकल पण मोडु न ठे वली होती..घाबरत
घाबरत तु ा आबां ना सां िगतलं ते ा आबां नी फटके िदलेच व न तंबी पण िदली काही झालं तरी सायकल चालवणं सोडायचं
नाही...आई घाबरली होती, पडली आिण मार खा ा ्णून.. पण नाही चालवली तर खेळता नाही येणार, असंच िफरावं लागेल
णून परत परत पडून पण िशकली सायकल , मग आबा आिण मी िफरायला पण गेलो सायकलवर आबां नी शाबासकी िदली
आिण गोड गोड गोळी पण... सायकल चालवली की ायाम पण होतो, ामुळे भु क छान लागते... म भरपेट जेवण केलं की
झोप पण छान येते...आहे की नाही गंमत खेळ पण होतो आिण ायाम पण..."
ा ा डो ात एकदम भारी चमक आली 'कसा चोर पकडला वाली'
"आई तू पण घाबरते, आिण चुकते पण"
"हो मग काय? माऊ सगळे च घाबरतात आिण चुकतात पण जो आप ा चूका मा करतो आिण सुधारतो ... तो नवीन नवीन
िशकत राहतो... प ा काय णतात आप ाला 'डर के आगे...'"
"जीत है ।। अरे हो ना..आई चल मी दाखवतो बघ, एक च र मा न, पण तू ये हा मागे ... पडलो तर सां भाळायला..."
"येईन रे सो ा, तुझी आई ने हमीच तु ाबरोबर असेल... आिण तुही रहा असाच मा ाबरोबर मला सां भाळू न ायला"
आई कधी कधी काय बोलते काय मािहती असा चेहरा क न पोर माझं सायकल पळवायला लागलं... आिण मी ितथेच उभी
रािहली कोण णतं आईचं पोरां ना वळण लावते... कधी कधी वळणावर मुलंच आईला सरळ करतात...
************
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दोड

ाच भरीत रे िसपी
- िमनल बारट

सािह

े

-

पाव िकलो दोडके
2-3 चमचे तेल
कां दा लसूण मसाला (चवीनु सार)
मीठ (चवीनु सार)
साखर (चवीनु सार)
५-६ चमचे शगदा ाचे कूट
1 म म आकाराचचा बारीक िचरले ला कां दा
पाव वाटी बारीक िचरलेली कोिथंबीर
कृती थम दोड ा ा िशरा काढून
धुवून ा. नं तर ाचे बारीक काप क न ा. कढई गॅस वर ठे वून ात म म आकाराचे
2-3 चमचे तेल घाला. ाम े कापले ा दोड ाचे तुकडे घालून म म आचेवर तेल सुटेपयत परतवून ा. थंड झा ावर
िम रमधून जाडसर वाटू न ावे. नं तर ात चवी माणे कां दा लसूण मसाला, मीठ, साखर व शगदा ाचे कूट घालून चां गले
िम क न ा. शे वटी तयार झाले ले भरीत बाउल म े काढून ावर कां दा व कोिथंबीर घालून स करा.
हे भरीत ारी ा भाकरीबरोबर खू प छान लागते. २ माणसां ना पुरते.

************
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वाट पाहते मरणाची
- यतीन कुलकण

मरणासाठी रजले की माझे मी सरण।
यमदू त थबकला बघता माझे मरण।।
िव

वा

ा दाह लाग

ा मा

ा सरणा।।

ासास सां गीतले थां बव जीवन यातना।।
माझी जीवन धारा बघता “िनती” िह िबथरली।
सावली तर चार पाऊलच मागे थबकली।।
िवट िवट बां धता संसाराची उभी केली िभं त।
मजल दर मजल केली न चुकता एकही इं ज।।
वाटे त काच ख
परी

ां नी केली माझी पुरती परवड।

ान असता तलवार, केले सग

ां ना िबमोड।

दमेल थकले मी आता करता संसार।
ासाचा ही नाही पेलवत आता भार।।
अि ला नमन करते जवळ कर मजला।
हवेत िव न जाऊ दे आता या दे हाला।।
राम राम घेता मझला िनरोप आता

ावा

िवस न सारे काही आठवणीची ठे व ठे वा।।
वाटे त वाट पाहतो तो उभा माझा सखा।।
धुगधुगी दयाची मा
आयु ाची भर भ
मु

ा आता थां बवा।

म दोरी आता तोडवा ।

करा पुनज ाची आस नाही या जीवा।।

************
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दय आिण ती
- अ णा धनंजय िवचारे

रोज ती म
तयार होऊन यायची .मॅिचंग साडी ,मॅ िचंग
ाउज ,िटकली ,बॅग सगळं मॅिचंग.ितच
त हा
तर म च
.ऑिफस ा खाली watchman पासुन ते ऑिफस मध ा
ेकाला ितच हसणं आवडायचं.तीही रोज न चुकता
ेकाला हसून
अिभवादन करायची.ती अरे नाव सां गायचं राहीलं तर ती णजे परी .तर ही परी एका मो ा म नॅशनल कंपनीत मो ा पदावर
कामाला होती.ती खू प शार होती .ऑिफसमध ा सग ां च गो ी ितला मािहती असाय ा . ेझटे शन तर उ मच .तीच सौंदय तर
काय वणाव .सगळा साज तर असा िक कोणीही राजकुमार पाहताच णी पसंत करे ल.
कंपनीत तर ती सग ां ा लाडकी होती .सग ां ना समजून ायची व आँ फीसातली तर सव काम ती पूण करायची.आज ितला
जरा घाई होती कारण आज ऑफसम े नवीन बॉस येणार होता .तो ी होता की पु ष हे कोणालाच मािहती न तं. नवीन बॉस
साठी जो तो तयारी करत होता.परीला िवशेष जबाबदारी होती की ाना पूण कंपनीची मािहती PPT तुन सां गायची होती .परी तर
खू प कॉ डट होती की ती पेसटे शन उ मच करणार आहे .
तेव ात औिफसम े घाई गडबड सु झाली .परीच ल लॅ पटॉप म े होत .टॉक टॉक करत एका बाबदार त णाची ए ी
झाली.परी ा बाजू ला बसले ली मालिवक णाली ,"काय हँडसम आहे ग ".हे वा
एकून परी ने लॅ पटॉप मधलं डोकं वर काढलं
.खरच खू पच राजिबंडा मुलगा पुढे आला .एक ण परी पण बघतच रािहली आिण तेव ातच ां नेही परीकडे पािहलं.नजरानजर
झाली .परी ला अचानक मनात काहीतरी हलचल झाली आिण सेम िफिलग ा ाही मनात आले .
तो सरळ केिबन म े घुसला ."चला झाली ppt "परी णाली .िवनीत बोलवायला आला.आिण ती तयार झाली.तीने PPT बघून
ेझे े शन ायला सु वात केली .तीच
ेक वा तो ल पूवक ऐकत होता.पिह ा बघ ात ित ा ेमात पडला .ितचे ही ल
मधून जात होतं आिण ती ही काही ा ाच भावाने िन बघत होती.ितची
ेक वा ाला होणारी ओठाची हलचाल ाला फारच
अ थ करत होती.तो ित ा एकटक बघत होता.तीच ेझटे शन संपलं आिण सग ां नी टा ा वाजव ा.आिद भानावर आला.
ाने ही टा ा वाजव ा.पण तो कधीच घायाळ झाला होता .
ती केिबन ा बाहे र आली .पण ितला काळात न तं की काय रया
करावं. ाचे डोळे , ा राजिबंडा दे ह, ाट मुलगा .ती
काहीच बोलली नाही.काही िदवस अजून गेले .रोज आता ितला अस वाटायचं की ानी ितला बोलवावं आिण काही तरी काम
सां गावं.इकडे तो ही काहीतरी काम काढून ित ाशी बोलत होता .दोघेही ेमात आहेत हे कळत होतं पण आधी कोण पुढाकार
घेणार हे दोघानाही काळत न त. ा िदवशी खू प काम होत आिण सव जण काम करत होते .परी काम करत होती तेव ात
मालिवक णली की ,"चल,कॉफी िपऊन येऊ ".परी ," हो" णाली .उठली .आज जरा जा दमलेली िदसत होती ती.मालिवक
काही तरी ितला सां गत होती,तीच काहीच ल न तं. कॉफी ा मशीनपयत ती पोहचली आिण ितला च र आली ती पडणार
तेव ात ितला कोणी तरी पकडलं.ितने पािहलं तर आिद होता. ाने ही अलगत ितला पकडलं .सगळे बघत रािहले.तो पटकन
ितला घेऊन हॉ टलम े गेला .ितथे डॉ र िन ितला तपासलं आिण सां िगतले की अश पणा आला आहे .औषध िल न दे तो
आराम करायला सां ग. तो हो णाला.ितला घरी सोडायला गेला आिण घराची चावी मािगतली .ितने ही मुका ाने चावी िदली. ानी
ितचा हात पडला आिण ितला सोप ावर बसवलं .ितने सो ा ा कडे वर डोकं ठे वलं .तो ित ाकडे बघताच रािहला .काही िमिनट
गेली आिण ितला आठवलं की तोही आहे घरात .ितच बरोबर ितने पटकन डोळे उघडले .
तोही थोडा गडबडला कारण तो एकटक ित ाकडे बघत होता .ती जरा लाजली .उठली पण अश पणा मुळे पु ा
च र आली आिण ानी ितला पकडलं ."थां ब ,तुला काही हवं आहे का "."नाही मी तुम ासाठी काफी करणार होते ."तो
णाला,"काही गरज नाही .तू आराम कर .मी िनघतो तुला काही हवं आहे का ."ती मानेनेच नाही णाली. ेम ही भावना तर
जागृत झाली .पण सां गणार कसं .अस दोघानाही वाटत होतं. बोलायचं असायचं पण औफीसम े बोलता येत वत . पण
एकमे कां ना बिघत ा िशवाय करमत न तं.आिद ला तर नेहमी ती जवळ असावी असं वाटत होतं. ा ातला बदल िवनीतने
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पण observ केला होय आिण ित
कामाला सु करत असत.

ातला बदल पण . रोज घरातून ऑफीसला पोहोचताच ते एकमे कां ना कडे बघत आिण मगच

आज अचानक सग ां ना आिद ने केिबनम े बोलवलं. सां िगतलं की एक मो ा कंपनीचे लोक येणार आहे . ा ासाठी अ ा
तासात ेझटे शन कायच आहे .परी मान डोलावली.सगळे जण कामाला लागले .परी डे
वर आली आिण पटापट ेझटे शन तयार
केलं .आिण आिद ला पाठवलं. ां नी ते वाचाल आिण परील बोलवलं. ितने दारावर टकटक केलं ."मे इ काम इन सर" .तो हो
णाला.आिण वर पािहलं .म गुलाबी रं गाचा डे स .आिण छान
त चेह यावर .तो 2 िमिनट बघतच रािहला ."आरे यार काय
िदसते रे ही " मनात अस णाला .ती आली ाने काही
िवचारले .ितने उ र िदली.एक slid ला दोघंच मतभेद झाला.ितला
वाटत होतं की सगळे आकडे ावे पण तो नको णत होता.थोडा वाद झाला.तो णाला" मी करणार आहे ना ेझटे शन मग
मा ाच प ितने होणार.ितने रागाने पािहलं .पण कािहच बोलली नाही.चुपचाप िनघून गेली. काहीवेळात सगळे िडिलकेट् स आले .

आिद उभा रािहला,आिण अितशय सौ आवाजात णाला की"गुड मॉिनग ऑल ऑफ यु".मी आिद सरपोतदार नवीनच
जॉईन झालो आहे .आिण असाच ५ िमिनटे बोलत होता .आिण अचानक णाला की"आता पुढचं ेझटे शन िम.प र करतील."ितने
वर बिघतलं . ां नी डोळयां नी यायचा इशारा केला.ती उठून आली .आिण कॉ ड नी बोलायला सु वात केली.एकएक करत
सगळं ेझटे शन संपवलं. सग ां नी टा ा वाजव ा. काम झालं सग ा नोट् स आवरताना िडिलकेट् स मधला एक मुलगा
उठला आिण परी बरोबर बोलायला लागला.तो खू पच जवळ जाऊन बोलत होता .आिद ला ाचा खूप राग येत होता .तो सारखा
ित ाकडे बघत होता पण तीच ल न त.आिण मग ते सव जण गेले . ाना 2 वषाचा ोजे िमळाला.सगळे जण आिद ला
congratulations करत होते .पण आिद ाचं ल परीकडे होत.ती खरं च शार होती .आज ित ा मुळेच ोजे िमळाला होता
.ितने ही ा ाकडे पािहलं पण ा ा डो ात कौतुक आिण राग दोनीही िदसत हॊते .ितला कळलंच नाही.काय रया करावं
.ितने smile िदली.पण तो हसलाच नाही.ती जागेवर जाऊन बसली.
हा रागातच होता .ऑिफसम े पण सगळे परीिवषयी बोलत होते .ितला पण भारी वाटत होतं.ती फ़ आिद ा ा बोलाव ाची
वाट बघत होती.आिण ितला ानी केिबन म े बोलावलं.ती खूप आनं दात केिबनम े गेली. ितने परवानगी घेतली आिण आत
आली.तो समोर कॉ ु टरम े बघूनच बोलला."चां गलं केले ेझटे शन".ितने थँक्स णायला तोंड उगडल आिण तो बोलला "नेहमी
काय लोकां नवर इ े शन पाड ासाठी सजतेस का तू.का लोकां िन तु ाशी बोलावं णून करतेस .का फ़
पु षां नाइ ेस
करायला करतेस".परीला या बोल ाची अपे ा न ती.
ित ा डो ात पाणी आलं.आज पयत कधी कोणी ित ाशी अस बोललं न तं. ितला राग ही आला.पण ती काहीच न बोलता
केबीन ा बाहे र गेली.मालिवक णाली की काय झालं पण परी काहीच सां ग ाचा मूड न ता.ती उठून वॉश मला गेली.बाहे र
आली आिण पटकन सु ी चा अज भरला .िवनीत तेव ात येताच होता. ा ा हातात अज िदला.आिण िनघून गेली.
ितला कळत न त की तो असा का वागला .ितला चंड राग पण येत होता.घरी पोहोचली आिण बेड वर पडून रडायला
लागली.इकडे आिद ला पण करमत न तं. तो असा न ता.िवनीत केिबन म े आला .परीचा अज टे बल वर ठे वला.आिद ने
ा ा कडे पािहलं " रागात णाला का सु ी िदलीस." िवनीत णाला "तू का असा वागतो आहेस." "मी काय वागलो.ती बघ ना
. ा राजशी कशी बोलत होती.काही गरज आहे का.तुला तर माहीती आहे ना तो कसा आहे आिण ही जवळ जाऊन बोलत होती.
िवनीत णाला"अरे मला सगळं मािहती आहे .पण तुला का राग येतो आहे ."आिद रागात होता आिण णाला,कारण मला ितची
काळजी वाटते.i think i love her ." िवनीत ा हे आधीच ल ात आलं होतं.तो फ हसला."खरच परीला तु ा सारखा मुलगा
हवा होता.ती खरच लकी आहे .आिण तू पण " आिद ाने वर आ याने पािहलं.िवनीत ने मग प रची पूण ोरी सां िगतली. ात ित ा
आई बाबा कसे वारले आिण मग कशी ितने नोकरी िमळवली .आिण आज या पदापयत पोहोचली आहे .हे सां गताना िवनीत चा
चेहरा खू प बोलका झाला होता . मग काय होरो ला तर आजू न परी आवडायला लागली.आता काय मॅडमचा राग काढावा लागेल
.मनात ा मनात णाला.
दु स या िदवशी परी तयार होऊन आली.तीला यायचं न त पण िवनीत ने सां िगतलं की सु ी नाही िमळणार अस बॉस िन सां िगतलं
आहे . णून ती ऑिफसला आली आिण डे
वर पोहोचताच ितला मेल आला .अजू न 1 काम हातात आला होता.ितने कामाला
सु वात केली.4 वाजले काम आटपत आलं आहे असं वाटायचं आिद ने बोलावलं असा massage आला.ती केिबन म े
गेली. ानी सां िगतले अजून िडटे add करायलला हवे आहेत तू काम संपवा आिण मला मेल कर ."काय माणूस आहे .कालचा
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ब ल sorry नाही आिण िकंवा कौतुक पण नाही .आिण अजू न मला काम सां गतो आहे ."ती रागाने हो णून िनघून गेली. ां नी ही
फ smile केली . ा नं तर तो एका मीिटं गला गेला .एकडे परी काम संपव ाचा पय करत होती.पण काम संपत न तं.
रा ीचे 10 वाजले .काम संपलं .तेने मे ल केला.
क न उठाली.वॉश म ला जाऊन आली.आिण परत एकदा डॉउमे चेक
करायला गेली तर एका फाइल म े जर गडबड वाटली.ितने परत कामाला सु वात केली.तेव ात कुणी तरी येत आहे असं िदसलं
तर आिद .ती अदबीने उठली."सर तु ी मी मेल करत होती." अरे यार ही िकती cute आहे .िकती क ाळू .आिण सुंदर सु दा."हो
मी ा साठी नाही आलो तुझा मे ल पिहला आिण मग मा ा ल ात आला की तुला मी काम करायला लावलं आहे सो तुला मदत
करायला आलो."परी ने काम संपवलं आिण ती जायला िनघाली .तर आिद
णाला की चल जेवायला जाऊ.ती नको
णली.करण राग होताच ना ."गाडीत बस "ती बसली"तो लगेच ितला एक सुंदर अ ा हॉटे ल म े घेऊन गेला.ितला खूप आ य
वाटलं .करण ितचे बाबा पण ितला याच हॉटे ल म े घेऊन येत असत .
खु च वर बसताच म
ुिझक सु झालं .आता प र ा मनात धाकधूक सु झाली.आधी ितला 1 बुके आला . ा ावर सॉरी
अस िलिहलं होतं .आता ितला खू प भारी वाटायला लागलं.मग ित ा आवडीचं गाण लागलं .आकाश गुढ ावर बसला आिण ितला I
love you णाला.ितने मानेनेच हो णाली. ितला रडू यायला लागलं.तो जवळ आला ितचे डोळे पुसले आिण ितला जवळ
ओढल.ती काही न बोलता लाजली. सगळं कसं
ात अस ासारखं वाटत होतं. म जेवण झालं .म ग ा झा ा आिण तो
ितला सोडायला घरी आला .रा ही खु प झाली होती.
ितने कार मधून उत न खाली आली आिण आिद ला बाय केले.ितला काय वाटलं के
णली। " सर घरी कॉफी घेऊ या का".तो
लगेच हो णाला.ितने कॉफी केले ली आिण दोघे खू प वेळ ग ा मारत होते .नंतर ित ाला णली की आज रा ी थांबलात तरी
चाले ल.तो जर ओकवाड वाटत होतं पण तरी तो थां बला .आिण मग सकाळी ाला जाग आली ते ा घरात म अगरब ी चा वास
येई होता .तो उठून बाहे र आला तर म साडीत ही समोर आली. ा ा मनात हालचाल झाली।तो हळू च ित ा जवळ आला
आिण ितने वर पाहोल ,अचानक झाले ा
शाने िन ती घाबरली आिण मागे सरकली आिण पडणार तेव ात ानी ितला
पकडलं.आिण जवळ ओढले .ते दोघे एवढे जवळ होते की एकमे कां चे ास जाणवत होते.तेने ा ा कडे पािहलं आिण लाजू न
खाली पािहलं. ानी दोन बोटां नी ितची हनु वटी वर केली . ानी हलकेच चुंबन घेतले .आिण िवचारलं" ल करशील का मा ाशी"
ितने डो

ां नी हो

ं टल .लवकरच

ाच ल झालं .

************
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हो ! तुझी जाहली
- शां त पोरे

हो! तुझी जाहली कृपा मजवरी दे वा
ज ली पोर, ही दु िनया करे ल हे वा
हे पाय िचमु कले येता मा
मरगळ

ा दारी

ा ज ा आली नवी उभारी

मज बोल बोबडे ऐकू येता कानी
भासते जणू की मंजुळ, सुमधुर गाणी
चालते, थबकते, पडते, रडते, उठते
पण णात हसते, िवस न सारे जाई
ती भातुकलीचा खे ळ मां डते इवला
अन संसाराचा धडा िगरिवते पिहला
बा लीस जपते समजु न ले क
इत

तःची

ातच मजला िदसते माय उ ाची

चैत

नवे सव सळाळत असते

धावते, खे ळते कधीच ती ना थकते
मी थकून येतो घरास सं ाकाळी
ती हसतमुखाने सदै व
हे अ

ागत करते

ड, अवखळ खळाळणारे शैशव

अन गोड गोिजरे , सालस, लोभस, मादव
ले की

ा पायी साथक शतज ां चे

हे निशबी नसते

े का

************
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िबघडलेला की घडलेला फराळ: चंपाकली
- अचना गवस

िदवाळीचा फराळ हा माझा ां त कधी असेल असं मला कधी वाटलंच न तं...कदािचत मी य पण केला नसता जर मा
िदरा

ा सासू बाई

तसं

म

खा

ा आिण

णजे

आहे

"आजीनं तर एव

ाती ग ाणकर मला भे ट

ा....मामीन
ं ी एकदा खोब या

ाव

ा आण

णतो आ ी

ां ना एकदम energentic

ा हो ा.आजी वार

ानंतर खुप वषानी इत

ा छान व

ा िदवशी

ा तुम

ाकडे च खा

ा

ा छान व

ा

णून.."

ा मुलां ना नातवंडां ना पण तुझं कौतुक क

दे की" हा टोमणा न ता, खुप ेमानी मला

ां नी

ां नी मला िचरोटे बनवायला िशकवले साटा न लावता ..खोटं वाटे ल पण काय सुंदर पदर सुटले होते आिण

तेलही खराब न तं झालं.. एकदम तरल हाताने लाटले काय, तळले काय..म

च ...

ाला

कॅट... कोणाची कला नाही घेता येत हो... िदवाळीत मी एकटीने च करायचे ठरवले िचरोटे .
तरल वगैरे मा

णतात ना

ां ना बोलली पण...

"अग, आता तु बनवायला िशक, तु
सां िगतलं..

ा नस ा... मामी

ा

ापासू न कोसादू र असतात हो... झालं, केले

ा पीठाचं करायचं काय,

णतात सुगरण...आिण आ ी कॉपी
ां नी सां िगतलेले केलं हो, सगळं पण

ा पु या तशाच तळू न काढू का? काय

क ?कसं क ?िवचार येत असतानाच, सगळा मूडच गेला ... टलं मधुराला िवचा या आपली madhurarecipi वाली हो, ितने
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दाखवली चंपाकली...आिण चुपचाप ती बनवली आिण असली खुसखु शीत झाली की सगळे खुश... िबघडले

ा फराळातून एक

अ ितम पदाथ िमळाला ...
चला बघूया

ाची सािहत्य आिण कृती –

सािह :
1 कप मै दा,
िचमू टभर मीठ,
2चमचे तुप
अधा कप िपठीसाखर
पीठ मळायला पाणी िकंवा दू ध (अधा कप पाणी खु प होत)
हो हो एवढं च सािह

लागत...

तर वाचा......
1. मै ाम े मीठ आिण तुप िमसळू न
मऊ मै दा र
2.

ा... दो ी हातावर चोळू न चोळू न

ा िपठा

ा छो

ा छो

ा ला

ा.

ा बनवा.

ा लाटीची पुरी करायची आिण शं करपाळी कापतो त

6. रे षा मा न झा
7. रोल तळू न

ाला तुप लागलं पािहजे .. तो मऊ

ा िपठाला झाकुन ठे वा

4. अ ा तासानं तर
5 िपठा

ा दा

ासारखा झाला पािहजे .

ा रवाळ मै ात थोडं थोडं पाणी टाकुन म म पातळ असा गोळा बनवून

3. अधा तास

ेक मै ा

ा सुरीने रे घा माराय

ा मधोमध, काठ जसे

ा तसे हवे.

ा की काठ पकडून गोल गोल roll करायचा.

ायचा आिण िपठीसाखर भु रभु रायची...

चंपाकली तैयार.... गलती करना अ

ा होता है(दाग अ े होते है

ा धत वर) चुका करा खुप करा पण घाब न जाऊ नका...

फराळ जे वढा चुकातून िशकता येतो ना िततका कशातूनच जमत नाही... चला चुकूया ... माफ करा िशकूया...

************
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िनरोपा

ा वेळी
- अिजत चौधरी

काळ साधारण ३०-३२ वषापूव चा . िदवाळी नुकतीच सं पलेली असायची . थंडीला नुकतीच सुरवात झालेली असायची .
मं दावले

ा शे ती

ा कामाला आता वेग आले ला असायचा .कुणाची कापसाची वेचणी चालू तर कुणी मका मळायला घेतलेली

असायची .गावातले ब तेक कुटुं ब एकतर
असायचे .

ा शेतात शे तकामासाठी नाहीतर दु स या कुणा

ा शेतात रोजंदारीने गेलेले

ामु ळे गावात काही घरे सोडली तर ब तेक घरे सोडली तर ब तेक घरां ना कुलुपं असायची.

गावाकड
एकतर

तः

ा पू व िदशे ला दिलत व

ी होती.

ाव

ीमधील ब तेक कुटुं बाना फार पूव इनामी जिमनी िमळाले

ा कोरडवा आिण फार तर एक-दोन एकरच असाय

ा जिमनी एकतर पडीक असाय

ा.उ

ाचा आिण खचाचा मेळ कधीच जमायचा नाही

ा नाहीतर कुणाला तरी बटाईने नाहीतर ठो

आपला पारं प रक वसाय हे लोक सां भाळायचे .

ामुळे

ाव

ा हो ा.पण

ाने िदले

ा असाय

ामुळे

ा आिण

ीम े हं गामातही गजबजाट जाणवायचा .कुठे तापले

ा

लोखं डावर घणाचे घाव उमटायचे तर कुठे लाकडावर करवत चालताना िदसायची .
वेळ साधारण दु पारी दोन अडीचची . कुणीतरी िदवाळीला आले ली ले क परत सासरी िनघाले ली असायची .सकाळधरन ितने
घरातली ितची माय नको नको
आप

ा वायर

झाडा

ाओ

णत असताना वरवरची सगळी काम िनपटू न टाकलेली असायची . जेवण खाणं झा

ावर ती मग

ा िपशवीत कपडे भरायची तर एका दु स या िपशवीत ितची माय िदवाळीचे िज स भरायची घरसमोर असले
ावर बसून क

ामधील िव

ा

ा कमी करता करता कुठे तरी एकटक बघायचा. वातावरणात एक कारचा तणाव

असायचा .
सगळी तयारी झा

ावर बापाने िदवाळीला घे तलेली नवीन साडी नेसून ती लेक बाहेर यायची.ओ

िवडी जिमनीवर रगडून िवझवायचा . ती लेक मग आप
पायावर डोकं टे कवायची. बाजू

ा डो

ावर

ा पदराचं एक टोक डा

ावर बसलेला बाप मग हातातली
ा हातात घेऊन पार

ा

ा

ा अंगणात गोधडीला टाके मारत असलेली धुरपदा काकूचा आवाज यायचा ''काय व संगे िनघाली

का तू ?".
''हा िनघले ना आता काकू ''. अन मग िह काकू गोधडी बाजूला सा न संगी जवळ यायची . तो पयत अजून पाच सहा साळकाया
माळकाया जमा

ाय

ा.

मग कुणीतरी िवचारायची ''एकलीच चालली का ?"
'' य"
''अन जावई ?"
"ते नाय आले "
"अन मं ग तू कशी चालली ?"
"दादा गोळे गाव न िवहीरगाव

ा गाडीत बसून दे णार हायेत ''

मग सग

ा जमले

ा बायकां ना माय बापाला केला तसा नम

कुणीतरी

णायचं ''सुखानं नांद व माय ''

'' हा आ ा तू बी कमाल करती आता ,संगी नाही
संगी

णती

ार संगी करायची . ित

य नां दायला ? असं आ ाला कुणीतरी िवचारायचं.

ा ल ात सगळा मान पान नीट क ि◌ही तो नीट झाला नाही असं संगी

ल ानं तर कधीच सासुरवाडीला आला न ता . संगीला सासुरवास होता हे सग
घरात असले
वा

ा न दी

ा अंथ णाला खळले

ाही गे लेली आहे . कान फ

ा

ा पाठीव न मायेन हात िफरायचा .

ा सासू-सास याचं

ा गावाला होत .िह चचा न ऐकता संगी बाजू

ातारीला भेटायला िनघून जायची .

थोडे शाबूत आहे . घरातली सून मग मो

णणं होत . संगीचा नवरा

ाने ित

ा

ातारी आता पार आं धळी झाले ली आहे .

ा कानापाशी ''संगी चा

ी

णलं ...संगी ''

ा.संगी

ातारीचे हातचाचपडा

असं ओरडायची .
धडपडत

ातारी उठायचा य करायची. सून आिण संगीितला मग बसत कराय

यचे. संगी ितचे हात धरायची आिण मग

ातारी ित

ाडो

ा चेह यासाठी

ाव न चेह याव न दोन तीनदा आपला खडबडीत हातिफरवायची .
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ातारी बोल

ाचा य करायची पण घ

ातुन घरर घरर असा आवाज आिण डो

ातून पाणी फ

यायचं. ातारीचा आशीवाद घेऊन संगी परत यायची .
एका झाडाखाली खे ळत असले
''अय संगी अ

ा चा

ा सहा सात व ा

ी'' असं

णायचं ''अ

ा पायापडलं िक भातकुलाला पैशे दे ते हे

ा पैसे ?'' मग ाची माय

"अय मावशे कशाला मारती तेला?,लहान ले क
पोरां ना
समोर

संगीकडं जायचं .

णत अजून दोन तीन पोरांसोबत

पळत पळत ते संगीकडं जायचं .संगी अ
पडायचं आिण

ा पोराचंल

ाला मािहत असतं, आिणपटकन ित

ाला पटकन मागे ओढून एक जोरदार रपाट|

हाय ते " असं

णून संगी

ा पाय

ाचापाठीत घालायची .

ाला जवळ घेऊन ५० पैशे ायची ,आिण सग

ा

ाच भातकुल घे ऊन खायला सां गायची .
ा घरा

ा अंगणात एका कोप यात उघडाबंब रानु दादा कुणा

ा तरी चपलीला खळे मारत बसलेला असायचा. ाची

बायको दाराची येऊन उभी राहायची . ितची बाहेर ये ऊन संगीला िनरोप ायची िह त नाही, कारण आठ िदवसां पूव च संगी
बापाचं आिण
ा

ाच कुठ

ा तरी कारणाव न कडा

ाचं भां डण झालेलं असायचं.दो ी घरां चा अबोला असायचा . पण संगी

ा समोरच लहानाची मोठी झाले ली ,अंगा खां ावर खे ळलेली. मग तो हातातलं काम बाजूला टाकून जवळ पडलेली बंडी

अंगात अडकवायचा आिण जमले
ा

ा

ा बायकां

ा मागे मागे यायची . ''येते वैनी '' असं

संगी अ

ा गावाला जाती

ा घोळ

णत संगी मग दोघां

णजे काय होत हे अने क आ

झाले लं असायचं . तो िबचारा पडलेला चेह याने अ
सोबत िनरोप ायला जमले
रानु दादा िह असायचा . ग
आवाज आिण संगी
बामणां ची बाई घोळ

ा पाशी िनमूटपणे येऊन उभा राहायचा आिण मग पटकन

ा

ा सात आठ जणी िनघाय
ीत

ार

ाची बायको

ा पाय पडायची .

ां नी िदले

ा पै

ाचं भातकुल खाऊन मोठं झाले

ा रं

ाला मािहत

ा दो ी िपश ा घेऊन िनघायचा. आता संगी िनघायची आिण ित
ा.

ा सग

ाव न चालताना होणारा

ा सासू सास याचा चाललेला उ ार सग

ाचा मागे संगीचा बाप आिण
ा घोळ

ाग

ां

ा

ा

ा मागे थोडं अंतर राखून

ा वाहनांचा(चपलां चा) खररर खररर होणारा

ीला ऐकू यायचा आिण मग दाराची येऊन कुणीतरी मराठा

ाला िवचारी ''चालली वाटते ले क सासरी?" . घोळ

ातली कुणीतरी पर

र '' हा चा

ी व माय ती '' असं

उ र दे ई .
हा सगळा घोळका नदीकाठी असले
ातारी असायची . सकाळी कुणा
कुणी तरी सां गायचं . डो

ा बाभळी

ा झाडाखाली आला िक मग मागून आरोळी यायची ''संगे आव संगे ''. हे कौसा

ा तरी शे तात गेलेली व

ीतली िह

ावरच टोपलं खाली टे कवून एक हात झुकले

ातारी दु पारी घरी आ

ावर संगी आताच गेली असं ितला

ा कमरे वर आिण एका हातात काठी घेऊन लगबगीनं िह

मग संगीला गाठायला िनघायची .
"कुठे गेलती व आ

े सकाळची ?" असं िवचारत संगी

'' गेलते माय पाटला

ा वावरात सवा वेचायले'' असं

हात िफरवत आप

णत

ातारी संगीचा मुका

णून नां दवावं लागत

ी पं ढरीची वारी क न पु

''बरं मं ग येते आता '' असं
ा

ायची आिण संगी

ा चेह याव न रापलेला

ा हातात

बाप पुढं िनघायचा .. ा

नसतं िमळत

णा ,दु स या

ा ले कीला बी

णा, पं ढरीला जा ात अन जनावरावानी मार ात फोकलीचे ले कराला".

असले िनरोप सां गायचे नसतात हे संगीला मािहत असतं. ती फ

मग बाप रं

ा पायावर डोकं टे कवायची .

ा दो ी कानिशलावर कडाकडं बोट मोडायची.

"आन तु ा सासू सास याले िनरोप सां ग म ा , णा नु
आपली ले क

ातारी

मान हलवून होकार दे ते .

णून सं गी िनरोप घेते .
ा िपश ा

ायचा.

ा मागं मागं संगी िनघायची . संगी नजरे आड होई पयत घोळका थां बायचा आिण मागं पदरानं डोळे पुसत

मागं िफरायचा.
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आता व

ीपासू न ते नदीकाठ्

ा

ा बाभळी

ा झाडापयत लेकीला िनरोप दे णं होत नाही. कधीतरी वषातून एक दोनदा येणारी

ले क आता नव यासोबत मोटारसायकलवर बसून वरचेवर पटकन माहे री येऊन जाते.ती येते कधी आिण जाते कधी हेच व
आता फारसं कळतं नाही. माहे री ये

ाचं ितला अ ूप नाही तसं व

ीलाही ित

कुणाला भे टायला जात नाही.िनघताना जर कुणी समोर आलं तरच तेव

ा जा

ाचं नाही,कारण ती िनघताना व

ा पु रत बोलणं होत.ती िनघताना भातकुला

पळत ये णार पोरगं आता घरात टी. ी. समोर नाहीतर हातात मोबाईल घेऊन बसलेलं िदसतं.आपलं भां डण संगी
संगीशी नाही असं मानू न िनरोप ायला येणा या रानु दादा सारखी माणसं आता दु िमळ झालीत. कौसा
के ाच

शाना

ा वाटे नं गे

ात ,पण एखादी

ातारी भेटते आिण आप

ातारीसार

ा पै

ीला

ीत
ासाठी

ा बापाशी आहे
ा

ाता या

ा जु ा सवयीला जागून िवचारते ''चालली का व माय

?''
''हा चालले ना''
''मं ग पु ा कधी येशींन आता ?''
"कधी बी ,आप

ाला काय मोटारसायकलवर बसले िक झालं"

"हा ते बी खरं च हाय

णा"

नवरा गाडीला िकक मारतो ,लेक मग बसते आिण मग झट

ात दोघे जण िनघून जातात.आताच एक लेक नव याबरोबर गाडीवर

बसून सासरी गे ली हे गावात कुणालाही कळतं नाही.
एक मा फार बरं झालं य संगीला जसा होता तसा टोकाचा सासुरवास आता ले कीन
ं ा नाही
बापा

ा चेह यावर

ा काळजीने आता समाधानाची जागा घेतली आहे.

माग

ा वष आले

ा नदी

ा पुरात ते बाभळीचं झाड वा न गेलंय.
************
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किवता WhatsApp ची
- डॉ ाची जावडे कर

तुलाही यावी याद अनावर
डो

ां नीही

श

ावे आतूर

ां म े उत न यावी

'Miss u" बनु नी मोबाईलवर

नकोच फोटो उसना उ ा
सुिवचाराचा कागद खोटा
भले सेना सुबक दे खणा
तु

ा हातचा फोटो मोठा.

गुणगुताना जुनेच गाणे
थबकून हसशील कु

ा

ृतीने

पाठव मग ते गाणे मजला
िभजेन सोबत तु

ा सयीने...

धडधडणारा बदाम के ा
ख

ाळ हसरे कधी

ायली

बघता बघता रं ग फुलावे
सले

ा मग मा

ा गाली..

पाठवणार नाही

णुनच

आजपासुनी तुला मी काही
वाट पहाते, येते का रे
याद अनावर अशी तुलाही ...
************
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टी टी एम एम
- वै शाली मोिहते

गेले आठ िदवस जगदी रा
दसरा ना िदवाळी, यां

ा घरातून रं गाचा वास येत होता.

ा घरात कोणतं मंगलकाय

णावं तर या दोघां चं ल होऊन जेमतेम दोन वष झाली. या अशा िवचारां चं

ओझं घेऊन जगदी राचे शेजारी अडबंगनाथांनी जगदी रा
केला, ' काय ज

ा घरा

ा बेलचे बटण दाबले. दार उघड

ा बरोबर अडबंगनाथांनी

ी र घराला रं ग दे ताय ?'

'नाही काका रं ग नाही , पाणी दे तोय घराला.'
'अरे हे काय उ र झाले?' असं बोलून संतापाने लाल होत अडबंगनाथ पुढचं कािहही न बोलता दारातूनच मागे िफरले.
आप

ाच िवनोदावर हसत जगदी रने दार लावलं.

जगदी रने दार लावून
अडबंगनाथां

पाच िमिनटे ही होत नाही तोच

ा धमप ी, एक हात कमरे वर ठे वून ओरड

परत बेल वाजली.

जगदी रने दार उघडलं तर

दारात

ा, ' ही काय प त झाली?'

'कसली प त काकू? '
'ही ही अशी लोकां ना उ र ायचीअसतात का?'
'कोणाला काय उ र िदलं ते तर सां गा?'
ा

'आम

ां ना काय

णालास?'

'काय काकू?' जगदी रचा सूर काकुळतीचा
'हे च घराला रं ग नाही पाणी दे तोय.'
'काकू ग त केली हो.'
'हे च िशकवलं का आई वडलांनी.'
'ये

काकू आमची आई येणार आहे मा

ाकडे राहायला, ितलाच िवचारा ना . दोन वषानी येतेय आई ,

णूनच हा रं ग दे तोय

घराला.'
'अ ोबाई दु गाबाई इकडे येणार?
'हो

ां

ा कोण तोंडी लागेल बाई'

णूनच िभं तींना आईचा आवडता डाक गडद जां भळा रं ग, आिण गुलाबी पडदे आ हा हा.'

'असला रं ग दे तात का घराला? काय मेली आवड तरी
आिण तु

ा बायकोला च

केला आवडल का हे?'

'छे हो काकू .'
'मग?' या मग नं तर काकूंनी भला आ वासला पण तोंडात रं गाचा वास घुस

ा बरोबर

ां नी तोंड िमटले.

'काकू ितची आई किवता करते , करते तर करते मला ऐकवते मी काही बोलतो का ते ा, ऐकतो ना गुपचूप
मग आता उ

ो भी ये सैहना पडगा.'

'दे वा काय हे ह

ीचे नवरा बायको.' अस

कळलं का राजे हो जगदी राकडे

ा

णून अडबंगनाथ काकू दारातून हल

ा.

ा मातो ी, दु गाबाई येणार आहे त बरं . ते ही त

कसंलतरी रं ग काम.
आता या दु गाबाई ले काकडे दोन वषानी येणार पण
आता हे माय ले क िकती लां ब रहात असतील ओळखा बरं की येता येता दोन वष लागली.
करा बरं अं दाज.
नाही ना लागत अं दाज
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तर हे माय ले क राहतात एकाच गावात, तेही एकाच कॉलनीत पण तरीही दु गाबाई ले काकडे , सुनेकडे ढुं कून बघत नाहीत. आता
हे ढुं कून न बघ
आप

ाचं कारण ही आ ीच सां गायचं का? तसं असेल तर

ाला जरा

ॅ श बॅक म े जावं लागणार आहे .

तर या आप
जोपयत

ां

ा दु गाबाई आहे त न

ा कमाली

ा शे पटावर पाय दे त नाही तोपयत

तुमचं अगदी बरो

ा सोिशक बर का. िक ी?

ा सोिशक.

र आजकाल शेपटी रािहली कुठं शे पटावर पाय

राजे हो, शे पूट नसली तर नसली पण

णजे बघा हं . आता कसं सां गावं बरं . आपण

ण तर अजून िश

ायला ती कधीच नामशेष झाली.

क आहे ना

णून ही

ण दु गाबाईं

ा रागािवषयी वापरली, दु सरा

आमचा काही हे तू नाही.
दु गाबाईं
असतं.

ा मं गळसू ाने आता

ामु ळे दु गाबाई पण सतत फु

सतत आपलं 'मै तेरी दू

न, दू

ीआरएस घेतली आहे

ामुळे ते सारखं आपल दु गाबाईं

ा शेपटावर पाय दे त

ारत असतात.

न तू मेरा ' मूड म ेच ना.

असतात. खरं तर मं गळसू ाने दु गाबाईं

ामुळे पंच ोशीतले सगळे िवषाची परी ा नको

ा शेपटावर पाय दे णं आिण दु गाबाईंनी फु

ारत राहणं ही

णून दू र

ोसेस गेली प ास

वष अखं ड चालू आहे .
आता िक ी िदवस फु

ाराणं शेपटावर पाय पड

ापासून िकती िदवस चालू ठे वायचे , हे दु गाबाईं

ा मूड वर अवलंबून असतं

बर.
पण हं, जर कधी कोणी ेमाचं माणूस आसपास असेल तर
तर परवा दु गाबाईं

ा मंगळसू ाने िवनाकारण

ां

ा फु

ारतच नाहीत. कधी तरी हा अनुभव

ाच तु ी.

ा शेपटावर पाय िदला .

अरे दे वा , अजू न तु ी मं गळसू ावरच अडले ले आहात होय?
तर दु गाबाई

ां

ा पतीराजां ना मं गळसू

णतात

'आमचे मं गळसू आले नाही'
ा मं गलसू ाने चहा घेतला.'

'आम

'आमचे मं गळसू जे वायला बसले .'
हे असं बोलत असतात. समजलं.
तर दु गाबाईं

ा मं गळसू ाने आठ िदवसां पूव

केला, तो ही गु वारी. मग काय झाले फु
आता पुढे काय ? तर हाच तो
ले का कडे , जगदी राकडे मु

णे िहर ा िमर

ार सु

ा

ा चटणीत िहरवी िमरची कमी पडली

णून

ां चा अपमान

आिण काय.

ण होता

ा णी या शेपटावर पाय दे

ा

ा ासाला कंटाळू न दु गाबाईंनी ठरवलं की

ामाला जायचं.

पण दोन वषानं तरच का? आधी का नाही?
तुमचे न
तर

च फार बुवा.

ाचं झालं असं की दोन वषापूव या जगदी राने ल केलं . तु ाला मािहतीये.

अरे वा! अगदी बरो

र आठवतंय तु ाला.

याच , याच जगदी रा

ा ल ाला दु गाबाईंनी कडाडून िवरोध केला होता.

का तर

णे याने ल

मॅ रेज केले , ते ही

बरोबर,

ात ती मु लगी साडीच काय पंजाबी डे स पण घालत नाही ऑिफसला फूल पँट आिण घरी हाफ पँट घालते, ल ात ंडा

ा

ाच ऑिफसात

ा मुलीबरोबर, तेही

नाही, मानपान नाही तर खवतही िमळणार न ता.
आता तु ी सां गा इत

ा परं परे

आता याच ले काकडे जायचं

ा बाहे र

ा ल ाला िवरोध होणारच न.

ां नी िनि त केलं.

मं गळसू ाला सां गून सव न दु गाबाई घराबाहे र पड
िल

म े िशर

काकू िदस

ावर समोरच िपं

ावर तो काय ग

'काय काकू मं गळसू

ा.

ा होता.

बसतो होय.

कुठं ठे वलं , का हारावलं.?'

काकूंनी हात उगारे पयत िपं

ा िल

मधून सटकला.
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जगदी रा

ा दारात जाईपयत आ

ी सोसायटी काकूंबरोबर होती.

दार उघडलं ते ने मकं चंि केने , ते ही ती होती नेमकी ने हमी माणे हाफ पँट म े , आता काकूंना अचानक दारात पा न ितला
ही काही सुधारे ना.
नेहमी माणे अडचणी

ा वेळी ती जगदी रला हाका मारायला लागली.

'जगुडीsss, जगुsssडया ..'
या हाका ऐकून जगदी र आत

ा खोलीतून दोन ढां गात बाहे र आला पण आईला पा न परत आत पळाला.

आता का काय झालं?
सां गते.
आता दु गाबाईं समोर

ाची बायको अशी हाफ पँटम े उभी

ंट

ावर मग

ानेच डोळे झाकून घेतले आिण पळत

जाऊन 3X l टॉवेल घेऊन आला आिण तो चंि केला गुंडाळला.
तो पयत दु गाबाईं

ा नजरे त 'परमे रा कशी रा िह

ा ब बर आिण चंि के

ा नजरे त 'ओ गॉड से

मी' असे भाव तरळत

होते.
आ ा पुढे काय हा भाव दु गाबाईंबरोबर आले
आता पुढची सू
पोचवलीत थँ
आिण आता इत

पण

ा मुखावर होता.

ू

जगदी राकडे गेली आिण तो दु गाबाईंबरोबर आले

ा सवाना उ े शून

णाला, 'आई सुख प मा

ाकडे

े री मच ,
ा जणां

ा चहासाठी घरात दू ध नाही पुढ

जगदी र यावर कोणाची रीऍ
खरं तर

ा कॉलनी

न काय येईल हे बघ

ा

ा कोजागीरीला मा

ाकडून सग

ां ना कटीग
ं बासुंदी टी. '

ा भानगडीतच पडला नाही. आिण दार लावलं

ाला आई आिण बायको यां ना ऍट टाईम कसं हँ डल करायचं यायचं टे शन आलं होतं.
ाचं नशीब इतकं बलव र की तो घरात आला तरी दोघी ही िढ

आई आवड ा रं गात रं गवले
टॉवेल सां भाळ

हो ा.

ा िभंती आिण आवड ा रं गाचे पडदे बघ

ात दं ग आिण आिण बायको हाफ पँट वर गुंडाळलेला

ात.

'सो आई कशी आहे स तू?'
'जगिद रा , माझी आवड ल ात आहे की रे तु
दु गाबाईं

ा डो

ा!'

ात काय कौतु क बाई ले क िवषयी.

'आई दोनच वष आपण लां ब होतो ग'
"बाय द वे चां द आईसाठी चहा करतेस?'
बापरे , राजे हो ऐकताय ना , या दोन वषात पिह
जगुडी ित
घालते
'

ा आईसाठी चहाच काय पण

ां दाच या चां द

ा जगुडीने ितला चहा करायला सां िगतला. पण ही चां दची

यंपाक पण करते हे ितला अं धु

आठवलं बर का! तशी चां गली आहे हो, हाफ पँट

णून काय झालं.

ॅ क टी, ीन टी ऑर ले मन टी' इित चंि का.

'नकोsss मीच करतो आईला बासुंदी टी लागतो.'
आिण इतकं कसनु स हसला की
आिण हा असं पूव मा

ा हस

ाचा अथ चंि केला अ

बात लागला नाही.

ाकडे बघून का हसला नाही असं ितला वाटलं पण ितने ते िवचाराय

ा आत ित

ा जगडू ने ितचा हात

घ पकडला
आिण जाता जाता आईकडे वळू न

णाला, 'आई तू म

पैकी तुझी आवडती िसरीयल बघ ती जी गेली दहा वष चालूच

आहे माझं ते माझं आिण तुझं ते पण माझं, आिण तुझी आठवण आली की मी हीच िसरीयल पाहतो गss.'
'तुझी आठवण आली की मी हीच िसरीयल पाहतो गsss' जगदी रा
पुसाय

ा आत , आई दे खत इ

आिण सलवार कुडता घाल
'जु गडू , तू रोज अशी र े

तीचा फालु दा हो

ानं दु गाबाईंचे डोळे अ रशः डबडबले आिण ते

ाआधीच जगदी राने चंि केला खेचतच, बेड म म े नेले

ाची िवनं ती केली यावर जु गडु ची चां द काय

णाली मािहतीये अगदी लाडे लाडे

केलीस ना तर मी रोज ऑफीसला पण हे असेच डे स घालीन ,ल

'अग चंि के (इथे जगदी र जाम िचडलेला आहे बर, आिण लाड
) तु

ा या वा

ा चंि केला मनात

ा ऑिफसचा डे सकोड काय आहे ग राणी' अशा या संवादाला अिधक रं ग चढ
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'जगडीsssशवरा ss' ही दु गाबाईंची हाक घरात घुमली
आिण 'हो आई आणतो चहा'
आिण खू प िदवसां नी
तो ण णात से

णत जगदी र

यंपाकघरात पळाला. आईने आप

ाला कपातला चहा बशीत ओतून िपणारी
ीत कैद केला. आता खरी म

तर ठर

ा

णून

पण कसचं काय

ापासून सु

होणार आहे बरं का!

माणे दु स या िदवशीचा सूय उगवला. मग काय ? मग काहीच नाही. सुने
पा न दु गाबाई कुठ

ा मारत िपते आहे ,

ा कैच वेगळं वाटलं याच आनंदात जगदी राने

ा दु स या िदवशीचा सूय उगव

जमा ातलं खायला िमळे ल. असं काहीतरी रा भर
ां नी सहज

ी पा न कै

ा हातचा चहा िमट

ाशा इं

श गा

ा हातचं काहीबाही न ा

ानं जा ा झा

ा.

यंपाक घरात डोकावलं
ां चा ले क एका शेगडीवर

ाचं काहीतरी करत होता आिण सूनबाई चंि का एका शेगडीवर तीच काहीतरी

करत होती. जरा वेळाने ती फुलपँ ट शट कोट , बूट घालून बाहे र पडली.

ानं तर

ां ना जगदी रानेच भानावर आणले .

जगदी राने आईसाठी 4 िदवस रजा घेतली होती.
'जगदी रा तुझी बायको रोज अशीच आ े कारे ? ती आज घरी नाही राहणार का रे मी आले
आवाज ल ात येऊन सु ा

णून? दु गाबाईंचा कातर झालेला

ाकडे जगदी राने दु ल केले.

'आग आई ितची आई आली की ती घरी असते आता
माझी आई घरी आली

णून मी घरी' असं

णून आईला घ जवळ घेतलं.

'आिण कारे घरात दोघचजण आिण वेगवेगळं अ िशजवता' न राहवून दु गाबाई बोल

ाच.

'आई माझी आई , जमाना बदल गया है मेरी अ ी
आता युग टी टी एम एम चे आहे .'
'ये काही थापा नको मा स हं, कािलयुग चालू आहे , किलयुग संपायचे आहे अजून. थापा मार

ात बाप वर गेलाय अगदी.'

'आई बाप काढायचा नाही हं'
'काय करशील बाप काढला तर'
'बाबां ना इकडे बोलावून घेईन...' यावर दोघ ही खळखळू न हसले , खू प वषानी माय ले क असे हसले .
'ये सो ा मला चार िदवस सुने

ा हातचं खाऊ दे ना रे . मग बोलावं बाबां ना काय' आिण एकमे कां नी टाळी िदली.

'आई आमचा संसार हा टी टी एम एम आहे सां िगतलं ना तुला.'
'बरं , हा कसला संसाराचा कार ?'
'टी टी एम एम

णजे तुझं तू माझं मी. ती तीच कमावते ,खच करते . मी माझं कमावतो खच करतो. '

दु गाबाईंना हे काहीच कळे ना की
'अरे संसार संसार , पण असा न
'आई आता असाच अ

ो रे .'

ो संसार.'

का कुणास ठाऊक पण दु गाबाईंचा चेहरा अचानक चमकला. आिण
'आई अग काय झालं.'
'काही नाही टाळी दे .'
'अग पण झालं काय अशी काय बोलतेस.'
'आता मी पण असाच संसार करते बघ.'
'कसा?'
' तू तेरा दे ख मे रा मै मे रा दे खती.'
'अग, पण तुला झेपेल का हे सगळं .'
'आगे आगे दे ख होता है

ा ..!'

असं

ां

णत दार उघडून

ा संसाराकडे िनघा

ा.
************
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उजाड झाली राने
- शाम लाटकर

उजाड झाली राने
उजाड झाली शे ती
कधी िमळे ल आमु

ा

जीवनाशी या गती ।
हो ाचे न ते झाले
आयु

कामी आले

महापूराने आमुचे
जीवन उ

झाले ।

दोष कुणाला ावा
क नी दे वाचाही धावा
नवी उभारी घेवून
ठाव गगनाचाही

************
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क ादा न

************
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हसुया जरा
- योगे श गवस

***

***

***
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नशा आिण कुजबुज
-

लालसर जड डोळे , अधवट िमटले
ऑिफसमध

ा पाप

ा, िव

टलेले केस आिण झुलणारी चाल असा अिदतीचा एकंदरीत अवतार पा न

ा लोकां म े कुजबुज सु झाली.

“आज िकती उिशरा आली ही? एरवी व
“आिण टापटीप राह

शीरपणाव न

ाला

ाला ऐकवत असते .”

ाव नही ऐकवलं मला. आजचा अवतार पािहलास का ितचा?”

“काहीतरी झालं असेल गं. तुला काय वाटतं? ितची अशी अव था कशामुळे झालीये?”
“ड

?”

“अिदती तशी मु लगी नाही.“
“दा ?”
“काहीतरीच काय. अिदती दा ला
“मग घरी ॉ

शही करत नाही.”

े म झाला असेल का?”

“असू शकेल. नु कतंच ल झालेलं असूनही ित

ा

गत आयु ाब ल ती आप

ाला काहीच सां गत नाही.” “घरगुती िहसाचार

तर नसेल? बघ, आज ती पूण बा ां चा डे स घालून आलीये. केस कसेबसे वरवर िवंच न बां धलेत. दु ःखी असेल िबचारी.”
“ितलाच िवचा या का?”
*****
“अगं असं कसं थे ट िवचारणार तुला मारलं का सासरी

णून? थोडा वेळ वाट पा , मग आप

ापैकी एकीने जाऊन हळू च िवषय

काढायचा.”
“पण ही बया कॉफी मशीन
“अरे

ा इथे गेली.”

ा, ितला कॉल आलाय.”

"हॅ लो सािहल. अरे डोकं जाम चढलंय. तुलापण असंच होतं य का?
ह . चुकलं च आपलं . पुढ

ा वेळेस असं नाही करायचं. काहीही झालं तरी सकाळी सकाळी सा संगीत पुरणपोळीचं जेवण

जे वायचं नाही. मग कोणाचंही िकतीही आ हाचं आमं ण असू दे त. िकती जायफळ घालतात मावशी पुरणात काय मािहती? "
अिदतीचं हे बोलणं ऐकून कुजबुज ुप काही झाले च नाही असे दाखवत चुपचाप आपाप
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आभार द न
ंदन २०१९ आमचा पिहलाच िदवाळी अंक तुम

ा हाताना दे ताना खुप आनंद होत आहे . सािह ा

िविवध पु ांनी भरलेली ओंजळ भ न आ ी घेऊन आलो आहोत तुम
कर

ाकरता 'भा

पुरव

े समािव केले आहेत. या अंकासाठी दजदार सािह

िमळवून

ी कुलकण ' आिण 'वैशाली मोिहते ' यांचे मन:पुवक आभार! दजदार सािह ाचा आमचा ह

ाकरता सव लेखकांचे मन:पुवक आभार ! लेखणी हातात ध न भाविव कागदावर उतरव

तु ी िदलेला अमू

वेळ आिण क

संपादनास आपला अमु

नांचा, श ांचा खिजना िनिववादपणे अमू

वेळ दे उन आ ास मदत के

ाकरता

आहे.

ाब ल ‘अिभषेक चौधरी‘आिण िवनायक च ाण यांचे

िवषेश आभार . या िदवाळी अंकाची शोभा वाढवली आहे
तुम

ाकरता तुमची िदवाळी सुगंिधत

ासाठी !

िनवडक लेखकांचे सव म िलखाण याम
दे

ा

ा खिज ा

ा लखलखाटाने ! थोड

ा मदती िशवाय हा अंक कधीच पुण ास येऊ शकला नसता!

ात काय, की

ामुळे थँक यु , ध वाद हे श

तुम

ा

योगदानासमोर खूप छोटे आहेत.
तरीही, सवाचे पुन ध वाद !

िदवाळी

ा फराळा माणे अगदी खुसखुशीत आिण खमंग असा हा अंक खास आप

ही िदवाळी तु ाला आरो दायी, सौ
जणाचा हातभार लागला आहे आिण
काय मान

ासाठी !

कारी आिण आनं द दे णारी ठरणार, ही सिद
ां

ा ऋणात रहाणेच यो

ा िनिम ाने भेटत रा च. अंक वाचून आप

! अंक करताना अनेक

आहे. बाकी वषभर आपण वेगवेग

ा ितखट, गोड, खुसखुशीत

ईमेल आयडीवर !

मसअप काशन
facebookalwayson@gmail.com
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