


सपंादक य
नम कार मंडळी,

गतवष कोरोनाशी लढ यात गेले. अजनूह  ह  लढाई संपलेल नाह . स या
भारतातील प रि थती अ तशय वदारक आहे. आप या सवाचे जवळचे नातवेाईक,
म मंडळ भारतात आहेत. त ेसव सखु प राहोत या शभेु छा! इथे प रि थतीत
थोडीफार सधुारणा होत असल  तर  लढा सु  आहे आ ण तो आणखी काह  काळ
सु च राहणार आहे. कोरोनासाठ ची लसीकरण मोह म जगभरात वेगात सु  आहे.
आप यापकै  काह ंचे दो ह  डोस घेऊन झाले असतील, काह दसु या डोससाठ  रांग
लावनू असतील तर काह  लवकरच लशीचा प हला डोस घेणार असतील. या
लसीकरणामळेु कोरोना या या संकटातनू थोडा दलासा मळत आहे. लवकरच
वेगाने लसीकरण होऊन कोरोना आटो यात येईल अशी आशा क .

द घकाळ लांबलेल  थंडी आटो यात येऊन चै  म हना उजाडला क  नवी पालवी,
नवा बहर सव  दस ूलागतो.

मी चै बनातील चै पालवी, त ूतर हरवा चाफा
रंग ीतीचा लेवनू सजला, बकुळफुलांचा ताफा

चाफा आ ण बकुळीची फुले इथे दसणे अवघडच, पण हया सथं, यु लप,
डॅफो ड स, मरोज वगैरे फुले मन उ हा सत करतात. सव  हरवेपणाला जाग येऊ
लागत ेआ ण वसंत ऋतू या, ऋतचु ा या न या आवतना या वागतासाठ  आपण
गुढ  उभारतो. बाममंने दलेले ‘गुढ  कट’ वाप न छोट गुढ  तु ह ह  यावेळी
उभारल त क  नाह ? आप या सद यांनी उभारले या गुढ ंचे काह  फोटो
संपादक या या शवेट  जोडले आहेत.

मै चा हा अकं कथा, ल लत लेख, अनभुव, पाककृती आ ण च ांनी सजला आहे.
वसंत ऋत ूआ ण वॉ शं टन डीसीचा चेर  लॉसम महो सव यांचे अतटू नात ेआहे.
अ मत गोडसनी काढलेले या महो सवाचे काह  फोटो या अकंात आहेत. तसेच
या अकंात ‘गतधवा’, ‘हं टगं लॉज’ या कथा, ‘मदत’ ह अनभुवाधा रत कथा,
आ ण ‘ तघं’ ह  अनवुा दत कथा आहे. ‘कपड ेपाहावे शवनू’ हा अनभुवा मक ल लत

लेख आ ण ‘छान’ हा भाषतेील गंमतीजमतींवर आधा रत असलेला लेखह  या अकंात वाचायला मळेल. गे या
अकंाम ये सारण भ न केले या गोडा या (उदाहरणाथ परुणपोळी, गुळपोळी) वा तखटा या पो या/पराठे हे पदाथ
पाककृती सदरासाठ  सचुवले होत.े याला तसाद देत शारदा सबनीस काकंूनी मऊसतू परुणपो यांची पाककृती पाठवल
आहे. सबनीस काकांनी मुंबई वमानतळा या ि थ यंतरांचा थोड यात आढावा घेणारा लेख ल हला आहे.
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मराठ  कला मंडळाचे ‘ हतगुज’ आ ण आप या ‘मै ’दर यान सा हि यक देवाणघेवाणीची परंपरा आहे. होळी न म
का शत झाले या ‘ हतगुज’ या अकंाम ये पवूी ‘मै ’म ये का शत झालेला मधरु परुो हतचा ‘ लग’ हा लेख

पनु का शत झाला होता. मै या या अकंाम ये वणा अ न खडंी यांनी ल हलेला लाद केशव अ वरचा मा हतीपर
लेख पनु का शत करत आहोत.

या अकंासाठ  लेखन पाठवणा या सवाचे संपादक मंडळ आ ण मै या वाचकांतफ अनेक आभार. पढु ल अकंासाठ ह
लेखन पाठवाल अशी आशा करतो.

मै चा पढुचा अकं जलुअैखेर स का शत होईल. तोवर उ हाळा चांगलाच जाणव ूलागला असेल. भारतात उ हाळा आला
क  वाळवणांचे कार, लोणची घरोघर  होतात. इथे घर  वाळवणे फारशी होत नाह त, पण अनेक घर  ताजी लोणची केल
जातात. आबंा, लबं,ू मर या आ ण भा यांची लोणची तु ह घालता का? आता बाजारात वेगवेगळी फळे दस ूलागल
आहेत. तु ह ह  काह  फळझाड ेतमु या अगंणात लावल  असतील. तर पढु या अकंासाठ  ताजी फळे वाप न तु ह  करत
असले या पाककृती आ हाला लहून पाठवा. ताजी फळे वाप न केले या लोणची, मरुांबे, जॅम, जेल , सरबत,े म कशके,
आई म, पाय, केक, सॅल स, सा सा, वगैरे पाककृतींची रेलचेल पढु या अकंात क . तमु या अनो या पाककृती, या
करताना या आठवणी आ ण अथातच यांचे फोटो आ हाला ज र पाठवा. पदाथ खास हो यासाठ चे तमुचे नु खेह
लहायला वस  नका. शवाय नेहमी माणे कथा, क वता, अनभुव, लेख आ ण च ांचेह  वागतच आहे. पढु ल
अकंासाठ चे सा ह य १५ जलुपैयत editor@baltimoremarathimandal.org या प यावर पाठवा.

संपादक मंडळातफ सवाना नवीन मराठ  वषा या शभेु छा!
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काह  मडंळ सद यां या गढु

For Special Benefit of Baltimore Marathi Mandal Members
Notary and Realtor Services Provided (with UPS Store #6852 in Wintergreen Plaza) at convenient

locations: Columbia, Rockville and Burtonsville, MD.

All services are provided with proceeds donated to Baltimore Marathi Mandal. Our services include a
number of functions that our members need with reference to Indian functions, such Power of
Attorney documents, Apostille services, etc. Contact at above locations with E-mail and/or Phone to
check the convenient time.

Gajanan M. Sabnis Mahadeo  Wayal
10001 Windstream Drive 14713 Harvest Lane
Columbia, MD 21044 Silver Spring, MD 20905
TEL: 240 988 6050 Tel: 240 706 1488
E-mail: gmsabnis@gmail.com E-mail: mwayal@gmail.com
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छान
छान हणजे काय? हा काय न झाला? नाचं उ र सोपं आहे! छान
हणजे छान, म त, उ म इ. हो ना? छान हा श द आपण एखाद  गो ट

कशी चांगल  आहे हे सांग यासाठ  वापरतो. पण मग यात सांग यासारखं
कंवा ल ह यासारखं काय आहे?

सांगत.े ल ह याचं कारण असं क  एखा या श दाचा अगद वेगळाच अथ
असतो वा अस ूशकतो हे आप या गावीच नसतं कंवा एखादा श द एका
ठरा वक अथासाठ  इतका गहृ त धरलेला असतो क  या श दाचा काह
वेगळा अथ अस ूशकतो याची आपण क पनाह  केलेल  नसत.े या
'छान'ब दल माझंह  असंच झालं.

बरेचदा जनुी पु तकं वाचताना यातील भाषा, श द मराठ असनूह  खपू
वेग या कारे आ ण अथाने वापरलेले आप याला दसतात. मोडी
ल पतील कागदप ांचे वाचन करताना तर मला हा यय वारंवार येतो.
पण छान या श दाचे एकच नाह  तर दोन-तीन वेगवेगळे अथ पाहून मला
फारच गंमत वाटल .

झालं असं क  एक जनंु हणजे साधारण १९३० या समुारास ल हलेल ंपु तक वाचत होत.े यामधे छान हा श द च क
खलुासा अथवा प ट करण देणे या अथाने वापरलेला होता. दसु या एका ठकाणी तो एखा या गो ट ची यव था अथवा
तोपयत चाल ूअसलेल  ढ प धत याह  अथ  वापरलेला होता. आहे क  नाह  गंमत!

याचा थो या वेग या कारे वचार क न पाहूया. हणजे जर आपण कोणाला वचारत अस ूक  तमु याकडची प धत
काय आहे? या ऐवजी आपण या य तीला 'तमु याकडची छान काय आहे?' असं हणालो तर या य ती या
चेह यावर काय भाव उमटतील याचा वचार क न मौज वाटल . तसेच घर  उ शरा आले या मलुांना आईने रागावून
सं गतले क  'तलुा यायला उशीर का झाला याची थम छान कर पाहू!’ यावर मलुांची त या 'आईला काय झालंय?' या
अथाची वा तशीच काह तर  असेल. रागावून अ वात वा बोलणा या य तीला समोरची य ती जर ‘ह  काय तमुची
बोलायची छान आहे?’ असं हणाल  तर राग वस न ती य ती 'छान'चा छानसा अथ शोध या कंवा वचार या शवाय
व थ बसणार नाह .

असाच एक श द जरा वेग या अथ  वापरलेला दसला, तो हणजे 'तनैात'. मळू फास  असलेला हा श द मराठ त अनेक
अथानी वापरलेला दसनू येतो. नयु ती, वाधीन, सेवेत असणे वा नोकर त असणे या अथ  वापरलेला पाहायला मळतो.
काह  दवसांपवू  वामी ववेकानंद यांनी यां या श यांना ल हलेल  काह  प  ंवाचनात आल . याम ये या तनैात चा
थो या वेग या अथाने वापर केलेला दसला. तो अथ हणजे आ ा. यां या श यांंना उ देशनू त े हणतात, ‘अमकु
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अमकु गो ट तु ह  करावी ह  माझी तु हाला 'तनैात' आहे.’ सु वातीला इं जांकड ेअसणा या फौजेला तनैाती फौज हटले
जायचे याम ये हा अथच अतंभतू असावा असं वाटतं.

एकाच श दाचे असे वेगवेगळे अथ अ यासताना एक वेगळाच आनंद मळतो. हणजे भाषा मराठ च, पण या या
काळात श द वेगवेग या अथानी वापरलेले दसतात. मोडीत ल हले या कागदांतनू वारंवार येणारा असाच एक श द
हणजे 'समुारे'. समुारे हा श द आपण आज ढोबळमानाने कंवा साधारण अशा अथ  वापरतो. पण हाच श द यावेळी

‘exact’ या हणजे आज या अथा या सपशले व ध अथाने वापरलेला असतो.

आप या पढ पय या लोकांना 'छटाक' हा श द प रचयाचा आहे. भाजी बाजारात, वा या या दकुानात, नदान लहानपणी
छटाक हा श द आपण वापरलेला आहे. काय आहे हा छटाक? तर छटाक मधला टाक हणजे पवू चे वजनाचे प रमाण
असनू छ हणजे छह -६ आहे. याचा अथ एक वजन असा असला तर  या श दाची छान (उकल/ प ट करण) कती
मनोरंजक आहे नाह !

तर अ या श दां या गमती जमती, यांचे वेगवेगळे अथ, यांचे मळू प, हे सव पा हल ंक  वाटतं आपण रोज जी भाषा
बोलतो, आपले सव यवहार या भाषते करतो ती भाषा खरंच आप याला कती माह त आहे? काळा या ओघात
बदलणारे श दांचे अथ अ यासण ्ं ह  भाषे या संवधनासाठ मह वाची गो ट आहे. यामळेु याचा अ यास होणं ह  एक
मह वाची पण अगद  सहज, हसत खेळत होणार  या आहे.

ाने वर  वाचताना आपण अनेकदा सहज हणनू जातो क या काळाची मराठ  आप याला समजत नाह  कंवा खपू
य न क न ती समजावनू यावी लागत.े याचं कारण हेच आहे क  या काळात वापरले जाणारे श द आज आप या

पर चयाचे नसतात. आप याला यांचे अथ मा हती नसतात आ ण याचमळेु भाषतेील श दसं या कमी कमी होत जात.े
श दसं या कमी होत गेल  क  ती भाषा आपोआप नामशषे हाय या मागावर जात.े

कोणतीह  भाषा काळा या ओघात कती टकू शकेल हे या भाषते असणा या श दसं येवर अवलंबनू असतं. यामळेु
आपल  भाषा जा तीतजा त काळ टकवायची असेल तर श दांचा वेगवेग या अथासह वापर होणं फार गरजेच ंआहे.
थोडा वचार क न पहा...तु हालाह  असे अनेक श द आ ण यांचे वेगवेगळे अथ सहज सापडतील. य न क न तर बघा!
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कपडे पाहावे शवून

मायन दनद शके माणे २०१२ या वष  जग संपेल असे भाक त होत.े पण २०२० या
वषाने खरोखर च तसे होईल क  काय याची जाणीव क न दल . लोक एकांत
मळायला हमालयात जातात कंवा इकड ेअमे रकेत जंगलात राहतात, पण २०२० ने
एकांत घरातच आणनू ठेवला. कोरोना नामक सू मजीवाने जगभर भ याभ या
बलवान लोकांनाच काय, पण बला य रा ांनादेखील जेर स आणले. उगाच नाह
हणत Powerful things come in small packages.

अचानक दनचया बदलल .  सकाळी ऑ फसची गडबड कमी झाल . मलुांचे डबे
भरायचे नाह त, आरामात उठायचे, ९ वाजता लॉ गन करायचे, को डगं करता करता
म ये म ये वयंपाक करायचा. एरवी नेहमी उलटे हायचे, असो. (एक बरे आहे क
मा या मॅनेजरला मराठ  येत नाह , हणजे याने हे वाचायचा नच नाह .)

तर अचानक घबाड हाती लागावे तसा घ न काम करणा या तमाम लोकांना वेळ हाती
लागला. मग कुणी वयंपाकघरात  घसुले तर काह ंनी डबें स उचलल .

तसेह  मला घरात असलेल  व त ूकधीच दसत नाह , कारण बाजारात असलेल  नवीन व त ूहवीशी असत.े असो. तर
मा या नव याने शवणयं   मु दाम आम या सन मम ये आणनू ठेवले. अचानक अमे रकेत मा कचा  तटुवडा झाला
आ ण मग मी भीत भीत ४-५ ि ह डयो पाहून मा क शवायला घेतले.

माझी भीड चेपल . खपू वेळा झटापट क न शवणयं ावर हात बसला. सासबूाई आ ण बाबा आम याकड ेअमे रकेत
आहेत. ते हा मी यां यासाठ  मॅ चगं यु न स शवायचे ठरवले. तहे  खशू क  सनू आप यासाठ  काह तर  करत ेआहे
आ ण माझा सू म डाव असा क  यां यावर मा या नवीन खळुाचा योग करता यावा. यश वी झाले, तर खपू कौतकु
आ ण नाह  झाले तर  उ ेजनाथ ब ीस तर  कुठेच जात नाह .

तर बर च खटपट क न मी दोघांना मॅ चगं कपड े शवले. ते ठ कच झाले होत,े पण दोघांनी आनंदाने घातले. नंतर मा ते
कपड ेमला कधीच दसले नाह त! एवढे करताना मा या आईला आ ण मावशीला मी फॅशन डझायनर अस याची खा ी
पटल  ( कंबहुना मीच पटवून दल ). मग या दोघीनी मला मॅ चगं सेेसची ऑडर दल .

पण  ए हाना माझ ेकान आ ण डोळे यांनी मला चाळीशी उलट याची जाणीव क न दल  व  त ेमशीन पु हा खो यात
गेले. मी त ेसन मम ये न ठेवता तळघरात, िजथे माझा नवरा कधीच पोचत नाह , अ या ठकाणी ठेवले.
अ यात हेने या जगाने एक हुशार आ ण टाय लश फ़ॅशन डझायनर गमावला.
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मुबंई िवमानतळ
 बाि टमोर प रसरात राहणारे बहुतके मराठ  र हवासी मुंबई या नवीन वमानतळावर उत न
घर  गेले असतील. मुंबई या वमानतळाचा इ तहास यापकै कती जणांना माह त असेल
असा वचार क न मा या अनभुवांतनू याब दल काह  लहावे या हेतनेू हा लेख ल हला
आहे.

साधारण १९६० साल  सांता ू झ येथे हवाई वाहतकू चालू झाल . आ ह  त हा माह मला राहात
होतो. यावेळी आ ह  लहान भावंडांसह वमाने पाह यासाठ माह महून ‘सांता ू झ
हवाईअ डा’ या बसने जात अस.ू तकड ेपोहोच यावर दसु या मज यावर हणजे ग चीवर

जाऊन वमाने उडताना आ ण उतरताना बघताना खपू मजा यायची. लहान भाऊ ९-११ वषाचे असतील. अथात आ हा
मो या भावंडांनाह  कुतहूल होतचे. ह  गो ट १९६०-६१ची.

पढेु आयआयट  मुंबईतनू माझ ेM.Techचे श ण संपले आ ण इं डयन ऑइल कंपनीम ये काम करताना १९६२-६३ म ये
अमे रकेला ये याची तयार  झाल . याचवेळी ऑ फस या कामासाठ  मला अदंमानला (पोट लेअर) पाठव यात आले.
मला पाठव यामागे कारणह  व च  होत े- कारण माझा पासपोट तयार होता. मा  पोट लेअरला जाणे फार सोपे न हत.े
यावेळी तथे केवळ रंगूनमाग जाता येत असे. मदेशातनू ( यानमार) जायचे हणजे पासपोट हवाच. माझी तयार
अस याने साहेबाने मला या कामावर पाठवले. वास लांबचा होता - मुंबई, नागपूर, कलक ा, रंगून आ ण पोट लेअर
या वासासाठ  रा ी साडआेठाला नघालो आ ण रा भर वास क न सकाळी १० वाजता पोट लेअरला पोहोचलो.
यावेळी आठव यातनू केवळ एकच दवस ह  वाहतकू होत असे. तसेच मे-जनू म ये पावसा यात जाणार अस याने
गरज पडल  तर एक दवस त ेएक आठवडा असे कतीह  दवस राहावे लागेल अशा तयार ने मी गेलो होतो. याचे कारण
असे क  या ऋतमू ये जर वमानाला उतरायला जा त वेळ लागला तर वमान पु हा रंगूनला नेत असत. अदंमानात
यावेळी वमानात इंधन भर याची सोय न हती. यासाठ च मला तथेे जायचे होत.े तथल  जमीन, दगड, बांधकामाची
गरज वगैरचा अ यास क न यावर अहवाल लहायचा होता. मा या सदैुवाने माझ ेकाम दवसभरात संपले व दसु या
दवशी तचे वमान मला कलक याला दपुार  २ वाजता परत घेऊन आले. परत येतानाचा कलक ा-मुंबई वास मी Vis

-count नावा या न या वनाथांबा वमानाने केला व रा ी ८ वाजता
पोहोचलो. हा मा या आयु यातील प हला दोन दवसांचा
वमान वास. यानंतर आजवर लाखो मलैांचा वास क न झाला
तर  हा प हला वास मा  अ व मरणीयच हणायला हवा.

या वासानंतर सांता ू झ वमानतळाला भेट दल  ती अमे रकेत
ये यासाठ या प ह या खेपेसाठ . अमे रकेला जाणारा घरातला मी
प हलाच मलुगा हणनू बालमोहनचे मु या यापक कै. दादा रेगे,
घरचे नातवेाईक वगैरे मळून जवळपास ५० माणसे तर  मला
सोडायला आल  होती. यावेळ या शर या माणे वमानतळावर
गे यावर पासपोटावर श का, ४० प ड वजनाची बॅग, इ याद सव

क न १९६४ साल  ऑग ट म ह या या शवेट या आठव यात वासाला सु वात केल . त हा वमानतळावर सरु ा
यव था वगैरचा मागमसूह  न हता असे हटले तर ती अ तशयो ती होणार नाह .
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मी अमे रकेला यरुोप-इं लंडमाग आलो असलो तर  यानंतर ३ वषानी पीएचडी क न १९६७म ये परतीचा वास केला
ते हा तो शवेटचा वास असेल असे गहृ त ध न मी हवाई-जपान-हॉगंकॉगं इ याद  ठकाणी जाऊन मग बँकॉकमाग
मुंबईला आलो. कॉनल व यापीठाची पीएचडी आ ण य.ूएस. यरुो ऑफ टँड सची दोन वषासाठ ची वीस हजार डॉलसची
संशोधन श यवृ ी घेऊन भारतात कायमचा था यक हो यासाठ मी पृ वी द णा क न पोहोचलो. मा  सांता ू झ
वमानतळाशी असलेल  माझी गाठ प क  होणार याची काह च क पना ते हा न हती.

मा याकड े श यवृ ी असनूह  या ना या सबबीने आयआयट पवईने मला तथे संशोधन क  दे यास नकार द यावर
४ म ह यांतच जानेवार  १९६७ म ये मुंबई- ययूॉक- फलाडिे फया या मा या दसु या अमे रका खेपेची सु वात
सांता ू झ या जु या वमानतळापासनू झाल .

यानंतर अनेक वमाने बदलल . ७२७, ७३७ जाऊन ७०७ वमान
वापरात आले. सांता ू झ वमानतळ थोडा वाढव यात आला, पण
तोच तळ १९७९पयत वापरात होता. १९७९ या स टबरम ये वडील
गे याने मी १६ स टबरला मुंबईत पोहोचलो. हॉवड व यापीठातनू २
आठव यांची सु ट  काढून गेलो होतो. मा  यावेळी मुंबईत
असताना स टबर या २१ तारखेला सांता ू झ वमानतळाला
कोणीतर  आग लावल  अशी बातमी मी मा या भावाकड ेट ह वर
पा हल . यानंतर हा वमानतळ बंद झाला.  जवळजवळ एका
आठव यानंतर माझी आई व मा यासाठ  दोन त कटे आ ह

मळव ूशकलो. या आगीनंतर सांता ू झ या वमानतळा या दु तीचे,  इमारतीचे काम सु  अस यामळेु अधेंर ला
ता परुता वमानतळ सु  केला गेला. याच वमानतळाव न मी आ ण माझी आई अमे रकेत आलो आ ण वमानतळ

ता परुताह  अस ूशकतो याचा अनभुव घेतला.

हा ता परुता वमानतळ समुारे एक वष तर  वापरात असावा.
यानंतर जु या वमानतळाची इमारत वाढवून आतंररा य
वमानतळ आ ण अतंगत (डोमेि टक) वमानतळ असे दोन
वमानतळ सु  झाले. अथात ७०७ जाऊन ७४७ वमाने आल .
यानंतर इमारती वाढवून आतंररा य वमानतळ आणखी
मोठा कर यात आला आ ण तो २००५ सालापयत ट -१

ट मनल हणनू वापरला जात होता. जलु ै२००५ म ये मुंबई या मठ  नद ला परू येऊन अघेंर -सांता ू झ-वां े येथे
र यांवर पाणी साठले. यात काह  माणसेह  दगावल  आ ण मोटार  वाहून गे या. ते हा वमानतळ काह  दवस बंद
होता. हे सांग याचे कारण हणजे या घटने या १ आठव यानंतर मला मा या कामासाठ  भारतात जावे लागले होत.े
मुंबईचा वमानतळ मठ  नद या शजेार  अस याने ते हा मु य वमानतळ बंद होता. यावेळी पु हा ता परु या
वमानतळाव न वास कर याचा अनभुव आला. मुंबई वमानतळा या त ह  ि थ यंतरा या वेळी वास करणारा मी
बहुधा एकटाच असीन. पण या वमानतळाशी माझा संबंध अजनू संपला न हता. यानंतर काह  वषानी, २०१२ साल
नवीन वमानतळा या बांधकामाला सु वात झाल . या ि थ यंतरातह आमचा वास सु  होताच.
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या वमानतळा या बाबतीत मह वाची बाब हणजे जु या वमानतळाचे कामकाज पणूवेळ सु  ठेऊन मुंबई या
अधेंर या प रसरात नवे  बांधकाम पणू कर याचे कठ ण काम करणे. हे बांधकाम सु  असताना आमचा मु काम
वषात या पाच म ह यांसाठ  मुंबईत आ ण उरलेले ७ म हने कोलं बया, मेर लँडम ये असा होता. वषातनू दोनदा तर
भारतात जाणे-येणे करावे लागत अस यामळेु या वमानतळाचे काम वरचेवर पाहायला मळत होत.े सव कामे परु
हो यासाठ  काह  वष लागतील असा माझा अदंाज होता. मा  २०१४ साल  फे वुार या प ह या आठव यात मला
मुंबईहून टो कयोला जावे लागले. तथनू परत यासाठ  मी आ ण माझा सहकार  व ण साखरे १२ फे वुार ला
हॉगंकॉगं-मुंबई या ‘कॅथे पॅ स फक’ या वमानात बसलो, ते हा यांनी घोषणा केल  क  आपण मुंबई या नवीन
वमानतळावर उतरणार आहोत. बरोबर १२ वाजनू ५ म नटांनी आमचे वमान मुंबईला पोहोचले ते हा न या
वमानतळाने आमचे वागत केले. मी वतः याच यवसायात अस यामळेु मा यासाठ  ह  खपू अ भमानाची गो ट
होती.

आणखी १ म ह याने याच ट मनलमधनू नघताना शारदाने, मा या प नीने मला सचुवले क  अमे रकेतील ASCE
(अमे रकन सोसायट  ऑफ सि हल इंिज नअस) या सं थे या OPAL (आउट टँ डगं परफॉम स अडँ ल डर शप)
पा रतो षकासाठ  मी मुंबई वमानतळाची शफारस का क  नये. त ेमनावर घेऊन मी अमे रकेत आ यावर समुारे
म हनाभर राबनू, मुंबई वमानतळाचे इंिज नअर, आ कटे ट, कॉ ॅ टर, मालक वगैरे सवा या मागे लागून २०१४ या मे
म ह यात वमानतळातफ अज दला. यानंतर जवळजवळ एका वषानंतर  मुंबई छ पती शवाजी आतंररा य
वमानतळाला ओपल या अं तम फेर त थान मळाले. ह  जागा मळवनू दे याची काम गर  मी मुंबई वमानतळ आ ण
भारतासाठ  क  शकलो ह  मला मोठ  अ भमानाची गो ट वाटत.े

थोड यात काय तर येक ि थ यंतरात या वमानतळाचा अनभुव घेतलेला मी बहुधा एकटाच वासी असीन
याब दल मला शंका नाह  आ ण याचा अ भमानह  आहे.
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आचाय हाद केशव अ े
हाद केशव अ  ेऊफ आचाय अ  ेहे मराठ तील नावाजलेले लेखक, कवी,

नाटककार, संपादक, प कार, मराठ  व हदं  च पट नमात,े श णत ,
राजकारणी व व त ेहोत.े त ेमहारा ा या न मतीसाठ उ या रा हले या संयु त
महारा ा या चळवळीतील मखु नेत ेहोत.े आचाय अ यां या घणाघाती
भाषणांमळेुच संयु त महारा ाची चळवळ वजयी झाल असे मानले जात.े यांचे
ठाकरे यां याशी असलेले वादह  फार चचत होत.े

अ यांचा ज म १३ ऑग ट १८९८ रोजी पणेु िज यातील सासवड या गावी झाला.
१९२३ साल  अ यांनी 'अ यापन' मा सक सु  केले. १९२६ म ये 'र  नाकर', १९२९
साल  'मनोरमा', आ ण पढेु १९३५ साल  'नवे अ यापन' व १९३९ साल  'इलाखा
श क' ह  मा सके काढल . जानेवार  १९, १९४० रोजी यांनी ‘नवयगु’ सा ता हक
सु  केले. जलु ै८, १९६२ पयत त ेचाल ूहोत.े जनू २, १९४७ रोजी अ यांनी ‘जय हदं’ हे
सांजदै नक सु  केले; परंत ुत ेवषभरच चालले. नो हबर १५, १९५६ रोजी यांनी

‘मराठा’ हे दै नक सु  केले. त े यां या हयातीनंतरह काह  काळ का शत होत होत.े २१ जानेवार  १९४० ला अ े यांनी
‘नवयगु’ हे वृ प  सु  केले. यावेळी अ  ेकॉ ं ेसम ये होत.े यामळेु कॉ ं ेसची वचारसरणी या वृ प ातनू वातं य
मळेपयत मांडल  जात होती.
१९३४ साल  सर वती सनेटोन या दादा तोर यां या आ हाखातर ‘नारद-नारद ’ च पटाची कथा व संवाद अ यांनी
लहून दले. 'हंस प चस' साठ   १९३७ साल  यांनी इ सेन या ' पलर ऑफ द सोसायट ' या कथेव न ‘धमवीर’,
वतः याच कथांव न ‘ ेमवीर’ या मराठ  व 'बेगुनाह' या हदं  च पटां या पटकथा लहून द या.  १९३८ साल  'हंस'

साठ च ' मचार ' च पटाची कथा यांनी लहून दल . यांनी ल हलेला
' डीची बाटल ' हा च पटह  लोक य ठरला. अ यांनी द द शत केले या
‘ यामची आई’ च पटाला १९५४ साल  सु  झाले या ‘रा य च पट परु कार’
सोहो यात सव कृ ट च पटाचे प हले ‘सवुण कमळ’ मळाले होत.े

आचाय अ यांनी मुंबईत प हले सहा म हने सढ ट हाय कूलम ये इं जी व
ग णत शकवले, व नंतर रॉबट मनी कूलम ये एक म हना वग श क व
यानंतर फोटमध या य ू कूल (भरडा य ूहाय कूल) म ये सं कृत श क
हणनू नोकर  केल . पु याला कॅ प ए यकेुशन सोसायट या शाळेत १८ वष

मु या यापक हणनू लौ कक मळवला व शाळेचा मोठा व तार केला. यावेळी यांना फ त ३५ पये पगार होता. ह
शाळा अ यां या ना यलेखनाची, समाजसेवेची योगशाळाच होती. जा तभेदा या भतंी फोड याचा मं  अ यांना या
शाळेतच मळाला.
अ  ेजनू १९२४ साल  मुंबई या सरकार  े नगं कॉलेजम ये श णशा ाचे श ण घेऊन बी. ट . पर ेत वगात थम
आले व यानंतर १९२७ त े१९२८ साल या दर यान इं लंडला यांनी ट चस ड लोमा मळवला. पु यात राजा धनराज
गरजी व मलु ंची आगरकर हाय कूल यांची थापना केल . ाथ मक शाळेसाठ  ‘नवयगु वाचनमाला’ व दु यम शाळेसाठ
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‘अ ण वाचनमाला’ या दोन मक पु तकां या माला ल ह या. पु तकां या तावनेत उ लेख के या माणे ह
पु तके आधु नक भाषा श णाची व अ यापनशा ाची त वे ल ात घेऊन तयार केल  होती. पु तकांची रचना करताना
कला आ ण वा मय हा मु य ि टकोन ठेवला होता. आचाय अ यांनी मराठ  भाषते वपलु लेखन केले आ ण यांची
अनेक पु तके स ध झाल .

आचाय अ यांचे काह  सव ुत क से:

(१) “एकटा परुतो ना?”
एकदा आचाय अ  े वधानसभेत नवडून आले होत;े मा त े वरोधी प ात होत.े स ाधार  काँ ेसचे सं याबळ
वरोधकांपे ा बरेच जा त होत.े अ  ेमा  एकटे सरकारवर तफुान ह ला चढवीत असत.
एकदा अ  े ामीण भागा या दौ यावर असताना प कारांनी यांना छेडले. “अ सेाहेब, तु ह  वधानसभेत सरकारला
बरोबर क डीत पकडता खरे; पण यां या एव या सं याबळापुढे तु ह  एकटे कसे परुणार?”
बाजलुा वळून अ यांनी या या शतेाला भेट यायला त ेआले होत े या मालकाला वचारले, “बळवंतराव, क ब या पाळता
क  नाह ?”
“ हय तर!”
“ कती क ब या आहेत?”
“चांग या शंभरएक क ब या हायेत क !”
“आ ण क बड े कती?”
“क बडा फ त एकच हाये.”
“एकटा परुतो ना?”
उपि थतांम ये चंड हशा उसळला आ ण सव प कारह या हशांत सामील झाले.

(२) कतृ ववान रा -’पती’
भतूपवू रा पती कै. ह . ह . गर  यांना एकूण आठ मलेु होती.
या याब दल अ यां या ’मराठा’ वतमानप ात बर च गमतीदार चचा होत असे.
एकदा अ यांनी ी. गर , सौ. गर  आ ण यां या आठ मलुांचे एक छाया च  वतमानप ात स ध केले आ ण
याखाल  शीषक दले – गर  आ ण यांची ’काम गर ’.

(३) सहचा रणी
अ यांची आ थक प रि थती जरा खालावलेल  होती. यात यांची गाडी बघडल  हणनू त ेपायीच कामासाठ  नघाले.
तवे यात र यात यांना यांचा वरोधक भेटला, याने ती संधी साधनू खवचटपण वचारले “काय बाबरूाव, आज
पायीच? गाडी वकल  क  काय?”
पण अशा संगी हार मानतील त ेअ  ेकसले?
अ  े हणाले, “अरे, आज तु ह  एकटेच? व हनी दसत नाह त बरोबर? कुणाबरोबर पळून- बळून गे या क  काय?”
वरोधक खिजल होऊन नघनू गेला.
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मदत
दररोज सं याकाळी चालायला जायची सवय मला व थ बसू देईना. या दवशी थोडा उशीरच
झाला होता. नऊ वाजनू गेले होत.े वचार केला क  थोडसेेच का होईना पण चालनू येऊ हणनू
बाहेर पडले. थोड ेअतंर चालनू जात नाह  तर एक अमेर कन गो या आजी समो न येताना
दस या. थांबनू हणा या क  मला मदत पा हजे.

“काय झालं?” मी वचारले. यां या हातात फोन आ ण एक छोट  डायर  होती.
“मला माझा नव याला फोन लावनू देतसे का?” फोन आ ण डायर पढेु करत या हणा या.
“ठ क आहे,“ असे हणनू फोन आ ण डायर  यां याकडून घेतल . डायर म ये ‘ बल फॉ स’ हे

नाव आ ण या नावापढेु नंबर होता.  तो नंबर मी डायल केला. रं ज गे या पण फोन उचलला गेला नाह .
“माझा नवरा आम या जु या घर  काह  दु ती या कामासाठ गेला आहे. आमचे घर इथनू जवळच आहे. घराचं काम
होईपयत आ ह  इथे अपाटमटम ये राहणार आहोत. मी याला फोन कर ये कारण मा या या अपाटमटमधील घरात
कोणीतर  य ती घसुल ये आ ण जा हटले तर  जात नाह ये.”
“काय?” यांचे शवेटचे वा य ऐकून मी जरा हबकलेच.
“त ूमा याबरोबर चल आ ण यांना जायला सांग,“ या हणा या.
“अ ंअ ंनको. यापे ा तमुचा नवरा येईपयत तु ह च मा या घर  थोडावेळ येऊ शकता” मी यांना हणाले.

मनात हंटले या माणसाकड ेब दकू वगैरे असल  हणजे! घर  तशीह  मी एकट  न हत.े माझा मलुगा आ ण नवरा होत.े
सग यांनी मळून काह तर  वचार केला असता. मी हे सचुव यावर नको हणा या. आता काय करायचे? रा  होत होती.
मा या घरचे वाट बघत असतील. यातनू या बा चा चेहरा एवढा सरुकुतलेला होता क  एक ण मी वतःशी हणाले
‘देवा हे भतू नको अस ूदे!’ काह च सचेुना.
“तमुचे कोणी नातवेाईक जवळपास राहतात का?” मी वचारले.
“हो, माझी बह ण इथे जवळच राहत,े“  या हणा या.
“ मग तु ह  तला फोन करता का?“ मी वचारले.
“ठ क आहे,“ असे हणनू यांनी ब हणीला फोन केला. ब हणीने फोन उचलला, पण “मी झोपल ये, बाय!” असे हणत
तने फोन ठेवला. आता काय करायचे! शवेट  मी यांना हणाले आपण ९११ला कॉल क  आ ण पो लसांना बोलाव.ू तचे
यो य ती मदत क  शकतील. यावर या जरा वचारात पड या. यां याकडून फोन घेत मीच शवेट  ९११ डायल क न
प रि थती सां गतल .

पोल स पढु या दहा म नटांत आले. आ हाला बाहेरच थांबायला सांगून तो ऑ फसर घरात गेला. पढु या  दोन म नटांत
बाहेर आला. “घरात जी य ती आहे ती व यम फॉ स उफ बल फॉ स आहे,“ तो ऑ फसर हणाला, “तु ह  जाऊ
शकता.“ मला घर  जायला सांगून ऑ फसरने या बा ना हाताला ध न घरात नेले. मला हसावे का रडावे कळेना.

घर  चालत येत असतांना मनात वचार आला क  डमेि शया कंवा अ झायमर असावा या बा ना. असे ण यां या
घर  कंवा आयु यात आहेत यांना कती गो ट ंशी सामना करावा लागत असेल, असे वाटले. इथनू पढेु जा त उशीर
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झाला तर पायी चालायला जायचे नाह  असे ठरवनू झपझप पावले टाकत घर  पोहोचले. या बा ना मा यापर ने यो य ती
मदत के याचे समाधान मा  होत.े

वॉ￮श टन डीसीतील चेरी लॉसम उ सव (२०१८)
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तघं
परवा माझी बायको हणाल , “पढु या श नवार  आप याला म ाकडे
जायचं आहे. पॉटलक आहे. आप याला काह तर  यावं लागणार आहे.
कोणता पदाथ नेऊ या?” मला वयंपाकातलं फार काह  कळतं हणनू तने
मला हा न वचारला न हता तर या नामागचं कारण वेगळंच होतं.
मी मळूचा द ण भारतीय आ ण आ ह  एका उ र भारतीयां या घर
जाणार होतो. खा या प या या बाबतीत मी जरा चोखंदळ, बायको या
भाषते खा या प याचे नखरे असणारा,  अस यामळेु तथे इतरांनी
आणलेले पदाथ मला आवडले असतचे वा मी त ेखाऊ शकलो असतोच असं
नाह . मग अशा वेळी मा या बायकोने केलेला मा या आवडीचा पदाथ
बरोबर असला क  मला पाट त उपाशी राह याची वेळ येत नाह . तर हे ते
कारण.

“कोण यातर  कारचा भात कर. कंवा खचडी कर,” मी हणालो. माझी
बायकोह  उ र भारतीयच आहे, पण मा या द णी िजभेला चेलसा
वयंपाक करण ं तला जमतं. तने केलेल  खचडी मा या फार आवडीची.
यामळेु खचडी नेल  क  मला काह  ासच नाह !

“आणखी कोणकोण येणार आहे?” मी वचारल.ं
“अ…ं नवीन या घरातल  मंडळी, नं दनीचं कुटंुब, उषा या घरचे लोक आ ण… हां, कोणी नवं कुटंुब आलंय राहायला या
भागात हणे. रतन कुलकण  आ ण याची बायको. एव यातच आलेत. तो कोण यातर  शासक य वभागात
कॉ ॅ टर…..”
ती काह तर  सांगत होती, पण मी मा  ‘रतन कुलकण ’ नावापाशीच अडकलो होतो. रतन आ ण इथे? बावीस वष झाल
आ ण अचानक रतन इथे? रतनपाठोपाठ मला अथात समायरा आठवल च आ ण त या नावापाठोपाठ मा या चेह यावर
हसहू  उमटलंच. त ेमा या बायको या नजरेतनू अथातच सटुलं नाह .

“काय झालं?” तने वचारल.ं
मी द घ उसासा सोडत हणालो, “रतन कुलकण  नावाचा एक जण मा या ओळखीचा होता. बावीस वषापवू . तझुी-माझी
भेट ते हा झालेल  न हती. मा टस ड ी ो ॅमसाठ हणनू मी वेगवेग या सं थांना भेट देत होतो. ते हा आयआयट
कानपरूला गेलो होतो. ते हा मला कानपरू या ेनम ये एक रतन कुलकण  भेटला होता. तोह  तथे पर ेसाठ नघाला
होता. आता हा तोच रतन आहे क  वेगळा, कुणास ठाऊक!”
“ म ाची बायको हणत होती क  हा आयआयट वाला आहे हणनू. कदा चत तोच असेल मग... “ मा या हातात कॉफ चा
कप देत बायको हणाल . आ ह  दोघं सो यावर कॉफ  पीत बसलो.
“ यावेळी माझी समायराशीह  ओळख झाल  होती. ती, मी आ ण रतन. आ ह  तघांनी कानपरू आयआयट त मजा केल
होती. चांगल  मै ी झाल  होती आमची. पण मग नंतर वशषे संपक रा हला नाह ,” मी पढेु हणालो.
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“आल ंल ात मा या. आता ह  समायरा हणजे तु या अनेक गल डांपकै  एक असणार, बरोबर?” बायको हणाल .
मी हसत हणालो, “त ूचांगल  गु तहेर आहेस!”
“ यात गु तहेर गर  कर याइतकं काह च नाह . सहज अदंाज लावता आला मला. आता तु या या गो ट  मला माह त
झा या आहेत. बरं, मग काय झालं या समायराचं?” तने वचारल.ं
“नंतर सांगतो, मलु ंमधेमधे करतील नाह तर तवे यात,” मी हणालो.
“मलु ंट ह  बघताहेत आ ण यांचं नकुतंच खाऊन झालंय. त ूकर सु ... “ ती हणाल  आ ण गो ट ऐकायला सरसावनू
बसल .
---------------------------------------------

मा या मळू गावी माझं बॅचलस ड ीपयतचं श ण झा यावर मी आ ण मा या काह  म ांनी पढेु उ च श णासाठ
देशभरात या व वध सं थां या वेश पर ा यायला सु वात केल . यातच आयआयट  कानपरूसाठ ची पर ाह होती.
कानपरूला जाऊन लेखी पर ा यावी लागणार होती, हणनू आ ह  ेनची त कटं काढल . आम या म ांम ये
मोतीरामह  होता. मोतीराम मळुचा मारवाडी. तर  आम या गावात राहून याला तलेगुू थोडीफार यायला लागल  होती.
शवाय याला हदं  चांगल ंबोलता यायचं, यामळेु वासात भाषचेी अडचण येणार नाह  असं आ हाला वाटत होतं. मला
इंि लशम ये बोलायला काह च अडचण न हती, हदं ह  थोडीफार येत होती, पण माझं हदं  आ ण मोतीरामचं तलेगुू
एकाच पातळीवर होतं. तर असे आ ह  कानपरू या ेनम ये बसलो.

कानपरूला पोहोचायला द ड-दोन दवसांचा वास होता. आ हा म ांचा वास हसत खदळत सु  होता. वासात मजा
येत होती. जे हा ेन म य देशात कुठ या या मो या टेशनात थांबल  ते हा व या याचा एक घोळका आम या बोगीत
चढला. आ ह  यां याकड ेआ ण यांनी आम याकड ेकाह वशषे ल  दल ंनाह . ती मलु ंदसु या क पाटमटम ये
जाऊन बसल . आणखी दोन टेशनं गे यावर तीन-चार मलु ंचा एक घोळका आम या ड यात चढला आ ण नेमका
आम या समोर या बथवर थानाप न झाला. यांचं बोलणं ऐक यावर आम या ल ात आल ंक  याह  कानपरूलाच
नघा या आहेत आ ण याह  आयआयट ची पर ा देणार आहेत.

माकडाला केळं कंवा नारळ मळा यावर कसा आनंद होईल, आ ण त े याचं काय करेल काह  सांगता येत नाह , तशी
आमची अव था झाल  होती. या सु वभावी सुंद याह  नेम या आ हाला जायचं होतं तथेच नघा या हो या आ ण
यां यासोबत आ हाला आ खा एक-द ड दवस घालवायला मळणार होता! अथात नसु या मान सक गुदगु या
उपयोगा या न हता. यां याशी बोल याचं धाडसह  करावं लागणार होतं. मोतीराम सोडला तर फाडफाड हदं  बोलू
शकणारं आम यात बाक  कोणीच न हत.ं मला इंि लश बोलता येत असलं तर  अनोळखी मलु ंवर मा या इंि लशचे
योग मी कधी केले न हत.े ते हा कसं बोलावं हा नच होता.

आ ह  काय आ ण कसं करावं वगैरे आपापसात चचा करत असताना आधी ड यात चढलेला व या याचा तो घोळका या
मलु ंशी बोलायला आला. थोड यात आता माकडां या दोन टो या एकाच फळासाठ  भांडणार हो या तर! यात या
दसु या टोळीत या माकडांना हदं  चांगलंच येत अस यामळेु ओळख क न यायला आ ण बडबड करायला यांना
कोणतीच अडचण न हती. यामळेु मनात या मनात म सराने धमुसत यांचा संवाद ऐक यापल कड ेआमची टोळी काह
क  शकत न हती. मोतीरामने मा  हार खायची नाह  असं ठरवल.ं एकाच वेळी या या धाडसाच ंकौतकु आ ण या या
मखूपणाची भीतीह  आ हाला वाटल . तो या मलु ंशी बोलायला हणनू गेला खरा, पण तो तथे आला आहे हे या
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मलुांमलु ं या ल ातह  आल ंनाह . यांची आपापसात चे टाम कर  चाल ूहोती. तो काह तर  बोलायला गेला तर एक
मलुगी हणाल , “आ हाला नकोय!” मोतीरामला काह  अथच लागेना. काह तर  वकायला आलेला कोणी फेर वाला असेल
अशी यांची समजतू झाल  असणार. शवेट  तो हार प क न परत आला. याचं सां वन तर सोडाच उलट आ ह  याची
चे टाच करायला लागलो. “बोलनू बोलनू घसा कोरडा पडला असेल रे याचा, कोणी पाणी या रे याला!” वगैरे
पाचकळपणा क न झा यावर बाक  करायला काह च नाह  हणनू मी थोडावेळ ड या या दारापाशी मोक या हवेत उभं
राहायला गेलो.

या मलुां या टोळीतला एक मलुगा आधीच तथे उभा होता. आ ह  एकमेकांकड ेपाहून मान हलवल .  याने याची
ओळख सां गतल  - रतन कुलकण . यालाह  सग या गदारोळापासनू थोडी शांतता हवी होती. आ ह  एकमेकांशी बोलत
थोडा वेळ उभे रा हलो. एकूण चांगला मलुगा असावा असं वाटल.ं

दारात तासभर बोलत उभं रा ह यावर पाय दखुायला लागले हणनू आ ह  रतन या बथपाशी गेलो. आम या ग पा
सु च हो या. ते ह यात मंजळु आवाजात कोणीतर  हणाल,ं “ए यजू मी, ये मेर  सीट है.” एक मलुगी तथे उभी
होती. तने हातात या दोन यागा खाल  ठेव या आ ण चेह यावर आलेले केस मागे सारले ते हा आ हाला तचा पणू
चेहरा दसला. एखा या सनेमाची हरोईन शोभावी अशी दसत होती ती. चांदोबा मा सकात या च ात असतात ना तसे
मोठे बोलके डोळे, वगैरे. तचे केसह  जण ू त या चेह याकडे ओढले जात असावेत!! मी त या जागेवर बसलो आहे हे
ल ात आ यावर मी उठलो. तला सॉर  हणालो आ ण त या यागा वर ठेव यासाठ  मदत क  का असं वचारल.ं
आमचं आधीचं बोलणं तने बहुधा ऐकल ंअसावं, कारण आ ह आयआयट  कानपरूला चाललो आहोत का असं तने
आ हाला वचारल.ं आ ह  हो हट यावर तीह  तथेच नघाल आहे हणत तनेह  आम याशी ग पा मारायला सु वात
केल .

तचं नाव समायरा गु ता. आ ह  पर ेचा फॉरमॅट, पर ेसाठ तयार  कशी केल , कोणाला काय काय आवडतं, छंद,
सनेमा, वगैरे बोलत बसलो. एकूण आ हा तघांम ये ब याच सार या गो ट  आहेत, आमचे वचार जळुतात असं
आम या ल ात आल.ं थो या वेळाने मी माझा जेवणाचा डबा घेऊन पु हा या दोघांशी बोलायला गेलो. यांनीह यांचे
डबे काढले आ ण आ ह  एक  ग पा मारत जेवलो. अगद  थोड या वेळातह  दोन चांगले म  मळाले हणनू मला छान
वाटत होतं. आतनू एक सु त आकषणह  जाणवत होतं.

दर यान पढु या क पाटमे टम ये काह तर  शोध याचा बहाणा करत मोतीराम मा यावर हेर गर  करायला आला.
हणजे याने तसं दाखवलं नाह , पण मा या ल ात आलंच. लगेच परत जाऊन याने म ांना सां गतलं क  मी एका

सुंदर मलु शी बोलतोय. मग एकेक जण तथे टपकायला  लागला. प रि थती हाताबाहेर जा यापवू च “मी आलोच” हणत
उठलो आ ण आम या माकडांना घेऊन आम या जागेवर आलो.

मग अथातच माझी उलटतपासणी सु  झाल . ती मलुगी कोण आहे? त याशी ओळख कशी झाल ? कुठे, कधी भेटल ?
मला हदं  बोलता येत नसनूह  मोतीरामला जे श य झालं नाह  हे मला कसं काय जमलं? आ हाला का सां गतलं
नाह स? एका मागोमाग एक नांची सरब ी सु  झाल . हे न वचार यामागे कुतहूल कमी आ ण जळफळाटच जा त
होता. मी काह बाह  उ रं देत यांना शांत केल.ं
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रा  झाल . सग यांची जेवणं झाल . श टूोळी आ ण या मलु ं या टोळींम ये च हार वगैरम ये लागणा या गा यां या
भ या सु  झा या. यां या गा यांम ये माझ े म ह सामील झाले होत.े यांचं रेकण ंअस य झा यावर मी सटुका क न
यायला हणनू पु हा रतन या जागेवर गेलो. मी तथे गेलो तर समायरा एकट च पु तक वाचत बसल  होती. शजेारची
सीट थोपटत ‘ये बस’ हणाल . मी तकड ेचालले या रेक यातनू सटुका क न यायला हणनू तथनू पळून आलो आहे
असं हट यावर ती इतकं हसल  आ ण इतकं म त हसल  क मी बघतच रा हलो. ती हणाल  क  त या समोरचा बथ
मोकळाच आहे आ ण मला हवं तर मी तथे येऊन झोप ूशकतो. मला ती क पना अथातच फार आवडल . आवडणारच ना!
आता कोण वचारतंय यावर त ेठरत.ं मोतीरामने मला इथेच झोपायला ये असं हटल ंअसतं तर मी या या समोर या
बथवरच काय या या बोगीकडहे  फरकलो नसतो. तवे यात रतनह  आला. समायरा हणाल  क  मीह  इथेच येतोय
झोपायला. आता मला आणखी ग पा मारता आ या अस या यां याशी. आ ह  रा ी उशीरापयत ग पा मारत बसलो.
आयु यात पढेु काय करणार, आमची येयं,  कुठे राहायला आवडले, वगैरे वगैरे. हा वास संपचू नये असं मला वाटत
रा हल.ं

दसु या दवशी दपुार  आ ह  कानपरूला पोहोचलो. आयआयट या कॅ पसवर गेलो.  हॉ टेलम ये आमची राह याची सोय
केलेल  होती. पोहोच या या दसु या दवशी पर ा होती. या पर ेत पास होणा यां या नंतर मलुाखती असणार हो या.
हो टेल या मेसम ये खा याची सोय होती. मी आजतागायत इतकं वाईट अ न कुठे खा ल ंनसेल. तु ं गातह  यापे ा
बरं अ न मळत असावं. मी आ ण रतनने जवळ या रे टॉरंटात जायचं ठरवल.ं लेडीज हो टेलवर जाऊन समायरालाह
येतसे का वचारल.ं तीह  लगेच तयार झाल . तलाह  मेसमधलं जेवण आवडल ंन हतंच.

खाऊन झा यावर आ ह  गावात आ ण कॅ पसम येह  थोड ं हडंलो. म त मजा आल . हा दवस संप ूनये हणनू काह तर
करता यायला हवं होतं असं वाटल.ं रा ी थोड ंउशीराच परत आलो आ ण आपाप या खोल त झोपायला गेलो. दसु या
दवशी लेखी पर ा झाल . दपुार  पर ेचे नकाल जाह र झाले. मलुाखतीसाठ  एकूण चौदा जणांची नवड झाल  होती.
रतन, सामायरा आ ण मी, आ ह  तघं या चौदात होतो. मा या इतर म ांची नवड झाल  न हती आ ण तशीह  ती
होणार न हतीच. पर ा देणं हा यांचा मु य उ देश न हताच. म ांसोबत कानपरूची प कर यासाठ  पर ेचं केवळ
न म  होतं. माझी मलुाखत होईपयत तहे  कानपरू हडंत मजा करणार होत.े मलुाखती पढु या चार दवसांत होणार
हो या. आ हा तघांचे नंबर नेमके शवेट या दवशी होत.े

दसु या दवशी मा या म ांची टोळी कानपरू हडंायला गेल  आ ण मी, रतन आ ण समायरासोबत आ खा दवस
घालवला. कॅ पसवर हडंणं, खाणं पणं, सनेमा, ग पा - एकूण दवस मजेत गेला. आता पर ाह  झाल  होती, छान
म ह  मळाले होत,े मला शांत वाटत होतं. एखा याब दल श ु व का वाटतं त ेसांगणं सोपं असतं. काह ंशी पटकन मै ी
का होत ेत ेसांगणं अवघड असतं. पण काह  माणसं का आवडायला लागतात हे सांगण तर अगद  अश य असतं!

मलुाखती या आद या दवशी आ हाला मलुाखतीची वेळ आ ण ठकाण समजणार होतं. दपुार  हॉ टेलवर जा यापवू
समायरा मला हणाल  क  जरा थांबशील का? मग हणाल  ‘सं याकाळी बाहेर जाऊया का?’ मी चालेल हणालो. मी
आ ण रतन सं याकाळी तु या हॉ टेलवर येतो तलुा बोलवायला. मग ठरव ूकुठे जायचं त.े ती हणाल  ‘आपण दोघंच
जाऊया का?’ मला थोड ं व च  वाटल,ं पण हुरहुरह  वाटल . मन चौखरू उधळ यापवू च मी थांबलो. नकुतीच तर ओळख
झाल  होती त याशी. फ त मै ी, बाक  काह  नाह , असं मी वतःला समजावल.ं शवाय मला मलुाखती या तयार आड
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काह  यायला नको होतं. तसेह  आणखी दोन-तीन दवसांत आ ह  आपाप या वाटेने जाणार होतो. भ व यात पु हा भेट
होईलच असं नाह . मी तला हो हणालो आ ण हॉ टेलवर परतलो.

सं याकाळी मी समायराला भेटलो आ ण आ ह  दोघांनीं कॅ पसमध या बागेशजेार  र यावर चालायला सु वात केल .
छान वातावरण होतं, भोवती बागेतल  फुलझाड ंहोती आ ण बागेत बस यासाठ  बाकंह  होती. ‘कुठे जाऊ या?’ असं मी
तला वचारल ंतर ती हणाल  ‘कुठे असं काह  नाह , अशाच ग पा मा .’ मग ती एक रकामा बाक हे न यावर बसल
आ ण मला शजेार  बस याची खणू केल . मीह  भार यासारखा त या शजेार  जाऊन बसलो. एखा या मलु या एव या
जवळ बस याची ह  माझी प हल च वेळ होती. यामळेु मी जरा संकोचनूच बसलो.

“मग मलुाखत झा यानंतर त ूकाय करणार आहेस?” तने वचारल.ं
“माझी नवड झाल  तर मग हॉ टेलम ये राह याची सोय वगैरे बघावं लागेल. नवड झाल  नाह  तर लगेच मा या गावी
परत जाईन.” मी हणालो.
थोडा वेळ असाच शांततते गेला.
“आप याकड ेथोडचे दवस आहेत, नाह ?” ती खाल  बघत हणाल .
“ह .. हो.”
पु हा शांतता.
आ ह  तथे नेमकं कशासाठ  आलो होतो? नसुतं शांत बसायला? मग आपाप या हॉ टेलवरह  आ ह  त ेक  शकलो
असतो. शवेट  मी तला वचारल,ं “त ूकुठेतर  जायचं हणत होतीस ना?”
तने मा याकड ेरोखनू पा हल.ं आता बोलताना कोणी तमु याकडे बघत असेल तर गो ट वेगळी, पण काह  न बोलता
कोणी नसुतं रोखनू पाहात असेल तर यां याकड ेपाहावं क  नाह  समजत नाह . यात ह  बघणार  य ती एक सुंदर
मलुगी असेल तर आणखीच ास.
“इथेच यायचं होतं मला… तलुा भेटायचं होतं,” ती हणाल .
“पण… का?” त या रोखले या नजरेला नजर देत त याशी बोलणं मला अवघड जात होतं. आता हा न मी तला का
वचारला? ती काय सांगेल त ेऐकून यायची ह मत आहे का मा यात?

“का?..  माह त नाह . तु यासोबत थोडा वेळ घालवावा, तु याशी बोलावं असं वाटल ं हणनू. का? तलुा बोलायच ंनाह ये
का?” तची नजर अजनूह  मा यावर रोखलेल  होती.
“अथात… मीह , पण..”
“पण काय?”
“ हणजे… मी वचारल ंतर… हणजे कसं वचारायच ंत ेमला माह त नाह …” मी काह बाह  पटुपटुलो.
तचा मऊ, उबदार हात तने मा या हातावर ठेवलेला मला जाणवला. मा या दयाचे ठोके इतके जोरात पडत होत ेक
आता त ेछाती फोडून बाहेर येणार असं मला वाटायला लागल.ं
“ वचार क …” ती हणाल .

ती प ह यांदा दसल  ते हाच मला आवडल  होती. मी तला काय वचारणार होतो? काय सांगणार होतो? क  त या
शजेार  मी बसलोय याचा मला फार आनंद होतोय, असं? आणखी दोन-तीन दवसात हे सगळं संपेल आ ण आपण
आपाप या वाटेला लागू, हे?
“नाह , वशषे काह  वचारायच ंआहे असं नाह ..” मी खाल नजर लावत हणालो.
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ती पु हा वचार हणाल  ते हा मी धाडस करत हणालो, “आणखी दोन दवसात आपण आपाप या वाटेने जाऊ.
ते हा…”
“हो, पण नदान तोपयत तर  काह  बोलशील क  नाह ?”
तर  मी शांतच होतो.
“आपण भले पु हा भेटणारह  नाह . पण जे थोड े दवस आपण एक  आहोत यात आप याला जे काह  वाटल,ं वाटतंय ते
खरंच आहे. आपण त ेमोकळेपणाने बोल ूया, आ ण त ेमनात जपनू ठेव ूया.“
मी नसुतीच मान हलवल .
-----------------------------------------------------------

समायराला भेटून मी हॉ टेलवर परत जात असताना मला र यात रतन भेटला. मला पाहून तो हणाला, “अरे कुठे गेला
होतास? मला तु याशी थोड ंबोलायच ंहोतं. चल, पाणीपरु खायला जाऊ या का?”
आ ह  गेलो. पाणीपरु  खाता खाता रतन हणाला, “तलुा एक सांगू का? हणजे आप या मलुाखती होई तोवर थांबणार
होतो मी, पण सांगतोच. पण हे आप यातच राहू दे बरं का!”
“अथातच!” मी हणालो, पण आता माझं कुतहूल वाढल.ं
“उ या आप या मलुाखती झा यावर आपण तघं भेटणार आहोत ना… पण हणजे तलुा काह  काम असेल तर …
हणजे ते हा काह  काम काढशील का त?ू”
याला नेमकं काय हणायचं आहे त ेमा या ल ात येईना. मी ग धळलो आहे त े या या ल ात आल.ं

“ अरे… मला ना समायराशी बोलायच ंआहे… एक याने..”
मला एकदम सगळं सु न झा यासारखं वाटल.ं
“चालेल का तलुा?” याने वचारल.ं
मला चालेल का? तसंह  हे सगळं दोन दवसांत संपणारच होतं. आता त ेआणखी लवकर संपणार तर! पण मला तर
नेमकं काय हवं होतं? ती उ रेची, मी द णेचा. अगद व ध दशा. इतका फरक असताना मला तचा वचार तर
करायची गरज होती का?
मी काह  उ र देत नाह  हणजे मला याचा न आवडला नसावा असं रतनला बहुतके वाटल ंअसणार. “सॉर … मी असं
नल जपणे तलुा वचारायला नको होतं. मी नंतर बोल न ..” तो हणाला.

“अरे नाह … काह च ॉ लेम नाह . मला चालेल क ! काय, एवढं काय बोलायचंय त याशी तलुा?” मी मा या वचारांतनू
बाहेर येत हणालो.
आता काह  का बोलेना तो त याशी! मला च बडपेणा करायची काय गरज होती? पण एकदा या या त डून थेटच ऐकलं
क  मला प रि थतीची जाणीव नीट झाल  असती.
तो थोड ंहसत हणाला, “तलुा ल ात आलंच असेल...... मग भेटू उ या!”

मलुाखतीनंतर माझी नवड झाल  नाह . मा  रतन आ ण सामायरा, दोघांचीह  नवड झाल . मी मा या यागा भर या
आ ण आ ह  जायला नघणार तवे यात सामायरा मला भेटायला आल . रतनला त याशी बोलायला अजनू वेळ मळाला
नसावा बहुतके. तने मला त या घरचा फोन नंबर लहून दला. ते हा सेलफोन न हतचे. फोनवर संपक ठेऊया हणाल .
नंतर रतन मला सोडायला रे वे टेशनवर आला. मी ‘समायराशी बोललास का’ असं याला वचारल ंतर तो हणाला क
तो नंतर बोलेल. आता दोघंह  तथेच शकायला असणार होती.
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ेनम ये बस यावर मा या म ांनी मला सामायराब दल खोदनू वचारायला सु वात केल . मी काय झालं त े यांना
सां गतलं. मोतीराम जे हणाला त ेऐकून मला कसंतर च झालं. तो हणाला क  मलुाखतीत माझी नवड होऊ नये, मला
अ व थ वाटावं, मलुाखतीत माझं ल  लागू नये हणनू सामायरा मा याशी मु दाम आद या दवशी तसं बोलल
असणार! पण मला काह  त ेपटल ंनाह . कशाला करेल ती असं? पण मग ती मा याशीच का बोलल ? रतनशी का नाह ?
मी उगीच ग धळात पडलो.

घर  परत आ यावर मग मी इतर वेशपर ांची तयार  करायला सु वात केल . एक-दोन वेळा समायराला फोन क न
त याशी बोललोह . तचं रतनशी बोलणं होतं का तहे  वचारल.ं तो त या संपकात आहे हणाल . मी रतनशीह  एकदा
बोललो. याने समायराला वचारल ंका असंह  याला वचारल.ं तो हणाला क  तो बोलला, पण सामायरा हो-नाह ,
काह च हणाल  नाह .
--------------------------------------

गो ट सांगता सांगता मी थांबलो आ ण बायकोला हणालो, “मग नंतर माझी आप या व यापीठात नवड झाल . तथे
आपण दोघं भेटलो… ेमात पडलो, ल न केल,ं मग…”
मला म येच तोडत बायको हणाल , “हो, हो.. पढुच ंमला मा हती आहे. श नवार  रतन भेटेलच आप याला. तु हाला
तमु या जु या दवसांचे कढ काढता येतील मग! … “
तवे यात मलु ंभकू लागल  हणत आल  आ ण आ हाला उठावंच लागल.ं

श नवार  आ ह  म ाकड ेगेलो. म ाला दसुर कड ेचांगला जॉब मळाला होता, यामळेु जा याआधी याने सग यांना
बोलावलं होता. भारतीय पा यांम ये हमखास होतं यानसुार पु ष आ ण बायकांनी आपापले घोळके केले. रतन अजनू
आला न हता. तसाह  बावीस वषानंतर मी याला ओळखू शकलो असतो क  नाह  कुणास ठाऊक.

तवे यात बेल वाजल . म ा कोणाशी तर  बोलत होता. नवे पाहुणे आत आले आ ण मी रतनला ओळखलं. रतन थोडा
पो त दसत होता. जाडह  झाला होता आ ण डो यावरचे केस बरेच वरळ झालेले दसत होत.े म ाने याची इतरांशी
ओळख क न यायला सु वात केल . मला पा ह यावर याला आ चय वाटल ंआ ण आनंदह  झालेला दसला. याने
येऊन मला मठ  मारल  आ ण माझी चौकशी करायला लागला. मी याची मा या बायकोशी ओळख क न दल .
यानेह  या या बायकोला हाक मारल .

तला दारातनू येताना बघनू मी मोठमो याने हसत सटुलो… आ ह  तघं पु हा भेटत होतो!!

बा टमोर मराठी मडंळ http://baltimoremarathimandal.org मै वष २०२१ अकं २

http://baltimoremarathimandal.org/


गतधवा
ती दु न दसल , ते हा अचानक ल ात आल ंक  त याकडे समाचाराला
जायचं राहूनच गेल.ं फार ओळख न हती पण वाटेत भेट झाल तर दोन
म नटं थांबनू थोड ंबोलणं हावं इतपत मा हती होती. त या हातात
नेहमीसार या दोन मो या कापडी पश या हो या आ ण ती झपाझप चालत
मा या दशनंेच येऊ लागल . मी थांबलेच मग.

तनं गाठलंच मला आ ण नेहमीसारखी त डभर हसनू हणाल , “'क या
आहात? कती दवसानंतर भेट झाल  आपल !” मी थोडावेळ ग प रा हले
आ ण मग तला हणाले, "मला कळालं, पण येता नाह  आल.ं आम याकडे
वृ धी होती ते हा, आ ण पढेु लगेचच बारसं, यात राहूनच गेल.ं" तनं फारसं
मनावर न घेता उ साहानं हटल,ं “चला ना घर , पल कडचे राहत ेमी. तमुची
भाजी यायची रा हल  असेल तर आहे ना मी सोबत! आ ण पायी आला
असाल तर मी धरत ेतमु या पश या. माझा ठरलेला र ावाला तु हाला घर
सोडून देईल आ ण भाड ंपण नाह  घेणार तमु याकडून.”

मला थोड ं व च  वाटू लागल ंपण ती फार आ ह क  लागल . मग सोबत
जावंच लागल.ं

तनं घर फार छान नीटनेटकं ठेवलेल ंहोतं. तनं हातपाय धवुनू कपडे
बदलले, आ ण देवाजवळ एक चंदनाची उदब ी लावल . मग मा याकडे बघनू हणाल , "चहा टाकत,े माझापण रा हलाच
आहे."

चहा तनं छान े मधनू आणला, सोबत खार , कुक ज आ ण मठर . मग चहाचा कप त डाला लावत हणाल , “मागे तु ह
मला घर  सोडलं होतं ना, ते हा कती पसारा होता घरात! आता अगद  मोजकंच सामान ठेवल ंआहे एक यापरुतं. याला
जे हवं त ेघेऊन जा हणनू सां गतलं. जे काह  लागेल असं वाटल,ं त ेन यानं वकत घेतलं.”

"हो, आपण खपू गो ट  जमवतो. संसार हटल ंक  लागतंच," मी तला बरं वाटावं हणनू हणाले खर , पण मला दसत
होतं क  ती आता शांत, नवांत आ ण मजेत आहे. प रि थती वीका न नीट राहत ेआहे. “बरं, आता नघायला हवं मला.
चहा फार छान केला होतात तु ह ,” मी हणाले आ ण उठलेच.

“तु हाला वाटेल, नवरा मेला तर  ह  इतक  मजेत कशी? तर खरं सांगू का, मला आता काह  वाटत नाह . इतक  वष मी
इतकं सहन केल,ं नको नको त ेऐकल.ं सगळे मा या वरोधात गेले, मा या त येतीचं वाटोळं झालं, पण जगलेच हो मी!
आ ण माझा नवरा, इतका तगडा गडी, अगद  त डात पाणी न पडता ाण गेले हो यांचे. आ ण माझा धाकटा द र तर
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हणाला क  हला रांडमास आल!ं दादा ऐवजी ह च का नाह  टपकल ? नसुती रोगट आ ण चपडी होती ह , आ ण आता
कशी चकाक  येतये चेह यावर, अगंावर मास चढतंय!.... पण काय क  हो, जगले मी!”

मला हे ऐकून ध काच बसला. काय बोलावं, सचेुना. मग मी हणाले, “इतर काय हणतात याचा घोर नका लावनू घेऊ
िजवाला. हळूहळू होईल सव सरुळीत.” तचे खच कसे चालतात, असं मनात आल ंपण वचारल ंनाह . नव यानं राहतं घर
सोडलं तर सगळं फंुकून टाकलं होतं, असं कानावर आल ंहोतं.

मग ती दारापयत आल . तला काह तर  खपू, आतनू बोलायचं होतं असं वाटल,ं आ ण तसंच झालं. तनं माझं मनगट
अलगद धरलं आ ण हणाल  "तु हाला वाटेल, ह  काय बोलतये, हचं डोकं बकं फरल ंक  काय? पण खरं सांगत,े अहो,
मला खपू शांत वाटतं आता. रोजचे टोमणे नाह त, मारहाण नाह . आता दोन वेळ शांतपणे आवडी माणे चहा क न पत,े
शांतपणे वतः या आवडी या, चवी या भा या क न जेवत.े भातकुल सारखा वयंपाक असतो माझा, पण ते हढा वेळ
बरा जातो. बाजारात दवसाआड जात,े भाजी आणत,े थोडथंोडं वाणसामान आणत.े नभतंय." मला काय बोलावं, सचेुना.
हात तनं तसाच ध न ठेवला होता. त या हातात काकणं न हती, सो या या दोन दोन बांग या हो या.

"तु ह  आता हणाल, माझ ेखच कसे चालतात? तर देवाला डोळे!" तनं आकाशाकड ेबघनू हात जोडले. "कुठ यातर
वारसाह कानं एक शतेीचा तकुडा मळणार होता आई या वाटचा. तर मामेभाऊ हणाला, तलुा नको असेल तर
आ हालाच वीक, आ ह  तलुा बाजारभावाइतकेच पसेै देऊ. तर मग यांना हवं तथं स या के या, आ ण यांनी पसेै
बँकेत जमा केलेत. भरपरू आहेत. म ह याचं याज खाऊन संपत नाह , तोवर दसु या म ह याचं याज जमा झालेलं
असतं."

"मलु-ंसनुा, जावई-मलुगी आले होत ेका? रा हले का दवस होईपयत?" मी काह तर  बोलायच ं हणनू बोलले.
"धाकटा आला होता, तो माझा आहे. मला दसुरेपणावर दल ना! मोठा मलुगा, आ ण  या यापाठची मलुगी आधी या
बायकोपासनू आहे. तु हाला कधी ल ात नसेल आल.ं मी कधीच भेदभाव नाह  केला, उलट धाक याला जरा कमीच केल,ं
लोकांनी बोल ूनये हणनू," ती बोलत रा हल . " दवसांचा सगळा खच आ ण तज वजी धाक यानंच के या. आता तो मला
दर म ह याला मोठ  र कम पाठवतो. मो या भावाब हणीचा मान राखतो. मी या या पशैाला हात लावत नाह , मला
माझा परेुसा पसैा आहे आता. माझा पसैा मा यानंतर तघांना सारखा मळेल असं बँकेत लहून दलंय... आ ण
धाक यानं पाठवलेला सगळा पसैा याला परत मळेल. याजासकट. याचा पसैा याला."

"मी नघत ेआता, उशीर झाला," मी हणाले. समोर एक र ा येऊन उभी रा हल . तनं मा या पश या दारापयत
आण याच हो या. र ेवा यानं या र ात ठेव या आ ण र ा वळवल .

"तु ह  आलात, खपू बरं वाटल ंिजवाला. सगळीकडून हडीस फडीस होत असायची मला नेहमी. आता एकटेपणा बरा
वाटतो." ती मनापासनू हणाल . त या डो यांत पाणी तरळल ंआ ण तनं आतापावेतो घ ट ध न ठेवलेला माझा हात
सोडून दला.
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हं टग लॉज
 बाहेर सयू आग ओकत होता. वा याची झुळूक तवेढ  अधनू मधनू उ हाची ती ता कमी
कर त होती. पण णभरच. दसु याच णी गम त पु हा वाढ होत होती. सयू मा यावर
आ यापासनू पार पि चमेकड या टेक यां या मागे गे या शवाय हे थांबणार न हत.े राजपु
मदन सहं गे या द ड-दोन म ह यांपासनू या वातावरणामळेु त होता. याला दवसभर
बारा खांबां या हवेल मधील गरम वातावरणात थांबवत न हत.े हवेल ची पि चमेकडील बाजू
जर  बर च उघडी होती, तर  णभर येणा या सखुावह झुळुक उ ण वा यापढेु फार काळ
टकत न ह या. से वका योती आ ण तची  सहेल  मो या पं याची दोर  ओढून ओढून
घामाघमू झा या हो या. यांना वाटे राजपु  मदन सहं शजेार या बागेत पाय मोकळा
करायला गेले तर यांना थोडी व ांती तर  मळेल. पण राजपु ाचा तसा काह  वचार दसत

न हता. योती ब याच वेळापासनू पं याची दोर  ओढ त होती. तने आप या सहेल या कानांत काह तर  सां गतले
आ ण ती पल कड या दालनात गेल . ती गे यासरशी दसुर से वका, परंु ी, तथे आल  आ ण तने पं याची दोर
वतः या हातात घेऊन पं याला वेग दला. यामळेु हवेल त वा याचा जोर वाढला. परंत ुगरम झुळुक मळेु वारा सखुावह

वाटत न हता. 

इत यात रसोईघरातील मु य से वका प मा तथे आल . तने चांद या तबकात ब याच कारची फळे कापनू, यांना
प धतशीरपणे सजवून आणले आ ण समोर असले या मेजावर ठेवले. दसु या हातात सरुई होती. सरुईम ये  उंची म दरा
होती. प माने सरुई ठेवल .  ती पु हा िज यातनू खाल रसोईम ये गेल  आ ण येतांना  सोबत एक पेला घेऊन आल . तोह
मेजावर सरुई या बाजलूा ठेवला व नघनू गेल . राजपु ाने खा यपदाथ ठेवले या मेजाकड ेपा हलेदेखील नाह . अ याप
राजपु ाचा जीव उ णतमेळेु कासावीस होत होता. याचे मन कुठेच लागत न हत.े

याचे मन न लाग याला तसे काह  कारण न हत.े दसुरे दवशी तो राजवा यातील आप या दोन सवंग यांसह शजेार या
जंगलात भटकंती करायला गेला. रा  फार झा यामळेु जंगलात असले या हं टगं लॉजम येच यांनी मु काम केला.
दवसभर भरपरू भटकंती के यामळेु बछा यावर पडताच या तघांचा डोळा लागला. राजपु ाची, या या सवंग यांची
खा या प याची खा तरदार  के यानंतर लॉजमधील खानसा यासह सेवकवगाने हरां यात पथा या पसर या.
उ हा याचे दवस अस यामळेु कोणालाह  आत झोप याची इ छा न हती. दवसभरा या का हल नंतर रा ी बराच थंडावा
जाणव ूलागला होता, यामळेु सेवकवग थो याच अवधीत झोपे या आधीन झाला. वर उघ या ग चीवजा मोक या
जागेवर शाह  बछाने टाकून राजपु , याचे सवंगडी के हाच झोपले होत.े पि चमेकडून येणारा वारा सखुावह वाटत होता.
थो या वेळातच प रसर शांत झाला. घनदाट अर यात काजवे तवेढे चमकत होत ेआ ण यांना आकाशात या चांद या
साद घालत हो या. लांब कुठेतर  कु याचे मधनूच भुंकणे या वातावरणाला छेद देत होत.े बाक  सगळीकड े नरव शांतता
होती.

अध  रा  उलटून गेल  असावी. इत यात दोन वाघां या डरका यांनी शांततचेा भंग केला. डरका या हं टगं लॉज या
अगद  जवळ या भागातनू ऐकू आ या. डरका या थांबतात न थांबतात  तोच खाल  झोपलेल  मंडळी मोठमो याने
“बचाव, बचाव, शरे आया है, बचाव“ असे ओरडू लागल . दोन वाघ हं टगं लॉज या हरां यात शरले, यांनी तीन चार
सेवकांपकै  एका या मानेला पकडले आ ण डो याचे पाते लवत ेन लवत ेतोच समोर या जंगलात पोबारा केला. 
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राजपु , याचे सवंगडी खाल  येईपयत दो ह  वाघ अ य झाले होत.े मानगूट पकडून नेले या सेवका या र ताचे थब
जागोजाग दसत होत.े दो ह  वाघां या हालचाल ंची चाहूल समोर या झाडीत दसत न हती.

राजपु  मदन सहं या घटनेमळेु अ यंत नराश झाला. याचे दोन सवंगडी दशरथ सहं आ ण नरेश सहं यांनाह  काय करावे
सचेुना. इत या न बड अर यात जा याची तघांचीह  ह मत न हती, परंत ु यांना ग प बसणे श य न हत.े शवेट हा
यां या त ठेचा न होता. राजपु  मदन सहंाने मनाशी काह तर  वचार केला. तो लॉज या प ह या मा यावर
सेवकाला घेऊन गेला. याला तीन मोठे टे भे तयार करायला सां गतले. वतःची व सवंग यांची हं टगं गन घेतल .
न चय क न तघेह  खाल  उतरले आ ण लॉज समोर ल जंगलात या दोन वाघांचा शोध घे याकरता नघनू गेले. टे भे 
अस यामळेु नदान थो याफार अतंरावर ल झाडाझुडपातनू वाट काढणे यांना श य झाले. दोन सवंगडी म ां शवाय दोन
सेवकह  यांना सामील झाले होत.े मदन सहंाने यांना मना क नह  त ेऐक या या मन:ि थतीत न हत.े
 
उ र रा  संपनू सकाळ हायची वेळ झाल . परंत ु या दोन वाघांचा शोध मदन सहंाला लागला नाह . सकाळ उजाड यावर
वाघ ट स पडणे श यच नाह , असे बरोबर असणा या सेवकांचे मत पडले. थोडा वेळ शोध घेऊन हं टगं लॉजवर
परत याचा न चय सवानी केला. दवसभर लॉजवर थांबनू रा ी वाघांचा न याने शोध घे याचा नणय घे यात आला.
याकरता राजपु ाने राजवा यात जाऊन आपल  वकत घेतलेल नवीन बंदकू आणल  आ ण नवडक सवंग यांना
सं याकाळी हं टगं लॉजवर ये यास फमावले. 

सं याकाळी पंधरा वीस जणांचा जथाहं टगं लॉजवर दाखल झाला. यात एक दोन जाणकार हाकारेह  होत.े यांना
जंगलाची मा हती तर होतीच, परंत ुवाघा या वा त याची संभा य ठकाणेह  यांना ात होती. यां यासोबत मोठे डफ
वाज वणारा एक धनगर सोबत चांगल  पोसलेल  बकर  घेऊन आला होता. 

रा ीचे जेवण आटोप यानंतर मदन सहंाने थो याच वेळात सग यांना तयार राहायला सां गतले. मशाल , टे भे
पेटव यात आले. धनगर डफ वाजवू लागले आ ण मदन सहंा या नेतृ वाखाल  पंधरा वीस जणांचा जथा जंगलाकडे
नघाला. दवसभरा या उ हामळेु त त झालेल  धरणी रा ी या गार यामळेु बर च थंडाव ूलागल  होती. लहान लहान
काटेर  झुडुपांना ओलांडून उघ या मदैानातनू जथाघनदाट जंगलात शरला. हातात या मशाल ंनी, टे यानी जंगल
उजळून नघाले होत.े जो तो एकमेकांना मशाल  सांभाळ याचे, सावध राह याचे आवाहन कर त होता. जथाजंगलात
खोलवर शरला तर  कोण याह  हं  ा याचा सगुावा लागेना. साधे हर ण, सांबर नजरेस पडत न हत.े डफा या
आवाजाने आ ण मशाल ं या उजेडाने जवळ असलेले ाणी लांबवर जाऊन सरु त थानाचा शोध घेत होत.े कालचे
वाघह  दसायला तयार न हत.े यांनी झडप घालनू जंगलात ओढून नेले या सेवका या खाणाखणुाह  नजरेला पडत
न ह या. 

जाणकार मंडळींपकै  वयाने पो त असलेला गज सहं पढेु आला आ ण मदन सहंाला हणाला, “राजन ! आपण हनमुान
ठ याकड ेआपला मोचा वळवायला हवा. हनमुान ठ बा घनदाट तर आहेच, शवाय वा त य करायला तो भाग अ यंत
सरु त अस यामळेु ब याच वेळा वाघांची वदळ या भागात असत.े आप याला हवे असलेले जनावर आपण ओळखू
शकू, मा  आपण हनमुान ठ याकड ेआपला मोचा वळ व यासच आप याला वाघ नजरेस पड याची श यता आहे.”

मदन सहंाला गज सहंची क पना पसंत पडल . याला ज या या पढेु क न जथाहनमुान ठ याकड ेकूच क  लागला.
हनमुान ठ यावर पोहोच यास बराच वेळ लागणार होता, कदा चत भ या पहाटेपयत त ेसव तथे पोहोचणार होत.े
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मदन सहंाला वाटले, आपला व ण  घोडा आणला असता तर एवढ  पायपीट कर याची वेळ न येती. पण ज यामधील
सग यांनाच घोड ेवापरणे श य न हत,े कारण घो यावर वार होऊन मशाल सांभाळणे, बंदकू सांभाळणे बरेच अवघड
झाले असत.े मदन सहं या वचारां या तं त असताना एक भला मोठा हरणांचा कळप उज या बाजनेू येऊन डा या
बाजकूड ेससुाट वेगाने गेला. यातील काह  हरणे थोडे अतंर गे यावर थांबल  आ ण मागे वळून ज याकड े“हे आगंतकु
कोण आहेत?” या अ वभावात पाहू लागल . थो या वेळाने तीह  ससुाट वेगाने पळाल  आ ण कळपाला जाऊन मळाल .
डा या बाजलूा एक झरा होता, झ याचे पाणी एका ठकाणी साचले होत,े तो कळप बहुदा पाणी प यासाठ  झ याकडे
नघनू गेला असावा. 

मदन सहं आ ण जथाजथागज सहं िजकड ेनेईल तकड ेजाऊ लागले. त ेथो याच वेळात हनमुान ठ यावर पोहोचणार
होत.े थो याच वेळात पहाट होणार होती याचा अदंाज झ बणा या गार वा यामळेु  सहज येत होता. उंचीवर अस यामळेु
हनमुान ठ यावर पोहोचताच थंडगार वा याची जाणीव होऊ लागल . 

गज सहं अचानक थबकला, तसे ज यातले सगळे जण या या मागे थांबले. हनमुान ठ या या डा या कपार त दोन
ठकाणी यांना काह तर  चमकतांना दसले. टे याचा काश यांनी टे भा खाल  क न कमी के यानंतर दोन वाघांचे
चार डोळे अधंारात चमकतांना दसत होत.े मदन सहाला वाटले, हे वाघ काल  हं टगं लॉजवर ह ला चढवणारे तर
नसावेत? गज सहंाने सग यांना सावधपणे पढेु सरक या या सचूना द या. मदन सहंासह पणू जथासावध गर ने
पावले टाक त पढेु पढेु सरकू लागला. ज यातील सगळे एकमेकांम ये श य तवेढे कमी अतंर ठेवनू चमकणा या
डो यां या दशनेे सरकू लागले. परंत ुकाह  वेळातच ते चमकणारे डोळे दसेनासे झाले. यामळेु सग यां या मनात
भीतीचे काहूर माजले. मघाशी या ठकाणी वाघ आहेत असा अदंाज होता, या ठकाणाहून वाघ दसेनासे झाले, मघाशी
चमकणा या डो यां या ठकाणी आता काह ह  दसत न हत.े 

गज सहंला वाटले हनमुान ठ या या मागून लपत छपत त ेज यावर ह ला तर करणार नाह त ना? णभरच या या
मनात हा वचार आला. एव या मो या ज यावर वापद ह ला करणार नाह  असे याला वाटले. जथा वाघांचे डोळे या
ठकाणी चमकत होत े या ठकाणी पोहोचला, परंत ु यांना वाघा या लद शवाय तथे काह ह  नजरेला पडले नाह .
अवतीभवती शोधाशोध क नह  यां या वा याला नराशा आल . ज याने पु हा हं टगं लॉज कड ेजा याचे ठर वले.
हं टगं लॉजवर पोहोच यास यांना उजाडणार होत.े 

बरेच अतंर चालनू झा यावर ज याला मघाशी हरणांचा कळप पाणी यायला या झ याकड ेगेला होता तो झरा पु हा
नजरेला पडला.  उ हाळा अस यामळेु झरा आट यात  जमा होता. एका ठकाणी थोड ेपाणी श लक अस यामळेु
जंगलातील व य वापदे तथे आपल  तहान भाग व यासाठ येत. सकाळी आ ण सं याकाळी यांचा वावर हमखास
झ या या भोवताल  असे. जथा झ या या अगद  जवळ आला. याबरोबर तथे आप या कुटंु बयांबरोबर दबा ध न
बसलेले वाघाचे जोडपे एकदम सावध झाले आ ण ज या या पढेु चालणा या एका सेवकावर दो ह  वाघांनी झडप घालनू
याला खाल  लोळवले. या अनपे त ह यामळेु मागून येणारे लोक भयभीत झाले. त ेमागे पळू लागले, पण मदन सहं
सावध होता. याने डो यांचे पात ेलवत ेन लवत ेतोच आपल नवी बंदकू साव न यातनू दोन तीन फैर  वाघा या
जोड यावर झाड या. बरोबर असणा या माणसांना सांभाळून, कमी काशात अचकू अदंाज घेऊन वाघावर नशाणा साधणे
तसे अवघड होत.े मदन सहंाने झाडले या दो ह  फैर  वाया गे या, मा  यामळेु वाघांची घाबरगुंडी उडून यांनी धमू
ठोकल . यां या बरोबर यांचे दोन ब चेह  होत,े हे नंतर ल ात आले, कारण वाघाची जोडी िजकड ेपळाल  तकडे हे ब चे
देखील जीव घेऊन पळत सटुले. णाधात दो ह  वाघ झाडीत अ य झाले, परंत ुब चे यां या धाव या या कमी
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वेगामळेु मागे पडले. यात या यात झ या या कडनेे धावताना एक ब चा झ या या पा यात पडला, यामळेु याचा
धाव याचा वेग अजनू कमी झाला. तो पयत मदन सहं या या जवळ पोहोचला.

याने या ब याला चटकन उचलनू घेतले. पा यात पड यामळेु त ेबरेच भांबावले होत.े म ाकड ेअसले या छ ा या
गोणपाटात मदन सहंाने याला टाकले आ ण त ेगोणपाट सेवकाकडे दले. प लाचा मांजर या प लासारखा बार क
आवाज येत होता. दो ह  वाघ पाहता पाहता नसटले. यामळेु ज यातल  मंडळी बर च नाराज झाल . यांनी हळहळ
य त केल . मघाशी वाघाने ह ला केलेला पढु या आघाडीतील सेवक बराच जखमी झाला होता. या यावर तातडीने
उपचार करणे मदन सहंाला गरजेचे वाटले, याने याला काह  म ांसोबत पढेु पाठ वले. क ब या या मो या पेटा यात
वाघा या प लाला हं टगं लॉजवर ठेव यात आले. मु कामी आलेले राजवा यातील लोक आ ण गावातल  इतर मंडळी 
गावाकड ेपरत फरल . मदन सहंाचा आजह  राजवा यावर परत याचा वचार न हता, आजचा दवस एक याने व ांती
यायची आ ण या वाघांचा बंदोब त के या शवाय परतायचे नाह  असे मदन सहंाने मनोमन ठरवले. या शवाय याला
व थता मळणार न हती. 

दोन दवसानंतर पौ णमा होती. पौ णमे या टपरू चांद यात चांगला फास अडकवून या दोन वाघांचा खातमा  करायचा
असे मदन सहंा या मनात होत.े मदन सहंाने तसा नरोप आप या म ांना, दशरथ सहंामाफत कळ वला.
दशरथ सहंांबरोबर याने नरेश सहंाला दसु या दवशी लॉजवर मु कामी बोलावले. हं टगं लॉज राजवा यापासनू अवघे
पांच मलैा या अतंरावर होत.े 

दोन दवस खा या प यात, आरामात घाल व यानंतर नधा रत दवशी राजघरा यातल  त ण लॉजमधे सं याकाळ
हो याची वाट पाहत होत.े दर यान या काळात मदन सहंाने पाणवठा असले या झ या या ठकाणी एका म यम मो या
झाडावर मचाण बांधनू घेतले होत.े मचाणावर चार पाच जण आरामात बस ूशकतील अशी याची मजबुती होती. 

पवूकड ेचं ोदय होताच जंगल चं ा या काशात हाऊन नघाले. सं याकाळ टळून गे यामळेु हवेत गारवा आला होता.
अ याप पि चमेकडून येणारा वारा गरमच होता. हं टगं लॉज या बाहेर तीन काठेवाडी, उमदे, पांढरे शु  घोड ेस ज
ठेव यात आले होत.े वा याशी पधा करणारे घोड े यां यावर टांग मारताच वायवेुगाने धाव यास स ज होत.े मदन सहं
या या म ांसह हातात बंदकू घेऊन लॉज या बाहेर आला, या या मागोमाग याचे म ह  मो या आ म व वासाने
लॉज या पाय या उत न यां या घो यांजवळ आले. मदन सहंाने या या व ण घो यावर थाप मारताच याने अगं
शहा न याला तसाद दला. मदन सहंाबरोबरच दशरथ सहंने आ ण नरेश सहंने यां या घो यावर थाप मा न यांचा
आ म व वास वाढवला. तघेह  आप या घो यावर वार होऊन नयोिजत थळी पोहोचले. हे थळ अनभुवी
गज सहं या स याने नवडले गेले होत.े गज सहं वाघाची शकार कर याक रता अ या पंच ोशीत स ध होता.
याने एक भले मोठे बोकड आणनू नयोिजत थळाजवळ एका झाडाला बांधनू ठेवले होत.े या बोकडाचा दोर लांबलचक
होता, या योगे याला चर यासाठ  मोठा प रसर उपल ध होईल, परंत ुरा ी या वेळी जंगलात असे एकटेच कां बांधनू
ठेव यात येत आहे हे बहुदा या बोकडाला समजले असावे, याचे चर यात  ल  न हत.े या या डो यांत भीती आ ण
क णा सामावलेल  प ट दसत होती. 

चं  बराच वर आला होता. मदन सहं या या नयोिजत थळी पोहोचला. तथे आधीपासनू हजर असले या सेवकांपकै
तघांना यांनी यांचे घोड ेहवाल  केले तसे त ेसेवक घोडयावर वार होऊन हं टगं लॉज कड ेरवाना झाले. मदन सहं आ ण
याचे म  मचाणावर चढून थानाप न झाले आ ण परवाची वाघाची जोडी बोकडाचा फडशा पाड यासाठ  के हा येते
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याची वाट पाहू लागले. म यरा  उलटून गेल  होती, परंत ुप रसरात काह ह  हालचाल दसत न हती. आप या आखीव
योजनेला यश येत ेक  नाह  अशी शंका मदन सहंाला येऊ लागल . चं  पि चमे या बाजलूा झुकला होता. अजनू तर
सगळीकड ेशांतता होती. गज सहं या बोल यात असे आले क   जर जनावर तीन चार मलैा या प रसरात असेल तर ते
बोकडा या वासाने जवळ येईल, अ यथा नाह . त ेआसपास या प रसरात नाह  क  काय अशी शंका मदन सहंा या मनात
आल . जर असे असेल तर आजचे य न फोल ठरले असे हणावे लागेल. 

पहाट  झाल . मचाणावर रा  काढून काह च हातात पडले नाह . मदन सहंाला प ह या दवशी यश आले नाह  हणनू
याची उभार  कमी झाल  नाह . मचाणाव न उतरताना तो हणाला,”ठ क आहे ! आज रा ी पु हा हाच योग क ,
यासाठ  आज हं टगं लॉजवर सगळे राहतील. दवसभर खाऊ पऊ, आराम क  आ ण रा ी पु हा याच काम गर वर हजर 
होऊ.” या या म ांनी याला संमती दशवल . सेवक यांचे घोड ेघेऊन मचाणाखाल  उभे होत.े झाडाव न उत न यांनी
हं टगं लॉज कड ेकूच केल . 

दवसभर भरपरू आराम झा यामळेु सगळे ताजेतवाने होत.े मदन सहं या या म ांसह आ ण सेवकांसह पु हा काल या
मचाणाकड े रवाना झाला. सेवक वरेने परत फरले आ ण मदन सहं या या साथीदारांसह मचाणावर थानाप न
झाला. काल यापे ा आज हवेत गारवा वाढला होता. वातावरण उ साहवधक होत.े मचाणावर सगळे थानाप न होतात न
होतात तोच यांना पि चमेकडील  टेक यां या मागून वाघा या डरका या ऐकू येऊ लाग या. डरका या थांबत न ह या.
काह  वेळा या जवळ तर काह  वेळा लांब ऐकू  येत हो या. थोडा वेळ शांततते गेला आ ण पु हा डरका या कानांवर पडू
लाग या, यावेळी या ब याच जवळ अस याचा भास होत होता. मचाणावर ल सगळे स ज होत.े सग यांची नजर खाल
लांबच लांब दोराला बांधले या बोकडावर होती. बोकड डरका यांनी भयभीत झालेले दसत होत.े त ेथरथर कापत
अस यासारखे वाटत होत.े  चं ा या काशात जंगल हाऊन नघाले होत,े मशाल या उजेडाची गरज भासत न हती. 

इत यात झुडपाव न  लांब उडी घेऊन वाघ बोकडासमोर येऊन उभा रा हला. ती कदा चत माद  असावी. तला
मचाणावर ल माणसांचा वास आ यामळेु ती पढेु ये यास धजावत न हती. त या पाठोपाठ दसुरा वाघ ती होती या
ठकाणाहून तशीच उडी मा न आला. णाधात मदन सहंाने बंदकु या फैर  झाड या. अचकू नेमबाजी मळेु माद  जागीच
कोसळल . दसुरा वाघ मदन सहंा या बंदकु या ट यात आला, परंत ु याला गोळी वम  न लाग यामळेु तो जंगलात पळून
जा यात यश वी झाला. तो णाधात दसेनासा झाला. मदन सहंा या अदंाजा माणे या या िज हार  गो या लाग या
असा या, पण तो या अव थेतह   नसटला. मदन सहंा या म ां या अदंाजा माणे तो थोड ेफार अतंर गे यावर
कोसळला असावा आ ण कदा चत गत ाण झाला असावा. परंतु याचे नेमके काय झाले हे न कळ यामळेु कोणीह
मचाणा या खाल  उत  नये असा नवाणीचा स ला मदन सहंाने दला आ ण यांनी रा हलेल  रा  मचाणावर घालवल .
वाघा या जोड याबरोबर असणारे दसुरे प ल ू तथेच घटुमळत होत,े याने आप या मतृ आईकड ेजवळ जाऊन पा हले
आ ण तथेच चकरा मारणे पसंत केले. बोकडा या अगंावर एक ओरखडा देखील न हता. 

सकाळी मदन सहं या या म ासह मचाणाव न उतरला. याने जखमी वाघाचा शोध घे याचे ठरवनू वाघ या दशनेे
गेला होता तकड ेआप या म ासह कूच केले. घनदाट झाडीम ये शोधाशोध के यानंतर ब याच वेळाने यांना तो वाघ
मतृ झालेला आढळला. काह  जणांनी वाघाजवळ जाऊन तो िजवंत तर नाह  ना  याची खातरजमा क न घेतल  आ ण
सगळे मचाणाकड े नघाले. 
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ए हाना सेवक घोड ेघेऊन हजर झाले होत.े सग यां या चेह यावर सावज घेर याचा आनंद होता. आठ दवस रा ं दवस
केले या मेहनतीला यश आले होत,े यात मदन सहंाचा सहंाचा वाटा होता. वाघाचे प ल ूया धामधमुीत पार भेद न गेले
होत.े त ेएका झुडपामागे लपनू बसले. सग यांनी याची शोधाशोध क न याला हुडकून काढले, पण या या जवळ
जाताच त ेलांब पळून गेले. या याशी पधा कर यात कोणीच तरबेज न हत.े शवेट  दशरथ सहंने याला मो या
शताफ ने पकडून याला छ ा या गोणपाटात टाकले आ ण सग यांनी हं टगं लॉजकड े कूच केले. दपुार  राजधानीतले
बरेच हौशी ी, पु ष वाहनांनी मचाण होत े तथे आले. सं याकाळी सेवक ठार मारले या वाघांना घेऊन राजधानीत
पोहोचले. 

मदन सहं दोन वाघा या प लां या संगोपनाम ये य असायचा. प ह या दोन तीन दवशी  प लांनी कशालाह त ड
लावले नाह . माणसे पा हल  क  ती लपनू बसायची, पण चौ या दवशी यांना बकर चे दधू पाज यात मदन सहंाला यश
आले. मांजर अथवा मांजर ची प ले यांना पाहून लांब पळून जात असत. एवढेच काय, राजवा यात या से वका देखील
यांना घाब न एका बाजलूा होत, परंत ु थो या दवसातच राजवा यात या सग यांना यांची सवय झाल . कु यांचे
भुंकणे ऐकून मा  प ले अजनूह  भयभीत होत होती. कंबहुना, कु ी दसल  क   प ले कुठ या तर  आडोशाला जाऊन
बसत. काह  दवसानंतर यांची भीती कमी झाल . 

मदन सहंाने हौसेने यांची नावे राम आ ण ल मण ठेवल . आपापसात दंगाम ती, सेवकांबरोबर म ती कर यात यांचा
बराच वेळ जात असे. मदन सहंाने यांना मो या न हाने मांसाहार  अ न यायचे नाह  असे ठरवले होत.े 
पाहता पाहता बछ यांची जोडी बर च मोठ  झाल . प ह यांदा यांना पाहणार  य ती भऊन दोन पावले मागे सरकत.
बछड ेएखा या अनोळखी माणसाकड ेजाऊ लागल  हणजे या माणसाची भंबेर  उड.े दरबारात या बहुतकेांना यांची
सवय झाल  होती. मदन सहं कधी कधी यांना घेऊन मु य र याव न चाल ूलाग यास पाहणा यांची गद  उड.े कु ी
यां यावर लांबनू भुंकत, पण याचा फारसा प रणाम जोडीवर होत नसे. यामानाने बछड ेबरेच माणसाळले होत.े एखादे
वेळी यां यातल  ज मतः असलेल  हं  वृ ी उफाळून येई, अशा वेळी यां याबरोबर कसा यवहार करायचा हे
मदन सहंाला चांगले मा हत होत,े तो यांना थो याच वेळात शांत कर . 

काह  दवसानंतर बछ यां या जोडीला हवेल मध या एका हॉलमधून बाहेर ये यास बंद  कर यात आल . कारण यां या
वागणकु त नसै गक ू रतचेी वाढ झा याचे जाणव ूलागले होत.े त ेआता पणू वाढ झाले या वाघाएवढे दसत होत,े
यामळेु मदन सहं अल कड े यांना जंगलात सोडून दे याचा गंभीरपणे वचार कर त होता. 
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पुरणपोळी
होळी आल  क  परुणपोळीची आठवण येत.े लहान असताना आईला परुणपोळी
करताना पहात असे. त या या परु सार या फुगणा या पो या पाहून मजा वाटे
आ ण मला अशी करता येईल का असा  न मनात येत असे. शाळेत जायला
लाग यानंतर परुणाने भ न पठाचा गोळा कर याचे काम माझ ेअसे. परुण मऊसतू
झाले क  पो या छान होतात हे वा य कायम ऐकत आले आहे. याकाळी परुण
पा यावर वाटत असत. आता य-ू यबू वर खपू काह  पहायला आ ण शकायला
मळत.े मा या संसारात सरुवातीला आ हा दोघांसाठ , नंतर मलुांसाठ  आ ण आता
परत आ हा दोघांसाठ  परुणपोळी करताना जु या आठवणी दाटून येतात. अजनूह
डाळ शजवताना शंका मनात डोकावतात. असो!

सामान:

एक वाट  (त सम माप) चणा डाळ
एक त ेद ड वाट  कसलेला गूळ
एक त ेद ड वाट  मदैा पीठ
अधा चमचा वेलची पावडर
अधा चमचा हळद, डाळीत घालायला
अधा चमचा मीठ, पठात घालायला

कृती:

१. डाळ नवडून आ ण दोन तीन वेळा धवुनू घेणे. ेशर कुकरम ये धतुलेल  डाळ आ ण यात हळद (हवी अस यास)
घालणे. कोणी थोड ेमीठह  घालतात. यात ३ वा या गरम/कडकडीत पाणी घालनू ५-७ श या झा यावर कुकर बंद करणे.
येक घर  शज यासाठ  श यांचे माण वेगळे असू शकत.े झाकण काढ यावर डाळ गाळून घेणे. गाळलेले पाणी

आमट  (कटाची आमट ) करत अस यास ठेवणे. डाळ परत कूकरम ये घालणे आ ण यात गूळ घालनू मंद व तवावर
ढवळत राहणे आ ण पोटॅटो मॅशरनेने मॅश करत राहणे. डाळीचे दाणे राहू देऊ नये. यात वेलचीपूड घालनू गोळा होईपयत
ढवळत राहणे. डाऊल परुणात उभे रा हले क  परुण तयार झाले समजावे.

२. मै यात मीठ आ ण दोन तीन चमचे तले घालनू पा याने मळून घेणे. पठाचा गोळा मऊ आ ण लव चक झाला पा हजे.
गोळा झा यावर यात व न तले घालनू मळत रहाणे. पठाचा गोळा तले शोषनू घेईल. जा त तलेाने पो या मऊ होतात.
ग हा या पठा या परुणपो या कर याची प धत आहे पण मला मै या या पठा या पो या जा त मऊसतू होतात
हणनू आवडतात.
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३. परुणाचा गोळा पठात भ न तांदळा या पठावर लाटणे. गोळा ग हा या पठावर लाट यास पोळी कडक होत.े
गो याचे त ड पणूपणे बंद झाले पा हजे. (ह  कृती मोदक भरतो तशीच करणे).  पोळी कोणी कागदावर लाटतात तर कोणी
पोळपाटावर लाटतात.

४. मंद आचेवर, सपाट त यावर कंवा नॉनि टक त यावर पोळी भाजणे. काह  गृ हणी त यावरच पोळीला तपू लावनू
चौपदर  घडी करतात तर काह  तशीच पोळी या ड यात ठेवतात. तु हा सगुरणींची आपापल  प धत असेल. मा  परुण
मऊसतू होणे हे उ म परुणपोळीचे मम आहे!

Happy Belated Holi!
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