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02

मागदशक ी. व ल आ ा कोळी.
-

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

- मुखपृ अंजली पाटील, वटा.
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

“ ि म व िवकास” संपादक - मंगेश िव ल कोळी, मो. 9028713820

- दवाळी अंक २०२० ➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲

...अंतरं ग...

वै श े दवाळी अंकाची..
ो ाहन
आ नभर भारत !
कोरोनाने तोडली...
आई बदलतेय
अबोल जगणे
सव संयोग ल णा:
समपण
सांजवेळ
तशोध
बापाची कहाणी
लढव ा
काळजाला भडणारा....
सुगी
असेच तुझे आता जगायचे
वेळ वाचवा, आयु वाचवा
ववाह सं ा
श
मी अनुभवलेला लॉकडाऊन
सं ाराची शाळा
मन
फटनेसचा फंडा
मैदा बफ
रा शकतात
एक बार पंखाव नी
ग ड पुराण
बालगीत
पाऊस
जग स लोणार सरोवर
गीत गुं फल सो ाच
दैवगती यमदूत
कृत
वाटचाल ही
जग भासे कोडे सुंदर

03

०४
०५
०७
०९
११
१२
१३
१५
१६
१७
२४
२५
२६
३०
३१
३२
३६
३७
३८
४५
४६
४७
५१
५२
५३
५४
६१
६२
६३
६५
६६
६७
७३
७४

➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲
➲

बहादूर अ
अभंग
आई
श
क
नात जपलं
पुणे ते टभूण
सै नक परं परेचे गाव
कळीची होतील फुले
कोरोनाने टाकले जहर
प रचा रका
आपले जगणे
ऋण
तांका
णच े
संघष
वसुधैव कुटुं बकम
अबोली
ाथ
मुलगा मुलगी भेद नसे
श णवारी
तपण
पयावरण
ओंजळ
सरकारी नोकरवाला जावई
खरी जात
बीज अंकुरे अंकुरे
कोकण बघायचं...
या भारत देशा
बां धलक
वडं बन
कपबशी ा कळा
प रचय
इ तहासा ा पानावर

“ ि म व िवकास” संपादक - मंगेश िव ल कोळी, मो. 9028713820

७५
७८
७९
८०
९३
९४
९५
९८
९९
१००
१०३
१०४
१०५
१०७
१०८
११०
१११
११२
११६
१२४
१२५
१२६
१३०
१३१
१३२
१३५
१३६
१३७
१४३
१४४
१४५
१४६
१५१
१५८
03

- दवाळी अंक २०२० -

वै श

- संपादक य

े दवाळ अंकाची..

दवाळी अंक हे मराठी वा मयीन सं ृ तीचे वै श पूण अंग आहे . दवाळी
सणा ा सुमारास नघणा ा वशेष अथवा वा षक नयतका लकांना दवाळी अंक
असे णतात. मनोरं जन हा सन १९०९ साली छापला गेलेला मराठीतला थम दवाळी
अंक होता. सन २००९ म े दवाळी अंकांचे शतक पूण झाले आहे. दवाळीचा फराळ,
फटाके, मठाया या समवेतच दवाळी अंक ही सु श त व सा ह ेमी घरांसाठी एक
आव क घटक आहे. पूव ा दवाळी अंकांत मनोरं जनासमवेतच परं परा, सं ृ ती
याची मा हती असे. काळानु प ात बदल झाला आहे . आता महारा ात सुमारे ८००
ा जवळपास दवाळी अंक द शत होतात.
अनेक मराठी वृ प ेही वाचकांसाठी दवाळी अंक काढत आहे त. ासोबतच
आरो , खेळ यांसार ा अनेक वषयांना वा हलेले दवाळी अंकदेखील छाप ात
येतात. या सोबतच ऑ डयो
ुअल दवाळी अंकही नघत आहे त.
दवाळी अंकांनी वाचकांना वा यीन
ी दली. वाचक अ भ चीवर सं ार
करणे आ ण लेखकांना नव न मतीसाठी उ ु करणे अशी दुहेरी जबाबदारी दवाळी
अंकांनी समथपणे पेलली आहे . लेखक नसले ा व वध े ांतील लोकांना ल हते
कर ाचे काम दवाळी अंकांनी केले आहे. चं हास जोश ा मते “ दवाळी अंकाची
एक ठरा वक चाकोरी नमाण झालेली असली, तरी काही व श
े नवडू न
वाचकांना वचार वण कर ाची योजकंताही ांतून दसून येते. वशेषतः काही
दवाळी अंकांतून मह पूण प रसंवादांचे प शीर संयोजन केले जाते व ामुळे ांची
उपयु ता कायम
पाची ठरते.”
१९०५ साली ी. बाळकृ
व ू भागवत यां ा ‘ म ोदय’ या मा सकाने दवाळी
वशेष अंक काढला होता. ‘नो बर दवाळी ी थ’ असा उ ेख या मा सकावर
होता. पूणपणे वा याला ाधा देणारा हा अंक होता. इ.स. १८८५ म े सु
झाले ा आ ण का.र. म हे संपादक आ ण मालक असले ा ‘मनोरं जन’ मा सकाने
मराठीतला प हला दवाळी अंक काढला होता.
ह ी मराठी नयतका लकां ा सृ ीत तवष दवाळी अंकांची पवणी असते.
लेखक, काशक, संपादक व वाचक, सवाचाच उ ाह ते ा जणू शगेला पोचतो;
ल लत वा या ा अनेक शाखांमधील तवषा ा
तगतीचे
प एकदम
ल ात ये ाला वाव मळतो. णून यंदा ा वष
म वकास दवाळी अंक
बनवत असताना सव लेखकांना समान ाय दे ाचा य कर ात आला आहे .
सवाना दवाळी ा मनपूवक शुभे ा...
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- दवाळी अंक २०२० - अिथती संपादक

ो

ाहन

“अरे वा!!! सुरज, कती छान च काढलेस तू, म च हं ”
“न मता, तुझी वही दाखव पा ? छान!!! तू पण छानच काढलेस
हं “शा ास दोघांनाही.”
अशा त या ऐक ा क , समोर ा
ला खूप बरे
वाटते. आप ा केले ा कामाचे चीज झाले असे वाटते. तो
दु ट उ ाहाने कामाला लागतो. यालाच ा
ला ो ाहन
देणे असे णतात. ो ाहन णजे, एखादे काम चांगले कर ासाठी ा
ला
दलेला शा क, भाव नक आधार होय. ो ाहनाने सवजण काम कर ास उ ु
होत असतात.
लहान बाळ जे ा हळू हळू चालायला लागते, बोलायला लागते, ते ा ा ा
प ह ा श ावर, ा ा प ह ा पावलावर सवाचे ल असते. जे ा ते प हला श
बोलते, प हले पाऊल टाकते सवजण ा ाकडे कौतुकाने पाहत असतात, टा ा
वाजवत असतात, ाला ो ाहन देत असतात. ावेळी ा बाळाला असे वाटते
क , आपण काहीतरी चांगले करत आहोत. आप ा कृतीमुळे समोर ा लोकांना खूप
आनंद झालेला आहे , णून मग ते आणखीन बडबडायला लागते, आणखीन पाऊल
पुढे टाकायला य करते. ा ा मनाम े बबते आपण काहीतरी चांगले काम
केले क , समोर ाला आवडते व तो आप ाला ो ाहन देतो. आणखीन चांगलं
कर ास ते मुल वृ होते.
जे ा ा ा हातून नको ती गो घडत असते, ते ा ाला लोक रागावून
सांगतात, संगी मारतात. ामुळे ा मुला ा मनात बसते क , हे काम के ानंतर
आप ाला मार बसतो, रागावून ावे लागते. ामुळे ती गो न कर ाकडे ाचा
कल असतो. मूल पुढे मोठे झाले क ते शाळे त जाते, समाजात वावरते. ावेळीही
ा ा चांग ा गुणांचे कौतुक हे सगळीकडे होते. व वध धा ाम े भाग घेत
असतो. जर ाचा नंबर आला तर ाला पुढ ा धम े भाग घे ास बरे वाटते.
अशा कारे ो ाहनाने
याशील होतो कायरत होतो.
ा ां ाम े सु ा लहान पीले चांगली वागली क जनावरे आप ा पलांना
चाटतात, ां ा मना व
केले क
ांना ढकलून देतात. णजेच ो ाहन
दे ाची वृ ी माणसाबरोबर जनावरात सु ा असते. परी ेत चांगले गुण पडले, तर
अ ास करणा ाला सु ा ो ाहन मळते. सव वगापुढे सव श कांनी ाला
चांगले टले तर तो आणखीनच ो ा हत होतो. परं तु ाप तीने आपण चांग ा
“ ि म व िवकास” संपादक - मंगेश िव ल कोळी, मो. 9028713820
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- दवाळी अंक २०२० गुणांना ो ाहन देत़ो ते सवा ा समोर करावे.
परं तु जर चुका दाखवाय ा असतील तर ा आपण सवा ा समोर न दाखवता
वैय क एक ाला बाजूला बोलवून आपण ा ा चुका सां गत ा तर ाला
अपमा नत वाटणार नाही. तो पुढ ा वेळेला चांगला कर ाचा य करेल. कंपनीम े
काम करतानासु ा जे ा एखादा अ धकारी आप ा कमचा ाला एखादे चांगले
काम के ानंतर ाला वाढीव र म देऊन ाची शंसा केली, तर ते बाक ा
लोकां ासाठी सु ा एक चांगले उदाहरण बनते. तेही चांगले काम कर ाचा य
करतात. प रणामी कंपनीचे काय सु ा चांगले होते.
बोनस देणे हा जो कार आहे तो णजे ो ाहनाचाच एक भाग आहे . एखा ा
सा ह कां ा सा ह ाचे जर आपण कौतुक केले तर ाला ल ह ास उभारी येते.
आपण फ चुका काढत बसलो तर समोर ा
ला अ जबात उभारी येणार नाही.
आप ाब ल ही ाचे मत चांगले होणार नाही. ते ा आपण नेहमी चांग ा गो ीला
ो ाहन ावे. नवनवीन गो ना ो ाहन द ामुळे ती करणा ा
ला खूप
बरे वाटते. नवीन जोमाने, जोरदार कामे होतात. नव उम मुळे नवकायाची नवसंजीवनी
मळते. मनाला समाधान मळते.
कोण ाही े ातील नवागतांना ां ा े ात यश ी करायचे असेल तर ांना
ो ाहन देणे गरजेचे आहे . ो ाहनामुळे कामाची ेरणा मळते व ती
न
घाबरता य शील बनते.
म वकास दवाळी अंकाम े सु ा आजपयत अनेक नवीन लेखक, कवी,
सा ह क, ाच बरोबर व वध े ातील नामवंत
ा सा ह ाचा ख जना
संपादक ी. मंगेश व ल कोळी यांनी सालाबाद माणे यावष दे ाचा य
केला आहे. यावष
म वकास दवाळी अंकाम े ा ा सा ह कां ा
सा ह ाचा समावेश झाला आहे, ांना पुढील लेखन कायास शुभे ा देते. आ ण
पु ा एकदा
म वकास दवाळी अंकास शुभे ा देऊन मी मा ा लेखणीस
पूण वराम देते.

-
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आ िनभर भारत !
वाजू दे नगारा, फुंका तो शंख घुमू दे
तुतारी
ेक े ात हवीत, भारतीय उ ादने
सवतोपरी
पा हजे दर एक गो ीत, भारतीय
आ नभरी
ासाठी मनाची मनगटासी देऊ या
उभारी.....१.
संकटे येतातच एकामागून एक,
घरोघर देशावर
तसाच आलेला करोना, महामारी
आहे तो तर
हजार चे ाण घेतले को वड १९ ने
जगभरी
कठीण दसते, परी अश नाही,
शोधा उ र स री …..२.
उपाय जरी नसे जवळी आज मतीस
करोना वरी
आजीचा बटवा आहे ना, देशात
ेका ा घरोघरी
उघडा ाला, ंगा - गळा, रोखेल तो
रोगांची ारी
सोडा फुकाचा डामडौल, रा
पूवजांची शदोरी.....३.
सांभाळा

त:ला,

यजनांना, रहा

आपु ा घरी
नका सोसू फार,
एक रग ा ना
शासन दरबारी
घाब नका,
घाबरवू नका,
लढाईत होतेच मारामारी
ठे वा व ास त:वरी, वर बसले
मायबापावरी .....४.

ा

आ नभर श नवा तुला, परी तां
तुला उमजेल
भरकटलेला तू कदा चत, जाणता चूक
बरोबर फरक समजेल
अंधारा नंतर उजेड, दवसा नंतर रा हे
कालच फरे
ीका नी वतमाना, वचारे मनी
णा जावे सामोरे .....५.
ऐकलीस ती हाक, अरे...कोणाची
काय वचारतोस?
आप ा भारत मातेची, होय तचीच
हाक तू ऐकतोस
कान उघडे ठे व, मन
रावता येईल
ऐकू तु ा मना
तचा आवाज; आज तने पुकारले
तुला, मला सवाना .....६.
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कशासाठी काय वचारतोस ग ा
असा कसा तू? चघळतोस ाच ा
वाव ा
सुधारला देश, धावत आहे. यातही
ल घाल वे ा
उरी, ‘भारत महास ा, घालतील
सारे पायघ ा’....७.
सांभाळाया अथ व ा, जवाया
आ नभयता
उठ ग ा तू स री, वाजव ‘ देशी’
तुतारी .....८.
संक देशा ा सुपु ाचा, जागर
केला आ नभरतेचा
फेकुनी दे इतरांचे सारे, फ हवे
देशीचे वारे .....९.
पंत धान नर मोद नी गेला गजर
समृ भारत देश हो ा आ नभर
उचलोनी माती
े ने, म क लाव
टीळा ेमाने .....१०.
अशी संकटे अनेक आली, नध ा
छातीने झेलली
तुजवरी ठे वोनी व ास, जय हद
आपुला ास ....११.

08

काही चालू काही बंद, थोडी संधी
थोडी क डी
चलन वलन सु ावले झाली
वसायावर बंदी
ासी सावरता आ थक
प र तीतुनी
यशोमाग पार करायचा य ांनी
…..१२.
णोनी दला आवाज सवाना
आता फ ‘ देशी’ णा
आपला पया ठे वू कनवटीला
लगेच, पहा तो मजबूत झाला …..१३.
सुधारेल भारताची अथ व ा,
हदु ानी देशा ती कायरत होता
कामासी लागले, आ भानी एकेक
रा
मातृभू मसी दे ा आ नभर
र
सुरा .....१४.
जोश हवा! जय हद गजा !!
“भारत माता क जय”
गजा जयजयकार !!!
गजा जयजयकार भारताचा!!!... १५

- वंदना धमा धकारी / पुणे
मो.-9890623915
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कोरोनाने तोडली माणुसक ?
पुव खे ांम े घराघरांत आपुलक आ ण ज ाळा होता.
लांबलचक पंगती बसत हो ा. एखादा पदाथ केला तर चार घरात
पोचत होता.
रा भर ग ा रं गत हो ा. पहाटे कामांची लगबग सु होती.
शेतं शवार आनंदात डोलत होती. सजा-राजाची जोडी घुंगरा ा
तालावर दौडत होती. चंपा, पा , चं ी( ैश ची नावं) ा रानामाळात
चरायला जात हो ा.
सायंकाळी ा घरचा र ा ध न थेट दावणीत जाऊन बसत हो ा. आईने धारेसाठी
केलेली लगबग आ ण कासांडी भ न दूध घरात येत होतं. खाऊन- पऊन माणसं सुखात
राहत होती.
परं तु गती ा नावाखाली नोकरी धं ा ा आशेने माणसं गाव सोडू न शहरात गेली.
उ श णासाठी मुलांनी परदेश गाठला आ ण गावाची गोडीच संपून गेली. चार दोन
जुनी जाणती मग गाव ा पारावर बसून जु ा आठवणी काढू न रमत होती. पाणावले ा
डो ांनी लेकरांची वाट पाहत होती आ ण पर र ल क न आले ा सुना, नातवंडे,
बघ ासाठी ाकुळ झाली होती. पोट ा पोराला मा याची खातरच न ती.
यं ासारखं धावणारा आ ण पैशापाठी लागणारा पोरं , ाला मायेची ऊब कतीही
खूणावली तरी कत
णून शे-पाचशे पडे पाठव ाप लकडे तो काहीच करत न ता.
हाच फरक जनरेशन गॅप णून म ांम े सांगत होता. अगदी तसाच जनरेशन गॅप
नसग सु दा करतोय असं वाटतं.
कारण, गे ा माचपासून भारतात कोरोनान थैमान घातलेलं आहे. आरो यं णा,
आशा, अंगणवाडी से वका, पोलीस,
ता कमचारी, डॉ र आ ण श क सु दा
आपला जीव धो ात घालून सेवा बजावत आहेत. हा कोरोना जरा अजबच नघालाय
गरीब, मंत कोणताही भेद न करता तो उ , त ीतांपासून ते मोलमजुरी करणा ापयत
सा ांनाच आप ा वळ ात घेत चाललाय. साधी सद , ताप, कणकण जरी झाली
तरी रोग तकार श कमी होऊन तो कोरोना
णून घो षत ायलाय.
संपक टाळला जातो सा ांच गो ी वेग ा ठे वा ा लागतात. माणूस माणसापासून
दूर चाललाय. फ आरो कमचारी धाडसाने पुढे जाऊन सेवा बजावत असतात. ते ा
अ ा न अ धक पडीतांना आपण यातून बरे होऊ क नाही? या काळजीने खचून
आ व ास गमावून संगी जीव सु दा गमावत आहेत. काही पडीतांना माणसांचा
तुसडेपणा, एकटेपणा देऊन जातोय. “कोरोना णजे एक कारे वाळीत टाकलेलं
05

“ ि म व िवकास” संपादक - मंगेश िव ल कोळी, मो. 9028713820

09

- दवाळी अंक २०२० असावं” असा अनुभव तो
आ ण ांचे नातेवाईक घेत आहेत. खरं च जगायचं कसं
हा मोठा
सतत भेडसावत आहे . आधीचा काळ कती सुखाचा होता. कुणी आजारी
पडलं, चव बदलली तर घरचे सोडाच पण शेजारी-पाजारी सु दा एखादा पदाथ क न
घेऊन यायचे. “चव लागतंय का बघ” असं णायचे आ ण आता...
बैलाला घाला ात तशा मुस ा घालून, जो तो फरत आहे असं वाटतं. जणू ा
मूक ा ांनी दलेला आ शवादच असावा क , “जैसी करणी वैसी भरणी”. नसग शेवटी
सहन तरी कती करेल बरं ! रसायनयु मैला म ीत पाणी थेट नदीत आ ण नळांवाटे
घराघरांत पोचतंय. ा कचा अती वापर आ ण
तेचा अभाव या सा ांचाच
दु रणाम या कोरोनाला खतपाणी घालणारा आहे.
परदेशातून आलेला हा आजार माणसाला माणसापासून दूर करत आहे. चार माणसं
एक बोलू, बसू शकत नाहीत. एकमेकांच सां न क शकत नाहीत. ा ा ीकने
न ा, गटारी, तलावं तुंबलीत ाच ा ीकम े कोरोनाने मृत झाले ा
ला
गुंडाळू न दहन केले जाते. ा घरांसाठी, मुलांसाठी, कुटूं बासाठी आयु झज वले तीच
आपली माणसं मयत
ची दहनाची जबाबदारी घेत नाहीत. मग रे
ु फोस ा
मदतीने दहन कर ात येतं. हा कोणता ाय? बापाची इ े ट, पैसा, मालम ा सारं काही
पा हजे. पण बापाचा अं वधी करावा इतकंही मन नमळ नसावं.
दुसरीकडे मोलमजुरी क न घर ांना सांभाळतो. आईबाप यां ात देव बघतो.
तरीही सुखाला गालबोट लागलेच आ ण घरचा आधारवड हरपला. चुटक सरशी अनंतात
वलीन होतो. ते ा हे असं झालंच कसं या वचाराने कोलमडलेला तो मुलगा सैरभैर
होतो. आप ा बापाचे आक क नधन झालं हे ा ा मनाला चटका लावून जाते.
भतीने ाचा थरकाप उडतो. पूण घराची जबाबदारी ा खां ावर असते. तो खांदा
बापासाठी हळवा होतो. कतीही समजावलं तरी ाचं मन मानत नाही.
हातात डाला आलेली पोरं आप ा बापाची ही अव ा बघून घाब न जातात. या
दवाखा ातून ा दवाखा ात घेऊन जातात. सारेच रपोट चांगले आलेले असतात.
पण... ाचं मन खचलेलं असतं.
माझा बाप कालपयत ठणठणीत होता. साधा तापच ाला आला आ ण माझा बाप
नघून गेला. हे स च ाला पटत न तं. तो आत ा आत कुढत असतो. सावरणारे
हात कुटू ं बा शवाय दुसरे नसतात. अशावेळी म मंडळ आ ण नातेवाईक सु दा पाठ
फरवतात. आपलीच माणसं परक वाटत असतात. न े तर ती तशीच वागून माणुसक
वसरत असतात. मग खरं च मनापासून वाटत राहतं क , खरं च या कोरोनाने ना ातली
आपुलक आ ण माणसांतली माणुसक तोडली काय हो?
(- ले खका,

10

म

- सौ. म नषा वराळे / धरणगु ी
मो.- ७०५७२२५४०७

वकास दवाळी अंक २०१९

ा अ तथी संपादक आहे त.)
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आई बदलतेय
आई आता दसत नाही सतत
कळकट मळकट धुड ात
दवसभर कामा ा रगा ात
आई आता म जी टॉप
घालतेय
आई आता तःसाठी सु ा वेळ
काढतेय
कारण आई आता बदलतेय ।
आई आता बसत नाही चुलीपुढे
लाकडं फुंकून फंु कून डोळे लाल
करत
आई आता ाट कचनम े
नवं न ा रे सपी बनवते
कंटाळा आला तर च
गीचे
पासल मागवतेय
खरचं आई आता बदलतेय ।
आई आता पसरत नाही बाबांकडे
हात छो ा छो ा गरजांसाठी
आ ण खात नाही सासूचा आ ण
नव ाचा मार
उलट आई आता बाबां ा

खां ाला खांदा लावून कमावतेय
हो खरं च आई आता बदलतेय ।
आई आता रडत नाही जु ा
दवसांचे गा ाणे
सासवा, नणंदा, जावांचे ते घेत
नाही उखाणे
ती आता णत नाही बाईचा
ज खोटा
उलट मुलाला पराठे आ ण
मुलीला कराटे शकवतेय
हो खरचच आई आता बदलतेय ।
आई आता हसतेय, नाचतेय,
मनासारखे जगतेय, काळा माणे
बदलतेय, आवडेल तसंच वागतेय
पण.....
बाळाचं रडणं ऐकू येताच
तचे पाऊल मा थबकतेय
खरं च का आई अगदी पुणपणे
बदलतेय?

- सौ. तनुजा मुळे / ना शक
मो.- ९८८१२४७११७
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अबोल जगणे
समद जगच जागी
झाले
काय दसं हे वाईट आज
आले।।धृ।।

कंटाळा आलाय या सम ाचा
मा बांधून सहा म हने
झाले ।।

पू व कोणीतरी आजारी
असता
भेटायला ाला जायचो
इकड ा तकड ा ग ा
मा न
धर ाला थोडा ायचो
आता आधार ायचा कूणा
सारे वेशच बंद झाले ।।

ना ामधील अंतर वाढताना
आपूलक चा ास क डला
त:च ेत त: जाळताना
माणुसक चा गंध सांडला
ब ब सु दा न मारता,
तला वधवेच जन आले ।।

आता तस करता येत नाही
शेजारी असो वा घरचा
कोरोना ा धा ीन या
मजला रकामा झाला वरचा

कोरोनाशी झुंजत असताना
क ेक देवाघरी गेले
स ा असुन ह अ ी ायला
र ामासाचं कोणी ना आले
ाचा ाचा जीव ारा
हेच जगणे नशीबी आले ।।

-

12

ी. ह रबा कोळी / दानोळी
मो.- ७५८८२७००९३
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सव संयोग ल णा:

जो पयत कुटुं ब मुख मळवता असतो तोपयत सव कुटुं बीजन
ाचेवर खूप ेम-सेवा करतात. पण एकदा का तो नवृ झाला
णजे मा
ाम े फरक जाणवतो.
हा अनुभव आता जुना झाला असला तरी ाची अखंड
पुनरावृ ी दीघकाळापासून आजतागायत तशीच चालू आहे .
कारण माणूस हा मुळातच कृत बनला आहे .
चत
आढळलेच तर तो अपवाद समजावा.
एवढे असूनही हा धन-संप ीचा हावरट माणूस शहाणा होत नाही.
कारण धनाजन ही नशा चढलेली असते ना ! ती एकदा चढली क धम-अधम, नीतीअनीती यांचा ववेक राहत नाही. ाला थम जीवनाव क व ू पुरेशा वाटतात. पुढे
कुटुं बसं ा वाढते तसतशी सवसोय नी यु असे सव हवे असते. ाच आव क
वाटू लागतात. ॉपट कशी वाढवता येईल याकडे अ धक ल क त होते. मग
ात भ ाबु ा मागाचा अवलंब ही केला जातो. वा वक सु वाती ा काळात
ानेही खूप क ात, हालाखीत दवस काढलेले असतात आ ण आता आप ा
अप ांसाठी, ां ा सुखासाठी पु ा कफ क होतो.
हे सव कौटुं बक स ापस करता-करता ातारपण जवळ आलेले असते.
तो असहा बनतो, दयनीय बनतो. अशावेळी अनेक ाध नी पी डत अव ेत तो
येऊन पोहोचतो.
नवयुगातील सुना
ं दतेला चटावले ा ांना वृ ांची सेवा नको असते.
अशा अव ेत पडू न राह ापे ा लवकर हे ातारे ‘राम’ का णत नाहीत? असे
ांना वाटत असते.
“उगाच त ण पढी ा उमेदी ा जीवनात ही ाद का न शबी असावी” हा ही
मुला-सुनांना सुटत नाही.
अहो, सुनांचे सोडा. बोलून-चालून ा पर ाच. पण मुले, ती तर अखेर
आपलीच ना? पण ांचे वचार ां ा नकटव तयांकडू न ऐकावयास मळाले
णजे तर ाता ाला
ांड आठवतो, ातारी ा अगोदर आपणच जायला हवे
होते असे वाटू लागते.
नातूकडू न होणारी अव ा-अवहे लना अस होते. यावर औषध सापडत नाही
कारण ते अ
ातच नसते.
वडीलोपा जत इ े टीचा मनमुराद उपभोग घेत असताना ज दा ा माताप ांकडे दुल
करताना पा न कोणा स न ौढाने
ांना वचारले तर
“
ि
म
व
िवकास”
सं
प
ादक
मं
ग
श
े
िव
ल
कोळी,
मो.
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- दवाळी अंक २०२० णाचाही वेळ न लावता उ र देतात - ‘आ ी कधी अज केला होता क आ ाला
ज
ा णून?’ तो तर ां ा र तसुखाचा ाभा वक प रपाक होय, ानंतर
पु ा जर वचारले क तुमचे पालनपोषण, श ण आजार-आरो
ासाठी ांनी
हातभार लावला, ख ा खा ा ाचे काय? यावर ांचे उ र असे - ‘तो आम ा
पूवपु ाचा प रपाक आहे . तुम ा उपकाराचा नाही!’
वृ आ ण ाधीजजर माता- प ांची कवा सासूसास ाची सेवा जु ा पढीत
आ ेवाईकपणे केली जात असे पण केवळ सामा ांकडे ! ीमंतां ा कोषात हे
बसत नाही ते णतात, ‘हे सेवेचे काम आमचे न े च’ ासाठी शेकडो हॉ ट
स आहे त, रा ं दवस डॉ र, नसस सेवल
े ा असतात; तेथेच या ाता ांनी रहावे.
असे उ र देणारा पु , बाप-दादां ा कमाईवर मौजमजा करताना हे संपूण वसरतो क
आपणही कधी वृ होणार आहोत, आप ाही वा ास आप ा संततीकडू न असेच
उ र मळणार आहे , णून यासाठी म ांनो, एकतर अलोट संप ी मळव ा ा
भरीस पडू न वाईट मागाचा अवलंब क नये, ा पापाचे वाटे करी कोणीही होणार
नाहीत.
दुसरे असे - ाधीजजर अव ा ये ापूव च घरदार सोडा, झेपेल तेवढा संयम
प रा, एखा ा तीथ े ी, एखा ा संत े ां ा सहवासात तीत करा.
ापं चक मम , यापूव अनंत वेळा जोडू न पापबंधनाचेच कारण ठरले.
हे जग कृत आहे , सव अपे ा सोडा, एकमेव आ ाच शा त
प आहे .
एको मे शा त ा ा, ानदशन ल णः ।
शेषा ब हभवा भावा, सव संयोग ल णाः ।।

(- लेखक,
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- ा. वीण वै / जय सगपूर
मो.- ९७६६५८१३५३

वकास दवाळी अंक २०१७ चे अ तथी संपादक आहे त.)

“ ि म व िवकास” संपादक - मंगेश िव ल कोळी, मो. 9028713820

- दवाळी अंक २०२० -

समपण
कोरोनाची महामारी
आली आप ा हो घरी
सुखी ठे व ा कुटुं बा
ाना रे जबाबदारी

रोग कोरोना मरण
नाही रे समीकरण
जगा आयु तुमचे
थोडे पाळू न बंधन

करी समपण सेवा
येती ताई, आशा दारी
करा सहकाय तया
नका लावू रे माघारी

झाला कोणी रे बा धत
नका तोडू बंध नाती
ावी आरो काळजी
लावा आधारा ा वाती

सेवा डॉ र करती
जीव धो ात घालूनी
करा स ान तयांचा
थोडे लहान होवूनी

आळा साथीला घाल ा
ारे मदतीचा हात
तोडा कोरोना साखळी
देवू संकटाला मात

-

ी. युवराज जगताप / काटे गाव
मो.- ९४०५२३७०८१
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- दवाळी अंक २०२० -

स जवेळ
सांजवेळी फरता शवारी
आभाळ भ आले डोईवरी
झपरे कणीस मारी मुसंडी
मलनाची आस ढगाशी

मुगाची रास भोनगी सुगीची
तळा काराळाची आस गोड
दवाळी
ब हण भावाला औ ण मागते

शवार सजले मो ांचे दाणे
प वाढे पाखरांची
चरताता नंदी पाखरासवे
घुंगराचा नाद शवारी घुमे

सजली दवाळी झडु ची
मां दयाळी
ध धा ाची भ दे आरास
गायी गो ात वाढो गणगोत
दुधद ाच होऊदे गोकूळ

बापा ा डोळा सपन सुगीचे
भर ा बाजारी कधी जाऊ
राणीला नवार कधी घेऊ
धरा सजली हर ा पाचुनी
चै
ाचा सोहळा सजला
शवारी

वामनाचा नाश क आता
बळीच रा येवो सदा
मागतो मागणं देवा ई रा
प ा मुखी चारा मळो
सदा...

-
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ी. शवा जोगदं ड / सावरगाव
मो.- ९५४५६६१९२३
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तशोध

सं ाकाळ ा कातरवेळी
ोती
यंपाक घरात लगबगीने
सं ाकाळचा यंपाक करीत होती. तने अगदी ह ाने भरपूर पैसे
खच क न ब ळ मोठे यंपाकघर क न घेतले होते. एल
आकाराचा कचन क ा, ा ावर पांढरेशु
टीकासारखे
ॅनाईड, सगळे दरवाजे अगदी लाल भडक ा ाळा ा
फुलासारखी, समोर पवळी अगदी मोग ा ा फुलासारखी
काच, दोन दरवा ाचा उं च ा उं च फुलाफळां ा हर ा न ा
न ीने नटलेला ज, कचन ॉली, डीश
ीनर, ओ न, सुंदर तीन
ब ांची शेगडी,
पा ासाठी पांढ ा- न ा रं गाचा वॉटर ु रफायर, समोर
मु ामुनच एक खडक ठे वली होती येणा ा-जाणा ा लोकां ावर ल ठे व ासाठी,
अगदी यंपाक घरात कॅमेरे बसवले होते. अगदी दरवाजावर कोणीही अना ताने
बेल वाज वली क , समजून यावे णून डा ा बाजुला देवघर आ ण माग ा बाजूला
डाय नग टे बलं ा ा भोवताली अगदी सागवानात केले ा अन् श ीत उभारले ा
खु ा, अगदी ल ावधी पये खच क न सागरचा वरोध असतानाही तने हे तचे व
उभारले होते.
माग ा वष त ा या घरकुलात जे ा वेश केला ते ा तला अगदी आपण
गात आहोत क काय असा भास झाला होता. त ा जीवाभावा ा चार मै ीणी,
आ ा हो ा. पण ां ा हस ा चेह ामागची असुया कतीही झाकावी ं टले तरी
लपत न ती. तलाही ते ा अगदी वाटले ‘बरी जरवली यांची’ णून ती अगदी शाळे त
असताना त ा फाट ा, झजले ा चपला, अगदी जीण ठगळं लावलेला ॉक
बघून ा कशा त ावर हसाय ा आ ण तला जगणे नको नको वाटायचे हे दवस
तला आठवले.
कोणाचही भ वत कोण ठरवू शकत नाही. ते दु:खाचे, हलाखीचे तचे दवस कधीच
त ा हातातून बफासारखे अलगद नसटू न गेले होते आ ण आता सोनेरी सुखा ा
संधी काशात ती अलगद तरं गत होती. त ाकडे पूव हनकस नजरेने पाहणा ा
ेका ा गालावर आता आपण जोराची थ ड मारली आहे असा वचार क न
कधीकधी ती तःवरच खुश होऊन हसायची.
तने जे ा पंधरा वषापूव अगदी हलाखीत सागर बरोबर संसार थाटला ते ा तला
इत ा मो ा यशाची अपे ा न ती. दोघेजण डॉ र होते, सु वातीला अगदी दोनचार
पेशंट रोज ायचे. पण हळू हळू सागर बोलका अस ामुळे आ ण अगदी मनापासून
पेशटं वर उपचार करत अस ामुळे अगदी रा ी बारा-बारापयत ाची ओ.पी.डी
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- दवाळी अंक २०२० चालायची. नाही ं टले तरी ाचे सासरे आनंदराव, सासुबाई सुशीला ांचीही साथ
होती. तचे सासरे अगदी मु
कायकारी अ धकारी नवृ झाले होते. ांचा मान
आ ण दरारा चंड होता. ामुळे सु वातीला शहराम े ां ा मदतीनेच ॅट घेतला
होता. तथे ही सव अगदी गु ागो वदाने रहायची. माग ावष ांनी हा सुंदर अगदी
तीन हजार े वर फुटचा बंगला बांधला होता. अन हा बंगला आ ण दवाखाना अगदी
ा ा दोघांचा क ातील होता.
ोती-सागरसाठी एक बेड म, सासु-सास ाची एक खोली, ाती आ ण
परागसाठी एक खोली, एक पा ांची खोली आ ण श हॉल. बाहेर बाग, मोगरा,
जा ंद आणखी बरीच शो ा झाडासकट रातराणीचे झाड ही तने ह ाने लावले होते.
सागरने घराला अगदी पतळी अ रातून ‘आनंद नवास’ असे नाव को न घेतले होते.
त ा आयु ाकडू न अगदी भल ा सल ा अपे ा न
ा. पण देवाने
तजे
खुली क न, अगदी त ावर मनसो भौ तक, ऐहीक सुखांचा वषाव केला होता. नाही
ं टल तरी तला या सग ा गो ीचा अ भमान वाटायचा. ाती आता आठवीला होती,
अगदी तचेच पडे घेऊन ज ाला आली होती. तचा गोरा ताजेपणा अगदी कुणालाही
फुलाची आठवण ावी असा. तचे लांबसडक नाक, खां ापयत पसरलेला का ा
केसांचा संभार, तचा बदामी ेस त ा खां ावरची हरवी ओढणी तला पाहताच
अगदी घरातच रातराणीचं झाड उगवले आहे क काय असे तला वाटायचे.
ांनी अगदी संयमाने परत घरात पाळणा हलवू दला न ता. पण अगदी बारा
वषानी अनवधानाने मोहा ा णांनी त ा वचारावर दब ा पावलांनी नसगाने
वजय मळवला. तला उल ा सु झा ावर सु वातीला प झाले असावे णून
तने दुल केले. पण तची ेगन ी टे पॉ झटी आ ानंतर मा त ा मनात
चल बचल सु झाली. तला प सा ा वष हे ओझे नकोसे झाले होते. पण सासुसास ां ा दबावामुळे पराग ज ाला आला.
देख ा परागचं पोरसवदा हस ाने त ा हदयाची धडधड वाढायची. तला
पाहतच केवळ एक म नटात आनंदाने ंकार भरे, बाळा ा गोड हस ात ती तःला
हरवून जायची. तो अगदी बे ब ा ा वडीलासारखा झाला होता. तो अगदी एखा ा
ंजासारखा होता. अगदी
ेक गो ीचे बे ब आचरण तो करायचा. ाती ा मागे
अगदी वषातच तो लुडूलुडू धावायला लागायचा. एखादी बा ली कवा खेळणं जरी दल
तरी तो तासनतास खेळत रहायचा. तो वषाचा कधी झाला हे कुणालाही समजुनही
आले नाही.
सु वातीचा तचा बाळाब लचा नकार कसा कुचकामी आ ण न पयोगी होता हे
तला आताशे जाणवू लागले. ाचे गोबरे गुलाबी गाल, ाचे गोड हा , सुंदर गोरे
हात-पाय, अगदी कधी कधी दोघे ाचा एकाचवेळा पापा ायचे आ ण तीन नाक
एक येऊन वेगळचं च नमाण ायचे. कधीही तो रडला नाही, कचाळला नाही,
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- दवाळी अंक २०२० कुणालाही ास दला नाही णून त ा सासू-सास ासकट सगळे जणच ा ा
बाललीलांनी भारावून जायचे.
पण हे सगळे तचे जीवन सुखकारक जाणार न ते.
ेकाचं भ व
ा
व ा ाने ल न ठे वलेले असते. पृ ीवर ा
ेक गो ी वेगवेग ा भाषा बोलत
असतात. त ा ताटात काय वाढले आहे. याची तला जाणीवही न ती आ ण तला
तची जाणीवही क न ायची न ती. ती ा
वर चंड ेम करीत होती, तो
त ापासून अगदी दूर कधीही तला न दस ासाठी जाणार होता.
ती बंग ा ा रां ात उभी होती, आज तची डावी पापणी उगीचच फडफड करीत
होती. अस ा फालतू गो कडे ल
ायचे नसते असा तचा ठाम न य झाला होता.
नळे आकाश अगदी
धुत ासारखे होते. पण एक का ा ढगांचा पुंजका उगाचच
त ाकडे दात वचकावून हसतोय असा तला भास झाला. रातराणीची जुणी चरबट
पाने जाऊन ा ावर नाजूक हर ा रं गाचा पणसंभार आला होता. तरी उगाचच
एखादं पवळं चरबट पान त ाकडे रोखून बघतय क काय असे वाटू लागले. त ा
रावले ा आयु ात तृ ीची ढेकर तला जाणवत होती. पण उगाचच अधूनमधून
लागणारी उचक सर ाची ठबक डो ासारखी भतीची आग ओकत होती. त ा
बंग ा ा आवारात गेले वषभर क क ण तने बाग फुलवली होती. अॅ रचा अनेक
रं गी फुलोरा, न शगंधा ा उं च उं च पांढ ा छ ा, जाई जुईचा सुगंधी हा . ाशाळ
लालभडक सुंदर चमचम सगळं अगदी मनासारखं झालं होतं. पण ा सगळं मनमोही
त ा व ात सु ा कुठे तरी कोणीतरी त ा सुंदर
ात बागेत, कोणतरी वष
कालवून उ
करणार आहे त असं तला वाटू लागले.
तोपयत त ा मोबाईलची रग वाजली, ती धावतपळत त ा यंपाकघरात गेली
आ ण सागरला कोणीतरी चारचाक ने उडवले आहे आ ण तो हॉ टलम े अॅड मट
आहे ही बातमी सां गतली. ते सवजण हॉ टलम े पोहोचेपयत सागरने अखेरचा
ास घेतला होता.
आज ाचे दवस होते. आज सगळी सारवा सारव करीत यंपाकघरात त ा
भुतकाळात शरली होती. आज त ा भ व ात सटवाईने काय मांडले आहे या ा
वचारात गुंग झाली होती.
नयतीला तचं सुख मानवल न ते. त ा नशीबावर संकटाचे सावट पसरले होते.
“हो ाचे न ते झाले होते” माणूस जातो, ज ाला येणा ाला एक ना एक दवस
जायचे असते. पण ा ा जा ामुळं त ा आयु ात न भर ासारखी पोकळी
नमाण झाली होती. आपण माणूस णजे सवसामा पामर, आपण परमा ा ा
नतीबंधनात अडकलेले असतो. नयतीने अ रश: गवताचा पाला समजून ाला
पायाखाली चरडले होते. एका णात
ांडाला भ सात करणा ा नयती ा ू र
खेळापुढे ती आता हतबल झाली होती. तचे एकटे पण तला आता जाळू लागले होते.
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- दवाळी अंक २०२० वेळ हेच काळावरचं उ म औषधं असते. हळू हळू ती सावरायला लागली होती.
सासु-सासरे सावर ासारखेच वाटत होते. पराग मा बाबा कुठे आहेत? णून भोकांड
पसरायचा, ाची समजूत काढेपयत तची पुरती दमछाक ायची.
ती रा ी अंथ णावर पडली तर तची अव ा आणखीनच नाजूक ायची, तला
सगळं आयु अथहीन, रं गहीन वाटू लागायचे. ा ा आठवणीचे भूत त ा मना ा,
दया ा, मदु ा कानाकोप ात ं जी घालू लागायचे. ाचा समोर हार घातलेला
फोटो बघून तला गलबलून यायचे. त ा मनात, जाणीवेत, दु:खाची, नराशेची छाया
पस न जायची. हजार दुख ा देठांची नराशा त ा शरीरात पस लागायची.
ाचा शरीरावर अलगद फरणारा हात तला आठवला क तला उ काटेरी वेदना
जाणवू लागाय ा. बाहेरील चा ा ा फां ांची सळसळ त ा अतृ ीत आणखी
भर घालायची. सारी रा कोणतरी तला अनकुचीतदार नखांनी फाडतंय कवा त ा
शरीरात लाल त सुया टोचतायत असं तला वाटू लागायचे.
ती अंथ णात पडली क तला ा ा जवळक ची उब आठवायची. तचे मन
ा ासाठी आ ं दत, रडत, व ळत रहायचे. ा ा बरोबरचे दवस तला परत
मळावेत अशी इ ा ती करत रहायची. ते अगदी गेली पंधरा वष एकमेकांचे साथीदार
होते, सुख दु:खाचे भागीदार होते, उ ट ेमा ा बंधनात एकमेकांशी जोडू न गेले होते.
दोन शरीर पण एक ाण, पण आता ते सरले होते. तची ा ाब लची ती भावना
मनात उसळू न यायची. दोघे एक प होताना काय क , कती क अशी उचंबळणारी
भावना तला जाणवत रहायची. एकमेकाब लची असणारी अनाकलनीय तहान, ाची
घ म ी आ ण रात डेनंतरची शांत झोप आठवून तचे मन उद व होऊन जायचे.
कधी पहाट होईल आ ण ही काळी मांजरासारखी रा संपून जाईल अशा वचारात
संवदे ना बधीर होऊन तला कधी डु लक लागायची हे तला समजायचे ही नाही.
दवसामागून दवस कासवा ा संथगतीने पुढे सरकू लागले. रोज कुणीतरी सगे
सोयरे, नातेवाईक, म प रवार जखमेवरचा ढपला काढू न जाऊ लागले. ां ा
चेह ावर सहानुभूतीची हरवीगार पाती बघून त ा मनाला काटे दार बाभळीसारखे
टोचण लागायची. त ा बंग ा ा उ ाटनासाठी आले ा मै ीणी उदासीचा आव
आणून भेट ासाठी आ ा. ां ा चेह ावरची असूया काळो ा अंधारासारखी गडप
होऊन गेली. त ाच गालावर खरबरीत चपराक बस ाचा भास तला झाला. त ा
न शबाचा मखमली डबा बंद होऊन गेला. तो आता कदा चत कधीच उघडणार न ता.
ातून मा णक मोती खळ् क न घरं गळू न बाहेर पड ाची श ता नस ासारखीच
होती. त ा जीवनातील सनईचे सुर हरप ासारखेच होते. मुक, ठसठसीत असहा
दु:खाची व हरीची काळीज कातरणारी वषणता दाटू न आली होती, तने त:ला
काटे री बाभळी ा कोशात अंग दुमडू न घेतले.
ाती, पराग थोडेसे
राव ासारखे वाटू लागले. ातीची शाळा, पराग ा
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- दवाळी अंक २०२० बाललीला सु झा ा. समु ाचा वाळवंट जरी झाला तरी माणसाचं जगणं सुख
दु:खासकट चालूच राहत असते. ती सु ा पुववत दवाखा ाला जाऊ लागली.
तचे भकास लाल टकली शवायचे कपाळ, मंगळसु ा वना गळा हा लोकां ा ीने
अगदी सहानुभूतीचा वषय झाला. लोकां ा चवताळले ा, चेकाळले ा आशाळभूत
नजरा टाळता टाळता त ा प रसरातील रातराणी ा सुगंधाने म वाल, बेभान झालेले
ल सापांचा वळखा पडलाय अशी जाणीव तला ायची. शेवटी अगदीच वैतागुन
कंटाळू न ती कपाळावर र ाळलेली टकली व ग ात मंगळसु अडकवू लागली.
तो शेजारचा मान वाकडा, ढे रपो ा र ा, सागर असताना कधी मान वर क नही
बघायचा नाही. “वैनी, काय अडचण असली तर सांगा मी एका पायावर तुम ा
मदतीसाठी उभा आहे” असे णत चौकोनी त डाने उगाचच फदकन हसायचा. तो असा
फदकन हसला क
ाचे पवळे वेडेवाकडे दात बघून तला अगदी शसारी यायची.
ा ा अनाव क आपुलक ने त ा डो ावर कोणतरी शंभर कलोचा हातोडा
मारतोय असे वाटायचे.
तो खापरत ा, च बडा सु नल पुव इं जे नचे तीस पये देताना अगदी खसे
चाचपून पँट ा उज ा खशातून एक दहाची नोट, डा ा खशातून एक दहाची नोट
ायचा आ ण णायचा ‘रा हलेले दहा मांडून ठे वा’ आजकाल ाचे वरचेवर दुखणे,
ताप, कणकण अगदी वाढलेली होती. सारखे तो इं जे नचा आ ह करायचा. ा ा
डावा दं ड इं जे न देताना तला पकडावा लागायचा ते ा तो इत ा व च हालचाली
करायचा जेणेक न ा ा अंगा ा कळसवणा शाने तला शसारी यायची.
आजकाल तो पाचशे पयाची नोट ायचा आ ण पुढ ा बलासाठी आगाऊ र म
द ाचा आव आणायचा. ाला एखादे इं जे न देऊन कायमचे आडवे करावे क काय
असा वचार त ा डो ात चमकून जायचा.
त ा छो ा ब हणी ा नव ा ा फे ा पण आजकाल अना तपणे वाढ ा
हो ा. तास ास इकड तकड ा ग ा अगदी फतकल मांडून रं गवून रं गवून सांगायचा.
तला असा भास ायचा क समोर अगदी लांब ा लांब मोकळ मैदान आहे .
सोसा ाचा वारा ककश शीळ घालत सुटला आहे. मैदानात म भागी ती एकटी उभी
आहे. तो भयंकर वारा त ा अंगाशी झ बतो आहे. तचा पदर उडतो आहे. त ा
पायाशी नागांची झ बाझ बी चालू आहे. असं
नागांनी त ा दो ी पायावर,
हातावर, शरीरावर गोल गोल वेटोळे केले आहे . ते सगळे नाग एक येऊन त ावर दंश
मारतायत. ती एक एक सप त ा अंगाव न उज ा, डा ा हाताने काढू न टाकत आहे.
पण जत ा सापांना ती बाजुला करतेय ततकेच साप त ा अंगावर चढत आहे त.
शेवटी हताश होऊन ती शांत झाली आहे.
इकडे घरात वेगळाच खेळ सु झाला. आनंदराव अगदी रोज रा ी अगदी सागर
असताना सु ा थोडी
ायचे. कधीकधी बापलेक दोघे मळू न सु ा ायचे.
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- दवाळी अंक २०२० पण आता अगदी रा ी एक एक वाजेपयत ते पीत बसायचे. वरचेवर हाक मा न पाणी,
शगदाणे, डाळ, पापड, भजी, कांदा, लबू या गो ीची फमाइश सोडत रहायचे. सगळे
एकदाच सांगावे ना. पण एक झा ावर एक गो सांगत राहायचे. तचे पाय अगदी
थकून गारठू न कंटाळू न जायचे. पण तला सास ांची सेवा करताना गैर वाटायचे नाही.
पण आजकाल ां ा भर भर ा संपुण अंगावर जभ ा चाटणा ा नजरेचा ास
ायचा. पा ाचा पेला त ा हातून घेताना ांचा हात पे ावर थोडा जा वेळच
रगाळायचा. जाता येता ांचे शरीरच उगाचच तरके चालत तला शून जायचे.
सासुबाई बाहेर गे ा क हा खेळ वाढायचा.
तची सासुबाई णजे अगदी अज
पपासारखी होती. तचा चेहरा जाड
कातडीसारखा होता. कपाळ अ ं द, केस तोकडेच होते. ती चालताना अगदी दोन तीन
बायका एक चाल ाचा भास ायचा. त डाने पण भारी फटकळ होती. त ा
नव ाची अशी सलगी दसायची पण ती सुनेलाच घालून पाडू न बोलत रहायची.
ोती त ा खोलीत कपडे बदलत असली क कोणतरी दारा ा फटीतून अधाशा,
हाव ा नजरेने बघतंय असे तला वाटायचे. पण दरवाजा उघडू न बाहे र बघायचे तला
धाडस ायचे नाही.
ती आरशासमोर पुव अशी तासनतास उभी रहायची. तचा सडपातळ, कमनीय
देह, खां ापयत ळणारे काळे केस, तचे तेज ी डोळे , ातील म ल छटा, तची
मुलायम चा, ं द कपाळ, ा कपाळावरचा लाल तेज ी टपका, तचे कमळा ा
पाक ासारखे पाय, ती तःम ेच हरवून जायची. अशा नाजूक वेळी सागर मागून
येऊन त ा कंबरेला वळखा घालायचा. दोघे अगदी धुंद होऊन एकमेकात सामावून
जायचे.
आजकाल ती आरशासमोर उभारायला घाबरायची. त ा या सुंदर देहाची तला
कळस वाटायची. ा सुंदर देहामुळे ल कामांध नजरांना तला सामोरे जावे लागते
अशी तची त ार असायची. देवाने तला अशी अगाध श
दली असती तर अशा
सग ा डो ात ती ण, अनुकुचीदार बाण सोडू न तने सग ांना अगदी आंधळे क न
सोडले असते.
आज सासुबाई नणंदेकडे गे ा हो ा. अशावेळी जाणून भुजून ती ाती आ ण
परागला त ा खोलीतच झोपवायची. अ ास करता करता ती दोघे ां ा खोलीतच
झोपी गेले होते. तचा एकटीचा जीव अगदी टांगणीला लागला होता. आनंदराव अगदी
रा ी उशीरापयत पत होते. जोडीला ककश आवाजात टी. ी. चालू होता. बाहे र
रात क ांची कर कर तला भयानक वाटू लागली. कधी नाही ते टट ा ककश
आवाजात गाऊ लाग ा. तने करकचून दरवाजा लावून घेतला. दोन तीन वेळा झोपेतून
उठू न जाऊन परत परत खा ी केली.
अधवट
ानीत असतानाच त ा दरवा ावर धाप पडली. तने घाबरत
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- दवाळी अंक २०२० घाबरतच दरवाजा उघडला. कोणतरी तला ढकलून दले. जाड सुजलेली बोटे त ा
कानशीलावर पडली. ती तडफडतच खाली पडली. ा जबरद तडा ातून सावरणे
श न ते.
चा घाणेरडा दप ा खोलीत घुमू लागला. ‘आरडाओरड करशील
तर मा न टाक न’ तो आवाज त ा कानात घुमला. ा उ , रानवट वासाने तला
अगदी मळमळू न उलटी आ ासारखे झाले. ाचे डोळे , मशा, त ड सापां माणे त ा
शरीरावर फ लागले. ा ा दो ी हाताची पाची बोटे छातीवर तू लागली. लाख
नागांचे दंश त ा शरीरावर केले गेले. तने ा ापासून सुटका कर ाचा य
केला. पण ा ह
ापदापासून त ा छो ा देहाची सुटका होणे अश होते.
त ा त डातून आवाज फुटे ना तचा तकार अगदी तकलादू होता. ती अगदी चुरगळली
गेली. तचे शरीर शरमेने जळू लागले. लातेनेच ाने तचे शरीर ढकलले आ ण लटपटत
ाने त ा खोलीचा दरवाजा उघडला व तो बाहेर चोरपावलाने नघून गेला. ती तशीच
कतीतरी वेळ पडू न होती. त ा अंगाला चंड वेदना होत हो ा. ती असहाय अव ेत
उठू न त ा ानगृहात गेली. तने शंभरवेळा साबण लावून तो ओंगळवाणा श
घालव ाचा य केला. पण तो श ा शेणात ा चकट घाणेर ा अळीसारखा
चकटू न रा हला होता. तने कतीवेळा त ा मुलायम शरीरावरची वळवळणारी जभेला
वसर ाचा य केला. पण तो डं क तसाच ठसठसत राहीला होता.
इत ात तला जुनी एक घटना आठवली. गंगु नावाची कोमल चेची अकाली
त णपणातच वधवा झालेली तची यंपाक न रडत त ासमोर असहायपणे उभी
होती. ती पोटू शी दसत होती. तचे वाढलेले पोट हे सागरने केले ा कृ ाचे फळ आहे.
असे धुमसुन-धुमसुन सांगत होती. गे ा म ह ात चार दवस ती माहेरी गेली होती.
तोपयत त ा नव ाने असे गुण उधळं ल णून मनात ा मनात ती चंड संतापली
होती. पण गंगेने कुठे तरी गुण उधळले असतील णून तने अगदी रागाने, झ ा खेचत
तला घरातून बाहेर काढले होते. ‘ व वा शवाय धुर नघत नाही’ हे जरी खरे असले तरी
व व तचा होता णून तची पंचायत झाली होती. काही दवसांनी तचा कुजलेला
देह तरं गत वहरीतून वर आला बरं झाले. संकट टळले णून तने सोडलेला सुटकेचा
सु ारा आठवला आ ण ती आणखीनच अ
झाली.
त ा नजरेसमोर गंगुचा तरं गता देह, तचा कु टलेला देह, असं
सपानी
वेढलेली रातराणी, दोघांचे भ ड कपाळ, ल दं श करणा ा नजरा, ओंगळवाणे श,
एक झा ावर एक चलयं ासारखे येऊ लागले.

(- लेखक,

म

डॉ. स तशकुमार पाटील / जय सगपूर
मो. ९९६०२ ९९६९९

वकास दवाळी अंक २०१८ चे अ तथी संपादक आहेत.)
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बापाची कहाणी
खसा भरलेला असो
कवा राहोत रकामा
बाप देतो लेकरांना
सदा मायेचा मुलामा

ा ा घशातून घास
खाली उतरत नाही
भेट देतो लेकरांना
न ाको ा कापडांची
तः वापरतो जुने
जोड देतो ठगळांची

राबू नया दसरात
येती तळहाती फोडे
लेकरां ा सुखापायी
ाने झजवले जोडे

आहे रा ा
पात
देतो आयु ाची पुंजी
सुख लेक चे घालते
ा ा मनाम े ं जी

भाऊ, पती आ ण बाप
नभावतो सारी नाती
भार संपूण घराचा
तोलू नया एकहाती

वर फणसासारखा
आत नारळाचं पाणी
खरं सांगायचं तर
हीच बापाची कहाणी

लेकरां ा ताटाम े
कमी पडताच काही

-
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ी. सागरराजे नबाळकर / उ ासनगर
मो.- ८८७९८९७७९७
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“ लढव ा”
जीवन एक स रं गी वास
पदोप द भेटती अनेक लढ ण ा
असा ते सा कर ा
लढ णती जीवन जग ा
एका मागुनी एक वष ही सरती
अनुभव सुख दुःखाचे देवुनी जाती
दु नया ही अतरं गी बेढंगी मृगतृ े समान
हो लढव ा सकारा कतेची ध न
कमान
नैरा ा वर क नी मात हो स
जग ा
होती हार तुजवरी तुला कमजोर
बनव ा
खडतर वास जरी हा, असा कदापी
नाही
मळव वजय सव का ह सा कर ा
नको मानु हार या ाथ संसारा
आ नभर होउ न स हो लढ ा
घात तघात आरोप
ारोप उभे
सामोरी दुबल तुज कर ा नको डगमगु
इ ाश
ा बळावर
स हो चार हात कर ा

अबाल, वृ ,
अबला, युवा
सवची बेहाल
बेबस हे च
ूह
भेद ा
कुठे वै क आधु नकतेचा पगडा, कुठे
महामारीचा गरका सोस ा
जीवन संगीत गा ा, लढ ा हो स
तू मनुजा हो स तू मनुजा
अमानवीयता, ू रता पदोप द घाव घाली
ना सं ृ ती, सं ाराचा इथे तालमेल
लढव ा णुनी हो धैयशील खंबीर
हो तूच तू ा भ व ाचा आधार
राख ा मनाचा समतोल
लढ णणारे दोन श सुदीजनांचे
ऐक ा आतुर अजूनी,
त मरातु न तेजाकडे माग होवू सारे रे
एक मेका वाट दाखवु नको झगड ा
बनु कारण रे
थाप पड़ता पाठीवरी कौतुकाची रे
जोमाने काय कर ा धडपड आमुची रे
ड गर दुःखाचे कती ही येवो फ लढ
णा, फ लढ णा

- ा मनीषा नाडगौडा /बेळगाव
मो.- ९२४१५२३४१८
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काळजाला भडणारा

लंत

: वाळवाण

भारतासार ा वकसनशील देशात आजही मोठया माणात
पाणी टं चाई वषयीचा मूलभूत
ती असून गाव ते देश अशी
साव क असणारी ही अव ा दवस दवस ज टल प धारण
करत असून ा वषयी ा असं योजनापैक काही फल प
होतात. तर काही तशाच धुळखात पडू न राहतात. मोठमोठाले
सचन क
ायालयीन
ये ा अव ेत वषानुवष
तसेच रखडले जातात. स ा जाग तक करणा ा युगात
पा ा वषयीची सरकारची नणायक भू मका मा
होताना
दसत
नाही. पा ासारखा मूलभूत आ ण लंत शन सोडवताना सरकारला अनेक
तरांतून जावे लागते. शासन नणय आ ण अमंलबजावणी या दीघ
चालणा ा अव ेत शोषण ही न ाची बाब ठरली आहे . हे समीकरण सवसामा
माणसांनी गृ हतच धरले आहे .
जराईत ज मनी बागायती क न वं चत मानवी समूहाचा आ थक र उं चावून
ांना कमान समान पातळीवर आण ाचा सरकारचा मानवीय ीकोन अनेकदा
शास नक पातळीवर डागाळलेला दसतो. सवा गण वकास हा
ीकोन
डोळयासमोर ठे वून ब तांश क मंजूर होतात. परं तू
ात मा हे क
पुणा ास जाताना बा धत मानवी समूहाला सोसा ा लागणा ा नरक यातनांची
दखल मा कुठे च घेतली जात नाही. लोकशाही ा चौ ा
ंभाला दे खल
असलेली मयादा, ायदाना ा
येत होणारा अ त वलंब या सवच बाबी वं चत,
बा धत समाजाला हतबल कर ास कारणीभूत ठरताहे त. समाजात घडणा ा
क ेक चांग ा वाईट घडामोड चा भाव मो ा माणात सा ह ात दसून येतो.
का नकता वगळता सा ह ात
होणारा आशय हा सामा जक घडामोडीचे
त बबच असते.
लेखक हा समाजातला एक घटक असून तो या सवापासून वभ होऊच शकत
नाही. लेखकाची सा ह न मती
या ही समाज सापे असते. समाज आ ण
सा ह हा सहसंबध
ं असून सा ह हा समाजाचा एक कारे आरसाच असतो.
कुठ ाही सा ह
न मती
येची सुरवात ही त ालीन कायकारण भावातून
भावीपणे होत असते. दवसन दवस सा ह ाचे बदलते
प आ ण आशय
हे न ा सामा जक अव ांचे त बब असून तची अव ा अ तशय गुंतागुंतीची
व ततक च ा म
पाची आहे . आजवर ा वाड:मयीन इ तहासावर नजर
फरव ास आप ाला असे ीस येईल क कादं बरी हा वाड:मय कार इतर
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- दवाळी अंक २०२० वाड:मय ा तुलनेत अ धक सामा जक अंगाने गेलेला दसून येतो. तसाच वाचकां ा
हाताशी जवळीक साधणारा सव ूत हा वाड:मय कार आहे . लेखका ा एकूणच
भाव व ावर भाव पाडू न गेलल
े ा एखादा घटक सा ह न मती वषयी बीजरोपण
कर ात यश ी ठरतो. भोवताल ा भा वत घटकाने लेखकाला ल ह ाची
ेरणा मळते.
स ा ा अ
वतमानात कादं बरी सारखा वाड:मय कार ाला मु
अवकाश नमाण क न देतो. अ लकड ा काळात मा कादं बरीचा वास हा
वा ववादी दसून येतोय. खेडोपाडी दे खल अनेक ल हते हात न ाने समोर
येताहे त. ा ाकडू न चांगली कादं बरी ल हली जात आहे . हे सा ह वतुळा ा
स ाक ी समूहाला आपसूक नमाण झालेले एक नवे आ ानच आहे . लेखकाला
सतावणा ा अनेक
ां ा उ रासाठी तो नेहमीच धडपडत असून
ाला
लेखनातून अ भ
झा ा शवाय पयायच उरत नाही. रवी राजमाने ल खत
“वाळवाण” ही अ लकडची ब च चत कादं बरी वं चतां ा दुख ा जाणीवां घेऊन
वाचकांसमोर आली आहे . औरं गाबाद ा साकेत काशनाने का शत केले ा
आशयगभ कादं बरीचे मुखपृ सु सधद च कार अ र सेन यां ा सृजनशील
कुचं ातून साकारलेले असून ते वाचकाला थम दशनी अ
् के ा शवाय
राहत नाही. भोवताल ा सामा जक
तीचे अवलोकन क न लंत
ाला
वाचा फोड ाचे महतकाय लेखक वाळवाण ा मा ामातून करताहे त हे वशेषच.
लेखक रवी राजमाने हे मूळचे दु ाळी प
ातील अस ाने वा वा ा
ख ाखु ा झळा सोसून गाठीशी बांधलेले अनुभव ां ा सा ह ात आपसूक
येतात. ामीण क करी वगातून आलेले राजमाने ां ा सा ह ात मानवतेची
आस असतेच शवाय दजदार लेखन हा ांचा मूळचा पड तसूभरही ढळलेला
नाही. दु ाळी प
ातील क
अ भूधारक शेतकरी ांची झालेली
कुंचबना, ह दार असूनही सरकार दरबारी होत असलेली वटं बना आ ण नयतीने
रपणे ां ावर केलेला आघात अशी संघषमय मराठीतील ही अ ल कादं बरी
चांगलीच ल वेधी ठरली आहे . शासन दरबारी असलेली द र दरं गाई ातच
कोर ा हाताने काम करताना कमचा ांना आलेली उदा सनता ामुळे व ेची
झालेली दयनीय अव ा न पाह ाजोगी आहे . परं तू ाम े रोजराज भरडला
जाणारा माणूस मा सवसामा च आहे . पांढरपेशातील
ा पत मात र
लोकशाही ा चौ ा ्ंभाला देखील अगदी सहजतेने हात घालताना दसताहे त.
पतळ उघडे पडेल क काय या भतीपोटी अ भ
ांत ाचाही गळा दाबायला
मागे पुढे पाहत नाहीत.
क ा ा वधायक कायाने पाणलोट े ात ा खातेदारांचे उखळ पांढर झाल
हे न
च परं तु क बा धतांचा संसार उघडयावर पडला ाच काय. हा गंभीर
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- दवाळी अंक २०२० व ेला वचारणारी “वाळवाण” कादं बरी दखलपा वाटते. आप ाच
हतसंबंधाचे हात ओले कर ाचा आ लपोटा य कादं बरीत ठळकपणे
नदशनास येतो. शेतक ा ा शेतातून जाणा ा कॅनॉलने सारे शवार सुजलाम
सुफलाम होणार होते. ा आंनदाने अनेकां ा चेह ावर चांगलीच उजाळी आली
होती. परं तू ब तांश अ भूधारक शेतकरी भूमीहीन होणार या धा ीने दवसरा
सं माव ेत जगत होते. असं
मोच आंदोलने तसेच उपोषण व नदशने क न
है राण झाले ा क
बा धत शेतक ांच जगणं असाहा झाले असताना
सरकारने खोटी आ ासने देऊन एक कारे अमानुष छळ के ाचे दसते. शेवटी
शेतक ाने ायह ासाठी केलेला नकराचा य मा अयश ी ठरतो.
सामा जक आशयाची “वाळवाण” ही कादं बरी वाचकाला अंतमुख करणारी
आहे . वाचकां ा मनी वाचता वाचता सामा जक बां ध लक चा भाव जागा ावा,
इतका ाजंळ हे तू लेखका ा अंत:करणात आहे. आप ा अनुभवाशी इमान राखत
वषय एक असला, तरी ा ाशी संबं धत अनेक सम ां ा धांडोळा घेतला
आहे . काही ठकाणी पा ांचा संवाद उथळ अथवा वरवरचा वाटत असला, तरी
कादं बरीचा आवाका ल ात घेता तो कुठ ा कुठे व न जातो हे ततकेच खरे आहे.
स
तीत वाळवाण कादं बरी आपलं अ
चांग ा कारे टकवेल अशी
खा ी वाटते. न ीतच क ा ा कामात होणारा
ाचार, कामाचा नकृ दजा
व संबं धताना कामाचा मळालेला ठे का एकूणच व े वषयी मनात असलेली
चीड श ात
करताना लेखक डळमळलेला नाही. मौखीक आ ासाने देऊन
त डपूजेपणा कर ाचा शासक य अ धका ां ा दांभीकपणा एखा ाचा जवघेणा
ठ शकतो याचे अशोक तुकाराम वीर हे उ म उदाहरण होय.
सामा जक
तीच अवलोकन कर ात लेखक पुणपणे सजग असून
जा णवां ा पातळीवर जाऊन आकारास आलेली “वाळवाण” ही कादं बरी
वतमानातील सामा जक, सां ृ तक, आ थक, राजक य या सव अंगी
श
क न जाते. क उ द सा करताना सरकारने दाखवलेला आततायीपणा
वेळे संगी कागदी घोडे नाचवून वीर कुटुं बाची केलेली जाणीवपुवक फसवणूक
ज ारी लाग ा वाचून राहत नाही. वीर कुटुं बाच उद
भ व वाळवाणम े
श ब द करताना लेखका ा मनातली अ
ता न
च कारणीभूत ठरली
असावी हे ततकेच खरे. कणा मोडू न पडले ा, व ेला बळी ठरले ा भूमीहीन
वीर कुटुं बाची हदय ावक कथा, था वाळवाणम े पहावयास मळते. दु ाळात
ज ले ा अशोक तुकाराम वीर ा भावी आयु ात मा कायमचा दु ाळच
ल हला होता. ज ाने स ढ पण पो लओ डोस अभावी आलेली अपंग तरीही
ज ीने पेटलेला हा उमदा त ण शै णक ट े पुण क न सरकारी नोकरी ा
शोधात दाही दशांचे दरवाजे ठोकत होता. परं तू दाही दशा ा ा पदरी नराशाच
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- दवाळी अंक २०२० पडते.
अशोक ा उ ापु ा आयु ात
ा ा वा ाला आलेली ससेहोलपट,
सरकार दरबारी येरझा ा घालून बेजार झाले ा अशोकची जीवनया ा काळा ा
झडपेने अकालीच संपून जाते. पाय नकामी झाले ा अशोकचा जीवघेणा संघष
प र तीने गांजले ा अव ेत तुकाराम व ाची प ी तारा मो ा ज ीने
संसाराचा गाडा पुढे रेटत आप ा मुलाचे सुखी
ा ा डो ात तरळत
असायच. अशोक तुकाराम वीरची क ाने झालेली झाडाझडती दोनवेळ ा
जेवणाचीही ांत आ ण नयतीन केलेला र अ ाचार ा दो ी व ेचा अशोक
वीर बळी ठरतो. ा ा जा ाने कुटुं बाचा कणा तर मोडलाच पण मरण यातना
कायम तशाच रा ह ा हे दुदव. ाची प ी पद मनी, आई ताराई व अंथ णावर
खळू न राहणारा बाप तुकाराम यांना मरणयातना भोगा ा लागतात. लंत
ऐरणीवर आणणारी ही सामा जक आशयाची कादं बरी वं चत समूहाच त नध
करते. कादं बरीतले घटना, संग, पा े, संघष क े इ. बाबीमुळे तचे वाड:मयीन
मह न
च अधोरे खत होते.
वाळवाणमधील पा ासंबं धत असलेला कांदबरीचा मु
वषय असला तरी
राजक य ह
ेपाने ाला आलेले उ प व ात भरडले ा वीर कुटुं बाची था
हे च कांदबरीचे म वत क आहे . कांदबरीचा आशय आाणखी चांग ा कारे
खुलव ासाठी लेखकास न
च वाव होता. पा ाशी अनु प असलेला ओघवता
संवाद तशी ामीण बोली ठासून भरली आहे . लेखक शै णक व शेती े ात
उ म असतानाही सा ह
े ात ांनी मारलेली मजल वाखाण ाजोगी आहे .
कादं बरीचा शेवट अ तशय
ेशकारक आहे . कारण अशोक तुकाराम वीर सार ा
उ व ा वभू षत त णाने नराशे ा गतत जाऊन आ ह ासारखा भयावह
पाऊल उचलून त:ची मु ता के ाचे दसते. परं तु कुटुं बावर मा एक कारे
अ ायच झा ाचे दसते. तकूल प र तीत अनुकूलता शोध ासाठी जीवाचं
रान करणारा व ेला टकरा देणारा कादं बरीचा अपंग नायक अशोक तुकाराम
वीर शेवटी हताशपणे व ेला शरण जाताना दसतो.
कादं बरीचे नाव : वाळवाण
लेखकाचे नाव : रवी राजमाने
काशन सं ा: साकेत काशन औरं गाबाद
एकूण पृ े
: १६०
पु काचे मू : १७५

- धनाजी घोरपडे, / बहादुरवाडी,
मो.- ९४२१३०३७०२
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सुगी
आवंदा लई भगी सुगी आली छान
हळद लेऊन डोललं जेवारीचं रान
चारा भारा-भारा
खाऊन ताजे लठ
हर ा पव ा रानी भर भर
ढोरं
पाखरं
काक ा
मके ा कडेवर डझन डझन लेकरं शगा ा फराळावर
पव ा डु लात बाभळीचे नटले
गुराखी पोरं
कान
मुबलक पकपाणी स ं समाधान
आवंदा लई भगी सुगी आली छान आवंदा लई भगी सुगी आली छान
साळीला झ ब ा जणू
सोनसाख ा
वरतूळाकार थांब ा सुयफुलां ा
पाक ा
रानीवनी छान रानपाकरांचं गाण
आवंदा लई भगी सुगी आली छान

कपाशीला फुटले शु चांद ाचे
ब डे
उजळले आनंदात घराबाराची त डे
णली माय दवाळीला
ब हणीला आण
आवंदा लई भगी सुगी आली छान

आलं पाणी हाताला वहरी अन्
आड ला
चऊ चम ांनी बंगले टांगले रे
झाडाला
नाच थयथय मोराचा चालला
बेभान
आवंदा लई भगी सुगी आली छान

उन पाऊस वारा सोसून दुक मोठं
समद या दुनयेची कुणबी भरी
पोटं
तोच एक महान जणू भगवान
आवंदा लई भगी सुगी आली
छान !
- मुरहारी कराड / अहमदपूर
मो.- ७३९१९५७२९८
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असेच तुज आता
जगायचे आहे..
अंधार हा हर ण असणार
आहे अन् ा भमानाला
ठे च तर पोहोचणार आहे
या अंधारात जायचे पुढे
तर ा भमानाला काटे
बोचणार आहे
थांब जरासा आडोसा घे
काटा पायातला काढू न
टाक सहानुभुती ाअ ूने
व ाना ा औषधाने ती
जखम धुवून टाक
थांब जरा वचार कर सुख
दु:खाचे च तर सतत
चालूच राहणार एका
अंधारातला दवा दुस ा
अंधाराला कसा चालणार

ेक णी मना ा
आतला दवा पेटवावाच
लागणार आहे मागील दवा
पुढे कसा उजेड आणणार
आहे
े
क
णी सुखात जा
हसायचे नाही दु:खात
ा भमान वकायचा नाही
तर ा वेळी जग ाचा
समतोल साधायचा आहे
गत ृत ना व गत
ना
बाय-बाय क न पुढचा माग
चालायचा आहे
असेच तुज आता जगायचे
आहे...
- कशोर मोगल-पाटील / औरं गाबाद
मो.- ८५५०९१५७८९
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वेळ वाचवा, आयु

वाचवा!

वेळ ही एक कारची संप ीच आहे ! तुमचे आयु हे तु ी
तुमचा वेळ कसा घालवता यावर पूणपणे अवलंबून आहे . एकदा
गेलल
े ी वेळ पु ा कधीच येत नाही. णूनच वेळेचा सदुपयोग
करणे खूपच मह ाचे आहे. वेळ वाया घालवणे णजे आयु
वाया घालवणेच आहे!
हे वचार आहे त १६० पाना ा एका छोटे खानी पु कातले! हे
पु क वाचले आ ण मी भारावून गेलो!
पु कांमुळे माणसाचे आयु बदलू शकते यावर माझा तरी ठाम व ास आहे .
पण हे पु क तर कुणाचेही आयु च बदलून टाकेल, याचा मला भरवसा आहे . इतके
सुंदर पु क आहे हे! या पु काचे नाव आहे “हाऊ टू गेट कं ोल ऑफ युवर लाइफ
अँड युवर टाईम” ! हे पु क अॅलन लेक यन या स टाईम मॅनेजमट त ाने ल हले
आहे आ ण अमेझॉन वर उपल आहे . हा माणूस सा ात हावड मधून एमबीए झाला
आहे. ाचे हे पु क बे सेलर आहे . पण असे आहे तरी काय या पु कात?
ाचा सारांश मी खाली देत आहे. तु ी तर हे पु क अव वाचाच, पण तुम ा
म मंडळी आ ण कुटुं बीयांना पण हे पु क वाचायला सांगा.
वेळेचा सदुपयोग करा याचा अथ असा नाही क तु ी दवस-रा कामच करत
रहावे! आयु ातील
ेक ण स ारणी लागला पा हजे णून, सतत घ ाळाकडे
पाहत, डो ात तेल घालून जागृत रहावे. असे आयु जग ात काहीच अथ नाही!
तु ी जर वेळेचे नयोजन यो
कारे केले तर तु ाला तुम ा आवड ा गो ी - मग
ते च काढणे असो, लेखन /वाचन असो कवा खेळ असो, ासाठी भरपूर वेळ
मळायला हवा! तरच ाला काही अथ आहे . पुलंनी टलंच आहे क जग ासाठी
पोटापा ाचा वसाय सचोटीने करा; पण ाबरोबरच एखादी कला, एखादा छं द
जोपासा. तो तु ाला आयु कशासाठी जगायचे ते शकवून जाईल!
आपण बरेचदा असे णतो क अरे यार, मला इतके काम आहे क दुसरं काही
करायला वेळच मळत नाही! पण अॅलन ने एक गो ठामपणे मांडली आहे क वेळ
नाही ही गो काही खरी नाही! आप ाला
ेक गो करायला भरपूर वेळ असतो,
पण फ यो नयोजन न के ामुळे आप ाला वेळ मळत नाही !तु ाला जर वाटत
असेल क आपण खूप बझी आहोत, तर मग काही नाव आठवा जसे क नारायण मूत ,
रतन टाटा, अ मताभ ब न कवा नर मोदी! या इत ा मो ा लोकांना वेगवेग ा
काय मांना जा ासाठी, लेखन कर ासाठी, लोकांना मदत कर ासाठी जर वेळ
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- दवाळी अंक २०२० असेल तर मग आपण ां ापे ा तर बझी नाही ना? या सग ा मो ा लोकांना
आप ापे ा जा वेळ आहे असे नाही. ां ाही दवसात चोवीस तासच असतात.
पण ते आप ा वेळेचे नयोजन यो
कारे क शकतात. आप ा कठोर प र माने
ांनी तेवढी यं श नमाण केलेली आहे . अॅलनचे णणे असे आहे क ा माणे
आपण ाय ग करायला य ांनी शकतो, ाच माणे वेळेचा यो उपयोग करणे
हे सु ा शकू शकतो! तु ी वेळेचे गुलाम बनायचे नाही तर वेळेला तुमचा गुलाम बनवा
आ ण मग तुमचे आयु तुम ा नयं णात येईल. आप ा सग ां ा आयु ात
दवसाला चोवीस तासच असतात. ापे ा जा वेळ तर आपण नमाण क शकत
नाही. पण या चोवीस तासाचा पुरेपूर उपयोग कसा करायचा ते मा आपण ठरवू
शकतो. वेळेचे यो नयं ण केले तर तु ाला आ य वाटे ल क तुम ाजवळ जा
मोकळा वेळ राहील, जो तु ी तुमचे कुटुं बीय, म मंडळ, छं द, खेळ यांना देऊ शकाल!
तु ी णाल क नयोजन वगैरे ठीक आहे . आ ालाही ते कळतं! हे सगळं बोलायला
सोपं आहे पण नेमके काय करायचे?
तर तेच आता पण पुढे बघणार आहोत. प हला मह ाचा मु ा णजे कुठलेही
नयोजन तु ी मनात क शकत नाही ते तु ाला वहीवर, नोटबुक म े ल न
काढायला पा हजे. तुम ापैक कती जण आप ा कामाची यादी करतात?
मोबाईलवर कवा लॅपटॉपवर कवा एखा ा नोटपॅड वर! बर फ कामाची यादी तयार
क न सु ा
सुटत नाही, तर ाचा अ म करणे सु ा आव क आहे ! याची
साधी “एबीसी” वग करण प दत आहे ! सग ात मह ाचे काम “ए” असते, ापे ा
कमी मह ाचे “बी” काम आ ण “सी” कामाला नग मह असते. तु ी जतक
“ए” कामे क शकाल आ ण “सी” कामांकडे दुल कराल, तेवढे तु ी यश ी ाल
! याबाबत एक ८०:२० नयम पण आहे. “ए” कामांची यादी खूप मोठी नको, तर अगदी
नवडक कामे असावीत. या २०% कामांना ८०% ट े मह असते. तर उरले ा
८०% कामाचे फ २०% ट े मह असते.
णजे तु ी जर तुम ा कामांची आठव ातून एकदा यादी केली आ ण ाचे
मह ानुसार “एबीसी” वग करण केले तरी तु ी अध बाजी जकली असे णायला
हरकत नाही. तर आता ही “एबीसी” कामांची यादी कशी करायची हे सग ात
मह ाचे आहे आ ण ासाठीच ॲलन ने एक प दत शोधून काढली आहे , जी
जग व ात झाली आहे .
एखा ा र ववारी तु ी शांतपणे बसा आ ण तःला फ तीन
वचारा १) तुम ा आयु ाचे ेय काय आहे ?
२) पुढ ा तीन वषात तु ाला काय सा करायचे आहे ?
३) जर तु ाला आज कळले क तु ी पुढील सहा म ह ांत या जगाचा नरोप
घेणार आहात, तर तु ी काय कराल?
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- दवाळी अंक २०२० आता प ह ा
ाचा वचार क या. तुम ा आयु ाचे ेय खूप ीमंत होणे,
नरोगी राहणे, वजन कमी करणे, सुखी आयु अशी असू शकतात. या सग ा गो ी
तु ी एका कागदावर ल न काढा. कुठ ाही वचाराला थांबवू नका.
मग तःला दुसरा
वचारा. पुढ ा तीन वषात तु ाला काय सा करायचे
आहे? या ा ा उ रात ॅट घेणे, कार घेणे, मुलांना चांग ा शाळे त घेणे, एमबीए
करणे, दुसरी चांगली नोकरी शोधणे अशी उ रे सुचतील. ती पण एका वेग ा
कागदावर ल न काढा. ल ात ठे वा, कुठलेही उ र चुक चे नाही. ामुळे मनात
येतील ती सगळी उ रे ल न काढा.
मग तसरा
वचारा- तु ाला जर कळले क तु ी सहा म ह ात या जगाचा
नरोप घेणार आहात तर तु ी काय कराल? या ाची उ रे थोडी वेगळी असू शकतात.
जसे सग ा जगात फरणे, खूप सनेमे बघणे, आवडीचे पदाथ खाणे, कुटुं बीयांसोबत
वेळ घाल वणे अशी उ रे सुचतील. ती पण एका वेग ा कागदावर ल न काढा.
आता तुम ाजवळ तीन वेगवेगळी पाने आ ण या ा असतील. ातील प हली
यादी घेऊन ातून आयु ातील ेयाची तु ाला मह ाची वाटत असतील अशी
फ तीन ेये नवडा. तसेच दुस ा तीन वषातील ेयातील तीन ेये नवडा. शेवटी
सहा म ह ांचा यादीतून तीन गो ी नवडा. अशा कारे तुम ाजवळ आता एकूण नऊ
ेयाची यादी तयार झाली असेल. तु ाला आ य वाटे ल क या त ी या ांम े एक
समान सू राहील. दुस ा यादीतील गो ी प ह ा यादीतील गो चीच पुढची आवृ ी
असेल आ ण तस ा यादीत पण एक समान सू दसेल.
मग आता एक नवीन कोरा कागद ा आ ण ावर लहा मा ा आयु ातील
तीन सग ात मह ाची ेये आ ण मग या नऊ ेयांमधून फ तीन ेये नवडा!
यातून तु ाला तुम ा आयु ातील तीन ेये मळतील. तु हा ा ाय जरी
व तपणे केलात तरी तुमची यशा ा मागावर वाटचाल सु झाली आहे असे
समजायला हरकत नाही. वषातून एकदातरी हा अ ास करायला हवा! आप ा
वाढ दवसाला कवा नवीन वषा ा सु वातीला!
तु ी तुम ा आयु ातील सग ात मह ा ा गो ची यादी क न फार मोठे
काम केले आहे . पण नुसते ेय असून उपयोगी नाही. ते सा कर ासाठी कामही
करावे लागेल. तुमची ेये
ात आण ासाठी तु ाला काही गो ी, काही कामे
करावी लागतील. आता ाची यादी करावी लागेल! तुम ाजवळ आता तीन ेये
आहेत. हे
ेक ेय सा कर ासाठी कायकाय गो ी करा ा लागतील याची
यादी करावी. उदा. तुमचे ेय जर
ॅट घेणे असेल तर उपल
ॅ सची मा हती
काढणे, बँक लोनची मा हती काढणे ई. गो ी करा ा लागतील. जर तु ाला एमबीए
करायचे तर वेगवेग ा कोसस ची मा हती काढणे, कोससाठी र ज े शन करणे अशा
अनेक गो ी करा ा लागतील. या सग ा गो ी शांतपणे, वचार क न ल न काढा.
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- दवाळी अंक २०२० अ जबात घाई क नका. या सग ा नयोजनासाठी काही दवस कवा आठवडे
लागले तरी चालेल, पण यो ती ेये आ ण कामे ओळखता आली पा हजेत.
अशा कारे त ी ेयांसाठी मळू न तुम ाजवळ एक मोठी यादी तयार होईल,
ात १५-२० गो ी तरी कराय ा असतील. मग या यादीतील बनमह ा ा गो वर
सरळ काट मारा. उदा.
ॅट ाय ा ेयासाठी तु ी जर एक काम ठरवले असेल
क म ाचा
ॅट पहाणे. पण जर तु ाला मा हती असेल क
ाचा
ॅट तेवढा
चांगला नाही, तर सरळ या कामावर काट मारा. उगीच आपली श वाया घालवू
नका.
अशा कारे बनमह ाची कामे यादीतून काढू न टाक ानंतर तुम ाजवळ १०-१२
कामांची यादी राहील. ाचे आता “एबीसी” वग करण करा. “ए” कामे ही तुमचे
ेय गाठ ासाठी सग ात मह ाची! उदा. त ेत चांगली राखणे या ेयासाठी
जम जॉईन करणे कवा नय मत धावायला जाणे हे “ए” काम आहे .अ ा कारे
कामांची वग करण के ानंतर तु ाला ल ात येईल क तुम ा आयु ातील
मह ाची ेये गाठ ासाठी काय करायला हवे. आता फ गरज आहे ती ही कामे न
चुकता नय मतपणे कर ाची! तुमचे ेय गाठ ासाठी तु ाला सतत या यादीतील
“ए” कामे करीत राहणे आव क आहे !
ा ीने दर आठव ात श नवार-र ववारी पुढ ा आठव ाचा काय म तयार
करणे, झालेली कामे यादीतून वगळणे कवा ावर टकमाक करणे, नवीन कामे ात
अंतभूत करणे, ांचा अ म ठरवणे हा उप म करावा. ात ा फ मह ा ा
गो वर ल क त करा! इतर भाराभर गो ी कर ापे ा फ २-३ “ए” कामे जरी
तु ी केलीत, तरी तु ी ेय ा ी ा मागावर आहोत, असे समजा. तु ी या प दतीने
तुम ा आयु ाचे नयोजन केले तर कमी मात तु ी जा ीजा
ेये सा क
शकाल आ ण आयु ाचा उपभोगही घेऊ शकाल!
खरं तर ही सगळी मा हती करीयर ा सु वातीला का मळाली नाही याची मला
खंत वाटते. हे सगळं जर आधीच मा हती असतं तर आज आयु कदा चत वेगळे च
रा हले असते. तुमचे वय काहीही असो, तुमचा वसाय काहीही असो, तु ी कुठे ही
रहात असाल तरीही तु ी या तं ाचा वापर क शकता ! खरं तर या गो ी इत ा
मह ा ा आहेत क शाळा कॉलेजम े मुलांना हे सगळं शकवायला पा हजे! इतर
वषयां माणेच टाईम मॅनेजमट हा वषयपण शकवायला पा हजे, ामुळे ांचे
आयु बदलू शकते!
तर मग करा या तं ाची अंमलबजावणी आ ण सु करा यशा ा दशेने घोडदौड!
- अ वनाश चचवडकर / बंगलोर
मो.- 9986196940
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िववाह सं
शोषणावरच ी ा उभा आहे
ववाहसं ेचा पोलादी डोलारा...
बंद होता आवाज वषानुवष तचा
ा अंधा या न क दट भत ा
आत..

ा

शोषून तचे र .. आणखीनच
मजबूत झाले आहे त..
तथले ते दरवाजे, खड ा आ ण
स े

आता उठतोय
आवाज
त ाही आतून
लढतेय तः ा
अ
ासाठी..
राहतेय उभी अ ाया व
शोधू पाहतेय तःचे
..
तर लगेच..
ववाह सं ा मोडकळीला आली!!!!

हजार जण चे टाहो गळले आहेत,
पचवले आहे त ा अज रा साने.

तचे र मळे नासे झाले तर तो
पोलादी डोलारा कोसळू लागला का?

पु षाला कायम आप ा
अंगाखां ावर जोजावत उभी आहे
ल सं ा ..
ी ाअ
ाला चकटले ा
जळवे सारखी...

शोधणा ा मुल ा माथी
“पोरी जा शहा ा झा ात
आज-काल णून ल टकेनात”
हा ठपका ठे वणा ा पतृसं ेला
वचारावासा वाटतो एकच ..
शेकडो वष आ ी पचलो आहोत..
चार दोन प ा तु ी पचून पहा...
न मोडकळीला आलेली ववाह
सं ा परत बह न दाखवा..

जोपयत न ती तची त ार
शोषणा व
तः ा...
तोपयत आदश होती ती..

- माधुरी मरकड / अहमदनगर
मो.- ७७४१९३१२८४
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श
कधी कधी पंख होऊन
येतात श
आ ण सु होते
क नां ा आभाळी
भरारणे
तर कधी श
होतात लाटा
आ ण ार होऊन
ा लाटांम े
सु होते
मनसो डुं बणे
कधीकधी श येतात
वचार होऊन
आ ण जागा होतो

मा ातील सुधारक
आ ण सु होते
प रवतनाची लढाई
कधीकधी श
व ुत लते माणे
बरसतात
आ ण दुभंगून टाकता
सव सुख
े
तर कधी
श ांनाच येते धार
आ ण लढू लागतात
स ा ा अा हासाठी
यंमदीप होऊन.
- कशोर कासारे / मंडणगड
मो.- ८७६७४२५१८०

“ ि म व िवकास” संपादक - मंगेश िव ल कोळी, मो. 9028713820

37

- दवाळी अंक २०२० -

मी अनुभवलेला लाॅकडाऊन
आपण सारे वचारी आहोत. वचार आचार आ ण संचाराने
आपले जीवन ापले आहे. ‘ ापक अथाने, णो णी घडे
ासाचे अंतर, चाले नरं तर दनचया’ एकदमच ासाचे अंतर
वाढले तर, धाप लागते. आ ी धावत होतो. आ ी सारा आसमंत
काबीज केला होता. णात हावेत उ ाण ायची आमची.
तर णात जहाज, पानबुडीने पा ात ही वास करायचो. आ ी
एकदमच गुपचीळी. “लाॅकडाऊन” हा श ऐकला. घरात ा
ीनव न आ ी
पांढरं पेशी चाकरमानी मोलमजुरी करणारे. “हातावर हात ध न बसलो.” “होमक डी”
झाली आमची. आ ी अ
झालो. आम ा जग ाचा क डमारा झाला. क डवाडा
झाला. आ ी लाॅक झालो. आ ी मनाने वाटे ल तकडे उधळत होतो. खदळत होतो.
आ ाला शकवले, ‘आपणच आपले र क बना.’ आपणच आपली द ता ा.
‘लहानपणी आईने टाळू माखली.’ शुभंकरोती शकवली.हातपाय धुऊन ये.. ‘देवाचे
नमन कर’. जेवण करताना अ ाची ाथना कर.. अंगणात सडासारवण, रांगोळी,
तुळसीवृ ावन, का हावेत णून आ ी शकलो. ल ात हळद का लावली जाते?
हळदपाणी पोटात गेली पा हजे. आमची तकार श आज न होतं आहे. आ ी
ा लाॅकडाऊनम े शकलो. ‘ छ हात धूवा’ मालाने नाक झाका. मा
श
जवळचा झाला. घरा ा बाहेर पडू नका. लाॅकडाऊन पाळा.भाऊ गद त जाऊ नका.
शेक हँ ड क नका, वारं वार नाक डोळे त डाला हात लावू नका.
वेळोवेळी सॅनटाईजरचा वापर करा. कुणी ही वना मा
फ नका. ऑ फसम े
सॅनटाईजर ठे वा. वनाकारण ा सृ ीचा ास थांबवा. णा ा सुखासाठी सुंदर
आयु ाची माती करायला नघालेला हा माणूस. केवळ मो ा ह ासापोटी मरणा ा
गाठीभेटी ायला नघालेला हा तःला व ानवादी तं ानी, णणारा मा एका
वषाणूमुळे मरणा ा वेदना भोगीत आहे. एक अ तशू वषाणू ायरस जो क ,
मृत
पी असलेला. या अवाढ जगाला है राण करतो आहे . हे जग ाचे महायु
आहे. ते घरात, आप ाच बळात बसून लढायचे आहे. अन् कोरोनाला हारवायचे
आहे. गद त एखादा लागणधारी असला तरी हजार माणसं मारी असा हा आप ा
दमावर “दमक डी” करणारा.
नाक दाबलं क त ड उघडं त. तसा ो नाकावाटीचं घुसतो. “नाकतो ा” मानसा ा
नाकात घुसून, घशातली लाळ खाऊन, फु ू स पी जीवन वृधीँनीलाच खलास करतो
आहे. माणूस मरतो कसा हे लाॅकडाऊन ने शकवले आहे. मग ही कोरोनामीठी कशी
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- दवाळी अंक २०२० आवळत गेली. हजारोचे आकडे वाचून, पा न वेदना मरगळू न गे ा. मरणाची दहशत
काय असते. माणूस आपले गाव शहर, र ामासाची नाती, आई, बायको, पोरं काय
असतात? ही कोण ा ेमावर जगत असतात. गाव मातीचा कनवाळू भाव ा कोरोना
यु ा ा चळकांडीने जगाला दाखवून दला.पोटापा ासाठी परदेशी मजुरांची होणारी
हेळसांड पा न.
“बरा आपला गाव ग ा” इथचं म . इथचं पोट भ . ही अ
वेदना शकवली.
मरणाचे सावट कसे असते? “लोकांनी जमायचे नाही. मौतीला जायचे नाही. ल
संमारभ फ नवरा, नवरी, सगळे कसे मा धारी. कोरोनाची ल ण, सनसनुन,
फनफनुन ताप, डो ात मरणाची आग, घशात कोरड, नुसती ढास. फु ू स नकामी.
ास घे ास ास. मनु जीव ख ास. “लाॅकडाऊन” कायम माती ा उदरात.
“उघ ा डो ांनी पहावे मरणं, मरणाचे धरण फुटलेले” आ ी घरात पण मरण दारात.
पडले बाहे र क , कोरोना आहेर. नाही टाळली गद त् कोरोनाची वद . लाॅकडाऊन लागलं
देश देवळातले देव र ावर उत न माणसाची सेवा क लागले. ख ा माणसात ा
देवाचे दशन झाले.
डाॅ र,
से वका, ां ा अंत रक सेवच
े ा अथ कळला. नतम क होऊन
ां ा सृजनशील मान सकतेला सलाम ठोकावा हे कळाले. काही नत लोकांनी
पोलीसांवर हात उगारले. काह ना ज ाची कोरोना आदल घडली. हातात बेडी पडली.
गुंडा ा झुंडीचे दहशती पंख कापले. घरातले सगळे वहारी घो ावर बसणारे ,
ज ा ाने वचारना क लागले. चाकरमा ांचे चाक ेक लावून घरातचं च ा मा
लागले. माय-बापाची वचारना क लागले. बरेच ल खोळं बले. काहीनी साखर
पु ात उरकून घेतले. लाॅकडाऊनने ंकार वेदनेचा दाखवला. गावाकडची ओढ, मरण
झोड, जीवाची खोड. कायम मोडू न टाकली. भाकरी ा भुकेचा थांग लागला.
महारा ा ा भुमीम े पोटभर ा करीता आलेले पररा ातले मजुरांचा थांग
लागला. हजारो कलोमीटर अंतर पायी जायचे आहे.पायीचं नघालेला जीवाचा तांडा,
ज ाळा गावाचा मनात घेऊन ा मरणमा ा लाॅकडाऊनने एकदाचं सोळा जीवां ा
भाकरीचं र ाळू न टाक ा. घरात बसून हे सारं भयानक, वदारक, मानवी जग ाचं
न सुटणारं कोरोना कोडं कळत होत. रोज ा मृ ूचा आकडा, मनाला भोवळ आणत
होता. “ जथे मती खुंटते तथून दैव सु होते.” ा लाॅकडाऊनने मानवाला काय
शकवले?
“अरेऽऽ मानवा तु
ेक बाबतीत नसगाला धारेवर धरतोस. सृ ीत ा अनेक
जीवाचा तू नायनाट केला. “अ त तथे माती” आज ही कोरोनाची ही महामारी थांबत
नाही. पण एक मा न
खरे आहे, “शु हवा पाणी, झांडानी मोकळा ास घेतला.”
सा ाच न ा नतळ वा लाग ा. या सृ ी ा नयं ाला ओझं कमी करायचयं.
णून कालचं ऑझोनचा आ ाला ऊजा मळाली. तो फु
त झाला हे कळाल.
“
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- दवाळी अंक २०२० आ क ज ाळा काय असतो ते कळालं भयान वागणारी माणस घरात थांबली.
लेकरा ा खेळात रमू लागली.
काही सनी कसे रांगेत उभी रा हली. “सोशल ड सग” ा कृतीचा वा वाशी
संबध
ं आला. माणूस णून जगा. घरात घरपण आले. क ेक दवस, वष कामासाठी
रहायचं, खायचं, ायचं मौज करायची. आई-बाबांना, पहायचं नाही. आज कोरोनामुळ
कळाले अनेक ाधी घेऊन जगणारे आई, बाबा, मुलगा बझी आहे . ाला वेळ
नसतो. असं सारं लपवतं आयु लढणारी. मुलं ह ाने “तैनाती फौजा” म ी हे कर,
म ी ते कर. मुलानो अ ासला बसा. शाळा नाही. आयु ात जे स ात कधीच
उतरले, न ते ते खरे झाले आहे. “परी ा र झा ा तर!!” आ ण परी ा संपत आ ा
हो ा. मुलांना उ ाळं सु ीचे वेध लागले होते.
अचानक “भारत बंद, टाळे बंदी, संचारबदी, आ ण “लाॅकडाऊन” हा श आला.
कोरोनानी कहर केला. घर, घरातील माणसे, ताणतणाव, रोजचे धावणे बांधले.
“पायखूटी” त डप ी हातभर अंतर, सॅनटाईजर, जगायचं तंतर” मनाने कोरोनासाठी
घालून घेतले. मुलांसाठी, घराकरीता “राबणारी माता, घरात ा तैनाती फौजा”
यां ा बरोबर लढताना ती खरी रं णरागीनी आहे. घरात ा संपूण व वधतेने नटले ा
पा ांचा तला अ भनय करावा लागतो आहे. पण तो खराखुरा त ा भावनेचा, त ा
माचा वचार या लाॅकडाऊनम े कळाला. घरा ा बाहेर पडू नका. कोरोना रा स
तु ाला मा न खाईल. तो फ मानसालाच मारतो. तो दसायला “काटे री ब डाचा,
पारशा एरं डी ा ब डा सारखा. ाचा माणसं माणूस मारायचा अवाका काय आहे.
गुणाकारीय प दतीने हा मुडदे पाडतो. खूप वेदना श ां ा पलीकडे क , कोरोना
कलेवर, मुडदा ेत, नातेवाईकाला देत नाहीत. कुठ ाचं मृ ूचा कोणताचं वधी नाही.
अंत वधी शासन करते. आपण भर ा डो ांनी लांबून पाहयचे. लाॅकडाऊनम े चोर
घाबरले, ाची ही उपास मार झाली. लोकं घरात कोरोना दारात, कशी येईल चोराची
वरात. घानेरडे कार, वनयभंग, बला ार, चोरी चपाटीला आळा बसला. घरात
घरपण नांदू लागलं. खटके उडाले काही घरात. हाताचे काम गेले, रोज ा जग ाचे
खा ाचे वांधे झाले. लोकं तराट उपाशी रा लागले.
घडीघडीतून “घडी” बदलली. न ा पढीला दशा मळाली. लाॅकडाऊन काय
असते? जग ाची आ ण मर ाची हमी नसते. संयमाने आ ण धाडसाने सामा जक
भान ठे वून वागले जगले तर, ा सृ ीचे नयम पाळले तर मानवी जीवाला धोका नाही.
झाडे लावा.पयावरणाचा समतोल राखा. पा ाचा यो वापर करा. आ ी सगळे ा
सृ ीला मारायलाचं नघालो होतो. ती न होणार नाही. कारण आपण खूप लहान
कृमी आहोत त ासमोर ती के ा ही कुचलून टाकू शकते मानवाला. ही शकवन
मळाली. सागर आज अंथाग नतळ होत गेला. सृ ी ा सृजनशीलतेलाच माणसाने
खूडून टाकले होते. आज रानावनातली भय भत जनावर मानसा ा समटी जंगलात
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- दवाळी अंक २०२० येऊन पाहता आहेत. माणूस गेला कुठे ?
“मोर, नाचू लागला. वाघ, सह व ीतून ग ी घालून गेले. प ांचा कल बलाट,
चम ाचा चव चवाट सु झाला. परदेशी प ीही रगाळले. धरणावर थ ाथ ाने
ओथंबले. शहराचे सुनसान सुसाट र े भयाण वाटू लागले. ग ी व ीत ा
माणसाला समजावने कठीण झाले. ाला काहीच कळे ना! मरणाचा कोरोना आजगरी
वळखा सरपटत बकाल व ीत घुसला. पटाट माणसं “पॉ झ ट ” होऊन येऊ
लागली. “ नगेटी ” होऊन पळू लागली. ही श ावली न ानं आली.
“लाॅकडाऊनने शक वले जग ाचे नवे त . महामारी, उपासमारी, उखळपांढरं ,
गावखेडयाची बघडलेली घडी, चंड बेरोजगारी. बेकारांचे भयावह ज थे. एकदमचं
कारखाने बंद, सारे आ ण सगळे चं ठ . होमक डी होऊन जगणे झाले ग . माणूस
मेला, ाचा सूय कायमचा बुडाला. या सृ ीम े वधा ाने माणू
नमाण केला.
माणसाला माणसाचे मह कळाले पा हजे. घरात घरपण रा हले न ते. माणूस
बाहेर ा जगाचा वचार करत होता. माणूस णून तू तु ा घरापासून दुरावला होता.
घर एक मं दर है! माणसाने नमाण केलेली मं दरं ही टाळाबंद झाली. ख ा देवाचे
दशन झाले. हे सारे एका “सोशल ड सग” ने केले.
मायबापाचे दशन घेऊन आ शवाद फुकटात ा. सा ांग दं डवत घात ाने डो ात
र ा भसरणासाठी चांगले असते. जु ा रती-भाती आठव ा, पा णे आले क , त ड
हातपाय धुऊन, ाना बैठक त बसवले जायचे. गुळ शगदाणे ायचे. हळद पाणी, गुळ
आ ण वेलची पूड घालून चहा के ा जायचा. आज आ ी अ
का होत गेलो हे
कळाले. आ ी आमचे र े चूकलो. माय-ब हण, नाते-गोते, नसग यां ाशीच नाळ
तोडली. नात क नाळ ाचे भान सुटले. घरात बसून जाग ाची स ता कळाली क ,
या सृ ी ा स दयाचा नाश करणा ा माणसा, शंभर वषात तूझी अ त झालेली असते.
हा कचरा झाडू न काढलाच पा हजे. लाॅकडाऊन केलाचं पा हजे. बघा बघा, ही सृ ी
कशी फुलून, खूलून आली आहे . ती आज भकास, उदास वाटत नाही. तचा सृ ीचा
नयम ती मोडत नाही.
माणूस जा च शेफारला होतां. माणूस हौ ा, नव ा, गव ा णून तो डगारला
होता. आज ाची खूरमुंढीचं केली. चारही मुं ा च .
“टांगा पलटी घोडे फरार” ज ाची फाटली इजार, आयु भर य बेजार” लाॅकडाऊन
पुढे ाला समजल क , पैसा, त ा, पत, इजत सब झुट है . ऐका णात माणूस
अछूत झाला. ाचा गवाचा इमला ढासळू न गेला. आला तसा गेला मातीमोल झाला.
कोरोना झाला तर, घरी नाही आला तकडेचं तुझा दफण वधी केला. मे ावर ही पाणी
अ ू नाही तुला. या लाॅकडाऊनम े अनेक जवळची नातेवाईक वारले. ांनी खरे
आ
क याना तारले. अंतया ेला नाही जाता आले. हजारोने लोकं मौतका मातम,
मौतका सोहळा, जनाजा हे सारं थांबलं. माणूस सृजनशील भाऊक, पण तो घाऊक
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- दवाळी अंक २०२० होऊन बैखूदीने वागतो आहे. आज ाची दमक डी झा ामुळे “जीव झाला येडा पसा
रात रात, जागूनी” सनी भैसूर दसू लागले. अध वेडे पसे झाले. सॅनटाईजरचा वास
“वाईन” सारखा येतो. ात काही माणात ते असते. मेले काही महाभाग.मरणाला
कारण नसते. वनाकारण मरण ओढते.
शहरात ा अज खुरा ात लोकं मरणं भयाने. लाॅकडाऊन झाले. कारण हा
कोरोना हातावर, कप ात, पायातील पाद
ात, कोरोना महाभंयर चटू क आहे.
गद चा तो मरणमा ा दद आहे . शक, खाशी, ढास, खोकला, थुंक आ ण गद तली
उबट दमक डी हवा. श ू एवढा बला क , स म, सू मुरदाड वषाणू. डो ात
घुसला तरी दसत नाही. णून घरात लपून छपून असले, नसले साबण, नेहमी हात
धुऊन मा न टाकायचे आहेत. “जो रा हलं घरात द , जीवदान मळले हो मो ”
आपणच आपले र क आहोत.
घरात रहा, सुर त रहा. लाॅकडाऊनने आ ाला काय शकवले, आ ी ॠषीमुनी ा
योग साधनेनं ाण साधना कम वली. आजही ती साधना सा केली जाते. तप
साधना गुफेत के ा जात होती. आप ाच घरात बसून कंटाळलो आहे , णून ान
साधनेसाठी, पु क घडवतात म कं. वचारांची मळते द कं. छ पती शवाजी
महाराजानी श ूशी लढताना जी नीती वापरली होती. श ू है राण होईल. ाला मारक
औषध तयार करणे चालू आहे.
“आले कती गेले कती संपले भरारा. भारत ा नावाचा कायमचं दरारा” समुळ न
तेची लस शोधून काढली. असे मी आ क भा करतो आहे. हे च आ क बळ माझा
देश मला देतो आहे. सारे देश कोरोना मु कर ाची ताकद मा ा देशात आहे. माझा
भारतीयांना तकार श ची देणं आहे. आ ी रडणार नाही, आ ी लढणार आहोत.
कोरोना बरा होतो. आ ाला आ व ास नमाण करायचा आहे आ ण खरोखरच
हजारो कोरोना
“ नगे ट ” होऊन घरी गेले आहे. लाॅकडाऊनने आ ाला लढ ाचे
शकवले आहे. माणूस गद चा हसा झाली होती. या समटी र ावर मोकळा ास
घेता येत न ता. जणू ा सृ ीचा आ ी आ ाचं काढू न घेतला होता. आज पहाटे
पहाटे कती शु हवा मळते आहे.
पण सोशल ड सगमुळे नाही फरता येत. सु वातीला खूप “उठाबशा” काढ ा.
आता ग ीवर, अंगणात फरतो आहे. मुलंही बाहेर खेळायला जात नाही. घरातचं
“मोबाईल”वर असं
गो ी खेळताहेत. ाना पु क वाचने आवडत नाही. पास
नापासाची चता नाही. एखाद यं चं लाॅकडाऊन ाव. दशाहीन भरकटाव अशी घरात
बसून बसून शहरी नमशहरी त णांची अव ा झाली आहे . लाॅकडाऊन हाटत नाही.
कोरोनाचा कहर थांबत नाही. शहरात कामासाठी गेलेले आप आप ा गावात
परतत आहे. साखळी खंडता खंडत नाही. काॅरनटाईन झालेले. संसगज फर ामुळे
आतां गावखेडे “कोरोनाने” रमाडू न, घोरमाडू न काढले आहे. पण मनाचा अद
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- दवाळी अंक २०२० व ास आहे . उ ाचा सूय हा उ ल भ व घेऊन येणारा आहे. आ ी हारलो नाही,
हादरलो, तरी घाबरलो नाही. अनेक यु ाचा त डवळा आ ी पा हला पण ो को
ा
आ ाला आ
ा वनात लपायला लावतो आहे.
“कु ा अ
ा वनात, कोरो ा बसला ग”
जहर परथमीला झालं, मानसाला डसला ग”
या जगाला वेठीस धरलं. लाॅकडाऊन झालं पण हा सूय कधीचं झाकाळू न आला
नाही. धूळीचे लोट नाही. आभाळ ा डो ात कारखा ाचा धूर नाही. आॅझोनचा
वायूचा थर कमी झाला होता तो भ न नघाला. न ाचे पाणी, नतळ झाले
ड गरा ा मुकूटावर नवी झळाळी आली आहे. झाडां ा नाका त डात धुरकट धूवा
आता घुसून बसत नाही. धुळीचे चंड माण होते. सारा आसमंत धूळीने माखून
जायचा. कारखा ाची काजळी सव जीवांची नाकं काजळू न टाकायची. आज झाडं
झुडपं, वनराईचं प पालटले आहे. हे लाॅकडाऊनने शकवले. उघ ा डो ांनी पहा.
नसगावर दया करा.
“ बब ा घरात घुसला” तो तहानेने ाकुळ होता. ा ाचं त डचं पाणी
माणसाने समट ा जंगलासाठी घरे बांधायला वापरले. खोल व हरीत पडला तो
तहानेसाठी आज कळाले माणसाने वटवाघळाना ही सोडले नाही. काय खावं? काय
ावं हे आप ा पुवजानी सां गतले आहे. माणूस अ वचारी होत चालला. दबा ध न
बसले ा वषाणू सावजाला आ ी हारवणारचं आहोत. कारण हा “महाभारत” आहे.
लाॅकडाऊनमुळे कळाले क , जे ा जे ा या पृ ीला रा साने अघोरी कृ केले, ा
दै ांचा नाश झालाचं पा हजे. रोज वतमानप ा ा कपाळावर छापून येयचे. अ
वयीन मुलीवर, चार नराधमांनी आळीपाळीने हे कोरोना, हे लाॅकडाऊना आता नश
वेदना आहे .
“ नणभया ते कोपड ” सारे कळाले या मायभूमीवर ांनी अधम केला, र सांडले
ाला नंतर अ ू ही नशीब आले नाही. या लाॅकडाऊन काळात सारे जाऊन बसले
बळात. गद त जाल तर फसाल कोरोना ा गाळात. घरात बसून कंटाळला होता असं
नाही. पण माणूस कळाला. “अघोरी” भंयकर, वषारी होऊन दं श करणारा. ाला
भाकरीचे मोल जे ा कळे ल ते ा नवी पहाट झालेली असेल. या मातीचे खूप मोठे ॠण
आहे. जणे अनेक महान र ाला ज दला. या सृ ीचे मारेकरी होणारेच महामारीचा
वचार सोडू न लाॅकडाऊन का वाढव ा जात आहे. णून र ावर उतरत आहेत.
ा सवाचा वचार करणारा नराकार पाहत आहे. ा अधःपतनाचे आपण सा ीदार
आहोत. लाॅकडाऊन थांबेल पण उभा महारा टँ कर मु झाला नाही. वृ ांची तोड
थांबली नाही क , वाळू उपसा थांबला नाही.
बारोमास खळखळणा ा न ा जीव तोडताना दसतं आहे. हा वचार मनात
येऊन जातो क , कोरोना नंतर सुख समृ ी नांदवायची असेल तर, न ा जोड क
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- दवाळी अंक २०२० राबवायलाच पा हजे. झाडांची झाडं सं ा, लोक सं े ा माणात वाढली पा हजे.
एका माणसाला चार झांडाचा ऑ ीजन लागतो. आज माणसं तडफडू न मरतील
इतक उ ा वाढली आहे . घरात बसून हे वचार मनात डोकावून आले. आता आमची
जीवन शैली बदलली पा हजे. दघ लाॅकडाऊनने शकवले क , तु आता खंबीरपणे
ठाम उभा उभा रा हला पा हजे हे छूपे यु आहे. आता बेसावध वागून चालणार नाही.
मा , सॅनटाईजर, हातभर अंतर, शेकहँ ड, गळाभेट, कुठे ही थुंकणे, चंड गद करणे.
नको तथे जाऊन उघ ा वरचे खाणे, आ ाला ताळतं च रा हले न ते. कोरोनाने
ता ावर आणले. ही साखळी न संपणारी आहे . ती तोडलीच पा हजे. मी माझे घर,
मी सुर त, माझा माणूस सुर त. मीच माझा र क. कोरोनाला नाही होऊ देणारं
भ क. कपडे झटकून काढावेत असे या कोरोना ायरसने या समकालीन “मनु ”
उं दराला त डात ध न हजाडू न काढले आहे .
मांजर त डात ध न उं दराला जीवदान देते. “ ा बेटे आईस कर.” बाहेर आला क ,
मुडदाचं. लाॅकडाऊनम े जे अ तशहाणे होते ते सुजन
ू चं ज ाचे “काॅरनटाईन” झाले.
खूप शकवले ा कोरोना यु ाने. एका दगडात, एका फट ात हजारो
ांचे प ी
जायबंदी केले.ल समारं भ, व वध पा ा, ज ोष, धांगड, धगाणा, पा ासारखा
पैसा खच करणे. अ ाची नासधूस. सोशल ड सगमुळे आळा बसेल. सभा संमेलने,
शाळा, महा व ालये, दवाखाने, बस ॉप, रे े जं न, एकून वाहतुक ची क डी होत
होती ाला खळ बसली पा हजे. आ ी पा हले रोज अपघाती मरताना लोकं तर
पा ावाचून मु ा ा ांना तडफडताना. हा साराचं जीवघेणा खेळ थांबलाय. आता
माणसंच लागणं झाली क , गुमाणं मरताहे त. पुव क ब ाना लागणं ायची. आता
ो जीवघेणा कोरोना. णून खूप शकवले रे माणुसं होमक डी झाला. ाला
अ
ाची जाणीव झाली. हा सारा मायेचा पसारा आहे. जवळचे आप ाला जवळ
करीत नाही. आप ा ेतावर रडायला, शानात ायला ही सरकारी देवदूत. हे
लाॅकडाऊन ने पाहायला शकवले. घरातील जी छोटी मोठी कामे असतात ‘अंगण
झाडू न घेणे, रांगोळी टाकणे, कपडे धूण,े फरशी पुसणे, सकाळीच उठू न घरकामाला
लागणे या सा ा गो ी करीता आप ा मायमाऊली ा माचा वचार कळाला. रांधा
वाढा, उ ी काढा याचे मोल कळाले लाॅकडाऊनमुळे. णून
“झाली माणसाची “होमक डी, जीव अनुकूचीदार झाला.
जभाळ ा या मनाला, कसा “कोरोना” कळाला.
“जीव घे ा कोरोना चे, झाले भेसूर थयमान
आता तरी नीट वागा, नको भूमीला बेईमान”...
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सं

ाराची शाळा

गाव टु मदार माझे
जसे
ांचे नगर
बाल सं ारांची शाळा
वाटे देवाचे मं दर ॥१॥
मं दरात गु माझा
शोभे देवता सुंदर
सुगंधती मुले -फुले
धूप-दीपात कपूर ॥२॥
गावा लगतच मा ा
ओढा वाहे झर झर
ा नयेचा वाहे पूर
गाव व ेचे माहे र ॥३॥
सासू सुना माय लेक
जसा भेटला आहे र
दर माझा भाऊराया
ेम ओसांडे बाहेर ॥४॥
- मोहन सोनवणे / पपळनेर
मो.- ९४२३२८७८३५.
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|| मन ||
दोन हाताचा देह
ात सुंदर मन
ेकाने जपावे
सुंदर हे जीवन

ेम लुटावे जीवनात
ेमची मळे ल सदैव
दुःख सुख कमी
अ धक आहे मानव

णभ गुर आयु
कुठे ही रामभरोसे
चार दवस जीवनात
जोडावे चार माणसे

मानसाच मन ेम
कळे ल वळे ल
ाणीमा ावर दया
ते ाच समजेल

सकारा क वचार
असावे सोबतीला
करावे मनाने वहार
धरावे माणूसक ला

एकाठाई ना वसे
मनास भटकंती
वृ त ण
सारखीच सवा गती
- राजेश व ाडे / कसुरा
मो.- ९९२११२५२३९
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िफटनेसचा फंडा !

“गुडमॉ नग पंत !”
“नम ार, पण आज तुझा आवाज एकदम रडवेला का आ ण
खांदा कशाला चोळतोयस तुझा?”
“काठी लागली पंत, डो ाच खां ावर नभावलं, तुम ाकडे
आयोडे
असेल तर ा जरा.”
“देतो देतो, पण सकाळी सकाळी बायको बरोबर भांडण..”
“नाही हो पंत, जोशी काकूंची काठी लागली.”
“जोशी काकूंची काठी तुला कशी काय लागली ?”
“अहो हा सगळा ा केळकर काकांचा फटनेस फ़ंडयाचा ताप.”
“आता यात केळकर कुठू न आला ?”
“सांगतो सांगतो. तु ाला मा हतच आहे स ा सग ा जम वगैरे बंद आहे त
आ ण सगळे च आपाप ा घरी अडक ामुळे...”
“तू मूळ मु ावर ये आधी, उगाच पा ाळ नकोस.”
“हां, तर घर बस ा आ ण चाळीत फ न करायचे काही ायाम कार केळकर
काकांनी काही लोकांना शकवले.”
“बर, पण ात जोशीणीचा काय संबंध?”
“पंत केळकरांनी जोशी काकूंना शाळे त जसे काठीचे हात फरवायला शकवतात
तसे काही कार शकवले.”
“पण त ा काठीचा आ ण तु ा खां ाचा...”
“अहो पंत ाच काय झालं, आता जोशी काकू चाळभर, धु ाची काठी घेऊन
दो ी हाताने फरवत फरत असतात.”
“काय सांगतोस काय, अ
ा चाळभर ?”
“हो ना आ ण ां ा काठीचा साद मा ा माणेच अनेकांना बसून चाळीत
भांडणांचे जंगी सामने सु झालेत.”
“अरे बापरे !”
“इतकंच नाही काकूं ा काठीने चाळीतले सावज नक दवे पण फुटले ते वेगळे च.”
“काय बोलतोयस काय ? सगळे सावज नक दवे...”
“फुटले आ ण ाव न होणारी चाळक ांची भांडणं सोडवता सोडवता, माझ डोक
फुटायची पाळी आ े.”
“बर बर, मी असं करतो तुला आयोडे
बरोबर अमृतांजन पण देतो मग तर
झालं?”
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- दवाळी अंक २०२० “पंत इथे माझी काय हालत झा े आ ण तु ाला वनोद सुचतायत !”
“यात कसला वनोद, तु ा दुख ा खां ासाठी आयोडे
मागायला तूच आला
होतास आ ण आता तुझ लोकां ा भांडणामुळे डोक फुटायची वेळ आ े णालास
णून मी तुला आपण न अमृतांजन..”
“खरच आहे ते, अमृतांजन पण लागेलच मला, कारण तु ाला अजून बव काका
आ ण साने काकां ा भांडणा ब ल...”
“आता ते दोघे कशाला भांडले एकमेकाशी ?”
“इथे पण केळकर काकांचा फटनेस फ़ंडाच कारण झाला.”
“तो कसा काय?”
“पंत ां ा फटनेस फ़ंडयात दोरी ा उ ा पण हो ा.”
“हो, तो पण एक चांगला घरगुती ायाम कार आहे खरा.”
“पंत, सानेकाका ां ा घरात दोरी ा उ ा मारत होते आ ण ाच वेळेस
खाल ा मज ावरचे बव काका जेवत होते !”
“ णजे दोघेही आपाप ा घरीच होते ना, मग भांडणाचा संबध
ं आला कुठे ?”
“अहो पंत साने उ ा मारायला लागले क खाली ब ा ा ताटात ां ा
स लगची माती पडायची !”
“अरे चाळीस वषात चाळ खळ खळी झा ावर स लग मधून माती नाहीतर काय
सोन पडणार आहे? तूच वचार कर णजे झालं.”
“हो बरोबरच आहे पण ामुळे बव काकू आ ा मा ाकडे तणतणत. मी काकंू ना
टलं, बव काकांना ताट घेऊन दुसरीकडे बसून जेवायला सांगा.”
“बरोबर आहे तुझ, मग ?”
“ ावर बव काकू मला णतात कशा ‘ती ांची जेवायला बसायची रोजची जागा
आहे, दुसरीकडे बसून जेवलं तर ांना जेवण जात नाही’ आता बोला ?”
“अरे बापरे, असं णाली बरवीण ?”
“हो ना, वर मला सांगायला लाग ा ‘तूच सा ाला सांग उडया मारायची ांची
जागा बदलायला’ आ ण गे ा तरातरा नघून घरी.”
“मग तू काय केलंस ?”
“काय करणार, गेलो साने काकांकडे, झाला कार सांगून ांना टलं, तु ी
ीज जरा तुमची दोरी ा उ ा मारायची जागा बदलता का ?”
“मग काय णाला सा ा?”
“साने काका णाले ‘मी मा ा घरात कुठ उ ा माराय ा आ ण कुठे नाही
हे मला सांगायचा कुणाला अ धकार नाही. तूच ब ाला ाची जेवायची जागा
बदलायला सांग.’ असं णून मा ा त डावर धाडकन दार लावले ांनी.”
“फारच पंचाईत झाली असेल ना तुझी ा वेळेस.”
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- दवाळी अंक २०२० “हो ना, दोघेही वयाने मोठे आ ण ह ाला पेटलेले.”
“मग कसा काय माग काढलास ातून तू ?”
“माग कसला काढतोय, घरी येवून म ताणून दली. पण पाच म नट आडवा
पडतोय न पडतोय, तोच दाराची कडी वाजली.”
“उगाच तुझी झोप मोड झाली ना, पण दारात कोण आलं होत तुझी झोप मोडायला?”
“अहो दार उघडू न बघतोय तर काय, प ह ा मज ावर ज ाशेजारी राहणारे
राणे काका, रागाने लालबुंद होऊन दारात उभे.”
“आता रा ाला राग यायच काय कारण?”
“मी वचारलं राणे काकांना, तर मला णाले वर ा कोकणे काकांनी ांची झोप
मोड चालवली आहे, ज ाने सारखं वर खाली जाऊन येवून.”
“जाऊन येवून णजे, मी नाही समजलो.”
“पंत हा पण केळकर काकांचा फटनेस फ़ंडा.”
“ णजे ांचे भांडण पण केळकरा ा फटनेस फ़ंडया मुळे झाले क काय?”
“हो पंत, केळकर काकांनी कोकणे काकांना घरी बसून बसून ांचे वजन
वाढ ामुळे आ ण घुडघे दुखत अस ामुळे, जने चढ ा उतर ाचा ायाम
सां गतला होता करायला.”
“बरोबरच आहे केळकराच आ ण तुला दुसरा एक उपाय सांगतो गुडघे दुखीवर.”
“पंत इथे मी कशाला आलोय आ ण तु ी मला....”
“अरे ऐकून तर घे, गुडघे दुखत असतील तर कमरे ए ढया पा ात रोज अधा तास
चालायचं, घुडघे दुखी कुठ ा कुठे पळू न जाईल बघ तुझी.”
“आता मीच पळतो पंत, तुमचं बोलण ऐकून माझ डोक खरच फुटे ल क काय अस
वाटायला लागलं आहे .”
“सॉरी सॉरी, पण कोक ा ा ज ाने खालीवर जा ाने, रा ाची कशी काय
बुवा झोप मोडायची, ते नाही समजलं !”
“अहो कोकणे काकांचा अज देह ज ाने खाली वर क लागला क आप ा
चाळीचे आधीच जीण शीण झालेले लाकडी जने...”
“दाण दाण आवाज करायचे आ ण रा ाची खोली ज ाजवळ अस ामुळे
ा ा झोपेचं खोबरं ायच, बरोबर ?”
“बरोबर पंत, ामुळे ा दोघांचे पण कडा ाचं भांडण झालं आ ण दोघेही
मा ाकडे एक मेकांची त ार घेऊन आले आ ण....”
“तू नेहमी माणे मा ाकडे यावर उपाय सुचवा णून, काय खरं ना?”
“हो पंत, तु ीच चाळीत सग ात जुने जाणते आ ण अनुभवी....”
“नेहमीची म ाबाजी पुरे ! आता मला आधी सांग, आप ा चाळीतले योगा
शकवणारे गोरे गु जी स ा चाळीत.....”
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- दवाळी अंक २०२० “नाहीत ना, ते म तंरी गावाला गेले आ ण स ा ा प र तीमुळे गावालाच
अडकलेत.”
“बर बर आ ण योगासन पण कुणा ा तरी देखरेखी खाली केलेली बरी, नाहीतर
उगाच कोणाला तरी ाचा ास पण होऊ शकतो.”
“मग कसं करायच आता पंत.”
“अरे मी असतांना कशाला घाबरतोस. उ ा ा उ ा एक प क काढ, चाळ
क मटीचा अ
णून.”
“बर, पण ा प कातून काय सांगायचं लोकांना?”
“लोकांना सांगायचं क कोणीही केळकराचा फटनेस फ़ंडा वापरायचा नाही.”
“मग पंत लोकांनी फट राह ासाठी काय करायच?”
“माझा फटनेस फ़ंडा वापरायचा !”
“तुमचा फटनेस फ़ंडा, णजे काय पंत?”
“काही नाही, ा लोकांना या लॉकडाऊनम े फट रहायच आहे ांनी आपाप ा
घरात रोज सकाळी फ बारा सूय नम ार घालायचे, ब .”
“ ानं लोक खरं च फट राहतील पंत?”
“यात तुला शंका ायच कारणच नाही.”
“ते कसं काय पंत?”
“अरे शा शु प तीने घातले ा
ेक सूय नम ारात सगळी योगासन
समा व असतात, हे मा ह े का तुला?”
“नाही पंत, पण लोकांना शा शु प तीने सूय नम ार घालायला....”
“मी शकवणार आ ण
ेकला सांग, क घरात रा न ांना ांना फट रहायच
ांनी....”
“पंतांना भेटून शा शु सूय नम ार कसे घालायचे ते लवकरात लवकर शकून
ा आ ण....”
“केळकरा ा फटनेस फ़ंडयामुळे होणारी चाळीतली भांडणे टाळा.”
“ध आहे तुमची पंत !”

- मोद वतक / सगापूर
मो.- 9892561086
+6594708959
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- दवाळी अंक २०२० सा ह

-

मैदा बफ

1) १ वाटी मैदा .
२) १/२ वाटी पठीसाखर.
3) चमुटभर खा ाचा हरवा रं ग.
4) १/२ चमचा वेलची पूड.
5) १/२ वाटी तूप.
6) १ चमचा ाय टस.

कृती -

1) थम ऐका पॅनम े अधा वाटी तूप घालून मैदा १/५ म नटापयत मंद आचेवर
परतून ा. आता तूप ब ाच माणात वर आलेले दसेल. आता गॅस बंद करा.
2) भाजलेला मैदा थोडा कोमट झाला क , ात वेलची पूड आ ण पठीसाखर
घालून छान म
करा ापैक अ ा मै ा ा म णात १ चमचा भजलेला हरवा
रं ग घाला व परत ते म ण १ म नटापयत शजवून ा.
3) आता एका टीन वर बटर पेपर ठे वा.बटर पेपर नस ास ऐका चौकोनी
भां ाला तूप लावून ा. आता ावर थोडे ाय फु स पस न ा व आधी मै ा ा
म णाची ऐक लेअर व परत दुसरी हर ा रं गाची लेअर घाला.
4) परत वरती थोडे ाय फु स घालून बफ अधा तास म टपरेचरवर सेट होऊ
ा.
5) अ ा तासानंतर सुरी ा सहा ाने मनासार ा आकारात बफ कट करा.
अ तशय कमी सा ह ात बनणारी उ ृ चवीची मैदा बफ तयार.

-अ

नी मरकड / कासार पपळगाव
मो.- ९५७९१०४८९९
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- दवाळी अंक २०२० -

राहू शकतात

कतीही वचार
डो ात रा शकतात
कतीही
ं
डो ात रा शकतात
कतीही ास
नाकात रा शकतात
कतीही श
त डात रा शकतात
कतीही र
कानात रा शकतात
कतीही य
हातात रा शकतात
कतीही सुख, दुःख
मनात रा शकतात

कतीही वेदना, गो ी
पोटात रा शकतात
कतीही माग
पायात रा शकतात
कतीही गुण, अवगुण
माणसात रा शकतात
कतीही चुका, अ ू
रागात रा शकतात
कतीही आठवणी, मा
ेमात रा शकतात
कतीही संघष, आनंद
जीवनात रा शकतात
कतीही संकटं , संधी
नसगात रा शकतात
- नर वाकोडे / जळगांव जामोद
मो.- ९४२१४६५८५४

52

“ ि म व िवकास” संपादक - मंगेश िव ल कोळी, मो. 9028713820

26

- दवाळी अंक २०२० -

एक बार पंखाव नी
िफरो तुझा हात
एकदा तरी खडक मधून
दसो तुझे हसरे मुख
शेवटचे गा ाणे माझे तु ा
पु ात

पुलाव न अनोळखी कुणी
मा ा समो नी जाई
घाईघाई
तु ा ललाटी असेल कोण
ीमंत ||२||

वे ापरी उगी वागलो
भो ा शंकराशी भजलो
कधी वनाम े फरलो कधी
रमलो बागेत
एक भाव भोळा मी आगळा
येईल का तुला कळवळा
सारी गायराने अन भुई
सादा वना कसा येऊ तु ा
नाही नाही ते चाललो पायी सहवासात ||३||
तु ा वना न ते कोणी
मा ा मनात ||१||
- दादासाहे ब सादोळकर / बीड
मो.- ९५४५९१६८१५
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- दवाळी अंक २०२० -

ग ड पुराण

ही कथा आहे मैतीची. ा गो ीला हदू सं ृ तीत खूप मह
आहे. ही गो आपलं मह हरवतेय. मानवी आ ाला आप ा
कमा ा जोरावर ग कवा नक येथे जागा मळते असे मानले
जाते. पण या नका ा यातना कमी ा ात णून मैती नंतरही
काही वधी करावे लागतात असे मानले जाते. पण आता हे वधी
जणू पोरखेळ बनले आहे त. शहरात आता शानभूमीत एक
माणूस असतो जो पैसे घेऊन मैत वधी क न घेतो.
अशाच एका अमरधामात राहणार हे कुटुं ब आहे . धमा आ ण सा व ी या दा
ाला
करण हा एकुलता एक मुलगा. धमा मैतीचे सव काम करऊन घेत असतो. याकामात
बायको सा व ी व मुलगा करण जमेल तेवढी मदत करत असतात. मुलाला हे काम
काही पटत नाही. ाला नेहमी
पडतो क , ‘कुणी वचारल क तुझा बाप काय
काम करतो?’ तर काय सांगायचं. क “आपला बाप रोज नवीन सरन रचतो आ ण ते
वझेपयत तथे उभा राहतो.”
अशीच एक सकाळ. एका मैताचा वधी सु होतो. मयत
चा मुलगा शकलेला
होता. ाची बायकोही आज ा मॉडन समाजातली मुलगी. मयत
ची वय र
बायको, ही साधी सं ृ ती, ढी, परं परा मानणारी असते. तेथेच पाच-दहा बायांचा
घोळका जोर-जोरात रडत असतो. मयताची बायको मा ंदका देउन रडत असते. तेथे
मयता ा मुला ा आ ण सुने ा डो ात थोडे सु ा पाणी दसत नाही. मुलगा फ
परं परा माणे रीत पाळायची णून वधी करत असतो. धमा हा वधी ा ाकडू न
करवून घेत असतो. धमाचा मुलगा करण कोप ात उभा रा न हे सगळं बघत असतो.
सा व ी घरातून शजलेला भात घेऊन येते. तथे तला करण दसतो आ ण ती
ाला णते क , ‘काय कोप ात उभा राहतोय, चल ोरं उ ा तुलाच करायचय हे
समद.’ सा व ी करणला समोर नेऊन बसवते. तेव ात मयता ा ना ातील एक
बाई सा व ी जवळ येते आ ण णते, “अग... हा भात तर बाहे र सीजवावा लागतो,
घरातला चालत नाही.” सा व ी तला हळू अवाजात उ र देते. “अग बाई... यांना
काय कळतंय? शकलेली भुत ही. आपण सांगू ते करतील. ांना काय? भाताचे
गोळे दसले क , काम झालं. मग ते कुठू नही येवो, ाचा काही फरक पडत नाही.”
सा व ी समोर जाऊन ा भाताचे गोळे क न पं डताला देते. वधी पुढे सु होतो.
धमापूण व ध करवून घेतो. वधी झा ानंतर, मयताचा मुलगा पाक टातून काही पैसे
काढू न धमा ा हातावर टे कवतो आ ण लगेच सगळे नघून जातात. सवाना कामावर
जायची घाई झालेली असते. सगळे गे ानंतर धमा ा रडणा ा पाच-दहा बायांना
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- दवाळी अंक २०२० ा ा रोजंदारीचे पैसे देतो. त ा तेथे सा व ी येते आ ण ा बायांना णते क ,
“आजचे काम नाव एवढ चांगल झाल नाही. आज ा सार ा रोज रडत रा ह ा
तर तुमचा धंदा पण बंद पडायचा. तुमचे खायचे वांदे होतील आ ण हे काय? आज दोन
जनी कमी आ ा. सग ा येत जा. नाहीतर आ ाला दुसरी गँग शोधावी लागेल.”
अस दरडाव ावर ा गँगची मुख असले ा बाईने कबुली दली व पुढ ा वेळेस
सवचजणी हजर राहतील याची शा ती दली. बदागी घेऊन ती नघून गेली. सा व ी
मुलाला घेऊन घरात गेली. धमा मा जळ ा ेताजवळ उभा राहीला होता.
दुस ा दवशी सा व ी घरात एकटी बसलेली होती. ती ंथ वाचत असते. तेव ात
करण तेथे आला. ा ा चेह ावर
च ाचे भाव होते. जराशी नाराजीही होती.
ाने आईकडे बघीतले आ ण आईला वचारले, “काय वाचतेस ग आई.” आई णते
“गीता वाचते बाळा.” ते ा करण णतो “काय जे ा ते ा असलेच ंथ वाचत
असतीस. तुला काय भेटतय यातून? यावर आई ाला णते, “उ र”. तो वचारतो
“कसलं?” तर आई णते, “संम ा ांचं. जे माणसांना पडतात.” तो णतो “होय
का?” आई णते, “होय.” ते ा जरा वेळ शांत बसून करण आईला वचारतो, “आई
आपण हे काम के ापासून करतोय ग?” आई णते, “कसलं काम”? तो णतो
“हे सरन रचायचं ग.” आई सांगते, “आरं तुझा बा, आजोबा, णजे मी जे ापासून
ा घरात आले ना त ापासून सगळे हे च काम करतात. कारं ? आदेश णतो “काय
नाही” परत जरा वेळ शांत बसून आदेश आवेशाणे णतो, “आई मी नाही हे काम
करणार बघ.” आई णते, “कारं ”. त ा करण णतो क , “मला लाज वाटते या
कामाची. शाळे त पोरांना
वचारले क तुमचा बाप काय काम करतो णून.
सगळी पोरं उ र सांगतात, “माझे बाबा डा र आहेत, माझे बाबा श क आहे त,
पण मला काय सांगता येत नाही, क माझे बाबा काय करतात ते. काय सांगू?
मी नाही करणार हे काम मोठे झा ावर.” ते ा आई ाला सांगते, “तुला काय
वाटत? तुझा बाप काय छोट काम करतोय? आर तुझा बाप काही लहान माणूस
नाही.” यावर करण वचारतो, “कसं काय लहान माणूस नाही, कोणत उदारतेच काम
करतोय?” ते ा आई ाला एक गो सांगते, “ऐक बाळा, ह र ं नावाचा एक राजा
होता. तो स वचनी राजा होता. तो कधीच कमाला मागे हटला नाही. कधी खोटं
बोलला नाही. सग ा अडचण ना सामोरं गेला. कधी वळू न माग बघीतलं नाही.
एकदा ऋष न ाची परी ा ायचं ठरवलं. याला हरवायचं. राजा ा आयु ात
अडचणी आणायला सु वात केली. राजा भकारी झाला. जंगलात गेला. काय काम
नाही मळाल णून सरन रचायचं काम केलं. एक दवस असा आला क , ा ाच
पोट ा पोराची मौत ा ा डो ासमोर ा ाच हातान पुण करता आली नाही.
आन तरी राजा रडला नाही. शेवटी ऋषी वरमला, ाने राजाला नमन केलं.” हे ऐकुन
करण हे टाळ ण ा रात णाला, “ णजे माझा बा बी राजा ह र ं आहे य.”
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- दवाळी अंक २०२० आई ा ावर रागावली करणचा कान धरला.
दुपारी करण घरात काही शोधत असताना ाला एका संदूकावर पडलेला एक
ंथ दसतो. तो ाचं नाव वाचतो, “ग ड पुराण” ावर ाला व ू आ ण ग डाचे
च होतं. ाची उ ुकता वाढली. ाने आईला वचारले , “ य ग आई… काय
आहे हे”? ते ा आई वचारते, “आता काय सापडलय तुला, हे य? हे ग ड पुराण
आहे.” ते ा करण आईला णतो, “भारी दसतय ग मी वाचू...” आई ाला
णते, “नाही तू नको वाचू, हे फ घरात कोणी वारलं ना... क मग ा दहा
दवसातच वाचत असतात, आ ण हे वाच ाचा सवाना अ धकार नाहीये. हे घरात पण
ठे वत नाहीत. पण ते पं डत वसरले काल. तु ा बाबांसोबत उ ा परत ायचय ते.”
तर करण आईला
करतो, “पण यात नेमक काय आहे ग?” आई सांगते, “एकदा
ग ड व ूला
करतो क , “ भू मला नरकाब ल ऐकायचय. मला सांगा नरक
कस आहे ? एक माणूस नरकात कसा जातो? ाला काय यातना होतात? ते ा व ू
ग डाला सांगतात आ ण हे समदं या ंथात ल हलेलं आहे .” करणला ग डपूराण
वाचायचा मोह झाला. तो आईला णाला, “एकदा वाचू दे ना मला. असं काय
होणार आहे लगेच ंथ वाच ाने.” आईने ा ा हातातून ंथ हसकावून घेतला
आ ण ाला णाली, “एकदा नाही टलं क नाही बस.. डो ाला क ई क
नकोस. आधीच लय काम आहेत मला. जा तु ा बापाला लाकडं फोडू लाग जा …”
करण नकार देत नघून जातांना णाला, “मी नाही करणार टलं ना हे काम तु ीच
करा…” ते ा बाहेर जाणा ा करणला ओरडत आई णते.. “हो खायला नाय भेटल
ना…. क सणातली राख खावा लागन मग….”
दुस ा दवशी राख सावर ाचा वधी असतो आ ण मयताताचा प रवार नदीवर
राख घेऊन येणार होता. सा व ी नदीकाठी एकटी बसलेली असते. सा व ी वचारात
म असते तेव ाच धमा तेथे येतो.. “तू अजून इकडेच हायेस य. ती लोक येतीलच
आता राख घेऊन. अशी एकटी का बसलीस ? अन य, काय वचार करायलीस.
असल काय आभाळ कोसळू न पडल णायचं? ते ा सा व ी उ र देते, “आभाळ
कोसळ ापरीच दडपण हाय मनावर.. आपलं पोर णतय, महा बाप काय काम
करतो हे सांगायची मला लाज वाटते, मी पुढे हे काम करणार नाही दुसरे काही बी काम
करीन..” धमा णाला, “ ाला शाळात घालूनच चूक केली मी, पोर शकलीना
क , आशी आई-बापा ा कामाची ई त राहत नाही. तुलाच लई पुळका होता. तुच
णायची जाऊ ा, दहावी-बारावी पोरग शकलेल असलं ना, तर मग बर णत.”
ते ा सा व ी णाली, “मला कुठ वाटलं शकला क तो अस करे ल णून.
ावर धमा समजूती ा रात णतो, “ ाला अजून नाही कळत क आपलं
काम कती मह ाचा आहे ते, आपण जर नसलो ना क ही ेत जाळू न नाही सडू न
झूरतील. संमदीकडे ेतांचा ड गर लागेल. झाडाझुडपां ा जागेवर हाडांचे सापळे
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- दवाळी अंक २०२० उभे राहतील. नदी ा काठाला दगड नाही माणसांची मुंडक राहतील. ज ापणीच
नरकात आ ासारखं वाटे ल. ाला आता नाही ग कळणार. ा दवशी ा ा
बापाच सरन रचायला कोण नाही ना सापडणार ा दवशी अ ल येईल ा
कार ाला.” ते ा सा व ी धमाला रागावत णते, “असं आपशकूणी बोलू नका.
तु ाला तर कायच कळत नाही”. धमा थोडा शांत होतो. आण् ाला आठवते क ,
राख पा ात सोडायला मयता ा घरचे येतील. तो लगेच सा व ीला णतो, “बर
ते जाऊदे ते लोक येतील लगेच. चल लवकर, नाहीतर आप ा हाताला कायबी
लागायचं नाही.” मयताचा मुलगा आ ण ाची बायको, आई राख वहायला तथे
येतात. नदीवर कोणीतरी राख पा ात सोडायला आलेले पा न तेथे लगेच ठरा वक
लोकांची गद होते. सगळे ओरडतच येतात. “हे चला… माल आला रे…” लगेच
काही जण समोर येतात, “या... चला तकडे चांगलं वाहतंय पाणी…” आ ण ांना
आडवत दुसरे काही जण णतात, “नाही... तकडे माग ाच म ह ात एकजण
घस न पडला होता. बचा ा ा पायाच हाडू क मोडल वो. इकडे या... तकडे पाणी
जरा हळू वाहते.” तेव ात एकजण णतो, “पाणी तुला इचा नच वाहतय न .
बघ मी हळू हळू चाललोय.” प हला ाला उ र देतो. “ए... कचक च क नको
आ... डो ाला.” धमा तथे येतो आ ण सग ांना णतो, “चला नघा ईथून, ते
मा ासोबत आलेत…” धमा सोबतची माणसे तथे थांबतात. बाक चे नघून जातात.
“चला रे... हा काय ज ा हाय त र आप ाला धंदा क न देत नाही.” सगळे जण
थोडं लांब जाऊन थांबतात. धमा ा मयता ा मुलाला णतो, “चला दादा... या
पुढ... सगळे जण पा ा ा कमी वाह असणा ा जागेवर जातात. धमाची माणसं
पोत नदीत घेतात. राख पा ात सोडायला सु वात करतात. ा राखेत काही च र
सापडते. तर एका ा हाताला सो ाची अंगठी लागते. तो ती पटकन त डात टाकतो
पण हे सगाळ मयता ा सुने ा ानात येतं ती आप ा नव ाला णते, “काय हो
आंघोळ घालतानाच टलं होतं ना अंगठी काढू न ा णून.” तर तो मुलगा णतो,
“जाऊ दे ना आप ाला काय कमी आहे ? गेली तर गेली अंगठी.” ती णते, “काय
कमी आहे ….?”
एक कडे राख पा ात सोडायचं काम सु असतं. धमा ा मयता ा प रवाराला
तीळ वा न, हातपाय धुऊन यायला सांगतो. सगळे आटोपतात... आ ण मायताची
बायको मयता ा जु ा कप ांची पशवी काढते. ते ा मा शांत झालेली गद
अचानक उचंबळते, दहा बारा जणांना लोट ां ावर येतो. सगळे कपडे मागत
असतात. ात एक तारी णते, “ ा एक सुवा सनी हाय, मला काय तरी ा.
लय उपकार होतील मा ावर. आण तू ालाबी सुवा सनीचे आशीवाद मळतील.”
या ातारीचा नवरा म न दहा वष झाले ते ापासून पोटासाठी ही ातारी तःला
सुवा सन णत होती. ात एक लहान मुलगाही होता. जो जोरात हातवारे करत
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- दवाळी अंक २०२० ओरडत होता. “मा ा बापाला काय तर ा….. काय तर ा…..” ते ा ती ातारी
णते, “ ा वो... लेकराला काय तरी….” मयताचा प रवार सग ांना काही ना
काही तरी देत होता. ते
ात ते लहान पोरग पशवी हसकावून घेऊन पळू न गेल.ं
कोणाला काय णावं हे कुणालाच काही कळत न तं. ते पोरग लांब जाऊन उभा
राहत. मयताची बायको दहा पये ा ातारीला देते आ ण पुढे नघते. सगळे थोडं
समोर येतात आ ण मयताचा मुलगा धमाला वचारतो, “आता पुढे काय वधी आहे ?”
धमा णाला, “आता आधी कडू घास काढा.” ते ा तो मुलगा वचारतो, “ते काय
असतय?” धमा सांगतो, “थोडं ..थोडं .. काहीतरी खाऊन ा.” ते ा तो मुलगा
नकार देतो. णतो क , “अस ा ठकाणी मी काही खाऊ शकत नाही. अजून
थोडा वेळ मी येथे थांबलो तर मला उलटी होईल.” ाची आई णते, “अरे थोडं
तर खावाच लागत रे.” तो आईकडे रागाने बघतो आ ण त ा हातातून भाकरीचा
छोटा तुकडा घेतो त डात टाकतो. लगेच ाची बायको णते. “हँ व अ लटील बाईट
हणी.. उगाच काहीतरी होईल.” धमा
ांना सांगतो. “आता या दहा दवसात
घरात ग ड पुराणाच वाचन करा.” मुलगा णतो “गरजेच आहे का हे करणे ?” तर
धमा सांगतो, “गरजेचं नाही, चांगल असतं. ात पाप आ ण पु काय आहे हे
दलय. पापी माणसाला नरक यातना कशा भोगा ा लागतात हे सां गतलंय.” तर तो
मुलगा णतो “आय डो बलीव इन आल धस बुलशीट”. तर धमा ाला सांगतो.
“ नदान या कारणाने पं डत घरी येतील आ ण दहावा आ ण तेरा ा ा तारखी पण
काढू न देतील. थोड पु पदरी पडल”. यावर तारी णते, “धमा मी बसते पं डता
समोर आ ण घरात ग ड पुराणाच वाचन घडवते. यांना आरे वेळ नाहीये बसायला.”
तो मुलगा लगेच आई ा हातात पैसे टे कवतो आ ण बाजूला जाऊन ऊभा राहतो
आप ा बायकोसोबत. तर ाची बायको ा मुलाला आ ण आजीला बघत असते.
जे कपडे आ ण पैशासाठी भांडत असतात. ते दसतांना व द पाट चे वाटतात पण ते
नंतर कपडे आ ण पैसे वाटू न घेत असतात. आजी सगळं एका कापडात गुंडाळू न ठे वत
असते. तर तो मुलगा रडत असतो. मला दहा पये तरी देना णून.
इकडे मयताची बायको फार ववश होते आ ण धमाला णते, “बघ इकडे बाप
गेलाय... पण या मुलाला कामाच आ ण पैशाच पडलय. बर तरी मौतीला आला
नाही तर याचा बाप बना मो ाचा रा हला असता. कळत नाही आप ा मुलांना
सुसं ारी बनवायचं क सु श त. कारण, मुलं शकली क ती आई-बापाची आशी
कमत करतात रे. लहान होता तर बापा शवाय रहावत न त ाला पण आज तोच
बाप इतका दूर नघून गेलाय तरी काही फरक पडत नाही ाला. पाप-पु ाचा मेळच
वस न गेलीत रे ही ह ीची पोरं . यांचा बेत फ पैसा. यांना पैसा णजेच सगळं
काही वाटतं रे. पण नाती, माणुसक , कम हे सगळे ां ासाठी केवळ कवडीमोल
आहे . यांना तो देव नरकात तरी कशी जागा देईल रे... “ लगेच धमाची बायको णते
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- दवाळी अंक २०२० “असं नका बोलू काक .” ती बाई णते. “काय बोलते ग मी? माझे तर श च कैद
केलेत यांनी. बोलता येत असून मुकं अस ासारखं वाटतंय. कसं नभायचं माझं
ातारपण देव जाणे. बर जाऊदे तू पं डतांना तरी घरी पाठव धमा. मी घरी ग ड
पुराणाच वाचन करते आ ण याला पण बसवते. नदान थोडेतरी पाप कमी होतील
याचे.” तेव ात धमा ा छातीत दुखू लागतं. ाची बायको ाला सावरते आण
छातीवर चोळते. “तु ाला परत ास होतोय का? तु ी परत एकदा दवाखा ात जा
बरं . हे अस क ार ठे वता.” ध णतो, “मी ठीक आहे .” तेव ा तकडे मुलगा आ ण
बायको आईला आवाज देतात. “आता तकडेच थांबणार आहे स का? आई धमा ा
हातात पैसे देते.” आण घाई घाईने नघते. तेथुन जातांना धमाची बायको ा ातारी
आ ण मुलाला णते, “नीट वाटू न ा बरं नाहीतर घरी जाऊन भांडणं होतील उगाच.
यावर ते सवच हसतात.
इकडे धमा ा घरी कोणीच नसते. धमाचा मुलगा करण बाहे न घरात येतो.
बघतो तर घरात कोणीच नाही. बाहेर जाऊन आईला आवाज देतो. “आई कुठे आहे स
ग ?” पण उ र येत नाही. तो आत ा खोलीत जातो. बर णतले शगदाणे घेतो.
खशात भरतो. एकेक काढू न खात असतो. अचानक ाची नजर एका लाल कापडावर
पडते आ ण तो ते खाली उतरवतो. खोलतो तर ात काही ंथ असतात. ात ग ड
पुराण असतं. तो ते ाहाळतो आ ण ाचा मोह आवरत नाही आ ण तो ते चाळतो.
“ ायला केवढ पु क आहे राव, आ ण च पण भारी आहे रे .” वाचावचं णतो,
“ग ड व ू भगवानांना वचारतो, “ भु मला सांगा नरकात जाणा ाचा माग कसा
आहे…? मला नरका ब ल जाणून ायचंय…
करण ग डपुराण वाच ात म असतो. ते ा अचानक धापा टाकत ाची
आई घरात येते. “अरे... बघ रे... तु ा बापाला काय होतंय. अंगणातच पडलाय
रे तुझा बाप…” करण आ ण सा व ी धावतच आंगनात येतात. दोघेपण धमा ा
छातीवर चोळतात. पाठीवर चोळतात. पण धमाला काहीच बरं वाटत नाही. ते ाला
दवाखा ात ने ासाठी उठवतात. तर धमा तेथेच ाण सोडतो. ास बंद झालेला
बघून सा व ी मो ाने हं बरडा फोडते. करण पण मो ाने रडायला लागतो. “बाबा...
उठाना बाबा... बघना मा ाकडे जरा एकदा बघा ना…. एकदा उठाना…..” पण
धमा काही हलचाल करत न ता.
धमा ा ओळखीचा छोटा जमाव तथे जमा होतो. अं वधीची तयारी होते.
करण आप ा आईला णतो, “मला हे काम नाही जमत आई. आता कोण करणार
हे काम.” आई ा ा त डावर हात फरवत णते. “आता हे तुलाच करायचा आहे
बाळा.” तो जमावात ा काही माणसांना वचारतो. या अपे ेने क कुणाला तरी
हे काम जमत असेल. पण
ेकाचा नकार येतो. शेवटी करणला कळतं क , ‘या
समाजात आपल काय मह आहे?’ तो के वलवा ा नजरे ने आप ा मयत बापाकडे
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सरण रचून करण आप ा बाबांचा अं वधी आप ाच हाताने करतो. अ ी
देताच जमले ा सगळा जमाव एका णाचाही वलंब न करता जागा सोडतो आ ण
सगळी जागा रकामी होते.
उरतात ते जळणा ा ेताजवळ उभा असलेला करण आ ण मागे एकटी बसलेली
ाची आई.
ते ा करणला मघाशी वाचलेले ग ड पुरानातले श आठवत होते….. “हे माणसा
तू एकटाच आहेस. तू फ एक नज व मातीचा ठोकळा आहे स. तुला अथ मा ामुळे
आहे. जरी तु ा शरीरात मी अंग ा ईतका असलो तरी तू माणूस अस ाची सा
फ मी आहे . हो मी आ ा. आज तुला सोडू न परदेहात वेश करताना तू मागे काय
सोडलंय हे बघतोय कमवलेला पैसा तुला पुरला नाही, ना कमवलेली संप ी. सोबत
तू काहीच नेऊ शकला नाहीस. तू मागे ठे वलेस ते फ तुझं पु . तुला पुढे तारणार
असेल तेही फ पु आ ण जर तू पु कमावलं नाहीस तर हे आयु
न ळ
आहे . तुझे सं चत, कमाचे फळ तुला मरणानंतरही भोगावे लागतील. पु कर णजे
गाचे दरवाजे उघडतील. नाहीतर नरका ा यातना सोसा ा लागतील. दसतोस
तू पण बोलणार मीच आहे . चालतोस तू पण चालवणारा मीच आहे . तु ा शरीराचा
ई र जो सदैव न र आहे . शा त आहे तो फ मीच आहे . होय…..मी आहे आ ा…
मी आहे आ ा….

- ा. डॉ. राजकुमार घुले / पाथड
मो.- ७९७२८२१९६३
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बालगीत
ग ग गणपतीचा
चला वंदन क गणपतीला
बा ा बा ा मला ान दे
बा ा बा ा मला खाऊ दे

लागते छान
चटकदार म
ग ग गजरचा
घ ाळाचा वाजतो गजर
आईबाबा लावतात गजर
गजर ावर वेळेची नजर

ग ग गवताचा
हरवे हरवे गवत छान
सशाला आवडते गवत
वा ावर डु ले हरवेगार गवत ग ग गणपतीचा
वंदन क या गणपतीला
ग ग गवार
चला क या
गवार आहे फळभाजी
ीगणेशा अ ासाचा...
- सौ. ऋतुजा गवस / नवी-मुंबई
मो.- ८६५२४३३२२३
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पाऊस
दयात आठवांचा, पाऊस दाटलेला
झरतो कधी उरातुन, पाऊस
गोठलेला...

करावी?
सालात या
बघाना, पाऊस
लांबलेला!....

होती मठीत मा ा, ती गारठू न गेली
अंगास गार ते ा, पाऊस
मातीत पीक गेले, जळले कधी
झ बलेला!...
बयाणे
आहे बळीस इतका, पाऊस
चडलीस पावसावर, टळणार भेट
बांधलेला....
णुनी होता तु ाचसाठी, पाऊस
थांबलेला!...
कळतो लगेच आता, अंदाज
पावसाचा
दाटू न ढग ृत चे, दसताच ‘तो’,
नाही मनु , पण मी पाऊस
बरसती आहे नभी उरा ा, पाऊस
वाचलेला....
क डलेला....
कळतो लगेच ाचा, लहरीपणा
ती भेट शेवटाची, भजवून चब गेली मलाही
ते ा मनास होता, पाऊस
समजून ऐवढा मी, पाऊस
बोचलेला....
घेतलेला!......
नाही कुठे जराशी, जागा बसावयाला संसार थाटलेला, गेला पुरात माझा
आहे घरात मा ा, पाऊस
इतका नसेल कोणी, पाऊस
नाचलेला!....
सोसलेला....
उखळात मान देऊन, शेती कशी
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जग स

लोणार सरोवर

महारा ात ा बुलढाणा ज ात लोणार हे तालु ाचे
ठकाण असून येथे स खा ा पा ाचे सरोवर असून या
गावाची लोकसं ा ११,४८६ (१९८१) इतक आहे . मेहेकर
शहरा ा द णेस २० कलोमीटर अंतरावर असलेले लोणार
हे वदभातील सवात ाचीन गावांपैक एक आहे .
कृतयुगात या गावाची
ापना झाली, अशी
दंतकथा आहे.
ाचे जुने नाव ‘ वरज े ’ असे
होते .
ं दपुराणात व णले ा लोणासुराची (लवणासुराची) कथा याच ठकाणाशी नग डत
असावी. वरजमाहा ात याचा तीथ णून उ ेख आहे . लोणार गावाजवळच
खा ा पा ाचे जग स लोणार सरोवर आहे . शा
ां ा मते दहा लाख वषापूव
६९ मीटर ं दी ा व वीस ल टन वजना ा अशनी पड ाने १,९०० मीटर ासाचे
व १९० मीटर खोलीचे ववर नमाण होऊन तेथेच या गोलाकार सरोवराची न मती
झालेली असावी. या सरोवराचा बा प रघ ६ कलोमीटर; अंतप रघ ३.५ कलोमीटर
व खोली ९० ते १९० मीटर आहे.
सरोवरा ा कडा १३० मीटरपयत उं चावले ा आहे त. कडांवर काचे ा छो ा
कणांपासून १० ते १५ सटीमीटरपयत आकाराचे काचेचे तुकडे पडलेले आढळतात.
सरोवराचे पाणी अ ंत खारट व मचूळ आहे . मा काठावरील व आजूबाजू ा
व हर मधील पाणी गोड आहे . सरोवरा ा पा ात आढळणारे ार, मीठ आ ण
अ पदाथ अ
कोठे ही न सापडणा ा कारचे आहे त. काह ा मते चुनखडीयु
ववराचे चंड छत कोसळू न तेथे या सरोवराची न मती झाली असावी; तर द न ा
पठारावरील ालामुखी उ ेका ा
वेळी जोरा ा वायु प
ोटामुळे
ालामुखी ा खोलगट भागात हे
सरोवर नमाण झाले असावे, असेही
काह चे मत होते. परं तु अलीकडील
काळात केले ा संशोधनाव न
उ ापातामुळेच हे सरोवर तयार
झाले असावे, असे शा
ांचे
न त मत बनले आहे . बेसॉ
खडकरचना असले ा देशातील
अशा
पाचे हे जगातील एकमेव
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- दवाळी अंक २०२० ववर आहे. जगातील उ ापाषाण पतनामळे नमाण झाले ांम े हे तस ा
मांकाचे मोठे ववर आहे. या ववरात दडला गेलेला उ ापाषाण साधारण ६००
मीटर खोलीवर तून बसला असावा, असा अंदाज आहे .
स युगात लोणार सरोवर वैरज तीथ (वैरज तीथ) या नावाने ओळखले जात असे.
लोणासुरा ा कथेनुसार व ूने लोणासुराचा वध केला व या सरोवरा ा खोलगट
भागात ाचे दफन कर ात आले. ा ा र ापासून सरोवरातील पाणी तयार
झाले, अशी आ ा यका आहे . सरोवरा ा एका बाजूस
पा ाची अखंड
वाहणारी धार (झरा) असून ा धारेचा उगम गंगेपासून झा ाचे भा वक मानतात;
तर दुस ा बाजूस देवीचे मं दर आहे. या शवाय येथे सीताना हनी व रामगया असे दोन
झरे आहेत.
लोणार सरोवराभोवती अनेक मं दरे असून ती ब ं शी मोडकळीस आलेली आहे त.
लोणार गावा ा म भागी व ूने ा ठकाणी लोणासुरावर वजय मळ वला
असे मानले जाते, तेथे दै -सूदन हे सुंदर व ाचीन मं दर आहे . हे मं दर णजे
यादवकालीन हे माडपंथी वा ु- श ाचा एक उ ृ नमुना आहे . या शवाय नर सह,
गणपती, रेणुकादेवी, कुमारे र व मा ती यांची अ उ ेखनीय मं दरे आहे त.
लोणार सरोवर व ा ा प रसरा ा नयनर सृ स दयामुळे लोणार हे जग स
पयटन ळ बनले आहे .
चलीम े सापडले ा सू जीवांमुळे पा ाचा रं ग लालसर झाला होता. ा
पा ात अस नकचे माणही चंड होते. तसेच ऑ
जनचे माण ात अ जबात
न ते. अशा
तीतही ते सू जीव अ
टकवून होते. इतकेच न े , तर ांची
वाढही होत होती. ऑ जन ा ऐवजी ते अस नकचा वापर करत होते. या सव
अ ासातून पृ ी ा सुरवाती ा काळातील सजीवसृ ी कशी असावी याची
क ना करता येऊ शकते. महारा ातही उ ावषावामुळे तयार झाले ा लोणार ा
त ाम े अशाच कारचे सू जीव आढळले आहे त. या जीवांमुळे पा ाचा रं ग
जांभळट लालसर झा ाचे दसून आले आहे . या सू जीवांचा संबध
ं थेट पृ ी ा
उ ी ा काळाशी कवा जीवसृ ी ा अगदी सु वाती ा काळाशी जोडला जात
अस ाने ाचा सखोल अ ास सु आहे .

(- लेखक,
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- डॉ. सुनील पाटील / जय सगपूर
मो.- ९९७५८७३५६९
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गीत गुंिफलं सो ाचं

गीत ऐकलं कधी मी
बालपणी अंगाईचं
चऊ काऊचं माऊचं
गो ा मध ा
गायीचं॥धृ॥
गीत ऐकता ु रलं
मनी मा झया मनाचं
माझं तःचं तःचं
गीत मा ा जीवनाचं॥१॥
मो तया ा अ राचं
गीत माझं रेशमाचं
भाव भो ा भावनांचं
गीत आणखी माचं॥२॥
अनाचार ाचार
गीत ा ा वरोधाचं

आतंकाचं वादळाचं
गीत वाद- ववादाचं॥३॥
पयावरण र ण
गीत ल हलंही ाचं
गीत ल हता ल हलं
मीही समाज हताचं॥४॥
गीत न ाचं जु ाचं
गीत मराठी बा ाचं
बोली माझी अ हरानी
त ा खा ेशी पणाचं॥५॥
नाही चांदीचं
नाही पया ना
नीत न ाने गा
गीत गुं फलं सो

ाचं
ाचं
ाचं
ाचं॥६॥

- सौ. मंगला रोकडे / देवपूर
मो.- ९३७१९०२३०३
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दैवगती यमदत
ू
अरे मानवा तुला घेईला येतोय रे
तु घर ांना ासून सोडतोय रे
खूप जीवापाड जीव लावला होता रे
मा ापासून आताच दूर करतोय रे

तु ा
सांग ाव न
कोण ऐकत रे
अरे मानवा तुझा करार झाला रे
तुला कुणाला भेटायचं होत रे
तू घर ांना सां गतले आहे रे
तू बाहे र सांगून आला आहे रे

तु ा आयु ात काय बदल होतेय
तुला कळू न न कळ ासारखं
वागतोय रे
तू सग ा नातेवाईकांना बोलवतोय रे
असं का णतोय रे.....!
अरे मानवा काळ आला आहे रे
तूला कुठू न ही उचलून नेतील रे
जग ाची इ ा आहे रे
तुला कारण बोलून घेऊन जातील रे
तुला अजून खूप करायचं आहे रे
कुणालाचं चुकला नाही रे
तु ा मनांत भरपूर
होती रे
तूला हे जग पाहवयाच आहे रे
दैवगती अचानक येती रे
नयती पुढे काही नाही रे
अरे मानवा तुझ संगळ मा करतोय मृ ू हा अटळ आहे रे
रे
यमदूतला हे काम आहे रे
तुझ्ं आयु वधी ल खत आहे रे
तू णशील अजून थांबायच आहे रे
- उमेश साळुं के / पपरी चचवड
मो.- ९६५७७५७६१९
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कृत

शरद ऋतुचं आगमन झालं आ ण सृ ीनं नुरच पालटला ावण
सरीनं सगळीकडे पाणीच पाणी झालं झ ानां उगूळ फुटलं.
ड गर, पठाराव न पा ाचे धबधबे वायूगतीनं वा लागले.
क ाकपा ात, दरीखो ात, ड गर मा ावर रानवेली
फुल ा. शवारात भातपीक ताठ मान क न उभं रा हलं
गारवा ासोबत रानवेलीवर उमटलेली फुलं मनमुराद झोका घेऊ
लागली. पायवाटा चखलानं माखून गे ा. सारी सृ ी हरवा
शालू पांघर ासारखी भासू लागली. कधी कधी सतत कोसणा ा
ावण
म ेच थांबत ामुळे उघडीप मळे ावेळी आकाशात सूयदेव आप ा करणांचा
पसारा फुलवून वसंधुरेला हळू वार ग जारी. सायंकाळ ा वेळी आकाशा ा पड ावर
इं धनु ाचे आगमन होई. ाचे स रं ग पा न डो ांना तृ ता मळे .
सगळं कसं भ द मनाला आ ादकारक गारवा देणारं सृ ीचं व वध रं गानी
भरलेलं हे च पा न मा ासार ा नसग वे ा माणसाला समाधान मळणार
नाही असं कसं होईल? खरं च सृ ीचं अनोख प पा न भारावून गेलो होतो. नुकताच
गौरी गणपतीचा उ ाह संपला होता. पण ा सणा ा वेळी घडू न गेले ा अनेक
गो ी मा ा मदू ा पटलावर रगाळत हो ा. मनाला गोड गुदग ा करीत हो ा.
गणपती ा सणानंतर पु ा कॉलेज सु झालं होतं. माझं मन पु ा अकरावीबारावी ा अ ास मात गुंतलं गेलं. व ा ा ा सहवासात एक-एक दवस जाऊ
लागला.
बघता बघता भा पद म ावर आला. या काळात पावसाचा जोर कमी झाला होता.
पण पकांना चांगलीच उभारी आली होती. मी सु ी ा काळात शेतातून फेरफटका
मा न येत असे. आज श नवार अस ाने दुपारी १२ ते ४ असे कॉलेज सुट ानंतर मी
घरी आलो आ ण व ांती न घेता शेतात गेलो. मुसळधार पावसाने बांधाना पडलेले
ख े (खागी) भर ाचं काम करायचं ठर वलं सायंकाळी ७ वाजता घरी पोहचलो.
दोन तीन तास शेतात काम के ानं अंग चांगलच शणलं होत. हातावर उठले ा
फोडा माणं ते ठसठसत होतं. ा रा ी अंथ णावर पड ा पड ा मला झोप
लागली. झोप ापूव मसेस व मुलीला क ना दली क उ ा र ववार अस ाने
मी लवकर उठणार नाही. उ शरापयत मी झोपेन. ांनीही काही हरकत घेतली नाही.
खरं च रा भर अगदी गाढ झोप लागली. परं तु सकाळी ७ ा सुमारास घरातील
लोकल फोन ा रग ा आवाजाने मा ा न ेत
य आणला. ा आवाजाने
मला जाग आली. आजूबाजूला पा हलं. सारेजण गाढ न ेत होते. वाटलं यांना जागं
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- दवाळी अंक २०२० कर ापे ा त:च उठू न फोन री स करावा. डोळे चोळतच, अगदी नाखुशीने फोन
जवळ पोहचलो. हल ाच हाताने री स र उचलून कानाला लावला. आळसातच
णालो हॅ लो, कोण बोलतय? पलीकडू न गंभीर
पात आवाज आला.
‘एस.आर सर मी मुसळे सर बोलतोय.’ मी णालो, ‘काय हो सर आज र ववारचं
तर आ ाला सुखानं झोपू ा.’ ‘सॉरी, सर मा ामुळे तुमची झोप मोड झाली; पण
काय करणार बातमीच तशी आहे. राहवलं नाही णून तु ाला फोन केला.’ ‘कसली
बातमी? काय झालं?’ ‘अहो, आज ा सव वतमान प ांमधून एक बातमी छापून आली
आहे. आजचा पेपर वाचला नाही का तु ी?’ नाही, मी आताच उठलो आहे . तु ीच
सांगा काय झालं. ‘अहो, एस.आर.सर तुम ा लाड ा व ा ाला दसता णी
अटक कर ाचे आदेश रा ा ा गृहमं ानी दले आहे त.’ मुसळे सर, कोणाब ल
बोलताय तु ी? उं बरवाडी ा अ नल सावंत वषयी. अ नल सावंत? काय केलं
ानं? शेकडो त णांना को ावधी पयांना गंडा घालून आपला हा लाडका व ाथ
फरार झाला आहे . गृहमं ांनी ा ा नावाचे पकड वॉरं ट काढ ाचे आदेश सव
पोलीस े शनला दले आहेत. मुसळे सर, उगाच मा ा जखंमावर मीठ चोळू नका.
खरे णजे अ नल वषयी बातमी ऐकून मलाच ध ा बसला आहे . ठीक आहे , सर
फोन ठे वतो तु ी त:च बातमी वाचा. मी री स र खाली ठे वला. अ नलची बातमी
ऐकून मदूला तेलमुं ा लाग ासारखे झाले.लटपट ा पावलांनी दरवाजापाशी
आलो. हल ाच हाताने दरवाजा उघडू न थरथर ा हातानी पेपर उचलून नाकासमोर
धरला आ ण अ नल सावंत बाबतची बातमी वाचून च ावून गेलो. मुसळे सरांनी
सां गतलेली बातमी स ात उतरली होती.
अ नल सावंतने शेकडो त णांना गंडा घातला होता. लाखो पयांचा ांने ॉड
केला होता. आम म े भरती करतो असे सांगून ांने अनेकांना लुटले होते. आपण
कोणालाही अगदी सहज नोकरी लावू शकतो असे ांने सां गतले होते. वा वात
असे काही न ते. उलट ांला नोकरीतून काढू न टाकले होते.
खरे सांगायचे झाले तर ाचा आ ण माझा गे ा आठ दहा वषात संपक आला
न ता. स ा तो कुठे आहे , काय करतो याची मला पुसटसीही क ना न ती.
पण मुसळे सरांनी तो माझा लाडका व ाथ आहे असे जे टले होते ते स होते.
ावेळी तो मा ाकडे शकत होता ावेळी तो ा ा बॅचमधील माझा सवात
लाडका व ाथ बनला होता. ा ा आठवणीनी मी कासावीस झालो. माझं मन
भूतकाळाची पानं पलटू लागंल आ ण णात आठवला तो ा ा व मा ा भेटीचा
प हला संग.
ावेळी मी गावातच राहायला होतो. परं तु मसेस डले रीसाठी माहे री गे ामुळे
घरी जेवण करणे कवा इतर कामे कर ाची जबाबदारी मा ावरच होती. कॉलेज
कडू न घरी येताच मी जेवणा ा तयारीला लागलो. एव ात एक गोड आवाज मा ा
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- दवाळी अंक २०२० कानावर आला. मी हातातील काम बाजूला ठे वून बाहे र डोकावून पा हलं. दारात
अ नल सावंत उभा होता. ाचं
म नजरेत भर ासारख होतं जवळ जवळ
साडेपाच ते पावणे सहा फूट ांची उं ची होती. शरीर पळदार होतं, रं ग गोरा होता. मी
काही बोल ा ा आत तो आला आ ण मा ा पायाला हात लावून नम ार करीत
णाला, ‘सर, मी अ नल सावंत. तुमचा व ाथ इय ा अकरावीत आहे . तुमची भेट
घे ासाठी घरी आलो आहे .’ ‘काही काम होतं का मा ाकडे?’ ‘होय सर, गेले दोन
तीन म हने मी आप ा तासाला बसतो. आपण खूप छान शकवता.
आपलं टी चग पा न मी भारावून गेलो आहे . भ व ात मला ही तुम ा माणे
चांगले श क ायचे आहे. पण सर माझी प र ती खूपच बेताची आहे . माझी आई
वडीलां ापासून वभ राहते. उं बरवाडीला मामां ा घरात; पण आ ी तं राहतो.
सर मला तुमचे सहकाय हवे.’ मी मान हालवून होकार दला. चेह ावर समाधान
घेऊन तो नघून गेला. मी मा ा कामात गुंतलो. दुस ा दवशी सकाळी साडे सहा
वाजता दारावर केलेली टकटक ऐकून मला जाग आली. डोळे चोळतच मी दरवाजा
उघड ासाठी गेलो हल ाच हाताने मी दरवाजा उघडला. पाहतो तर काय, बाहे र
अ नल सावंत उभा होता. कॉलेजचा जा ा ा तयारीने तो आला होता. मा ाकडे
पाहत तो णाला, ‘गुड मा नग सर, आज मी कॉलेजला तुम ासोबत जा ासाठी
आलो आहे.’ ‘अरे पण कॉलेज तर आठ वाजता आहे . एव ा लवकर जाऊन तथे मी
काय करणार? दुसरे णजे माझे उरकले नाही.’ ‘सर, मला क ना आहे . पण यापुढे
तुमचा अ धक सहवास मळावा यासाठीच मी आलो आहे .’
मी काळी बोल ाआधीच तो आतम े येऊन बसला. मग पुढे रोजच असे होऊ
लागले. तो रोज सकाळी साडे सहा वाजता आम ा घरी येई. माझे उरकेपयत
आम ा घरात थांबे आ ण मा ासोबतच कॉलेजला येई दर ान ा काळात प हली
टे व ुटो रअल झाली. याम े तो मी शकवत असले ा रा शा व इ तहास
या दोन वषयात दोन तुक ांम े थम आला. पुढे झाले ा सहामाही परी ेतही
ांने थम मांक मळवला. ामुळे साह जकच ा ा व मा ाम े जवळीकता
नमाण झाली.
एके दवशी अ नल मला णाला क , ‘सर तु ी एक दवस आम ा घरी आईला
भेट ासाठी यायला हवे.’
मी ा ा आईला भेट ाचे मा केले. सायंकाळी पाच वाजता मी उं बरवाडीला
गेलो. गाव ा सीमेवर चातकाने पावसाची वाट पहावी तशी तो माझी वाट पाहत
होता. मला पा न ाचा चेहरा ाज फुलासारखा फुलला. तेथून मला तो आप ा
घरी घेऊन गेला. पाच दहा मनीटांनी आ ी ा ा घरी पोहचलो. नऊवारी कासटा
घातले ा, खेडूत, अ श त अशा ां ा आईने माझे ागत केलं. चहापा ाची
औपचा रकता पूण के ानंतर ा मा ासमोर बस ा. अ नल ा लहानपणीच
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- दवाळी अंक २०२० नव ाने आप ाशी कसा वहार केला, ांने कसे टाकलं कवा आप ाला लहान
मुलांसह कसं घर सोड ाची वेळ आली याची कहाणी ांनी मला ऐकवली. ामुळे
मा ा संवेदनशील दयालाच खडारच पडलं. जीव ग हव न आला. अ नल आता
ां ा जीवनाची कशी आधारशीला बनला होता हे ही समजलं. मी ांना णालो,
‘तुमचा मुलगा खूप गुणी, शार, कतृ वान आहे . भ व ात तो तु ाला चांगलं सुख
देईल.’
दवस पाखरासारखं भरकन नघून जात होते. बघता बघता अकरावीची परी ा
झाली. नकाल ही लागला. अ नल प ह ा तीन मांकात आला होता. रा शा
व इ तहास या दोन वषयात ांने थम मांक मळवला होता. ा ा गतीमुळे
मा ा मनावर समाधानाचे पीस फरव ाचा भास झाला.
दर ान ा काळात बारावीचं वष सु झालं. आताही अ नल मा ाकडे साडे
सहा वाजता घरी येत होता. पण तो येताना सुजीत मोरे व मुकुंद पाटील या म ांना
घेऊन येई. हे रोज तघे आम ा घरी येत आ ण मा ासोबतच कॉलेजला जात
असत. इतरां ा ीने ही गो कुचे ेची बनली होती. पण मी ाकडे दुल केले.
कारण माझा अ नलवर खूप व ास होता. परं तु एके दवशी या व ासाला तडा गेला,
कॉलेज सुट ानंतर घरी चालत येत असताना, र ा ा कडेला जे े शनरी दुकानाचे
मालक होते अर वद ते मा ा समोर येत णाले, ‘देसाई सर, आपला एक व ाथ जो
उं बरवाडीचा आहे. ानं आम ा दुकानातुन ४ म ह ापुव काही व ु ने ा आहे त
ाचे बील अ ापही ांने दले नाही.’ मी णालो, ‘तु ाला ाचे नाव माहीत आहे
का?’ ‘नाही. पण मी ाचे वणन तु ाला सांगतो.’ ांनी वणन केले. जे अ नल ा
वणनाशी जुळत होते. एव ात पाठोपाठ अ नल आप ा म ांसोबत आला. अर वद
ा ाकडे बोट दाखवत णाले, ‘देसाई सर, हाच तो व ाथ .’
मी अ नलला आम ाजवळ बोलवले अर वदनी ा ाकडे पैशाची मागणी केली.
परं तु तो आपण सा ह ाची खरेदी के ाचे मा करीत न ता. आपण कधी यां ा
दुकानात गेलोच न तो, आज मी यांना थम पाहत आहे असे तो पु ा पु ा सांगत
होता. खूप वेळ वाद रं गला. कोण खरे बोलत होते हे च समजत न ते. शेवटी मीच पैसे
दे ाचे मा केले. खरे सांगायचे झाले तर मला ावेळी पयाही पगार न ता, पण
तरीही दुकानदाराचे पैसे मा केले. अजूनही अ नलवर माझा पूण व ास होता. तो
कोणाला फसवू शकेल असे मला वाटत न ते.
या घटनेनंतर मा तो थोडासा मा ापासून लांबच रा लागला. पुढे तर ांने
मा ाकडे येणे बंद केले. १२ वी नंतर ांने डी.एङ ला अॅड मशन घेत ाचे मला
दुस ाकडू न समजले. ानंतर तो दीड वषाने मला पु ा भेटायला आला. ावेळी तो
मला णाला क , सर मी डी.एड अधवट सोडू न आम म े भरती झालो आहे . घर ा
आ थक चणचणीमुळे मला हा नाइलाजा व नणय ावा लागला.’ ाला डी.एड
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- दवाळी अंक २०२० अधवट सोडावे लागले हे ऐकून मला कमालीचे दु:ख वाटले. परं तु ाला आम त
चांग ा पगाराची नोकरी मळाली हे ऐकून समाधान ही वाटले. मी ाची समजूत
घातली. नेमके याच वेळी माझे दोन नंबरचे आम म े असणारे मेहणे वीण आ ाला
भेट ासाठी आले होते. अ नल व मा ात चालू असले ा चचा ांनी ऐकली होती.
ते बाहेर आले मी ा दोघांची एकमेकाना ओळख क न दली. मग ा दोघांची चचा
रं गली. शेवटी तासाभराने तो माझा नरोप घेऊन नघून गेला.
पु ा सहा म ह ांनी तो मला भेटायला आला. येताना तो मठाईचा बॉ
घेऊन
आला होता. ांने आ ाला सां गतले क , माझे मे णे व ाची आम कॅपम े भेट
झाली ांनीच तो मठाईचा बॉ
दला आहे . रा ी दहा वाजता मा ा मे
ांचा
फोन आम ा मसेसना आला. ांनी वचारले क ‘अ नलकडू न दलेले मठाईचे
पाच बॉ
मळाले का?’ मसेस णा ा, ‘तो केवळ एकच बॉ
घेऊन आला
होता.’
मी काय ओळखायचे ते ओळखले. अ नलने इथेच ॉड केले होते. परं तु खा ाची
व ू आहे . ा ा घरी कोणी तरी खा े असेल असे समजून ा वषयावर पडदा
टाकला. अथात अ नल ा फस ा, खोटार ा भावाची मला थोडीसी क ना
आली. यापुढे ां ापासून थोडे दूरच राहयचे असे मी ठर वले. खरे सांगायचे तर
मी ाला वस न गेलो. पण आज मुसळे सरांनी सां गतले ा बातमीमुळे तो काय
पा तेचा आहे हे मा ा ल ात आले. ाला मी गरीब समजत होतो तो मोठा ॉड
करणारा नघाला होता. मी खा ी कर ासाठी उं बरवाडीत असणारे माझे म पी.के.
कदम सर यांना फोन लावला. ांनी वृ प ातील बातमी १०० ट े खरी अस ाचा
दुजोरा दला. ांनी मला अ नल वषयी खूप ऐकवले ते ऐकून मी च ावून गेलो.
ाचे ेम करण, ाला नोकरीतून स ड का केले, ाचे ल कसे झाले, तो
आईशी कृत कसा बनला, गोरगरीब मुलां ाकडू न ांने कसे पैसे मळवले या ब ल
ांनी स व र मा हती सां गतली.
ाला मी गुणी, स , स न समजत होतो तो च
ॉड नघाला होता.
व डलांनी टाकले ा आप ा आई ा दुधाला तो जागला न ता. ाची ती कृत ता
पा न मी कमालीचा हैरान झालो. ांने गोरगरीबांची तर फसवणूक केली होती, पण
असहा
नराधार असले ा आईचीही फसवणुक केली. चांग ा पगाराची नोकरी
असतानाही ांने फार मोठा गु ा केला होता. जो
मुळीच न ता. व ाथ कसा
असायला हवा ाला पा न श काची मान उं चावली पा हजे.
अ नलसारखे लोक कधीच कोणाचे नसतात. ांना ना ाचा अथ कळत नाही.
दुस ा ा भावना कळत नाहीत, आप ावर केले ा उपकारांची ांना जाणीव
नसते, ते सदैव ‘कृत ’ राहतात. आता फ एकच अपे ा आहे . ती णजे, अ नलने
केले ा अयो कृ ाची ाला त:लाच जाणीव ायला हवी, आप ा अयो
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- दवाळी अंक २०२० कृ ाचा ाला प ाताप ायला हवा आ ण ांने आप ा मातेचे पाय ध न माफ
मागून त ा वृ ापकाळाचा सहारा बनायला हवे. ा ावर असले ा कृत तेचा
डाग पुसून ा ा शीरावर ‘कृत ’ अस ाचा मुकट न ाने बसायला हवा. असे जर
झाले तर मला ाचा गु झा ाचे समाधान होईल. येणा ा
ेक व ा ाना मी
ा ाब ल अ भमानाने सांगू शकेन ! शेवटी सकारा क ीकोनातून पाहायला
काय हारकत आहे . “वा याचा वा क होतोच ना?”

- सुनील देसाई / मणचे खुद
- मो. ९५४५०९३८१३

72

“ ि म व िवकास” संपादक - मंगेश िव ल कोळी, मो. 9028713820

42

- दवाळी अंक २०२० -

वाटचाल ही
कतीक योजने चालुन झाले अंतर सारे
परी आ णक आहे करणे वाटचाल पुढची
उगवती हर एक नवी पहाट ही रोजची
भरते उमेद नव व ासा ा वाटचालीची
थक ा भाग ा जीवा आधार दे ास
शतल चांदणे देती तारे सारे आकाशाची
बदलो कतीदाही दु नया नजरे समोरची
ई ा कणखर वाट पूण कर ाची!

जीवन सुंदर आहे
नजरेला जे दसते
सारेच जग सुंदर आहे
मनाने अनुभवता वाटे
जीवन सुंदर आहे .
प ी, ाणी सखे सोयरे
सोबत आप ा आहे

लळा लावता यांना वाटे
जीवन सुंदर आहे
दुःख, वेदना यावरती
फुंकर ज र घालावी
हसू पहावे यांचे, वाटे
जीवन सुंदर आहे
- अ ण देशपांडे / पुणे
मो.- ९८५०१७७३४२
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- दवाळी अंक २०२० -

जग हे भासे कोडे सुंदर

सूय असो वा चं तारका
नसग सृ ी रं ग मनोहर,
वै व ाचे अथांग दशन
जग हे भासे कोडे सुंदर
जते फळते फुलते सजते
कुठू न येतो बजास अंकुर,
दूरदूरवर नाही उ र
जग हे भासे कोडे सुंदर
णयाची का ओढ लागते ?
सहजीवीही मलना आतुर,
अ वरत चाले असे चरं तन
जग हे भासे कोडे सुंदर
नसानसातुन र धावते
बाळासाठी माय गरोदर,

चम ार हा असे खरोखर
जग हे भासे कोडे सुंदर
ढगातील हे पाउस पाणी
नदीस घेई कवेत सागर,
वाफ तयाची परतु न जाते
जग हे भासे कोडे सुंदर
ज ानंतर मृ ू येतो
नसगातला नयम गोचर,
जे जे न मत ते ते न र
जग हे भासे कोडे सुंदर
नराकार तू न वकार तू
चरोचरी या वसे नरं तर,
अगाध लीला तू व ंभर
जग हे भासे कोडे सुंदर
- वजय जोशी / ड बवली
मो.- ९८९२७५२२४२
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बहादरू अ

5 वष ा मुलीने आईचा जीव वाचवला. आ य वाटायला
लागलं मला, ही गो त ा व डलांनी सां गतली.
सकाळची वेळ 8.30 वाजले होते. मी
यंपाकघरात
ेकफा करत होते. घरातच शाळा अस ामुळे खङक तून
कोण आले, कोण गेले हे दसायचे. मुलांच हसरे चेहरे बघून मन
फु
त ायचं.
अशीच बाहेर बघत काम आवरत होते. तोपयत डॉ. पाटील
आकाशाला शाळे त सोडायला आले होते, ते मी बघीतलं. ते मुलीचा हात ध न आत
आले. यरवी ांची इतक गडबड असायची बोलायला वेळ मळत न ता. कारण
नकला जायचं असायचं. ांची पळापळ सु असायची. आज आत सरळ
आम ा ॉ ग मम े मॅडम मॅडम करत पोहचले, मी पण आतुनच आलेच डॉ र
मी बसा टलं आ ण हात धुवून बाहेर आले. डॉ रकडे बघत आज कसा काय वेळ
मळाला? णत ाना बसायला सांगत मी खुच वर बसले. तोपयत डो ांत पाणी
आलेल बघून जरा आ य वाटले. जरा घाबरले पण काय झाले असेल णून असा
वचार करत होते. तोपयत ांनी खाली वाकून नम ार केला.
मी टले बसा डॉ र काय झाले सांगा. असे काय करता काय झाले तुम ा
डो ांत पाणी आलं. डॉ रांचा आवाज भारी झाला होता. ग हवर ा सुरात ते
णाले मॅडम आज आम ा अ
ने मा ा आईचे ाण वाचवले. ती जर घरी नसती
तर आज माझी आई जवंत नसती.
तुमची लाडक व ा थनी णून मी आज मु ाम तुम ाशी बोलायच आ ण घडला
संग सांगायचा णून अ
ला सोडायला आलो. आज तला बसने नाही पाठ वले,
मग खाली बसत णाले काल अ
घरात आजी बरोबर होती. मी इ ामपूरला
कामासाठी जाणार होतो. मग
नकम े कोण तरी पा हजेच असत. मी कवा
माझी डॉ र बायको फ नसवर सोडू न चालत नाही. णून मी मा ा बायकोला
णालो, ‘अग तु पण आवर मी तुला जाता जाता
नकम े सोडतो.’
नकम े
कुणीतरी पा हजे मला यायला उ शर होईल. तु आवर लवकर. ती णाली, ‘अहो घरी
कुणी नाही आज बाई पण येणार नाही. ती आजारी आहे . आईजवळ कोण नाही
णून मी आज घरी रहायचं णत होते. हे आमचे संभाषण अ
आ ण आई ऐकत
होते. आई णाली, ‘तु ी काही काळजी क नका. मला काही झाले नाही मी ठक
आहे.’ तु आवर आ ण ा ाबरोबर जा. मी अ
ला पण बघीन तला आज सु ी
आहे ना. बरे झाले मला वेळ जाईल. आई णाली णून आ ी दोघे बाहे र पडलो.
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- दवाळी अंक २०२० कदाचीत 12 ते 1 ा दर ान आईचा बी.पी. कमी होत असेल. पण ती सांगणार
कुणाला? आता अ
लहान आ ण एकटीच घरात ती पण लहान. तला काय
सांगायचे असे तला वाटलं. ताप चढत होता च र येत होती. ती त:ला सावरायचा
य करत बाथ मला जाऊन आली. हे सगळं अ
टी. ी. बघत बघत होती.असे
आईने सां गतले.
आज सकाळी आ ाला साधारण आई णते, ‘एक दड ा दर ान परत ती
लघ वला जा ासाठी उठत होती. तला उठता येईना हे अ
ने प हले आ ण पळत
त ा जवळ गेली. आई तुला काय पा हजे? सांग मी आणुन देत.े तु उठू नकोस.
तुला ास होतोय. तु जोप असे णत त ा डो ावर हात ठे वला आ ण णाली
अग आई तुला ताप आला आहे. तु उठू नकोस मी प ांना फोन करते. तु मला नंबर
सांग. आईला धड बोलता येत न तं. पण कसे तरी क न नंबर सां गतला. ा माणं
अ
नंबर लावला आ ण मला लक ली फोन लागला, मी घरातून फोन णून
लगेच घेतला आ ण हॅ लो आई.. हॅ लो आई.. करत होती. तोपयत अ
णली,
‘मी अ
बोलते प ा आईला खुप ताप आलाय तु ी लवकर या.. मी पुढे काही
बोलणार तोपयत धडाम असा आवाज ऐकू आला. मी हॅ लो णालो तोपयत अ
फोन तसाच ठे वुन आईकडे गेली. हे मला जाणवले. मी जाम घाबरलो. कसे बसे
क न गाडी सु केली आ ण भान हरपून गाडी चालवत होतो. एक दीड तास लागला.
मला घरी पोचेपयत मी तडक खोली गाठली बघतो तर अ
आईचे डोक मांडीजवळ
डो ावर थंड पाणी लावत होती. जवळच साखरेच पाणी पण ठे वले होती. पण तला
आईच तोडात घालता आले नाही वाटते. मी आई ा डो ावर हात ठे वला. तर तच
डोके तापल होत. ताप खुपच होता मी थमामीटर लावला तर ताप 4 ते 5 दाखवल आई
बेशु दच झाली होती. मी
नकम े फोन क न नस आ ण वाड़ बॉयला बोलवून
घेतले. आईला उचलून गाडी घेऊन
नकम े पोचलो. पटकन सलाईन लावून
घेतली आ ण ातून दूसरी औषधं सु के ावर लगेच फरक दसून आले. एवढे
क पयत सं ाकाळचे 7 वाजले होते आ ण आईची हालचाल जरा सु झा ासारखे
वाटले. पाप ा हाल ा डोळे उघडू न बंद केली. ताप थोडा उतरला आ ण मग मला
जरा हायस वाटले. आ ी एकमेकांनकडे आनंदाने बघीतलं. मी सु ारा सोडला नंतर
लगेच मी दुस ा दोन डॉ रांना बोलावले.
ांनी पण तपासले व णले धोका टळला आहे . आता काळजी करायचं कारण
नाही. अगदी यो वेळी उपचार झाले ाचा हा प रणाम असंही ते णाले. मी
णलो ाच सगळं ेय मा ा अ
ला दल पा हजे. डॉ र मा ाकडे बघून
णाले ते कसे काय? मग मी ांना अ
आज घरी नसती तर आई आज परत
दसली नसती. आज अ
ला सु ी होती. ती घरी होती. आ ी दोघे बाहे र. तने
वेळेवर फोन केला णून मी वेळेवर घरी पोहचलो. 5 वष ा चमुड ने हे धाडसाचे
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- दवाळी अंक २०२० काम केले आहे. डॉ र पण थ
झाले. हे सगळ होईपयत 9 वाजले होते. मला
एकदम अ
ची आठवण झाली. मी बायकोला णालो अरे 9 वाजले. अ
एकटीच घरी तु जा आता मी येथे थांबतो आता धोका पण टळला आहे . आता काळजी
नाही. ती णाली मला सोडू न याल का? अंधार झालाय. मी हो णालो, नसला
सुचना देऊन बायकोला सोडायला घरी गेलो.
र ात अ
ब ल बोलत घरी पोहचलो. मी घरात अ
ला भेटून जावे णत
होतो. तोपयत गाडीचा आवाज ऐकून ती पळत बाहे र आली. आई कूट आहे . रडत
वचा लागली. तु ी तला कुठे सोडू न आला. रडू न तचे डोळे लाल झाले होते.
आ ा दोघांना काय करावे तेच कळे ना. मी तला उचलून घेतले. अ
.. अ
..
तु होतीस णून आज आई वाचली. तुला एवढी मा हती कशी झाली. तु तर आज
धाडसाचे काम केले आहेस. धैयाचे काम केली आहे स. असे णतच आलो. तसाच
गाडीत बसलो आ ण आईकडे घेऊन गेलो. अ
आईजवळ जाऊन हळू च आई
णत त ा डो ावर हात ठे वली. आईने डोळे उघडले आ ण माझी अ
णाली.
तला जवळ घेतली. मा ाकडे बघत होती. णाली, ‘ कती भा वान आहे स रे .’
तु ा अ
मुळे मी वाचले आहे.
मी हे सगळ मं मु होऊन ऐकत होते. लगेच मी तला जवळ घेऊन शाबासक ची
थाप देत णाले, ‘बहादूर आहे आमची अ
’ ती मोठी होऊन काही तरी वेगळे च
क न दाखवेल ात शंका नाही. आ ी सगळे च णतो ही मुलगी वेगळीच आहे .
तची बहादुरी त ा डो ांत दसतेच. तच
ेक काम मी बघते खेळताना, वगात
उ र देताना, अगदी सहजतेन काम करते ती. ती सगळी कामे अगदी मन:पूवक करते.
मग ते कुठलेही असेल. मन:पूवक ऐकणे, दुस ाना मदत करणे, ल देणे, तं पणे
काम करणे हे गुण मुळातच त ाकडे आहे त. ती कुणाचे अनुकरण करत नाही. ही एक
चांगली गो त ाम े आहे . ावेळी मा ा यंपाकघरात बसुन मा ाबरोबर
ग ा मारायची ाच वेळी मी ओळखले होते. आनखी एक गो नजरेत आली ती
तु ांला मी सांगते नंतर आता तला कसे ो ाहन ायचे. ते आपणाला बघायचं
तला
संधी ायचे. ती काय करते. हे बघत रहायचं. आज खरोखर आपण तच
कौतुक करायलाच हवे. ा शवाय आता 15 ऑग ला सव पालकांसमोर ही गो
सांगायच आहे. तु ी सव पालकांना आ ण मुलांनासु दा एक धडा शक ासारखा
आहे. अशी ही आमची बहादूर अ
.अ
चे व डल परत एकदा ग हवरले.

- वजया पाटील / जय सगपूर
मो.- ९९२२०८५१६९
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अभंग
पंढरीचा राणा || व ल सावळा ||
भरला सोहळा || आषाढीचा
वै व जनाचा || जमला सागर ||
भ चे आगर || पंढरीही
कर कटेवरी || ठे वुनीया उभा ||
पंढरीची शोभा || पांडूरं ग
झाले आ
ान || होवूनी लहान ||
भागली तहान || दशनाची
झालो ध ध || तु ा पायी येता ||
जगाचा तू ाता || माय बापा

- जयराम मोरे / सोनगीर
मो.- ७७०९५६५९५७
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|| आई ||

देवाची उपमा | सा ात आईला |
त ा सावलीला |
ज माझा || १ ||

जीवनाचं झाड | आहे माझी माय |
मायेची ती साय | सदो दत || ६ ||

कशाला हवय | कुठले अ र
आईचा पदर | सुगंधीत || २ ||

हजारो दुःख तू | सहन करते |
काही न बोलते | मा ासाठी || ७ ||

मा ा दयात | ान तुझे आई
तूच वठाबाई | पंढरीची || ३ ||

े ळ मायेचा | हात पाठीवर |
म
असेल जोवर | काय भती || ८ ||

काळीज तुकडा | आईचा एकटा
पोटाला चमटा | सदा त ा || ४ ||

दाराम े उभी | माय जागतसे |
वाट पाहतसे | दनरात || ९ ||

राबूनी रानात | मावळतो दस |
काम कती मास | अ वरत || ५ ||

आठवण तुझी | रोजच मनात |
पाऊस डो ात | साठलेला || १० ||

- राजन पोळ / नवी-मुंबई
मो.- ८८७९६०४४०६
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श

गु ज नी पंधरा ऑग
न म ाने दोन नोटीस काढले. एक
शाळा व ापन स मतीसाठी आ ण दुसरे श कांसाठी.
शाळे त दोघेच श क अस ामुळे लगेच एका नोटीसबुकवर
सहकारी श काची सही झाली. पण स मती ा लोकां ा
स ा घरोघरी जावून घेणे आव क होते. कागदी घोडे
नाचव ा पुरते तरी काही गो ी व ापनाचा भाग णून
करा ा लागतात. नाही तर घरोघरी जावून स ा घेत ा नंतरही
लोकं शाळे त येतातच असे नाही. याबाबत अजून तरी कोलामगुडा जागृत झाला
न ता. पण स ा नाही घेत ा तर”आपूनले सांगला नाय रे गुज . नायतो आपून
आला अ ा क !” णत त ार करायला मोकळे असतात. उगाच नावे ठे वायला
जागा नको णून रामराव गु ज नी अ
ांचे घर गाठले.
“ भम पाटील.... इदेवर.” णत गु ज नी अ
ांना आवाज दला.
“तानुंगे गुज ?” जेवण आटोपून धोतराला हात पुसत पाटील बाहेर आले. तखट
भाजीचा ाद जभेवर अजूनही नाचत होता.
“तानाय तोद पाटील. आम सई लपतांडे वरग. उ ा पंधरा ऑग चा काय म
आहे शाळे त. या झडा वंदनाला.” गु ज ना एवढीच कामापुरती कोलामी भाषा येत
अस ाने बाक चा वातालाप ांनी मराठीत सु केला.
खूप दवसांनी गु जी घरी आ ामुळे पाटलांनी खाटे वर
ां कट अंथरलं.
गु ज ना बसायला सां गतलं. तःही गु ज शेजारी बसत अगदी
बोलले.
“आपून घरी रायला तो येते रे गुज . नायतो येईना.”
“घरी रायला तो नाही. तु ी अ
आहात. तु ाला उप त रा हलंच पा हजे.”
गु ज नी ांना जबाबदारीची जाणीव क न दली.
“सांग, कोठ मारासा सई?”
“इथे करा. ा आड ा रेषव
े र.” गु ज नी अंगुली नदश केला.
गु ज नी आखून दले ा रेषेवर पाटलांनी कसेबसे तःचे नाव लहीले. तच
ांची ा री. भम पाटील रा ी ा शाळे त जाऊन” भ म रा व आ म” एवढं च
लहायला आ ण वाचायला शकले. ामुळे ांना सा र णायचे नाहीतर बाक
अ रांचा आ ण ांचा फारसा प रचय झालेला न ता. कवा इतर अ रांचा ांना
काहीही उपयोग नसावा णून ाकडे दुल केले असेल. रा ी ा शाळे ने इतकेच
कोलामगु ाला नावापूरते का होईना सा र केले होते. आता गावागावात, तां ात,
गु ात शाळा झा ामुळे नवी पढी पु कची पु क वाचायला शकत आहे .
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- दवाळी अंक २०२० सही ा पुढची अ रं गरवायला शकत आहे त.
“येतोस क रे आपून हरबारीले. आता बी येईलस क !” भम पाटील हसत
हसत नोटीस बुक गु ज कडे सोपवत बोलले. ाचं समाधान गु ज ा चेह ावर
ओसंडून वाहत होतं. ते नकळत उ ारले,”आ ा कसं ! या मंग.” णभर गु जी नोटीस
बुकवरची नावे वाचत रा हले.
“बरं ते झाडू पाटील, येला पाटील, लगीबाई आपले सद भेटतील का घरी?”
गु ज नी वचारणा केली.
“असल क आज गरीच. वावरात बी काय काम नाय. पाणीस येते. नदन नाय,
डवरा नाय. तांब क येतीस बोलवू सम ायले.”
“ओ ल ी इद वर बाई.
लगेच ांनी यंपाक खोलीत असले ा पोरीला आवाज दला. ती लाजत
लाजत बाहे र आली.
“झाडू , ये ा, लगी न् कुकसात. शेरे बाई. गुज न् कुकसात ईन. सुले..ज ी
वा इने बाई.” अ
ांनी सद ांची नावे सां गतली. ती आठवीत शकत होती. नाव
शाळे त दाखल असले तरी ती रोज शाळे त जात नाही एवढच. आ मशाळे त शकणारी
गावातील मुले हे च करतात. शाळे ला भेट ायला कोणी येणार अस ाची मा हती
मळाली क
ांचे श क येतात गावात. ांना शाळे त यायला सांगतात. ते ा
गावातील मुले शाळे त जातात. बाक वेळ शेतातील आ ण घरातील कामात मदत
करतात. काही चार दोन मुलेच नय मत शाळे त जातात.
गावातील शाळे त मुले रोज येतात. श कांची वाट बघत राहतात. देव, ज ा आले
क मा शाळा ओस पडते. काही मुलांना लहान मुले सांभाळावी लागतात. बक ा
चारायला जावं लागते. एखा ा वेळी पावसात गावातील मुलांसोबत मासे, खेकडे
पकडायला जावे लागते. अशा रतीने गावातील मुले सु ा दांडी मार ाची संधी
शोधत असतातच.
कोणाकोणाला बोलवायचं हे अ
ांनी तला पु ा कोलामी भाषेतूनच सां गतले.
“शाळा व ापन स मतीचे अजून कोणी सद असतील ांनाही आवाज दे.”
गु ज धावत जाणा ा ल ीला सांगत होते.
अगदी काही णातच लगीबाई, झाडू पाटील अ
ां ा घरी आले. ांनी
स ा के ा. ांनाही गु ज नी पंधरा आग
ा काय मा वषयी मा हती दली.
उप तां ा ा ा घेऊन गु जी जायला नघाले ते ा भम पाटलांनी ांना
आ ह केला.
“तांब क ये गुज . चा पेऊन जा क !”
“चहा आता नको. पंधरा ऑग ला मा ाकडू नच ा शाळे त.” गु जी हसत
हसत बोलले.
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- दवाळी अंक २०२० “फ चाहास क , मोटा कायतरी कर क गुज .” झाडू पाटील डा ा हातावर
उजवा हात आडवा फरवत णाले.
“ते करना ये. लय चगट हाय गुज . आ म शाळे त बग क म नु चा जेवन
रायते हरसाल. ते बी पु ा गावाले.”
लगीबाईने गु ज ची फरक घेतली.
“ती मोठी शाळा. शवाय आ मशाळे ला मुलां ा जेवणासाठी अनुदान मळते.
आपली ईन मन स ीस मुलं. शवाय जेवनासाठी वेगळं अनुदान येत नाही.” गु ज नी
आपली बाजू मांडली.
“तुले पगार बे े क येवळा मोटा. एकांदी पगार लावला तो का ओते? दोगंबी गुज
लावा क जरजरा.” भम पाटलांनी डोळे मचकावत चमटा काढला.
“ ठक आहे. तु ाला जेवण पा हजे का मा ाकडू न? एक मेला क . शाळे ा
नकाला ा दवशी ! पाऊसही राहत नाही.” गु जी ांचे समाधानासाठी बोलले.
“एक क ा तांदूर रायला क गे गाल, सम ा गावले पुरते.” झाडू पाटील तांदूळ कती
लागेल यावर लगेच चचा करायला लागले. पहाता पहाता जेवणा ा नयोजनालाच
सुरवात झाली णा क ,
“नु
कती लागेल?” गु ज चा
..
“पास कलो पट रायला तो लगीत ओते. तू साकूर, तेल आणून दे. आमी बगतो क
रे गुज समदा.” अ
ांनी गुज ा खां ावर हात ठे वत धीर दला. तोपयत मु ेबाई,
भम पाटलाची बायको ल ा कपातून चहा घेऊन आली. काळा चहा गाळलेला
न ता. कपाला प ी लागलेली होती. गु ज नी चहा फंु कून ायला सुरवात केली.
गरम कप ओठांना चटके देत होता. सवानी चहा संपवला तरी गु ज ा फुंका मारणं
चालूच होतं. चहा पऊन झा ानंतर भम पाटलांनी खशातून झ ी काढली.
ातील खरा गु ज समोर धरला. ांनी तो नाकारला. झाडू पाटलांनी पाचही बोटे
ख या ा प ीत घातले. खरा त डात भरला आ ण तळहाताला लागलेली कणं दो ी
तळ हात एकमेकांना घासत ातील पदाथ झटकून घेतला. लगीबाईनेही ख याचा
बकना त डात भरला. तोच गु ज ना शका यायला सुरवात झाली. ते तंबाखूज
पदाथाचे कण हवेतून गु ज ा नाकात घुसले असणार हे न त होतं.
“खा क रे गुज . तू नोको चा लगेतो.” झाडू पाटला ा खोचक बोल ाने गु जी
जरा वरमलेच. ते तंबाखूचे दु रणाम सांगायला लागले.
“हे बघा. तंबाखू खाणं आरो ाला धोकादायक आहे . कॅ रसार ा बमा ा
होतात.”
“काय बी होईनाये, सामदा लबाड आये. कोणाले कॅ र झाला गावात? कोनालेच
नाई. का रे जराजरा मेला तो का गेऊन जाणार आये माणूस?” झाडू पाटलांनी आपले
मत ठामपणे मांडले.
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- दवाळी अंक २०२० “तु ीही खाऊ नका आ ण मुलांनाही खायला देऊ नका. आ ी शाळे त मुलांना
खावू नका णून सांगतो. मुले शाळे त खात नाही पण घरी मा खातात. हे चांगले
नाही.” उपदेश करत काढता पाय घेतला गु ज नी. नघायला लागले. तथा प,
“या बरं उ ा शाळे त, सवानी !” हे आवजून सांगायला वसरले नाही. उरले ा
स ांसाठी शाळा व ापन स मती ा सद ां ा घराकडे गेले. ां ा स ा
घेत ा. गावातील काही त तां ा स ा घेत ा आ ण शाळे त गेल.े बाक चे
सद शाळे तच भेटले. एक श क, दोन व ाथ त नधी, एक अंगणवाडी ताई,
दुसरी खचडीवाली बाई. तोपयत लालू गु ज नी मुलां ा मदतीने तोरण तयार क न
ठे वले होते. मैदान सफाई झाली. रामराव गु ज नी झ ा ा ओ ाला चुना मारला.
रा गीत बँड ा ठे ात बसवले. सव तयारी झाली एकदाची.
दुस ा दवशी झडावंदन पार पडले. नेहमी माणे दोन सद गैरहजर होतेच.
गावातील म हला पु ष जेमतेमच होते. सवाना पो ांचा साद, चाकलेट, ब ट
वाटप केले गेले. बाक गावकरी नघून गेले. खचडीवा ा बाईने चहा बनवला. सव
सद ांना दला.
बस ा बस ा झाडू पाटलांनी पु ा जेवनाचा वषय काढला.
“गुज , आ मसाळे वानी जेवाय देणार हाय. सम ा गावाले.”
“दे ावानीच आहे.” अंगणवाडी ताईने नाक मुरडलं. गु जी एवढं महान काय
करतील असे तला
ातही वाटले न ते.
“देईना तं काय ये माय. मयापाशी बो े क गु जी. य क गु जी?”
खचडीवा ा बाईने चहा देतांना गोड गोड बोलली.
“शाळे ा शेवट ा दवशी क या जेवण. हो क नाही सर?” रामराव गु ज नी
लालू गु ज ना चाचपलं.
“जमते. भात, भाजी, चपा ा आ ण नु !” लालू गु जी हो भरले.
“सयपाक कोण करणार? म ी गु ातील लोकं दुस ा कोणा ाच हातचं खात
नाहीत. ांचं कसं करायचं?”
रामराव गु ज नी शंका उप त केली.
“ ांची मुलं शाळे तील खचडी खात नाही तर ते लोकं एक जेवणार कसे?” लालू
गु ज नी वा व कथन केले.
खरं तर हे ातं ा ा स री नंतरचं हे जळजळीत वा व होतं. कोलामगु ात
चाळीसएक घरं कोलामांची, पाच घरं हटकरांची, दहा घरं म ी लोकांची, अंगणवाडी
ताईचे एक घर बौ समाजाचे, एक घर बंजाराचे. ात पंधरा कोलाम, तीन हटकरांची
आ ण सात म ीजमातीची, एक बौ समाजाचे असे एकूण स ीस व ाथ .
सव शालेय पोषण आहाराचे लाभाथ . पण खचडीवा ा बाई हटकर जमाती ा
अस ाने म ी गु ातील व ाथ तने शजवलेली खचडी खात न ते. बाक चे
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- दवाळी अंक २०२० व ाथ मा खात होते. यांना णे दुस ां ा हातचं पाणी सु ा जमत नाही, तसा
कुळाचार आहे. हा कुळाचार मोडायला कोणीही तयार नाहीत.
एकदा हा मु ा श ण व ार अ धका ांनी शाळे त जीट द ानंतर उप त
केला.
“ते मुलं खचडी खात नाही मग तु ी काय व ा केली?”
”मी बरेचदा ांना सां गतलं सर, पण ते ऐकायला तयार नाहीत. ांना शाने
वटाळ होत नाही. ृ ा ृ असं काही नसते हे बाबासाहे बां ा वचारांतून पटवून
दलं. एकदा शाळे त बाबासाहेबांचा सनेमासु ा दाखवला सर.” साहे बां ा
ाला
रामराव गु ज नी उदाहरणास हत
ीकरण दलं.
“ ा ाने काही फरक पडला का?”
“नाही, जाती जातीतील ही अ ृ ता नमुलन ायला बराच काळ लागेल सर.”
“ कती काळ लागेल?...तेवढा वेळ आपण वाट पाहणार आहात का? काय लालू
सर?”
“तु ी आमचे मागदशक आहात सर. आपण सांगा आणखी काय केलं पा हजे?”
लालू सरांनी मागदशनाची अपे ा केली.
“मला काय वचारता? ांना खचडीपासून वं चत ठे वायचे का? ासाठी तु ी
काय य करता?”
हे साहेब लोकं नुसतेच
वचाराय ा कामाचे का? यांनी काही उपाय सुचवायला
नको का? य काय श कांनीच करायचे? असे मनात णत ते उ रले.
“सर, ांचे वा ाला येणारे तांदूळ आ ी घरी शजवायला देतो.”
“यामुळे काय सा होणार? ां ातील भेद संपेल काय? तसं जमत नाही.
ांनी शाळे तच खचडी खायला पा हजे.” अ धका ांनी अ धकारवाणीनं बजावलं.
“सर, यावर एक उपाय आ ी ठरवला. पटसं ा स ीस आहे . ामुळे दुसरी
एक मदत नस ठे वता येते. एक म ी गु ातील बाई तयार आहे खचडी करायला.
लवकरच ठराव घेणार आहोत.”
रामराव गु ज नी सां गतलं. साहेब जीट ल न नघून गेले. पण ांनी उपाय
सुच वला नाही. शेवटी ाचं ालाच न रायचं असतं. पण ही काय घरगुती सम ा
न ती. शाळे ा अ धका ांनी काहीतरी उपाय सुचवायला हवा होता. एक-दोनदा
रामराव गु जी खचडी मदत नस काय कर ासाठी तयार असले ा पा बाई ा
घरी जेवले खरे. पण अंतर ठे वन
ू तचा नवरा रामू एका टोकाला तर गु जी दुस ा
टोकाला. एकदा तर”तू आंदी जेवरे गुज . मंग मी जेवतो.” णत गु ज चे जेवण
आधीच आटोपून घेतले.
ही वषमता दूर करायला बराच य करावा लागणार होता हे खरे.
एक मा वशेष बाब. ांना तेलात तळलेले पदाथ कोणा ाही हातचे जमतात.
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असायला नको. जेवतांना ांचे जवळ ां ाच जातीची लोकं चालतात. बाक ची
व . द ुरखु ा ण देखील.
“नाहीतर माग ा वेळे सारखं ायला नको. नुसते केळे खायला दली तरी
बोकोळाची आई धमक देत शाळे त आली होती. ये गुज आप ा ले ाले असा काई
खावाले देवासा नाई.” ा दवशी घडलेला संग रामराव गु ज ा डो ासमोर
नाचायला लागला.
खचडी सोबत पुरक आहार णून अंडे, ब ट कवा केळे वाटप करणे आव क
होते. बरेचदा ब ट वाटप के ा जात होते. ाला कारणही तसेच होते. गावातील
कराणा दुकानात तेच उपल असायचे. शवाय खचडीवा ा बाईचे ा दुकानात
उधारी खाते. ामुळे बरेचदा ब टे च वाटप कर ात येत होते.
एक दवस रामराव गु जी जरा वैतागलेच.” कती वेळ सांगायचं तु ाला सुलाबाई,
कधीतरी केळे , अंडेही वाटप करत जा णून. पण तु ी ऐकाल तर शपथ !”
“सुलाबाई, अंडे ही
च आहे त. केळे ही ब ट ाच भावात भेटतात. देत जा
पोरांना. पु लागते.” लालू गु ज चा हा आ हाचा सूर तला पटला नाही. तने
नेहमी माणे जरा खडसावतच गा ाणी मांडली.
“तुमी मा रं लय पु करालाव ये. पु कराय काय भेटालय इथे. एवढू शा
ले ात. रोजीबी नगना. कयाचे आंडे नं केळे देयाचे. ब ट ालावच क .”
“तु ाला परवडत नाही हे कळते आ ाला. पण शासन सांगते मरची, लसूण,
टमाटर, मसाले टाका. ते पण तु ी देत नाही. ह ाला एकदा पुरक आहार ायचा
असतो पण तु ी पंधरा दवसाला देता. आ ी णतो का काही?” लालू गु ज नी
उ र दलं पण ती ऐकेल तर शपथ.
“कळलं का तु ाला. सवच एका वेळी दे णत नाही आ ी. कधी ब ट
ा, कधी अंडे तर कधी केळे . पैसे सारखेच लागतात. पाच पयाला ब ट, पाच
पयाला अंडं केळे तर ाही पे ा
येतील. र ववारला बाजारातून आणून ठे वा.
सोमवारी ा, स ीस मुलांना स ीस केळं . एक दोन जा ीची आणा. आ ाला
ाल.” णतांना रामराव गु जी लालू गु ज कडे डोळे मचकावत हसले. तशी
खचडीवा ा बाई चड ा.
“तु ाला का भेटना य खायला. तु ाला देईना एकबी.”
“राहीलं. नका देऊ आ ाला. पण लेकरांना तरी ा.” लालू गु ज नी माघार
घेतली. तेव ात अंगणवाडी ताई आकाशातून देवदूत अवतरा ा तशा अवतर ा.
ांनी जणू वरदानच दलं.
“सारखच पडालय क सुलाबाई. आण क केळी. का ालय?” लगेच सुलाबाई
हो भर ा.” आईतवारी बापूचा बाप जाणाराये बाजारला. ायला सांगताव केळं
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“आ ी कर कर लावत नाही, ा दवशी क मुखांनी तु ाला ब ट वाटप
करतांना बघीतलं. ांनी मुलांना वचारलं ते ा मुलेच नाही का बोलली. रोजी
ब ू टच देते णून. ते ा तेच बोलले ना वेगवेगळा पुरक आहार देत जा णून.
जीटवर तसं ल हलं सु ा.”
“ ा बुवाला काय जातय सांगाय. ईर चा ाय इथं हाताला खळकू लागना
झालाय. सासा मैनं पगारी भेटना झालीय. तेला दे मनाव सामान घेयाला पैसं, न ा
ाला कर मनाव खचडी.” बोलतांना सुलाबाई तापले ा भगो ातील खचडी
सारखी चटाचट लासत होती.
“ते खचडी करतय. मंग क मुख तू होणार हाईस य.” अंगणवाडी ताई ा या
बोल ावर दो ीही गु जी हसले.
“हसाय काय झालं? न ा तुमी करा क खचडी.” सुलाबाई गु ज वर भडकली.
“गु जी खचडी बनवते. अन् तू शकवते का पोरायले?” अंगणवाडी ताई चड ा.
“ शक ना तं काय ये?” ती तो ात बोलली.
“जा बरं जा. शकवून दाखव. सोताचं नाव लवाय येईना पर गो ी ड गरावर ा
करायली. ाचं काम ाला हाय सुलाबाई. आसं ये ावानी बोलू नाय माणसानं.”
अंगणवाडी ताई ा बोल ाने ती नरम झाली अगदी मऊसूद लो ासारखी. तोपयत
मधली सु ी संपून पोरं शक ासाठी वगात गेली आ ण शकव ासाठी गु जी.
पंधरा दवसानंतरचा सोमवार. दुपारची सु ी झाली. पोरांनी खचडी खा ी. आज
खचडीवा ा बाईने केळे आणलेली. सव मुले रांगेत बसली. आज बावीसच मुले
शाळे त आलेली. सुलाबाई एकेकांना एकेक केळ वाटप करत हो ा. सवानी केळे
घेतली. म ी गु ातील भमा आ ण येरोळाने घेतली. पण बोकोळा घेत न ता.
रामराव गु ज नी ाला केळ घे ासाठी दम दला.” घे नबे. केळच तर आहे . काय
होणार आहे. शवाय चांगली आहे त केळं .”
गु जी रागव ामुळे बोकोळाने केळ घेतली खरी. परं तु ा ा मनात मा
चल बचल चालली होती. सव मुले केळी घेऊन मैदानावर पांगली. सुलाबाईने
उरले ा चार केळ पैक गु ज ना आणून द ा परं तु रामराव गु ज नी तो
ाव
नकारला.
”नको मला.”
“ ा क ये गुज . रागावला होय?” लालू गु ज कडे केळ देत खचडीवा ा बाई
बोल ा. लालू गु ज नीही नकार दला. तेव ात अंगणवाडी ताई टपक ाच.”
ा क गुज , एव ा ेमानं ायली. खा क .”
“घे ये ताई तू दे गुज ला. लय भाव खालेत. एक तुलाबी घे.”
तने तन केळी अंगणवाडी ताईकडे द ा. ांनी ा केळी दोन गु ज ना आ ण
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“सुलाबाई तू बी घे क ये.” केळे सोलतांना अंगणवाडी ताई णा ा. सवानीच
केळे खा े. केळे खाऊन सा ांची त ड गोड झाली होती.”आता पुढ ा वेळी आंडे
आण सुलाबाई.” केळीचे सालपट फेकतांना अंगणवाडीताई बोल ा. तसे गु जी
खळखळू न हसले.
शेवटी मुलांना पुरक आहारात केळे मळाले. याचे समाधान
करत रामराव
गु ज नी पोषण आहार न दवहीत न द केली.
दुस ा दवशी शाळे चा दरवाजाचा खोलताच सव मुले आत गेली. बेल वाजवली.
साफसफाईला लागली. गु ज नी हजेरी पु कांत ा री केली आ ण बोकोळाची
माय शाळे त धडकली. तने रागारागात गु जीला जाब वचारला.
“का देलास गुज तू आम ा पोराले कावाले.”
“काहीच नाही..केळे आ ण खचडी.”
“कोण सांगला तुले, ते नाई मनत ओता तरी जबरद ीनं देवाले?”
“केळे च तर दले. मग काय झालं एवढं ओरडायला.”
“या ा पुळा देवाचा नाय. मा ा बोकोळाले काय ओवू तर दे. मगा पाय तुले
दावतो क मजा.”
“काय झालं कलू बाई? सग ाच पोरांना दली केळं . ात काय झालं?”लालू
गु ज नी म
ी केली.
“तू बी का, समदे पोरं कावू दे. पर आमचे पोराले देवासा नाई.” कलूबाईने हा ादम
भरला. गलका ऐकून आजूबाजूचे लोकं जमा झाले. पो लसपाटलांनी दोघांचंही
णणं ऐकून घेतलं.
“आमचे तोडसामले, जैनल
ू ूले जमते रे पो लस पाटील, पर ये गुंडेलूले काय क
जमत नाई केळ. ायसे देवात केळ नाय. ते कायक कात बी नाय. तेले सवत बी
नाय.” येलूबाई जैनेलू इ तहास सांगायला लागली.
“आमचे लोकायले जमना ये. आमचे बोकोळाचा बाप. मालकाचे गराचा कचरा
फेकला. तेचे टोप ात काय क केळीचा साल ओती. ते न ा डो वर गेतला
तरी मैनाबर बेमार पळू न रायला. लय देव केले. पर मांगून बरा जाला. आता येले
काय ओवू दे. आपून गुज ले सोडना क ,” कलूबाईने घडलेली हक कत बया केली.
गु ज ा मनात ध
झालं तरी उसनं अवसान आणून रामराव गु ज नी
ु र
दलं.
“वा े ल ती श ा करा. मी भोगायला तयार आहे .”
“तुया पोरानं केळी खा ी क ?” पाटलांनी तला वचारलं,
“बायेर येऊन येरोळाले दे ी काना. का ी नाय, पर आती दरलीस क .” ती
उ रली.
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“काय जाला तो बग क गुज ला सोळना मी.”
तळतळाट नघाली ती.
“काही झालं तर मी दवाखा ात घेऊन जाईन, काय वा े ल तो खच येऊ दे. मी
देईन.” रामराव गु जी नधाराने बोलले. तोपयत सारी गद पांगली.
गु जी, अंगणवाडी ताई, खचडीवा ा बाई, पो लसपाटील तेवढे रा हले.
“काई होईना गु ज , उगं टशन घेऊ नका.” पो लसपाटलांनी धीर दला.
“तरी गुज ला सांगत होताव. पर आयकनाच झा े. आता खा मनाव केळी”
खचडीवा ा बाई तरसट बोलत हो ा.
“खर आहे तुमचं णणं. केळे आणायला सां गतले नसते तर हे महाभारत घडलच
नसतं. जाऊ ा सुलाबाई ब टे च वाटत जा, अंडे आणले तर उ ा माळकरी लोक
मा ा नावाने प रषद भरवायचे. केळे करण आधीच माहीत असतं तर आणायलाच
लावले नसते कवा बोकोळाला जबरद ीनं ायला तरी लावले नसते.” तथा प
फळं सु ा एखा ा जाती-जमातीला, कुटुं बाला, घरा ाला व असतात याचा शोध
न ानेच गु ज ना लागला होता.
दोन दवस बोकोळा शाळे त आला नाही पण तस ा दवशी पासून तो येत होता.
गु ज नी ाला ‘ हे बघ तुला काहीही होणार नाही.’ णत धीर दला होता.
पुढचे चार पाच दवस गु ज चे च था ावर न ते. बोकोळाला काही झालं
तर नसेल? होणार तर नसेल? याची सारखी ख ख ांना लागली होती. पंधरा
दवसानंतरही बोकोळा ठणठणीत अस ाने गु ज ना हायसं वाटलं, ां ा जीवात
जव आला.
गु ज नी ा घडले ा संगाची पु ा एकदा आठवण क न दली.
“बाहेर गे ावर ते का उपाशीच रायते क ? ते बु ा बेमार होता. सरकारी
दवाखा ात आठ रोज भत होता. ते ा तेथलाच खाना खा ा क !” अंगणवाडी
ताईने स उजेडात आणलं.
“पर गावात आ ावर पंचायत बसली. देव केला, बकरा देला क . तवा कोटी ेले
गावात गेतला. तू बक ाचा पैसा देत असल तो आपून बी जेवते.” र ाने जाणा ा
येलूबाईने म ेच नाक खुपसलं. ते ा अंगणवाडी ताईने
ु र दले.” मी कयाला
देऊ? माझं काय ल गन हाय होय. गु जी देत बसल.”
“तुजा लगन नाय,तो काय गुज चा लगन हाय का? ते ापे ा ेसा सदा ेले
देवासा क . आपण आपला इकडे बनवासा.” भम पाटलांनी मधला माग काढला.
ाला अंगणवाडी ताई आ ण एक दोन लोकांनीही दुजोरा दला.
“पण ते सामुहीक भोजन कसे होणार? काही झालं तरी जेवण एक त झाले
पा हजे. ामुळे खचही कमी येईल.,.” रामराव गु ज नी अट घातली.” खसाले
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- दवाळी अंक २०२० का भेवते रे गुज . एकस बार देणार हाय क जेवण, रोजीरोजी देणार हाय का?”
भमपाटील जरा ेशर टाकून बोलले.
“ ापे ा असं क सर. म ी गु ातील लोकांना यंपाक करायला सांगू.
ां ा हातचे जेवण सग ांनाच जमते.” लालू गु जी लाखात एक बोलले.
““बढीया ! ांना यंपाक करायला सांगायचं.”हा माग सवांना पसंत पडला.
आ ण शंभर ट े जेवण करायचे ठरले. मट ग पांगली.
पुढे हा जेवणाचा वषय, सतरा स बर “मराठवाडा मु सं ाम दन”, स ीस
जानेवारी” गणरा
दना ा” दवशीही चच ला गेला. जै ा स ीस जानेवारीला
गु ज ची मजा ायला लागला.” आजच देला तो का ओते. नायतो, देतो देतो
मनशीन ना. पार फुसकवशीन तुजा काय बरोसा नाय रे गुज .”
“तसं होत नाही रे जैतू. एव ाशा साठी माघार घेणार नाही सर. तू जा एक मेची
वाट बघत बस.” लालू गु ज नी जै ाला ग बसवलं.
ए ल म ह ात मुलां ा परी ा आटोप ा. नकाल तयार झाले. शाळे ची ब ा
पैक कामे आटोटली. दो ीही श क नवांत झाले.. एक मेला नकाल घो षत
करायचा आ ण जेवणाचाही
नकाली काढायचा णून ांनी अ
, अंगणवाडी
ताई, दोन श क, पो लस पाटील यांची म टग घेतली.
जेवणासाठी लागणारा भाजीपाला, मसाला आ ण नु साठी लागणारा खच
रामराव गु जी करायला तयार होते. तांदूळ शाळे तीलच होते. ते साफ करायला
सांगीतले. दोनतीन बायांनी दड क ा तांदूळ साफ केला. भमराव आ ण स ोळा
यंपाक करायला तयार झाले. डाळ, भात, भाजी आ ण नु असा जेवणाचा बेत
ठरला.
अखेर महारा दनाचा दवस उजाडला.
जारोहण पार पडले. व ा ाचा नकाल घो षत कर ात आला. एक तासात
सगळा शालेय काय म आटोपता घेतला. नंतर जेवणा ा तयारीला लागले.
कोलामगु ातील यंपाकासाठी लागणारे भगोने आ ण इतर सा ह आण ात
आले. भमराव, स ोळा आले. ांनी माती खोदून चूल तयार केली. जाळ पेटवला.
तोपयत दो ी श कांनी दोन गा ांवर दोन माणसं घेऊन शेजार ा गावातील
बाजारातून भाजीपाला, मसाले, नु आ ण इतर सामान आणले आणले. काही
बायका पोर नी लसूण छलले. अ क, मसा ाची पे तयार केली. शाळे त आनंदाचे
वातावरण तयार झाले. एखा ाचे ल , बारसे कवा गावातील देवाचे जेवण आहे
असेच वाटत होते. कोलामगु ा ा बायांनी चपा ा बनव ा. काही चपा ा म ी
गु ातील बायांनी. गाव सहकाय करत होते. पोरांनी आलू, वांगे, टमाटर, मरची,
सांबार, कोबी, पालक कापून दले.
भात शजत आला. डाळीचे अंदाण आले. तुरीची डाळ उकळू लागली. भाताचे
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- दवाळी अंक २०२० भगोने उतरले क भाजीला फोडणी घालायचे ठरले होते. यंपाक वगैरे म ी लोक
करत अस ामुळे इतरांना तेवढे काही टशन न ते. ते बघत होते. बाहे न पाठ बा
द ासारखे बाहे रील कामांना सहकाय करत होते. यंपाकासाठी लागणारे पाणी
वगैरे म ी गु ातील बायका, पोरी पुरवत हो ा.
भाताचे भगोने उतरले. भाजी फोडणी घाल ासाठी भाजीचे भगोने चुलीवर ठे वले
गेले. भाजीपाला, मसाले सगळे तैयार ठे व ात आले. अ
, अंगणवाडी ताई,
खचडीवा ा बाई खु ा लावून शाळे ा आवारातील झाडाखाली बसले होते.
दोघेही श क सु ा इकडे तकडे फ न व ा पाहत होते. भमरावने फोडणी
घातली. कांदे लसूण पे , मरची, खोबरे, मसाले टाकले. मसा ांचा सुगंध
प रसरात दरवळला.
“एक नंबर जमली भाजी भमराव, आज तु ा हातची भाजी खायला मजा येणार!”
णत लालू गु जी चु ापाशी आले. भमराव मसाला जळू नये णून जाळ कमी
कर ासाठी खाली वाकला. गु ज नी मसाला फरवायची लोखंडी दांडी हातात
घेतली आ ण मसाला फरवायला लागले. स ोळाने भगो ात वांगे, आलू ा फोडी
घात ा. रामराव गु ज नी हा कार बघताच कपाळाला हात लावला.
“आता गेलं वाया ! या माणसाला मधेच शहाणपणा करायला कोणी सां गतलं
असणार? कशाला मधे मधे मी आ ण ढे कलाचं बी करायला पा हजे. आता काय
होणार कुणास ठाऊक?” ांनी लालू गु ज ना आवाज दला. हात हलवून बोलावलं.
लहान लेकरा सारखे ते धावतच जवळ आले.” गु जी तु ी कशाला तथे गेले? सगळं
बघडलं आता !”
“काय झालं सर?”
“काय झालं णून काय वचारता? ते यंपाक करतांना तु ी कशाला गेले ती
मसाला फरवायची काठी हलवायला? आता जर ांनी ती भाजी खा ी नाही तर?”
घडलेला कार ल ात आ ानंतर गु जी ख जल झाले. अपराधीपणाची भावना
ां ा मनात दाटू न आली.
“सारी सर, मा ा ल ातच आलं नाही. मी सहज गेलो आ ण भाजी फरवायला
लागलो.” ते दोघेही कोणाला ल ात येऊ नये अशा रतीने बोलत असतांनाच
अंगणवाडी ताई दब ा आवाजात रागाव ाच.” तु ी कयाला गेलताव शानपना
करायला. गेले आपला मसाला हालवायला.”
तघांनीही यंपाकाकडे कटा टाकला. स ोळा आ ण भमराव न वकार
चेह ाने यंपाक कर ात गुंतले होते. काहीच घडलं नाही असं ांनी भासवत तर
नसणार क लालू गु ज नी जे काही केलं ते दोघांनाही दसलं नसणार?
“ ायले कायबी मा हत नाही आसं मला वाटालय.” अंगणवाडी ता नी तक
लावला.
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- दवाळी अंक २०२० “मला तसं नाही वाटत. ते ही भाजी खाणारच नाही. एवढा कार ते खपवून घेणार
असं मला नाही वाटत.” रामराव गु जी वचारांती णाले.
“बरं जाऊ ा. जे होईल ते बघू.” लालू गु जी न यानं बोलले. आता काय
करणार होते. घटना घडू न गेली होती. बंदूक तून सुटलेली गोळी परत घेता येत नाही
तसं. बोललेला अपश माघारी घेता येत नाही. अगदी तसंच झालं होतं. लालू
गु ज नी भगो ातील भाजी फरवून श केला होता. शाने भाजी बाटली होती.
बोलणे होताच. तघेही तथून पांगले. अगदी काही वेळात भाजी शजली. वरण
फोडणी घालून शजव ात आले.
भमरावने चुलीतील जाळ कमी केला. रामराव गु ज ना आवाज दला.
“ये गुज , इटरा.”
“का णता भमा, झाला का यंपाक?”
“जाला क !”
“बढीया ! मग चला जेवणाची पगंत वाढा, तयारी करा.”
“आमाले दुसरी भाजी साटी दार दे. नायतो कायतरी दे.” स ोळा णाला.
“का बरं ? ही भाजी पुरणार नाही सग ांना ?” गु ज चा .
“पुरते क ,पर ते आमी काईना !” भमरावने
नकार दश वला.
“तु ी बनवलेली भाजी, तु ीच खाणार नाही णजे काय?”
“पर ते लालू गुज मदी हात लावला क !”
“के ा? कुठे ?”
रामराव गु ज नी साडसूदपणाचा आव आणला.
“तवा, फरोतानी आमी बगलाव क . आम ा बाया बी बग ा. आमी खाईना रे ते
बाजी. आमचा आमाला दुसरा दे. न ा आमी येईना जेवाला. तुमचा तुमी जेवा नसता
कयबी करा.” णत भमराव घराकडे जायला वळला. ाचे पाठोपाठ स ोळाने
र ा धरला. मालका ा मागोमाग मुकाट चालले ा मढरासारखं.
अंगणवाडी ताई, भमपाटलांनी, लालू आ ण रामराव गु ज नी खूप य केले
पण ांनी ऐकायला तयार झाले नाही. ां ा बायांनीही या बाबीचा कडकडू न
वरोध केला.
शेवटी रामराव गु ज नी गाडी काढली. बाजारातून पु ा चार कलो वांगे, एक
कलो आलू, एक कलो कोबी, टमाटर, मरची, सा़बार सारं सारं आणून दलं. ते ा
कुठे वातावरण शांत झालं. ते शजव ात आलं. शज ानंतर प ह ांदा म ी
गु ातील लोकांची पंगत बसली. ा सग ांना म ी गु ातील मुला मुल नी
जेवण वाढले. नंतर मा कोलामगुडा, हटकर गु ातील सव लोकांनी जेवण केले.
जेवण झा ानंतर भाजी भरपूर उरली होती. ती कोलामगु ातील लोकांना वाटप
कर ात आली. लोकं पोटाव न हात फरवत समाधानाची ढे कर देत होते.
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- दवाळी अंक २०२० “गुज ना जेवण देला बा !”
“म ो जाला रे गुज जेवण !”
“पय ांदी गावात तू जेवन दे ा. तुजा नाव राईल क !”
“जरशाना ते गुज ना काम बगळवला. नायतो एवळा बाजी उरणार नोयता.” भम
पाटलांनी नाराजी
केली.
रामराव गु ज ना ही सामा जक वषमता छळत होती. शाने होणारा वटाळ
यातून हा समाज के ा मु होईल? याचा वचार करत गु ज घराकडे नघाले.
- रोशनकुमार पलेवान / पपळगाव भोसले
मो.- ७७९८५०९८१६
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|| क ||

अरे, चल बसलास काय! चल आज
पु ा एक बला ार क ,
आधी े टस ठे वू, दोन श ा घालून
आई-भ गन चे नाव साकार क .

अरे असं कुठं असतं का? सांगा दोन
वजा दोन चार होतं का?
ऐका आता थोडं अ धक क , चला
एकजुटीचा उभा उमेदवार क .

हे बघ आधी हातात मेणब ी घेऊ,
मग मोठसे आंदोलन क न tv वर
येऊ,
नंतर आरोप ना तारखा द ा रे
द ा, क देणा ांचे स ार क .

ना सरकार ा, ना काय ा ा, ना
देशा ा वरोधात जाऊ.
मा
ाय न मळा ास,
चांग ासाठी ाचार क .

हा आता ते दलेले बदले तर पा हजे,
पण मो ा माणसांची ती देणगी,
तसे ते बदलणारे आहे त, पण ते
णतात दोन वजा दोन चार क .

आता अंत होऊ लागला आहे
संयमाचा, चला काहीतरी क .
नाही थांबा! ाय णून मळणा ा
ायाचाच बला ार क .
- ऋ षकेश अंकुशराव / करबेट
मो.- ७३०३९८०६८८
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|| नातं जपलं ||

नातं जपलं, टकून राहतं अ
भ न सजलं जातं अन् न
जपणा ांना, ाचं मह कुठं तरी
कळतं ।।१।।
पण, नाती न जपणा ाना संकट
आ ा नंतर नाती णजे काय
सगळं कळतं असतं ।।२।।
णूनच, णावसं वाटतं ना ांत
असतो गोडवा एकदा अनुभवून तर
बघ.. नातं काय असतं...।।३।।
ाथ साध ासाठी जपू.. नकोस
नाती, कधीही.. माणसातलं
माणूसपण जप ासाठी
माणूस बनून बघ एकदा..।।४।।

ातूनच मळते वेगळं समाधान,
आ ण मनःशांती अनुभवून बघ एकदा
समजेल तुला अनुभवांती ।।५।।
नदान, आता तरी वचार कर
माणसा...आयु ात काय
कमवायचंय कमावलेले रहाणारं
इथच आहे शा त...फ नातीच
असतातं..।।६।।
मरणानंतर फ केले ा स माच
व जपलेलं नातंच अजरामर असतं
नावच रहातं आठवण ा पात
कोण तरी होता, जवा ा..।।७।।
आठवण ा ृंखला गुंफत जातात
ा सदैव रणात राहतात यातच
सव सुख दुःख सामावते णूनच,
माणसा नाती जपत रहा..।।८।।
- शामराव सुतार / ने ळ, नवीमुंबई
मो.- ९९२००६१९९१
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पुणे ते टभुण

घरी न जा ाचा खूप संक केलता पण पसर ा आजाराला
थांब व ासाठी सरकारकडे काही औषध न तं. आजार होता
covid-19 (कोरोना वायरस). हा आजार चनवरती मात
क न ाने दुस ा देशांकडे झेप घेतलेली. ातलाच भारत
एक आ ण ा भारतातलं पुणं व ेचे माहे रघर. व ा ाचा
सोशल मी डयावर हाहाकार पसरलेला. ांची धावपळ चालू
होती. काही जणांनी
े तुटलेली. कोणा ाही मना ानातही
न तं क एका आजाराने ा व ाचं इतकं नुकसान होईल. खूप जणांनी घवघवीत
यश मळे पयत घरी न जा ाचा संक केलता ातलाच मी पण एक. पण ा
आजारापुढे नतम क ावं लागलं.
आद ा दवशी काय झोपच आली नाही घरी जायचं ट ावर. अ ासाचही
नयोजन करत होतो. सकाळी उठ ाचा आळस खूप होता पण नाईलाज लवकर
उठलो, पीएमटी पण कमालीचे म ेच बंद पडली सवजण खाली उतर ानंतर
म नटा-दोन म नटातच चालू झाली. ारगेटला आ ानंतर एक आगळं वेगळं
होतं. जकडे बघेल तकडे त डालाच बांधलेले
ेक इसमाने. जो तो
आजाराचाच वषय काढायचा. व ाथ ही जड पावलांनी बस ानकावरती होते.
बस ानकावर पोहोच ानंतर बसची वाट पाहत बसलेलो. तेव ात माझे
ल एका ाताया, वय र आजीकडे गेलं. तला दसत न तं. ती आजी आंधळी
होती. तला कोणाचीतरी मदत हवी होती. सव त ण, सु श त मंडळी होती पण
कोणाचे हात मदतीला धावत न ते. ती आजी णायची ‘कोणीतरी चहा आ ण
ब
ट आणून ा मा ाकडू न पैसे घेऊन जा’ पण आजकालचा माणूसक सोडू न
पैशा ा मागे धावत आहे . गो होती फ दहा ते वीस पयांची,
ेकजण
ा आजीचं ऐकायचा आ ण दुल क न नघून जायचा. हच आहे का आपली
माणुसक ? काही वेळानंतर एका त ण मुलाने ा आजीला न पैसे घेता सव
उपल क न दलं. खरच आजी खूप खुश झालेली. खरचं युवकांची आप ा
देशाला, समाजाला गरज आहे .
वास चालू झाला. गद तशी ब यापैक होती आ ण वायरसमुळे रे े बंद
कर ात आ ा हो ा.
ेकजण आपाआपली काळजी घेत होता. त डाला
माल कवा मा
बांधत होता. मा ाजवळ एक मोठी बॅग होती पण बस पूण
भल ामुळे एका वय र आजीला जागा क न दे ासाठी मी ती वर ठे वली.
आज सव कडे आजारात जाळं पसरलेलं पण काहीजण चे ा-म री वरतीच घेत
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- दवाळी अंक २०२० होते. एका गो ीचं नवल वाटायचं क ते णजे मा
वरती ही ल हलेलं “AAPANA TIME AAYEGA” खरच आज ती वेळ आलेली. ही वेळ आप ासाठी
लवकरात-लवकर आजारावर औषध काढ ासाठीची. य चालूच होता पण यश
मळत न तं.
रा ी ा जागरणानं डोकं जरा जा च फणफणत होतं. झोप लागलेली पण
नसग काही झोपू देत न ता. तो मला बारीक ल देऊन नरी ण करायला
सांगायचा. खरं आहे नसग सदैवच आप ाला साथ देत आलेला आहे . माणूस
कतीही चुक चं वागला तरी ाला नसग साथ देतीच. कोरोना वायरस हा जा
तापमानात जगू शकत नाही असे वै
णतात, ाच कारे नसगाने उनाड
माळासारखे तःचा अवतार क न तो कोरोनाला पळव ासाठी मागे लागलाय
हे णायला हरकत नाही.
आज एका वायरसमुळे सव जवळपास रे े वासही बंद झा ामुळे बसम े
गद वाढत होतीच. खूप वषानंतर आज आजीबा चेही आजीपण बसम े आढळू न
आलतं पण क लयुगात आज ाच आजीची गरज भासते. जाग तकरणामुळे
आजीला आपण वस न ू
अर फॅ मली “ NUCLEAR FAMILY “
असा वेगळा नयम
ेकजण लागूच करत आहे . वासाम े मी एका आजीला
मा ाजवळचा फरसाणा खा ासाठी दला. त आजीपण खूप खूश झाली. ती
भाकर आ ण भडी खात होती. ती नको-नको टली पण मीच थोडा आ ह केला.
तला शेवटी-शेवटी मी ां ाच कुटुं बातला वाटू लागलो.
वास णजे खरं तर बसचे ध े च असतात. पण वासात मन त ीन होऊन
वेग ा वचारातच ते म असतं. वेगवेगळे पण शोधत असतं कारण दररोज ा
जीवनाला कंटाळलेलं असतं
ालाही ताजेतवानं हो ाची गरज असते. ते
वासात वरं गळू न जातं. वास आप ाला आप ा DESTINATION काही
वेड लागलेलं असतं. आपण पुढचाही आपोआप वचार करत असतो. आप ा
आठवणी ाच वचारात पु ा ताजातवा ा होतात, आ ण ांना वा वक पही
मळते.
आता गाडी टे ूण म े आलेली. बसमधून कधी उतरेल असे झालतं पण मो ा
बॅगा अस ामुळे उतर ासाठी उशीर लागला पण खालून बसम े चढणाया काही
माणसांम े माणुसक अस ामुळे ांनी मला बाहे र नघ ासाठी थोड ात
मदतच केली. खरच मी ांचाही आभारी आहे . आता ओढ लागेलेली बघ ाची.
खूप दवस झालं, घरी आलोच न तो. ांना आनंदी बघ ाची इ ा होती.
बसमधून खाली उतरलो. गाव तसा वेगळाच दसत होता. जाग तकरण आ ण
गतीचे एक जवंत उदाहरण पाहत होतो. प ांना फोन लावणार तेव ात मला
काही अंतराव न ते नदशनात आ ामुळे मी ां ा जवळ जा ाचा य केला.
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- दवाळी अंक २०२० गे ा आठव ापासून खूप टे शनम े होते पण मला कधी कळू च दले नाही. प ा
घरी नघ ा ा मागावर होतेच. तेव ात मी ां ा पुढे उभा रा हलो. ांना
आनंदाचा ध ाच बसला. मला ब घत ानंतर ांच सवच टशन नाहीसं झालं.
ही गो आम ा घरी कामाला असणाया रोजगारांनाही ांनी सां गतली. एका
मुलासाठी आप ा व डलांकडू न काय अपे ा असते अजून? तो ण मा ासाठीचा
अ व रणीय होता. तो ण मी वस च शकत नाही.
अशा कारे माझा आजचा वास कधी संपला समजलेच नाही......

- सं ाम सलगर / टभुण
मो.- ७७५६८४४१६९
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सैिनक परंपरेचं गाव
लेखक हा सै नक टाकळीचा
अ भमान ाला आप ा गावाचा
या गावाचे सगळे च लोक आहे त भारी
मग असो नर क नारी
देशा ा संर णासाठी जवानांना पाठ व
क ेक वषापासून जपतोय गाव सारा

ाची परं परा

क ेकांनी दली देशासाठी ाणाची आ ती
मनोहर भोसले यांनी वणली ांची महती
वंदन माझे
वंदन माझे

ा वीरांना ांनी देशासाठी सां डले र
ा सा ह काला ाने ांची कहाणी केली

.

- राज धुदाट /जय सगपूर
मो.- ८४८५८७७२३२
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कळ ची होतील फुले..
उमलावी जशी सुंदर कळी
गालावर आली नाजूक खळी
कुणास ठाऊक.! कधी पा हले नाही जग
दु ृ ा ा भीतीने गाळण उडते मग ।
ज ास यावं क नको? ही वाटत राहते खंत
कधी होईल ी-बला ार दु ृ ांचा अंत
लहान क ांची कसलीच रा हली नाही लाज
उमल ाआधीच खुडून नेली नराधमांनी आज
काय होता ा कळीचा दोष....?
जो ओढावला त ावर नराधमां ा रोष
कळीची छानशी फुले फुलतील का..?
बळकट वेल वर म डु लतील का..?
सांगणं एकच..! नका क तची दशा
तला मळे ल का जग ाची चांगली दशा..?
सारांश- वयाचे कसलेच भान न ठे वता लहान तसेच मो ा
मुलीवर बला ार केला जातो....! ही २१ ा शतकातली स
घटना आहे . आमचे आदश छ पती शवाजी महाराज यां ा
काळात अशा नराधमांना थारा न ता. ांचे हातपाय कलम
केले जायचे..! अशी ती शवशाही....! मग आ ाची लोकशाहीत
अशा नराधमांना श ेस वलंब का..? वा वक भयाण आहे
याचा वचार
ेकाने केला तर अशा घटनांना आळा बसेल अशी
अपे ा आहे.
- पु ा ग े-कदम /मुंबई
मो.- ८४५२०६८५५८
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करोणाने टाकले “जहर”

कोरोनाने मानवजाती ा धमाला व सं ृ तीला लावले
“ हण”. परं तु यातुनही बाहेर नघ ाचे धाडस मानवसमाजाने
दाख वले पा हजे. आज
ेक धमाचा
आप ा लोक य
सनांपासुन दुराव ा गेला आहे . कोणतेही शुभ-अशुभ काय
करतांना कोरोणा महामारीचा दहावेळा वचार करावा लागतो.
मृतपावले ा
चा अं सं ार कवा कोणताही वीधी
करता येत नाही. सा गंद, ल समारं भ यावर जनुकाय बॅन आला
क काय असे वाटत आहे . आज कोरोणा सं मनामुळे संपूण जगाचे जनजीवन
व ळत झाले आहे. गाडन, धा मक ळे व पयटनाला टाळे लागले आहे . णजेच
आज एक ा चीनने संपूण जगाला वुहान ा कोरोणा ायरसने हालवून सोडले
आहे .
आज कोरोणामुळे जगाची अथ व ा ढासळलेलीच आहे .
ाचबरोबर
मानवजातीला सुख देणारे पयटनाला सु दा हण लाग ाचे दसून येते. देशासह
जगात लोक भुकेने तडफड आहे. यामुळे कुपोषण व भुकमरीचे माण मो ा माणात
वाढले आहे. परं तु यापे ाही भयानक प र ती जगापुढे ओढावली आहे . जे ापासून
पृ ी तलावर कोरोणा ायरसचा वेष झाला ते ापासून मानव, जीवजंतू, जंगल
संपदा, ल, जल, वायु, आकार-पाताळ, समु संपूण भयभीत झाले आहे . कारण
कोरोणा सं मन सु च आहे .
परं तु दुसरीकडे संपूण जगावर
“ तस ा महायु ाचे बादल
मंडरावतांना” दसत आहे .
एक कडे जग मानवजातीला
वाचवी ासाठी
ॅ ीनचा
शोध लावत आहे तर दुसरीकडे
चीन ा
व ारवादी
धोरणामुळे
संपूण
जग
यु दा ा मैदानात उतर ाचे
दसून
येते.
णजेच
ा माणे
ॅ ीनसाठी
संपूण जग य करीत आहे .
ाच माणे
ेक देश
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- दवाळी अंक २०२० अ ाधु नक हतीयार, मसाईल, अनुबॉ व घातक हतीयार खरीद ा ा तयारीत
आहे. आज जगातील पुव-प म-उ र-द ण मधील संपूण देश एकमेकावर तोफा
तानुन आहे. आज ा घडीला जगातील दा गोळा, बा द, मीसाईल, अनुबॉ ,
अ ाधु नक श -अ याची तुलना जर केली तर पृ ीवर समु ातील पा ापे ा
कतीतरी पटीने वनाशकारी हतीयार पृ ीवर आहे . णजेच आज संपूण पृ ी
सह व व वनाशाकडे वाटचाल करतांना दसत आहे . याला मानवजातीने कोठे तरी
रोखलेच पा हजे.
देशासह जगात वाढती लोकसं ा, वाढते दुषण, ढासळते पयावरण यापासून
स ा ा प र तीत संपूण जग भयभीत आहे . स ाची यु दज प र ती पहाता
आता हे सांगणे कठीण आहे क कोणता देश के ा यु करेल हे सांगता येत नाही.
जगात के ाही-कधीही यु छे डले जावू शकते. याला नाकारता येत नाही. कारण
स ा ा प र तीत “आम नया व
अझरबैजान” यांचे यु सु आहे . ही लढाई
मु म देश व
इसाई देश अशी हो ाची श ता जा आहे . असे जर झाले
तर यात जर अमे रका-र शया यांनी उडी घेतली तर तस ा महायु ाला कोणीच रोखू
शकणार नाही.
दुसरीकडे जगात चीनने कोरोणा ायरस पसरवून यु ज प र ती नमाण
केली आहे. ामुळे आज संपूण जग “बा द ा ढीगा ावर” बस ाचे दसून येते.
चीनची “ वनाशकारी वपरीत बु दी” जगाला कोण ा रावर नेईल हे सांगणे कठीण
आहे. जगात मानवजातीसाठी खुशालीचे वातावरण नमाण झाले होते. परं तु “चायनीज
महामारीने”जगाला मर ा ा खाईत लोटु न यु ज प र ती नमाण केली आहे .
ामुळे जनुकाय, भारतीय सं ृ तीवर हण आले क , काय असे वाटत आहे . असेही
वाटत आहे क , कलयुगातील हा शेवटचा एपीसोड (अंक) आहे क काय असे दसून
येते. कारण नसग सु दा मानवजातीवर नाराज आहे त.
जंगलसंपदा मो ा माणात न होत आहे . समु ा ा पा ाची पातळी मो ा
माणात वाढत आहे. पृ ीचा भुभाग कमी होत आहे. जगात अनेक जंगलाम े मो ा
माणात वनवा लागत आहे . ेशीअर वतळत आहे . मानवजाती ा अ तरेकामुळे
जंगल संपदा न होवून जंगलातील व ाणी शहराकडे धाव घेतांना दसत आहे .
तस ा महायु ाची आहाट ऐकू येत आहे . याव न
होते क , पृ ीतलावरील
मानव, जीवजंतू, व ाणी यांचा अंत स ा ा ओढावले ा प र तीमुळे होवू
शकते याला नाकारता येत नाही. परं तु मानवजाती या कठीण प र तीतून सु दा
जगाला सुखद मागावर नेवू शकते.
जगात एक कडे “खाई तर दुसरीकडे डोह” अशी प र ती नमाण झाली आहे .
यातून शांततेचा माग कोणाला तरी काढावाच लागेल. मानवजातीची उ ी शांती
ा पत क न पृ ीचे संर ण कर ासाठी झाली आहे . परं तु मानवजातीने नसगावर
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कोठे तरी रोखलेच पा हजे. याकरीता युवकांनी पुढाकार ावा लागेल. जगात भारत
“शांतीचे आधार ंभ” आहे . ाप दतीने भारत शांती
ा पत कर ासाठी य
करीत आहे. हीबाब संपूण जगाला ात आहे . तरीही चीन भारता व
शडयं
रच ाचे काम करीत आहे . चीन पा क ान-नेपाळसार ा शेजारी देशांना लालसा
दाखवत आहे.
भारता व
घृनीत कारवाई करीत आहे . भारत-नेपाळ सोबत रोटी-बेटीचे नाते
आहे . परं तु चीनने यातही जहर टाकले आहे. तरीही भारताने शांततेचा माग सोडलेला
नाही. पृ ीवरील वनाशकारी परी तीमूळे उन, पाऊस, हवाळा यांचीसु दा
दीनचया बदल ाचे दसून येते. जगात सुनामी, महा लय, भुकंप, भु नन, वनवा
लागणे या घटनेला आज संपूणपने मानवच दोषी आहे . आज जगात महामारी व
यु ज प र ती मानवानेच नमाण केली आहे . याचा अंत होणे आव क आहे व
मानवजाती ा उ ारासाठी व क ाणासाठी संपूण जगाने एक ये ाची गरज आहे .
या दीवाळी अंका ा मा मातून हे च सांगू इ तो क , कोरोणा महामारी
पहाता आपले संपूण सन साजरे करतांना सवानीच सावध गरी बाळगली पा हजे व
आप ा घरातच दीवाळी साजरी केली पा हजे. दीवाळीचा आनंद सवानीच ावा
चांगले प ा बनवावे व पनती ा जोतात व लायट ग ा वाहात दीवाळी साजरी
करावी. फटाके फोडतांना दुषणाची व लहान मुलांची काळजी घेणे गरजेचे आहे .
ाच माणे फटा ां ा आवाजाचा आतंकवादी गैर फायदा घेणार नाही याचीही
काळजी सवानीच घेतली पा हजे.
दीवाळी ा सनाचे औ च साधून मी जनतेला आ ह करतो क , आप ा
घरासमोर एक तरी झाड लावले पा हजे जागा नसेल तर एखा ा कुंडलीम े झाड
लावून पयावरणाला वाचव ाचा “संक ” सवानीच केला पा हजे. यामुळे एकाच
दवशी लाखो झाडे लावली जातील व पयावरणा ा ीनेसु दा दीवाळीला मह
येईल. यामुळे गुरांना चारा व मानवाला शु द हवा आ ण आ ाददायक वातावरण
नमाण हो ास मोठी मदत होईल.

- रमेश लांजेवार / नागपूर
मो. - ९३२५१०५७७९
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प रचा रका
खरे तर,
नसतेच ती साधारण ी...
ती असते,
आ ासक भयमु चा सा ा ार
आण
ालयातील संचार
वेदनेवरील शामकता सोबत घेऊन
वेदनाळ ा मनांवर घातलेली
फुंकर
ती थोपटते आई होऊन
आ ासक असते सखीसारखी
आ ण होते आधार
श ेवर वसाव ा
ग लतगा ांचा
तीच तर असते उभी म भागी
जीवनमृ ू ा,
घेऊन हाती जीवनकलश
संजीवनीचा

औषधां ा
पात...
आण
असतेही ती
दुख ा मना ा प ा बदलताना
‘बरे हो ाचे’ आ ासन देत
पु ा सुटू शकणा ा ‘बँडेज’ची
खुणगाठही...
पण,
व ानाला मानवते ा बाळं ात
गुंडाळताना
अंगावर चढवले ा कवचातूनही
प रावेच लागतात तला
धोके संसगाचे कधीकधी
कारण ती नभावत असते कत
वस न अ
तःचे...
- रावसाहे ब जाधव /चांदवड
मो.- ९४२२३२१५९६
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आपले जगणे...!

आयु भर सोबत असून,
एक कधीही बसत नाही.
एकाच घरात रा न कोणीही,
एकमेकास दसत नाही.

इतके जगून झाले पण,
जगायलाच वेळ नाही.
जगतो आहे कशासाठी,
काहीच कसला मेळ नाही.

हरवला तो आपापसातला ,
ज ा ाचा संवाद.
एकमेकास दोष देऊन,
न चाले वाद- ववाद.

एक ण असा येईल,
घेऊन जाईल हा ास.
अ ावरच थांबलेला,
असेल हा जीवन वास.

धाव-धाव धावतो आहे ,
दशा मा कळत नाही.
दयाचे पाऊल कधीही,
दयाकडे वळत नाही.

अजुनही वेळ आहे,
थोडे तरी जगून ावे.
सुंदर अशा जग ाला,
डोळे भ न बघून ावे...!
-अ ब
ु पठाण /लोहगांव
मो.- ९७६४३५०३७४
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ऋण
“ए आये दे क खायाला कायतरी”. सकाळी उठ ापासून
बा ा आई ा मागे लागला होता. गरीब
ी हतबल झाली
होती. आज घरात अ ाचा कणही श क न ता. काल रा ी
मालक ण बा ा हातापाया पडू न प ास पये मा गतले पण,
“
े तुझे कामापे ा नखरेच जा असतात. कती उधा ा
बाक आहेत. उसने णून नेतेस न परत दे ाचे नावही नाही”.
अ से
बोलून मालक णबा नी हात झटकला होता.
ी काकुळतीला येऊन बोलत होती,
“बाईसाहे ब, समदे पये परत करीन. तु ी सांगाल ते काम करीन. पण दोन लेकरं
भूकेली आहे त. घरात अ ाचा कणही नाही”.
पोटात अ ाचा कण नस ाने
ला ानी येत होती. पण मालक णबाई
काहीतरी मदत करतील या आशेने ती काम करत होती. मा दगडा ा काळजा ा
माल कणीला पाझर फुटला नाही. घरात वक ासारखे काहीच श क ठे वले
न ते. दा पायी आता बायकोच वकायला उरली होती. बाक सगळे च वकले होते.
ला लेकरांची उपासमार बघवत न ती. ात छोटा संतोष तापानंही फणफणला
होता. बाळू रडत तरी होता पण संतोष डोळे ही उघडू शकत न ता. आता
ी थोडी
चडलीच पण कोणावर चडायचे हेच तला कळत न ते. दा
ा नव ावर.... उसने
पैसे न देणा ा मालक णीवर... दैवावर क
त:वर?
शेवटी मनाचा नधार क न ती उठलीच. संतोषला कडेवर घेतले. बाळू ा हाताला
धरले आ ण तडक चालू पडली. बाळू ला कळत न ते क आई आप ाला घेऊन
कुठे चाललीय? तो ओढत असले ा आई ा मागून पळत होता. शेवटी
एका
ठकाणी थांबली. तथं अनेक वाहने जात होती. आता ती
ेक गाडीजवळ जाऊन
हात पस लागली. गाडीत बसले ां ीमंतांना ांचे दुःख कसे कळणार? ते तला
दूर हटवत होते आ ण गाडी पळवत होते. एखादा गाडीवाला थोडीशी काच उघडू न
पया, दोन पये हातावर टे कवत होता.
इत ात एक गाडी ां ा जवळ येऊन थांबली. णभर ती घाबरली. गाडीवा ाचा
थोडा रागही आला. कारण गाडी थोडी पुढे आली असती तर तघेही गाडीखाली चरडू न
मेले असते असे तला वाटले. का ा काचांचा गॉगल घातलेली एक भारद
गाडीतून उतरली आ ण
णीजवळ चालत आली. मो ा अदबीने तो मनु
शी बोलू लागला. “ए
, तू
च ना? मी उ ानभाई गे ा वष तू
मा ा घरी काम करत होतीस, पण अचानक आ ी दुबईला श झालो न तुझा
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आहे. तू कुठे राहतेस?”आता
ला या सग ा गो चा उलगडा झाला. गे ावष
मालदार उ ानभाई यां ा बंग ात ती काम करत होती.
अचानक ांचा मुलगा तापाने फणफणला. घरी कोणीच न ते.
ने
संगावधान राखून आपले डोरले देऊन पैसे आणले आ ण ा मुलाला डॉ रांकडे
नेल.े घरी आ ावर उ ानभा ना हा कार कळला. ते ा ां ा ल ात आले क
आज
नसती तर ांचा मुलगा वाचला नसता असे ां ा मनाला चाटू न गेल.े
परं तू ांना अचानक दुबईला जावे लाग ाने ते त ासाठी काहीच क शकले
न ते.
या वष ते परत आ ापासून ते वे ासारखे तला शोधत होते. आता ती ांना
दसली होती. ांनी तला आ ण त ा मुलांना गाडीत घातले आ ण एका शानदार
हॉटेलात घेऊन गेले. तघांना पोट भ न जेवू घातले. एका तासापूव एक-दोन
पयांसाठी त ड पसरणारी
आता शानदार हॉटे लात पंचप ान खात होती.
जेव ावर उ ानभाई ांना घेऊन कप ां ा दुकानात गेले. कप ांचे दोन दोन
जोड घेऊन ते ांना सरळ आप ा घरी घेऊन नघाले. तचा आप ा डो ावर
व ासच बसत न ता. ती पु ा पु ा तःला चमटा काढू न बघत होती. तृ ीचा
ढे कर देताच उ ानभा नी तची सारी था वचारपूस क न जाणून घेतली.
तघांना तसेच गाडीत घालून ते आप ा घराकडे आले. एका आ लशान
बंग ासमोर गाडी उभी राहताच भाई
तः गाडीचे दार उघडायला आले.
सुलतानाभाभी सवाना बघून दाराकडे धावली आ ण ांनी
णी ा पायावर
च
लोटांगण घातले. अ ूंनी त ा पावलावर अ भषेक केला. तला घेऊन ा
घरात आ ा आ ण नवीन सुंदर साडी नेसायला दली.
मुलांना नवे कपडे घालायला सां गतले. संतोषला जेवण मळा ाने ाचा तापही
उतरला होता. बा ा मा काहीच न समजून कुतूहलाने इकडे तकडे पहात होता.
सैरभैर झाली होती. काय होतंय हे त ा आकलन मते ा बाहे रचे होते. तचे
डोळे मा पाझरताना थांबतच न ते.

सौ. भारती सावंत / खारघर, नवी मुंबई.
मो.- ९६५३४४५८३५
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॥ त का ॥
गोताव ात
फास ीकारतात
जीव अनाथ
कुणी नाही णून
झुरत असतात
***
पु के जुनी
पडली धूळ खात
ीमंत भास
नजर अधू झाली
हात ग जारतात
***
बाहेर आले
वादळ मनातले
नु ा धुरळा
जीवघे ा उठ ा
नसानसात कळा
***
भोव ात मी
दूर दूर सोबती
भय भोवती

मा ा जीवाची आता
मा ा कमाने गती
***
दुखवू कसे
ज ा ा ग रबीला
लागला लळा
येतील सोबतीला
अंतापयत कळा
***
इमारतीला
शेतम ाचा बळी
लाखो कमाई
पान फुले झाडाची
कृ म रोषणाई
***
देव भेटला
भेटला ख चतच
ाण वाचला
इतक रहदारी
जो तो जागी थांबला
***

नज व
व ू
सखी श झाले ा
जीवंत झा ा
त ा गैरहजेरी
मला बोलू लाग ा
***
कुठे बासरी
सूर कुठे उरले
रान शणले
इव ा पाखरांचे
चव चवणे गेले
***
दोनच घास
आईने भरवले
ऋण ज ाचे
शळे पाके तुकडे
जीवा लाख मोलाचे
***

- तुकाराम ख ारे / परभणी
मो.- ८८३०५९९६७५
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णच े
दवसाला
नरोप देत
रात राणी
माहेराला...!
अखेर
संवेदनांची
माळ
व ृती ा
ग ाला...!
तळपेवातील
अंधारकाया
बावरली
मोहमाया...!
सोबतीला
सावली बेजार
पताना हा
न अंधार...!
भोवताल
दशाहीन

108

जळालेली
काजळरात...!
ात
वर हात
छाताडावर
घणाघात...!
रा ीने पांघरावी
एकांताची
काळी शाल
आकाशात
चांद ांची
व ी वशाल..!
कोलाहलात
बुडाले ा
घनगद एकांतात
जपा वत
णच े
मना ा
क ात...!!
- लवकुमार मुळे /शेगाव
मो.- ९८२३४७९८८५
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क ा

को ापूरातील गंगावेशम े अकडी दुधाचा क ा, पुणे येथील श न
मंदीरजवळ श न पारक ा दगडू शेठ गणपतीमं दर शेजारी आहे. दररोज
सकाळी चहाचा क ा,
ेक खे ात, शहरात पाह ास मळत
असतो. ा ठकाणी बालपण गेले असा दुधाचा क ा, शा पुरी तसरी
ग ी, बी. टी. कॉलेज जवळ होता. आता आहे क नाही हे माहीत
नाही. आता का असू शकणार नाही. याचे सरळ उ र आहे. नसगाचा,
सृ ीचा नयम आहे प रवतन. हा काय या क याला नयम लागू होऊ
शकणार नाही...!
सकाळी-सकाळी
सूय दयाचे दशन ावे हे शुभ असते. हे कती लोकांना मा हत
आहे? हे मला मा हत नाही पण मला मा सूयाचे दशन अव
ावे असे मनोमन वाटते आ ण
सूयाचे दशन झा ानंतर...
‘सं ानंद’चे दशन ावे असे वाटते. ‘सं ानंद’चा क ा मा शोधून-शोधून सापडेना.
अखेर पुणे ए. बी. चौका ा पुढे एक चहाचा क ा मा सापडला. शेवटी ‘सं ानंद’चा क ा
सापडेलच...! कारण ‘शोधलं क सापडतचं’ खरं आहे ना? सकाळी-सकाळी कोव ा सूयाचे
दशन घेणे आ ण लगेच ‘सं ानंद’चे दशन करणे अश आहे . हां एका श ाचे अनेक अथ असू
शकतात. तसेच स ानंद’चे अनेक अथ असू शकतात. हेसु ा ततकेच स आहे.
सं ा + आनंद सं ाकाळ ा गणपतीपुळे येथील सूया ाचा, दशनाचा आनंद आ ण
‘सं ानंद’ सकाळी-सकाळी वतमानप वाच ानंतर मळणारा आनंद याम े खूप-खूप
फरक आहे, हे समजू शकतो. ‘सं ानंद’ वतमानप ातील मळणारा आनंद जीवनाम े खूप
काही सकारा क बदल घडवू शकतो. समुपदेशन घडवून आणतो. पण सायंकाळचा सूया
पाह ाचा आनंद मा
णभंगुर असतो. ाचा फोटो कायम
पी घेता येतो. तो आनंद
आठवणीने फोटोचे दशन घेऊन परत-परत घेता येतो. वतमानप ातील मळणारा सु वचाराचा
आनंद ‘सं ानंद’चा आनंद जीवनात कायापालट क शकतो हे न ववाद स आहे.
आज मंगळवार १०/१०/२०१७ सकाळी-सकाळी ए. बी. चौकाजवळ पुढे चहा ा क ावर
चहाचा घोट घेता-घेता डो ात वचार मंथन चालू होते. पण ल ह ासाठी कागद न ते.
थो ाच वेळात ो तष कायालय सु झाले आ ण कागद मागून घेतला आ ण ८९ ा ीडने
लेखणी सु झाली. शेवटी मयादा ही आहे च. ‘वाचन क ा’ एक वेळ सापडतो, पण ‘लेखन क ा’
मा सापडणे फारच दु मळ आहे . ाला त:चे असे आसन व ा, खोली अव पा हजे.
समु ा ा पा ाची, नदी ा पा ाची खोली, खळखळणारा ओढा ां ा पा ाची खोली,
लेखन कर ासाठी बु ला डो ाची खोली, ानाची खोली. याला गणेशा ा दशनाने सु वात
केली तर गणधर यांची बु ८० न े तर १०० ा ीडने पळू लागेल यात काही शंका नाही.

- ा

वलास पाटील / जय सगपूर
मो.- ९८८१९८२४४१
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संघष
शोध नवासा, गंध नवासा,
सारे काही णक।
तरीही का भासी मनी,
लोभ धनाचा मज हवासा।
‘सवाचाच आयु भर संघष हा चालूच असतो.’ जीवनाला
यो
दशा दे ा ा य ात
ेक
ही कोणता ना कोणता संघष करतच
असते. कधी कोणी एकवेळ ा भाकरीसाठी, तर कोणी घराची जबाबदारी पार
पाड ात संघष करत असतो. कोणी श ण, नोकरी, वसाय तर कोणी
देशा ा संर णाथ कठीण संघष करत असतात.
या जीवनी
ेक
ही अाप ा जीवनाशी संघष करीत असते. अापण
जर मागील इ तहास पा हला असता ातून न
च संघषमय जीवनातून पुढे
येऊन सवाचेच जीवन सुखद झालेले दसून येतेच.
जशी संघषाला कोण ातरी मागाची गरज असते. तसेच शु ातून व
नमाण करताना संघष हा करावाच लागणार.
संपण
ू जीवन भर राबराब राबून कुठे तरी अखेरचा संघष संपतो ातूनच काही
लोक खूप संघषातून सुखकर जीवन जगत अालेले असतात.
काही
कडे धाडस, ेरणा, अा व ास मागदशन तर असतेच पण
जबाबदारीचं ओझं ां ा अंगावर अस ामुळं ां ा
ांपयत पोहोचू शकत
नाहीत. पण कुठं तरी समाधानी जीवन न
च अनुभवायला मळतं.
‘प र ती कोणतीही असो संघष करत राहा.’
अाप ात असणा ा ह तीनं शेवट ा ट ाकडं पाहत राहा. गो कोणतीही
असो ती करताना माघार न घेता समोर भले मोठे भयंकर संकट असेल तरीही
ावर मात करत संघष करा. ातून माग हा मळणारचं.

-
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ावणी पवार / वटा
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वसुधैव कुटु ब
ं कम

समाज माझा असा हवाय
जथे जात-पात नसेल
सवाची जात मा
भारतीय असेल
मानवतेचा धम
सा ा धमा नी े
वसुधैव कुटुं बकम
संदेश आहे हा जे
समतेची भावना ठे वू
जात-पात धम सं दाय छान
भूची लेकरे आ ी
सवाचा पता ई र आहे महान

संतांची ही भूमी
एकता बंधुतेचा संदेश देऊ
हदू-मु ीम भेदभाव वस न
वसुधैव कुटुं बकम भावना मनी
ठे वू
उ
न कोणी नाही
माणुसक ठे ऊ मनी
सवधम समभावाची भावना
वकासाची गंगा ानी
हे व ची माझे घर
ऋ षमुन नी दली श ा
धरती ा चरणी
एकजुटीची घेवू दी ा
- सौ.भारती तडके / ग दया
मो.- ८००७६६४०३९
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अबोली
अबोली दसायला सुंदर ग डस सालस होती. आई-व डलांची
एकुलती एक मुलगी अंगणात त ाच वया ा मुल शी
लपाछपी खेळत होती. चार-पाच वषा ा अबोली त ा नंतर
घरात कोणी अप न ते. ‘ही मुलगी णजे घर ांचा जीव
क ाण’ ! घर ाचा खुप लळा लागलेला. तचा आजूबाजूचे
शेजारीसु ा एखादा गोड पदाथ केला तर, तला सोडू न कोणी
खात
न ते. अशी सवा ा आवडीची अबोली. नावा माणेच बोलणेही कमीच पण जे
बोलणार ते नेमकं बोलत असे, अ ासा माणे कलागुणा याम े ती हरीरीने भाग
घेत व नंबर मळवीत असे. मग अशी मुलगी कोणाला आवडणार नाही. ‘वगात सव
श क गुणी मुलगी णून तला ओळखत’. अ ासात शार पण ती कधी गव करीत
नसे. इतरांना अ ासात, कामात मदत करणे हा तचा भाव. इतरांम े लगेच
म
होत असे.
अबोली सातवीत होती. ते ा त ा शेजारी एक आजोबा राहत होते. ते खूप ातारे
झालेले ांची प ी ांना सोडू न देवा घरी गेली होती. ांना एक मुलगा एक मुलगी
होते. कोणीच ां ाजवळ न ते. आजोबा तःची कामे तः करीत. एके दवशी
अंगणात अ ास करत असताना
तला समोर आजोबा कपडे
धुताना दसले ते बघवेना खूप दया
येत होती. अ ास तथेच सोडू न
आजोबांना मदत कर ासाठी
गेली आ ण वचारले “आजोबा
मदत क का?” आजोबा नको,
णत असताना सु ा कपडे
धु ासाठी मदत केली.
‘ चमुक ा हाताने येईल
तशी आजोबांना मदत केली’
आ ण कपडे सुकायला घातले.
आजोबां ा
चेह ावर
एक
वल ण असे समाधान दसत
होते. झालेला सारा संग मुलीने
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घेऊन मायेने कुरवाळले अशा या सं ारात अबोली वाढत होती. अबोलीची वा षक
परी ा जवळ आली असताना तची एक मै ीण ेहा खूप आजारी होती. शाळे मधील
गैरहजेरीचे माण वाढले होते.
अबोली ा बरोबरीने शार असलेली ेहा आता अ ासात मागे रा लागली.
परी ा जवळ आलेली परी ेत नाही बसली तरी तला पुढ ा वगात वेश मळणार
नाही. या काळजीने अबोली शाळा सुटली क , रोज ेहा ा घरी जाऊन रोजचा
अ ास सांगायची ामुळे ेहाला ही खूप समाधान वाटायचे. अबोली ने दलेला
अ ास रोज ेहा करायची याम ेच वा षक परी ा कधी आली समजले नाही.
ेहाची परी ाही पार पडली रझ लागला होता. अबोलीला खूप आनंद झाला
होता क , तची मै ीण चांग ा माकाने पास झाली होती. अशा या अबोली ा
न ाथ ेमाचे सव जण त ड भ न कौतुक करत असे. ामुळे अबोलीची जागा
कोणीच घेऊ शकत न ते.
अबोली ा आयु ातील संग अबोली आता कॉलेजम े दापण झालेल.ं पण
भाव मा तोच याम े काहीच बदल झालेला न ता. अबोली अ ासात शार
आ ण ामा णक ही तची ओळख अस ामुळे अनेक मुल साठी ांचा आधार बनले
होती. गावापासून 15 कलोमीटर अंतरावर कॉलेज ामुळे रोजचा वास असायचा
त ाबरोबर गावातील मुल चा प असायचा ामुळे एकमेक ची सोबत होती.
घरातील सव मंडळी समधानी होते. मुल चे कॉलेज ते घर असा वास नय मत चालू
होता. मुली बाहेर जाऊन श ण घेतात. हे बघून गावातील मंडळ नाही खूप बरं
वाटायचं..
अबोली शार आ ण धाडसी कोणतीही अडचण असली क , ती न घाबरता
सोडवायची याच भावामुळे कॉलेजम े सी.आर. णून तची नवड कर ात
आली.
ेक काय मात हरीरीने सहभाग घेत असे. पण कॉलेजम े अबोली
नावा पास येत होती. हे काह ा डो ांम े खुपत होते. त ा खो ा काढ ास
अ
पणे सु वात झाली. ाम े काही मुली पण हो ा. मा
ाकडे दुल
क न अबोलीने आप ा अ ासात पूणपणे ल क त केले. पण त ा छो ामो ा कुरापती काढणे चालू होते.
आता मा तने ग न बसता ाचाया ा के बनम े धाव घेतली. कारण..
आता जर आपण ग बसून यांचा अ ाय सहन केला. तर इतर मुल नाही ास
देतील झाला सव कार तने ाचायाकडे रतसर लेखी
पात दला. गावाकडील
सव मै ण ा स ा पण घेत ा. हे मा कोणा ाही ल ात येऊ दले नाही.
ाचायानी पूणपणे अबोलीची बाजू ऐकून घेऊन तला कोणताही ास होणार नाही
असे आ ासन दले. कारण अबोली अ ासात शार व ा थनी होती.
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- दवाळी अंक २०२० उ ा कॉलेजचे नाव गाजवील याची शा ती ाचायाना होती. आता अबोली
नधा होती. तची परी ा जवळ आली होती तने पूणपणे अ ासाकडे ल क त
केले. पण अबोली वर जळणारे काही कमी न ते. जाता-येता अबोलीवर टोमणे
मारणे, त ाव न कोणालातरी उ ेशून बोलणे, असे काही व ाथ होते. ा ाकडे
ाचायानी बारकाईने ल ठे वले होते. कालांतराने ाचाया ा ही असे ल ात आले
क , असे मुले णजे आप ा कॉलेजचे नाव खराब हो ाची ल ण हे गांभीय ल ात
घेऊन अशा मुलांना ाचाय के बनम े बोलावून ां ा पालकांसह बोलावून घेतले
आ ण ांना समज दली.
या घटनेपासून इतरही मुले वचकुन रा लागले. कॉलेजम े श ीचे वातावरण
नमाण झाले. ावष कॉलेजचा नकाल शंभर ट े लागला. ाही वष कॉलेजम े
अबोली थम मांक पटकावला.
आज ती या कॉलेजची गो न गल झाली होती. याच मुलीमुळे कॉलेजम े
असं
व ा ानी कोणतीही भीती न बाळगता श ण घेत हो ा. अनेक जण ा
श णाची दारे बंद झालेली उघडली. ाच न म होतं अबोली लहान मो ां ा
व ासाची अबोली होती. तचं नाव सु ा मो ा अदबीने सव जण घेतात. अबोली
कॉलेजचा आदश होती. कॉलेज ा पाठीवर तचं नाव ‘सुवणा रांनी’ कोरले होते.
आज ाचायानी अबोलीला के बनम े बोलावले. ाचायाना अबोली ब ल मनोमन
अ भमान वाटत होता.
अबोली कोणाचेही अ ाय सहन करत न ती. यो वेळी यो ते नणय
घे ाची मता ां ाम े होती. ाच अबोलीला ाचाय णाले, “अबोली तूच
या कॉलजची आदश आहेस.” व ाथ असावेत तर, तु ासारखे,....” अबोल पण
आप ा कतृ ाने बोलणारे....!!

- सौ. रे
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ा गुंगे / मंगळवेढा.
मो.- ९११२०३५००१

- दवाळी अंक २०२० -

नातं
नातं तोड ाआधी..।
ते जपायला शका...।।
जरी खुप असतील
तुम ा ना ात चुका
नातं खुप सुंदर दसेल
एकदा झुकुन तर बघा...
नातं तोड ाआधी...।
ते जपायला शका...।।
अनोळखी वचारांचा ताळमेळ
नको जायला एका टोका...
नातं तोड ाआधी...।
ते जपायला शका...।।
ना ातील व ास टकुन ठे वणे आहे
एक अनमोल मौका ...
नातं तोड ाआधी.. ।
ते जपायला शका ... ।।
- र सका वाकोड़े /जळगांव जामोद
मो.- ९४२१४६५८५४
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ाथ

दवस मावळायला आला होता. ड गराकडं ा बाजूला
आभाळात सूया ा लाल कडा दसायला लाग ा हो ा.
आभाळाकडं बघत नामा ाता यानं काठी टे कत टे कत गावाकडं ची
वाट धरली होती. काय करावं जमीनीचं? रघुला जमीन वाटणी
तर ायची हाय.... आप ाकडं आता चांगली जमीन हाय
पर गावचा सरपंच तर णत होता.... तुम ा राना ा वर ा
बाजूला तळं होणार हाय.... ही जमीन सगळी त ाखाली जायाची
तवा आपून ही जमीन रघुला देऊन टाकायची.... असं मनाशीच णत नामा ातारं
चाललं होतं. गावापासनं मळयातलं रान तसं दीड मैल लांब होतं. दुसरं दोन एकर रान
गावाशेजारीच होतं. पण ते रानं मुरमाटाचं होतं. तथं पक चांगलं येत न तं.... पण
सगळी जमीन त ाखाली जा ापरास हे गावाजवळचं रान घेतलेलं बरं असा प ा
नधार ानं मनाशी केला होता. ईचारा ा तं ीत नामा ातारं गावाजवळ ा पांदीत
येऊन पोहचलं. पांदीतनं जाताना तथ ा उ वासामुळं मन पार उचमळू न जायचं....
ातारं लगबगीनं पाय उचलत गावात येऊन पोहचलं....
येळीव गाव तसं ड गर भागात वसलेलं एक छोटसं खेडं.... गावात अजून तळं
झा ालं न तं. गावात ा सरपंचानं तळयासाठीचा
ाव तालु ाला पाठ वलेला
होता. लवकरच ाला मंजुरी मळं ल असं वाटायला लागलं होतं. पण याब ल गावात
कुणालाच जा माहीती झा ाली न ती. नामा ातारं हे सरपंचा ा उठ ाबस ातलं अस ामुळं ाला या गो ीची कुणकुण लवकरच लागली होती. इकडं
ाचा भाऊ रघु मा भोळा गडी होता. ो आप ाच कामात असायचा ाचं
कुणाजवळ जा बसणं-उठणं नसायचं. ात ाला पाच पोरं होती. कसंबसं ांचं
पोट भरायचं चाललं होतं....
नामा ातारं घराकडं येऊ वर सं ाकाळ झाली होती. अंधार पडायला लागला
होता. ओ ा ा पाय या चढत ानं काठी बाजूला असणा या खांबाला टे कवून
उभी केली. चपला काढू न बाजूला सार ा.... धोतराचा सोगा सरळ करत ानं
ओ ात ा बाजावर बसकन मारली. तवर रघु रानातनं आला.... “आरं रघुबा....
जरा हकडं ये वाईस....”
“काय गा दादा....” असं णत रघु पाय या चढू न वर आला....
“आरं वाईस ा पऊन जा क ....”
रघुनं गुमानं येऊन बाजावर बुड टे कलं.... कायतरी काम काढलं असंल दादानं असं
ाला वाटायला लागलं.... कारण एरवी कधी न बोलावणारा दादा आज कसा ा
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तवर नामा ाता यानं सूनला हाळी दली.... “आगं सगुणा.... जरा चहा टाक
दोन कप....”
जरा वेळ कोणच कुणाशी बोललं ाय.... मग नामा ाता यानं वषय काढला....
“आरं ती आपली शेताची वाटणी करायची तशीच रा ली ती.... पुना आप ा
माघारी पोरांची भांडणं हो ापरास आ ाच वाटणी के ाली बरी....”
“ य तेबी खरं च हाय.... पण तु ाकडं म ातली जमीन हाय क ....”
“आरं ती म ातली चांगली जमीन हाय, ती तुलाच घे क ....तुला पोरं बी जा
हाईत ....”नामा ातारं णालं....
“मला कुठली बी जमीन दे.... तुझा श मी काय मोडणार ाय ....”
“ ठक हाय मग.... उ ा जमनीचा कागूद करायला तालु ाला जाऊया....”
“ य .... पण येरवाळीच गेलं पाईजेल....”असं णत रघु उठला आ ण चपला
घालून ानं घराची वाट धरली.... तसं ाचं घर समोरच होतं. घराची वाटणी झाली
तवा ाला जुनं घर द ालं होतं.... रघु कशीतरी ा घराची डागडू जी क न तो
कसतरी ात दवस काढत होता. यावेळेलाही नामा ाता यानं चलाखी दावली
होती.
दुस या दवशी दोघं भाऊ जाऊन जमनीचं कागद क न आलं. जाताना रघुनं
कुणाला ईचारलं ाय.... का कुणाला याब ल बोलला ाय. सगळी कागदं तयार
क न आणली होती पण हा गडी तसा अडाणीच होता.
नामा ाता या ा मनात आनंदा ा उक ा फुटत हो ा. कारण ानं आपला
ाथ साधला होता, पण इकडं रघुला मा कशाचीच खबर न ती.... ाला चांगली
जमीन मळा ाचा कोणताच आनंद न ता....
घरात आ ावर ानं ही गो आप ा बायकोला सांगीतली.... “जमीन नावावर
क न घेतली....” असं ऐकताच तला बरं वाटलं....
ती णाली.... “बरं झालं बाई....! भाऊजीनं आप ाला घर जुनंच दलं
होतं.... आता म ातली चांगली जमीन मळाली ते बेस झालं....”
पण त ा या आनंदावर काही दवसातच वरजन पडलं.... त ासाठी जागा
मोजणीसाठी अ धकारी आलं होतं. रघु ा रानाचीही मापं घेणं चालू होतं. रघु मा
ईचारात पडला.... आता कसं ायचं आपलं.... पाच पोरं हाईत आपणाला ां ा
पोटापा ाचं कसं ायचं.... रघुची बायको सुमा तर डोकं ध नच बसली....
काही दवसातच त ाचं काम चालू झालं. रघुला शासनाकडू न जमीनीचं थोडं फार
पैसं मळालं. ती कवडीमोल कमत घेऊन रघुला ग च बसावं लागलं. म हनाभर हे
काम चाललं. रघु आ ण सुमा लाचारीनं त ा ा कामावर जात होती. काम करताना
डो ातून टपं गळत होती. आपलं रान गे ाचं ड गराएवढं दु:ख घेऊन ती दोघं काम
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पोराची हणमंताची लई काळजी वाटायची. हणमंता अजून लहान होता.... बाक ची
पोरं शाळं ला जायाची. हणमंता अजून शाळं ला जात न ता. कामावरनं दोघं आली
क हणमंता जाऊन बापाला बलगायचा.... रघु मा
त:च दु:ख कुणाला सांगू
शकत न ता. काही दवसातच त ाचं काम पूण झालं. त ाम े रघुची जवळपास
सगळीच जमीन गेली होती. फक आठ गुंठं जमीन नावालाच राहीली होती. रघु तर
काय करणार होता तेवढया जमीनीत....
दवसांमागून दवस जात होतं. काम तर रघु आ ण सुमा ा पाचवीलाच पुजलं
होतं. गावात कुठलंही काम असो रघु तथं जायाचा. कुणा ात ऊस फोडायला,
कुणा ात खत घालायला, कधी माती उकरायला अशी अनेक कामं क न कसाबसा
तो आप ा पोरा ी जगवत होता. सुमाही ाला साथ देत होती. पोरं शाळं ला जात
होती. हणमंताही आता शाळं ला जायाला लागला होता. काही वरसं अशीच नघून
गेली. रघुचा मोठा पोरगा ीरं ग आता नोकरीसाठी वणवण फरत होता. ब याच
य ानंतर काही दवसातच ाला एस. आर. पी. म े नोकरी लागली.
मग रघुनं ा ा ल ाची घाई केली. ल झा ावर ो लगेच बायकोला घेऊन
पु ाला रहायला गेला.
इकडं हणमंतालाही वाटायला लागलं आपणही नोकरीला लागावं.... ानं
आठवीतनंच शाळा सोडली होती. कुठं तरी भत ावं.... णून ानं ायाम सु
केला आ ण एक दवस ा ा बापाला रघुला णाला.... “दादा.... मी ता ाकडं
पु ाला जाऊ का....”?
“हणमंता आप ा बापाला दादा णूनच बोलायचा आ ण मो ा भावाला ता ा
णायचा.”
“ तकडं कशाला जातूयस....” रघु णाला.
“ ा बी ता ासारखं भत ावं णतूय....”
“बघ बाबा.... तुला कसं जमतय तसं....”
दुस या दवशी हणमंता सकाळी लवकर उठला होता. सकाळची सगळी कामं
आव न ानं पु ाला जा ाची तयारी केली. तयारी तर काय होती. अंगावरचा एक
सदरा आ ण लगा.... बाक हातात एक मोकळी वायरची पशवी घेतली. दादा ा
पाया पडू न ानं घरातून पाय काढला. हणमंताला नरोप देताना रघु ा डो ा ा
कडा पाणाव ा....
हणमंता याआधी कधीच घर सोडू न रा हला न ता.... ामुळं रघुला ाची
काळजी वाटत होती. हणमंता ा पाठमो या आकृतीकडं बघत रघु तसाच उभा रा हला
होता. हणमंता दसायचा बंद झा ावर रघु घरात आला.
हणमंता आज पु ाला येऊन पोहचला होता. एसटीनं आ ामुळं वासानं
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बघीतला.... खशात धा पय होतं.... ता ाकडं प ह ांदाच चाललूय कायतरी
खायला ावं णून ानं सभोवार नजर टाकली तर समोर केळाचा गाडा दसला.
ा धा पयची ानं केळं घेतली अ ण ता ाचा प ा डकत लोकां ी ईचारत ो
कसातरी ा ा घराजवळ जाऊन पोहचला. पु ातली गद ो प ह ांदाच बघत
होता. याआधी तालु ा शवाय कुठं ही गेलल
े ा न ता. पण आज नोकरी ा वडीमुळं
ो पु ात येऊन दाखल झाला होता.
दारात हणमंताला बघताच ीरं गाला आनंद झाला. “आरं हणमंता.... काय
सांगावा ाय.... काय ाय.... आ ण असा अचानक कसा आलास रं ....”
“आलूय तु ाकडं च....”
ीरं गाला हणमंता ा बोल ाचा अंदाज येत न ता. तवर हणमंतानं हातातली
पशवी खाली ठे वली. समोरच खॉटवर जाऊन दोघं भाऊ बसलं.
“ता ा
ाबी तु ागत नोकरी करायची
णतूय....” हणमंतानं वषय
काढला....
“आरं हणमा.... नोकरीचं एवढं सोपं असतंय का....?”
“ ा नोकरीला लाग ा शवाय गावाकडं जाणार ाय....” हणमंता ठामपणानं
बोलला.
“बरं बाबा....!”
मग गावाकडं ा ग ा झा ा. दोघं बराचवेळ बोलत बसली होती. तवर ीरं गा ा
बायकोनं चहा आणला. हणमंतानं चहाचा घोट घेतला. ीरं गालाही ुटीवर जायाचं
होतं. ामुळं ाची गडबड चालू झाली. आवराआवर क न वद घालून ो ुटीसाठी
नघाला.
हणमंताला जाताना सां गतलं.... “आलो मी ुटीवरनं.... बस तवर नवांत....
आन् कुठं फरायला जाऊन यायचं असलं तर जाऊन ये....”
दवसामागून दवस जात होतं. हणमंता पु ातनं फ न येत होता. पण कुठं
भत नघंना झाली होती. रोजचा
ेक दवस ा ासाठी नराशा घेऊन येत
होता. नोकरीसाठीची ाची वणवण काय अजून थांबली न ती. एक दवस हणमंता
असाच घरात सो ात बसला होता. ावेळी ीरं गा आत ा खोलीतनं आला आ ण
हणमंताला णाला.... “हणमंता.... असं कर आता गावाकडं जा.... तु ानं काय
भत चं जमायचं ाय.... तवा आपलं गावाकडं च कायतरी कामधंदा बघ....”
ता ाचं हे श हणमंता ा ज ारी लागलं.... ाला पु ा पु ा तेच श
तापलेलं तेल ओत ागत कानावर आदळत होते....
“हणमंता आता गावाकडं जा.... तु ानं भत चं जमायचं ाय....”
मनात ंदका दाटू न आला होता. हणमंतानं सग ा ऊफाळू न आले ा भावना
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ानं कधी क नाही केली न ती क आपला ता ा आपणाला असं बोलंल....
‘आज आप ा स ा भावालाही आपून जड झालू.... काय ाईत ा ा बायकोनं
ाला काय शकवलं.... का ा ा मनानं ो आप ाला असं बोलायचा
ाय....’
अशा अनेक ईचारांचं का र ा ा मनात दाटलं होतं. पायाखालची जमीन
सरक ासारखं ाला वाटायला लागलं होतं. हताश मनानं हणमंतानं समोर
ख ाला अडकवलेली मोकळी पशवी काढली. काही न बोलताच ानं पायात
चपला अडकव ा.
ीरं गा दारात उभा रा न ाला णाला.... “गावाकडं जा बरं का....”
यावर हणमंता काही न बोलताच तरातरा नघून गेला. आजपयत असा अपमान
ाचा कधीच झालेला न ता. त: ा भावानं आपणाला असं बोलावं.... ईचार
करत तो र ानं चालला होता. आपून जर असं गावाकडं गेलो तर दादा काय
णंल....? गाव काय णंल? असं ाला वाटायला लागलं. ानं मनात एक
ठरवून टाकलं.... ‘काय ायचंय ते दे पण नोकरी लाग ा बगर गावात पाय
ठे वायचा ाय....’
दवसभर ो वणवण भटकत रा हला. आजपासून आप ाला राहायला घरही
नाही आ ण खायला भाकरीही नाही हे ाला माहीत होतं. ामुळं कुठतरी काम मळवं
णून ाची भटकंती चालली होती. दुपार टळू न गेली होती. दवसभरात सकाळ ा
चहा शवाय पोटात कायंच न तं. चेहरा पार सुकून गेला होता. तवर समोर कल र
कंपनी दसली. तथं बाहे र फाटकावर कामगार पाहीजे णून पाटी लावलेली होती.
ती पाटी बघताच हणमंता ा जीवात जीव आला. ानं जवळच गेटवर असले ा
वॉचमनला ईचारलं.... “मला काम मळं ल का....”
यावर वॉचमननं ाला आत जायला सां गतलं... आ ण साहे बा ा केबीनकडं
बोट दाखवलं व “ तथं जाऊन साहे बाला भेट....” णून सां गतलं....
तसा तो काहीशा उ ाहानं साहेबा ा केबीनजवळ गेला. ाला बाहे र उभा
रा हलेलं बघताच साहे बानं ाला आत बोलावून घेतलं. हणमंता अदबीनं तथं
साहेबा ा समोर उभा रा हला. “मला काम पाईजेल....” दो ी हात जोडत हणमंता
बोलला.
“काय काम येतं....” साहेब खुच वर रेलून बसत बोललं.
“साहेब मला कुठलंबी काम ा.... मी करतो....”
“ठीक हाय....” णून ानं तथ ा एका कामगाराला हाक मारली.... “आरं
गणा.... जरा इकडं ये....”
गणा लगबगीनं आला.... “याला काम समजाऊन सांग.... खु ा ी कसं
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हणमंता गणा ा मागोमाग गेला. गणानं ाला कामाब ल समजावून सां गतलं
आ ण एक खुच घासून पालीश करायला एक पया मळं ल णून बजाऊन ठे वलं.
हणमंता गुमानं उभा रा हला होता. उ ापा कामावर ये णून सां गतलं होतं.
हणमंता मनातनं आनंदला होता. काम तर मळालं होतं. आता दुसरी चता होती ती
राह ाची.... कुठं राहायचं? खशात एक पैसाही न ता. पु ा ानं खशात हात
घालून ब घतलं पण खसा मोकळाच होता.
समोरच एक लहानसं हॉटे ल दसत होतं. हॉटे लकडं बघताना ाला भूक चांगलीच
जाणवायला लागली. पण आजची रात ाला उपाशीच काढावी लागणार होती.
अंधार पडायला लागला होता. दवस नुकताच मावळला होता. र ाकडं चं लाईटचं
दवं लागलं होतं. बराचवेळ ईचार करत हणमंता तथं हॉटे ला ा ोरं उभा रा हला.
हॉटेल बंद झा ावर तथं बाहेर ा बाक ावर झोपावं असा ानं मनाशीच वचार
केला आ ण जवळच असले ा समट ा क यावर ानं बुड टे कलं. ईचारा ा
तं ीत असताना वेळ कसा गेला ाला कळलंच नाही. आता रा ीचं दहा वाजून गेलं
होतं. सगळीकडं ग ोग ीत सामसूम झाली होती.
येणा या-जाणा याची गद ही आता बरीच कमी झाली होती. काही वेळातच समोर
दसणारं हॉटे ल बंद झालं ाचं दार लावून पोरं कुलुप घालून नघून गेली. हणमंता
लगबगीनं तथं हॉटे लजवळ गेला. इकडं तकडं नजर मारली आ ण हातातली पशवी
उशाला घेऊन ानं लाकडा ा बाक ावर अंग टाकलं. आज दवसभर ाचा
उपवासच घडला होता. दवसभरा ा थक ामुळं कधी झोप लागली ाला कळलंच
नाही.
सकाळी हॉटे लवालं पोरगं लवकरच आलं होतं. हणमंताला झोपलेलं बघताच
ानं ाला हाक मारली.... पण तो काय उठायचा दसंना ट ावर ानं पा ाचा
जगातलं पाणी हणमंता ा त डावर मारलं.... “आरं .... काय घर समजूच झोपलास
क ....”
ावर हणमंता हडबडू न जागा झाला. ाला ओशाळवानं वाटू लागलं. काय
बोलावं णून तो ग च उभा रा हला. यावर ते पोरगंच ाला णालं.... “तुला घर
ाय वाटतं....” हणमंतानं मान हालवून होकार दला....
“आरं हथं झोपत जा पण सकाळी लवकर उठायचं....”
असं णताच हणमंताला बरं वाटलं.... ा दसापासनं हणमंता दवसभर खु ा
घासायचं व पालीश मारायचं काम करायचा व ातनं मळणा या पैशात आपलं
पोट भरायचा आ ण समोर ा हॉटेलात जेवायला जायचा.... रातचं ा हॉटे ला ा
बाक ावर झोपायचा हा ाचा न
मच झाला होता. तथलं पोरगं रा ा आता
ाचा जोडीदार झाला होता. ा ाबर ग ा मारत ो तासनतास बसायचा.
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ाला तळे गावला सी. आर. पी. ची भत नघा ा णून समजलं.... भत ा
आद ा दवशीपासनंच हणमंतानं मालकाला सांगून सु ी काढली होती. दुस या
दवशी हणमंता भत साठी तळे गाव ा मैदानावर जाऊन सकाळी लवकरच दाखल
झाला. प ास-साठ पोरं भत ला आली होती. आठ वाजाय ा सुमाराला साहे ब
लोकं आली तशी ां ाबरोबर क ीय राखीव पोलीसांचा ताफा होताच. आले ा
साहेबानं भत ला आले ा सग ा त णा ी खाली बस ाचा इशारा केला. तवर
बाक ा पोलीसांनी खाली बसले ा त णां ा भोवतालनं जाळं टाकलं. जाळं
ब घत ाबरोबर ातली काही पोरं उ ा मा न पळू न गेली. रा हले ा पोरां ात
हणमंता गप बसून होता. मग सग ां ाकडं नं फाम भ न घेतलं आ ण दोन दवसातच
सग ांना चे ईला े नगसाठी रवाना केलं. हणमंता आता मा खुश झाला होता.
चे ईला गे ावर सग ा पोरांची डा री तपासणी कर ात आली. ातली काही
पोरं ा तपासणीम े नापास झाली. कोणा ा डो ात दोष होता तर कोणा ा
हाता-पायात दोष होता.
मग साहेबानं ांना बोलावून घेतलं.... “तुमाला भत क न घेता येत ाय....
तवा तुमी आप ा गावाकडं जावा....”
असं साहेबाचं बोलणं ऐकताच पोरं पार नाराज झाली. ातली काह जण
णायला लागली.... “आमाला ाचं न तं तर हकडं कशाला आणलं....”
पोरांची उदास झा ाली त डं बघून साहे बाला दया आली. ानं सग ा पोरा ी
नोकरीवर ठे वून घेतलं. डा री तपासणीत नापास झाले ा पोरा ी.... कुणाला
यपा ाची, नोकरी तर कुणाला हजामाची, तर कुणाला सफाईची नोकरी दली.
मग सग ा पोरांचं श ण सु झालं.... हणमंता भत झा ामुळं चांगलाच खुश
होता. शपायाची नोकरीही ाला आता फार मोठी वाटायला लागली होती.
श ण पूण क न हणमंता आता पु ा पु ाला आला होता. हणमंता आता
क ीय राखीव पोलीस झाला होता. तवर इकडं हणमंता भत झा ाची बातमी सग ा
गावात पसरली होती. ाचा भाऊ ीरं गा हणमंताला भेटायला तळे गावला कँ जवळ
आला होता. येताना ानं हणमंतासाठी सफरचंद, केळं , डाळ ब अशी फळांची पशवी
घेऊन आला होता. तळे गावचा कँप मो ा अस ामुळं तथ ा वेश दरवा ासमोर
तो येऊन थांबला होता. तथ ा पोलीसाला ानं सां गतलं.... “आत माझा भाऊ
हाय.... ाला भेटायचं हाय....”
असं ट ावर ो पोलीस शपाई हणमंताला नरोप ायला आत आला. ानं
ता ा आ ाची बातमी हणमंताला येऊन सांगीतली. हणमंताला हे समजताच ानं
ा ाजवळ.... “मला कुणाला भेटायचं ाय असं सां गतलं....”
ावर ा पोलीसानं.... “ ो तुमाला भेटायचं ाय....” असं णतोय णून
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ीरं गाला मा त डात मार ावानी झालं होतं. आपून हणमंताला घरातनं बाहीर
काढलं.... आपलं चुकलंच असं ाला मनात वाटायला लागलं. ानं जरावेळ ईचार
केला आ ण तथ ा पोलीसाला माईकवरनं पुकारायला सां गतलं....
यावर पोलीसानं माईकवरनं पुकारलं.... “हणमंत रघु जगताप लवकरात लवकर
वेश दरवा ावळ यावं तुमचा भाऊ आलेला आहे ....”
हे पुकारलेलं हणमंता कान देऊन ऐकत होता. पण ाची ता ाला भेटायला
जायची इ ा होत न ती. ाला मागचं दवस आठवत होतं.... “ ायेळंला
आप ाकडं काय न तं ायेळंला आप ाला घरातनं बाहीर काढलं आन् आता
भेटायला आलाय....” हणमंता मनाशीच णत होता.
तवर पु ा माईकवरनं पुकारलं.... पण हणमंता जायला तयार न ता....मग
ीरं गानं तथ ा साहे बाची भेट घेतली आ ण ाला सां गतलं क , हणमंताला सांगा
क .... “तू इकडं नाही आलास क तुला नोकरीवरनं काढ ात येईल....”
मग तसं पुकार ात आलं.... मग मा हणमंताचा नाईलाज झाला. जड पावलानं
ो वेश दरवा ाजवळ आला तर ता ा ा ासाठी फळं घेऊन आला होता.
हणमंता आ ाबरोबर ानं हातातली पशवी हणमंता ा पुढं केली. ायची इ ा
नसताना ानं ती पशवी हातात घेतली. “आरं सांगचील का ाय.... आमी णलं
हणमंता कुठं गेला....!”
यावर हणमंता काहीच बोलला ाय.... ीरं गाच जाताना ाला णाला....
“घराकडं ये सु ी अस ावर....”
हणमंता फक “हं ....” णाला आ ण मागं वळू न न बघता कँ कडं चालू
लागला. ानंतर कधीच तो ता ाकडं जाणार न ता.... ख मनानं ईचार करतच
तो कँ ात येऊन दाखल झाला.
या सग ा गो ीला आता ३३ वरसं झाली. स ा हणमंता रटायर झालाय. पण
आजही ा ा मनात भावानं तसं बोललेला राग आहे .
“तू काय भत होणार ायस....”
ा रागापोटीच ानं आप ा पोराला द ालाही पोलीसम ेच भत केलं.
त: ा जीवावर ानं दोन एकर जमीन वकत घेतली. पु ात एक ॅट खरेदी
केला. चार पोर ची थाटात ल केली. सुखानं पे शन खात तो बसलाय....
प हलं दवस आठवत.... पण आजही गावातली नवीन पोरं
ां ाकडं
पोलीसभत साठी मागदशन ायला ये ात....

- आनंदा बरगुले / मोराळे (पेड)
मो.- ८४८३९७५०३३
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मुलगा मुलगी भेद नसे
ब हण लाडक दोन भावांची
लाडाकोडाची शान मी
आई बाबां ा मायेची
सं ारांची खाण मी
माहेरी मी लाडक असे
मुलगा मुलगी भेद नसे.....

मय मी लेकरांची
श ब आई मी
मुलगा मुलगी भेद कर ाची
वेळ येथे येतच नाही
मुलगा मुलगी समान असे
भेदभाव जराही नसे

भावजय मी नंणदांची
एकुलती एक व हनी मी
सासू सासरे यां ा ेमाची
अशी सून गुणी मी
सासरची मी लाडक असे
मुलगा सून असा भेदभाव नसे

माहे र ा सं ारांची
सासरी जपते नवलाई मी
रायबासंगे अंक ता द ानीची
कौतुकाने करते सरबराई मी
मुलगा वंशाचा दवा, हे साथ
असे
मुली णजे पणती तेवणारे
तेज असे
- डॉ शीतल मालूसरे / महाड
मो.- ९८५०९६३१८१
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श णवार
अंगणात ठे वता या ा जवा माझं
पाय। तवा मले त ामदी दसती
माझी माय।। १।।
ज ापासन आलया सुख मा ा
दारी
जशी सु झा लया संसाराची वारी
वारीमदी वारीमदी वारीमदी माझा
वठू मला भेटणार हाय तवा मले
वठू मदी दसती माझी माय।।2।।
बालपणी झाली सखा संगे अन
सोबती।
खेळायला मळाली आ ासरे मा
ती।
मातीतून आता आ ी आकार घेणार
हाय।
तवा मले मूत मदी दसती माझी
माय।। 3।।
ग म भ न शकता शकता
शकवली ही रीत।
अडचणी ा ड गरावरी

के लया हो
मात।
ड गरावरीचढू न शान
शखर गाठणार हाय।
तवा मले शखरामदी दसती माझी
माय।।4।।
आकडेमोडीची ही फेरी झाली आता
सोपी।
माय मराठीन आ ा कळ ा
सग ा नाती।
साडेसाती साडेसाती साडेसाती
मा रमूळ दूर होणार हाय।।5।।
णून णतो आनंदान ाव
श ण सा ांनी।
ोक माझा बनल सा हब वाट
आई ा मनी।
शाळ ा ा देवापुढ माथा टेकणार
हाय। तवा मला मा रमंदी दसती
श णाची माय ।।6।।
- संजय तकडे /जय सगपूर
मो.- ७८७५१६७७९८
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तपण

मालती मं दरा ा आवारात ऊभी होती. सायली, तची
मुलगी, तला ायला येणार होती. अचानक कुठू न कसा एक
वेडा धावून आला. तो ओरडला “दार बंद कर, दार बंद कर,
ऐकू येत नाही का तुला”! असा ओरडत तो त ा अंगावर
धावून आला. मालती घाबरली,जाग ा जागीच थजली.
त ा अंगाचा थरकाप उडाला. वीस वषानी तने तो आवाज
परत ऐकला होता. तीच जरब, तोच आवेश, हो तला सुतराम
शंका
न ती, तो आवाज त ा नव याचाच होता. तने समोर पा हले, एक काळा क भ
भयावह चेहरा, वाढलेली दाढी, व टलेले केस, अंगावर लटकणारी ल रे. ती मागे
सरकायला गेली, ती पडणारच होती तेव ात तची मुलगी सायली तथे पोहोचली.
तने तला मागुन आधार दला, तला हात ध न मं दरा ा बाहे र आणल. दोघ घरी
आ ा. मालती अजून ही सावरली न ती.
त ा डो ा समो न भूतकाळाचा सारीपाट सरकत होता. मालतीचे वडील
ज ा प रषदे ा शाळे श क होते. तचा भाऊ त ापे ा दोन वषानी छोटा होता.
मालती अ तशय देखणी होती, गोरापान रं ग, चाफेकळी नाक, लांब सडक केस. ती
चांग ा माकानी बरावी झाली. गावात पुढ ा श णाचा सोय न ती. ते ा तने
शवणकाम, भरतकाम आ ण वणकाम शकायचे ठरवले, ात ही ती तरबेज झाली.
वसा ा वष च आको ा ा इं ज नअर मुलाशी मालतीचे ल झाले. ल
झा ावर चव ा दवशीच तो ऑ फसमधून आला ते ा ांचा
ॅटचे दार ऊघडे
होते “दार का उघडे होते? मी तुला दार बंद ठे वायला सां गतले होते ना.” तो त ा वर
ओरडला, अहो रमाकाकू आ ा हो ा मालती ने सांगायचा य केला. ाने तचे
काहीच ऐकून घेतले नाही. दुस ा दवशी ऑ फसला जाताना तो दाराला बाहे न
कुलुप लावून गेला. जवळ जवळ आठ ते दहा तास ती अशी एकटी भुतासारखी घरात
असायची.
दोन आठव ांनी कुलदेवी ा दशनाला जायचा ो ाम ठरला. मालतीला आनंद
झाला चला थोडा बदल. बसम े बसले. आजुबाजुचा नसग बघून मालती आनंदी
झाली. तचा आनंद त ा चेह याव न ओसंडत होता. मानेवर एक र ा बसला,
ती कळवळली.” तकडे कुठे बघत होतीस? कोणा कडे बघत होतीस?” तचा नवरा
ओरडला. “सरळ बघ.” मालती हरमुसली आ ण सरळ बघत बसली. तची मान
अवघडली, दुखायला लागली, ावर ाने तला परत दरडावले “नखरे क नकोस,
बाईला दुःख सहन करता आले पा हजे. मुख कुठली.” मालतीला रडू कोसळले,
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बघत आहे त. तो कधी कधी अ तशय चांगला वागे तर कधी ह पणे तला मारझोड
करायचा. ा ा मानगुटीवर बसलेले संशय पशाच ाचा प ा सोडत न ते
आ ण मालतीची ससेहोलपट काही थांबत न ती.
अशातच मालतीला दवस गेल.े तने सासुबाईना बोलावून घेतले. दोधीजण
आनंदात हो ा. जेवणात शरा केला, सासुबाईने मुलाला गोड बातमी दली,
समजवून सां गतले अरे आता तू बाप होणार आहे स, तुझी जबाबदारी वाढणार आहे .
तुला मालतीला जा च जपायला हवे. झाले! तो जोरात कडाडला, काय! तुला कोणी
सां गतले? मालतीनेच मला सां गतले, सासुबाई णा ा.
एखा ा ह ापदासारखा तो त ा अंगावर धावून गेला. लाथा बु
ांनी तो
तला तुडवत होता. बोल कुठे शेण खा े? कोणाचे पाप मा ा माथी मारती आहे स?
मालती अगदी
झाली, तचा जणू दगड झाला होता. ाने हात ध न दारा ा
बाहेर ढकलून दले, एव ा आवाजामुळे शेजारी गोळा झाले होते. रमाकाकू अगदी
पुढे आ ा, तचा हात ध न ओढत ओढत तः ा घरी घेऊन गे ा. तला पाणी
दले. दोन घास भरवले, मालती रमाकाकूं ा खां ावर डोके ठे वन
ू ओ ाबो ी
रडायला लागली, माझे काय चुकले हो? रमाकाकू तला थोपटत रा ह ा. सकाळी
सकाळी मालतीला ायला त ा सासुबाई आ ा. ए ाना मालती सावरली होती.
तने घरी जायला सपशेल नकार दला. आजवर मी सगळे सहन केले, पण मा ा
चा र ावर ानी जे लांछन लावले ते मी कदा प सहन करणार नाही. आता मी ा
घरात पाऊलही ठे वणार नाही, ती ठामपणे णाली.
ती माहे री गेली. भावाने साथ दली, भरतकाम, शवणकाम, वणकाम, क न
ती तचा च रताथ चालवत होती. तची कलाकुसर इतक सुबक आ ण नाजूक
असायची क सग ांना आवडायची. हळू हळू तला खवता ा, बाळं त व ा ा,
ऑडरी मळू लाग ा. तची कमाई बरीच वाढली. बाबा नवृत झाले होते. ांची
पे शन घर चाल व ात संपत होती. महे श ा श णाचा खच मालती करत
होती. आजी आजोबां ा ेमळ आ ण सं ारी सावलीत सायली मोठी होत होती.
महे शचे श ण संपले आ ण गावातच नवीन उघडले ा काॅलेजम े ाला नोकरी
मळाली. मालती ा कलाकुसरीचे नाव आजुबाजु ा परीसरात झाले होते. ामुळे
आजूबाजू ा गावातून ऑडस मळत हो ा. रमाकाकूंचा जीव त ा वर जडला
होता, ा अधूनमधून तची चौकशी कराय ा पण अशोक ब ल अवा र ही नाही
बोलाय ा. ा सु ा मालतीला भरपूर आॅडस मळवून ाय ा. मालती आता
आ थक
ा आ नभर झाली होती.
आई-बाबा ातारे झाले होते. एक दवस दोघा भावा ब हण ना ांनी बोलावले.
बाबा णाले “आता आ ी पकलं पान; आमचा काही भरवसा नाही, णून मालती
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बोलावले आहे .”
मालती अगदी रडवेली झाली, “बाबा अशी नवाणीची भाषा का करता.” तचा
भाऊ महेश सु ा भावूक झाला. बाबा णाले
“महेश मालती क रता काहीतरी कायम
पी सोय करायला पा हजे”
महे शनी बाबांना वचारले
“तु ाला काय करावेसे वाटते ते तु ी मोकळे पणाने सांगा आपण सगळे च मळू न
ऊ म माग शोधून काढू ” आ ण वचार वमशानंतर बाजुलाच मालती क रता दोन
बॅड मचे घर बांधले. मालती बाजूलाच रहायला गेली. घरे जरी दोन होती, तरी ते
एक च राहत होते.
सायली ओरड ा ा आवाजाने ती भानावर आली. ‘अग हे काय? अजून जेवली
नाहीस’? मग तनेच पानं घेतली. त ा ल ात आले क आईचे काहीतरी बनसले
आहे. मालतीने सायलीला मामाला फोन क न बोलवायला सां गतले. मालतीने
महे शला सकाळचा कार सां गतला, पुढे णाली तो अशोक होता. मालती ठाम
होती. महेश णाला उ ा आपण याची खा ी क न घेऊ. दुस ा दवशी सकाळी
तो मं दरा ा आवारात गेला ते ा तथे खूप गद होती. चौकशी के ावर कळले
कालचा तो वेडा बस अपघातात ठार झाला. पो लसांना पंचना ात ाचे ओळखप
सापडले. तो अशोकच होता. पोलीसांनी खा ी क न ावी णून, ाचे डी. एन.
ए. सायली ा डी. एन. ए. शी मॅच क न घेतले. तो अशोकच होता.
मालती ा रड ाचा आ ण सायली ा ओरड ाचा आवाज ऐकू येत होता. आज
मी तुझे अ जबात ऐकणार नाही, सायली चडू न णाली. “अग बेटा असे काय करते?
तो तुझा ज दाता आहे . बापाला असे बेवारस सोडू नको”, मालती अगदी ंदके
देत णाली. तावातावाने सायली णाली “शेजार ा रमाकाकूनी तुला आसरा
दला नसता, तर आपण दोघी जवंत तरी रा हलो असतो का”? मालतीने रमाकाकूना
फोन क न सगळी प र ती कळवली. रमाकाकू लगेच यायला नघाली. तेव ात
मालतीचा भाऊ पण आला. ाने सां गतलेली मा हती अजूनच ध ादायक होती.
अशोक ा कागद प ात मनो
ालयाचे काड होते, ानुसार ाला “पॅरानोइड
झो े नया” नावाचा मान सक आजार होता आ ण ाचा आजार खूपच वाढलेला
होता.
तेव ात रमाकाकूं आ ा, रमाकाकू णा ा अशोक 20 वषाचा असतांनाच
समुपदेशकाने ाला मनो वकारत ाकडे पाठवले होते. पण अशोकचे बाबा खूप
चडले, माझा मुलगा काय वेडा आहे का? अशोक ा रोगाचे नदान झालेच नाही,
ामुळे औषधोपचार पण झाला नाही. जोपयत आई जवंत होती ती ाची काळजी
ायची. आई गेली, अशोकचा आजार बळावला, तो नोकरी वर पण जायचा नाही.
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घरी खाऊ घालयला कोणी नाही. भूकेला असताना ऊक र ाव न वेचून खातानां मी
पा हले. मग मी रोज दोन पो ा क न ा ा दाराशी ठे वायची.
शेवटी शेवटी ाचा आजार खूपच वाढला. तो खूप आरडा-ओरडा करायचा,
ायलंट ायचा. सोसायटी ा सद ांनी मग ाला मटल हॉ ीटलम े दाखल
केले. तथे ाची त ेत सुधारली. पण आठव ापूव तो तथून पळाला असे कळले.
आज काय तर तो ा जगातच नाही. अ तशय दुदवी जीव होता तो. वेळेवर उपचार
झाले असते तर तो कदा चत बरा ही झाला असता.
आता सायलीचा राग सु ा नवळला. त ा ल ात आले क त ा बाबाला
नयतीनेच छळले होते. ती ाला मुखा
ायला तयार झाली. शानात मुखा
देताना तला आठवले, लहानपणी ती बाबाला भेटायचा कती ह करायची, तला
बाबा भेटला पण कुठे ? तर अगदी सरणावर, आ ण तला ंदका आवरला नाही.
अशोक सरकारी नोकरीत होता ा ा फंडाचे सगळे पैसे मालतीला मळाले.
ते पैसे आ ण अशोकचा
ॅट वकून भरपुर र म आली. मालती आ ण सायलीने
ाचा “वरदान” नावाचा
केला. सायली सायकोलो ज झाली. तचा नवरा
स चनही होता. भरकटले ा मनो
ांना घेऊन यायचे, ते दोघे ां ावर औषधोपचार
करायचे. ते बरे होइ ो वर ांना संभाळायचे आ ण बरे झाले क ां ा नातेवाईकांना
कळवायचे. ांची भेट घडवून आणायचे आ ण ां ा नातेवाईकांना सुपुद करायचे.
ही सव कामे ‘वरदान
’ करायचे. वरदान मनो
ांसाठी एक ‘वरदानच’ होते.
सायली े जवर उभी होती त ा सेवाभावी कायाचा गौरव झाला होता. त ा
वरदान सं ेला सव म सेवाभावी सं ा णून गौर व ात आले होते. स चन
त ा खां ावर हात ठे वून णाला तु ा बाबा ा आ ाला आज शांती मळाली
असेल. तू तु ा बाबां ा “वेदनांचे वरदानात पांतर केले.” र ावर भटकणा ा
असं मनो
ानां बरे क न माणसात आणले. ांची नातेवाईकांशी भेट घालून
दली आ ण ांना ांचे घर परत मळवून दले. तू आज ख ा अथाने तु ा बाबांचे
“तपण” केले आहे स.

- डाॅ. वषा सगदेव / नागपूर
मो.- ९४२२१०५७९६
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पय वरण
कु ाड जशी चालत आहे
दूषण ही मग वाढत आहे
समटचे मनोरे उभारतांना
जंगलांची क ल होत आहे
आधु नक करण ा नावाने
पयावरण दू षत होत आहे
नसग स दयाचे कौतूक फार
र ण कर ास कोण आहे
झाड कधीच तू लावलं नाही
सावली मा तुला हवी आहे
कळे ल कधी रे माणसा तुला
झाडांमुळे तु ात ास आहे
‘राम’ दुसरं काही सांगत नाही
झाडे लावं हे दान मागत आहे
- रामकृ
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मो.- ९४०८८८५७७५
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ओजळ!

रती कधीच न ती माझी ओंजळ
कधी वेचली फुले ओंजळीत
कधी पकडू न ठे वले ण अना मक
स चारांनी आहे भरली माझी
ओंजळ
दानधम झाले याच ओंजळीतून
े ां ा सेवेचे पु
याच ओंजळीतून

ं मळवले

धा ं पेरले शेतात याच ओंजळीतून
भ ुकांना भ ा दली याच
ओंजळीतून
नावी ाची चम ृ ती दाखवणारी
माझी ओंजळ

वाहीले कधीच नाही पा ाचे
ओगळ
पोकळ न ती कधीच माझी ओंजळ
कुणासमोर कधी उघडली नाही
मुलायम ओंजळ
ओंजळीचे वणन सकृतदशनी भासते
ढोबळ
वा वात मो ांची माळ दोन हाती
वेचते ओंजळ!
ओंजळीचे मह

जाणते सो ळ

भुलवते तथाक थत आभासी
भ गळ!
- सौ ेहा साळुं के/ठाणे
मो.- ९३२३६५४५७६
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सरकार नोकर वाला जावई

महारा ात सु श त बेरोजगार युवकांची सं ा दवस दवस
वाढतच आहे का? वाढत आहे, आपण काय केलं पा हजे आ ण
ावर उपाय काय आहे त? हे आपण ल ात घेतलं पा हजे?
तः कुठे तरी कमी पडतो का? याचं आ परी ण क न
घेणं हे तुमचं मूळ कारण असू शकेल. मुला-मुल ा आईव डलांना मुलगा सरकारी नोकरदार जावई हवा असतो. का?
हवा आहे याचं कारण अजून
झालेलं नाही. सरकारी नोकरदार
मुलगा मा ा मुलीला सुखात ठे वले या आशेने आपण तोच घ ध न बसतो आ ण
ल ानंतर चार सहा म ह ात आशेची गैरआशा होऊन जाते.
मग अशा घटनेला कोण जबाबदार आहे . तर मला आवजून सांगावसं वाटतं सरकारी
नोकरदार जावईशोध यो नाही कारण खाजगी नोकरदार उ म र ा भू मका बदलू
शकतात. हे मा तु ाला लवकर कळू न येत नाही जे ा मुल ची हे ळसांड ास आ ण
कोट कचेरी इ ादी घटनेला त ड ावे लागेल. ते ा ा काळात ही बाब ांना कळे ल
तोच सुखाचा वारसदार ठ शकेल. मुलाला शेती नसेल तर सरकारी नोकरी असावी
असं मत मांडणारे पा णे असतात. याम े ‘पण’ घालणारे जे असतात ना तेच जा
नुकसान करत असतात.
शेतकरी नवरा हवा आहे असं मत मांडणारे आई-वडील आ ण मुली बोटावर
मोज ाइतकेच आहेत आ ण हे च खरे सुखात आहे त. हे आजचं वा व आहे सरकारी
नोकरीवाले वाईट वचाराचे असतात, हे मी पा हलं आहे . ापे ा खाजगी नोकरदार
दुपटीने बरा असतो. हेच स काळाला न पुसता येणारं स आहे . मग मुली ा
आई-व डलांना वाटतं क , क न खाणा ाला मुलगी दली असती तर बरं झालं असतं
असा प ाताप क न काय उपयोग? प ह ांदा सरकारी नोकरदारांचं खुळ डो ातून
काढू न टाका ते ाच सुखा ा ना ाला सु वात होते. तु ी सुखा ा नादाला लागलो
तर दुःखच वा ाला येईल.
भारताम े जेवढे वृ ा म आहेत तेव ा वृ ा मात सरकारी नोकरदारांचे आईवडील आहे त, मला सांगा सरकारी नोकरदार जावई कशाला पा हजे? हाच वारसा पुढे
चालवायचा का? भारतात ा वृ ा माची वाढ आ ण ांचे आई-वडील सरकारी
नोकरदार वा ांनी ांची लायक स क न दाखवलं आहे . हाच पुरावा तुम ा
आम ा समोर आहे. णून जे सु श त बेरोजगार आहे त ांना कमवून खा ाची
खूपच सुंदर कला अवगत असते. तेच मरेपयत कायम जग ाची हमत ां ातच
असते. नोकरी वा ांना यातलं काहीच करता येत नाही. फरक पहा सरकारी
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लोक तः ा घराला आ ण देशाला बरबाद क न टाकणारे खरे यो े आहे त. यात
तळमा शंका नाही. आता खाजगी नोकरदार जसं काम तसं दाम आ ण ां ाच
घरात ल ीचा वास असतो. हे थम ल ात ा. क घरात ा सद ाचं छ इतकं
टणक असतं क , ाला तोडच असू शकत नाही.
मी काही ठकाणी असं पा हलं क , सरकारी नोकरदार मुलगा असला तर आ ण
मुलगी देऊ नसेल तर देत नाही. पण मला असं वाटतं क मुलीची इ ा आहे ा ा
पलीकडे आपण जाऊ शकत नाही. खाजगी कवा सरकारी नोकरदार युवकांशी
ल करायला काही हरकत नाही सरकारी नोकरदार चांगले नसतात असं मत नसून
आतापयत ा काळात ांची जी काम गरी आहे , ाला अनुस न खाजगी नोकरी
असलेले के ाही े च आहेत. का तर ांचे गुण, मन, स म, दान, आ ण ांची
शान के ाही या जगात कायम ताठ असते. मा सरकारी नोकरीवा ाचं असं असूच
शकत नाही, कारण सरकारी नोकरीची घमड असते.
मन तर नमळ असू शकत नाही असणारे फ दोन ट े च आहे त. जोपयत सरकारी
नोकरदारांना मुलगी देणं बंद होत नाही, तोपयत कोटकचेरी भांडण आ ण शवीगाळ
हा काय म कायम चालूच राहील कारण वृ ा मात आई व डलांनी दलेला तो शाप
आहे. खाजगी नोकरी करणारा दवसभर क क न जे पैसे कमवलेले असतात ा
मागातून आनंद आई-व डलांचा आशीवाद मुलाबाळां ा चेह ावरचे समाधान ाला
आशीवाद मळवलेला असतो आ ण ते कधीच वाया जाऊ शकत नाही. खाजगी
शाळे त शकून नोकरी लागलेला जावई चालतो मा खाजगी काम करणारा जावई का
चालत नाही? हीच या देशाची शोकां तका आहे . ा दवशी सवसामा माणसाला
ाय मळे ल तो दवस इ तहासात न द क न घेणारा ठरेल.
खाजगी नोकरदार आ ण सरकारी नोकर दार याच भूमीत ज घेतलेले असतात,
सरकारी नोकरी वाले अमे रकेत ज घेतलेले नसतात या दोघात आपणच फरक
क न वनाकारण वाईट संगातून काढलेला माग आहे . कोणाला कोण ा मागाव न
जायचं आहे ाचं ांनीच ठरवावं, णून सरकारी नोकरदार जावई शोधणं फार
महागात पडू शकतं. एक गो ल ात ा क जे चांगलं असतं ते लवकर ीकारणं
कठीण असतं, आ ण जे वाईट आहे ाला ता ाळ ीकार कर ाची या जगाची
रीत आहे. च बाजूने वचार क न नातं जोडावं असं माझं वैय क मत आहे . या
नोकरी वा ांना पाह ाचा आपला
कोन न ळ ठरवत आहे त. कारण अहं कार
ाचा जबाबदार आहे. आय ा पठावर रेघो ा मारणा ा लोकांना क ाची कमत
काय कळणार आहे.
नोकरी न मळाले ा युवकांनी काय करायचं ाला माया, ममता, ज ाळा,
ेम, ाग आ ण न ाथ ेम ां ा र ात ठासून भरलेलं असतं. जर मुल ा
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हो ास वेळ लागणार नाही. कारण क ल लवकर होत नाही आ ण वय पण वाढत
जातं ामुळे तु ीच जबाबदार आहात यात तळमा शंका नाही मा ा का ातून मी
आपणास सांगत आहे
सरकारी नोकरीनं फुगवलं पोट,
पडली महागात ाचीच नोट
त ाच कळे खाजगी महापवत,
इमानदारीने पेटवली मीच मंद वात
सरकारी जावाई जणू वषाचा,
पेला नको ा वषयाला फुटली वाचा
सरकारी जावई पा हजे सवाना
बेरोजगार त णांना मा ...कुणीच हो

णेना..?

एवढा मोठा प रणाम सरकारी नोकरी वाला जावई शोधताना इतर त णावर होत
आहे. दले ा का ातून
होताना दसत आहे . नोकरी णता- णता बेकारी
तु ीच वाढवली. सवानाच नोकरी दली तर इतर कामे कोणी करायचं हा खरा
तुम ा ल ात आलं क , ल न होऊ शकले ा त णांसाठी पु ळ आहे . पण
ासाठी आपण पण तेवढे च समजूतदार नाग रक असावं लागतं.
नोकरदार मुलगा शोधताना तो चांगला असेलच कशाव न ाची हमी घेता?
आ ण तुम ाच मुलाला जर नोकरी नसेल तर आता ा काळात ा युवकांची जी
हाल होत होते ना तु ाला पा वाटल का? णून जे आहे ात समाधान मानून
ायला शका नाहीतर अपे ाभंग पावताना उघ ा डो ांनी तु ालाच पाहावं
लागेल छोटीशी चूक कती नुकसान करते हे ल ात आ ा शवाय राहत नाही.
नोकरदारापे ा खाजगी काम करणारे सुंदर जीवन जग ाचे जादूगार आहे त. ाचा
गंध समाज लवकर ीका न घेतो. आले ा संकटावर मात करणारा तोच खरा
मावळा असतो...!

-
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खर जात..
कोरोनाने सवाची
केलीयं वाताहात
एक मा शकवले
असावे हात
दूर जरीही शरीराने
मने असो एकसाथ
नमन सं ार पूण
जोडावे दो ी हात
हो अंतबा
ते ाचं देशीलं मात
अ त सू कुणीही
सहजचं करी घात
करोनाची शकवण
रहा नीत नयमात
जादू असे मालात
जीभेवर हवा हात
माणूस हा लढव ा
चाणा ज जात
नका क जातपात
मानवता खरी जात
- हेमंत मुसरीफ / पुणे
मो.- ९७३०३०६९९६
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बीज अंकुरे अंकुरे
माझा शेतकरी राजा
आहे जगाचा पो शदा
सदा राबतो शेतात
काढी मातीत क शदा
ा ा राब ा हाताने
सेवा मातीची करतो
माती होते सुवा शण
ओटी मातीची भरतो
होता पेरणी शेतात
आ ा पावसा ा सरी
बीज अंकुरे अंकुरे
क ब येई मातीवरी
येता मृगाचा पाऊस
गज अाभाळ वरती
धारा कोसळता चब
झाली सुवा सक माती
माय माती जगासाठी
बीज अंकुर पोसते
धान लागता तासाला
पीक भजन करते
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कोकण बघायचं ?

पाऊस ...पाऊस... पाऊस.... ,
ेकाचा पाऊस वेगळा
असतो. ाचे रं ग आ ण पं वेगवेगळी असतात. पावसा ा
व वध छटा अनुभवायास मळतात. पावसाची अनेक पं
आपण बघत असतो, अनुभवत असतो, सोसतही असतो.
ाचा कधी आनंद उपभोगतो तर कधी अनेक अडचणी,
संकटांची वादळे .
ा वयात आपण पाऊस खेळतो, तो
पाऊस ाच वयाचा असतो.
ा संगात पाऊस पाहतो तो
पाऊस ा संगाचाच भाग बनून जातो.
ा मुडम े आपण पाऊस आपण
पाहतो, झलतो, तो ततकाच जड कवा हलका भासतो. कधी आनंदलहरी नमाण
करणारा... तर कधी पाऊस बोचणारा असतो. असा हा पाऊस... बालपणीचा
पाऊस... आठवणीतला पाऊस... हरदातला पाऊस... मनातला पाऊस...
नयनातला पाऊस... श ातला पाऊस... च ातला पाऊस... जीवनातला
पाऊस... क वतेतला पाऊस... कथेतला पाऊस... पाऊस चंदेरी, गुलाबी, हरवा
गार पाऊस..! बालपणीचा पाऊस... ेमाचा पाऊस... आयु ाचा भोगलेला
पाऊस... सोसलेला पाऊस... असा व वधांगी पाऊस आपण जगत असतो
आ ण व वध ना ात ाला बघत असतो..!
पावसाळा आ ण हवाळा माझे आवडते ऋतू. ‘पाऊस’ असा श जरी
उ ारला तरी तो मन चब चब
क न जातो. भाव तरल
ायला लागतात. हरदाची
हरवाई बहरत जाते. अन
सारं भाव व
ओला चब
होऊन जातं. बालपणीचा
पाऊस म -मै णी सारखा
आनंददायी,
खेळकर,
खोडकर, लपाछपी खेळणारा,
वाकु ा दावणारा, ग ी-फू
करणारा, न ाप बालका
सारखा लगेच हसणारा तर
कधी सणारा. यौवनातला
पाऊस ेयसी सारखा आतूर
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कधी फसवा. वरह देणारा तर कधी वराणीत बसणारा. पापणीत साचणारा...
हरदात अंकुरणारा ! वृ ापकाळी तोही अडगळ, वृ
ही अडगळ ! नकडीचा
असूनही नकोसा झालेला ?
जगणं बहाल करणारा अस ावरही दुल त? असो.
आज कागद आभाळ झालंय ! श ां ा वजा चकाकताहे त. वचारांचं
वादळ उठलंय. भाव व कोलमडाला होतय. हरडात मेघ दाटताहे त. लेखणीतून
हळु वारपणे वाहताहे त. अन पाऊसधारा कोसळताहे त. थबाथबांनी मृदगंध
पसरलाय. दया ा आसमंतात धुकं दाटलंय... शंकांचं... भीतीचं... असं क ,
सारं वा न तर येणार नाही ना ? असा हा पाऊस कधी कुठे बहर आणतो, तर
कधी सारं आयु वा न नेतो. कधी जीवन देतो तर कधी मरण. असा हा ब पी
पाऊस, आनंददायी पाऊस, अवखळ पाऊस, फसवा पाऊस, ख ाळ पाऊस,
चकवा देणारा पाऊस, ऊन सावलीचा खेळ खेळता खेळता म ेच रा देणारा,
तर कधी डाव जकणारा पाऊस !
असे अनेक पाऊस आपण अनुभवतो. आप ा मनात साठवतो. पावसा ातला
प हला पाऊस, मनीचा सुगंध घेऊन येणारा पाऊस, बालपणीची गढू ळ पा ाची
डबक , ात फटकन मारले ा उ ा, तो चखल, हातात थप थप करताना
वाटणारी मजा, आपण चखलाचे भरतो णून आप ा आईने दलेली सजा...
सारं कसं हवंहवंसं वाटणारं . पावसाचं झोडणं आ ण आईचं बदडणं, सारखंच गोड
! वजांचा ढोल, ढगांची गाणी, पावसाचे बालगीत गाणा ा अवखळ सरी, नाचत
बागडत बालकासवे बालक होतात. अन बालकच होतात मग पाऊस !
असंच अनेकदा मी तः पाऊस झाले. तो आठवणीतला बालपणीचा एक
संग. मी साधारणतः इय ा पाचवीत असावी. णजे दहा-अकरा वष वय. पाच
ब हणी व तीन भाऊ अशा आठ भावंडातलं मी शडेफळ. तेही फारच उ शरातलं.
व डलांची खूप खूप खूप लाडक . पाचवी पयत व डलांनी खां ावर -कडेवर
फरवलं. अशा लाडा ा काळातील एक संग..
मो ा ब हणी ा, णजे आ ा ा मुलीला, र ाला, मा ाबरोबर शाळे त
शकायला टाकले होते . म ेच सु ीत ईकडे कामा न म आले असता र ा
बापूज ा मागे लागली. लहानच तीही आईची आठवण येत असावी. र ासोबत
जा ाचा मीही ह केला. आ ी दोघी ां ासोबत भुरर जायला नघालो.
जा ासाठी भरकन तयार झालो. साधारणपणे पावसा ाचे दवस असावेत
न
.
द डाईचा ते पपळनेर , पपळनेर ते वासा फाटा असा बसणे वास केला.
तेथून पुढे मा “जंगलातून नदी-ना ातून, ड गराव न, पायी जावे लागेल” असे
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ांनी णताच, भीती, आ य, ग धळ चेह ावर नाचू लागले. कारण घर
सोडू न फारतर आईसोबत कुठे तरी गावाला जाणे, एवढे च बाहे रचे जग पा हलेल.े
दवाळी ा सुटीत आईसोबत, मो ा ब हण सोबत शेतात सहज शगा तोडायला,
खरेतर मजा णून जात असे.
असो, तर ातच मे णे, णजे ‘बापूजी’, आ ाला णाले क मैला ा
अंतरावर छोटे छोटे पाडे, णजे घरांचे समूह आहे त, पायी जाता जाता रा होईल.
जायचे ना ? क येथच
े सोडू न जाऊ? लहान, लाडक साली णून चे ा केली
असावी, हे आता कळतं. ते ा मा गंगा यमुना डो ातून वा लाग ा. पण
जायला नघालो, जावे लागेल, णून र ा व मी बापूज ा मागे मागे चालू
लागलो.
फुलाफुलांचा गुलाबी ॉक, लाल रबीन ची फुले बांधून कानावर अडकवले ा
दोन वे ा, पायात ीपर, हातात ा क ा बांग ा, गावाला जायचं णून,
मेहंदीची पानं तोडू न, दगडा ा पा ावर काथा टाकून, वाटू न हातावर मेहंदी
लावलेली. आतासारखे डझाईन ते ा काढत न ते. सरळ ॅब ओतायचा. नखांना
दहा पैशाची नख पॉ लश लावलेली पोर, णजे ‘छोटी’ (बालपणीचे टोपण नाव)
नटत, मुरडत हौसेने गावाला जायला नघाली होती. त ासाठी ती व टू र होती.
चालता चालता ीपरची फटफट करीत, र ावरची कोकणी लाल माती उचलून
हातात ाहाळत, धावत-पळत, ठे चाळत, र ा सोबत, बापूज ा मागे मागे पळत
होती. म ेच नदीतले पाणी कापत, खडकावर, दगडात अडखळत, शेवाळाव न
नसटत, सावरत, वाट शोधत होतो. पाडे पाडे पार करत होतो. खां ावर, लाडात,
ऐटीत ग ीत फरणारी पोर, गावाला जा ा ा उ ाहात होणारा ास वस न
गावाला जा ाची हौस पूण करत होती. छोटीला कधी एकदा आ ाचं घर येतं,
असं झालं होतं. वास आप ा पावलाएवढाच असतो अशी बालमनाची क ना
!
वजा कडकडायला सु वात झाली. मोक ा रानात वादळवारा सु सु करीत
कानात शरत होता. रा ीची काळोखी वेळ. आभाळासोबत मनाचं आभाळही
भ न आलं. वजे ा कडकडाटाबरोबर डोळे , कान, ग बंद केले. अन भीतीने
अ ूंना वाट मोकळी क न दली. पण ांचाही पाऊस झाला. नदी, पाऊस आ ण
डोळे नेमके कोणते हा
पडावा असे झाले. गावाला जायची हौस भागवत वासा
फाटा, धुपापाडा, पपळपाडा, कवडीपाडा, म पाडा, चावडीपाडा णजे शेनवड
येऊन पोहचलो.
येता येता नदी-नाले, खडकं, ड गर, टे क ा ओलांडत कृ राती ा ढगाळ ा
वादळी वेळा... वजाळ संग मनात ा गाभा ात भीतीसवे साठत होते. ाचवेळी
मन अन पाय आ ाचं घर आतुरतेने शोधत होते. साधं बाजारात, दळण दळायला,
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- दवाळी अंक २०२० कराणा दुकानावर काही आणायला सां गत ावर तणातणा पाय आपटत तोफांड
करणा ा छोटीला बापानं पटकन उचलून कडेवर उचलून ावं, ती छोटी आज
मो ा वास करत त ल 3/4 तास पायी चालली होती.
बापुंजी सारखं - पळा, पळा.. करीत होते. र ाही थकली होती. एकमेकांचा
हात ध न अन पावसाचे बोट ध न पळत होतो. अंधारलाटांनी जोर करताच
वजाळलाटा ांना ता ुरते वा न नेत हो ा. ाच णी नजरे ा कॅमे ात कुडा ा
का ां ा झोप ा, कौलाची छते, टे क ांवर ा झोप ातले मण मणते दवे
पा न मनात थोडी उभारी भरत असे. चुडेल भुतां ा गो ी ऐकून अंधर ावेळी
आई ा, ब हणी ा आधारा शवाय, लाईटा ा गावात ा घरातून घराबाहे र न
येणारी छोटी आज काळोखा ा वासाला पावसा ा गाडीवर नघाली होती.
जंगल, झाडं -झुडुपे, वेली, काटे री बाभळी र ाचा चढउतार, ख े पायाने पांघरत
गावाला चालली होती.
मधेच दसणारे दवे, झोप ा, कोकणी माणसां ा कोकणी आकृ ा, अन
नवा...
प हला... दीघ पाऊस वास....चंदेरी वजा...
अन चांदणवारा..अंगावर झेलत ‘घर आता जवळ आलं..’ ऐकताच पाय आशेने
नवा जोर धरत होते.
म रा उलटली होती. रात क ांची करक र उगाच मनात भीती पेरत होती.
पायाची, मनाची गावाला जायची हौस पुरती भागली होती. णून “बापूजी थोडे
बसू का ?” णताच “अरे, चल चल, आले बघ आपलं घर” णत, अंधारातच श न कुठे तरी टकटक
केले. दार उघडलयावर आ ाला समोर पाहताच मा ा चेह ावर हा ाची एक
रेघ उमटली. पण अंधारात अ
झाली. आ ाचा श बोलू लागला. दोघ ना
आ ाने जवळ घेतले. टॉवेलने आमचे ओले अंग, केस पुसले. पटकन कपडे
बदलून दले. अंगावर गोधडी दली. काहीतरी खावं णून ताटात वाढलेलं पोटात
ढकलत ढकलत झोपेने डोळे भरले. के ा डो ांचं दार बंद झालं मनाला कळलं
देखील नाही.
सकाळी मा पाऊस नाकात, डो ात घर क न होता हे शकांव न कळले.
गरम पेज, तापाची गोळी घेत ांना पळवले. रा ीचं अंधारातले अ
गाव, न ा
सूया ा न ा करणांनी तेजाळलं, काशलं. नवा उ ाह, नवी उमेद, न ा
आनंदलहरी ऊजा नमाण करीत होते. अंतरा-अंतरावर कुडाची, कौलं ठे वलेली
शेणमातीने सारवलेली घरं पा न अचंबा वाटला. एकाच साडीचे दोन भाग क न
कमरेवर, अंगावर घेतले ा, साव ा रेखीव, आकषक ीया ाहाळत होती.
वेगवेगळे दा गने, वेगळा पेहराव पा न ां ावरची नजर हटत न ती. ां ापे ा
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- दवाळी अंक २०२० ां ाभागात मी वेगळी, णून ा मा ाकडे बघत हो ा. मी हसले क ाही
गोड हसून भेट देत हो ा. तीच आमची अंतरीची भाषा होती. जवळच व हरीवर
पाणी शदायला आले ा कोकणी पात ा मोहक बायकांचे तां ा पतळाचे,
मोठाले चकचक त घासलेले हं डे, कळ ा, घागरी, तसेच वणले ा वेग ा
धाटणी ा चुंबळी मन वेधून घेत हो ा. म ेच पावसा ा सरी शून जात
हो ा. पे ची, आं ांची, आव ाची घराजवळच झाडं पा न आनंद होत होता.
कोकणी पोरं -पोरी सरसर झाडावर चढत होते. रानातली पोरं रणासारखीच रं ग प,
तरतरी, काटकपणा घेऊन ज लेली होती.
जवळ जवळ आठवडा सरत आला होता. पाऊसही आम ासारखा मु ामी
पा णा होता. ड गर मा ाव न उगवणारे सुय, रा ीची चं ाची चंदेरी चमक, मोकळे
आवार, छोटे छोटे पा ांचं गाव, जे अ ा एका तासात पा न फ न संपावं असं.
पण दवसभराचं समाधान मळावं इतकं सुंदर ! झोप ांभोवतीची भाजीपाला
लागवड, गोल लाल भोपळा, ाला च
णतात. भुसकाकडी जी काप ावर
मधला गर भुसभुशीत, जभेवर वरघळणारा, च व लागावा.
ेका ा घरी क ब ा.
ांना क ड ाची गरज नाही. लाकडा ा
तपाईवर ांचे घर. तः क ब ांनीच सवयीने ात जाऊन बसावे. कोकणी,
धा दळ ाचं जातं वेगळं च. चार माणसांना हलवता येणार नाही एवढं मोठं .
पण ाला अशी कळ बसवलेली क , पीठ जाड, बारीक, हवं असेल तसं करता
यावं. म ा ा, नागली ा भाकरी, खुरचाणीची चटणी, उडीद भाजून पापड पठे ,
अळू ा कंदाचं पठलं ा आहारातील जनसा वाचूनच त डाला पाणी सुटावं.
तसेच रानभा ात- पेराची भाजी, फांगची भाजी, उलुशीची भाजी, ड बळीची
भाजी ही नावं ऐकूनच नवल वाटे . ा चाखून पाह ात अन बोटं चाटू न खा ात
वेगळीच मजा वाट. घराजवळ पा हलेली उं बर, करवंद, पायर ही फळझाडे पा न
दवसभर ां ा अवतीभोवती मजेत उ ा मारायचो. तांदळात- चमणसाळ,
सुकवेल, भवा ा, खुशबू, कोलम या जाती प ह ांदाच ऐक ा.
ा न ा मै णी मळा ा, ा मुल ची नावं- क ुरी, उमी, ठु मी, गोतमा,
ढे मा, यमुना, जसुदी, कोमाबाई, झगी, कलूबाई, उलीबाई, नागीबाई, नबीबाई,
झपरीबाई इ ादी गावगंध सांगत होती. रानगंध देणारी माणसांची नावं- ज ा,
हाड ा, काळ ा, वलांजू, जंगलू, टकाराम, मकाराम, छग ा, मग ा, लडा ा,
टे टा ा, गट ा, सोमा, भामा, इ ादी ऐकून नवल वाटत होते .
कोकणी पा ावरचे क कणीसंवाद,
ांची मधुर, ेमळ, आपुलक ने
केलेली चौकशी अजूनही कानात गुंजते. जसे- “आयावाया, र ा ई गयी?”
- (“अगबाई, र ा आली? “)
“हाई पोरी कोण हं ?”
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- दवाळी अंक २०२० --- “बाईनी बहीण हं ?”
(ही पोरगी कोण आहे ? बा ची बहीण आहे ?”)
“आमना गाव आवडं तुला? गमं का नई?”
(“आमचं गाव आवडलं तुला? करमतं क नाही?”
“आमनी घर बी येजस” (आम ा घरीपण ये)
“कुकडी आवडं खावाला?” (क बडी आवडते खायला?)
“कंग गयेल?” (कुठे गेली होतीस?)
“कवं येशील?” (के ा येशील?)
असे थोडे थोडके ल ात रा हलेत, पावसासवे...! दरवष चा पाऊस
ा
पावसाची आठवण क न देतो.
असे हे ओले चब... पाझरणारे, झरपणारे सु ीचे दवस, ड गरमा ावर ा
लालमातीत कसे रं गीत होऊन गेले कळलेच नाही. पावसाचे दवस अस ाने
थो ा-थो ा वेळानंतर थंडवारा, पावसा ा शतल धारांचा अ भषेक होणं, पु ा
पावसात भजणं... अशा ओ ा कोर ा भजपावसाची मजा मनसो लुटली.
साधारणतः ते 1977/78 साल असावं. एव ा वषापूव चा रानपाऊस जसा ा
तसा मन:पटलावर कोरला गेलाय. असा हा प हला पाऊस .... ाराच पाऊस...
न ा ओहोळातून खळखळणारा ...आभाळातून येणारा, मनात वसवणारा
... दयात पेरलेला पाऊस ...
आज अंकुरलाय.....तोही कोवळाकंच...
अगदी मा ा बालपणासारखाच !

- ल तका चौधरी / द डाईचा
मो.- ९३२६६५६०५९
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- दवाळी अंक २०२० -

या भारत देशा..
पाहा माझी ही भूमी
कशी आहे नवर ांची खाण
माझी ही भूमी
भारत देशा कणखर देशा ||
कशी आहे पु वान
ही भूमी हा भारत माझा
कसा उभा आहे स ानाने
देशास दशा देई ||
क ेक पावन लोक झाले
मा ा भारत देशात
येथे ज ले भगत सग आ ण
आ ाभाऊ ां तकारी थोर ||
यांनी सा ह ातून दुःख
उपे तांचे मांडले
अशी नवर ांची ही खाण
भारत भूमी ठरली महान ||
- शुभम ये णकर / चचवड, पुणे
मो.- ९८९०६८००९३
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- दवाळी अंक २०२० -

ब धलक

ज लो माणूस णून ते ा
समाजाचं काही देणं लागतं,
दलं-घेतलं, मळवलं
इथेच ठे ऊन जावं लागतं।

जपून समाज बां धलक
ावा हात मदतीचा,
होऊन सोबती, सारथी
पाळावा धम माणुसक चा।

आता खरी वेळ आहे
माणसाने-माणसाशी,
माणसासम वाग ाची
एक न होऊन कत ाशी।

दयात बांधले ाने
मानवता, आपुलक चे घर ार,
जगी तोची धनवान दाता
करतो दन-दुब ांचा उ ार।

दु ाळ, वेदनां ा कचा ा
जगात गुंजत आहे त,
वाट सापडेना घराची
माणसं बेघर झाली आहे त।

जपून बां धलक सदा-सवदा
करावी संकट, दुःख नवारना,
नः ाथ सेवा करावी मनोभावे
साथ कर ा या मानव ज ा।
- मंदा पडवेकर / चं पूर
मो.- ९८३४८९५२३८
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- दवाळी अंक २०२० -

िवडंबन
हे हीन ो तपरी
मंद झाला शु तारा
नेहमी ा कामासाठी
चल सखे कर रा ।।

अ भनय रड ाचा
खराखुरा वाटताच
सावजा ा पाठीपोटी
बसतील लाथा बु े ।।

आगगाडी एक एक
खचाखच भरलेली
े शनात येई जाई
कमभूमी हीच सखे ।।

अनुभवी बोल माझे
रणात राख न
पैशावर दुस ां ा
सफाईनं मार हात ।।

काढ ा ा खशातील
तुझे सराईत हात
सावजा ा प लकडे
खाक कप ात भूत ।।

पो लसा ा पावलांची
चा ल ये कानावर
खाड खाड पदरव
काळजाचं पाणी पाणी

पकडले जरी तुला
घोळ ानं जमावात
कांगावा तू करायचा
अंगचटी येतो मेला ।।

गद वना लोकल ा
ड ामधे चढू नको.
पकडले जाऊ तथे
आ ण ठ खसेकापू ।।

‘ध ा मला मारला हो ’
ओरडावे खोटे खोटे
जरी नसे अ ू ने ी
मालाने पूस डोळे ।।

काढ ा ा खशातील
तुझे सराईत हात
सावजा ा प लकडे
खाक कप ात भूत ।।
- शरद पुरा णक / ना शक
मो.- ९८९०३८६६६२
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- दवाळी अंक २०२० -

कपबशी

ा कळा

ावेळी मी कंधार तालु ातील सोनखेड येथील मा.आ.भाई
केशवराव ध डगे यां ा ी शवाजी व ालयात मा मक श क
होतो. ी बी.एल.भगत आमचे मु ा ापक. ावेळी सोनखेड
पंच ोशीत आमची एकमेव मा मक व ालय अस ामुळे
आजुबाजू ा जानापूरी, बामणी, दगडगाव, बेटसांगवी, हरवळ,
दापशेड, पपरणवाडी, शेलगाव, भडेगाव, पपळगाव इ ादी
सार ा जवळपास पंधरा-वीस गावा न व ाथ दोन-दोन, तीनतीन मैल ते सात-आठ मैल दु न पायपीट करीत आम ा शाळे त यायचे. हे सव पा न
आम ा श कांना आनंदही ायचा आ ण वाईटही वाटायचे. आनंद यासाठी क , आता
सवसामा ब जनांनाही श णाचे मह पटू न ांनी शाळे ची वाट धरली आ ण वाईट
यासाठी वाटायचे क , एव ा लांबून ही मुलं पावसा ात पाणी-पाऊस आ ण वीजवा ांचा मारा सहन क न छ ी-रेनकोट वगैरे शवाय चखल तुड वत आ ण उ ा ात
उ ाचे चटके सो सत अ रशः अनवाणी पायांनी चुलीवरील तापले ा त ासार ा
फुपूव न ‘लाड खेळत’ श णासाठी शाळे त येत होती. ामुळे ांचे कौतुकही वाटायचे.
परं तु यामधील काही मुलं मा शाळे स अधुनमधून दां ाही मारायचे आ ण दुसरे
दवशी वग श कांनी कवा वषय श कांनी शाळे त न ये ाचे कारण वचार ानंतर
ते ‘वडीलाने शेताला पाठ वले’ कवा ‘आईनेच काहीतरी काम सां गतले’ णून सांगायचे.
अथात ांची ही कारणं कधी कधी खरी असायची तर कधी कधी आ ा श कांना
व ाथ खोटं बोलत अस ाचे जाणवायचे. णून शाळे ा मा सक बैठक त व ा ा ा
अनुप तीचा वषय नघाला क , ावर हमखास चचा ायची. मग यावर उपाय णून
आम ा मु ा ापक साहेबांनी र ववारी कवा सु ी ा दवशी पाच-सहा श कांना
एका र ववारी मडक , दापशेड तर दुस ा र ववारी वाडी, शेलगाव, भडेगाव, तर तस ा
र ववारी बोरगाव, दगडगाव असे ठरवून ा माणे ा गावांना सकाळी व ा ाचे पालक
शेतावर जा ापूव भेटी ाय ा असे ठरले.
आम ा या पदया ेमुळे दोन मह ा ा गो ी सा
ाय ा. प हली गो
णजे मु ा ापक श कां ा अ ा भेटीमुळे व ा ाना आपले श क आप ा
गैरहजेरी वषयी व आप ा एकूणच शै णक गती वषयी आप ा आई-वडीलांना
सांगतील णून ते पु ा पुढे चालून श कांशी खोटे बोलणे तर टाळायचे शवाय ांचा
अ ास सुधार ाचाही य करायचे.
दुसरी गो
णजे अ ा भेटीमुळे श क-पालक व ाथ ा कोणात ज ा ाचे
नाते नमाण होऊन ाचा व ा ा ा सवागीण वकासासाठीही हातभार लागायचा
आ ण अ ा रतीने र ववार णजे सु ीचा दवसही स ारणी लागायचा.
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- दवाळी अंक २०२० आमची ही मोहीम णा, शै णक सहल णा कवा दडी ब धा दवाळी ा सु ानंतर
नघायची. ासाठी आ ी श कांनी अद ा दवशी श नवारीच व ा ाना ा गो ीची
क ना दलेली अस ामुळे व ाथ ही मो ा उ ाहाने आ ण आनंदाने आमचे ागत
करायचे. तसेच व ा ा ा आई-वडीलांनाही चंड अ प वाटायचे. मुलं तर आ ी गावात
पोहोचतो न पोहोचतो तो ‘सर, आधी मा ा घरी चला’... ‘नाही बे, आधी मा ा घरी’ णू
णू आ ह करायचे. मग कोणा ा घरी चहा, कोणा ा घरी दुध तर कोठे पोहे वगैरेही
ायचे आ ण हे सव होताना व ा ा ा उप ती आ ण अ ासाबरोबरच पीक-पाणी,
शेतीभाती आ ण कौटुं बक बाबी वषयीही आ ेने वचारपूस ायची. थोड ात आमची
ही शाळा बा शाळा सवानाच एका आग ाच आनंदी व ात घेऊन जायची.
परं तु ा आग ा वेग ा आनंदाबरोबरच
चत संगी एखादा दुसरा संग ा
आनंदात वरजन पाडणाराही अनुभवायला मळायचा हेही नाकबूल क न चालणार नाही.
तसा मी कधीही वस न शकणारा एक संग गाव- महादेव पपळगाव, ा असामीचे नाव मा आता आठवत नाही. परं तु गृह
माळकरी. घर चांगलं पूव ा प तीने णजे चुना दळू न वटांत बांधलेल.े भली मोठी
बैठक. बैठक मागे मोठे अंगण, अंगणात तुळसी वृंदावन ा मागे ओसरी आ ण ओसरीमागे
पु ा घरमालकाचे मु
घर. बैठक दोन समान भागात वभागलेली. मधोमध पूवमुखी
मु
वेश ार. दुसरे दार उ रेकडू न. बैठक त भतीत असले ा खुंटीस टाळ, वणा, मृदंग
वगैरे सा ह . आ ी बैठक त पदापण करताच व ा ा ा पालकाने ‘रामराम, रामराम,
या या’ णून त डभ न ागत केले. आ ी सव
ानाप झा ावर पूव माणेच
व ा ा ा अ ासा वषयी, ा ा इतर ब हण भावां ा श णा वषयी वचारपूस
इ ादी वषयी चचा चालू असताना माझी नजर आपसुकच बैठक ा नाट वर ल हले ा
सु वचार ण व न फ लागली.
“रामराम, या बसा.”
“नाही नमळ मन। काय करील साबण।”
“हरीमुखे णा हरी मुखे णा। पु ाची गणना कोण करी”
“नामे होय बृ ान। भ मु नामे जाण।।”
“ व ुमय जग वै वांचा धम। भेदाभेद धम अमंगळ।।” इ ादी...
ाचवेळी घर ा आठ ा वगात शकत असलेला एक व ाथ उज ा हातात चहाची
कॅटली आ ण डा ा हातात कपबशी घेऊन आला. आम ाच शाळे त ाच व ा ा ा
वगात शकत असले ा दुस ा व ा ाने पा ाचा एक जग आ ण ास आणला.
पाणीवा ा व ा ाने अगोदर आ ा सवासमोर पा ाचा ास ध न पाणी प ाब ल
चौकशी केली. परं तु ा पूव अगोदरचे सवाचे दोन तीन ठकाणी चहापाणी झा ामुळे
पाणी कोणीही घेतले नाही. णून चहावा ा मुलाने आणले ा कपबशीत चहा ओतला
आ ण तो आम ा मु ा ापक साहेबां ा समोर धरला. परं तु अगोदर दोन तीन ठकाणी
चहा झा ामुळे मु ा ापक साहेबांनी कपातील थोडासा चहा बशीत ओतून उरले ा
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- दवाळी अंक २०२० चहाचा कप दुस ा सहकारी श कासमोर धरला. ा दोघांचा चहा संपताच दुस ा
मुलाने ती बशी आ ण कप घेऊन ा ा जवळील पा ाने धुवून ाच कपबशीत चहा
ओतून ती कपबशी मा ासमोर धरली. मग मीही साहेबांचे अनुकरण केले आ ण बशीत
थोडासा चहा ओतून तो कप मा ा दुस ा सहकारी श कास दला. आमचा चहा
झा ानंतर ा मुलांनी ती कपबशी धुतली आ ण परत ाच कपबशीत चहा ओतला. ते
पा न यावेळी मा मा ा डो ात वेगळाच कडा वळवळू लागला. ‘घर मालक तर चांगले
सधन दसतात, परं तु कपबशी मा एकच? तीही सोसोच? कसे काय? बरे, ासही
एकच? एक वेळ कपबशी असेल एकच, परं तु अ ा घरी ास तर डझनावारी ीलचे
वेगळे , पतळे चे पवळे जद वेगळे . एका पंगतीस एका वेळी एकाच कारचे आ ण आकाराचे
तर दुस ा वेळी दुसरे वेग ा कारचे असतात. मग हे काय गौडबंगाल असेल णावे?’
......हं s!’ लगेच तोच कडा पु ा ंकारला- ‘बाऽट! बाटाबाटी!!’ णून कपबशी.
न जाणो आम ात कोणी अ ृ च असेल काय भरोसा? मग ा एकाच कपबशीने!
शवाय आमचे चहापाणी झाले क ती कपबशी पु ा जाऊन बसणार घरा ा भतीत ा
एका ठरा वक देवळीत, आ ण पु ा अवतीण होणार अ ाच - दुस ा संगी!’
‘हो. हे च खरे गौडबंगाल!’ मा ा मनातील कडा पु ा वळवळला.
*****
दुसराही असाच एक मन वष करणारा संग. माग ाच आठव ात घडलेलाा दवशी नांदेड ा अं बका मंगल कायालयात मा ा एका व ा ाचे ल होते.
ल समारं भ आटोप ानंतर जेवणासाठी
ेटा उचल ासाठी ‘तुला-मला’ची गद
थोडीसी कमी होऊ ावी आ ण नंतर आपण तकडे जावे असा वचार क न थोडावेळ
मी ल लावले ा ठकाणीच खुच त ा खुच त तेथेच बसून रा हलो. तोपयत इकडे
े जवरील गद ही कमी होणार होती. णजे थम नवरदेव व ा ास आ शवाद ावेत
आ ण मगच जेवण करणे अ धक चांगले. असाही एक वचार होता. णून तोपयत कधी
समोरील नवरी-नवरदेवाकडे तर कधी आजू-बाजूस कोणी ओळखीचे दसते का णून
उगीचच नजर फर वत होतो, ाच वेळी दे वदास काळे नावाचा माझा कॉलेजचा एक
म मा ाकडेच टक लावून पहात असलेला दसला आ ण दोघांची नजरानजर होताच तो
बसले ा खुच मधून उठू न मा ाजवळ येत णाला
‘आपण आनंद कदम न?’
‘आ ण आपण दे वदास काळे ? करे ?’
‘अगदी करे ! क ी वषानी भेटतोय रे कदम आपण?’ असे णत णत मग दोघेही
एकमेकांना कडकडू न भेटलो. नंतर लगेच ‘आपण’ व न ‘तू’, ‘आरे तुरे’ आ ण ‘आबे-तुब’े
वर येत कॉलेज ा म मै ीणी, चे ा-म री कर ात कती वेळ गेला ते काही कळालेच
नाही.
दे वदास नवरदेवा ा वडीलां ा समाज क ाण कायालयात अस ामुळे तो
परभणीव न नांदेडला आला होता आ ण ल समारं भ झा ानंतर ाला परत परभणीला
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- दवाळी अंक २०२० जायचे होते. णून तो णाला, ‘बरं , चल जेवण क , कतीही ग ा मार ा तरी ते दवस
काही परत येणार नाहीत, क पो ांची आठवण क न ाही भेटणार नाहीत, होय ना?’
‘खरय, चल,’ णून आ ी दोघे जेवणा ा ेटस घे ासाठी नघालो. मग जेवण
करीत करीत एकमेकां ा प ाची आ ण मुला-मुल ा श ण, नोकरी वषयी बोलता
बोलताच तो एकदम काही तरी आठवून णाला‘आरे, आनंद तुला तो गणेश देशमुख आठवतो का?’
‘गणेश देशमुख ?’ कोण गणेश देशमुख णून मी आठव ाचा य केला, परं तु
कोण गणेश देशमुख तो काही मला आठवत न ता. ते पा न दे वदास णाला, ‘आरे, तो
आप ा सोबत सर ती हॉटे लम े जेवायला होता तो. फ
ा दवशी बासुंदी केली
क तो वाटीच त डाला लावायचा तो. ाने एकदा तु ा ताटातील वाटीही पऊन टाकली
होती! तो...
‘हां हांऽ तो? ‘गोडखाऊ ग ा...’
‘हं हं . अगदी खरं . गोडखाऊ ग ाच णायचे आपण ास.’
‘बरं , ाचं काय?’ जेवणासाठी एक कोपरा ध न आ ी दोघे जेवण करीत करीतच
बोलत होतो.
‘आरे, बेटा ग ा फारच लक ! ाची दो ी मुलं युकेला सेटल झालीत.’
‘काय सांगतो?’ ते ऐकून मलाही ग ा एवढाच आनंद झाला.
‘शपथ आ ण तो आता येथेच - नांदेडम ेच राहतोय.’
‘काय सांगतो?’ मी उ ुकतेने वचारले. ‘नांदेडम े णजे न
कोठे ?’
‘मा णकनगरम े. कालच मी फोन केला होता ास तर ल आटोप ानंतर ये
णाला घराकडे. ते ा आता तुही भेटलास ते ा दोघेही जाऊ ा ाकडे. ग ा मा
थोडा वेळ. शवाय मा ा गाडीलाही थोडा वेळ आहे...’
‘अरे, मग अगोदर मा ाच घरी जाऊ, मग गणेशकडे जाता येईल.’
‘हो. परं तु अगोदर गणेशकडे जाऊ आ ण नंतर तु ाकडे. णजे मग इकडू न इकडेच
े शनकडे जाता येईल.’
‘ ठक आहे .’
मग जेवण आटोपून आ ण नवरदेव व ाथ व नवरदेवा ा वडीलास भेटून आ ी दोघेही
अं बकामधून बाहेर पडलो आ ण अॅटोची वाट पा लागलो. थो ा वेळानंतर एक रकामा
अॅटो आला. दे वदासनेच ॲटोवा ास हात दाखवून थांब वले आ ण गणेशचा प ा सांगून
भाडे वगैरे ठर वले आ ण नघालो मा णकनगरकडे. थो ाच वेळात अॅटो मा णकनगरमधील
‘कैव ’ नावा ा श बंग ासमोर उभा रा हला. दे वदासनेच अॅटोवा ास भाडे दले
आ ण बंग ाचे गेट उघडू न आत वेश करीत भतीवर असलेले बेल-बटण दाबले.
गणेश घरीच होता. ानेच दार काढले.
‘या, याऽ’ उभयंताचे ागत करीत तो णाला.
‘बरं , याला ओळखले क नाही?’ मा ाकडे हात करीत दे वदास गणेशला णाला.
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- दवाळी अंक २०२० ‘हाऽऽ...?’ ‘कद ा’ मी म ेच माझी ओळख क न देत णालो.
‘हं ऽ कदम, आनंद कदम. छान. अरे, कती दवसांनी भेटतोय आपण?’
‘करे . हा पण इथेच नांदेडलाच रहातो. तु ी नाही भेटला अगोदर?’ आ य वाटू न
दे वदास णाला.
‘नाही नं. अरे, माग ा वष च मुलांनी हा बंगला बांधून दला. तो पयत मी बेघरच होतो
ना,’ गणेश
ीकरण देत णाला.
‘ऐश आहे बाबा तुझी...’
मग पु ा कती तरी वेळ आ ी कॉलेजमधील मुलं-मुली, ा ापक यां ा वषयी
नर नराळे ‘ फश पाँड’ आ ण खाणावळीतील जेवणा वषयीही भरभ न बोलत होतो. परं तु
बराच वेळ झाला तरी चहापा ाचा वगैरे काहीच मागमुस लागत न ता. णून दे वदास
तःच णाला.
‘अरे, एव ा दवसांनी आपण भेटतोय, काही चहा-पाणी वगैरे करणार क नाही?’
‘अरे, बोल ा ा ओघात- सॉरी घरी आ ी दोघेच आहोत न...’ दल गरी
करीत गणेश णाला.
‘व हनी आहेत न? का मीच येऊ कचनम े’ सो ाव न उठत दे वदासचा टोमणा.
‘अरे, नको नको. ती आहे , ती आहे . मी आलोच. तू बैस’ णत गणेश आत कचनकडे
गेला.
‘जेवण वगैरे झालं रे बाबा, फ चहाच सांग’ अगाऊ मा हती देत दे वदास णाला.
‘बाक तू काही बदलला नाहीस दे वदास,’ ा ा भावावर ट णी करीत मी
‘असं का णतोस...’
‘ ा. पाणी ा तोपयत’ हातातील पा ाचा े समोर करीत गणेश.
ानंतर थो ाच वेळात गणेश ा प ीने ेम े चहा आणला. े म े एक कपबशी
आ ण दोन फुलपा ात चहा होता, ातील कपबशी उचलून ांनी मा ासमोर धरली
आ ण फुलपा ांचा े ा दोघांसमोर ठे वला!
हा अजब कार पा न एकदम मा ा काळजामधून स ळकन असी काही जोरदार
कळ उठली क काही वचा च नका!
तरीही मी मला सावरीत वेळ मा न नेत एवढेच णालो, ‘अरे ा! तु ी दोघेही
ओमशांतीत वगैरे गेलात क काय?’
यावर ा दोघांचेही चेहरे असे काही पडले क वाप न फेकून दलेले वटाळाचे बोळे च!
आ ण मला काय वाटले ते मा आपण मा ा काळजातील तडकले ा कपबशीलाच
वचारा!

- आनंद कदम / नांदेड
मो.- ९८८१७८७६८४
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- दवाळी अंक २०२० सवा धक वयाचे स

प रचय

य मराठी सा ह

क

दवा दीपो व हा े सा ह क अशोक दादा पाटील
या एकमेव लेखका ा सा ह ाचा समावेश असलेला आ ण
एकाच कवी ा सवा धक क वतांचा समावेश असणारा ‘ दवा
दीपो व’ का शत के ामुळे र सक का ेमी, अ ासू,
चोखंदळ वाचकांना वशेष सा ह मेजवानी ‘ दवा दीपो व’ या
दवाळी अंका ा न म ाने ा झाली.
एकाच कवी ा सवा धक क वतांचा एकाच दवाळी अंकात समावेश क न एक
नवा व व म
ा पत करणारे क वतासागर प
शग हाउस, जय सगपूर या
काशन सं ेचे सं ापक व काशक डॉ. सुनील दादा पाटील जे ा या व व मी
वशेषांकाचे अ तथी संपादक य ल ह ास आ ह करतात, मला तो स ान ा
क न देतात ते ा ां ा कायास हातभार लाव ास मळाले ा संधीला मी लगेच
होकार देऊन ल ह ास सु वात केली.
१११ वषा ा दवाळी अंका ा
इ तहासातील हा एकाच कवी ा
सवात जा
क वतांचा समावेश
असलेला व संपूणपणे जा हरात वर हत
का शत होणारा एकमेवा तीय
असा दवाळी अंक ठरला. दवाळी
णजे तेजाचा उ व. दाट अंधारातून
उमलणा या काशफुलांचा महो व.
आनंदा ा व वध रं गांची उधळण
करणारा, सकारा कतेचा
साद
ओंजळीत ठे वणारा सण. बदलांचं
मह
अधोरे खत करणारा ण.
बदलांशी
सहजपणानं
मसळू न
- समरसून जाणारा नवा अ ाय
णजेच दवाळीचा महाउ व होय.
‘क वतासागर इं टरनॅशनल म डया
अ
आण
कै. अशोक दादा पाटील प’व चेापकसं य ापक,
संचालक डॉ. सुनील
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- दवाळी अंक २०२० दादा पाटील यां ाबाबत मी असे णेन - ‘दीप दा वला तुवा े षता - उजाळाया
तमा’ क वतां ा अथांग सागरास...
खरं णजे
े सा ह क अशोक दादा पाटील या
रेखेला जवळू न
पाह ाचा योग मा ा जीवनात आला याला मी माझे भा , नशीब समजतो. मी
जय सगपूरम े ा हेरवाडे कॉलनीत राहतो ाच कॉलनीत तेही राहतात हे मला
ांची तीन पु के स झा ानंतर समजले. ां ाशी बोलायचो, भेटायचो पण
हेच ते अशोक दादा पाटील ांनी आप ा वाध ा ा काळात, अथात ९४-९५
वरील वयात एका पाठोपाठ एक कथासं ह, क वतासं ह, समी णे,
च णे,
अनुभव लेखन, आ च र आ ण लघुकादं ब या ल ह ाचा सपाटा लावलेला होता
हे मला मा हत न ते आ ण जे ा ां ा पु कांचे काशक डॉ. सुनील दादा पाटील
यांनी मला योगायोगाने अशोक दादा पाटील समोर आणले ते ा ांची, “हे च ते
अशोक दादा पाटील” अशी ओळख क न दली. ते ा मा मी, “अरे, यांना तर मी
रोज सकाळी फरायला जाताना भेटतो...!” असे न कळत श पुटपुटलो. मी अचं बत
झालो.
एक माणापे ा उं च, हडकुळी, ताठ उभी, ९४-९५ वष वयाची
आ ण तने
केलेला एवढा मोठा लेखन पंच या सवाचे आ य मी चेह याव न लपवू शकलो
नाही आ ण न कळत माझे दो ी हात ां ा चरणाकडे वळले. मी लवून ांना
नम ार केला. ांनी ही मला जवळ घेतले आ ण ेमाने आ लगन दले. ांना
भेट ापूव च ांची दोन चार पु के मी वाचून काढली होती. आज, आता मा
ांची
ती पु के, ात ा कथा, कथा गाभे आ ण कथा संग यांना मी अशोक दादा पाटील
या
रेखेशी जुळवून पा लागलो. ा
रेखा कुठे च जुळेनात. कारण, मला
समजेना. ां ा पु कातील ब तेक सव संग, सव पा े, ात ा ां ा क ना
आ ण वातावरण न मती ही आज मी ा अशोक दादा पाटील यांना पाहत होतो
ां ाशी, ां ा वयाशी जुळतच न ती.
पु के वाचतांना कथाभाग जसजसा पुढे सरकत होता तसतसे लेखका ा
म ाब ल माझी एक ठाम समजूत ायची क , लेखक एक पोरगेला, उमदा व
रं गेल त ण असणार. तो न
च महारा ात ा एखा ा दु ाळी खे ात वाढलेला
नवजवान असणार. खे ात ा जीवनाशी व महारा ात ा मातीशी एक प
झाले ा कथा आ ण ा रं गवणारी
ही रांगडी व त ण असणार ही माझी साधी
आ ण सरळ क ना होती. पण आज मा ासमोर उ ा असले ा, मा ा पतृतु
लेखक आजोबांना पाहताच माझे देहभानच हरपले.
मला काशक डॉ. सुनील दादा पाटील णाले, “आबासाहे ब सूयवंशी साहे ब,
जागे ा...! मनाचा आ ण शरीराचा संबंध नाही, ाचे मन त ण तो चरत ण.
अशोक दादा पाटील यां ा कथा त ण मनाने ल हले ा असून ा आज ा
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- दवाळी अंक २०२० नवत णालाही मागे टाकतील तसेच ातं ा ा ल ात ांचे स य योगदान
रा हले आहे. मराठी सा ह ात मोजकेच पण अ ंत सकस कथालेखन ांनी केले
आहे . अनेक सामा जक कायातही ांचा स य सहभाग आहे .”
मला काशक डॉ. सुनील दादा पाटील यांचे णणे पटले आ ण आज मी, े
सा ह क स ाननीय अशोक दादा पाटील यां ा सा ह ावरील तं दवाळी
अंकासाठीचे ‘संपादक य’ ल हतोय. ां ा सा ह ाचे वाचन आ ण समी ण करत
असताना अशा समारोपापयत मी आलो आहे क ते महारा ातील सवा धक वयाचे
स य मराठी लेखक आहे त. अशोक दादा पाटील हे लेखक णून मराठी सा ह ात
जवळ-जवळ सात दशक स य आहेत.
पुढे अशोक दादा पाटील यां ा दाट प रचयातून समजले क , ते ‘शेडबाळ’ तालुका
- अथणी, ज ा - बेळगांव या कनाटकातला खे ात, पारतं ात ज लेली,
बालपण व शालेय जीवन कानडी जा व मराठी कमी अशा समाजात तीत केलेली
अशी
आहे. लेखन मा मराठीत, मराठी मातीशी ामा णकता ठे वणारे आ ण
लेखक मा कानडी मुलखात वाढलेला आ ण तरीही सरस लेखन शैली ा व अमोघ
ामीण मराठी श भांडारा ा जोरावर ांचे लेखनकाय अ वरत चालू आहे . ां ा
क नाश ची भरारी एवढी उं च आ ण आकाशाला गवसणी घालणारी आहे क ,
वाचकाला खळवून ठे व ात, कधी-कधी कपाळावरील घम बदू पुसायला लाव ात
आ ण संगी खळखळू न हसायलाही लाव ात यश ी झालेली आहे .
ां ा ‘आठवण ची साठवण’ या पु कात ांनी ांना आले ा व वध
मा वरां ा प ांचासं ह व काही ठळक आठवण ा न द प ांना स केले आहे .
हे पु क हाताळतांना ांचा पूव तहास, छं द व राजक य अंग याची अगदी
क ना येते. ावेळचे क ीय मं ी बी. शंकरानंद यां ाशी असलेले ांचे घ न
संबंध या ां ा प वहाराव न दसून येतात. ग य इं दराजी गांधी यासु ा
लेखक अशोक दादा पाटील यांना चांग ा ओळखत हो ा हे ही दसून येते.
‘मु ा’ हा ांचा थम क वतासं ह. या क वतासं हातील सव क वता या
ां ात असले ा ती
तभा श ची झलक दाख वतात. मी या क वतासं हातील
काही नवडक क वतांचे ो ांपुढे कट क वता वाचन केले ते ा मलाच एवढा आनंद
वाटला क , हा कवी एवढी वष कुठे दडला होता...! असे णभर वाटले.
‘काटेरी वाट’ नावा ा ां ा या क वतासं हातील प ह ाच क वतेने माझे मन
वेधून घेतले आ ण सव क वता सरळ व सलग एका दमात वाचूनही काढ ा. ांचा
मूळ पड हा क वमनाचा आहे असे वाटते न वाटते तोपयत ांचा ‘काळी आ ण गोरी’
हा कथासं ह नजरेस पडला. कथासं ह हाताळतांना प हली कथा, दुसरी कथा असे
करत सव पु क दवसभरात तःची कामे बाजूला ठे वून वाचून काढले. पु क
बाजूला ठे वूच वाटे ना.
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- दवाळी अंक २०२० एके दवशी ांची ही सव पु के, जी दहा - बारा आहे त ती, सव डॉ. सुनील
दादा पाटील, एक त ण, क ना वलास ा ा ठायी-ठायी ग भरलेला आहे
अशा ेयवे ा काशकाने ‘क वतासागर प
शग हाउस, जय सगपूर’ यां ा
माफत का शत केली अस ाने, मला ती काशकाकडू नच ंथभेट णून स ेह एक
ग ा एक मळाला. मी ती एका मागोमाग एक, भराभर एका आठव ात वाचूनही
संप वली. पु कांचा आकार व कार ‘छोटी पु के’ या सदरात मोडत असलेने, मी ती
भराभर वाचली. ां ा लेखनाचे व काशका ा तभेचे हे एक वै श े आहे क ,
जाडजूड आ ण आकाराने मोठी असलेली पु के नवो दत वाचक कदा चत वाचायचा
कंटाळा क शकतो हे जाणून ांनी आपली तभा छो ा पु कां ा ारे सामा
वाचकांपयत पोहचवली.
लेखक अशोक दादा पाटील यांनी ‘रझाकार’ नावा ा लघुकादं बरी ारे ांचा एक
मोठी दीघकादं बरी ल ह ाचाही या वयात आवाका आहे हे ही स केले. ांचा
उमेदीचा काळ हा भारता ा पारतं ाचा काळ अस ाने व ते तः ातं सै नक
अस ाने, ांनी या पु कात ा काळातील माणसां ाम े असलेली म री,
आडदांडपणा व णलेला आहे.
‘रझाकार’ ही
रेखा जरी दु
वृ ीची असली तरी तने तःला काही
जीवन त ाने बांधून घेतले होते. रझाकार मांसाचे भोजन कधीच इतर
यांकडू न
बनवून घेत न ता तर तो ते तःच बनवायचा. लेखकाने ां ा
ेक पु कातून
समाजाला काहीतरी मू
दले आहे. जग ाचे आ ण ज ाचे मू
णजे काय व
ते कोण ा कार ा वाग ात असते हे ांनी आप ा कथा, क वता, लेख आ ण
लघुकादंबरीतून जगाला बहाल केले आहे .
‘आ ती’ या मराठी कथासं हाम े काही कथा, तर काही
च णे अशा
लेखन कारांचा समावेश केला आहे. ातील ‘आ ती’ ही कथा आ ण ‘आ ा’ हे
च ण दीघकाळ ल ात राहते. सव कथांची बांधणी ही नीटनेटक , समतोल ढळू
न देणारी, कथा वासात कुठे ही न अडखळता चालणारी अशीच सव सा ह कृती
आहे.
तः लेखक अशोक दादा पाटील आ ण काशक डॉ. सुनील दादा पाटील हे
ां ा नावातील साध ामुळे एकमेकांचे स े भाऊ अस ासारखे वाटतात. पण
वा वात तसे काहीही नाही. ां ा व डलांची नावे व आडनावे योगायोगाने सारखीच
आहेत एवढे च काय ते सा . पण दोघां ा ‘ तभा व क ना’ आपाप ा कायात
एव ा भावी व श मान आहे त क , पूवज ी कदा चत ते एकमेकांचे कोणीतरी
स
े असावेत यात शंका वाटत नाही.
खे ातील जीवन जगले ा वाचकाला ांचा ‘ व ास’ हा कथासं ह न तच
आवडेल असा आहे. या कथासं हात एकूण सहा कथा असून यात काही सूडकथा,
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नावाची शीषककथा ही पेशंट व डॉ. यां ा पर र व ासावर आधारलेली कथा
आहे. पेशंट कतीही ू रकमा असला तरी डॉ. ाचे कत
णून ा ा ाणाचे
र ण करणारच हा बोध या कथेत आहे . ामीण ढं ग, ामीण साज व ामीण माज
असा या सव कथांचा ंगार असलेने ‘ व ास’ हा कथासं ह मा ा मनाला भावून व
शवून गेला.
ग
कारात ा लेखनाचं वणन करता-करता श अपुरे पडायला लागलेत.
आता आपण ां ा ‘ नसगगंध’ या क वतासं हा वषयी काही बोलूया. या पु काला
शरढोण येथील एका उम ा, त ण, लेखक, कवी, संपादक आ ण समी क अशा
अ पैलू ध ंतरी
ने
ावना ल हलेली आहे ; ांचे नाव डॉ. कुमार रामग डा
पाटील. याव न या पु काचे मह आपण ानी ायला हवे.
ेक
ा
जीवनात कडू -गोड, दु:खी-आनंदी असे एका मागून एक संगानुभव येत असतात.
भावनां ा अ तरेका ा संगी मन ाकूळ होते आ ण नकळत एखादी सा ह पं
कवा का पं त डातून आपोआपच बाहे र पडते...
आपण असतो एक एकटे
येतो एकटे, जातो एकटे
सोबत असते दैव एकटे
जीवनी असते फूल नी काटे
‘एकटे ’ या क वतेतील वरील ओळी मानवी जीवनाचे स सांगून जातात. कवी
अशोक दादा पाटील यांनी आप ा ९३ - ९४ वषा ा जीवनात असे कती तरी चांगले
आ ण वाईट अनुभव झेलले असतील, पचवले असतील, रचवले असतील ते ाच
ां ा मनातून वरील का पं
व ा आहे त. वशेष णजे या का सं हात
नसगातले पशु-प ी, मुके ाणी यां ावरही व वध क वता केले ा आहे त. अगदी
‘गाढव’ या ा ावर ही क वता आहे.
खाया मजला चारा नाही, उ कर ावर चरतो मी
कुठे दसले गवत, कचरा पोटात भरतो मी
दया नाही माणसांना या, शवी घालतो मला
जग णती गाढव, णुनी दु:खही होई मला
गाढवा ा भावनांनाही माणसाने जाणावे णूनच उपरो का
पंच असावा.
अशा हर री अ पैलू
म लाभले ा ी. अशोक दादा पाटील या लेखक,
कवी, कादं बरीकार, समी क, च कार, नाटककार आ ण कलाकार अशा
चे
सा ह कार हो ापूव चे जीवन पाहणे मनोरं जक ठरेल. ावेळ ा को ापूर
सं ानाम े समा व असले ा नसलापूर, तालुका - रायबाग, ज ा - को ापूर
या गावी पारतं ात ा ा राजवटीत ांचा ज झाला.
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- दवाळी अंक २०२० क ड भाषे ा ा गावात मराठी शाळे त ते इय ा चौथी पयत शकले. नंतर इय ा
पाचवी पासून शेडबाळ ा मराठी शाळे त आले. इय ा सातवी नंतर मा श क
णून खाजगी शाळांमधून अ ापनाचे काय क लागले.
एकदा मरज जवळ ा आरग येथील काँ ेस ा सेवादल श बरात ांना वसंतदादा
पाटील व जी. डी. पाटील या राजक य ने ांनी बोलावले व ांनी राजकारणात
उतरावे णून सेवादलाचे कॅ न क न टाकले. पुढे काही काळ ांनी काँ ेस ा सेवा
दलात राजक य काम केले.
श ण व ा वेळेची प र ती ांना शांत बसू देईना. सन १९५१ म े नपाणी,
ज ा बेळगाव, कनाटक येथे सरकारी ( ू ल बोड) शाळे त ांना श क णून
ता ुरते घेतले. तेथील शाळे त ांनी ‘आनंद’ नावा ा कुमार मा सका ा मालकां ा,
गोपीनाथ तळवळकर यां ा अ
तेखाली ‘कुमार सा ह संमेलन’ भर वले.
या संमेलनासाठी स ाननीय दनकर पाटील, पी. सावळाराम, लता मंगेशकर ही
ातनाम सनेसृ ीतील कला ेमी व सा ह ेमी मंडळी आली होती.
लेखक अशोक दादा पाटील यांची च कला आ ण प ट पा न लता मंगेशकर,
दनकर द. पाटील व पी. सावळाराम यांनी ांना सनेमा े ात ये ाची वनंती
केली. पुढे श क पेशात ा ेक कालावधीम े ांना भात ु डीओम े पो र
आट
णून कामावर घेतले. सनेमाची पो स कर ाची कामे ावेळी ांनी
इमाने इतबारे केली. सनेमा वसायातील चुक ा गो मुळे तथेही ांचे मन
रमेना व ापनाकडू न होणा या अ ाया व
ांनी तथे कामगारांचा संप घडवून
आणला आ ण ते काम सोडू न शेडबाळ या आप ा गावी आले. ावेळी शेडबाळला
परमपू
शांतीसागर महाराजांचा चातुमासा न म मु ाम होता. अशोक दादा
पाटील महाराजां ा सा
ात आले.
लेखकाने पु ा सनेमा ा वसायाकडे वळू नये णून ां ा घर ांनी
शांतीसागर महाराजांना साकडे घालून अशोक दादा पाटील यांना शेडबाळ म ेच
राह ास भाग पाडले. मा एक चांगले झाले. शेडबाळ हाय ू ल ा ाथ मक
वभागाकडे ांना अनुदा नत वगावर ाथ मक श क णून कायम नोकरीवर
कायम जू क न घेतले आ ण या पदावर पुढे प ीस वष सेवा केली. या काळात
शाळा सांभाळत ते लेख, कथा, क वता लहायचे व ांचे लखाण दवाळी अंकांतून
स
ायचे.
स झालेली ां ा सा ह ाची का णे ांनी आजतागायत जपून ठे वलेली
आहेत. का णे काढ ाचा व ती जपून ठे व ाचा ांचा छं द आहे . ‘आठवण ची
साठवण’ या पु कात ांनी मा वरांची, मं ांची, संपादकांची, वतमानप ांची,
म ांची अशी अनेक प े जशी ा तशी आठवणी ी थ जपून ठे वली आहे त व ाचे
तं पु क का शत केले आहे .
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सुंदरी’ नावाचा क वतासं ह ांनी नपाणी येथे असतांना ल हला पण आज
ाची त ां ाकडे नाही. वशेष णजे शेडबाळ व नपाणी येथे असतांना ांनी
ल हले ा स सा ह ाची ांनी जपून ठे वलेली का णे व ांची फाईल जे ा,
ां ा प ीस वषा ा श क जीवना ा यशानंतर जे ा-जे ा जय सगपूर येथे
ां ा चरं जीवाकडे येणे झाले ते ा डॉ. सुनील दादा पाटील या उम ा, चौकस व
डोळस काशका ा समोर आले. मग संपादक आ ण काशक डॉ. सुनील दादा
पाटील ांना सोडतील कसे? या सव सा ह ाची ांनी पाहणी, वगवारी क न
क वतासं ह, कथासं ह व कादंबरी असे वग सा ह
ांनी एकाच तारखेला
णजे दनांक ८ माच २०१५ रोजी जगासाठी खुले केले.
डॉ. सुनील दादा पाटील यांची चौकस ी आ ण नवो दत लेखक व कव चा शोध
घे ाची वृ ी हीसु ा अशोक दादा पाटील यां ा सा ह
सारणासाठी कारणीभूत
ठरते यात शंका नाही.
माझी केवळ दोनच पु के का शत झालेली असतांना,
े सा ह क
अशोक दादा पाटील यां ासार ा मात र सा ह कारा वषयी ा वशेष दवाळी
अंकासाठी संपादक य ल ह ाची जबाबदारी मा ावर काशकाने सोपवली याचे
मला वशेष अ ूप वाटते. मी याब ल तःला नशीबवान समजतो.
अशोक दादा पाटील सा ह कार आ ण क वतासागर प
शग हाउस, जय सगपूर
चे काशक डॉ. सुनील दादा पाटील या दोघांना दीघायु चतून आ ण ां ाकडू न
समाज श णासाठी अनेक भरीव ंथ बाहे र पडोत अशी ई रचरणी ाथना क न
मी माझे संपादक य इथेच संपवतो. े सा ह क व ातं सै नक अशोक दादा
पाटील हे महारा ातील सवा धक वयाचे स य मराठी लेखक ठरले असून ांचा
वशेष स ान मा ा हातून होत आहे याचे मला मोठे समाधान मळाले. ध वाद...!
(०५ स बर २०२०)

-

ी. आबासाहेब सूयवंशी / जय सगपूर
मो. - ९४२१५४७४३०
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इ तहासा

ा पानावर...

मंगल देशा ! प व देशा ! महारा देशा !
णाम ावा माझा हा, ी महारा देशा !
कवी गो वदा जां ा क वतेमधला हा आपला महारा
राकट आहे, कणखर आहे, नाजूक, कोमल, फुलांचाही आहे .
या महारा ाला अनेक मा वरांनी आप ा परीने लौ कक ा
क न दे ाचा य केला आहे. अनेकांची नावे इ तहासा ा
पानावर सुवणा रांनी ल हली गेली आहे त. काही लोकांना
इ तहासात समा व होता आले नाही. तरीही ‘फुलांचा धम फुलायचा’ या माणे आपण
आपले काम ज आ ण चकाटीने करत ब याच मा वरांनी तःचे अ
नमाण
केले आहे. अशा अना मकांना जगासमोर घेऊन ये ाचे काम जय सगपूरमधील
क वतासागर प
शग हाउसचे मु
संपादक आ ण काशक डॉ. सुनील दादा
पाटील यांनी सु केले आहे. खरोखरच
ेक वष १ मे रोजी का शत होणा या
‘महारा बुक ऑफ रेकॉडस्’ या पु कामधून अफलातून गो ीचे ान ते क न देत
असतात.
महारा ाम े सवा धक खपाचे
मराठी मा सक लोकरा
आहे .
भारतामधील प हले रे े व ापीठ
बडोदयाम े
आहे .
जगातील
सवात ीमंत गाव आ
आहे .
भारतातील सवात ीमंत गाव धरमाज
व महारा ातील सवात ीमंत गाव
अजनाळे आहे . अशा वै श पूण
गो ी या पु कामधून वाचायला
मळा ा. हे ान
धा परी ा
देणा यासाठी आव क असते परं तू
यापलीकडे जाऊन
ेयाने े रत
झालेली माणसेसु ा असतात ांचे
कौतुक कर ाचा य ‘महारा
बुक ऑफ रेकॉडस्’ ा मा मातून
झाला आहे . मे २०१९ म े का शत
या
पु कामधून
वाचकां ा
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ानात भर पडते एवढे च नाही तर आपणही काहीतरी ना व पूण आ ण
आदश काय करावे असे वचार वाचकां ा मनात नमाण होतात. उदाहरणाथ - ८७
वेळा र दान करणारे जय सगपूरमधील शु ाचाय उ णकर. या माणसाने संकटात
सापडले ा ११००
ांना आपले र देवून जीवदान दले. ां ा कामाची दखल
घेत ‘महारा बुक ऑफ रेकॉडस्’ ने स ा नत केले. म हला आ ण मुल नी तःचे
र ण कर ासाठी स म ायला हवे णून मदानी खेळांचे मोफत श ण देणारे
शरोळ तालु ामधील कवठे सार गावचे सुपू रोहीत गाडवे आ ण उमळवाडगावचे
अ य गोट खडे खरोखरच स ानाला पा आहे त.
शरढोण येथील डॉ. कुमार रामग डा पाटील या युवका ा मागदशनाखाली प म
महारा ामधील सवात लांब पदया ा
ेक वष आयो जत केली जाते. शरढोण ते
ी शैल ही ८०० कलोमीटर ची पदया ा उ ेखनीय आहे . अ भनया ा े ाम े
ामीण भागातील नकलाकारांना फार कमी संधी मळाली पण शरोळमधील राज
धानसार ा हर री कलाकाराने आप ा खदूळ एकपा ी नाटकाचे सलग ३६
तास सादरीकरण क न दाखवले.
सा ह ा ा े ाम े काय करणा या लेखक, कव ची दखलसु ा या पु काम े
घे ात आली आहे. आप ा लेखनाची ा ी जगभर पसर वणा या अ भषेक
ठमके या लेखकाचे ‘पु ा न ाने सु वात’ या पु काचे एकाच वेळी ११ वेगवेग ा
काशकांकडू न काशन कर ात आहे . आजपयत आ ी हे असे च पट दशनात
होताना पा हले होते. पण हे एक वेगळे च रेकॉड पाहायला मळाले. धुळे ज ातील
देवपूर गाव ा योगेश रमेश पाटील यांनी मराठी सा ह ाम े आपली वेगळी शैली
दाखवली. ांचा
ेक श ावर वेलांटी असलेला तसेच एकच अ राने बनवलेला
क वतासं ह कौतुकाचा वषय आहे . सांगलीमधील भमराव रा े नावा ा ाथ मक
शाळे ा श कांनी सवा धक ना टकांचे लेखन केले आहे . ंडा बंदी, ए स, दूषण
अशा अनेक सामा जक वषयावर लेखन करत बोधन सु ठे वले आहे . सवा धक
ा त नधीक क वतांचे संपादन करणारे सोमे रनगरमधील सा ह ेमी मंडळाचे
अ
ा. हनुमंत माने आ ण ा. डॉ. जया राज कदम यां ाही कामाची दखल
घेतली गेली आहे.
े सा ह क राज धुदाट हे वाचकांना नेहमी चांग ा गो ी देत असतात. इतर
देशामधील लोकांची झालेली गती ही ां ा बदल ा आचार - वचारांनी झालेली
आहे. आपले जीवनमान उं चाव ासाठी जगभरातील चांग ा गो चा ीकार करावा
लागणार आहे हे सांगणारे लेखक राज धुदाट यांनी सवा धक इं जी सा ह ाचा मराठी
भाषेम े अनुवाद केला आहे .
वाचकाला आ य वाटा ात अशा काही गो ी या पु काम े नमूद कर ात
आ ा आहे त. जसे क महारा ाम े मराठा समाजा ा आर णाचा मु ा उप त
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- दवाळी अंक २०२० झाला होता. यादर ान संपूण मराठा समाज एकवटला गेला. मोठी चळवळ उभा
रा हली. मोच नघाले वगैरे-वगैरे. पण सातारा ज ामधील गुंडेवाडी गावामधील सव
र हवासी मराठा अस ाने गावाचे नाव बदलून मराठानगर ठे वले ही एक वेगळी घटना
न द झाली. मराठा नगर हे महारा ातील प हले मराठा गाव ठरले आहे . ाच माणे
को ापूर ज ामधील प ाळा गडा ा पाय ाशी असले ा गोलीवडे गावाम े
गे ा वीस वषापासून कोणतीच नवडणूक झालेली नाही ामपंचायत असो अथवा
सेवा सोसायटी बन वरोध नवड क न गावा ा वकासाला आजही ाधा
दले
जाते. सवा धक दवाळी अंकांचा वैय क सं ह करणारे मनमाडमधील अ नल
शनकर या ासंगी
म ाची ओळख पु कातून झाली.
वाचन सं ृ ती दवस- दवस कमी होत चालली आहे अशा प र तीम े सातारा
ज ामधील भलारगावाने ‘पु कांचे गाव’ णून लौ कक मळवला. गावा ा
काना कोप यात वाचकांसाठी पु कांची सोय क न आदश नमाण केला. अशाच
कारे को ापूरमधील भागीरथी म हला सं े ा वतीने सौ. अ ं धती धनंजय
महाडीक यांनी एकाच दवशी ११ वाचनालयांची न मती क न ंथालय चळवळीला
बळ दले. याकामी डॉ. सुनील दादा पाटील यांनी मोलाचे सहकाय केले आहे .
संपादक डॉ. सुनील पाटील यांचे काय खरोखरच वेगळे असते. ांची
ेक
गो दखलपा असते. आप ा आयु ाम े आले ा २००० पे ा जा लेखक,
कव ा पु कांचा सं ह ांनी ा लेखक, कव ा ा रीसह केला आहे . ांनी
राबवलेला ‘यु नवसल
लाय रीचा उप म’ जगात कुठे च नाही. हा उप म केवळ
वाचका ा व ासावर चालतो. णजे वाचकाला पु क पो ामाफत घरी पाठवले
जाते. वाचून झा ानंतर ाने पु ा पो ाने परत करायचे. यासाठी वाचकाला एक
नवा पैसासु ा खच करावा लागत नाही; सव व ा काशक डॉ. सुनील दादा
पाटील हे तः करतात. पु कांची, वाचनाची आवड नमाण ावी णून ांनी
राबवले ा ‘बुके नको बुक दया’ या उप माला सव चंड तसाद मळत आहे .
स ा वेगवेग ा सभा, समारं भामधून मा वरां ा स ारासाठी हार, तुरे, फुले
यावर होणारा अमाप खच टाळू न पु के भेट दे ास सु वात झाली आहे .
‘क वतासागर प
शग हाउस, जय सगपूर’ यां ा माफत का शत झाले ा
एकाच लेखका ा पु काची स म ा अनेक वतमानप े व मा सकामधून स
झालेली आहेत. एवढे च न े तर एकाच दवशी अनेक लेखकांची पु के का शत
कर ाचा एक नवा व म डॉ. सुनील दादा पाटील यांनी आप ा काशना ा
मा मातून घडवून आणला आहे .
‘महारा बुक ऑफ रेकॉडस्’ हे पु क वाचताना खरोखरच आनंद वाटतो. पण
एखा ा व मवीराशी संपक क न अ भनंदन कर ाची इ ा झाली तर वाचक
ताबडतोब संपक क शकत नाही ही उणीव आहे . पुर ार ा
ेक व मवीरांचे
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- दवाळी अंक २०२० संपूण प े व फोन नंबर तं पानावर छापायला हवे होते. असो. तरीही हे पु क
उपयु आहे. सदर पु काचे मुखपृ आकषक आहे . कागद, छपाई, बायड ग छान
आहे. या पु का ा मा मातून एक चांगली संक ना साकार ाब ल संपादक,
काशक डॉ. सुनील दादा पाटील यांचे अ भनंदन. भावी वाटचालीस हा दक
शुभे ा...!

- मनोहर भोसले, सै नक टाकळी
मो.- ९७६७०४४५०९
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