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सपंादक य
नम कार मंडळी,

सकेडा! दर सतरा वषानी झुंडीने ज मणारे आ ण पढुची पढ  ज माला घाल याचे
कत य क न पु हा मातीत वल न होणारे जीव. गेला म हनाभर येक झाडांवर
यां या जाह र सभा भरत हो या. काह  सभांम ये समहूाने चप यांचा गजर लयीत
होत अस यासारखा वाटे, काह  सभांम ये एकामागोमाग एक घोषणा होत अस याचा
भास होई, तर काह  सभांचा अनाग द  कारभार असे. सके यां या स तदशवा षक
सभा आटोप यामळेु आता प रसर कसा शांत झाला आहे. सकेडा सतरा वषानी बाहेर
आले, आ ण आपण माणसेह  समुारे सतरा म ह यांनी अ धक मोकळेपणाने घराबाहेर
पडू लागलो आहोत, इतरांना भेटू लागलो आहोत. अजनूह  लसीकरणा या मो हमेला
देशभरात हणावा तसा तसाद नाह . देशातल  न मी जनता अजनूह  लस घे यास
तयार नाह . भारतातह  लसीकरणाचे माण ४-५ ट यां या वर गेलेले नाह . यात
आता डे टा- हे रयंटची कुणकुण आहे. तर ह  लस घेतले यांना धोका कमी
अस यामळेु लोक आता बाहेर पडत आहेत. ‘बामम’ंने आयोिजत केले या
उ हाळी-सहल लाह  चाळीस-प नास कुटंुबांनी हजेर  लावल . नसगर य प रसरात
ग पा, भ या, खेळ, न या ओळखी, मद , खाणे- पणे आ ण आई म असा भरग च
काय म असले या सहल म ये सवानी म त मजा केल . या सहल चे नवडक फोटो
संपादक या या शवेट  जोडले आहेत. या सहल ची मजा अनभुव यासाठ पावसानेह
दोनदा हजेर  लावल . यावेळी सा ा ी शदेंने काढलेले धुंद वातावरणाचे काश च
या अकंा या मखुपृ ठासाठ  नवडले आहे.

या अकंाम ये कथा, क वता आ ण अनभुव वाचता येतील. ‘केसर’ आ ण ‘गाईड’ या
कथा, ‘ कमची’ आ ण ‘ न आ ण फ़ॅशन’ हे ल लत-अनभुव, तसेच ‘पँडे मक’ ह
बाललेखकाने ल हलेल  क वता व एक अनवुा दत क वता या अकंात आहेत.
‘कलाकार ओळख’ सदरांतगत ‘केदार सळेु’ या संगीत ेमी कलाकाराची ओळख क न
घेऊ. पाककृती या सदरांतगत ता या फळां या पाककृतीं या आवाहनाला तसाद
देणारा ‘फळं आ ण संपवासंपवी’ हा लेखह  या अकंात वाचा. मराठ  कला मंडळाचे
‘ हतगुज’ आ ण आप या ‘मै ’दर यान सा हि यक देवाणघेवाणीची परंपरा आहे.

मै या या अकंाम ये नी लमा कुलकण  यांनी ल हलेले ‘ल णीय महे वर’ हे वासवणन 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 ऑ टोबरअखेर स का शत होईल. तोवर गणपती आ ण नवरा  संपनू दवाळी काह  दवसांवर येऊन
ठेपलेल  असे. गणपती आ ण देवीसाठ  तु ह  कोणता नवेै य करता? गणपतीसाठ  तु ह  उकडीचे मोदक करता क
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तळणीचे? नवरा ात परुणा या पो या करता क  इतर प वा ने? पढु या अकंासाठ  गणपती आ ण नवरा ात
नवेै यासाठ  केले या पदाथा या पाककृती आ हाला लहून पाठवा. प वांनां या 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. तु ह एखाद  कला जोपासत असाल तर कलाकार ओळख
सदारांतगत तमुची मा हती आ हाला पाठवा. या उ हा यात वासाचे बेत तु ह  आखले असतील तर तमुचे वासवणन
आ हाला लहून पाठवा. शवाय नेहमी माणे कथा, क वता, अनभुव, लेख आ ण च ांचेह  वागतच आहे. पढु ल
अकंासाठ चे सा ह य १५ ऑ टोबरपयत editor@baltimoremarathimandal.org या प यावर पाठवा.

पढु या म हनाअखेर स शाळा सु  होतील. अनेक मलेु समुारे द ड वषा या ऑनलाईन श णा या अनभुवानंतर शाळेत
य  जातील. म -मै णींना, श क- श कांना य  भेटतील. आप यापकै  अनेक पु हा ऑ फसात जाऊ लागले

असतील वा जाऊ लागतील. यात डे टा- हे रयंट वा पु हा साथ ये याचा य यय येऊ नये हणनू आ ण जीवन
पवूपदावर ये या/राह यासाठ  सवाना शभेु छा!

मखुपृ ठ: बामम ंउ हाळी सहल त पावसाचा सहभाग
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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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ीन आण फॅशन
" काय!" ढॅण ढॅण ढॅण कॅमेरा पु हा पु हा त या चेह यावर जात होता. जसं
काह  प ह यांदा ती “ काय” हणाल  ते हा तु ह  फोनकडे बघत असाल, तर
'इकड ेल  या' हणनू मोठा आवाज आ ण हा बघा रटेक. जवळपास दोन
वषानी माझी मराठ  मा लकांशी पु हा गाठ पडत होती आ ण पु हा एकदा
न याने मला 'बापरे! हे असले कपड ेआ ण दा गने रोज कोण घालनू बसतं?'
असा न पडला होता. ना यका आ ण खलना यके या भू मकेत दोन वषापवू
हो या याच अ भने ी हो या. खलना यका प ह यापासनूच भरपरू मेकअप
केलेल  अस याने मेकअप बजेटमध या वाढ खेर ज त यात बदल न हता.
ना यकेची दोन वषापवू ची साधी बार क जर या काठाची साडी आ ण
ग यातला छोटा नेकलेस + मोठं मंगळसू  जाऊन जरा भरजर साडी, तचे

मोठं मंगळसू  आ ण आता चांगल ंठसठशीत ग यातलं आलं होत. गे या म ह यात फोटो पाठवनू आईने 'तलुा हवंय
का' हणनू वचारलेल ंत ेग यातलं हेच होतं तर! दरवष नवीन दा ग यांची फॅशन आता मराठ  मा लका आणतात
असं दसतंय! मा लकां या यशाचं, लोक यतचें हे तीकच हणायला पा हजे. एकंदर मराठ  म यमवग यांम ये
आलेल  सबु ा या या अनेक पट ंनी वाढून सामा य कुटंुब हणनू मराठ  मा लकांम ये दसायला लागल  आहे. Not
failure, but low aim, is the crime असं लहानपणी सांगायचे. याला अनसु न म यमवग य कुटंुब हणजे काय
यासंदभातले नवे-जनेु आडाखे low aim हणनू यागून स या या मा लका मोठ  व न बघायला लाग या आहेत.
घरोघर  आवडीने ब घत या जाणा या या मा लकांमळेु यात या कप यां या, दा ग यां या फॅशन या लाटा
अधनूमधनू येत असतात. सनेमा अथातच या वषयात मा लकांपे ा कोसभर पढेुच आहे.

स र या दशकातले सनेमे आ ण फॅशन हट यावर बेलबॉटम पॅ ट घातलेल  झीनत अमान, मनी सेमधल  नीतू
सगं आ ण मोठे डोळे आ ण यावर भलामोठा मेकअप केलेल श मला टागोर आठवत.े सग या ना यकांचे केस
बहुतके डो यावर बार क उशी बांधनू यावर बांधले जात. डो यावर हे मोठं डबोल ंघेऊन कशा वावराय या, नाचाय या
याचं मला आ चयच वाटतं. सामा य माणसू हणनू याचे सनेमे आजह  आवडीने ब घतले जातात या अमोल
पालेकरां या सनेमांम येसु धा या बेलबॉटम पॅ ट आ ण भडक रंग दसतात. यावेळची पा चा य जगातल
फॅशनसु धा याच कारची होती. आप याला आता वाटतं क जग जवळ आल,ं पण च पट े ात काम करणा या
उ चव गयांचं जग कदा चत ते हाह  जवळच असेल.

ऐंशी या दशकात फॅशन जरा ज मनीव न चालणार  होती. म ड कटमधल मनेै यार कया मधल  भा य ी,
शफॉन या साडीतल  ीदेवी कंवा टेजवर थरकणार पण बाक या यात साधे कपड ेघातलेल  तजेाबमधल
माधरु  असो.न वद या दशकापासनू करन जोहर, संजय ल ला भ साळी, यश चो ा बॅनरचे भ य द य सनेमे यायला
सु वात झाल . मग काय, लांब या लांब पदर, ओढणी सांभाळून पाळणार  ना यका, बफातसु धा केवळ साडी नेसनू
आनंदाने गाणार  ना यका, घोळदार कपड ेघालनू नाचणार  ना यका दसायला लागल . आज या अनेक सनेमांम ये
भरजर , घोळदार, चापून-चोपून, ट चभर अशी सव वशषेणे लावता येतील असे कपड ेअसतात.
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स र या दशकातले भडक, गडद कपड ेअसोत, ऐंशी या दशकात या चापून चोपून नेसले या सा या, पंजाबी से
असोत वा अल कड या काळातले घालनू न घात यासारखे कपडे असोत त ेवापराता ये याजोगे अस या शवाय
सामा यतः फॅशन हणनू बाजारात येत नाह त. आठवा 'जतुे दो पसेै लो' गा यात माधरु ने घातलेला पांढरा घोळदार
घागरा आ ण हरवा लाउज आ ण दपु टा. या वष  हे असे कपड ेघातले या ब याच मलु  ब घत याचं मला प ट
आठवतंय. याच सनेमातला लाल से आ ण 'पेहेला पेहेला यार है' गा यात माधरु ने ग यात घातलेला मो याचा
नेकलेस मा या दोन वेगवेग या मै णींना दवाळी न म मळाला होता.

Devil wears Prada सनेमाम ये फॅशन या जगातल  राणी Meryl Streep फॅशन जगतात या नव या Anne
Hathaway ला हणत े'तलुा असं वाटत असेल क  कपड ेकाह फार मह वाचे नाह त. पण हा त ूघातलेला नळा वेटर
नळा नाह , टरकॉईस नाह , लॅ पस नाह  तर से लअन रंगाचा आहे.' मग फॅशन या जगात से लअन रंगांचे कपडे
कोणी आ ण कधी आणले आ ण मग काह  वषात हा रंग कसा सामा य दकुानांत आला याचं वणन ती करत ेआ ण
हणत े'तलुा वाटत असेल मी फॅशन या जगापासनू मु त आहे पण हा वेटर फॅशन या जगात या मा यासार या

अनेकांनी मळून तु यासाठ  नवडला आहे.’

च पटात काय कंवा मा लकांम ये काय, कुठ या फॅशन येणार हे कोण ठरवत माह त नाह , मा  फॅशनचा सार
सवसामा यांपयत या मा यमातनू होतो हे न क . आपण जर  तसे या तसे कपड ेवापरले नाह त तर  दकुानात कंवा
अमॅझॉनसार या बाजारात काय उपल ध असेल हे कुठेतर  या डवर ठरत असणार. आपण छो या/मो या
पड यावर या फॅशन यापासनू फार लांब नाह  हेच खरं.

जाता जाता आणखी एक. ‘नवर  मळे नव याला’ सनेमात आशालता वाबगावकर फकट रंगा या सा या, यावर
सगळीकड ेनाजकू फुलापानांची न ी आ ण साडी या फकट रंगाला मॅ चगं लाउज अशा वेषात आहेत. सनेमा
बघताना मला लहानपणी आपण कसे सरु त, कसल ह  चतंा, काळजी नसलेले, आनंदात होतो असं एकदम
वाटायला लागल.ं हणजे काह  व श ट आठवण आल  असं नाह पण अचानक आठवल ंआपण कसे छान आनंदात
होतो. या काळातले बाक चे सनेमे बघताना असं वाटलं न हत.ं मग ल ात आला मा या लहानपणी माझी आई,
काकू अशा कार या सा या नेसत असत. नकळतच मला याची आठवण झाल . फॅशन हणजे व श ट काळातले
व श ट कपड ेअसा अथ घेतला तर यात वास आ ण चव यासारखीच गतकाल व हलता (nostalgia) जागतृ
कर याची ताकद आहे हे न क .
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िकमची
यावष  मा या उ हाळी क पासाठ  को रयन कमची बनवायचं ठरवल.ं याआधी या
पदाथाब दल मी सनेमात आ ण  यू यबू ि हडीओवर पा हल होतं. कमची आ ण ती पण
हेिजटे रयन कमची क न बघयूा अशी इ छा खपू दवसांपासनू होती. वयंपाक आ ण
वयंपाकघरातलं तसं हटल ंतर मला फार काह  माह त नाह . पण कमचीसारखा
चटकदार आ ण च व ट पदाथ खा याची ओढ लागल  आ ण क नच पाहावं असं ठरवल.ं
कमची हणजे भा यांत मसाले घालनू आबंवलेला पदाथ आहे. पारंप रक  कमची हा
मांसाहार   पदाथ असतो.  महारा ात जसा तपू-मेतकूट-भात तसा को रयात कमची आ ण
पांढरा भात असा बेत असतो असं हणता येईल.

कमचीच ंसा ह य वकत घे यासाठ  आ ह  एका को रयन कराणा दकुानात गेलो. नापा कॅबेज, चकट तांदळाचे पीठ,
गाजर, डकैोन रॅ डश आ ण इतर सा ह य लगेच मळालं, पण गोजगुा  (को रयन मरचीचे ले स) आ ण गोचजूग
(को रयन मरची पे ट) शोधणे ह  तारेवरची कसरत होती. पु हा पु हा गूगलवर याचं च  पा हल ंआ ण नावाचं पे लगं
वाचल,ं पण गोचजूग चा प ा लागत न हता. शवेट  इ हटर रपोट तयार करत असलेला एक टोअर मॅनेजर एका
ोसर  आईलम ये आढळला.   याला आ ह  गोचजूगचा प ा वचारला. याने टॅबलेटवर बघनू गोचजूग शोधनू आम या

हातात याचा पडुा दला. पण हा पडुा गुगलवर पा हले या च ा माणे न हता. मनात शंका आल  आ ण पु हा गोचजूग
शोधायचा य न केला. शवेट  एकदा पु हा या मॅनेजरला अ या टोअरम ये शोधनू, ध न वचारल ंआ ण शंका दरू
केल .  याने दलेल ंगोचजूग आ ह  वकत घे याचं ठरवल.ं

याच सं याकाळी आम या घर  जेवणात आणखी एक नवीन को रयन पदाथ असणार होता - याचं नाव तओेक बो क.
तांदळा या पठापासनू तयार केले या राईस के स वा अ तशय जाड शवेयांचे तकुड े हणजे तओेक बो क. यासाठ चे
सा ह य घे याची कसरत पण चाल ूहोती. दोन वेग या पदाथासाठ
दोन नरा या या या खशात ठेवनू आ ण त ेिज नस शोधनू खपूच
वतैाग आला होता. यात भर हणजे फेस मा क, च यावर जमा
होणार  वाफ आ ण दकुानातल  गद ! शे फवर ठेवले या येक
सा ह यावर को रयन लपीम ये काह तर  ल हलेल ंहोतं आ ण
इं जी अ र सापडणं दु मळ होतं. हणजे तो आणखी एक ास!
आ ह  एक तास गोचजूग आ ण राईस के स शोध यात घालवला.
शवेट  राईस के स रे जरेटेड शे फम ये सापडले. या टोअर
मॅनेजरचे आभारच मानले पा हजेत! या अनभुवाव न आ हाला
भारतीय कराणा दकुानात िज नस शोध यात हरवले या कुणा
दसु या देशातील लोकांना पवू  आ ह  मदत नाह  केल हणनू
आज हे असं घडल ंअसणार असं वाटल.ं
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घर  पोहोचलो ते हा आमचा ‘ऑल ’ ओशाळले या चेह याने माझी वाट बघत दारावर शपेट  हलवत उभा होता. याला
कुरवाळल.ं हात-पाय धऊुन मग भा यांनाह  पा याने छान धऊुन काढलं. नापा कॅबेज ि ह डओत दाखव या माणे चरला
आ ण मठा या पा यात दोन तास भजवला.  यादर यान हेिजटेबल ॉथ आ ण  तांदळा या पठाचा सॉस करायला

घेतला. यानंतर गाजर, डकैोन रॅ डश वगैरे भा या
च न, दहा त ेबारा लसणू पाक या, थोड ंआलं
च न या मसा यात  आ ण आधी केले या
सॉसम ये घालनू सगळं कालवनू घेतलं. दोन
तासांनी नापा कॅबेज  मठा या पा यातनू बाहेर
काढून दोन-तीन वेळा व छ पा याने धऊुन काढला
आ ण चाळणीवर ठेवला. यातलं पाणी पणूपणे
जायला हवं. आता नापा कॅबेज आ ण आधी
मसळलेले सा ह य एक  केले. अशावेळी चम याने
ढवळ यापे ा हाताने कालव याचा चांगला उपयोग
होतो. अथात वरणभाताला खपू मेहनतीने
कालव या माणे सगळं एक  करावं लागतं.

यानंतर हात साबणाने घासनू धवुायला वसरलो नाह च.

आता कमची काचे या ं द त डां या बाट यांम ये भर याचं काम केल.ं आई लोणचं के यावर बाटल त भरताना घ ट
वरपयत भरत ेत ेआठवनू तसंच मी कमची भरताना केल.ं लालचटुुक रंगा या सहा बाट या ओ यावर एका रांगेत
सजव यावर काह तर  मोठं काम के याचं समाधान वाटल.ं दोन दवस या बाट या ओ यावरतीच ठेवाय या असं वाचलं
होतं. दसुरा दवस कुठ यातर  पर ेची मा हती घे यात, ऑनलाईन लासेस  आ ण ऑल बरोबर खेळ यात सहज नघनू

गेला.  सं याकाळी कमची बघ यासाठ  कोप यात नजर टाकल तर
फेसाळता रस  बाटल तनू  वेगाने बाहेर पडलेला दसला. सबंध ओटा
लाल रंगाने सजलेला दसत होता. कमची भरताना यात
फसफस या या येतनू तयार होणा या वायसूाठ  बाटल त वर या
बाजलूा थोडी जागा रकामी सोडावी लागत.े पण हे आधी माह त
न हत.ं तर  नकुसान खपू जा त झालेल ं दसत न हत.ं आईने
कामाव न आ यावर ओटा व छ केला आ ण एका नवीन बाटल त
थोडी थोडी कमची काढून येक बाटल त थोडी जागा तयार केल .
दोन दवस बाहेर ठेव यावर कमची जम ये पंधरा दवस
ठेवायची असत.े पंधरा दवस उलट यावर कमची भाताबरोबर,
ाईड राईसबरोबर कंवा राईस के सबरोबर च व ट लागत.े आ ण

खरंच, कमची म त तयार झाल  होती.

हे कमची करण आ ण ती करतानाचा अनभुव नेहमी मा या आठवणीत राह ल.
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सगंीत ेमी
शे स पअरने हटलंच आहे, "There is nothing in the world so much like
prayer as music is." खरंच, संगीतासारखे ाथनेचे दसुरे व प नाह ! अशाच
एका संगीत कलोपासकाची ओळख आज आपण क न घेणार आहोत. लईुस
आम ॉगंने हटले या "Music is life itself" या गो ट चा खरोखर च अनभुव
येणारा हा संगीत ेमी गायक हणजे केदार सळेु. केदारचा अनभुव सांगत ‘कलाकार
ओळख’ सदरासाठ  हा लेखन पंच.

केदार या बालपणापासनूच घरातील वातावरण शा ीय संगीतासाठ पोषक आ ण
अनकूुल होतं. याचे वडील ी. अ ण सळेु वतः शा ीय संगीत शकलेले आहेत.
यामळेु केदारला संगीताचे बाळकडू घरातच मळालं. ‘वाचाल तर वाचाल’ या

उ ती माणे ‘तानसेन हायचे असेल तर कानसेन हावे लागेल’ या सं काराची पायाभरणी घरातच झाल . लहानपणी
ऐकायला आवडल ंतर  गाणं हणणं  झाल नाह . ३-४ वषाचा झा यावर मा  याचा व डलांबरोबर सराव सु  झाला.
आईला संगीत आवडतं हणनू केदारचा वास या दशनेे सु  झाला. संगीत श णा या वासात आईची अपार मेहनत
होती. केदार ना शकचा. गा याचा लास दरू होता पण तर ह  आई जा-ये क न लासला नेत असे यामळेु संगीताची
आवड जोपासता आल . या वयात मराठ  नोटेशन ल हता येत नसे मग त ेकामह  आईच करत असे. घर  सराव  तीच
क न घेत असे. या काळात खेळायला जाता येत नाह  हणनू दःुखह
हायचे, कारण तवेढ  जाण न हती, पण आज याला याचं मह व कळतं.
अशी तारेवरची कसरत करता करता वयाचा ६-७ या वषापयत कारसळूकार
बा या लासमधनू या या अ खल भारतीय गांधव महा व यालया या ३
पर ा झा या. याच दर यान वया या ५ या वष  ना शक या का लदास

सभागहृात याने सारंग राग
गायला आ ण या
बालकलाकाराला े कांची वाहवा
मळाल . शाळेम ये असताना
कोलगेट या बालकलाकारां या वा यवृंदात गा याची संधी मळाल . असा वास
सु  असतानाच ऑल इं डया रे डओ या गा यका नामजोशी बा कडे पढु या २-३
पर ा झा या. मग मा  औपचा रक संगीत श णात खंड पडला तर ह  रयाज
आ ण व डलांकडून गायक  चे श ण चालचू रा हले.

१२वी नंतर Physiotherapy या श णासाठ  नागपूरला जाणं झालं. या
कॉलेजच ंनावह  लता मंगेशकर मे डकल कॉलेज. हणजे तथेह सरुांशी असलेलं
अतटू आ ण आपलुक चं नातं आणखी ढ झालं. कॉलेजम ये असतानाह याने
महा व यालयांतगत आ ण आतंरमहा व यालयीन पधाम ये भाग घेतला आ ण
अनेक ब स ं मळवल . यावेळी  नागपुरात असताना गु वय अ पासाहेब
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इंदरूकर गु  हणनू लाभले अन संगीतया ा पु हा सु  झाल . अ पांकड े शकत असतानाच ‘चरड ेगु जी वदभ तर य
शा ीय गायन पध’म ये भाग घे याचा योग आला.

या पध वषयी अ व मरणीय आठवण हणजे पधचा
फॉम भरतानाच अ पा हणाले, "जा, मधकंुस गा, तचू
िजंकणार आहेस." अ पांचा श द न श द खरा ठरला.
थम पा रतो षक मळा याची ॉफ  अ पांकडे
लासम ये घेऊन जाताना अ पा दारात हणाले, "मी

सां गतलं होत ना, तचू िजंकणार आहेस!" ह  गु ला
श याची जाण अस याचं उदाहरण. नागपुरात असताना
रे डओवर ल ‘यवुावाणी’ या काय मात गा याची संधीह
याला मळाल . संगीतसाधना चाल ूअसतानाच नागपूर
सोड याची वेळ आल . ना शकला आ यावर ‘संगीत

वशारद’चा वास पणू झाला.
एक मजेदार संग हणजे स या मो या भावा या ल ना या दवशी दलेल  मराठ  ‘सा रे ग म प’ या प ह याच
पवाची ऑ डशन. ल नातनू २-३ वेळेस येऊन जाऊन ऑ डशन झाल . आमची वा हनी घर  आल  आ ण TVवर केदार ची
नवड झाल  अस कळलं. या पध या उपां यपवू फेर पयत याला गा याची संधी मळाल .
पढेु केदारने MA( यु झक) पण केल.ं भारतात असताना केदारने ना शक, पणेु, मुंबई, अहमदाबाद (गुजरात), जबलपरू
(म य देश) अशा व वध ठकाणी गायनाचे काय म केले.
अजनूह  याचा हा संगीत वास सु  आहे. आजह  पं डत हेमंत पडसे (पणेु) यां याकड े याचे संगीत श ण चाल ूआहे.
याच माणे केदारने ह ल च हदंु थानी शा ीय संगीताचे वग सु  केले आहेत. अशा कारे केदार व याथ आ ण
श क अशी दहेुर  भू मका बजावत आहे.

अशा या संगीत ेमी कलाकाराला या या पढु ल वाटचाल साठ
मन:पवूक खपू खपू शभेु छा!

केदार सळेु : +१-७८६-७१९- ९४५५
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फळंिबळं आण सपंवासपंवी
आम या वा यात मी लहानाची मोठ  झाले. मा  ‘वाडा’ हट यावर जे व प डो यासमोर येतं,
यापे ा आमचा हा शहर  वाडा वेगळा होता. आमचा वाडा तमजल . वा या या दशनी बाजूंना
दकुानं होती. बहुतके दकुानं कराणा-भसुार मालाची. वाडा दोनश ेवषापवू  बांधलेला अस यामळेु
मातीचा होता. मातीचा वाडा आ ण कराणामालाची दकुानं हणजे तथे उंद र असणारच.
अधनूमधनू उंदरांची बळं आ हाला सापडत असत आ ण आई-आजी ती लपंनू बजुवत.
यामळेुच आम याकड ेकायम कमान एक मांजर पाळलेल ंअसे. मांजराला उंदरांचा नय मत
खरुाक मळत असे.

तर आ ह  ब हणी शाळकर  असतानाची गो ट. दपुारच ंजेवण झा यावर मा या मो या ब हणीला काह तर  गोड
खा याची इ छा झाल . तने वचारल ंक  आप याकड ेकाह फळबीळ आहे का. ते हा मी तला हसत हटल,ं “फळ नाह
पण बीळ आहे. हवंय का?” तर फळांचा वषय नघाला क  आ हाला हमखास या वनोद  संगाची आठवण होत.े

मला तशी सगळीच फळं आवडतात, पण सं ी, क लगंड, अननस आ ण आबंा मा या खास आवडीची. आधी माझा ता या
फळांचा उपयोग फळं च न खाणे, पे ची वा के याची द यातल को शबंीर, शकरण, ु ट सॅलड, फळांचे म कशके,
आं याचं लोणचं आ ण कैर चं प हं वगैरपरुता मया दत होता. मलु ंलहान असताना मी बे कंग क  लागले आ ण माझा
ता या फळांचा वापर व तारला.

केळी अगद  आवडीने खाणारे कती असतात कुणास ठाऊक. पण केळी हमखास आ ण
सव  उपल ध असतात, शवाय व तह  असतात आ ण यामळेु नेहमी आणल
जातात. यातल  काह  कोणीच न खा यामळेु पडून राहतात आ ण मग ती
खपव यासाठ  नवनवे माग शोधणं हे सगुरणींचं आ ण आयांचं अनंत काळापासनू चालत
आलेल ंकाम आहे. मी सगुरण नसले तर  असे माग शोध यात मीह  अधनूमधनू यश वी
होत.े केळी कती उरल  आहेत आ ण ती नेमक  कती पकल आहेत, कती माणात
काळी पडल  आहेत, यावर यांचं काय  करायचं त ेठरवावं लागतं. एखादंच केळं उरलं

असेल तर हमखास यश वी होणारा पदाथ हणजे
केळं घातलेला शरा. याच धत वर मलुां या आ हाखातर सं याचा शरा आ ण
अननस शरा मी करत असे. वशषेतः आणले या ु टक स पकै एखादाच कप
रगाळत पडला असेल तर मी तो श यात घालनू संपवलाच हणनू समजा. याच
शरामा लकेतलं पढुच ंपाऊल हणनू काह  दवसांपवू मा या एका मामीं या यू यबू
वा हनीवर पाहून मी आमरसाचा शरा क न ब घतला ( वयंपाकघर.कॉम- आमरस
श याची पाककृती - https://youtu.be/z9GzL71ay1U)
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तीन-चार पकलेल  केळी संपवायची असल  क  हमखास केला जाणारा दसुरा पदाथ हणजे बनॅना ेड. मग कधी यात
उरले या लबेूर , इतर कशात वाप न उरलेले चमचाभर चॉकलेट च स, उरलेला सकुामेवा वगैरे गो ट ह ढकलता येतात.
केळी खपू पकाय या आत संपवायची असल  क  मग एक तर शकरण क न खायची वा ती कुठ या या केक वा
म फ सम ये ढकलनू यायची. केक कर याचा परेुसा सराव झाला क  मग हळूहळू मळू पाककृतीत नसले या पण
संपवायला झाले या गो ट  यात बेमालमू कशा ढकलाय या त ेबरोबर समजायला आ ण जमायला लागतं.
चॉकलेट-बनॅना केक, बनॅना-कोकोनट केक, बनॅना पाइस कॉन म फन, बनॅना-पीनट बटर म फ स वगैरे द य नावांनी
उ लेखत मलुांपढेु ठेवले क  त ेपदाथ अगद  मट या मारत खा ले जातात. गो ट  खपतात, आप या सगुरणपणाची
कॉलर ताठ करता येत ेआ ण शवाय सोशल मी डयावर फोटो टाकून ओळखी यांत थोड ं मरवताह  येतं!

एकदा मलुांना घेऊन
ॉबेर  प कंगला गेलो

होतो. आपण तोडले या
सव ॉबेर  आपण वकत
याय या अस यामळेु
या ढगाने घरात आ या.
मग घर  ॉबेर -स ताह
साजरा करावा लागला.

ॉबेर  केक, ॉबेर  म कशके, ॉबेर  सा सा, ॉबेर  लेमोनेड, टाट वगैरे पदाथानी हा स ताह गाजवला.

च न ठेवले या क लगंडा या फोडी रगाळत आहेत असं ल ात आल ंक  मी या लडरम ये घालनू यात पु द याची
पानं, लबंाचा रस आ ण थोडी साखर घालनू फरवत.े क लगंडाचं हे घरगुती सरबत सग यांना आवडतं. एकदा क लगंड
चर यावर याची सालं टाकून न देता मी सोला याने सालाचा भाग सोलला आ ण
पांढ या गरा या फोडी क न याची दधुीची करतो तशी भाजी केल . नेहमी माणे
फोडणी क न यात कढ लबं, आवडीनसुार हर या कंवा सु या लाल मर यांचे
तकुड ेघालनू यावर या पांढ या फोडी घालनू परत या. मीठ आ ण कं चत साखर
घालनू दोन वाफा आण या. मग यात दा याचं कूट, खवलेला नारळ घातला
आ ण व न थोड ं लबं ू पळून, को थबंीर पे न भाजी ढवळल . आता मी क लगंड
आणल ंक  नेहमी हा पांढरा भाग तकुड ेक न ठेवत.े लगेच भाजी करायची नसल
तर त ेतकुड े झरम ये टाकत.े अनेक दवस उ म टकतात. हवेत ते हा काढून
भाजी करता येत.े माझी आजी दधुी या सालांची परतनू, यात तीळ आ ण सकंु
खोबरं घालनू कोरडी चटणी करत असे. याच धत वर क लगंडा या साल चीह
तशी चटणी छान लागत.े पण ह  सालं च न वा कसनू मंद आचेवर कुरकुर त
होईपयत तलेावर परतावी लागतात. हे जरा वेळखाऊ करण अस यामळेु
व चतच केल ंजातं.
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एकदा मा या व वध केक उ म करणा या मै णीकड ेमी ऍपल पाइस केक खा ला. तो एवढा चकर होता क
त याकडून पाककृती घेऊन तो क न पा ह या शवाय मला चनै पडनेा. यानंतर असं य वेळा मी हा केक केला असेल
आ ण येकवेळी तो उ मच झाला. माथा टुअट या ऍपल पाइस केक या मळू पाककृतीत पणू मदैा न घेता अधा मदैा
आ ण अध  क णक घेणे, अं यांऐवजी दह  (१ अडं ं= पाव कप दह ) वापरणे, दकुानातनू आणले या ऍपल सॉसऐवजी
घर च सोलनू चरले या तीन-चार सफरचंदांचे तकुड ेकुकरम ये शजवनू आ ण म सरला फरवनू केलेला घरगुती ऍपल
सॉस वापरणे, असे बदल मा या मै णीने केले होत.े मीह त या बदलांसकट हा केक करत ेआ ण तो हमखास यश वी
होतो. रगाळत पडलेल  सफरचंदह  खपतात. (माथा टुअटची ऍपल पाइस केकची मळू पाककृती:
https://www.marthastewart.com/351254/apple-spice-cake)

ऍपल सॉसऐवजी आमरस घालनू केलेला मँगो पाइस केकह  छान होतो. पायनॅपल अप-साइड-डाऊन केक तर करायला
अगद च सोपा. म मै णी आ ण कुटंुबीय एक
जमणार असलो क  मी बरेचदा केक क न नेत.े
वेगवेगळे केक क न पाहता येतात आ ण खाणारे
बरेच अस यामळेु लगेच खपतातह .

तर अशी ह  फळफळावळ आ ण यांची संपवासंपवी
आ ण खपवाखपवी.
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गृहल�मी
"�वधमा�सी जागल�, पतीपढेु ती �वगा� गेल�। सतधमा�ची पतू� केल�, नार� धम� हा !!"
जीवन हे एक कोडे आहे. जग एक रंगभमूी आहे. �यात आपण वेगवेगळी पा�े
आहोत. आय�ुयाची झुकझुक गाडी धावत आहे. कोण कोण�या �टेशनवर उतरणार
हे �या �वधा�यालाच माह�त आहे व हेच नेमके परमे�वराने गु�पत ठेवले. नाह�तर
आपण वर जा�यासाठ�चे सामान बांधनू ठेवले असत.े �रका�या हाताने येतो व
�रका�या हाताने जातो. येताना मा� आपले नशीब घेऊन येतो व जाताना कम�
सोबत घेऊन जातो. आठवणी तवे�या मागे उरतात. काळ कुणासाठ� थांबत नाह�.
�नसगा�चे च� हे चालचू राहणार. अशा वेळेस मला आईची आठवण होते व लेखणी

कागदावर भराभर चाल ूलागत.े

माझे आईवडील सामा�य म�यमवग�य कुटंुबातले होत.े मा�या आईचे क�ट मी पा�हले व मोठ� झा�यावर �तचा
सासरुवास पण ब�घतला. तो काळच तसा होता. आई संसारा�या रहाटगाडयांत नेहमी पड�याआड असायची. जर�
अ�श��त होती तर� �नसगा��या शाळेत व अनभुवांतनू ती खपू �शकल�. ती �हणत असे, "बापाचे नाते भीतीशी असत,े तर
आईचे नाते वेदनेशी आहे." साप �दसला तर आपण "बाप रे!" �हणतो पण पायाला ठेच लागल� तर आपण "आई...गं !"
�हणतो. वेदना होताना आई आठवत.े बालकाचा प�हला गु� आई आहे.

माझे आजोळ मला आठवत नाह�, पण आई सांगते घरात अठरा�व�वे दा�र�य होत.े आईला �तचे वडील आठवत न�हत.े
आई लहान असतानाच ते हे जग सोडून गेले. माझी आजी मलुांना सोबत घेऊन धणुीभांडी करायची. बाजर�चा घाटा,
घगु�या खाऊन �दवस काढले. जीव रडकंुडीला यायचा. जगणे अस�य झा�यावर आजी मलुांना घेऊन �व�हर��या काठावर
जीव �यायला बसल� होती. �वचारा�या तं��त असताना �तला कुणीतर� वाच�वले. आई �हणते "�यामळेु मी हा संसार
पा�हला व त�ुह� सव� पाखरं �दसत आहात. नाह�तर त�ेहाच आमचे जीवन संपणार होत.े" अशा प�रि�थतीतनू दोन मामा
�श�क झाले. आजीने आईला �शक�वले असते तर �तनेह� काह� क�न दाख�वले असत.े आजी भजन खपूच छान
�हणायची, कापडा�या �च�ंयां�या �चम�या बनवायची (�तचे नावह� �चधंाबाई होत)े.

आईचे ल�न १९५४ म�ये झाले. माझे वडील �हदं�ुथान क����शन कंपनीत साहेब होते व आई गर�ब घरातील होती.
मोलकरणीची मलुगी �हणनू आईची बाजू कमकुवत होती, परंतू व�डलांनी आईला समजनू घेतले. �तला कधी ते जाणवू
�दले नाह� व शवेटपय�त आनंदाने संसार केला. व�डलांना कसलेच �यसन न�हते पण �श�त फार कडक होती. आ�ह�
सा�या ब�हणी �यांना खपू भीत अस.ू ते लाडपण �ततकेच करायचे. आम�या आईने कधी मारलेले आ�हाला आठवत नाह�.
थोडीफार रागावल� असेल, ते पण �ेमाने! ल�न क�न आल� ती, पण परत माहेर� कधीच गेल� नाह�! हेच �तचे सासर व
माहेर होत.े माहेरची मंडळी येऊन भेटून जात, पण आई�या मनातील खंत आईच जाणू शकत होती. आईने आय�ुयात
कुणाकडून काह�च मा�गतले नाह�, ज�मत:च जसे अयाचक �त घेऊन आल� होती ती! �तने एखा�या यं�ा�माणे कामे
केल�. �व�ांती काय असते ते �तला माह�तच न�हत.े कौतकुाचा श�दह� �तला आय�ुयात कधी �मळाले नाह�त. कधी कधी
अपमानाचे बोल �तला �वषार� नागा�माणे दंश कर�त होत.े उपाशी राहायची, पण कुणाला सांगायची नाह�. जनेु लोक फार
तापट असायचे. �या काळी बर�च कामे असायची. जसे दात घास�या साठ� कोळशाचे मंजन बन�वणे, �मरची कांडणे,
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पहाटे चार वाचता उठून दळण दळून मग पाच वाजता नद�वर धणेु धवुायला जाणे. अशातच ८ बाळंतपणे झाल�. काय
�ाण रा�हले असतील मा�या आईत! खायला पण चारचौघात शवेटून जेवण �मळे. नेहमी आई हसतमखु असे व �हमतीला
पण प�क� होती. डो�यावरचा पदर कधी खाल� पडत नसे.

मा�या लहानपणीचा �संग आहे. वडील डहेरादनूला होत.े आई आजीआजोबांजवळ अमळनेरला राहायची. व�डलांनी
आईचे व आ�हा पाच ब�हणींचे रे�वे �तक�टांचे �रझव�शन केले होत.े आई आ�हाला घेऊन इकडून एकट� जाणार होती.
र��यात �द�ल�ला व सहारणपरूला गाडी बदलावी लागत.े �वचार केला क� आता वाटत,े िजला �ल�हता वाचता येत नाह�,
ती माझी आई, ३-४ �दवसाचा �वास, गा�या बदलणे, मलु�ंना सांभाळणे, सामान व खा�या�प�याची �यव�था पाहणे,
�टेशन आले क� नळावरं पा�याचा खोजा (जार) भरणे हे सव� सांभाळत होती. �यावेळी प�ाने, तारेने �यवहार होत.
व�डलांना �व�वास होता क� आई मलु�ंना सखु�प आणेल. एकदा �द�ल� �टेशनाअगोदर ड�यात चोर �शर�याची कुणकुण
आईला समजल�. आई सावध झाल�! आ�हाला तर काह�च समजत न�हत.े नशीब आमचे क� ते चोर पढु�या दरवाजाने
उत�न गेले. आमची आई �वासात नेहमी सांगायची क� हा डबा म�हलांचा आहे, यांचे वडील पढु�या ड�यात बसले आहेत.
सामान उतरवताना पण ती आ�हा मलु�ंना सांगत असे (खोटे-खोटे), "तझु ेअ�णा पढेु चालत आहेत, नीट सावकाश चला!"

घर� पोहोचताच वडील आईला शाबासक� देत असत. वडीलां�या नोकर�मळेु �तला �वासाची सवय झाल� होती. अशी माझी
आई �हमंतवान होती. साने गु�जी �हणतात, "मलुगी झाल� �हणनू काय झाले? मलु�चा ज�म का वाईट आहे? मलु�च
माता होतात, शरू-वीरांना ज�म देतात." मा�या आईबाबत मला असेच �हणावेसे वाटत.े ��ी ज�मा ह� तझुी कहाणी,
�दयी अमतृ नयनी पाणी...!

आईला १६ नातवंड.े आई�या घरातील प�हला नातू �हणनू मा�या मलुाला �तने जा�त सांभाळले, जा�त सहवास लाभला.
मोठा नातू �हणनू खपू कौतकु व लाड झाले �याचे. काह� वष� माझी मलेु आईजवळ आजोळी �शक�यासाठ�स�ुधा होती.
आई�या हातचा �श�या भाकर�चा काला मलुांना अमतृासमान वाटे. आजोबा रागा�वले क� आजी जवळ �यायची. खपू
सं�कार �दलेत दोघांनी!

वडील नोकर��या काळात सखुी व धनवान होत.े �यांचे कपडसे�ुधा �पजंले�या कापसासारखे पांढरेश�ु असत. परंत,ु
आय�ुयाची सं�याकाळ फार वाईट प�रि�थतीत गेल�. सातह� मलु�ंची ल�ने केल�, �वतःसाठ� काह�च ठेवले नाह�. अशातच
आई घरात पडल�, �ॅ�चर होते पण ऑपरेशन क�नह� हाती यश आले नाह�. सहा म�हने अथं�णावर रा�हल� ती
कायमचीच. एकुलता एक मलुगा आठवा, पण तो स�ैयात नोकर�ला अस�यामळेु बाहेरगावी होता. एकुलता एक मलुगा
स�ैयात पाठवला. “माझी तर आई �हणनू सेवा कारशीलच पण या भारत मातचेी सेवा करतो आहे व मी एक स�ैनकाची
माता आहे”, हा अ�भमान �तला होता. �याला ती आनंदाने औ�ण करायची मलु� �चम�यांसार�या उडून गे�या. आता �या
घरात ते दोघेजण आपले उरलेले आय�ुय बोटांवर मोजनू काढत होत.े सोबतीला आय�ुयभरा�या आठवणी हो�या.
सासरुव�या मलु� येऊन दोन �दवस राहून चाल�या जाय�या. सनू-मलुगा दोन तीन म�हने रा�हले, पण नोकर�साठ�
�यालाह� जाणे गरजेचे होत.े �हातारपण खपू वाईट असत.े कुणी कुणाचे नसत.े पसेै असले तर सव�काह� आपले असत,े
मान असतो. एकेकाळी व�डलांचा खपू �बाब होता. उतारवयाने ते हताश झाले होत.े आईने अथं�ण धर�यामळेु
खानावळीचा डबा लावला. शवेट� खपू वाईट प�रि�थती झाल�. एकेकाळी कारम�ये �फरणारे माझे साहेब वडील व आताची
�यांची कृशमतू�, दाढ� वाढलेल�, थरथरणारे हात-पाय, आय�ुयाची सं�याकाळ खरंच कठ�ण गेल�. �यांचे ऑ�फसमधील
�म�-सोबती �यांना �यावेळी कार घेऊन कधी भेटायला यायचे व ह� प�रि�थती पाहून �यांना पण वाईट वाटायचे. �यावेळी
दोन प�चातापाचे अ�ू गाळ�यापल�कड ेव�डलांजवळ काह� न�हत.े
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शवेट� शवेट� आईने तर अ�नच सोडून �दले होत.े दरवाजाजवळ कुणी येते का ते वाट बघत बसायची. परमे�वराजवळ
�ाथ�ना करायची क� आता लवकर ने, जा�त हाल क� नको. ती शर�राने व मनाने खचल� होती. जग�याची आशा सोडून
�दल� होती. एके�दवशी मी आईला भेटून खपू रडून घेतले. �तलापण कळले क� कदा�चत ह� शवेटची भेट असेल. कधी न
रडणार� मी मनसो�त रडले व मनाने मोठ� झाले. �हटले, "आई! तू आनंदाने जा. कुणातच जीव अडकवू नको. तू मो�या
आईला, जगदंबेला भेटायला जाणार आहेस. मनाने खच ूनको. आ�ह� सव� सखुात आहोत."

�यानंतर गुढ�पाड�या�या (२००३) �दवशी पहाटे पाच वाजता आईने या जगाचा कायमचा �नरोप घेतला. भर�या पावलांनी
आलेल� ल�मी भर�या पावलांनी �नघनू गेल�. �या आधी २-३ �दवस �तने मला जवळ घेतले होत,े तो �पश�, तो �ेमळ
मायेचा हात अजनूह� अगंाव�न �फरत आहे असे वाटत.े �त�या �या आ�शवा�दामळेुच आज सखुाचे �दवस आहेत यात
शंकाच नाह�. ती मतू�, ते �ेम, तो सहवास सारे सारे काह� आता संपले होत.े कोणताह� घास ती सवा�त वाटून खायची. तशी
�शकवणच होती �तची! पर�या�या मलुांना �वतःची मलेु समजनू �ेम �यायची, ग�रबांचे अ�ू पसुायची, अनाथांचा

सांभाळ करायची व भकेु�याला जेऊ घालायची. दारात आलेला अ�तथी �रका�या हाती
कधी परत गेला नाह�.
��य� यमराजानेस�ुधा आईला चांगला महूुत� व चांगला �दवस पाहून नेले. आईला मी
िजवंतपणी भेट�यामळेु मनातनू सव� दःुख मी काढून टाकले व �वतःला समजावले क�
लहान बालकांना टाकून आई जात,े कुणी �दय�वकाराने जात.े �तची सेवा करायचे
भा�य आप�याला �मळणे यापे�ा दसुरे कोणते भा�य पा�हजे? संत �ाने�वर
�हणतात क� ‘भगवंताला सवा�ना �ेम देता येणार न�हते �हणनूच �याने आईची
�न�म�ती केल�.’ मी मा�या आईला हेच मागेन क� आई, आ�हाला जगायला �ह�मत दे,
त�ुया �ेमाची ऊब दे.

�ेम�व�प आई! वा�स�य�सधं ुआई!! बोलाव ूतजू आता .... मी कोण�या उपायी!!"

आई नेहमी �हणायची क� मा�या एक एक क�न उडाले�या �चम�या परत के�हा
येतील? त�ेहा एक क�वता आठवल�, ‘या �चम�यांनो, परत �फरा रे! घराकडे
आप�ुया.... जाह�या �त�ह� सांजा!’

अशी माझी गहृल�मी आई, भा�यल�मी, मायेचा अथांग सागर असेलेल� आई! तलुा कोट� कोट� नमन. हा आठवणींचा
लेख मातचृरणी अप�ण करत.े
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ल णीय महे र
काह  ठकाणं अशी असतात क  तथेील वा तू या भतंी, आ ण भोवतालचा प रसर
इ तहासाची पानं उलगडू लागतात. शाळेत असतांना इ तहासा या वगात वाचलेलं
जग अचानक िजवंत होऊन आप या पु यात येतं. इंदौर या (म य देश) जवळचे
महे वर हे यातलंच एक गाव !

या काळात ि या नव या या चतवेर उडी घेऊन सती जात हो या, या काळात,
झाशी या राणी या जवळजवळ १०० वष आधी (१७५४), नवरा गे यानंतर,
साससूास यां या आ हा तव सती न जाता, धनु व या, तलवार चालवणे, इ.
शकून , म हलांचं पथक घेऊन मो हमेवर जाणार , नऊवार पातळ नेसनू सेनेचं
नेतृ व करणार , दा गो या या कारखा याची देखरेख करणार  तजे वी
अ ह याबाई! साससूास यांनी हटल ंहोतं, ‘त ूआमचा मलुगा होऊन रहा.’ या
वचनाला जागणार , यु धकालानंतर शांतते या काळात जन हताय काम करणार  –
३० वष समथपणे रा य चालवणार  एक देद यमान ी! एक पु य लोक ी, देवी,

सा वी, िजने अनेक देवळांचा उ धार केला, घाट बांधले, जनतसेाठ  झजल , या अ ह याबा चे हे गाव! त या कतृ वाने
पु हा एकदा दपनू जा याची संधी महे वर या आम या पम ये मळाल .

इंदौरपासनू ९१ कलोमीटर अतंरावर ल हे नमदाकाठचं गाव. आ ह  महे वर या ‘नमदा र ट’ या म य देश पयटना या
रसोटम ये पोहोचलो. नमदा र ट’चं वेश वार आकषक होतं. आतम ये यांचंच रे टोरंट, सुंदर ससु ज कॉटेजेस
आ ण वाखाण याजोगी व छता होती.

आम या कॉटेज यामागे ि व मगं पलू, व
यापल कड ेनमदा दसत होती. नद पयत जायला
बांधनू काढले या समट या पाय या हो या.
नमदा नान नाह , पण पाय बडुवनू यावं हणनू
आ ह  नद पयत गेलो. तथे पाट  होती, “इथे
पाणी ३०० फुट खोल अस यामळेु पा यात
उतर यास मनाई आहे.” नद चं अथांग पा  शांत
होतं. वासी नावा नद वर डोलत हो या. सयूाचा
लोहगोल अलगद पा ात उतरला आ ण नद या
पा ावर पसरलेल  अनोखी लाल  पाहून मन

हरखल.ं नद या पा ा या म यभागी एक मं दर होतं. सयू करणं तथे जण ूकाह  सा टांग नम कार घालनू हळूहळू मागे
परतल . हे नमदादशन वलोभनीय होतं. नमदा- पवूकडून पि चमेकड ेवाहणा या केवळ दोन भारतीय न यांपकै  एक
नद . इतर न यां माणे समु ाला न मळणार  आगळी नद . भडोचजवळ, ह या संगमा या ठकाणी समु ात ५-६
क.मी. आत गे यावरह  गोड ंपाणी लागतं हणनू नमदेचा संगम न होता ती ‘कुवार ’ रा हल  आहे असं इथले लोक
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मानतात. नमदा प र मा करणारे या जागेपयत जातात. अशी ह  अनोखी नद  – इथे ३०० फूट खोल तर इथनू ४
क.मी.वर खडकांव न उ या मारणारं उथळ पा !

दसु या दवशी महे वरचा ‘होळकर क ला’ बघावयास गेलो. गाडी पाक क न थोड ंचढून वर गे यावर क याचा दडंी
दरवाजा लागला. दोन–चार ‘गाईड’ जवळ आले. यां याशी बोलताना एक हणाला, “हम आपको देवी अ ह याबाई क
गाथा भी सनुायगे।” याचं अ भजात हदं  आ ण ‘गाथा’ श द. गाथा हणजे धा मक कथा, कंवा हक कत (उदा. वीर
गाथा). अ ह याबा चे पणू आयु यच या श दांत त ब बतं झाले होतं. आ ह  याला नवडलं. आ हाला घेऊन तो दडंी
दरवाजाजवळ आला व हणाला, “ क यात शर यापवू थोडा इ तहास माह त असायला पा हजे. हा क ला अकबराने
बांधला, आ ण म हारराव होळकरांनी तो िजंकून आप या ता यात घेतला. पण माळ याची राजधानी इंदौरहून इथे
हलवल  ती देवी अ ह याबाई होळकरांनी.”

म हारराव होळकर हे पेश यांचे सभेुदार होत.े एकदा पु याला जात असताना, अहमदनगर िज यातील च ड ेगाव या
पाटलांची आठ वषाची मलुगी अ ह या शदें यां या ट स पडल . या काळात मलु  लह त-वाचत न ह या,
(सा व ीबाई फु यां या अधशतक आधी) या काळात ल हता-वाचता येणार  चणुचणुीत मलुगी म हाररावांना अ तशय
आवडल , व यांनी आपला मलुगा खंडरेाव या यासाठ  सनू हणनू पसंत केल . १७४५ म ये अ ह याबाई इंदौरला आ या.
यांना मालेराव नावाचा मलुगा झाला. १७४८ म ये एक मलुगी झाल . यानंतर १७५४ म ये ददुवाने खंडरेाव एका
मो हमेत मारला गेला. २९ या वष  अ ह याबा ना वधै य आल.ं या सती जा यास नघा या. ते हा मालेराव जेमतमे ९
वषाचा होता. म हारराव व यां या प नीने अ ह याबा ना सती न जा याची गळ घातल . “आता तचू आमचा मलुगा हो”
हणनू वनवणी केल . अ ह याबाईने त ेमा य केल.ं

म हारराव नसुत े‘मलुगा हो’ हणनू थांबले नाह त. मलुाला शकवावं तसं यांनी आप या सनेुला धनु व या, तलवार
चालवणं शकवलं. याचबरोबर राजकारण व समाज यव थेचे, अथकारणाचे धड े दले. १७६१ म ये म हारराव
पा नपत या धमु च त गुंतले असताना समाज यव थेचं काम यांनी अ ह याबा वर सोपवलं. यानंतर अ ह याबाई
मो हमेवरह  जात. १७६५ म ये अ ह याबा ना ल हले या एका प ात म हारराव हणतात, “तु ह  वालेरचा क ला
िजंक याचे जासदुाकरवी कळले. आता वालेर या दा गो या या कारखा याकड ेजातीने ल  यावे.’ समाज यव था,

रा य यव था पहा यापासनू तर मो हमेवर जाणं, दा गो या या
कारखा याची देखरेख करण ंह  सव कामं यांचा मलुगा होऊन
अ ह याबाई कर त हो या.  वत:चा मलुगा मोठा होऊन गाद वर
बसेपयत यांना हे सांभाळायचं होतं. १७६६ म ये म हाररावां या
मृ यनंूतर मालेराव गाद वर बसला, पण ददुवाने जेमतमे एक वष
रा य क न तोह  मृ यमूखुी पडला.

यावेळी रा य आप याकड ेसोपवावं अशी वनवणी अ ह याबाईने
पेश यांना केल . ीचं रा य हणजे राघोबादादा पेश यांना पोरखेळ
वाटला. इंदौर या मालम ेत यांनी हात घालायचा य न केला. पण
“ह  मालम ा इथ या जनतसेाठ च वापरल  पा हजे” असं
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अ ह याबा नी ठामपणे सां गतलं. रा यकारभाराला सरुवात के यावर, सै य आ ण दा गो यांचा कारखाना तकुोजी
होळकरांवर सोपवनू या जनसेवेत लाग या.

अशा कारे पा वभमूी सांगून मगच या गाईडने आ हाला आत नेल.ं क या या आत काह  घरं होती, वारल  च कला
कंुपणा या भतंीवर दसत होती. “हा अ ह याबा चा राजवाडा!” एका लाकडी इमारतीकड ेबोट दाखवनू गाईड हणाला.
राजवाडा कसला, पु यात या वा यांसारखा सागवानी लाकडाचा वाडा होता. मराठ  नातं जाणवायला लागल.ं हरां यात
मेणे ठेवले होत.े लाकडी वेश वारातनू आत गे यावर डा या बाजलूा एक बेलाच ंझाड होतं. बेलाच ंपान दल असतं. या
बेलाला नऊ पानं, हणजे नऊ दलाचा हा खास बेल, तीनशे वष जनुा आहे.  अ ह याबाई शवभ त हो या. यांचा बराच
वेळ पजूा-अचत जायचा. झाडाजवळ या व हां यात राजगाद होती – अगद  साधी गाद !  यावर अ ह याबा ची तमा
ठेवल  होती. पांढर  नऊवार  साडी, कपाळाला चंदनाचा टळा आ ण हातात शव लगं घेऊन या याय करायला बसत.
यांनी त ा केल  होती, ‘परमे वराने मा यावर टाकलेल  जाबाबदार  मला पार पाडायची आहे. साम य आ ण स ा
या या जोरावर मी काह ह  क  शकत.े पण याचा जबाब मला परमे वराला यावा लागेल. माझं इथे काह च नाह . याचं
याला (जनतलेा) अपण कर त असत.े जे काय थोड ंफार घेते त ेऋण आहे, मी कधी चकुव ूशकेन कोणास ठाऊक.”
त े माणे न पहृपणे यांनी रा य केल.ं र ते बांधले, मं दरांचा जीण धार केला. नवी मं दरे बांधल . महे वरा या

प रसरात १०० या जवळपास मं दरे आहेत. रा यातील उ योग- यवसायांकडे जातीने ल  दले.

१७६७ म ये महे वरला राजधानी आण यानंतर यांनी ठक ठकाण या
वणकरांना तथे बोलावलं. कापसाचं सतु आ ण रेशीम मळून या सा या
वण या जात.  काठ दो ह  बाजनेू सारखा असतो यामळेु साडी उलट  वा सलुट
नसत.े  सरुवातीला रंग नसै गक हणजे वन पतींपासनू तयार केलेले असत.
प ह यांदा नऊवार  सा या काढ या गे या. या सा या वजनाला हल या
अस याने खपू लोक य झा या. माहे वर  सा यांचे उ पादन वाढून एक मोठा
उ योग झाला. अशा कारे रा यातील उ योगांना ो साहन द यामळेु, यां या
कारक द त माळ याचं उ प न ७५ लाखाव न १ कोट  ५ लाखावर गेल.ं

महे वर या वणक यांचं आणखी एक वै श य कळलं - अ ह याबाईनी जे हा
प ह यांदा वणकर आणले, यातले अध मु ल म होत.े हदं-ूमु ल म वणकर
एक  काम कर त. यांचं सहजीवन सु  झालं. ते हापासनू आजह  त ेसव
गु यागो वदंाने रहातात. इथे एकदाह  दंगल झालेल  नाह . एवढच न हे तर
यांची एक म  सं कृती नमाण झाल  आहे. मु ल म लोक इथे गणपती,

नवरा ी गर यात भाग घेतात, तर हदं ूइदेला ताबतू बांधतात. हे सगळे लोक देवी अ ह याबा ना खपू मानतात. माहे वर
सा यांम ये सतु आ ण रेशीम धागे जसे सबुकपणे वणले असतात, तसे हदं-ूमिु लमांचे सहजीवन वणलेले आहे.
साडीसाठ  न हे पण या सं कृतीची आठवण हणनू मी काह सा या वकत घेत या.

“अ ह याबा नी रा यात शांती आ ण समृ धी आणल . पण ती शांती जपताना यांनी काह  कठोर नणय घेतले.” गाईड
सांगत होता.
“उदाहरणाथ?” मी
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“पढेु चला, नंतर य  दाखवेन. पण या आधी देवी अ ह याबा चं देवघर आ ण अ ह ये वराच ंमं दर पाहू.” तो.

होळकरवा याला वळसा घालनू आ ह  माग या बाजलूा गेलो. तथे भतंीवर मघाशी सां गतले या त ेचा फलक
लावलेला होता. थोड ंपढेु गे यावर अ ह याबा या देवघरासमोर आलो. तथेील अगंणात एक वटवृ  होता. या चारशे
वषा या जु या वृ ाला पारं या नाह त. याला ‘ स धवट’ हणतात. या या बुं यावर ज मनीपासनू फुटभर उंचीवर एक
साधारण इंचभर ं द मळू वेटोळी घालनू होतं. गाईडने दाखवलं. मळुा या एका टोकाला सापाची दोन त ड ंअसावीत अशी
गाठ होती. – नागाचा जोडा अस यासारखी. “इथे य शवाचा वास आहे,” गाईड हणाला. लगं हणजे ‘इं डकेटर’.
िजथे शवाच ंअि त व जाणवतं त े शव लगं. जाळी या दारातनू आ ह  देवघरात डोकावलो. तथे राधाकृ ण होत,े नमदेत
सापडले या अनेक शा ल ामांना चांद ची पडं लावनू तयार केलेल  अनेक शव लगं होती. तथे रोज मातीची हजारो
शव लगं क न मग नमदेत वसिजत केले जात. आजह  मातीची शव लगं कर याची था आहे. तथे शव लगंाबरोबर
माहेरचे म हार  मातड आहेत. भवानीमाता आहे. पु य लोक अ ह याबा नी या परमे वरा या धेवर ३० वष रा य
केल ंतो हा परमे वर. मग इथे याचं अि त व न जाणवलं तरच नवल!

“चला, अ ह ये वर मं दर बघायच ंआहे,” गाईडने
आमची समाधी भंग केल . आ ह  काह  दगडी पाय या
उत न अ ह ये वरा या मं दरा या अगंणात आलो.
एक व तीण पटांगण, यात काह  छोट  मं दरं.
भोवती बलुंद परकोट, उज या बाजलूा
अ ह ये वरा या मं दराचं भ य वेश वार. एकेका
दगडावरची श पं े णीय आहेत.  वारा या बाजलूा
कोर व काम केले या हरां यां या  कमानी आहेत.
वेश वार, या या  बाजलूा दोन मजल  कातीव

कोर व भतं! वेश वारातनू आत गेल ंक  दोन बाजलूा
दोन भ य द प तंभ आहेत. मं दराचा सभामंडप भ य आहे. हे मं दर हणजे वा तकुलेचा एक सुंदर नमनुा आहे. मु य
हणजे हे सगळे उ म ि थतीत जपलं आहे. होळकरां या वंशजाचे तथे दोन दवसांनी ल न होणार होत े हणनू आ हाला

आत जाता आले नाह .
शवभ त अ ह याबा नी  सग या भारतभर मं दरांचा उ धार केला, ठक ठकाणी घाट बांधले. षीकेशपासनू ते
रामे वरपयत, काशी, सोमनाथ, अयो या, मथरुा, इ. २९ ठकाणी यांचं काय दसतं. संगी नजाम कवा इतर मु ल म
रा यक याशी यांना संपक साधावा लागला. तहे काम यांनी नभयपणे केल.ं

नंतर आ ह  मध या मं दरांकड ेवळलो. ‘हे व ठले वराचं मं दर. या यामागची तीन - मं दरं नसनू ‘छ या’ आहेत.
अ ह याबा या मलु चा मलुगा नाथोबा फणसे हा गैरवतनी होता. या या अनेक गंभीर त ार  अ ह यादेवींकडे येत.
एकदा याने अ तशय गंभीर गु हा के यावर याला ह ी या पायाखाल  तडु व याची श ा दे यात आल . (गंभीर गु हा
हणजे न क  काय हे गाईडने सांगायचे टाळले.) अ ह याबा चा मलुगा आधीच गेलेला. रा हल  एकच मलुगी! तचा हा

एकुलता एक मलुगा हणजे तोच गाद चा वारस झाला असता. अशा नातवाला ह  कठोर श ा देताना यांना छातीवर
दगड ठेवनू कती नधाराने याय करावा लागला असेल! मा या अगंावर काटे आले. नाथोबाला ह ी या पायाखाल
मार यानंतर या या दोन बायका सती गे या.  या तघां या ‘छ या’ ( मारक /समाधी) तथे आहेत. या या समोर या
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परकोटा या भतंीवर ह ीखाल  तडुव या या संगाच ं श प कोरलेल ंआहे. य तीपे ा रा  मोठं असतं. वयैि तक
भावना दरू ठेवनू वत: या रा याचं संर ण व संवधन करणार  ह  कतबगार ी!

बोलतबोलत आ ह  परकोटा या दडंी दरवाजातनू नद कड ेबाहेर आलो. तथला भ य घाट आ ण नमदेचं शांत, अथांग
पा  – अ ह याबा या यि तम वासारखं! शजेारचे बलुंद बु ज – यां या कठोर यायबु धीचे सा ी. प लकडे
दसणारा अ ह या क ला, तोह  भरभ कम आ ण सुंदर आहे (आता तथे हॉटेल झालं आहे), सगळंच दपवनू टाकणारं
होतं. घाटावर होळकर कुटंुबा या अनेक छ या हो या. अनेक शव लगं होती. कुठ या कुठ या हदं  सनेमांची शटु ंग तथेे
झाल  हे गाईड सांगत होता. माझ े तकड ेल  न हत.ं आसमंत एका अ भतु श तीने भारावला होता.

मी अजनूह  अ ह याबा चा वचार कर त होत.े केवढ  कतृ ववान बाई! आ ण तला घड वणारा तचा ांतीदश  सासरा!
नसगर य हणनू, मं दरां या श पांसाठ  हणनू महे वर े णीय आहेच, पण मला भावलं त ेएका मराठ ी या
कतृ वाच ं श प िजथे कोरलं आहे त ेल णीय महे वर!

Pandemic

Everyone is at home
So no one is visiting Rome

One year has almost passed
Yet it is not moving so fast

Online school
Wearing a mask is a rule

If I can’t run Zoom
I’ll call my mom to my room.

We can go for a walk
Where me, my brother, dad and my mom talk

We have to have a Chromebook
We have to be inside and hear our mom cook

I can hear my brother speaking
I can hear the floor creaking

Sitting in a comfy chair
Knowing a year like this is cool but rare
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केसर
या कथेमागील उप माब दल थोडसेे -

‘Monologue’ हा सॅन ाि स को- बे ए रयातील हौशी लेखकंूनी हाती घेतलेला
क प आहे. सधुीर धमा धकार  यां या क पनेतनू तो आकारास आला आ ण
यां याच पढुाकाराने २०२० साल  याची सु वात झाल . स या या उप मात
जवळजवळ १२ नय मत स य सभासद आहेत. येक म ह यात, दोन कंवा
तीन व श ट श द देऊन, यावर क वता, लेख, मनोगत, कथा इ. कोण याह
व पाचे लेखन क न, याचे लेखक समहूात अ भवाचन असे या क पाचे

सु वातीचे प होत.े २०२१ पासनू त ेबदलनू, श द दे याऐवजी, छाया च
(photograph) आ ण/ कंवा च  (painting) वषय हणनू दे यास/घे यास
सु वात झाल . सा ह य कारावर बंधन नसले, तर  लेखन दले या वषयाशी
नग डत, या याशी सांगड घालणारेच असावे, ह  माफक अपे ा असत.े ‘केसर’
ह  समृ धी घसैासने दले या वषयांवर बेतलेल  कथा. यातील छाया च
आ द य गणपलेु याने टपले आहे, तर च  चतारले आहे च कार आ द य
आजगावकर याने.

...........
“Mom, how about I take Kesar tonight with me for trick or treat?!” गे वन या डो यात सं याकाळ चाल ूझाल
होती.
“Are you kidding me?” टेला जराशी अवाक होऊनच हणाल .
“Why? What's wrong? She’s already in her costume!” गे वन खो खो हसत हणाला.
“Now that’s mean! You must apologize!” केसर आवडावीशी नसल , तर  िजतके दवस, म हने ती राहत होती,
यामळेु, नाह  हटल ंतर  टेलाला तचा लळा लागलाच होता.

“I am so sorry Kesar. Didn't mean it that way; I was just kidding!” केसर या गालाव न हात फरवत गे वन
हणाला.

केसर नेहमीसारखीच हसल . काय बोलावं तला कळेना. पण काह तर सांगायचंय, या ि थतीपयत डो यातले वचार
येईतोवर, गे वन द तर घेऊन कूलबससाठ  घराबाहेर पडलाह होता. अथात केसरला काह ह  सांगता आल ंअसतं का, हा
न मला पडलाच.
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...........

केसर कधीच काह च बोलायची नाह . इं जी येत नाह , हा भाग अला हदा; यामळेु टेला आ ण गे वनशी संवाद
खाणाखणुांतनूच चालायचा. पण वसईला असतानासु धा ती फारशी बोलायची नाह च. आपण बरे, आपल ंकाम बरं. दोन
वेळच ंजेवण, अगंावर घालायला चार पातळं यातच तने समाधानी असावं, याची काळजी मी घेत असे. चहा मा  तला
ाण य. मनात येईल ते हा, मनाला येईल ते हढा चहा बनवनू, तो हवा ते हा यायची मभुा मी तला दल  होती.

खडमेीठ टाकलेला चहा खर या चवीने पणार , मी पा हलेल केसर प हल च! चहा फंुकून घोट घेताना, त या रापले या
चेह यावर या, डो यां या कडे या सरुकु या बघनू, कुणी हटल ंनसतं क  ती गे याच वयाची आहे. अथात गे  आ ण
केसर एकमेकांचे कोण, केसर आ ण दलुबा एकमेकांचे कोण, या वषयी या गजा या गावकर  करत नसत, असं नाह ; पण
दलुबा भंडा याचा दराराच असा होता, क  या चावडीवर या ग पा तथेच धगधगत आ ण तथेच वझून जात.

कांताबेन अनपे त र याच गेल  आ ण तचे अं यसं कार करायला दलुबा सीमेव न परतला, तो केसरला घेऊनच. तोवर
केसर मा याबरोबर आ ण मी केसरबरोबर असे फरफटत होतो. दोघांचीह  इ छा नसताना. झुंजमूुंज ूझा यावर बापा या
साथीला केसर मठागरात शरल , क  ती नेईल तथे मी त याबरोबर. प नास अशं तापमानात ह  बया यं मानवा या
सफाईने सगळी कामं करे. ग ररग ररग ररग रर पंप जो सकाळी चाल ूहोई, तो थेट सं याकाळीच थांबे. याने उपसलेलं
खारं पाणी क येक मीटर पसरले या खाजणवा यात समतल पसरल,ं क  मीठ तयार होऊन, त ेउपसायची वेळ होईतोवर,
केसर आ ण मी, पंजाबपासनू मुंबईपयत सगळीकड ेभटकून येत अस.ू मळुात, क छ या रणाबाहेर असेह  देश आहेत, हे
आ हाला व वधभारतीमळेु अपघातानेच कळलं. केसर या बालमा ऐकून तर केसर इतक  खषू हायची, क  सतत तचे एक
गाणं व वधभारतीने वाजवल ंअसतं, तर केसर या काय मा या नमा याची आज म दासी होऊन राहायलाह  तयार
झाल  असती.

दलुबाने तला कधी दासीसारखं वागवल ंनाह  हे, खरं. पण वतः या आयु यातल  कांताबेनची जागा इतर कुणाला
मळणार नाह , हेसु धा याने ठरवनू टाकलंच होतं. या या दगडी अि त वावर, पळदार बाहंूवर आ ण म
खा यावर केसर भाळल  होती खर , पण अड न या वयातला तो मोह मीच तला आदंण हणनू दला होता, हेह  ततकंच
खरं. मठागरात मरेतोवर काम के यावर तला उजवल , क आपल ंकाम झालं; मग ती दसु या कुणाचीतर  नमकहलाल,
हे त या बापानं ठरवलेलंच होतं. दलुबा या डो यात मी हे वेळीच श  दल,ं आ ण या रांग या ग यात या बापाला
जागं केल,ं हे एका अथ  बरंच झालं. तर  केसर या बापानं पाचशे या खाल  घेतले नाह तच! काह  का होईना, रणातनू
बाहेर पडून ती वसईत जल , हे काह  कमी नाह .

ह  बया कोण, असा न गे ला न पडता, तरच नवल. पण व डलांपढेु सा ात याचंह  काह  चाललं नसतं, गे  तर
म य मानव! यदाकदा चत दसुर  आई हणनू केसर डो यावर बसायची पाळी आल च, तर थेट पळून जाऊन पणजी
गाठायची आ ण मग इकड ेमरेतोवर परत यायचं नाह , हे याने कधीच ठरवनू टाकलं होतं. तसंह  आपला ज म या
पा यात सड यासाठ  झालाच आहे कुठे?! आपल ंनशीब उघडणार गो यात, हे सु धा यानेच ठरवल ंहोतं. आ ण तकडून
मग थेट हॉ लवडू! मग आपण आ ण गटार ब स! दसुरं कोणी नाह ! दलुबाला सांगायची छाती न हती, हणनू केसरकडे
बोलनू दाखवायचा. पण बोलेल तर ती केसर कसल ? असं म त हसायची, क  गे  आ व त होऊन जायचा. गो यात या
व नांनी. या या व नांमधला चतकोर तकुडा आप यासाठ सु धा आहे, हे ठरव याचं धयै केसरकड ेकुठून आल,ं हे

मा  मला आजतागायत कळलेल ंनाह . पण या धाडसा या जोरावर, कधीह  न बोलणार  केसर, गे या गटार या
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तारांवर गुणगुण ूलागे, ते हा गे चा आ म व वास थेट पणजीत पोचलेला असायचा. आ ण या या साथीने केसरसु धा
मरामार या सोन पव या वाळूत.

सग यांचीच सगळीच व नं पणू होत असती, तर केसर आ ण मी कधीच एकमेकांपासनू वेगळे झाले असतो. क र ताव
पोरां या घोळ यात गटार वाजवत बसले या गे ला दलुबाने लाथा घालत घर  आणला, तथेच या या कपाळावरचा
केसर नावाचा शलालेख ल हला जायला सु वात झाल .

गे ने केसरला सॅन ाि स कोला घेऊन येणं, हा या लेखातला ु लक प र छेद.

खानदानातलं प हल ंपोर इंिज नअर होतं काय, अमे रकेला पोचतं काय, दलुबासाठ  आयु याचं साथक झा याचा ण!
दंतकथाच जण!ू अ या पा यात आठवडाभर जेवणावळी उठतील, याची यव था याने केल . पा याचे दवेु घेऊन गे चा
सॅन ाि स कोत गॅर  झाला. तकडचीच एक म डम या या ेमात पडल  आ ण तकडचे याचा संसार चाल ूझाला.

कतीह  हणा, नवीन आयु य वगैरे; पण सग या भाकडकथा. कतीह  ठरवल ंवसईला परतायचं नाह , तर  ‘आता येऊन
गेलास, क  परत बोलावणार नाह , हा माझा श द’, या दलुबा या एका ओळी या तारेखातर, गे  दोन आठव या या
सटु वर हणनू पा यावर आलाच. एका रा ी जेवणं आटोप यावर, दलुबाने याचा वान थानाचा नणय सां गतला,
आ ण केसर या पोटात ख डा पडला. मरामार या वाळूसारखा गे सु धा बोटा या फट ंमधनू कधी कसा नसटला, हे
तला कधीच कळलं न हत.ं क छशी जोडणारे कुठलेच दोर अि त वात न हत.े दलुबाचा आधारसु धा संपला क  आपण
परत कुठ यातर  मठागरात नाह तर आ मशाळेत, नाह तर कुठ यातर  टाकले या बायांसोबत, हा वचार डो यात
आला आ ण बोलता येत नसनूह  तने मला श यांची लाखोल वा हल . मठागरातल  पडतील ती कामं आ ण भंडा या या
घरकामा शवाय तसर  काह  गो ट तला माह तच न हती. मी कोण, माझं अि त व काय, पढेु काय, असे न केसरला
प ह यांदाच पडले असावेत. दलुबाने त ेयाआधी पडणारच नाह त, याची सोय लावल  होती. कांताबेनची जागा नसल , तर
दलुबाने आपणहून तला जी जागा दल , याची जाणीव अथात त यापे ा दलुबालाच जा त होती. आ ण गे  जे हा
जसा डो यासमोर वाढला, ते हा केसरह  आजबूाजलूा सारखी दसतच तर होती.

र ववार  रा ी गे  परत जायचा होता. श नवार दपुार या जेवणानंतर दलुबाने याला आप याजवळ बसवल.ं क यावर
नेमाने बसणा या म ासारखा या या ग यात हात टाकून हणाला, ‘केसरला घेऊन गेलास, क  मगच मी इकडचं सगळं
आवरायला घेईन’. हे कुठेतर  नघनू जाणं, राह या घरात पाय न राहणं, भंडा यांचा वारसाह क हणनू आप याकडे
आलंय क  काय, असं गे ला वाटल.ं मग दोघांनीह  आता परत न ये यासाठ च जायचंय, तर हे केसर नावाचं लचांड काय
मागे लागतंय? अथात, गे या कुठ याह  बंडाळीचा कणा उभा राह याआधीच मोडला जाईल, याची काळजी दलुबात या
सै नकाने नेहमीच परेुपरू घेतल  होती. गे ने सवयीने होकाराथ  मान हलवल , आ ण दलुबा सवयीनसुार खषू झाला.

“एक फोटो काढ गे आमचा केसर,” दलुबा या दवंडीने केसर भानावर आल . गे ने न वकारपणे कॅमेरा त या हातात
देऊन खणेुनेच बटन दाबायचं शकवलं. कॅमे या या चौकट त दलुबा आ ण गे . कोचावर गे या शजेार  जागा असती,
आ ण मी तथे बसले असत,े तर आमचा फोटो कोणी काढला असता? असा वचार करत या वाथ  णात रमले या
केसरला, तर ह  कांताबेनची आडवी पडलेल  तसबीर खपुल च. कमान ती तर  सरळ हवी होती, या वचारात असतानाच
कॅमे याचं बटन दाबलं गेल.ं
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...........
डाय नगं टेबला या बाजू या भतंीवरचा तो फोटो पाहून केसर कती म हने, कती वष मागे गेल  कुणास ठाऊक! गॅर
तचा नाह , तो फ त बाब डॉलसार या देख या टेलाचा. आ ण गे वन या दोघांचाच! दलुबा कुठे गेला? सीमेवर?
हमालयात? माह त नाह . गे ला तर  कुठे माह त आहे? याला गटार वाजवता येतं अजनू? आहे या याकड?े ए ह या
मो या महालात शोध ूतर  कुठे गटार?

...........
“Mom, Mom...quick, it’s..” गे वन पढुच ंकाह  बोलाय या आत, याची ब ब ऐकून, टेला आ ण गे  धावतच पोचकडे
पोचले होत.े गे वन जे सांगत होता, याह पे ा गे चे डोळे लागले होत ेमागून लंगडत येणा या केसरकड.े
“Oh?! God! Is she hurt? Kesar...?”
केसर लंगडत असल , तर  911 ले हलची इमज सी नस याने टेलाची कळकळ तशी नवळल च.
“I’m not sure but I think she just sprained her ankle or something,’” गे वन हणाला, “But she wouldn’t let
me take a look at her feet.”
पोचमध या बाक यावर येऊन केसर टेकल  आ ण गे ने केसरचा तळवा हातात घेतला. टेलाने गे वनला दाबनू ध न
ठेवल ंहोतं.
चवडा फुटला होता. पण गे ने आप याला हात लावला, याचा थंडावाच केसरच ंमलम झालं होतं.
“Goodness me! Look at her feet..her legs..”
“Gavin, please stop being rude. Come on, let’s get you cleaned up first.” टेला गे वनला घेऊन गेल .
“काय गे त?ू हातात घेऊन चालतीस डोले?” गे  जरा नाखषूच होता. थमोपचाराचे सोप कार पार पडले आ ण सगळे
आपाप या खोल त गेले.

...........
डनरनंतर गॅर  गे वनला आग रयांब दल सांगत होता. मठागरं, तकड ेराबणारे आग रया, यांचं खडतर आयु य,
दहना या वेळी पाय वेगळे काढून जाळणं…
“Are you kiddin’ me? That’s awful!”
“Can’t help it buddy. Since they are standing continuously in salt fields, their feet get wounded and
salt gets absorbed in the feet. So the feet would not burn easily in the funeral pyre.” दलुबा या तलुनेत
गे  फारच ेमळ, समंजस बाप असावा, असं मला वाटल.ं

केसरला कुठे कसं जाळतील, माह त नाह . खडे मठाचा चहा ती इकड ेआ यापासनू मी त यापासनू हरावनू घेतलाच
आहे. याची खंत मला आतनू जाळतच असत ेपदोपद . यात आ ण आता हे नकोसे न पडायलाच नकोत. गे या
कपाळावर केसरचा शलालेख ल हला क  त या कपाळी याचा, हे सु धा कळत नाह .

एक मा  खरं; केसर मा याबरोबर आ ण मी केसरबरोबर अजनूह फरफटतच आहोत. दोघांचीह  इ छा नसताना.
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गाईड
परतवाडा सातप�ुया�या कुशीत �वसावलेले एक गाव. ना शहर ना खेड.े
आजबूाज�ूया �नसग�स�दया�ने नटलेले, शांत, �नरामय आय�ुय जगणा�यांचे गाव.
गावा�या पवू�कडून पि�चमेकड ेवाहणा�या सपन आ�ण �ब�चन या लहान न�या
परतवा�या�या स�दया�म�ये भर घाल�यासाठ� एकमेक�ंम�ये �पधा� करताना
�दसतात. �यांची चं�भागे�या जाऊन �मळ�याची अधीरता सहज ल�ात येत.े

परतवा�यातले बहुतके र�हवाशी छोटेमोठे �यवसाय क�न आपला उदर�नवा�ह
भाग�वतात. गावाभोवती असले�या टेक�या घराला कंुपण अस�यासार�या
परतवा�याचे संर�ण करतांना �दसतात. कॉटन माक� ट, परतवाडा सं�कार इंि�लश
�कूल, मोठमोठ� हॉटे�स, शजेार� असलेले अचलपरू रे�वे �टेशन परतवा�या�या
वभैवात भरच घालतात. लाखा�या वर असले�या लोकसं�ये�या परतवाडा गावचे
लोक तसे सखुी आहेत. शजेार�च असले�या मेळघाट �या� �क�पामळेु

परतवा�याचा बस थांबा, रे�वे �टेशन आ�ण मेन रोड सकाळपासनू माणसांनी गजबजनू गेलेले असतात. बरेच
परतवाडावासी लाकूड खरेद��व��चा धंदा कर�यात तर अ�य लहान समदुायाचे लोक मध गोळा कर�यात म�गुल
असतात. परतवाडा मधासाठ� देशभर ��स�ध आहे. शजेार�या ट�क फॉरे�ट�या घनदाट जंगलात ग�ड, कोक�, वंजार�
आ�दवासी जमात �डकं गोळा कर�यात, वेगवेग�या झाडां�या �बया गोळा कर�यात, त�द ूप�ा, मसुळी औषधी वन�पती
गोळा कर�यात वष�भर गक�  असतात. �यांचा उदार�नवा�हासाठ�चा हा धंदा वषा�नवुष� चाल ूआहे .

अचलपरू शकंुतला रे�वे �टेशन आ�ण परतवाडा या दर�यान मेघना येरावारचे घर आहे. मेघना�या घरात �त�या
आई�शवाय एक बह�ण, एक भाऊ आ�ण वडील राहतात. वडील जंगल खा�यात नोकर�ला आहेत. �यांना जंगलात ग�त
घाल�यासाठ� रा�ीबेरा�ी जावे लागत.े फॉरे�ट र�ज ऑ�फसर अथवा क�न�ठ अ�धका�यां�या जीपवर �यांची नेमणकू आहे.
सं�याकाळी त े�से चढवनू, हातात मोठा दंडुका घेऊन दहा �कलोमीटर लांब असले�या �यां�या ऑ�फसम�ये जातात.
�तथनू जशी �यटु� लागेल तसे त ेअ�धका�यांबरोबर जीपम�ये जंगलात �नघनू जातात. काह� वेळेस सकाळी
परत�याऐवजी त ेम�यरा�ीनंतरह� घर� येतात. �यां�याकडे �कुट� अस�यामळेु �यांना त ेसहज श�य होत.े

मेघना येरावारचे �श�ण पणू� झाले होत.े व�डलां�या तटुपुं�या पगारात �यांचे भागत न�हत,े �यामळेु मेघनाला नोकर�
करणे भाग होत.े �तचा भाऊ आ�ण बह�ण अजनू �शकत होत.े मेघनाला वाटे, आपण �शकलो नाह� तर� हरकत नाह�, परंतु
भावाब�हणीने खपू �शकावे, या �वचाराने �तने आपले पढु�ल �श�ण बंद केले आ�ण नोकर�चा शोध घेऊ लागल�.
परतवा�याम�ये  नवीनच इं�जी शाळा स�ु झाल� होती. �या शाळेत के जी, प�हल��या मलुांना �शक�व�याकरता
�श��केची गरज होती. मेघनाचे �श�ण जर� इं�जी शाळेत झाले नसले तर� �तला इं�जी �शक�याची, �शक�व�याची
आवड होती. �तने ��य� शाळेत जाऊन अज� �दला, लगेच �तला नोकर�वर हजर राह�यासाठ� सांग�यात आले. शाळा
लहान होती, मलेुह� सं�येने कमी होत,े �यामळेु मेघनाला �मळणार पगारह� कमीच होता, पण घराला तवेढाच हातभार
लावला जातो याचे �तला समाधान होत. शाळा घरापासनू जवळ अस�यामळेु जा�या-ये�यात काह� अडचण न�हती.

मेघनाचे वडील �न�यनेमाने सं�याकाळी �यटु�वर जात व सकाळ हो�या�या आत घर� परतत. दपुार�या वेळी त ेरा�ी
जंगलात घडलेले �क�से रंगवनू मलुांना सांगत. आज काय तर अ�वलाने र�ता अडवला, उ�या काय तर झाडाव�न खाल�
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पडले�या जखमी घबुडाला �यां�या बरोबर ग�त घालणा�यांनी वाचवले, अशा गो�ट� त ेमो�या रंगवनू सांगत. मेघनाला
या गो�ट� ऐकत राहा�या असे वाटे. मेघनाह� या गो�ट�ंची पनुराव�ृी �त�या सहकार� �श��कांना कर�त असे. एक �दवस
�तची सहकार� �तला �हणाल�, “मेघना! तलुा जर जंगला�वषयी, �ा�यां�वषयी एवढे आकष�ण आहे तर त ून�याने स�ु
झाले�या जंगल सफार�म�ये गाईड �हणनू काम का कर�त नाह�स?“ मेघना या ��नावर �न��र झाल�. परंत ु�तला
�त�या सहकार� �श��केचा स�ला पटला. �तने यावर बराच �वचार केला आ�ण आप�या मनातल� इ�छा व�डलांना बोलनू
दाख�वल�. व�डलांनाह� ह� क�पना पसंत पडल�. मेघनाचे लहानपण मेळघाट जंगला�या प�रसरातच गेले होत.े ती
�क�येक वेळा सातप�ुया�या पव�तराजीत शाळे�या सहल�बरोबर भटकंती कर�याकरता गेल� होती. ती यापवू� �शवटेकडी,
ब�ुध�वहार�लगं, नळदमयंती डॅम, मेळघाट टायगर �रझ�ह� या �ठकाणी गेल� होती. तसा मेळघाट प�रसर फार मोठा होता.
तापी नद� आ�ण गो�वलगढ प�रसरात पसरलेला मेळघाट प�रसर एका �दवसात �फ�न पाहणे श�य न�हत.े �तने हौशी
�लब बरोबर प�ी �नर��णह� केले होत.े

मेघनाने व�डलांचा �प�छा परुवनू �तला गाईड बन�यासाठ� काय करावे लागेल हे �वचारले. व�डलांनी �डि�हजनल फॉरे�ट
ऑ�फसर साहेबांची भेट घे�याचा स�ला �तला �दला. मेघना �त�या व�डलांसोबत फॉरे�ट ऑ�फसर साहेबांना भेटल� आ�ण
�तची क�पना �यांना सां�गतल�. साहेबांना क�पना पसंत पडल�. परंत ुप�ुष गाइडबरोबर मेघनाने काम करावे हे �यांना
पटेना. �यांनी �त�या सोबतीला तीन चार मलु� आ�यास �याबाबत �वचार करता येईल असे सां�गतले. मेघनाला
साहेबां�या सकारा�मक �वचाराने �े�रत केले. �तने परतवा�यात �त�या ओळखी�या ब�याच म�ै�णींना �तची क�पना
सां�गतल� पण कोणीह� �त�या मताशी सहमत  होईना. �क�येक मलु�ं�या पालकांनी हे �े� म�हलांसाठ� नाह� असे
सां�गतले. तर काह� जणींना �यां�या नव�यांनी पय�टन �े�ात वावर�यास मनाई केल�. �यां�या मत ेपय�टकां�या नजरा
सदोष अस ूशकतात. एक�या-दकु�या म�हलेवर अ�याचार हो�याची श�यता नाकारता येणार नस�याचे �यांचे मत होत.े
मेघना यामळेु बर�च नाराज झाल� पण �तने �य�न सोडले नाह�त . घरोघर जाऊन �तने ओळखी�या, अनोळखी म�हलांना
�वनंती क�न पा�हल�, एका �ववा�हत म�हलेने मेघना�या �हण�याला होकार �दला. �तला एक लहान मलुगा होता, नवरा
काह�ह� कामधंदा कर�त न�हता. हातावरचे पोट अस�यामळेु या दा�प�याची खा�या�प�याची दैना होती. �तर��मर�ला
येऊन �तने मेघनाला होकार �दला. �याच �दवशी अजनू दोन म�हलांनी मेघनाला होकार कळवला. या दोन म�हलांपकै� एक
खाजगी मेसम�ये �वयंपाकाचे काम कर�त होती तर दसुर� एका �ीमंत घरा�यात�या मलुांना सांभाळ�याचे काम कर�त
होती. मेघनाला आणखी दोन मलु�ंचा  होकार आला, �या अ�याप �शकत हो�या, पण �यांना प�ी�नर��णाचा छंद
अस�यामळेु �यांनी होकार �दला.

ब�याच �य�नांती मेघनाला �नदान पाचजणींना एक� आण�यात यश आले याचे �तला समाधान होत.े एक �दवस न�क�
क�न मेघना �त�या म�ै�णींना बरोबर घेऊन फॉरे�ट ऑ�फसर�या काया�लयात गेल�.
सग�यांना रांगेत उभे क�न �तने साहेबांना सां�गतले क� या सव� म�हला गाईड �हणनू काम करायला तयार आहेत.
साहेबांनी नाव �वचा�न �यां�या कौटंु�बक पा�व�भमूी माह�त क�न घेतल� आ�ण अमरावतीला जाऊन �कमान द�ड
म�ह�याचे �े�नगं �यावे लागेल, असे सचु�वले. सग�या �े�नगं �यायला तयार झा�या मा� लहान मलुगा असलेल� एक
म�हला �वचारात पडल�. �तला �त�या नव�याची परवानगी घेणे ज�र�चे वाटले. नवरा सहज परवानगी देईल असे �तला
वाटेना. मेघनाने �तला याबाबत साहा�य कर�याचे आ�वासन �दले. साहेबांनी मेघनाला �े�नगं स�ु हो�याची तार�ख
कळ�व�याचे आ�वासन �दले आ�ण �या म�हला साहेबां�या ऑ�फस बाहेर आ�या. ब�याच दरू अतंरावर काह� प�ुष
दब�या आवाजात घोषणा देत अस�याचे मेघना�या कानावर आले. बरोबर असले�या म�हलासोबत मेघना �या प�ुषांकडे
गेल�. �या प�ुषांचा म�हलानी गाईड �हणनू काम कर�याला �वरोध होता. �यांना हे �े� म�हलांक�रता यो�य नस�याचे
वाटत होत.े �यांनी मेघनाला आपल� बाज ूसां�गतल�. परंतु मेघनाला व �त�या बरोबर असणा�या म�हलांना �या प�ुषांचे
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�हणणे पटेना. यावर थोडा वाद�ववाद झाला. म�हला �यांना बधत  नाह� असे पाहून प�ुष अ�वात�वा बोलत आ�या
मागा�ने �नघनू गेले.

मेघना अमरावतीला पोहोचल�. �े�नगंकरता सग�यांना आपल� �यव�था �वखचा�ने करावी लागणार होती. मेघनाने एका
अपाट�म�टम�ये दोन खो�या भा�याने घेत�या. या �ठकाणाहून �े�नगं स�टर चालत जा�याएव�या अतंरावर होत.े �यांना
नागपरूची एक सं�था �े�नगं देणार होती. �याकरता सग�या म�हलांना य�ुनफॉम�, शजू, वगैरेचा परुवठा काह� �माणात
सदर सं�था करणार होती. �े�नगंचा खच� काह� �माणात म�हला उचलणार हो�या, तर काह� न�याने �थापन झालेले
टायगर सफार� कॉप�रेशन उचलणार होत े.

म�हलांना �यां�या कुटंु�बयांकडून चांगला ��तसाद �मळत होता. हलक� कामे कर�यापे�ा ��त�ठेचे गाईडचे काम
करायला �मळणार यामळेु सग�या म�हला आनंद� हो�या. �या मेघनाचे राहून राहून आभार मानीत हो�या. य�ुनफॉम�
अगंावर चढव�यानंतर �यांचे �यि�तम�वह� उठावदार �दसत होत.े �वटले�या सा�यांचा �यांना वीट आला होता. द�ड
म�ह�यानंतर �े�नगं संपले. सहा�या सहा म�हलानी  �े�नगं उ�मर��या पणू� केले. दोन म�हलांना इं�जी बोल�यात ब�याच
अडचणी येत हो�या. परंत ु�या कालांतराने राहणार नाह� असे �ेनींग देणा�या सं�थेने सां�गतले. टायगर सफार�
काप�रेशनला वन �वभागाने या म�हलांची �शफारस क�न �यांना गाईड �हणनू नेम�या करता प� �ल�हले. काप�रेशनला
म�हला गाईड ह� संक�पना नवीन होती, �यांनी या म�हलांचे �वागत केले आ�ण �यांना �यां�या काम�गर�ब�दल अ�धक
मा�हती �दल�.

सहाजणी मो�या उ�साहाने कामाला लाग�या. पय�टकांशी अदबीने बोल�या�या �यां�या प�धतीने �या गाईड �हणनू
पय�टकां�या पसंतीस उतर�या. सग�यांना नीटनेटके राह�याचे, माफक बोले�यांचे व सौज�यशीलता अगंी बाणव�याचे
धड ेदे�यात आले होत.े सहापकै� तीनजणी इं�जी बोल�यास स�म न�ह�या, अशा वेळी बाक��या �यांना मदत कर�त
असत.

वन�वभागा�या अमरावती �वभागाकडून गाईडना �ेड दे�याकरता सांग�यात आले. �यासाठ� काह� �नकषह� ठर�व�यात
आले. �या �नकषानसुार सव� गाईडची चाचणी कर�यात आल�. ददु�वाने या सहाह� जणींना सी �ेड दे�यात आला. सी �ेड
असले�या गाईडला पय�टकांबरोबर जा�याची संधी सहज �मळत नसे. ए �कंवा बी �ेडचे गाईड उपल�ध नसतील तरच
�यांना पाचारण कर�यात येई. �यामळेु या सहाह� जणींना म�ह�यातनू आठ -दहा �दवसच काम �मळे. या नवीन
�नयमामळेु म�हला गाईडचा उ�प�नाचा �ोत  कमी झाला. मेघनाने व�र�ठ अ�धका�यांना भेटून आपल� �यथा �यां�या
समोर मांडल�. व�र�ठ अ�धका�यांना मेघनाचे �हणणे पटले. मेघनासह �त�या सहकार� म�हलांनी ए �कंवा बी �ेड पय�त
पोहोच�यासाठ� आवशयक त ेगुण आ�मसात कर�याची तयार� दाखवल�. व�र�ठ अ�धका�यांनी रोटेशन प�धतीने
��येकाला संधी दे�याची योजना आखल�. �यामळेु या सहाह� जणींना पवू��माणे भरपरू संधी �मळू लागल�. व�र�ठ
अ�धका�यांनी �यापकै� काह�ंना �यांचे इं�जी सधुार�याचा स�ला �दला. �वदेशी पय�टकांशी �या �यवि�थत बोलू शकत
न�ह�या, काह� �दवसात �यांनीह� इं�जीची भीती न बाळगता इं�जी बोल�यात बर�च �गती केल�. रोटेशन प�धतीमळेु
दोन म�हला गाईडना एका प�ुष गाईड बरोबर जा�याची संधी �मळू लागल�. पय�टकांना घेऊन जा�याकरता एक �मनी बस
आ�ण एक िज�सी उपल�ध हो�या. दो�ह� गा�यांना वर�या बाजचेू टॉप न�हत.े �मनीबस म�ये पय�टकांची सं�या जा�त
असे तर िज�सीमधील पय�टक केवळ चार �कंवा पांच असत. दो�ह�ह� गा�या सकाळी दहा वाजता जंगलाचा फेरफटका
मारायला �नघत, सं�याकाळी �यांचे पय�टन संप�ुटात येई.
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व�र�ठ अ�धका�यां�या आदेशा�माणे सफार� पय�टनात दोन बदल कर�यात आले. �यापकै� एक �हणजे सवा�ना
जंगलात�या प�रसरात असणा�या प�यांचे सखोल �ान असायला पा�हजे, �यांना प�ी नावासह ओळख ूयेणे आव�यक
होत ेआ�ण दसुरा बदल �हणजे वन�वभाग रा�ीची सफार� स�ु करणार होत.े रा�ी�या सफर�ंम�ये म�हला गाईडला काम
कर�याची स�ती कर�यात आल� होती, कारण रा�ी�या पय�टकांम�ये म�हला आ�ण मलुांची सं�या ब�यापकै� असे.
रा�ी�या सफार� मळेु गाईडची कमतरता भास ूलागल� �शवाय प�ी�नर��णाची वेगळी ट�म बन�व�यात आल�. प�ुष
गाईडची सं�या वाढवनूह� गाईड कमी पडत होत.े व�र�ठ अ�धका�यांनी मेघनाला �त�या ओळखी�या अजनू तीन चार
म�हलांना पाचारण  कर�याकरता सां�गतले.
मेघना आ�ण �त�या सहकार� म�हला गाईडचे चांगले चालले होत.े गावात �यांना म�हला गाईड �हणनू सव� ओळखत होत.े
�या सग�यांनी गावात आपल� �वतःची ओळख �नमा�ण केल� होती . �यांना काह� �दवसांपवू� �वरोध करणारेदेखील आता
�यां�या शरूतचेे, धडाडीचे कौतकु कर�त होत.े सग�यांचे कुटंुबीयदेखील �यां�यावर खशू होत.े �यांची कामे संसाराला
हातभार लाव�याकरता संजीवनी �हणनू कामी येत होती. मेघना�या म�ै�णींना आ�थ�क��टया �वतं� झा�याची अनभुतूी
येत होती. रोज �नर�नरा�या पय�टकांशी संवाद करताना �यांना समाधान वाटे. बरेच �वदेशी पय�टक खशू होऊन म�हला
गाईडला �कमती भेट व�त ूदेत, परंत ुवन �वभागाने या �थेला फारशी मा�यता �दल� नाह�. आता बहुतके जणी जंगलात
वावर असणा�या प�यां�या सवयींना, आवाजांना प�र�चत झा�या हो�या. प�यांची नावेदेखील �यांना माह�त झाल� होती.
के�हा कोणता प�ी कुठे �दसेल याची मा�हती �यांनी क�न घेतल� होती. रा�ीबेरा�ी जंगलात अचानक उ�भवणा�या
संकटांना कसे त�ड �यायचे याची मा�हतीह� �यांनी क�न घेतल� होती .

परतवा�यात मेघना आ�ण �तचा गाईड �ुप चच�चा �वषय झाला होता. मेळघाट प�रसरात सीमाडोह, �चखलदरा, ह�रसाल,
शहानरु, या सग�या भागांचा कोपरा न कोपरा म�हला गाईड�या प�रचयाचा झाला होता. कोण�या त�यावर कोणत ेव�य
�ाणी पाणी �प�याकरता कधी येतात याची इ�थंभतू मा�हती या गाईडकड ेहोती. मेळघाटाम�ये �कती वाघ आहेत, �कती
�च�े आहेत, अ�वलांचा वावर कोण�या �ठकाणी जा�त आहे, चौ�सगंा, रानडुकरे या �ा�यां�या पाणी �प�या�या, �मंती
कर�या�या वेळा वेगवेग�या असतात हेदेखील गाईडला माह�त अस�यामळेु व�य �ा�यांचे पय�टकांना दश�न घड�व�यात
�या तरबेज झा�या हो�या. प�ी �नर��णासाठ�चे वेळाप�क आ�ण गाईडसंच वेगळा होता. मेघनाला मेळघाटाम�ये
असले�या चारह� �क�पांची पणू� मा�हती होती. आता मेघना आ�ण �त�या म�ै�णींना गाईड�या कामाला सरुवात क�न
जवळ जवळ चार वष� झाल� होती.

परतवाडा नगरपा�लकेने या जहांबाज, �नडर म�हलांचा स�कार क�न �यांनी अ�ंगकारले�या वेग�या उप�माचे कौतकु
कर�याचे ठरवले. �याकरता �वभागीय वनअधी�काला पाचारण कर�याचे ठरले. परतवाडा नगरपा�लके�या सभागहृात
काय��माला �चंड गद� जमल�. �वभागीय वनअधी�कांनी वन �वभागाचे, टायगर �ोजे�टचे, एवढेच काय इं�जीचे धड
�ान नसणा�या पण खंबीर आ�म�व�वास असणा�या या म�हलांनी कशी वेगळी काम�गर� क�न समाजात वेगळा पायंडा
पाडला याचे �व�ताराने वण�न केले. काय��म संप�यापवू� ��येक म�हला गाईडने आपला एखादा अनभुव सांगावा असे
सचु�व�यात आले.

सव� �थम मेघना बोलायला उभी रा�हल�. ती उभी राहताच �े�कांनी टा�यांचा कडकडाट केला. टा�यांचा कडकडाट दोन
�म�नटे झाल� तर� थांबला नाह�. मेघनाने बोलायला सरुवात केल�. �तने आप�या कार�कद�तला एक अनभुव �वशद
कर�याचे ठर�वले. ती �हणाल�, “मी मा�या सहका�यांबरोबर एका रा�ी नाईट सफार�ला �नघाले. मा�या बरोबर माझा
एक प�ुष सहकार� आ�ण एक म�हला गाईड होती. आ�ह� रा�ी नऊ�या समुाराला िज�सी घेऊन ह�रसाल येथे असणा�या
गे�ट हाऊसकड े�नघालो. गे�ट हाउसव�न पाच जणां�या एका पय�टक�ुपला नाईट सफार�साठ� �यायचे होत.े �यांना
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आ�ह� रा�ी नऊ�या समुाराला तयार राहायला सांगीतले होत.े आम�या िज�सीचा �ाय�हर एक �नध�या छातीचा त�ण
होता. तो �वतः गौड होता. भीती �याला मा�हत न�हती. मेळघाटचा ट�पा न ट�पा तो चांगला जाणनू होता. र�ता बराच
ओला होता. पाऊस पडून काह� �ठकाणी थोडा �चखल झाला होता तर काह� �ठकाणी पावसाचे पाणी साचले होत.े अधंार�
रा� अस�यामळेु झाडांमधनू काजवे चमकतांना �दसत होत.े हवेत पावसामळेु गारवा होता. तसा  मौसम काह� पावसाचा
न�हता. पावसाळा स�ु हो�यास अजनू अवकाश होता. ह�रसालम�ये थांबले�या पय�टकांना घेऊन ह�रसाल, शहानरु,
सीमाडोह आ�ण शवेट� �चखलदरा असे पय�टन करायचे आ�ह� ठरवले. सकाळी सकाळी आमची सफार� संपणार होती.
शवेट� म�छन वॉटर होलला जायचे आ�ण सफार� पणू� करायची असे आ�ह� ठरवले होत.े

आ�ह� ह�रसाल�या गे�ट हाउसम�ये पोहोचणारच होतो, गे�ट हाऊसपासनू आमची िज�सी हजार एक फुटावर असेल
नसेल तोच आ�हाला गे�ट हाउसजवळ चार डोळे चमकतांना �दसले. कोण�या जनावराचे त ेडोळे असावेत याचा आ�हाला
अदंाज येईना, त�ेहा आ�ह� आमची िज�सी गे�ट हाऊस�या थोडी जवळ नेल� आ�ण िज�सीचे लाईट बंद केले . िज�सी
गे�ट हाऊस जवळ येताच आ�हाला ध�काच बसला. गे�ट हाऊस�या �हरां�यात एक वाघ पहुडलेला आ�ण दसुरा वाघ
आम�या िज�सीकड ेपाहत असताना आ�हाला �दसला. गे�ट हाऊसम�ये असणा�या पय�टकांना �यां�या �हरां�यात दोन
वाघ आहेत याची क�पना या नसावी. आ�ह� �यांना मोबाईलव�न संपक�  क�न ह� बाब सांगताच �यांची पाचावर धारण
बसल�. �यांना धीर देऊन गे�ट हाऊसमधील लाईट बंद करायला आ�ह� सां�गतले. �खड�या, दरवाजे आतनू घ�ट लावनू
बाहेर �काश अथवा �यांचा साचल बाहेर�ल �ा�यांना लागू नये �हणनू �खड�या, दरवाजाचे पडदे ओढून �यायला
सां�गतले. आतील पय�टक पार घाब�न गेले होत.े �यां�याबरोबर असणा�या म�हलांनी भीतीमळेु रडायला सरुवात केल�.
आ�ह� �यांना धीर देत असतानाच मोबाईलची �लकं तटुल� आ�ण बोलणे अपणू� रा�हले. त ेवाघ बहुदा नर-माद� असावेत
असा आ�ह� अदंाज केला. सकाळ�या वेळी जवळ�या झ�यावर पाणी �प�यास �नघनू जा�याची �यांची श�यता होती,
एर�ह� काह� काळ तर� त े�याजागेव�न  हल�याची �च�हे �दसत न�हती. गे�ट हाऊसम�ये माणसांचा वावर असावा याचा
�यांना अदंाज आला नसावा, कारण त ेतसे म�ुय दरवा�यापासनू ब�याच अतंरावर होत.े आ�ह� बराच वेळ थांबनूह�
वाघांचा �या जागेव�न जा�याचा इरादा �दसत न�हता. प�ुहा एकदा गे�ट हाऊसमधील पय�टकांना फोन लाव�याचा
�य�न केला, परंत ुअ�याप �लकं �थापन झाल� न�हती. शवेट� आ�ह� �नघ�याचा  �नण�य घेतला. शवेटचा �य�न �हणनू
मी �या पय�टकांना फोन लावला, �यांनी फोन चटकन उचलला. अ�याप त ेपय�टक घाबरलेलेच होत.े �यांना आ�ह� प�ुहा
सकाळी येऊ असे सांगून दरवाजाकड े�फरकू देखील नका, असा �नरोप देऊन �नघालो.

सकाळी उजाड�या�या आत आ�ह� गे�ट हाऊसवर पोहोचलो. त ेदो�ह� वाघ �तथनू गायब झाले होत.े �यांचा वावर होता
�या �ठकाणी �यांची ल�द असलेल� आ�हाला �दसल�. थो�या अतंरावर जमीन उकर�यासारखी आ�हाला �दसल�. व�य
�ाणी म�ू �वसिज�त केले�या जागेवर माती फेकतात, �यामळेु जमीन उकरलेल� �दसत असावी असा आ�ह� अदंाज
बांधला. पय�टकांना घेऊन आ�ह� वन खा�या�या काया�लयात पोहोचलो, �तथे दसुरे गाईड आ�ण िज�सी तयार होती.
पय�टक �या िज�सीत �दवसा�या सफार�ला �नघनू गेले. आ�ह�ह� आमची �यटु� संप�यामळेु घरोघर रवाना झालो.”
सभागहृात �ो�यांनी प�ुहा टा�यांचा कडकडाट केला .

दसुर� म�हला गाईड बोलायला उठल�. �तने �वतःचा प�रचय क�न �दला. “मी रेवती वानखेड.े गाईड �हणनू मी तीन
वषा�पासनू काय�रत आहे. मा�या या कारक�द�त मला आलेला अनभुव मी आप�याला सांगू इि�छत.े उ�हा�याचे �दवस
होत,े मी मा�या एका म�हला गाईड बरोबर �दवसा�या सफार�ला �नघाले होत.े आम�या बरोबर एक प�ुष गाईड देखील
होता. बरोबर�या �मनीबसम�ये एकंदर अठरा पय�टक होत,े �यात चारपाच मलेु -मलु�ह� हो�या. मी �ाय�हर�या बाज�ूया
सीटवर बसले होत,े मा�याबरोबर असलेले दोन गाईड थेट माग�या सीटवर बसले होत.े उ�हा�याचे �दवस अस�यामळेु
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पाऊस पडले असे �यानीमनीह� न�हत.े �मनीबसचे टॉप उघड ेठेव�यामळेु थंडगार वारा येत होता. बसचा �ाय�हर शकूे या
बसवर �कमान चार वषा�पासनू कामाला होता. �याला र��यांची खडानखडा मा�हती होती. आ�ह� शहानरु, ह�रसाल उरकून
सीमाडोहकड े�नघालो होतो. र�ता घनदाट जंगलाचा होता, र��या�या दतुफा� �चंड मोठ� झाड ेअस�यामळेु उ�हाचा �ास
जाणवत न�हता . थो�याच वेळात पि�चमेकडून काळे ढग दाटून आले. पाऊस स�ु होईल असे वाटत होत ेआ�ण झालेह�
तसेच. बोराएव�या टपो�या थ�बांनी पावसाला  स�ुवात झाल�. सोसा�याचा वारा पवू�पे�ा अ�धक वेगाने वाहू लागला.
आ�हाला सीमाडोहला पोहोचायला अ�या� तास लागणार होता. अधंा�न आ�यामळेु शकूेन बसचा वेग कमी केला
वा�यामळेु र��यावरची झाड ेबेसमुार वेगाने हालत होती. बस मोठमो�या झाडांखालनू धी�या वेगाने सीमाडोहकडे जात
होती. इत�यात एका मो�या झाडाखालनू बस जात असताना एक भला मोठा साप झाडा�या फांद�व�न नेमका आम�या
बसवर पडला. अ�याप बसचे टॉप उघड ेअस�यामळेु तो साप शकूे�या हातावर पडला, �यामळेु शकूेचा बसवर�ल ताबा
सटुला आ�ण बस र��याला सोडून एका ख�डयाला पार क�न मो�या झाडा�या बुं�यावर आदळल�. या गडबडीत शकूे�या
हातावर पडलेला साप चपळाईने बाहेर पडला आ�ण पाहता पाहता समोर�या झाडीत �दसेनासा झाला. बस झाडावर
आदळ�यामळेु बसमधील पय�टक जखमी झाले. न�शबाने मलेु बचावल�, �यांना साधा ओरखडाह� आला नाह�. मा� एक
म�हला आ�ण दोन प�ुष पय�टक जबर जखमी झाले. मी, शकूे दोघांनीह� वॉक�टॉक�व�न नजीक�या स�टरला मा�हती
कळवल�. मा�याजवळ फ�ट� एड बॉ�स होती. मी जखमी पय�टकांना मलमप�ट� क�न सीटवर झोपवले. �तत�यात
स�टरव�न दसुर� बस आल� आमची बस कदा�चत स�ु हो�यापल�कडची होती. पय�टकांना, जखमींना मी दसु�या बसम�ये
बस�वले. स�टरम�ये पोहोचताच जखमी पय�टकांना हॉि�पटलम�ये दाखल कर�यात आले. �तघांनाह� हॉि�पटलमधनू
सं�याकाळी �ड�चाज� दे�यात आला. आ�ह�ह� आमची �यटु� संपवनू घर� परतलो.” रेवतीचे आपले बोलणे संपवले. प�ुहा
टा�यांचा कडकडाट झाला.

�तसर� म�हला गाईड आपले अनभुव सांगायला उठल�. “माझ ेनाव अ�बदा  अहमद आहे. मी शाद�शदुा असनू मला दो
सालका लडका  है! मी दोन वषा�पासनू गाईड �हणनू काम करायला सरुवात केल�. सरुवातीला मला पय�टकांशी संवाद
साधायला शरम येत होती. माझ ेइं�जी काह� चांगले न�हत.े पण आता मी लाजत तर नाह�च पण चांगले इं�जीह� बोलू
शकत.े फॉरेन�या पय�टकांनाशी बोल�यात आता तकल�फ नाह�. मी मा�या गाईड�या नौकर�तला छोटा �क�सा शअेर क�
इि�छत.े

�यावेळी मला प�ी�नर��ण ट�म बरोबर पाठ�व�यात आले होत.े मा�यासोबत एक प�ुष गाईड व एक म�हला गाईड होत.े
प�ी�नर��णाकरता सकाळची अथवा सं�याकाळची वेळ चांगल� असत ेअसा माझा अनभुव आहे. या दो�ह� व�ताला
भरपरू प�ी �दसतात. मी प�याला पाहताच तो कोणता प�ी आहे हे ओळखत.े प�ी झाडाआड असनू �याचा फ�त आवाज
येत असेल तर�ह� तो कोण�या प�याचा आवाज आहे हे मी आदत पड�यामळेु सांगू शकत.े दपुारची वेळ होती. वातावरण
लई छान होत,े हवा �यादा थंड अथवा गरम न�हती. प�ी�नर��ण करायचे अस�यास वाहन संथ चालवावे लागत,े काह�
वेळेस त ेबंदह� करावे लागत.े आ�ह� कुठे प�ी �दसतात का हे पाहत होतो. बरेच द�ुम�ळ प�ी पाहून पय�टक आनंदात होत.े
काह� पय�टकांना प�यां�वषयी बर�च मा�हती होती. सं�याकाळ होत आल�. इत�यात आ�हाला र��या�या कडलेा
असले�या एका झाडा�या बुं�याशी दोन अ�वले उभी असलेल� �दसल�. ती अ�वले झाडावर असले�या मधमा�या�या
पो�यातला मध खा�याकरता टपनू बसल� होती. मधमा�यांचे पोळे थोड ेउंच अस�यामळेु त े�यां�या हाती सहज येत
न�हत.े परंत ु�यात�या�यात ध�टप�ुट अ�वलाने ते पोळे खाल� पाडले, �यासरशी पो�यामध�या  मधमाशा उडा�या.
आमची बस नेमक� �तथनू हळूहळू जात होती. आम�या �ाय�हरचे ल� अ�वलांकड ेगेले परंत ु�याला हे नेहमीचेच
अस�यामळेु �याने बस�या वेगात फारसा फरक केला नाह�, आ�ण इथेच गफलत झाल�. पो�यातनू उडाले�या
मधमाशांनी बसवर जबरद�त ह�ला चढवला. बसचे टॉप  उघडे अस�यामळेु मधमा�यांनी बसम�ये बसले�या पय�टकांवर
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ह�ला चढवला, �या पय�टकांना कडकडून चाव ूलाग�या. पय�टक जोरजोरात �व�हळू लागले. मी लगबगीने जागेव�न
उठले,  फ�ट�एड बाँ�समधला इ�से�ट ��े घेतला आ�ण बस�या पढु�ल टोकापासनू माग�या सीटपय�त मारला. मधमाशा
पटापट खाल� म�न पड�या, मी प�ुहा  ��े मा�न  कॅन संपवला, परंत ुया दर�यान बसमधील बरेच पय�टक
मधमा�यां�या चा�यांमळेु जखमी झाले होत.े बस �ाय�हरला मी बस स�टरला �यायला सां�गतल�. स�टर काह� फार लांब
न�हत.े स�टरम�ये बस पोहोचताच �याच बसने जखमींना हॉि�पटलम�ये ने�यात आले. डॉ�टरांनी उपचारक�न सवा�ना
जायला परवानगी �दल�.”

�ो�यांनी अ�बदाला भरपरू साथ �दल�. अ�बदानंतर  लता पाडवी नावाची म�हला आपले अनभुव सांगायला उठल�. म�ुय
पाहु�यांना, �ो�यांना �तने अ�भवादन केले आ�ण आपला अनभुव सांगायला सरुवात केल�- “मी आ�ण मेघना एकाच वेळी
वनखा�या�या �क�पात सामील झालो. मा�या घरची प�रि�थती बेतासबात होती. मा�या यजमानांचे हातावर पोट
अस�यामळेु संसारात आनंदापे�ा दःुखच जा�त होत.े घरात चार खाणार� त�ड ेअस�यामळेु दर �दवशी टंचाईला त�ड
�यावे लागत होत.े मेघना मा�या घर� आल� आ�ण �तने मला �त�या मनातल� क�पना समजावनू सां�गतल�. पण
मलुांना घर� एकटे दकुटे सोडून परप�ुषाबरोबर गाईडचे काम करायला यजमान परवानगी देईना. मी मेघनाला माझा
नकार कळ�वला होता. मला मा� गाईडचे काम करावे असे मनापासनू वाटत होत.े आपण सरळ अस�यावर जगह�
आप�याशी सरळ हेतनेूच वागत ेअसा माझा ठाम �व�वास होता, या �व�वासा�या आधारावर मी मा�या यजमानांना राजी
केले, त ेमो�या मिु�कल�ने मा�याशी सहमत झाले. मागचा पढुचा �वचार न करता मी मेघनाला माझा होकार कळ�वला.
मला मा�या तटु�या फाट�या संसाराचा वतैाग आला होता. गाईडचे काम क�न आपण घरची प�रि�थती फार नाह�तर
थोडी तर� बदल ूशकू असा मला आ�म�व�वास वाटत होता. माझी �े�नगं ठरल�. �े�नगं करता �से आणायला पसेै न�हत,े
बटू �यायला पसेै न�हत.े मेघना मा�या मदतीकरता धावनू आल�. �तने आव�यक �या व�त ूमला �त�या प�ैयातनू घेऊन
�द�या. मला ओशाळे  वाटू नये �हणनू प�ह�या पगारात पसेै परत करायला सांगून �तने मला उभार� �दल� आ�ण आमची
गाईडची नोकर� स�ु झाल�.

या धाडशी नौकर�त मी खपू काह� �शकले. �श�टाचार, इं�जी भाषा, धयै� या सार�या गो�ट� मला मा�या नौकर�त
�शकायला �मळा�या, मला वाटत,े त ेकेवळ मेघना�या आ�हामळेुच. मी मेघनाची फार आभार� आहे. आता आमचा संसार
ऐषारामात नसला तर� चांगला चालला आहे. आ�ह� खाऊन �पऊन सखुी आहोत. मा�या यजमानांनाह� एका फॅ���त
वॉचमनची कायम�व�पी नोकर� �मळाल� आहे. मलेु शाळेत जातात. �वतःचे टामटुम घर आहे. माझा नोकर�मधला एक
अनभुव मी आप�या सवा�ना सांगू इि�छत.े

आ�ह� नाईट सफार�ला �नघालो होतो. माझी �यटु� िज�सीवर होती. �नयमा�माणे मा�या िज�सीवर एक म�हला आ�ण
एक प�ुष गाईड होता. रा�ी दहा वाजता आमचे पय�टन स�ु झाले रा�ीचे बारा वाजले असतील. चौ�सगंा व �चतळ
या�शवाय कोणतचे �ाणी ��ट�स पडत न�हत.े अधनूमधनू उंच झाडावर बसलेल� घबुड ेतवेढ� �दसत होती. परंत ु�च�ा,
वाघ अथवा अ�वल यापकै� एकह� जनावर ��ट�स पडत न�हत.े पय�टक यामळेु थोड ेनाराज झाले होत.े अजनू दोन-तीन
तास भटकंती के�यानंतर पय�टन संपणार होत.े आम�या मागोमाग सफार� बस येत होती. �यां�याह� काह� नजरेस पडनेा.
साधे को�हे �कंवा बा�क� ग �डअर देखील नजरेस पडत न�हत.े
इत�यात �ाय�हरने िज�सीचा �ेक दाबला, �यासरशी िज�सीमध�या पय�टकांना जोराचा ध�का बसला. आम�या मागून
येणा�या बसनेह� कचकचनू �ेक लाव�याचे मला ऐकू आले. मी �ाय�हर�या बाजलूा बसले अस�यामळेु �ाय�हरने �ेक का
लावला हे मला समजले. समोर र��यावर तीन चार रानडुकरे र�ता अडवनू उभी अस�यामळेु �ाय�हरला �ेक लावावा
लागला. िज�सीचा आवाज ऐकून रानडुकरे �नघनू जातील असा �ाय�हरचा अदंाज होता पण रानडुकरे तसभूरह� हलल�
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नाह�त. �ाय�हरने �द�यांची उघडझाप केल� परंत ु�याचाह� काह� प�रणाम झाला नाह�. नाईलाजाने �ाय�हरने गाडी बंद
केल�, �याला वाटले थो�यावेळातच रानडुकरे र��याव�न हटतील आ�ण र�ता मोकळा होईल, पण तसे काह� झाले नाह�.
थो�या वेळाने अजनू पाच सात रानडुकरे झाडीतनू र��यावर आल� आ�ण �यांनी सरळ िज�सीला धडका �यायला सरुवात
केल�. एकंदर जमले�या रानडुकरांपकै� जी रानडुकरे म�तवाल वाटत होती तीच िज�सीला धडका देत होती. �यां�या
धडकेने िज�सी हाद� लागल�, काह� वेळेस तर िज�सी कोलमडते क� काय अशी सग�यांना भीती वाटू लागल�.

माग�या बसमधील गाईडने �संग ओळखनू �या�या जवळ असले�या गावठ� बंदकु�तनू दोन चार बार काढले. बारचे
आवाज ऐकून रानडुकरे कावर�बावर� झाल� पण �यांची पळ�याची �च�हे �दसेनात. माग�या गाईडने प�ुहा हवेत दोनचार
बार काढले त�ेहा कुठे माजलेल� रानडुकरे हळूहळू र��या�या कडलेा जाऊ लागल�. �या�या मागोमाग धडकेत भाग न
घेतलेल� रानडुकरेह� हळू हळू र�ता मोकळा क� लागल�. थो�याच वेळात सव� रानडुकरे नजीक�या झाडीत अ��य झाल�.
र�ता मोकळा झाला. आ�ह� िज�सी जोरात दामटल� आ�ण स�टर गाठले. आम�या मागोमाग बसह�  स�टरवर पोहोचल�.
आम�या मागे बस नसती तर आम�यावर काय बेतले असत े या �वचाराने आजह� मा�या अगंावर काटा येतो.” �ो�यांनी
टा�यांचा कडकडाट केला. लताने आपले �नवेदन संपवले.

सव� म�हला गाईडना नगरपा�लकेतफ�  �श�तीप�, भेटव�तू दे�यात आ�या. अ�धका�यांनी आपले मनोगत �य�त केले.
�यांचा �वचार मेळघाटाम�ये बलनू सफार� स�ु कर�याचा होता.  �याकरताह� गाईडची आव�यकता लागणार होती, �यांनी
मेघनाला या �क�पासाठ� मदत कर�याची �वनंती केल� आ�ण काय��म संप�न झाला.

melghattiger.gov.in
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अमे रकेतील अर य-मृ यू
(‘रॉबट पेन वॉरन’ ल खत History among the Rocks या क वतचेा अनवुाद)

त हेत हेचे  मृ य ूशोधायचे झाले तर
बफाळ वारा शांतपणे झोपले या खडकांवर
पसरताना दसतो, काह  झाडांना वाकवीत

चर न ेत म न कव यांमधले व न जागवीत.

तथेच उ हा यात उठतात  शकार  कु यांची काळी पावले
अधंा या दर त लटकणार  उलट  झाड,े वेगाने

वाहणारा वाह करतो वृ ांना उ व त आ ण जातो
दरू, दरू ओढत घेऊन.

माणसांचेह  तसेच होत असे  बघा: गौरकाय देह
सोल व  लाकडांसारखे शु , या द यात  कोसळत,
तळा या ओ यात यांचे केस व ता न तरंगत

आधंळेपण समु ाकड ेओढले जात.

ग हावर चालणारे कोयत ेऐकून
सयूासारखे तजे वी नाग

आपल  शर रे वेटाळून आ सत.

था नकांना वचार यावर त ेसांगतात क
पवू या एका यादवी यु धात इथे अनेक त ण

मारले गेले होत.े
टेक यां या उतारावर चढत-पडत

उ र-द ण दो ह  बाजूंनी लढलेले. यां या
टाचांचा  चखल  वाहांचे पाणी गढूळ करत असे.

यां या मदानी मशांवर चांद यात चमकणारे र त आठवत,े पण
त ेकशासाठ   लढले हे  सांगणे आ हाला  अश य आहे:

फार वष झाल  साहेब.

या अर यात आता रा ी
एखादे सफरचंद पडत,े इतकेच.

--------------
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मळू क वता -
History among the Rocks by Robert Penn Warren

There are many ways to die

Here among the rocks in any weather:

Wind, down the eastern gap, will lie

Level along the snow, beating the cedar,

And lull the drowsy head that it blows over

To startle a cold and crystalline dream forever.

The hound's black paw will print the grass in May,

And sycamores rise down a dark ravine,

Where a creek in flood, sucking the rock and clay,

Will tumble the laurel, the sycamore away.

Think how a body, naked and lean

And white as the splintered sycamore, would go

Tumbling and turning, hushed in the end,

With hair afloat in waters that gently bend

To ocean where the blind tides flow.

Under the shadow of ripe wheat,

By flat limestone, will coil the copperhead,

Fanged as the sunlight, hearing the reaper's feet.

But there are other ways, the lean men said:

In these autumn orchards once young men lay dead—

Gray coats, blue coats. Young men on the mountainside

Clambered, fought. Heels muddied the rocky spring.

Their reason is hard to guess, remembering

Blood on their black mustaches in moonlight.

Their reason is hard to guess and a long time past:

The apple falls, falling in the quiet night.
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