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या मित्ाांनो! घऊेन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या!  

यिनुाई 

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही त ेवाचकाांना ववनामलू्य घऊे दतेो.  

कारण ई पसु्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो.  

मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां?  

तमु्हालाही काही दतेा येईल.  

असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तमु्हालाही आनांद वमळेल 

आवण तमुचां काहीच कमी होणार नाही.  
तमु्ही आशिर्वाद आशि िभेुच्छव द्यव 

लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या 

आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या 

वमत्ाांना ह ेपसु्तक िेल आशि Whatsapp करा 

ई सवशहत्यचे फ़ेसबकु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव आिांशत्त करव. सोशल 

वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहुिोल अिव तिुच्यव सचूनव द्या 

दाद म्हणजे स्ततुीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक मत ज्याने लेखकाला व 

ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक 

प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बदु्ध उांचीवर जात रहावा.   
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ई साहित्य प्रहिष्ठान 

 

 

 

सादर करीि आि े

 

यमुनाई 

(कादबंरी) 

 
 

लेखिका 

दीपपूजा चव्हाण 
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यमनुाई 

लेवखका: दीपपजूा धनवसांग चव्हाण,  

व्हवट्सएप नांबर 9850669778 

पत्तव- कारपा. या. मानोरा. 

वज. वाशीम. 444403 महाराष्ट्र 

dipapoojac27@gmail.com 

 

 

यव पशु्तकेतील लेखनवचे सर्ा हक्क लवेखकेकडे सरुशित असनू पु् तकवच े

शकां र्व त्यवतील अांिवचे पनुिुाद्रि र् नवट्य, शचत्पट शकां र्व इतर रुपवांतर 

करण्यवसवठी लेवखकेची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आह.े तसे न केल्यवस 

कवयदिेीर कवरर्वई (तरुां गवास व दांि) होऊ िकते.  

This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 43 and 66 of the IT Act 
2000. Copyright protection in India is available for any literary, dramatic, musical, sound 
recording and artistic work. The Copyright Act 1957 provides for registration of such works. 
Although an author’s copyright in a work is recognised even without registration. 
Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction, damages and 
accounts.  

  



यमनुाई दीपपजूा चव्हाण 

 

5 

प्रकविक  :ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन 

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

eSahity Pratishthan 

eleventh floor 

eternity 

eastern express highway 

Thane.  

Whatsapp: 9987737237 

प्रकविन  : ९ फ़ेब्रुवारी २०२२ 

माघ शुक्ल अष्टमी शके १९४३  

©esahity Pratishthan® 2220  

• शर्नविूल्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.  

• आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि ह ेफ़ॉरर्डा करू िकतव.  

• हे ई पु्तक र्ेबसवईटर्र ठेर्ण्यवपुर्ी शकां र्व र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही 

र्वपर करण्यवपुर्ी ई  -सवशहत्य प्रशतष्ठवनची परर्वनगी घेिे आर्श्यक  आहे.  
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मनोगत 

नमस्कार.. 

 मी दीपपजूा. खरां तर लहानपणी 

दशेोन्नती मध्ये येणार झळूुक वाचता 

वाचता आवि वनमााण झाली. आवण ती 

आजपयंत मी अगदी आविीन े जपली 

आह.े. अगदीच ययाती पासनू तर मतृ्युांजय 

सारख्या कादांबरी खपू आवितात आवण ई 

सावहत्या मधनू अजनूच वाचनात भर 

पिली आह े कारण कुठे पसु्तक घेऊन 

जायची गरज भासत नाही अगदी हवां वतथे 

फक्त फोन उघिायची गरज.. 

यमनुा माझी आजी आवण आवण 

वतच्या कणखर व्यवक्तमत्व जगासमोर आणायच , वतच्या बद्दल वलहायचां, 

हा ववचार मी वयाच्या 17व्या वर्षी च केला होता .. तो आता ई सावहत्याच्या   

माध्यमाांतनू साकार झाल.े आता पढेु खपू जग भ्रमांती करायची  असनू 

लवकरच मी आवण मी ह ेपसु्तक आपल्या भेटीला येईल च  आवण वकमान 

महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक त्या ववदयार्थयााला भेटायच ेआह ेज्याला वशकण्याची 

खपू आवि आवण वजद्द आह े.... पण पररवस्थती मळेु तो माग ेआह.े  
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महाराष्ट्रीय सांस्कृती परांपरा कायम ठेवत सगळी वठकाण वफरायची 

आह.े..  आवण वाचन कायम ठेवत नेहमीच नवीन काही वलहायचां माझा 

प्रयत्न राहील.  यासाठी e sahity च ेखपू खपू धन्यवाद. 

 यमनुाई या पसु्तकातनू मी पावहलेल्या कणखर स्त्री चाां जीवनप्रवास 

दाखवण्याचा प्रयत्न मी केला आह.े यात काही चकू असल्यास त्या पदरात 

घ्या काही काळापासनू मी e sahity चे वाचन करत असताना माझ्यातली 

लेवखका जागी झाली आवण मी वलहायला सरुवात केली.इांटरनेटच्या 

काळात वाचनाची आवण वलखाणाची आवि जप ूपाहणाऱ्या इ साहित्य 

टीि लव िवझव मनाचा मजुरा. करवर्ी तेवढी स्ततुी कमीच. आशा बाळगते 

की वाचकाांना ह्या स्त्री चा प्रवास तमु्हाला आविेल. 

 खरतर ही कणखर स्त्री म्हणजे माझी आजी. वतचे वजवन माझ्या 

साठी नेहमीच प्रेरणा दायी ठरला आह.े आवण मला खात्ी आह ेकी तमु्ही 

सदु्धा या कथेशी जोिले जाल. या कथेतील यमनुा सामान्य पररवारातील 

असनु वतने सगळयाांना वतच्या शेवटच्या श्वासापयंत बाांधनू ठेवल ेहोत ेहाच 

वतचा प्रवास मी माांिला आह.े 

दीपपूजा चव्हाण, 

 M.A (history), M.A (English), B. Ed.  
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ह ेपसु्तक यमनुाईला अपाण 

दीपपजूा चव्हाण 
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यमनुाई 

एक कणखर स्त्री  
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यमुनेचं लहानपण व लग्न 

 

 ववदभाातील एका दगुाम भागात एका बांजारा ताांि्यात आिे कुटुांबात 

यमनुाचा जन्म झाला. मळुात आई विील अिाणी आवण त्यात भर 

परर्थीती अगदीच वबकट. 

 6 बवहणी व 2 भाऊ आई विील असा मोठा पररवार पण त्याांच्या 

आवथाक गरजा ही पणूा होत नसे.. रात्ी झोपताांना सकाळी खायला भेटणार 

का? हा प्रश्नच. यमनेुचे वविल अिाणी त्यामळेु शाळेत जायला कुणालाच 

वमळाले नाही.  

 सगळे भाऊ बहीण शेतात काम करीत होत.े कधी जेवायला वमळत 

तर कधी तसच झोपाव लागे ताांि्यातल्या अिाणी पणामळेु सगळया 

बवहणींचे लग्न लवकरच झाले. त्यात यमनेुला कस ठेवणार म्हणनु त्याच 

गावातील पावाती बाई जी लग्न करून सावरगाव गेली वतच्या मलुासाठी 

यमनेुला मागण आल.पावाती बाई ओळखीची असल्याने फारसा ववचार न 

करता घरच्याांनी लग्नाला होकार दशाववला. काय यमनेुच वनणाय अिाणी 

लोक ती येवढ कळन व्हय त्याांना आता सारख वय पण पहात नसत. 

याबददल आपण सगळेच जाणता. म्हणनु त्यात तर यमनुा ची तर मावसक 
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पाळी यायच्या आधीच सावरगाव च्या राठोि कुटुांबात लग्न झाले... वतच 

सासर म्हणजे आताच्या भार्षेत मोठे घराणे. 

वपळदार वमश्या उांच शरीरयष्ठी गावात दरारा कणखर आवाज असते 

ववश्राम नाईक म्हणजे यमनुा चे सासरे. खरां तर वदसायला जरी किक वाटत 

असले तरी वततकेच प्रेिळ. 

 घरी आलेला प्रत्येक व्यक्ती जेवनुच जावा कोणीच वबना जेवणाच 

जाऊ नये हा त्याचा वनयम. या गोष्टी यमनेुसाठी खरां तर नवीन होत्या यमनेुला 

कारण कधीच घराबाहरे न गेलेली यमनुा आज गावाबाहरे एका अनोळखी 

लोकाांबरोबर राहायला आली होती. सास ुसासरे ४ शदर व तीन नांनदा. आवण 

घरी पाहुणे म्हणनु येणारी पण वर्षावर्षा वास्तव करणारे सगे सोयरे. वतचा नवरा 

घरात सगळयात मोठा समजतुदार खरां तर त्याला खपु आधीपासनुच घरची 

जबाबदारी वमळाली होती. भावांि लहान पावातीबाई कामात वविल शेती 

मध्ये मग्न म्हणनु बाकीच े वदशाब बाजारहाट बघत असत. त्याच नाव 

नामदवे. वयाच्या 18व्या वर्षी वयाने चार -पाच वर्षा लहान यमनेुशी झाले 

होत.े पण बाहरे जबाबदार वागणारा नामदवे यमनेुशी गमतीने अल्लिपण े

भाांिायचा सदु्धा. मात् वतच्या साठी दवेच तो, अस ती त्याला मनात असे.. 

योग्य वयात येई पयंत यमनुा आपल्या सासबूाई किे झोपायची असा 

कोणताच सांसार सरुू झाला नव्हता नसुती घरी काम करून सांध्याकवळी 
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थकून ती झोपनू जायची.. अगदीच नासमज असलेला नामदवे ही कधी 

वतला काही बोलला नाही. 

 हळू हळू वतला काम वाढू लागली वतच्या वर सास ूसासरे काम टाकू 

लागले सासरा सरपांच असल्याने वदवसभर चहाच भाांि खाली उतरत नसे 

त्यात ते सगळे चलुीवर करावां लागे चहा इतका होत असे की यमनुा जेवणां 

ववसरत असे... आवण काम म्हणजे इतकी की दररोज १५ ते 20 लोकाांना 

जेवण चहा वेगळा. जो वजथ बसला असेल वतथ ेनेऊन.. आता वतचा पररवार 

पणूा झाला होता. सास ुसासरे नवरा व त्याचे चार भावांि आवण तीन बवहणी. 

म्हणजे 8 भावांि. पवहला नामदवे दसुऱ्या नांबरचा आनांदा, रागीट स्वभाव, 

यमनेुशी जास्त पटत नस.े कालाांतराने त्याचे ही लग्न समुत्ा नावाच्या 

मलुीशी झाले. वतचा तेवहा आधार. अजनुही वदवसा मागनु वदवस जात होते 

पण नामदवेच्या सांसाराला सरुवात झाली नव्हती. 
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तु माझा ववठुराया मी तुझी रखुमाई 

 

..आवण तो वदवस वजथनु यमनुा व नामदवे याांच्या वैवावहक 

वजवनाला सरुवात झाली. आता ती नामदवेा ला ओळख ुलागली. त्याांचा 

सांसार तर होताच त्याच बरोबर यमनेुवर ज्या जबाबदाऱ्या होत्या. शांकर 

वसांता मांगला अशोक अनसुयव आता यमनेुला वदवस गेले.. कामात भरच 

पित होती काहीच कमी होत नव्हती पण तरी ती हसऱ्या चेहऱ्याने सगळी 

काम आवरत होती. सगळे वदर लहान लहान असल्याने त्याांच्या अांघोळी 

पासनू तर जेवनापयंत सगळां यमनुाच पहायची... मवहन्या मागनू मवहने गेले 

आवण यमनुा बाळांतीण झाली....... 

 पवहली मलुगी... पण काय मावहत का ती जास्त काळ वटकली नाही 

ती लवकरच जग सोिून वनघनू गेली.... 

 त्या काळात काय ते सखु दुुःख लवकरच पचवनू कामाला 

लागण्याची पद्धत. ती मलुगी का गेली याचा जास्त ववचार न करता पढेु 

सगळी आपल्या कामाला लागली. यमनुा वदर आवण नणांद याांना खपू 

आपलुकीने जपायची वतच्या साठी ती सगळी वतची लेकरेच होती. ती जण ू

त्या सगळयाांची यशोदा.. काही काळातच यमनेूला पनु्हा वदवस गेले.. 

पावसाळा होता माननू ती घरचे काम आवरून शेतात ही जात होती. वतथनू 
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येऊन सवुमत्ाला सोबत घेऊन घरची काम ही करत होती.. या वेळेला ही 

तलुा एक गोंिस मलुगी झाली आवण 3 वदवसात ती ही दवेा घरी गेली..... 

या वेळेला ही जास्त ववचार न करता पांधरा वदवसातच ती शेतात जाऊ 

लागली..... याांने शरीरावर काही पररणाम होतात का याची काहीच कल्पना 

कोणालाच नव्हती. शेतातले सगळी कामां आवरून सोयाबीन काढून घेतले 

ह ेसगळां होत असताना एकीकिे वतची पोर. (वदर आवण नणांद )मोठी होत 

होती ते शाळेत जाऊ लागली होती. त्या उन्हाळयात पनू्हा एकदा यमनेूला 

वदवस गेले आवण या वळेेला ही मलुगीच झाली पण ह्या सगळया गोष्टी तीन 

वेळा होऊन से कोणी या होती किे लक्ष वदल ेनाही. यमनुा सदु्धा या गोष्टीचा 

हवा तेवढा ववचार करत नव्हती  

 वसांता शांकर अशोक वतला बाई म्हणायचे वतला माया द्यायचे.... 

वतला ह ेसगळी स्वतुः चे लेकरे वाटत आवण ती त्याांचा तसा साांभाळ ही 

करत. 

 सास ू बाई नी घरचे वकां वा शेतीच े काम यिनेुला आणल े तेव्हा 

पासनूच सोिून वदले होत.े असे सगळी काम ेसवुमत्ा आवण यमनुा करत. मग 

घरी आलेल्या पाह्ुयाांसाठी चहा जेवणां. त्याांच्या राहण्या ची सोय तर कोण 

कुठे झोपणार इथपयंत सगळी काळजी त्या दोघी घेत. सिा टाकन े वकां वा 

बाहरेचा मोठा आांगण झािून काढणे ही सगळी कामां आता सवुमत्ा करू 

लागली होती.  
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यमुनेचा मेकअप 

 

 तेव्हाच्या वस्त्रया आठवि्यातनू एक वेळा केस धतु असे तो वदवस 

होता आठविी बाजाराचा.त्या वदवशी कोणी ही शेतात जात नसे. सगळे 

घरी राहत वनवाांत पणे अांघोळ करत अगदी दपुारपयंत. मग त्या वदवशी वेणी 

फणी या सगळया गोष्टी होत असत. सगळया एकत् येऊन गोष्टी करत 

एकमेकींना गोष्टी साांगत थोिीफार मजा करत याच एकमेव कारण होत परुर्ष 

मांिळी बाजाराला जात होत.े सकाळच्या गािीन ेगेले ते सांध्याकाळीच परत 

येत होत.े म्हणजे या वस्त्रयाांना रोज चे कामातनू सटु्टीच वदवस स्वतुः च्य 

हक्काचा तो वदवस होता. मग यमनुा ही मागच्या आठवि्यात बाांधलेले 

केस वेणी या आठवि्यात काढून ती मातीने धतू होती. कारण त्या काळी 

माती आजच्या शाम्पचू काम करत असत. मग मातीने केस धवुनू ते सकुवनू 

नांतर वेणी घालनू िोक्याला मोठा कुां कू लावनू थोिा फार आराम करून 

सांध्याकाळच्या कामासाठी पनु्हा एकदा सगळया सज्ज होत असत. पाविर 

आवण लाली नावाची गोष्ट त्याांना कळत नसे आवण ते घ्यायला पैस ेही 

वमळत नसे. 
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यमुनेच्या हिकी बाईच आगमन..... 

 

 सन 1973 (सप्टेंबर) यिनेुलव चौथयवांदव शदर्स गेले. पि यव रे्ळेस 

शतने गोगलेबवबव यवांची बवधव घेतली होती. शतचे िविव सवसरे जे आज रोजी 

107 र्रे्ष र्य असनू शजर्ांत आहते. ( शद.19 जवनेर्वरी लव,) त्यव नसुवर यिनुव 

ने सगळी पथय पवळली. यव रे्ळेलव अस कवही खवस केलांच नव्हत फक्त 

तेर्ढां बवधवच एक. त्यवत कवय तर कोिवच्यव घरचां कवही खवऊ नये कुठलां 

पविी शपऊ नये दरे्वचे नवि्िरि करवर् असव कवही सव प्रकवर. म्हिजे कवय 

तर सरळ सरळ सवफसफवई ठेर्िे आशि योग्य आहवर घेिे. 

आशि यव रे्ळेस म्हिजे च26 जनू 1974 लव गोगले बवबवांच्यव 

आिीर्वादवने शपशकबवई चवां जन्सि झवलव तीन िळुीनांतर चौथी ही िलुगीच 

पि यव र्ेळेस ती र्वचली. शतलव लवडवने सगळे जर्ळ घेत. शतचे कवकव 

आजोबव आजी... नविदरे्रवर् फक्त शतलव दरुून पवहत म्हिजे कवय तेही 

शतचव लवड करत पि. त्यवांनव जरव भीती र्वटे लहवन िलुीलव कसां जर्ळ 

घ्यवर्ां. 

 आतव यव िोठ्यव कुटुांबवत एकव लहवन परी चे आगिन झवले होते 

िांकर अिोक कवही जव्त िोठे नव्हते च.पि त्यवांच्यव पिेव ही लहवन 

कोिीतरी घरवत आली होती. प्रचांड लवड होती शपकीबवई चवां तीच खरां नवर् 
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सर्र्ती. आजोबव खपू लवड करवयचे. शतचव आशि सगळे च. नविदरे् रवर् 

खपू कवळजी घ्यवयचे यिनेुजर्ळ शतचव लवड करवयलव कवही जव्त रे्ळ 

नसे. पि बवकी घरचे लोक शतची किी जविर् ूदते नसे. हळू हळू पीशकबवई 

िोठी होत होती.तेव्हव शतच्यव आनांद कवकव ने शतलव एक फ्रॉक शिर्लव 

होतव. आशि अश्यव खपूश्यव गोष्टी सगळे शतच्यव सवठी करवयचे 

यिनुव आतव तिी अनभुर्वने आशि आतव र्यवने सदु्धव िोठी झवली 

होती.सगळी कविां घर ती िोठ्यव जबवबदवरीने ती पवर पवडत होती. कधी 

कधी आनांद आशि सशुित्व चे भवांडि व्हवयच.े तर हसत ती दोघवांनव 

सिजवऊन सवांगवयची. घरच्यव परश्थतीत कवही फवरसव बदल झवलव 

नव्हतव.च सवसरे तेर्ढे शनयिव प्रिविेच चवलत होते.  
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वसंतासाठी यमुनेची धाव. 

 

 शपशकबवई नांतर यिनुव र् नविदरे् यवांच्यव घरी दसु-यवांदव पवळिव 

हवललव. म्हिजेच योगेि चव जन्सि झवलव. जन्सितः दखुिां सोबत घेऊन 

आलेलव. त्यवलव सरुुर्वती पवसनूच दिव होतव आधी पररश्थती आशि आतव 

योगेिच दखुिां ह ेयविनेची परीिव घेतच होते. त्यवत र्सांतवच कॉलेज लव 

जवयची र्ेळ आली होती. पि नविदरे् शकां र्व घरी कोिवलवच ह ेपटत नव्हते 

सगळे ह्यव गोष्टी सवठी हो िनवतच नव्हते जेव्हव र्सांतव नी शर्चवरले तेव्हव 

जेर्िां करून िेतवत कविवलव ये असव बोलनू सगळे िेतवत गेले. िांगलवबवई 

यिनुव बवई च्यव डोक्यवत कवही तरी रे्गळांच होत शतलव कवय िवशहत कव 

र्वटल की र्सांतव नी कॉलेज िध्ये जवर्ां म्हिनू सगळयवांच्यव िवघवरीच र्सांतव 

लव अिरवर्तीलव पवठर्लां. जवतवनव दोन भवकरी आशि जर्ळ असलेले 

कवही पैसे त्यवलव शदले. जेव्हव सगळे नको म्हित होते तेव्हव यव अडविी 

शियवांनव कवय सचुलां असवर्ां ते त्यवांनवचच िवहीत. 

 पि खरी रे्ळ तर सांध्यवकवळ ची होती. र्सांतव िेतवत आलव नवही 

म्हिनू नविदरे् आशि आनांद त्यवलव िोधत कवड्यव घेऊन घरी आली आशि 

जोरजोरवत त्यवलव आर्वज दऊे लवगले की कुठे आह ेबवहरे ये त ूकव आलव 

नवहीस िेतवत.तर िवर खवयलव र्सांतव तर नव्हतव पि कोिी पवठर्लां यिनेुनी 
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आशि िांगलवबवई नी म्हिनू शतलव बोलिां खवर् लवगलां त्यवचव कवही जव्त 

शर्चवर शतने केलव नवही च. सगळां र्वतवर्रि िवांत होऊ शदलां आशि िग 

नविदरे् जर्ळ जवऊन त्यवलव सिजवऊन सवांशगतलां की करून बघ ूद्यव र्सांतव 

ल कवही नवही कवही झवलां तर आहचे नव िेती. तो कवहीतरी रे्गळां करू 

पवहतो तर करू द्यव की. अस म्हित तीने नविदरे्वचे शर्चवर बदल ूपवशहले. 

 कवही कवळ कव होईल पि नविदरे् िवांत झवलव. सगळां ठीक चवल ू

होत. र्सांतव लव कधी पैसे िवगनू तर कधी चोरून अगदी भवकरी िध्ये लपर्नू 

पवठर्त होती. 

 असव करत र्सांतव च े शििि पिूा झवले. त्यवत िांगलवबवई र् 

यिनुवबवई चव र्वटव ही तेर्ढवच. 
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मंगला बाई साठी यमुनेची िाक 

 

 तिी िांगलव बवई सगळयवांत सिजदवर निांद होती यिनेुची. सगळां 

आशथाक शनयोजन शतच्यव हवतवत कवही कवळ होते. िांगलवबवई चे पशहले लग्न 

जव्त कवल शटकले नवही. अगदी. दोन िशहन्सयव तच ती घरी परतली. 

 िग त्यव नांतर शतचव सवांभवळ शकां र्व शतची सोबती यिनुव शदर्सभर 

शतलव यिनुव जपत असे.िांगलव बवई ने आपल्यव जीर्च कवई करून घेऊ नये. 

शतने सिजवदररने जगवर्ां. म्हिनू यिनुव शतच्यव िवगे पढेु शफरे........ 

 घर सवांभवळून पीकीबवई योगेि आशि आतव शतसरी िलुगी िवलव 

सगळयवांनव सवांभवळून सगळी सांकट दरू करत होती. 

पैसव अजनू ही कवही खवस शदसत नसे  

 नविदरे् ्र्तःर्र असलेल्यव जबवबदवरी िळेु शचडकव झवलव होतव. 

तेर्ढव तो यिनेुलव सिजनू घेत नसे. कधी तरी शतच्यव र्र खपू शचडत ही 

असे. शदर्स िवगनू शदर्स चवलले होते. आशि िांगलव बवई नी शकती शदर्स 

असवच जगवर्ां म्हिनू शतचे लग्न करवयचे ठरर्ले बोलतो तेर्ढां सोप्प नव्हत 

खरां तर िांगलव बवई यव सवठी तयवरच नव्हत्यव. त्यवांनव र्वटवयचे की दसुऱ्यव 

र्ेळेस आधी सवरखां कवही झवलां तर.म्हिनू त्यव घवबरत असे. पि त्यवांची 

सिजतू कवढून िशहन्सयवभरवने शतलव लग्नव सवठी तयवर करून यिनुव यि्र्ी 
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झवली होती. सोबतच र्सांतव िोठ्यव पदवर्र जवऊ पवहत होतव. असे करत 

िांगलव बवई चे लग्न लवर्ले गेले. कवही शदर्सवने अजनू पनु्सहव एकदव यिनेुलव 

शदर्स गेले.खर तर आधीच तीन िलेु झवली होती. पि असव कवही शर्चवर 

तेव्हव केलव जवत नसवर्व. गरजव किी होत्यव त्यविळेु कदवशचत. पि त्यव िळेु 

तब्बेती र्र पररिवि होत कव यवचव कुठलवच शर्चवर केलव जवत नव्हतव. त्यव 

कवळवत कवय िने तवप ही येत नव्हतव. कसली गरज नव्हती आतव सवरखे 

प्रत्येकवलव िोबवईल शकां र्व टीव्ही ही लवगत नसे. आह ेआशि जेर्ढे शिळेल 

त्यव िध्ये खिु रवहिवरे लोक होती गवर्वतच नवटके भजन यवतच त्यवांचव 

सगळव आनांद असे आशि करििकू ही होत असे. 
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उन्सहवळव. 

 

आतव उन्सहवळव आलव की लोक आधी कूलर घरव बवहरे लवर्तवत 

कोिी घरवत लवर्तवत. कोिी ए सी सवठी पैसे जिव करतो तर कोिी थांड 

शठकविी जवऊ पवहतो आपल्यव आपल्यव पररश्थती नसुवर सगळे आपली 

सोय लवर्तवत. 

 पि तेव्हव रस कवही नव्हत ऊन कुठून आल आशि कुठे गेलां ह े

त्यवलवच कळत असेल तर त्यवलवच िवशहत यिनेूचव उन्सहवळव फक्त 

चलुीजर्ळ जवयचव कव म्हिजे कवय शर्चवरतव सकवळ ची न्सयवहवरी आर्रून 

लगेच जेर्िां बनर्वयलव घ्यवयचां सशुित्व बवहरेच आर्रे पयंत घरवतील सगळां 

कवि यिनुव कडे असवयचे. सगळव ्र्यपवांक ती ्र्त:करत होती त्यवत दोन 

प्रकवर च्यव भवज्यव शिच्यवा भवजनु रे्गरे्गळयव चटिी चे प्रकवर रवहत आशि 

सगळी पांगत सकवळी जेर्वयलव बसे त्यवत यवलव ह ेत्यवलव ह ेद्यवर् लवगे. 

जेर्ि झवली शक शतथेच बसनु ्र्तः जेर्न करुन शतथेच ती शढगभर भवांडे 

घवसनु होई पयंत कोिी नव कोिी सरपांच म्हिज ेसवसरे बरु्व जर्ळ येर्नु 

बसे िग कवय तीच चलु पेटर्नु लगेच त्यवर्र चहवच भवांड ठेर्वर् लवगे. ह े

होई पयात दपुवरचे एक र्वजनु जवत. तर लगेच दपुवरच्यव रे्ळेच बघवर् लवगे. 

िग कवय चलुीतल्यव त्यवच कवड्यव पढेु ढकलत दपुवर सवठी आिरस आशि 
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पवयलीभर भवत शिजर्वर्व लवगे. ते होईपयात चहव सवठी एखवदव पवहुनव हजर 

रवहत असे आशि िग गोष्टी करे पयंत सांध्यव कवलच्यव जेर्िच येई. पनु्सहव 

तेच चक्र चवल.ू सांध्यवकवळी कवि उरकवयलव जेर्िां करून ती भवांडी 

आर्रवयलव नऊ र्वजनू जवत. आशि िग अांथरूि शदसले की कधी झोप 

लवगली कवळवत ही नसे.  

 शदर्सव िवगनू शदर्स जवत होते आशि पनु्सहव एकदव यिनेुच्यव पोटी 

एकव िलुवचव म्हिजेच रघनुवथ ने जन्सि घेतलव. रघनुवथ लव जस जस सिज ू

लवगले तो चांद्रवलव शभत असे  

तेव्हव िोठी सिजतू आलेली शपशकबवई त्यवची सिजतू घवलत असे. 

कवय िवहीत कव असे होत असवर्ां त्यव पि ह ेकोिवलव कवही खवस र्वटत 

नव्हत आशि रे्गळां ही नवही.  

आतव र्सांतव ही िोठव प्रवध्यवपक झवलव.त्यवचव कवही तेर्ढां आनांद 

नव्हतवच घरच्यवांनव. कोिवलव कवही कळत नसे. त्यवत तेव्हव पगवर ही किी 

असवयचव यव पेिव िेतीत रवबर् असव सगळयवांचां ठवि ित त्यव लवगलेल्यव 

नोकरी पेिव िेती िध्ये कवि करिवऱ्यवांचे जव्त कौशतक होत असे. असे 

सवधे भोळे अडविी लोक ज्यवांनव जव्त िहत्र् िेहनतीलव दते असे.आपल्यव 

लोकवांत रवहून आपले शपढी न शपढी चवलत असलेले कविच करवर्े अिी 

सिजतू   
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लहवन िांडळीच्यव गिती जिती 

 

 घरवत लहवन िांडळी खपू सवरी झवली होती त्यव िध्ये सशुित्व आशि 

आनांद चे दोन िलुां आत्िवरवि आशि बळीरवि यिनुव आशि नविदरे् चे चवर 

िलुां तसेच अिोक िांकर िोभव बवई आशि सगळयवत िवांत अनसुवयवबवई 

सगळी िांडळी सोबत रवहवयची िज्जव ि्ती करवयची आत्िवरवि सदु्धव 

यिनेुच्यव अांगवर्र होतव त्यवची आईच जि…ू असव तो यिनुव सोबत 

रवहवयचव. यिनुव सगळयवांनव दपुवरी चवां चवां जेऊ घवलवयची आशि रवत्ी 

सगळयवांनव दधू गरि करून द्यवयची. सगळी आर्डीने शपत ही 

असत.कोिवची भवांडि झवली तरी यिनुव कोिवलव खवयलव हर्ां असेल तरी 

तीच कवही हर्ां असेल तरी तीच िजेची गोष्ट ही होती कोिवची शकतीही 

भवांडि झवली आशि कोिी शकतीही रुसनू बसले असेल तरी यिनुव िवयेने 

त्यवांनव सिजनू सवांगत होती. कुरर्वळत होती नवत्यवांचां िहत्त्र् पटर्नू दते होती. 

आशि ती इतक्यव प्रेिवने सवांगत होती की सगळयवांनव ते आर्डत होती. 

आत्िवरवि कधीच शतच्यव शिर्वय जेर्वयलव बसलव नवही शतच्यव र्र 

सगळयवच सवरखांच प्रेि होत सवरखीच आपलुकी. कधी यव िलुवांचे भवांडि 

जरी झवले तरी सगळी लोक िेर्टी एकत् यवयचीच ह ेतीच प्रेि शतची िवयव 
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कवही खवयचे असेल तर यिनुव सगळयवांनव आठर्त पि कधीच शतने 

रवगवने कोिवलव दरू केलां नवही सगळयवांनवच प्रेिवने खवयलव दते होती 

कोिवलव ही आपले आशि परके असव ही जविीर् होऊ शदली नवही शतच्यव 

त्यव प्रेिवने सगळयवांनव खपू छवन शिकर्ि तर शदलीच पि सगळयवांनव आज 

पयंत एकत् बवांधनू ठेर्ले आह ेशतचव सगुांध आज ही ह्यव नवत्यवत आज ही 

पवहवयलव शिळतो. 
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यिनुवबवईच लहवन पवखरू 

 

एकीकडे यिनुव र्सांत िांकर अिोक यवांनव सवांभवळत होती तर दसुरी 

कडे ्र्तःच सांसवर नविदरे् रवर् आशि शतचे आतव चवर िलेु झवली होती 

पि तरी शतने पवचर् बवळ होऊ शदलच. कवय तर अडविी पिव. पि 

शपकीबवई नांतर कोिवचव लवड झवलव असेल तर कैलवस म्हिजे यव लहवन 

बवळवचव तोपयान्सत सशुित्व लव दोन िलुां झवली होती. सवस ूबवई अजनू ही 

फक्त सगळां बसनू पवहत असे कधी कवही हवत भर ती लवर्त नसे तब्येत 

चवांगली रवहते नसे पि नेहिीच कवही नर्ीन खवयलव िवगत असे. एके 

शदर्िी असवच नेहिी कुलपू लवऊन ठेर्लेलां कपवट उघडल तेव्हव िांकर 

आशि शपशकबवई आम्हवलव गळू द ेम्हिनू यिनेुच्यव िवगे लवगले होते आशि 

त्यव घवईतच शपशकबवईच डोकां  ही फुटलां. आशि आतव िवर पडेल म्हिनू 

दोघे ही शतथनू पसवर झवले. 

शपशकबवईआतव आठर्ी त शिकत होती म्हिनू िांकर कवकव आशि 

अिोक कवकव सोबत रूि करून तवलकुव शठकविी रवहवयलव गेली आशि 

शतथे आठर्डी बवजवरवच्यव शदर्िी आजोबव यऊेन एकव पवच रुपये दते त्यव 

िध्ये ् टोव्ह सवठी घव भवजी पवलव आशि पढुां एक आठर्डव त्यव र्र कवढवर्व 

लवगे. िध्ये िध्ये ती सगळी िलुां घरी येई  
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 कैलवस सगळयवत लहवन होतव शततकवच दशुखरोगी सदु्धव तोपयंत 

दर्वखवने सिज ूलवगले होते त्यवलव नेहिी यिनुव र् नविदरे् दर्वखवन्सयवत 

घेऊन जवत िग कवय सकवळी जवयचां आशि सांध्यवकवळी पवचची गवडी 

आली की परत यवयचां पि िग िध्ये इतकव रे्ळ कवय करवच म्हिनू नविदरे् 

यिनुव खपूदव शचत्पट पवहवयलव ही जवत आशि तोच त्यवांचव सोबत 

जगलेल्यव ििवां पैकी एक बघतव बघतव शपशक बवई 10र्ी झवली होती. 

शतच्यव सोबत. सोबत कधी पवस तर कधी फेल होत होत अिोक आशि 

िांकर जेितेि बवरवर्ी झवले असवरे्. कैलवसच िवत् दखुिां कवयि होत. 

िरिवच्यव दवरवतनू शकत्येदव तो परत आल होतव. दर्वखवनव िवत् आतव करत 

होत.े 

 शिििवचां इतकां  कवही खवस िहत्र् नसतवनव आतव ही लेकर शिकू 

लवगली होती रशर्र्वरी िवत् िेतवत जवत. 
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यिनुवबवई ची तळिळ. 

आतव पयंत सगळयवांनव सवांभवळत यिनेु न आिले होते कधी िवळेत 

न गेलेली यिनुव आतव सगळां सांसवरवचव गवडव हवकत होती अनवत होती पि 

आतव ही घरची पररश्थती बेतवचीच होती. जी पररश्थती येईल ती तिी पढेु 

ढकलनू पढेु जवयचां आतव यिनुव बरोबर सगळेच शिकले होते. यिनेुच्यव 

िविवसवसऱ्यवांचे िलु घरी यवयचे तेव्हव त्यवांनव ही सगळी बरोबरी करण्यवत 

शतलव धडपड करवर्ी लवगत असे. कवही खवस नवही पि खवयलव कवही 

नर्ीन शकां र्व त्यवांनव इथे कवही जव्त कवळ ठेर्ले तर घरवतील सविवन कसां 

जव्त शदर्स परेुल यवची शचांतव शतलव सतत र्वटत होती. खपू दव तर घरी 

पवहुिे येऊन बसत. पि त्यवांच्यव चहवच्यव सोयीसवठी यिनुव लव धडपडच 

करवर्ी लवगे पैसे तरी कधीच नसतां िवननू िेजवरच्यव बवई कडे सवखर कधी 

चवयपत्ती सवठी िवगिी करत खपू दव तर िेजवरीि शतलव शिव्यव ही घवलत 

पि हसनु शतच्यव कडून शजद्दीनां ने घेऊनच येत होती आशि पवहुण्यवांनव 

सिजवयच्यव आत त्यवची बरोबरी करत असे. कधी कधी शतलव कोिी 

हवतवर्र पैसे शदले असेल ती तिीच जो शतच्यव पदरवत असे आशि त्यव 

पैिवच्यव ही ती कधी सवखर तर कधी चवयपत्ती आिवयलव र्वपर करत होती. 

शतन ेकधी पवहुिे आल्यवर्र नविदरे् ल जवऊन सवखर नवही आशि आिनू 

द्यव असव धवडस केलेलव नव्हतव आशि नविदरे् आिनू ही दते नसे कवय 

करवयचां ्र्तः कर िलव त्यवत सविऊन घेऊ नको असव  
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र्वटसरु 

 

 यिनेुच्यव गवर्वत कवशनफनवथ िहवरवज यवांचां भव्य िांशदर...... त्यव 

िांशदरवत ये जव करिवऱ्यवांची सांख्यव ही तेर्ढी च. होळी च्यव दोन शदर्स 

आधी शतथे यवत्व भरते. िांशदर तस गवर्वबवहरे टेकडी र्र आह ेपि प्रर्ेि 

गवर्वत िधनूच होती त्यव िळेु सगळी आज ुबवज ूच्यव गवर्वतील लोक यव 

यवत्ेलव येतवत. तेव्हव ही यवयचे तेव्हव आतव सवरख्यव गवड्यव उपलब्ध 

नसवयच्यव. कवही लोक बैलगवडीने कवही पवयी दिानवलव यवयचे.घर एकदि 

र्त्यवलव लवगनू असल्यवने र्वटसरू नेहिीच यिनेुच्यव घरी पविी प्यवयचे. 

सरपांच असल्यवने शतच्यव सवसऱ्यवने खपू िोठे िोठे दोन िवठ आिनू ठेर्ले 

होते. पि त्यवांनव पविी दणे्यवचे कवि यिनुवच करत असे. सकवळी घरवतले 

कवि आर्रून पिूा शदर्स भर कोिवलव पविी तर कोिवलव चहव दणे्यवचां 

कवि ती करत होती.त्यवत कवही लोक आतव नेहिी चे ओळखी चे झवले 

होत.े त्यवांनव ती जेर्िां ही दते असे.ती सतत िवनवयची की ही लोक दरुून 

उन्सहवत चवलत येतवत आपल्यव घरची भवकर भवजी खवल्ली तर िन तपृ्त 

होईल. कवनबुव आपल्यवलव आिीर्वाद दईेल. लोकवांच्यव पोटवत दोन घवस 

गेले म्हिजे दरे्व लव नैर्द्य शदले असे शतलव र्वटत होते. खपू रे्ळव िांशदर 

पलीकडे र््ती असलेले लो जेव्हव िांगरुळशपर चवां बवजवर करून यवयचे तेव्हव 

त्यवांनव जबरद्ती बसनू यिनुव पविी आशि चहव दते होती. भलेही शतची 
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पररश्थती चवांगली नव्हती पि तीच िन खपू िधु्द होत. त्यव िळेु लोक घरव 

सिोरून उपविी जवऊच नये असव शतचव आग्रह असे त्यव नवदवत ती नविदरे् 

चव कल्लव ही खवत असे. 

 खपू रे्ळव गवर्वत िवगवयलव आलेल्यव लोकवांनव थोडव फवर धवन्सय 

दऊेन त्यवांनव ही चहवपविी दऊे पवहत असे.त्यव पैकी कवही िवगिवरे लोक 

शतच्यव ओळखीचे ही झवले होते. 

 र्वटेत शदसेल त्यव िविसवलव कसव आहसे दवदव किी आहसे बवई 

म्हिनू ती सगळयवांनव आपल करून घते होती. खपू लोक तर कधी शदसली 

नवही तर कुठे गेली म्हिनू शर्चवरपसू ही करत होती. आशि कवही शदर्सवने 

लोक न शतलव बोलतव पढेु जविां टवळत असे. 

 अनेक र्वटसरु तर शतलव भेटून िगच िांशदरवकडे र्वटचवल करत होते. 

त्यवत कवही लोक तर गरीब आशि कवही लोक अपांग ही होते. त्यव सगळयव 

रांजल्यव गवांजल्यवांनव ती थोडीच कव होई नव पि िदत करत होती. कधी 

शतच्यव जर्ळ पैसे नसवयचे पि फक्त गोड बोलनूच ती लोकवांनव िोहवत 

पडवयची. शतलव नेहिी लोक जोडवयलव आर्डत असे. शर्चवरपसू करवयलव 

आर्डत असे. त्यव सवठी ती शदर्स भर उभी रवहून त्यवांची सेर्व करत असे. 

आशि ह ेशतने अगशद तीच्यव िेर्टच्यव शदर्सवपयंत केलां होत.  
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यमुना बाई चे भावंडं 

 

 यिनेुच लग्न झवलां तस ती िवहरेी खपू किी जवत होती. कवरि 

आईर्शडलवांकडे आधीच अठरव शर्श्व दवररद््रय. त्यव िळेु त्यवांनवच खवयची 

सोय लवगत नव्हती. बशहिी लग्न करून आपल्यव आपल्यव घरी गेल्यव 

होत्यव. यिनुव बवई चे दोघे भवऊ आतव िोठे झवले होते. कवि करू पवहत 

होते. कवही र्र्षवंनांतर जेव्हव यिनुव बवई चे भवर्ांडां थोडफवर किवऊ लवगले 

होते. तेव्हव कधी तरी एके शदर्िी यिनुव शतच्यव िवहरेी गेली. यव रे्ळेस 

भवऊां नी थोडे फवर  

प्रगती केलेली होती िोठव दधुवचव व्यर्सवय करत होतव आशि लहवन 

िेती ( दसुऱ्यवची) करू लवगलव होतव.त्यविधनू थोडे फवर पररश्थती सधुवरत 

आली होती. यिनुव खपू किी रे्ळव घरी जवत होती कवरि शतचव कुटुांबवचव 

गवडव प्रि्त होतव. कवलवांतरवने शतचे आईर्डील जग सोडून गेले. आशि 

आतव तीच जविां अजनूच किी झवलां पि शतचे दोघे भवऊ कधी कधी 

सवर्रगवर्लव आपल्यव बशहिी कडे येत होते. पि जेव्हव ही यिनुव चे भवऊ 

शकां र्व बशहिी शतच्यव घरी जवत यविनेुची सवस ूखपू रवग करत शतलव र्वटत 

होते की यिनुव आपल्यव घरचां कवही शतच्यव भवर्ांडवनव दऊे नये. आशि 

पररश्थती चवांगली नसल्यवने यविनेूलव र्वटत होत की त्यवांनव थोडी फवर 
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कवही िदत होईल असे शतलव र्वटत होते पि पवर्ाती बवई सिोर सगळां व्यथा. 

हर्ी तिी िदत ही शतलव करतव येत नसे. आशि शतची. झवलेली िनवची 

घवलिेल असांच िनवत ती तिीच दवबनू आपल्यव कविवलव लवगत होती 

  



यमनुाई दीपपजूा चव्हाण 

 

33 

िोळा 

 

 अख्यव िहवरवष्ट्रवत पोळव खपू उत्सवहवने सवजरव होतव. िेतकरी तर 

आतरुतेने पोळयवची र्वट पवहतो. बैल म्हिजे त्यवचे शजर्वभवर्वचे असतवत. 

त्यवांनव हव शदर्स खपू िहत्र्वचव असतो. तसेच यिनेुच्यव घरी आशि गवर्वत 

सदु्धव पोळव िोठ्यव आनांदवने सवजरव केलव जवत होतव परुि पोळी आशि 

बैलवांनव सवज. त्यव कवळी िवनवचे बैल नविदरे् यवांच्यव बैलवांनव होतव नेहिीच 

त्यवच सरपांच असल्यवने आशि गवर्वत प्रशतशष्ठत असल्यवने हव िवन त्यवांनव 

शिळत असे. गवर्वत िवन सन्सिवन यवलव खपू िहत्त्र् शदले जवते. अश्यवच एकव 

पोळयवलव ठरल्यवप्रिविे सकवळी बैल चवरून पोळव सवजरी करवयलव दपुवरी 

घरी आिली गेली त्यवांनव चवां अांघोळ घवलनू छवन सजर्ले गेले. िवनवचे बैल 

िवननू नविदरे् रवर्ने योगेि रघ ूबळी आशि आत्िवरवि आशि सगळे लोक 

सोबत घेऊन बैल हनिुवनवचे दिानवसवठी नेले. शतथनू पढेु तोरिवखवली बैल 

जविवर होते नविदरे् र् सगळव पररर्वर सोबतच होतव. बैल तोरिवखवली 

गेली नक्की पि यव रे्ळेस चव िवन दणे्यवस कवही लोकवांनी नकवर शदलव. तो 

शनिाय नविदरे् यवांनव पटण्यवसवरखव नव्हतवच त्यवांनव कवय कोिवलवच त्यवांचव 

शनिाय आर्डलव नव्हतव.  
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म्हिनू शतथे िोठ्यव प्रिविवत भवांडि करुन सगळी रवठोड लोक घरी 

आली. नव कोिी जेर्िां करवयलव तयवर होत नव कोिी पजूव करवयलव. 

यिनेुलव सगळे घरी यवयच्यव आधीच सगळ सिजल होत पि सगळी लोक 

घरी आल्यवर्र यिनुव पढेु जवऊन कवहीच झवल्यवसवरखां म्हिवली की 

पजूेसवठी बैल धरव.. सगळे अचांशबत झवली कोिवलवच कवही कळेनव कवय 

करते ही बवई शहलव कवही कळते की नवही... इतके भवांडि झवले बैलवांनव िवन 

शिळवलव नवही आशि ही पजुे सवठी किी कवय बोलर्ते.. म्हिनू जेव्हव 

आनांदरवर् बोलले की आम्ही शतथनू िवन शिळवलव नवही म्हिनू शनघनू 

आलोय. तेव्हव तेव्हव अडविी बवई सिोर येऊन म्हिवली की िवझ्यव बैलवांनव 

तोरिव खवली िवन नवही शिळवलव म्हिनू कवय झवले आपल्यव घरी त्यवांनव 

नेहिीच पवहवयलव िवन असिवर आह.े त्यवांच्यव आधी आपल्यव कोिवच्यवच 

तोंडवत घवस जविवर नवही. पोळव हव सि चवांग्ल्यवने सवजरव करू यव. नवरवज 

कव होतव इतकां  कवय झवलां िवनच शिळवलव नवही नव. आशि पढेु ती म्हिवली 

की आिव पवटवर्र आशि सगळयवांनी थोडव थवांबनू रवग बवजलूव ठेऊन 

सगळयवांनी बैलवांची पजूव करून पोळव आनांदवने सवजरव केलव.  
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चक्की 

 

 कवलवांतरवने हळू हळू कव होई नव पि नविदरे् आशि घरची पररश्थती 

सधुवरत होती. पीक पविी जरव बर होत होत म्हिनू एक कवहीतरी आधवर 

होईल म्हिनू घरी चक्की आिन्सयवचे ठरले. आशि ठरल्यवप्रिविे कवही पैसे 

घरचे आशि कवही उधवर घेऊन चक्की आिण्यवत आली. पि लवईट चव 

र्वांदव.. आनांद थोडव धवडिी होतव कवहीतरी जगुवड लवऊन त्यवने लवईट ही 

आिली. आशि चक्की चव िभुवरांभ ही झवलव. एक आठर्डव भर कवही तरी 

चक्की ठीक ठीक चवल ू लवगली होती. आतव गवर्वत एकच चक्की 

असल्यवने हळू हळू गवर्वतील आशि गवर्विेजवरील दळि दळवयलव शतथे 

येऊ लवगली. नविदरे् िेत सवांभवळत होतव िांकर अिोक शिकवयलव बवहरे 

होते आशि र्सांत नोकरी करू लवगलव होतव त्यव िळेु आनांद ने चक्की 

चवलर्वयलव घेतली होती. हळू हळू चक्की लव िशहनव दीड िशहनव झवलव 

असेल आशि लवईनिन गवर्वत आलव होतव. तो गवर्वतील लोकवांनव लवईन 

शबल िवगत होतव. जेव्हव तो चक्की त आलव त्यवने पवशहले की कवही तरी 

जगुवड करून चक्की चवल ूहोती. आशि आनांद शतथे त्यव शदर्िी नव्हतव. 

बवकी लोकवांनव ते लपर्तव येत नव्हते. अथवात ते लवईन चोरी िध्ये पकडल्यव 

गेले होते. पि अडविी असल्यवने आपल्यवर्र केस होईल यव भीती ने घरी 
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जे लोक होती त्यव सगळयवांनी त्यव लवईनिन धो धो धतुले. कवय तर त्यवने 

लवईट शबल िवग ूनये आशि त्यवच्यव र्र  

आरोप ही लवर्लव की यवने आिच्यव घरच्यव बवई र्र हवत टवकलव 

म्हननू.... पि यव सगळयवत कुठेच यिनुव नव्हती खरां तर शतलव िवशहत झवलां 

तेव्हव त्यवलव यव सगळयवतनू सोडर्नू शतने त्यव लवईनिन लव पविी प्यवयलव 

शदले आशि तीच कविच चहव ही शदलव. खरां तर लवईनिन कव कवहीच कळले 

नवही की कव िवरल आशि त्यवांच्यव घरच्यव बवई नीच र्वचर्लां. तो कसवबसव 

शनघनू गेलव आशि कधीच परतलव नवही 
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ट्रक आहि गिू 

 नविदरे् आशि यिनेुच्यव सांसवरवत आतव बदल होत होते. थोड्यवफवर 

प्रिविवत ते गहू पीक कवढू लवगले होते. असवच एकदव िेतवतनू गव्हवचे पीक 

कवढून घरी आिले होते. गहू थोडे ओले होते त्यव िळेु घरवसिोर रोड र्रच 

ते उन्सहवत र्वळत घवतले होत.े आशि जेव्हव सांध्यवकवळी जेव्हव सगळे शिळून 

ते पोत्यवत भरत होते तेव्हव एक रक शतथनू आलव आतव रोड असल्यवने 

त्यवलव शतथनूच जवर्ां लवगिवर होत. आशि त्यवने तसच केलव,तो शतथनू 

जवतवांनव एकव भरलेल्यव पोत्यवलव रकच थोडव धक्कव लवगलव आशि 

पोत्यवत भरलेले गहू खवली सवांडले. आशि रक सिोर शनघनू गेलव. पि त्यव 

िवग ेकवय झवलां ह ेरक ड्रवयव्हर लव कवहीच कल्पनव नव्हती. पि जेव्हव तो 

परत आलव तेव्हव त्यवलव रक िधनू बवहरे कवढून खपू धतुले. कवरि तो गहू 

सवांडून गेलव होतव त्यवांनव सगळी र रवठोड कां पनी रवगवत होती. यवचव अथा ती 

लोक अशतिय र्वईट होती असव िळुीच नव्हत फक्त अडविी होती. गवर् 

आिचां तर आिची सत्तव आशि बवप सरपांच असल्यवने त्यवांनव त्यव गोष्टीचव 

थोडव फवर िवज असेल कदवशचत. पि यिनुव िवत् नेहिी सगळां झवल्यवर्रच 

शतथे पोहोचली आशि आधी पोहोचली तरी सगळी िविसां शतलव कवही 

करूच दते नव्हते. पि िेर्टी त्यव ड्रवयव्हर लव त्यवांच्यव तवर्डीतनू सोडर्नू 

िेर्टी त्यवलव शतथनू परत पवठर्लां. आशि एकदव पनु्सहव घरच्यवांनव सिजवऊन 

सवांशगतले.  
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यमुना 2.0  
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 घरची िररहथिती आता बरीच सुधारली िोती.  

 

िांकर िव्तर झलव होतव अिोक बस कडक्टर झवलव होतव सगळयवत 

िवांत ्र्भवर्वची अनसुयव अांगिर्वडी सेशर्कव झवली होती एकां दरीत सगळां 

आतव पटरीर्र आली होत बऱ्यवपैकी सगळे आतव चवांगल्यव िवगी लवगले 

होत.े आनांद नांतर िोभव बवई आशि अनसुयव यवांचे लग्न झवले होते. र्सांतव 

आतव िोठव प्रवध्यवपक झवलव होतव. अडविी आतव सशुिित झवले 

होत.ेयिनुवच सगळव परीर्वर खपू पढेु गेलव होतव नवगपरू पयंत यवांची िजल 

गेली होती यिनेूचव िलुगव योगेि ही नवगपरू लव शिकत होतव. पि एक 

बदल झवलव नव्हतव तो म्हिजे यिनेुचे कवि शतची चलू शतचव चहव शतची 

िवयव तीच प्रेि शतची आपलुकी यवत कवही बदल झवलव नव्हतव. आतव ही 

तेर्ढ्यवच प्रेिवने ती सगळयवांनव आधी सवरखांच चहव जेर्िां आशि सगळे 

कवि करून आतव गवर्वतच सवस ू सवसरे यवांची सेर्व करतच होती यवत 

कवहीच बदल झवलव नव्हतव उलट आतव िोभव बवई अनसुयव बवई यवांचे 

सवसरर्वले लोक यिनेुच्यव शल्ट िध्ये र्वढले होते त्यवांनव घरी आल्यवर्र 

खिु ठेर्ण्यवची सगळी जबवबदवरी ्र्तः यिनुव घेत असे आतव शतच्यव 

कविवत जबवबदवरीत अजनूच र्वढ झवली होती.   
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सगळयांच्या आवडत्या िीकी बाईच लग्न 

 

 घरवत सगळे शिकत असल्यवने पीशक बवई तेव्हव च्यव भवर्षेत तेरवर्ी 

पयंत शिकवयलव शिळवले. 

त्यवनांतर ती रे्ळ आली शजथे शपकीबवई लव लग्न करून जवयची रे्ळ 

आली. 

िग कवय पवहुिे पवहवयलव येऊ लवगली जेितेि 4शकां र्व 5 पवहुिे 

आले असेल पि शिकून असल्यवने शपकीबवई च्यव आजोबवांची खपू इच्छव 

होती. आशि तसच केलां ही िव्तर बघनू शपकीबवईच लग्न लवऊन शदलां गेलां 

आशि शतथनू एकव र्र्षवानांतर र्सांतच ही लग्न झवल. त्यव नांतर कवही दोन 

र्र्षवाने िवलव आशि िांकर आतव रवशहले होते फक्त आत्िवरवि बळीरवि 

रघनुवथ अिोक कैलवस ही लोक. शतथनू सहव र्र्षवानांतर शर्श्रवि नवईक रवठोड 

यिनेुचे सवसरे दरे्वज्ञव झवले. 15..11..2000 लव. शतथनू पढेु िोठव भवऊ 

म्हिनू नविदरे् ने सगळी जबवबदरी घेतली होती. पवर्ाती बवई अजनू ही 

ठिठिीत होत्यव. 

 शदर्सविवगनू शदर्स जवत होती तसे हळू हळू घरची पररश्थती ही 

सधुवरू लवगली होती बरीच र्र्षा शनत्य शनयिव नसुवर चवलचू होती.  
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2012 

 ची गोष्ट सगळां नीट होत असतवनव शचकन गशुनयव नवर्वची नर्ीनच 

शबिवरी नवर्वरूपवलव आली त्यवचे शिकवर तमु्ही िी आशि यिनुव ही झवलीच 

होती आतव पयंत यिनुव च््यव दोन नांबरच िलुगव सोडून सगळयवांचे लग्न 

झवलेले होते सगळी कडे सखु यिनुव ल शिळिवर होते. शचकन गशुनयव कवही 

कवळवने नवहीिी झवली ही लोक बरे होत गेले पि यवतनू यविनुीलव सटुकव 

शिळवलीच नवही शतलव ह ेरवहून रवहून हवत पवय बोटे सजुिे जविर्त होते पि 

घरच्यव कविविळेु ती दर्वखवन्सयवत जवत नसे गवर्वतच असलेल्यव धशुलयव 

डॉट्रसवहबे कडे , paracetamol गोळयव ती घेऊ लवगली. यवचव कवही 

दषु्ट्पररिवि होईल अिी चवहूल ही लवगली नवही. सतत 3,4. र्र्षा असवच 

चवल ूहोते शतलव बरां र्वटलां की ती कवि करत असे आशि बर र्वटत नसले 

की झोपनू जवत. शतचव जीर्नवचव भवग झवल्यव होत्यव paracetamol. 

आतव शतच्यव िोठ्यव िलुीची िलुगी पजूव (िी) शतच्यव सोबत रवहू 

लवगली होती. शतची कविे करत होती शतलव िैत्ीि िवननू सोबत होतीच पि 

तीच दखुिां खपू िोठां होत ह ेशतने कोिवलव जवनऊच शदले नवही.कवलवांतरवने 

शतची प्रकृती खवलवऊ लवगली होती त्यव गोळयवांचव शतच्यव शकडनी र्र 

पररिवि होत होत आशि ते जविर्लां ही नवही. खपू शदर्स अकोल्यवलव 

दर्वखवन्सयवत आिले होत.े  
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मी (लेहिका) िाहिलेली यमुना 

 

 कवही कवळवने शतचे शदर शतलव नवगपरू सवरख्यव शठकविी दवखवऊ 

लवगले होते शतच्यव र्र सगळयवांचे सवरखेच प्रेि होते ती कोिव सवठी 

जर्ळची शकां र्व दरू ची नव्हती. सगळयवांनव शतने एकवच दोरीत बवांधनू ठेर्ले 

होते. िवननू सगळे अगदी धवऊन आले होते. दर्वखवन्सयवतनू शड्चवजा 

शिळवले की कवही शदर्स ती नवगपरू ल च. होती कवही शदर्स शतलव तीच्ये 

शदरिी शतथे ठेर्ले होते शतची सेर्व करत होते. कवही शदर्स झवले घरी जवयचे 

असे इच्छव दवखर्नू ती घरी आली. तबेतीत कवही खवस सधुवरिव नव्हतीच 

गोळयव चवलचू होत्यव. कवही शदर्सवने शतच्यव ओठवतनू रक्त येत असल्यवचे 

जविर्ले तवपेिळेु ह े होत असवरे् असव अांदवज लवर्त पनु्सहव 

एकदवparacetamole घते शतने घरची कविे सरुू केले होते. नांतर कवही 

शदर्स पनु्सहव नवगपरू जवण्यवचे ठरले. यव र्ेळेस कवही तरी शर्परीत घडले 

डॉक्टर ने सवांशगतले की सतत घेत असलेल्यव गोळयवांिळेु यिनेुच्यव शकडन्सयव 

र्र असर झवलव होतव. शतने गोष्ट अगदी सहज घेतली आशि शतचव नवगपरू 

प्रर्वस सरुू झवलव अगदी दर िशहन्सयवलव ती नवगपरू जवऊ लवगली त्यवत 

शतची डॉक्टर ्र्वती िॅडि सधुव शतच्यव गोड ्र्भविळेु शतलव आई 

िवनवयची. डॉक्टर सवांशगतलां तश्यव गोळयव चे ती पथय पवळू लवगली. सगळां 

ठीक ठीक चवल ूहोत शकडन्सयव हळू हळू जव्त खरवब होत होत्यव ह े्र्वती 
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िॅडि कव कळत होत यवच थोडवसी ही भीती यविनुवई नी आपल्यव चेहऱ्यवर्र 

र्र जि ूशदले नवहीच शतच्यव सोबत चे कवही प्रसांग आर्जूान सवांगवरे् र्वटते 

1). प्रसांग 1) िेतवत भवली िोठी आिरवई होती. सगळी लोक अांबे नेत होती. 

ह ेसगळां शतची( यिनुव) नवत पजूव िांजेच िी एकव कोपऱ्यवत उभी रवहून पवहत 

होती अशजबवत बर र्वटत नव्हते की इतक्यव प्रिवित अांबे नेत होती ती लोक 

त्यवत यिनुवच लि पजुवकडे गेलां तेव्हव कवहीच बोलली नवही. नांतर जेव्हव 

पजूव नवरवज होऊन जवऊन बसली तेव्हव यिनुव शतलव िहिवली की त्यव 

घडोिी (घरवत शबछवनव ठेर्ण्यवची जवगव) खवली एक िेर (धवन्सय िोजण्यवचे 

एकक) आन पजूव ल अजनूच रवग आलव होतव कसां बस आजीच ऐकून शतने 

ते आिलां त्यवत तरुी ची डवळ होती. पजूव फुगनू बसली तर कवय यिनुव 

आजी ने त्यवतनू एक शपकलेलव आांबव कवढून पजूव च्यव हवतवत ठेर्लव आशि 

पजूव जवि खिु झवली. प्रसांग2). सहसव िलेु बवहरे शिकवयलव जवतवनव आई 

भवऊक होते यिनुव िळुीच तिी नव्हती.. शतचव शिकण्यव सवठी पिूा पवशठांबव 

होतव. ती अडविी असनू शतलव आर्ड होती. Good morning good 

night सवरखे िब्द ती आतव र्वपरू लवगली होती शिकली नसल्यवने शतलव 

िरवठी चे ही तेर्ढां ज्ञवन नवर्वत ( यिनुव बांजवरव होती) पि तरी ती तोडली 

िोडकी शहांदी र् िरवठी बोलवयची त्यव र्ेळेस इतकव िोबवईल र्वपरल्यव जवत 

नसे शतच्यव कडे landline होती त्यवत शतलव रीडवयवल कसां करवयचां ते 

िवहीत होत यिनुव इतकी सवधी होती की फोन र्र बोलतवनव सधुव 



यमनुाई दीपपजूा चव्हाण 

 

44 

डोक्यवर्रचव पदर पडू दते नसे शतच्यव सोबत सगळयवांनवच र्ेळ घवलर्वयचव 

होतव. तसे सगळे जि जिेल तस करत होत.े प्रसांग 4). यवच कवळवत िोठ्यव 

िलुीच्यव कुलदरै्त शसन्सनर तवलकु्यवत र्डवांगळी गवर्वत जवयचे होते यविनुवई 

शतथे जवयलव लगेच तयवर झवली आशि शतलव शतथे घेऊन जवतवनव 12 

तवसवांचव प्रर्वस न झोपतव केलव शतचव असव सिज होतव की िलव ही दशुनयव 

पहवयची आह ेकवय िवशहत पढेु शिळेल की नवही शतची ही श्परीट बघनू 

कधीच र्वईट शर्चवर िनवत येत नवही. प्रसांग 5. पढुचव रे्ळ िेगवशर्चव 

रवजवच्यव घरी जविे हव होतव यिनुव इथे जवयलव पि तयवर होती. पजूव नी 

यवर्ेळेस शतलव यिनेुच्यव जर्ळ रवहिे पसांद केले शतलव ह ेकळून चकुलां होत 

की ही आजीसोबत िेर्टची रीप असेल. आजीलव सगळयवांनी डवयरेक्ट 

दिान घेण्यवसवठी सवांशगतले पि यिनेुलव ह ेिवन्सय नव्हतेच. शतने पिूा बवरी 

शफरून जवण्यवचव शनिाय घेतलव आतव सगळे सद्य पढेु जवत होते आशि 

िवगे र्ळून यिनेुलव पवहत होते की ती ठीक आह ेनव. शतने ही बवरी आशि 

र्वरी ही पिूा केली होती. तीच दखुत होतच पि कुटुांबवसह कुठे जवयलव कधी 

नकवर ती दते नव्हती. प्रसांग.6 नवगपरू र्वरी करतवनव एकदव बस िध्ये एकव 

बवईने शतलव सीट र्र बस ू शदले नवही तर ती अध्यवा िरवठी आशि शहांदीच 

र्वपर करून "तयुी कवय सोन्सयवची कवतडी हवय कव " िहिवत जवगव 

शिळर्ली होती.  
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उतरता क्रम 

 

असवच शदर्स िवगनू शदर्स जवत होते हळू हळू तीच तब्येत चवांगली 

र्वईट होत होती. 

 असवच एक शदर्स शतने थांडीच्यव शदर्सवत हरभऱ्यवचे भवजी 

आिण्यवसवठी िेतवत गेली आशि जवतवनव र्त्यवत पडली. 

 तिी उठलीच नवही शतचव पवय तटुलव होतव कसां बस नविदरे् नी 

शतलव र्वशिि ल पोहोचर्ल इकडून िोठी िलुगी पैसे घेऊन दर्वखवनव िध्ये 

पोहोचली शतथे यिनुवच 40 टवक्यवचे ऑपरेिन केले गेले आशि शतच्यव 

दखूण्यवत अजनूच र्वढ झवली. शजलव शफरवयलव आर्डत शतलव एकव 

जवगेर्र कसां करािेल हव िोठव प्रश्न यव र्ेळेस शतची सवस ूसधुव खपू दखुवर्ली 

होती. सगळे अगदीच हतबल झवले होते. तरी ती सगळयवांसिोर खपू धेयवाने 

िनवत होती की िी ठीक आह.े 

 आतव शतच्यव पवयवत रॉड होतव त्यविळेु शतचव पवय सजुलेलव रवहू 

लवगलव कवही रे्ळवतच ती पवयवर्र उभी रहली ही पि यव रे्ळी लांगडत 

शतलव त्यवच दःुख किी होत आशि कुठे जवतव यिेवर नवही यवची जविीर् 

होती. आतव शदर्वळी आली होती. 
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 नेहिी प्रिविे सगळयव गोष्टी चवल ूहोत्यव. शतलव आतव जव्त त्वस 

होत होतव ही शदर्वळी 2014 ची होती ती जेितेि 50 शकां र्व 55 र्र्षवाची 

असेल. सगळयवांनी अगदी आनांदवने सवजरी केली ही शदर्वळी कवरि तीच 

कवय दखुत आह ेकी शतने जिचू शदलेलां नव्हत. एक फॅशिली फोटो कवढू 

असव गदीत कोिीतरी बोलले तेव्हव ती िवनली हो कवढूनच घ्यव कवरि 

पढुच्यव शदर्वळीत तमु्ही सगळे असवल फक्त िलव सोडून सगळे खपू भवऊक 

झवले ्र्तःलव सवर्रत होत फॅशिली फोटो कवढून झवलव आशि शदर्वळी 

सवजरी झवली. 

 अगदीच शदर्वळी चयव 5 व्यव शदर्िी नवगपरू र्वरी होती. यव र्ेळेस 

ती बस ने न जवतव िोठ्यव जवर्ई क्यव कवर ने गेलो होती ्र्वती िॅडि ल 

भेटली. शतचव चेक अप करून ्र्वती िॅडि नी शतलव dialysis करवर्ां 

लवगेल अश्यव बोलल्यव आशि ते िब्द शतलव आईकु आले शतने ्र्वती 

िॅडि कव आधीच शर्चवरून ठेर्ले होते की यवचे पररिवि कवय होतवत. 

आतव ती र्ेळ आल्यवर्र शतने नकवर शदलव. िलव ह ेकरवयचे नवही. 

 आतव ती शतथचे शतच्यव घरी िांजे शदरवच्यव घरी आली यव र्ेळेस 

सगळयवांनव जर्ळ घेऊन खपू रडली. सगळयवांनव ती कव रडत आह ेह ेआतव 

चवांगलेच कळले होते. 

सगळे एकिेकवांनव सवर्रत होते.  
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आहि िरतीचा प्रवास सुरू झाला 

 

असव तीच परतीचव प्रर्वस सरुू झवलव गवडीत शतलव पजूवच िांजे िवझव 

फोन आलव. शतलव यव रे्ळेस पजूव जरव रवगवर्नू बोलत होती कृष्ट्िव (शतच्यव 

िधव्यव िलुवचव िलुगव) झवलव तेव्हव पवसनू त ूआिच्यव घरी आली नवही 

आतव आह ेत्यव गवडीतच ये असव आग्रह र्जव धिकीच होती. 

पि नवगपरू ल कवय झवलां यवची कुिवलवच चवहूल नव्हती पजुवच 

िनवत ही असव कवही आल नव्हतच शतलव आजी हर्ी होती. 

 पि ही र्ेळ येिवर नवही यवची जविीर् कोिवलवच नव्हती 

 शतलव घरी न आितव िोभव बवई म्हिजे  

यिनुव आजी ची निांद यवांच्यव घरी ठेर्ले कवरि दर्वखवने जर्ळ होती 

आतव पयंत बवहरेून ठीक शदसिवरी यविनुवई आतव खचली होती. 

 िांगरूळशपर लव 2 शदर्स रवशहल्यव नांतर िोठी िलुगी आशि शदरवचव 

िलुगव आत्िवरवि यवांनी शतलव घरी नेण्यवचे ठरर्ले  

 त्यव आधी आत्िवरवि यवांनी शतलव र्वशिि र्रून कवनवच्यव डॉक्टर 

कडे नेऊन आिले होते. 
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तेव्हव आत्िवरवि शतलव उचलनू नेत होतव ती िवनली" की जवऊ द ेरे 

िलव आतव दरे्वघरी"..... 

 ह ेऐकून आत्िवरवि शभन्सन झवलव होतव.  

 घरी येतवच लोक तीलव भेटवयलव येत होती त्यवत एक शतचव िोठव 

जवर्ई होतव. त्यवच्यव पढेु डोक्यवर्रचव पदर ही शतने खवली पडू शदलव नव्हतव 

आशि आज बोलतवनव शतने बेटव िवननू हवक िवरली ह ेऐकून जवर्यवच्यव 

लिवत आले की िेर्टचे कवही तवस शकां र्व अगदी थोडे शदर्स आतव उरले 

आह े
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घरी ती शुक्रवारी ठीक ठीक िोती. 

  

िशनर्वरी 15 /11/2014 (शतच्यव सवसऱ्यवची ही हीच तवरीख) दपुवरी 

पजूव आशि शतचे बवबव (यिनुव चे िोठे जवर्ई) शतथे येिवर होते पि त्यव 

आधीच त्यव िवऊली ने आपले प्रवि सोडले होते. 

 आशि सगळयव पररर्वर बरोबरच सगळयव गवर्वर्र सधुव िोककळव 

पसवरवली होती. 

 ती सगळयवांनव सोडून गेली होती.  

 यवचे दखु सगळयवांनव होतेच पि शतच्यव सवस ूल होते ती िनवत होती 

की ह ेदरे्व यवांिनेु पेिव िलव नेल असत तर कवय शभगडल असत तझु.  
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माऊली ची तेर वी 

 

शतलव जवऊन 13 शदर्स झवले र्वटतच नव्हत की ती आतव सोबत 

नवहीये शतची तेरर्ी होती सगळे दखुत होतेच कसां बस सगळयवांनव जेर्वयलव 

बसर्ले गेले नविदरे् एकव कोपऱ्यवत खचुी टवकून बसनू होतवच तेर्ढ्यवत 

एक डोळयवने आांध जोडप शतथे आल..... आतव जेर्वयच्यव र्ेळेलव ती 

लोक शतथे आल्यवने त्यवांनव जेर्वयलव बसर्ले गेले. ते शतथे जेर्ले. नांतर 

उठून बोलले की यांिनुव कुठे आह.े.. अन ्कवय सगळयवांच्यवच. हृदयवचे ठोके 

थवांबले ह ेकसे ओळखतवत यिनेू लव 

 त्यवच्यविी बोलनू कळवले की यिनुव नेहिी घरवत असेल त्यव भवजी 

सह त्यवांनव जेर्वयलव द्यवयची शकां र्व पोळी भवजी सोबत घेऊन जवयलव 

सवांगवयची यव रे्ळेस जि ूह े िेर्टच जेर्िां करवयवयलवच शतने बोलवर्लां 

असवर्ां जेव्हव त्यवांनव ह ेसवांगण्यवत आले की तमु्ही यिनेुची तेरर्ी त जेर्त 

आह ेतेव्हव त्यवांनी हांबरडव फोडलव ह ेकसां झवलां. 

 आज ही तो शदर्स आठर्लव की आांगवत िहवरे येतवत. 

 सलवि त्यव िवऊलीलव शजने भकेुल्यवांचे पोट भरले. तहवनलेल्यवनव 

पविी शदले. गरजूांनव िदत केली आज ही शतच्यव नवर्वचे गोडर्े गवत लोक 

थकत नवही. पजूव आज ही न चकुतव शतलव रवत्ी good night म्हिते.   
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शित्हो 

पसु्तकां  वाचनू कोणी शहाणां होतां का? 

हो! आम्ही म्हणतो होतां. वाचन करणारी माणसां त्याांच्याबरोबरच्या वाचन 

न करणाऱ्या माणसाांहून अवधक प्रगल्भ आवण ववचारी असतात.  

कोणत्याही प्राण्याला, सजीवाला, अनभुवाने शहाणपण येतां. काही 

प्राण्याांना काही प्रमाणात त्याांचे जन्मदात ेथोिांफ़ार वशक्षण दतेात. पण मानव हा 

असा प्राणी आह े ज्याला पवुी जगलेल्या आवण आता वजवांत नसलेल्या 

माणसाांचे अनभुवही वशकता येतात. ते पसु्तकाांद्वारे. माणसाला आपल्या 

सभोवताली नसलेल्या, दरू दशेातल्या माणसाांचे अनभुव समजनू घेऊन वशकता 

येतां. तेही पसु्तकाांद्वारे. प्रत्यक्ष अनभुवाांहून चाांगला वशक्षक नाहीच. पण इतराांना 

आलेले अनभुव, त्याांनी खाल्लेल्या ठेचा याही माणसाला वशकवतात आवण 

शहाणे करून सोितात.  

म्हणनू वाचा. वाचत रहा. इतराांना वाचायचा आग्रह करा. वाचाल तर 

वाचाल ह ेशांभर टक्के सत्य आह.े  

िांडळी! 

र्वचवयलव तर हर्ांच! 
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