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सपंादक�य
नम�कार मंडळी,

आल� �दवाळी मंगलदायी, आनंद झाला घरोघर�!

गणपती, नवरा� संपले आ�ण �दवाळी काह� �दवसांवर येऊन ठेपल� आहे. �दवाळी�या
काह� �दवस आधीच म�ैचा २०२१ वषा�तला शवेटचा अकं र�सक वाचकां�या हातात
ठेवताना आ�हाला अ�तशय आनंद होत आहे. मागील वषा��या खंडानंतर �यावष�
बाि�टमोर मराठ� मंडळाने मया��दत �व�पात गणपती उ�सव साजरा केला, त�ेहा
त�ुह� उपि�थती लावल� असेल. गणपती उ�सवाचे �नवडक फोटो संपादक�या�या
शवेट� जोडले आहेत. �दवाळी�न�म� होणा�या काय��माची �तक�टे त�ुह� खरेद� केल�
असतीलच. सवा�ना �दवाळी�या हा�द�क शभेु�छा!

�या अकंासाठ� लेखन पाठवले�या सवा�चे अनेक आभार. �यापढु�ल अकंासाठ�ह� त�ुह�
लेखन पाठवत राहाल अशी आशा करतो. �या अकंाम�ये अनेक �था�नकांनी
प�ह�यांदाच म�ैासाठ� लेखन पाठवले आहे. �यातनू इतरांना �ेरणा �मळून
अ�धका�धक लोक लेखन कर�यासाठ� उ�य�ुत �हावेत अशी आशा बाळगतो.

लेख, अनभुव, कथा, क�वता अशी सा�हि�यक रेलचेल �या अकंात आहे. पाककृती�या
सदरांतग�त गणपती-नवरा�ात नवेै�यासाठ� केले�या पाककृतीं�या आवाहनाला
��तसाद देणारे ‘मनातला गणपती’ आ�ण ‘उकडीचे मोदक’ हे लेखह� �या अकंात
वाचा. मराठ� कला मंडळाचे ‘�हतगुज’ आ�ण आप�या ‘म�ै’दर�यान सा�हि�यक
देवाणघेवाणीची परंपरा आहे. म�ै�या �या अकंाम�ये सनुील खा�डलकर �यांनी
�हतगुज मा�सका�या होळी अकंातला एक �वनोद� लेख  पनु��का�शत करत आहोत.

भारतीय सणांसोबत आपण इथले सणह� साजरे करत असतो. थ�ॅक�गि�हंग,
��समस आ�ण नवीन वषा�चे �वागत त�ुह� कसे करता? �यावेळी भारतीय प�धतीचे पदाथ� करता क� अमे�रक�/पा�चा�य
पदाथ� करता? थ�ॅक�गि�हंग आ�ण  ��समससाठ� त�ुह� करत असलेलया पदाथा��या अनो�या पाककृती, �या
करताना�या आठवणी आ�ण अथा�तच �यांचे फोटो आ�हाला ज�र पाठवा. पदाथ� खास हो�यासाठ�चे तमुचे न�ुखेह�
�लहायला �वस� नका. त�ुह� एखाद� कला जोपासत असाल तर कलाकार ओळख सदारांतग�त तमुची मा�हती आ�हाला
पाठवा.  ये�या �हवाळी स�ु�यांम�ये �वासाचे बेत त�ुह� आखले असतील तर तमुचे �वासवण�न आ�हाला �लहून पाठवा.
�शवाय नेहमी�माणे कथा, क�वता, अनभुव, लेख आ�ण �च�ांचेह� �वागत आहेच. पढु�ल अकंासाठ�चे सा�ह�य १५
जानेवार�पय�त editor@baltimoremarathimandal.org �या प�यावर पाठवा.

ऑग�टम�ये शाळा स�ु झा�या आ�ण �या अजनूह� चाल ूआहेत. अनेक मलेु समुारे द�ड वषा��या ऑनलाईन �श�णा�या
अनभुवानंतर शाळेत ��य� जाऊ लागल� आहेत, �म�-म�ै�णींना, �श�क-�श��कांना ��य� भेटत आहेत. आप�यापकै�
अनेक प�ुहा ऑ�फसात जाऊ लागले असतील, काया�लयीन सहका�यांना ��य� भेटले असतील. मलुांचा, तमुचा
शाळा-ऑ�फस�या पनुभ�ट�चा अनभुव कसा होता त ेआ�हाला न�क� �लहून कळवा.
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येणार� �दवाळी आ�ण नवे वष� सवा�ना आरो�यपणू�, सखुसम�ृधीचे आ�ण समाधानाचे जावो �या स�द�छा !

कळावे,
संपादक मंडळ

२०२१ बामम ंगणपती उ�सव
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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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आमचे िव�ल मिंदर
उठा पांडुरंगा आता दश�न �या सकळा |
झाला अ�णोदय सरल� �न�ेची वेळा ||
या मा�या आजी, आई आ�ण दो�ह� काकंू�या समुधरु आवाजाने मा�यावर सं�कार
होतच मी लहानाची मोठ� झाले, याला कारण मा�या माहेरचे (आमचे) नारायण पेठ,
पणेु येथील खाजगी �व�ठल मं�दर. �या �व�ठल मं�दरातील मा�या आई-व�डलांची
७वी �पढ�.

आमचे पवू�ज वारकर� होत.े न चकुता त ेपंढर�ची वार� करायचे. साधारणतः १७९३-९४
�या आसपास आम�या पवू�जांपकै� एक ९० वषा�चे झा�यावर मा� �यांनी पंढर��या
पांडुरंगाला, ‘नको देवराया अतं आता पाहू!’ अशी कळकळीची �वनंती केल�. �हणाले,
आता मा�या�याने वार� होणार नाह� ह� शवेटची वार� मी आता थकलो. त�ेहा
पंढर�नाथाने �व�नात ��टांत देऊन सां�गतले, उ�या सकाळी पुंड�लका�या डोहात तू
�नानाला जाशील त�ेहा मी तलुा भेटेन. �या �माणे सकाळी �यांनी डोहात प�हल�

डुबक� मारताच �ि�मणी माता हाताशी आल� व दसु�या डुबक�म�ये पांडुरंगाची मतू� �मळाल�. �यावेळी ‘आनंदाचे डोह�,
आनंद तरंग!’ अशी �यांची अव�था झाल�. आषाढ� एकादशी त ेपौ�ण�मा पंढरपरुात राहून �यांनी मतू�ची षोडशोपचारे पजूा
केल� आ�ण नंतर �याच परमानंदात ह�ीव�न, वाजत गाजत �यांनी दो�ह� मतू� पंढरपरूहून प�ुयात आण�या. नंतर १७९४

साल� एकादशीला आज जेथे आहेत तथेे
मतू�ची ��त�ठापना केल�. त�ेहापासनू
आम�या मं�दरात पंढरपरूसारखा आषाढ�
एकादशी त ेगु�पौ�ण�मा असा पाच
�दवसांचा उ�सव स�ु झाला.

आषाढ� एकादशीला आम�या
�ि�मणी-पांडुरंगाला षोडशोपचारे अ�भषके
केला जातो. माझ ेबाबा �ी. �दनानाथ
मो�या आवडीने व �ेमाने �ि�मणी
पांडुरंगाचा साजशृंगार करतात. �या
�दवसापासनू सायंकाळी मं�दरात क�त�न
स�ु होत ेव नाम गजरात मं�दर दमुदमुनू
जात.े का�याचे क�त�न गु�पौ�ण�मेला
असत.े त ेझा�यावर ‘राधा-कृ�ण
गोपालकृ�ण’�या गजरात देवाला लोणी
साखर भरवल� जात.े �याच गजरात
सव�जण गंगापजून �हणजेच नद�वर
पजूनाला जातात व येताना सवा�ना �साद
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वाटप करत येतात. नंतर दह�हंडी फोडल� जात ेव दह�का�याचा �साद सवा�ना �दला जातो. क�त�न झाले क� मं�जागर व
भजन होत.े त ेपहाटेपय�त चालत.े

या उ�सवा�या दर�यान �व�ठल-�ि�मणी�या मतू�चे तजे अलौ�कक असत,े �हणनू सव� काय��म झा�यावर �यांची ��ट
काढल� जात.े
पंढर��या राया तलुा ��ट जाहल� |
ओवाळीत ेतलुा रे देवा संतमंडळी, देवा भ�तमंडळी ||

१९६१ साल� प�ुयात पानशते धरण फुटून जो �लय झाला �यावेळी आम�या राह�या जागेतील सव� संसार वाहून गेला.
माझ ेबाबा त�ेहा खपू लहान होत.े आजोबा व काकांनी छातीएव�या पा�यातनू चालत जाऊन आम�या गायींना मोकळे
सोडले. डो�यांदेखत �प�यान�प�यांची सोने-चांद�, सव� संसार वाहून जाताना पाहून आजीने पांडुरंगाला �वनवले ‘तजु�वण
नाह� दजुा आधार!’ �याच पंढर�राया�या कृपेने गाभारा व मतू� मा� तसभूरह� हल�या नाह�त. इतकंच काय पण जे�हा
परुाचे पाणी ओसरले त�ेहा सगळीकड े�चखल होता पण गाभारा �व�छ होता. दो�ह� मतू�, �ि�मणीचा पोहे हार, कंुकू सव�

कोरड ेहोत.े परुानंतर केवळ ८ �दवसांत
उ�सव होता, तर� स�ुधा पंढर�रायाने
�वटा-बाजा टाकवनू क�त�न करवनू
घेतले. �या वेळचे क�त�नकार ह. भ. प.
�ी ज�ुनरकरबवुा यांनी �बदागी न घेता
क�त�न केले. अशा अनेक अडचणीत
स�ुधा ‘जेथे जातो तथेे त ूमाझा
सांगाती!’ ह� उ�ती यथाथ� करत
पंढर�नाथाने �स�नरकरवाडा प�ुहा
�दमाखात उभा केला.

कोजागर� पौ�ण�मा त ेका�त�क� पौ�ण�मा
अशी म�हनाभर काकडआरती चालत.े
ती मजा काह� औरच. रोज देवाला
पंचामतृाने �नान, नवनवीन कपड,े
हार-तरेु, �नर�नरा�या रांगो�या, समुधरु
आवाजातील पहाटेची गाणी,
�नर�नरा�या प�वा�नांचे जेवण, �वडा,
आरसा, चौर�, वेगवेगळे गंध
अशा�कारचा साजशृंगार केला जातो.
शवेट�या �दवशी, का�त�क� पौ�ण�मेला,

अ�नकोट साजरा होतो. �यावेळी नारायण पेठेतील आजबूाज�ूया ि��या पांडुरंगासाठ� वेगवेगळे पदाथ� आणनू देतात
आ�ण आरती होऊन काकडा समा�ती होत.े
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असा हा उप�म माझ ेथोरले काका �ी. �वारकानाथ मो�या जबाबदार�ने पार पाडत. माझ ेबाबा व काका �यांना सव� �कारे
सहकाय� करत. आता ह� जबाबदार� माझा चलुतभाऊ �ी. धनंजय मो�या उ�साहाने पार पाडतो. माझ ेमधले काका �ी.
�वजयकुमार �यांनी वार�चा वारसा पढेु चालवला, पण आता वयोमाना�माणे �यांना जमत नाह�. तर� �यांचा मलुगा �ी.
�व�वास ह� वार� जमेल तशी करतो.

अशा �कारे २२७ वष� झाल� आ�ण आता आमची ८वी �पढ� - �ी. धनंजय व �ी. �व�वास हे काय� अ�वरत करत आहेत. तो
पंढर�नाथ �वतः हे सव� कौतकुाने करवनू घेत आहे, असे �हणणे जा�त यथाथ� ठरेल. �हणनू �हणावेसे वाटत,े
स�ुदन हा आज पातला, मं�दर� आम�ुया मोह दाटला |
मंगल तोरण दार� बांधनुी, पानाफुलांची न�ी काढुनी, ससु�य केले �ांगण सजवनुी ||
�वागत कर�या पंढर�नाथा, सानथोर हे मनापासनूी |
आनंदाने मो�हत होऊनी, नाती जपती एक होऊनी ||
एक �दलाने, एक मनाने, वसा घेत�या आठ�या �पढ�ने|
वळणावरती अनेक वळणे आल� आय�ुयात, तर�ह� �स�नरकरांचे �व�ठल मं�दर उभे �दमाखात ||

मं�दराबाहेरचे एक व�ैश��य �हणजे ३०० वषा�पवू�चे �पपंळाचे झाड व �या�या खाल� द��णमखुी मा�तीराया उभे आहेत.
�यांची मा�हती प�ुहा कधीतर�.
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�ाम - गाव
�ाम �हणजे गाव. �ाम हा सं�कृत श�द आहे. व�ैदक काळातील �ाम या श�दाचा अथ�
'काह� काळ वा�त�याचे �ठकाण' असा आहे. �हणजे �ाम या श�दाचा अथ� आपण आज
�याअथा�ने गाव हा श�द वापरतो �यापे�ा खपूच वेगळा आहे असं �दसतं.
आज गाव �हटलं क� आप�या डो�यासमोर काय येतं? तर थोडी व�ती आ�ण �याभोवती
शतेी असं ��य. गावाचे दोन भाग असतात. पांढर� आ�ण काळी. पांढर� �हणजे व�तीचा
भाग आ�ण काळी �हणजे शते जमीन. गाव �हणजे; �या व�ती भोवती शतेीयो�य अशी
भरपरू जमीन आ�ण शतेी करणारे शतेकर� तसेच कुशल मन�ुयबळ मबुलक �माणात
उपल�ध असत ेअसे �ठकाण. पांढर� आ�ण काळी या भागांमळेु �यावर आकर�या जाणाया�
प��यांची नावंह� तशीच पडल�. 'मी अमकु इतक� पांढर� �दल�, अमकु इतक� काळी �दल�',
असे उ�लेख कागदप�ात �ल�हलेले �दसतात.

शतेीसंदभा�त आणखी एक सं�ा वापरल� जात.े ती �हणजे '�शवार'. पण �शवार �हणजे
फ�त शते असा नसनू �शवार �हणजे गावा�या व�तीचा भाग सोडून �शवे�या आतील

(ह�द�तील) सव� जमीन. यामधे शतें, चराईची कुरणं, बखळी, न�या, नाले, मसणवाटा, माळरानं, मरुमाड जागा इ. सवा�चा
समावेश होतो.

अनेक मोडी कागदप�ांत गावाला 'देह' असेह� �हटलेले �दसत.े

गावासाठ� आणखी एक श�द वापरला जातो. तो �हणजे खेड.ं मग याचा अथ� काय ? याचं �प�ट�करण असं देता येतं क�,
'खेडणे' या श�दाचा अथ� जमीन कसणे असा आहे. �यामळेु अथा�तच 'खेडू ' �हणजे जमीन कसणारा होय. या खेडूचंी
सं�या जेथे जा�त त ेखेड ेहोय (सं�कृत मधे 'खर ' हा धात ूखरवडणे �कंवा कोरणे यासाठ� वापरला जातो हे इथे ल�ात
ठेवले पा�हजे). आज आपण खेडू या श�दाला 'त ' हा ��यय लावनू खेडूत हा श�द फार वेग�या आ�ण चकु��या अथ�ह�
�हणजे गावंढळ या अथ�ह� वापरतो. त ेयो�य नाह�.

कधी कधी व�तीपासनू शते दरू�या अतंरावर अस�यामळेु शतेक�यांना �कंवा मजरुांना शतेावर रहा�याची गरज पडत असे.
�यामळेु शतेावर घरे अथवा झोप�या बांधा�या लागत असत. अ�या दोन-चार घरे अथवा झोप�या असले�या व�तीला
झाप/ आवसा/ गोठा/ पडळ इ. नावं आहेत. या व��यांम�ये वाढ होऊन २०-२५ घरं झाल� क� अ�या व��यांना वाडी/ मजरे/
वाडा/ पाडा इ . नावांनी संबोधले जात.े हे आवसे, मजरे, पडळी, वा�या गावा�या अतंभू�त व��या असतात. 'अमकु गावाची
ह� वाडी', असे �हटले जात.े

गावाची व�ती वाढल� आ�ण गावात उ�योगधंदे वाढले, हु�नर�/कसबी लोकांची सं�या वाढल� क� अ�या गावाला शहर
�हटले जात.े थोड�यात गावातील काळीपे�ा पांढर� वाढल� �हणजे गावाचे शहर होत.े शहरात/ गावात 'कसबा ' हा भाग
आवजू�न असतो. कसबा �हणजे जनुी व�ती �कंवा �या भागात कसबी/ हु�नर� लोकांची व�ती असलेला भाग होय. तसेच
शहरात �कंवा गावात जेथे बाजार �कंवा दकुानं असतात अ�या भागाला पेठ असं  �हणतात.

संदभ� : गावगाडा - लेखक :  ��बंक नारायण अ�े
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मला आवडलेली िमरासदारी
द. मा. �मरासदार हे मराठ�तले आघाडीचे �वनोद� लेखक. लोक��यता हा यश�वी
हो�याचा �नकष लावायचा झाला तर अगद� यश�वी लेखक. पण लोक��यता
आ�ण दजा� यांचे काह� �हणजे काह� नात ेनाह�. �मरासदारांचा �वनोद टा�या खपू
घेतो, पण तो ‘टंग इन चीक’�या मया�दा �व�चतच ओलांडतो. ब� याच वेळा
�मरासदारांचे �लखाण हे शाळकर� मलुांनी शाळकर� मलुांसाठ� केलेले, बाळबोध
वाटत.े शार��रक �यंगे, हाणामार�, आळशीपणा, झोप अशा �वषयांवर�ल
�मरासदारांचा �वनोद �ाथ�मक अव�थेत अडकून रा�ह�यासारखा वाटतो.
�मरासदारां�या कथांमधील �य�ती गमतीदार, त� हेवाईक आ�ण �व�वधरंगी
अस�या तर� �या कचक�या�या वाटतात. भोकरवाडी आ�ण �तथले �ाम�थ
यां�या�वषयी�या �मरासदारां�या कथा वाचताना �व�चत हस ूयेत,े पण द�घ�काळ
�मरणात राहाणारा आ�ण केवळ �मरणानेह� आनंद देणारा �वनोद
�मरासदारां�या हातनू �व�चतच �ल�हला गेला आहे.

अथा�त वर�ल नकारा�मक �वधाने ह� �मरासदारां�या सव�च �लखाणाला लागू
नाह�त. �मरासदारांचे बरेचसे �वनोद� लेखन (मला) कमअ�सल वाटत असले तर�
�मरासदारांनी काह� अगद� िजवंत, खरोखर गंमत आणणा� या आ�ण �याहून
मह�वाचे �हणजे गंभीर आ�ण �दय�पश� अशा कथा �ल�ह�या आहेत. एक
लेखक �हणनू आव�यक असणारे सगळे गुण – उ�म �नर��णश�ती,
श�दांवर�ल पकड आ�ण लेखनाची रचना कर�यासाठ� गरजेची ती कुसर – �ा�ट
– हे �मरासदारांकड ेआहेत याचा परुावा देणा� याच या कथा. ददु�वाने �मरासदारांनी
�वनोद�न�म�ती कर�यासाठ� अ�तशयोि�त, अ�तरंजन हे साधन �ाम�ुयाने
�नवडले; आ�ण �हणनू �यां�या कथा या �तखटा�मठा�या ला�यांसार�या
तडतडीत झा�या आहेत. खमंग, त�डात असताना ब� या लागणा� या, पण भकू
फ�त चाळवणा� या. मराठ� वाचकाची भकू भागव�याचे साम�य� �यां�यात
अभावानेच आढळत.े

‘�मरासदार�’ या �मरासदारां�या �नवडक कथां�या सं�हात �मरासदारां�या ��तभेची चणुकू दाखवनू देणा� या काह� सुंदर
कथाह� आहेत. खे�यातल� शाळा या �वषयावर �मरासदारांनी प�ुकळ कथा �ल�ह�या आहेत. ‘�शवाजीचे ह�ता�र’,
‘शाळेतील समारंभ’, ‘मा�या बापाची प�ड’, ‘�ॉइंग मा�तरांचा तास’ या �यात�या काह� कथा. यात�या काह� कथांमधला
नायक हा शाळेत जाणारा लहान मलुगा आहे; �यामळेु �याची जगाकड ेबघ�याची ��ट� सरळ, साफ आहे. आ�ण �या�या
आसपासची मंडळी बाक� तयार, बेरक� आहेत. या �वसंगतीमळेु काह� �वनोद� �कार घडतात. गावाकडची त� हेवाईक
मंडळी आ�ण �यां�या आय�ुयातील गमतीजमती यावर �मरासदरांनी �ल�हले�या ‘भतुाचा ज�म’, ‘धडपडणार� मलेु’,
‘�यंकूची �शकवणी’, ‘नद�काठचा �कार’, ‘�नरोप’, ‘झोप’ वगैरे कथाह� माफक �वनोद�न�म�ती करतात, पण �या वाचताना
नकळत (आ�ण तसे करणे यो�य नाह� हे मा�हती असनूह�) अशा �संगांवर �यंकटेश माडगूळकरांनी केलेले अ�सल देशी
आ�ण कसदार �लखाण आठवत.े असे बरेवाईट करणे यो�य न�हे, हे खरे, पण तशी तलुना होत ेखर�. पण �मरासदारांचे
�लखाण इतके �वपलु आहे, क� �यां�या खरोखर दज�दार कथाह� ब� याच आहेत. ’न��या�णवबादची एक सफर’, ‘कोणे एके
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काळी’ ‘�वरंगुळा’, ‘गवत’, ‘पाऊस’, ‘सा�ीदार’; ‘�पश�’ या ��ततु सं�हातील अशा काह� कथा. (�मरासदारां�या या सं�हात
नसले�या ‘हुबेहूब’ वगैरे इतर काह� कथाह� या �न�म�ाने आठवतात.)

‘न��या�णवबादची एक सफर’ ह� गावात�या थापा�या नाना घोड�याची कथा. खे�यात�या ��, आशाह�न जीवनात
गावक� यांना नाना�या थापांचाच �वरंगुळा आहे. �या लोणक�या आहेत हे जसे नानाला ठाऊक आहे, तसे गावक� यांनाह�.
तर�ह� नाना त� हेत� हे�या गो�ट� सांगतो आ�ण गावकर�ह� �या ऐकून घेतात. आपले ल�न �हावे ह� स�ुत आशा ठेऊन
असले�या नानाला एक देवऋषी खोटे बोल ूनको, मग माग�शीषा�पय�त तझु ेल�न होईल असे सांगतो. �या�माणे नाना
�या�या अ�भतु कथा सांगणे बंद करतो. मग हळूहळू �याची लोक��यताह� ओसरत.े रोज�या, तमु�या आम�यासार�या
अळणी आय�ुयात कुणाला रस असणार? माग�शीष� येतो आ�ण जातो, पण �बचा� या नानाचे ल�न काह� होत नाह�.
िजवाला कंटाळलेला नाना जीव �यायला पा�यात उडी घेतो, पण गावक� यांपकै� कुणीतर� �याला वाचवत.े भानावर
आले�या नानाला ओळखीचे चेहरे �दसतात, �याला सगळे आठवत,े आ�ण आप�या आय�ुयात आता �हरवळ येणार नाह�
हे पचवलेला नाना परत एक फमा�स गो�ट सांगायला लागतो. �मरासदार �ल�हतात, ’.. आ�ण मग सं�याकाळ�या �या
शांत, उदास वेळेला नाना�या आय�ुयाला प�ुहा एकदा अथ� आला. तो गो�ट सांगत रा�हला, माणसे त�मय होऊन ऐकत
रा�हल� आ�ण त े��, भकास वातावरण प�ुहा एकदा अ�भतुतनेे भ�न गेले.’

‘कोणे एके काळी‘ ह� �मरासदारां�या पोतडीतनू �नघालेल� एक वेगळी चीज आहे. एका राजा�या पदर� असले�या एका
सामा�य �पा�या पण ब�ु�धमान �वदषूकाची ह� कथा �मरासदारांनी ज�ुया, सं�कृत�चरु भाषते �ल�हल� आहे. भाषचेा
बाज राख�यात थोडसेे कमी पडलेले �मरासदार कसदार कथानकाने ह� कसर भ�न काढतात. �थमप�ुषी �नवेदना�मक
शलै�ने �ल�हले�या या कथेत काह� वा�ये �वल�ण चटका लावणार� आहेत. ‘अ�भसाराला आलेल� ती सुंदर चतरु त�णी
मो�या उ�कंठेने अतंगृ�हात गेल� – मा�या ��ट�समो�न गेल� – आ�ण एखा�या तप��यासारखी श�ुक म�ुा धारण क�न
मी तथेेच उभा रा�हलो. व�ासारखे अगंावर पडणारे चांदणे मो�या धयैा�ने सहन कर�त एकटाच उभा रा�हलो..’

‘�वरंगुळा’ ह� �न�व�वादपणे �मरासदारां�या सव��े�ठ कथांपकै� एक ठरावी असे मला वाटत.े कोटा�त�या गर�ब कारकुनाची
ह� कथा वाचकाला हळवी करणार� आहे. आय�ुयात कसल�च उमेद नसले�या ता�यांचा �वरंगुळाह� भेसरू, जगावेगळा
आहे. कुणी मेले क� �या�या म�त�काची �यव�था कर�यापासनू �याची महाया�ा संपवनू येणे हाच ता�यांचा छंद आहे.
�यात एकदा गुंतले क� एरवी गर�बीने, प�रि�थतीने �पचलेले, गांजलेले ता�या उ�ेिजत होतात, �यां�या अगंात काह�तर�
वेगळे संचारत.े मग �तथे �यां�या श�दांना �कंमत असत,े �यांना मान असतो, �या जगात त ेसांगतात आ�ण इतर सगळे
ऐकतात… पण एकदा का त ेसगळे आटोपले आ�ण ता�या घर� आले क� परत डो�यांसमोर त ेभीषण दा�र�य उभे राहात.े
त ेबकाल घर, घरात�या कधी न संपणा� या माग�या आ�ण चार पशैाचा ह�ट परुवला न गेलेल�, आई�या हातचा मार
खाऊन, गालावर अ�ूंचे ओघळ घेऊन मसुमसुत झोपी गेलेल� लहान मलेु…

�मरासदारां�या ��तभे�वषयी जर कुणाला शंका येत असेल तर ती �न:संशयपणे नाह�शी करणार� �यांची कथा �हणजे
‘�पश�’. ह� कथा �हणजे कधीकधी सा�हि�यक आप�या नसै�ग�क �पडंाला संपणू� छेद देणारे काह� �लहून जातो, तसे आहे.
अगद� सव�मा�य उदाहरण �यायचे तर ‘नंदा �धान’ सारखे. कुटंुबात�या व�ृध ��ी�या �नधनानंतर �त�या दहा�याला
आलेले नातवेाईक, �या ��ी�या आठवणी, प�ुहा प�ुहा भ�न येणारे डोळे, �पडंाला न �शवता �घर�या घालणारा कावळा,
अ�व�थ झालेले भटजी आ�ण या सग�यांतनू काह� भेदक अथ� काढणार� मने. म�यमवग�य, सं�कारजड, भाबडी मने. या
सग�या वरैा�यवातावरणाबाबत �मरासदार काह� जबरद�त वा�ये �लहून जातात. ‘�पडं उ�हात चमकत होता. झाडावर
कावळे उगीच बसनू रा�हले होत.े एखादा म�येच कावकाव करत होता. काह� तर� गूढ, न कळणारे समोर उभे होत.े एकदा
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त े�च� �नरथ�क वाटत होत ेआ�ण मग �यात फारच गहन त�व भरलेले �दसत होत.े म�ृयचूी महानद�, काळेभोर अथांग
पाणी, ऐलतीरावरची िजवंत माणसे आ�ण पलैतीरावर�ल धसूर वातावरण – सरळ साधा �यवहार आ�ण अग�य गो�ट�
यांचे नात ेजोड�याची धडपड. य�न आ�ण कम�फळ यांचे लागेबांधे. उजेडातनू अधंाराकड ेपाह�याची को�शस… स�ुन
मनात �वचारांची मोहोळे उठत होती. असले काह�तर� जाणवत होत ेआ�ण तर� त ेफार अ�प�ट होत.े’
असले �लहू शकणा� या �मरासदारांनी �वनोद� (�हणनू जे काह� �ल�हले आहे त)े सा�ह�य �ल�हले नसत ेतर� चालले असत,े
असे वाटत.े अस�या काह� अरभाट आ�ण काह� �च�लर कथांचे ‘�मरासदार�’ हे प�ुतक मा�या सं�हात आहे.
�मरासदार�
कॉि�टने�टल �काशन
३६५ प�ृठे
�कंमत १०० �पये

माझे �हीगन �योग

पँड�ेमकमळेु मला फेसबकु आ�ण इ��टा बघायला बराच वेळ �मळायला लागला. फेसबकुवर
योगा, एरो�ब�स, झुंबा इ�याद� क�न चवळी�या श�गा झाले�या बायका फोटो टाकू लाग�या.
�नर�नरा�या डाएटचे पेव फुटले. मग मला पण वाटले क� आपण पण थोड ेवजन घटवयूा.

मी बराच शोध घेतला क� कमीतकमी �यायाम  क�न व जा�ती�त जा�त खाऊन वजन कसे
कमी करावे. बरयाच डाए�सब�दल वाचले. हाय फॅट, लो फॅट, हाय �ोट�न, क�लगंड, फळे, २
चमचे भात वगैरे. खपू गुगलले क� फ�त कांदा भजी असे काह� डाएट आहे का त.े पण
गूगलला काह� जमले नाह�. शवेट� �ह�गन डाएट करायचे ठरवले. आ�ण घर� जाह�र  केले.

सकाळ�या चहापासनू पर��ा स�ु झाल�. ओट�म�क आणनू चहात घातले व घोट घेतला.
ठरवनू �मट�या मारायचा अ�वभा�व केला, कारण नवरा व सास ूबार�क ल� ठेवनू होत.े खपू मेहनत  क�न बरेच �दवस
डाएट पाळले. अगद� �चकन, �फशकड ेकाणाडोळा केला. आ�ण सासबूाई अचानक सगुरण झा�या. दधुाचे छान छान पदाथ�
बनवायला लाग�या. खीर, बासुंद�, कढ�, बफ� आणनू ठेवाय�या आ�ण मग �हणाय�या, "अग �वसरलेच! त ू�ह�गन, नाह�
का?"

अ�यात�हेने एक म�हना झाला आ�ण मा�या नव�याने  ‘मुंबईकर, पणेुकर अडँ नागपरूकर’ आ�ण ‘खा�यया�ा’ असे २ लेख
असलेल� प�ुतके online मागवल�. माझी ब�ुधी सांगत होती, क� प�ुतके उघडू नकोस (कारण मी ती आधी वाचल�
आहेत), पण मन बोलले, अग वाचत ेआहेस, काह� खात नाह�स. मग '�दल पे कोई जोर नाह�'  �या �हशबेाने मी ती
वाचायला घेतल�. रोज मा�या �व�नात नवनवीन खा�यपदाथ� यायला लागले. सलग चार �दवस �व�नात रसमलाई
आल� आ�ण �व�वा�म�ांची  तप�या भंग पावल�. स�ुवातीला हळूच चहात दधू घातले आ�ण अमतृत�ुय �याय�याचा भास
झाला. हळूहळू मेनकेने क�जा करावा तसे मा�या मनाने ब�ुधीला हरवनू मला पणू�तः पवू�पदावर आणले.
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�भा
‘दादासाहेब गायकवाड दवाखा�यात दाखल’

‘�कृती गंभीर तर� ि�थर डॉ�टरांनी �दला �नवा�ळा’
‘पढु�ल ४८ तास मह�वाचे’

झटपट बात�यांम�ये पा�व�संगीतासोबत एकेक वा�य पड�यावर आदळत होत.े
क�पनाता�नी ��नाथ�क नजरेने �श�पाकड ेप�हले.
"काय झालं कुणास ठाऊक. अथा�त कळेलच पढु�या पाच �म�नटांत, अगद� मा�हती नको
असल� तर� कळेल… त ेकेवळ लेखक �हणनू नाह� पण एकंदरच या भागात ��स�ध
आहेत." �श�पा�या सांग�यावर क�पनाता�नी मान डोलावल�.

क�पनाताई ब�याच वषा�नी �यां�या फाम�हाऊसवर राहायला आ�या हो�या. एरवी मुंबईला असताना एखा�या �दवशी
येऊन जात. या वेळी �या म�ुदाम थोड े�दवस रहायचं ठरवनू आ�या हो�या. �श�पा देखरेखीसाठ� फाम�हाऊसवर यायची
आ�ण कोणी राहायला आलं असेल तर घरातलं सगळं काम करायची. याच गावातल� अस�याने �तला गावातल� सगळी
मा�हती असायची.

व�ृ�नवेदकाने पढुची मा�हती सांगायला स�ुवात केल� "१५ �दवसांपवू�च दादासाहेबांचा सह�चं�दश�न सोहळा साजरा
झाला होता. अ�यंत �श�तब�ध, रोजचा �यायाम, �नय�मत आहार, रोजच लेखन वाचन असा कोणालाह� आदश� वाटावा
असा �दन�म असलेले दादासाहेब. काल दपुार� �यां�या राह�या घर� ज�मनीवर पडले�या अव�थेत आढळले. स�या
�यांची श�ुध हरपल� आहे. मा� त े�था�नक त��ां�या देखरेखीत आहेत."

"काल सहल��न�म� त�ुह� �यां�याच वा�याला भेट �यायला गेला होतात ना?" �श�पाने �वचारले.
"हो हो, कालच तर �तथे होतो आ�ह�." क�पनाताई �हणा�या.

बातमीदार आता थेट हॉि�पटल�या दारापाशी होता. “आता आपण ऐकूया दादासाहेबांचे धाकटे सपु�ु संजयजींची
��त��या.” "काल नेहमी�माणे जेवाय�या आधी �यांचे �लखाणाचे काम चाल ूहोत,े �कंवा असणार. त ेवेळेचे प�के आहेत.
आ�ण नंतर जेवायला आले नाह�त �हणनू बघायला गेलो तर त ेज�मनीवर पडले�या अव�थेत आढळले. आता त े�वतःच
पडले का �यांना पाड�यात आलं कुणास ठाऊक!" आजबूाज�ूया लोकां�या चेह�यावर आ�चय�च�कत भाव दाखवायला
कॅमेरा जरा र�गाळला.

‘दादासाहेब गायकवाड दवाखा�यात दाखल’
‘कुटंुबीयांनी �य�त केला घातपाताचा संशय’

“झालं आता यांना चांगलच कोल�त �मळालं. आता आठवडाभर हेच चाल ूराह�ल.” असं �हणत �श�पा चहा टाकायला
�वयंपाकघरात गेल� आ�ण क�पनाताई काल�या सहल��या आठवणींत रम�या.

गाडी थांबताच क�पनाताई दार उघडून बाहेर पड�या. �यां�या �ुपमध�या बाक��या बायकाह� एकेक क�न गाडीतनू बाहेर
आ�या. वा�याचा उंच आ�ण मजबतू दरवाजा पाहून �यांना बर वाटलं. 'नाह�तर बाक��या �क��यांची काय दरुव�था झाल�
आहे' �यां�या मनात �वचार आला. सग�याजणी बाहेर आ�यावर �यांनी वा�याकड ेकूच केलं. �यांनी आधीच वेळ
ठरवलेल� अस�याने �यां�या �वागताला रायबा तयारच होता. आ�या आ�या �यांचं �वागत भीमाबाईने �दले�या
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वा�या�या छान सरबताने झालं. रायबा आ�ण भीमाबाई दोघांनी ज�ुया काळाला साजेसे कपड ेघातले होत.े दोघां�या
पोशाखांनी आ�ण वा�यावर�या �या वातावरणाने सग�याजणी एकदम अठरा�या शतकात गे�या.

रायबा आ�ण भीमाबाई �यांना एकेक दालन दाखवत, ��येक दालनाची खा�सयत, �तथे कोणत ेकाय��म, बठैका झा�या,
�यांचे इ�तहासातले �थान, आ�ण �यांचं कौतकु सांगत होत.े दोघांना भरपरू मा�हती होती आ�ण ती कशी सांगावी याचं
कसबह� होतं. सग�यां�या ��नांना उ�रे देत देत �यांची सफर चाल ूहोती. �तत�यात वा�या�या स�या�या मालकांचा
�वषय स�ु झाला.
"आमचे मोठे मालक दादासाहेब वा�या�याच बाजलूा राहतात. �यांचा थोरला मलुगा �हणजे आमचे थोरले मालक इथेच
गावात असतात. �यांचा धाकटा मलुगा �हणजे धाकटे मालक दरू �तकड ेद��णेत होत ेबर�च वष�, पण माग�या म�ह�यात
दादासाहेबां�या सह�चं�दश�ना�या �न�म�ाने ब�याच वषा�नी का होईना पण इकड ेपरत आले. आता रोज सं�याकाळी
येतात भेटायला," रायबा �हणाला.
"हो ना, आम�या मो�या मालकांचं आता वय झालंय. पंधरा �दवसापवू�च तर वाढ�दवसाचा मोठा काय��म झाला!"
भीमाबा�नी मो�या अ�भमानाने मा�हती परुवल�.
"हो मी ब�घतलं बात�यांम�ये. दादासाहेब, �यांचा मोठा मलुगा आ�ण मला वाटतं धाकटा मलुगा पण होता," सनुंदाताई
�हणा�या. �यावर आणखी तीन-चार जणींनी माना डोलाव�या.
"अ ंहो ना," जरासा चाचरत रायबा �हणाला. मग साव�न �हणाला "त े�तकड ेदरू केरळला असतात. ब�याच वषा�नी
मो�या काय��मासाठ� �हणनू म�ुदाम आले होत.े"
"तलुा बर�च मा�हती �दसत ेसग�याची," नी�लमाताई हसत हसत �हणा�या.
"हो �प�यान�प�या आ�ह� या वा�याचं काम बघतोय. मालकां�या िजत�या �प�या इथे रा�ह�या �तत�याच आम�या
�प�याह� इथे सेवेत आहेत. म�ये बर�च वष� वा�याला उतरती कळा लागल� होती. �यावेळी मालकांनीच अनेक वषा�पवू�
�दले�या शतेीवर आमची गुजराण चाल ूहोती. मी पण कॉलेजम�ये इ�तहासाचा �व�याथ� आहे. आठव�यातले ३-४ �दवस
इथे काम करतो. लोकांना वा�याची, इ�तहासाची मा�हती देतो. ह� भीमाबाई �कंवा खरंतर भा�वनी पण मा�याच
कॉलेजम�ये �शकत.े मालकांनी वा�याची  डागडुजी क�न परत सगळं पा�ह�यासारखं केलं. मा�या आजाला फार बरं
वाटलं." रायबा�या �वरातला आनंद आ�ण अ�भमान लपत न�हता. या दोघांना असणार� मा�हती आ�ण ती सांग�यात�या
उ�साहाचा जरा उलगडा झा�यासारखे सग�यांना वाटले.

सगळे �फरत �फरत वा�यात�या गणपती�या देवळात आले. दे�हा�यातल� मतू� छोट�शीच, पण पाहून �स�न वाटावी
अशी होती. छान सबुक शवेंतीचा हार, जा�वदाचं लाल फूल आ�ण �हरवीगार दवुा�ची जडुी. बघताच आपोआप सग�यांनी
हात जोडले. देऊळ छोटेखानी पण सुंदर होत.े �खड�या आ�ण झरोके असलेलं म�यम आकाराचं गभ�गहृ, दगडी चौथ�यावर
सागवानी लाकडाचे कोर�व काम केलेले खांब आ�ण म�हरप, काचे�या हं�या असलेला मंडप. क�पनाताई देऊळ बघनू
अगद� खशू झा�या. तवे�यात "नम�कार, नम�कार," �हणत एक उंच-�नचं बलदंड गहृ�थ मंडपात �यां�या
घोळ�याकडचे येत होत.े
"नम�कार धाकटे मालक," �हणत रायबा पढेु झाला.
"अरे तलुा �कती वेळा सां�गतलं मालक वगैरे नको, फारतर संजय दादा �हण," संजयदादा हसनू �हणाले. रायबा�या चेहरा
मा� �न�व�कारच होता.

संजय साधारण ५०-५५ वषा�चा असेल, चांगला उंच आ�ण देखणा. चेह�यावरची म�ुर� मा� शोभनू �दसत ेअसे नाईलाजाने
का होईना �हणायला लागावे. गे�या २-३ आठव�यात संजय एकदम ��स�धी�या झोतात होता. तो आ�याबरोबर
आजबूाजचेू सगळे �या�याबरोबर से�फ� काढून घेत होत.े क�पनाताई मा� �या�याकड ेबघत हो�या. ‘हा द��णेला गेला!
�हणजे खरतर मुंबईला �च�पटात काम करायला �नघनू गेला असं �हणाले असत ेलोक तर पटलं असतं. पण द��णेला?’
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इत�यात संजयने से�फ� काढताना मान वळवल� आ�ण कानातल� �भकबाळी एकदम चमकल�. �यातला लालबुंद मा�णक
आ�ण �याची �भा संजय�या कान�शलापाशी पडल� होती. �यातले मोती अगद� खलुनू �दसत होत.े
"तमुची �भकबाळी अगद� सरेुख आहे," क�पनाताई पटकन �हणा�या.
"हो ना �भकबाळी नवीन असल� तर� आम�या राजघरा�यातले ज�ुया काळातले अ�सल मोती आ�ण मा�णक आहेत,"
संजयने तो�यात सां�गतलं. आणखी थोड ेफोटो काढून झा�यावर संजय देवळातनू बाहेर पडून वा�या�या माग�या बाजलूा
गेला. रायबाने हळूच मान कलती क�न �तकड ेब�घतलं आ�ण चेह�यावरचं ��न�च�ह पसुनू टाकत "चला, आता आमचा
जनुा मदुपाकखाना बघ,ू" �हणत पढेु झाला. "नवीन �कचन �तकड ेमोठे मालक राहतात �तथे आहे, पण हे वा�याचं जनुं
वभैव!" भीमाबा�नी मा�हती परुवल�. मग पढेु खासगी दालनं, �नवास�थानं, �तथल� बाग बघनू सगळे परती�या वाटेला
लागले.

जाता जाता परत एकदा त ेगणपतीचे छोटेखानी देऊळ �दसले आ�ण सग�यांचे पाय �तकड ेवळले. �तथे १०-१५ �म�नटे
थांबनू �नघ ूअसे सग�यांचे ठरले. मग काह�जणी सभामंडपातच बस�या, नाह� �हटलं तर� बरंच चालणं झालं होतं. काह�
�साधनगहृाकड ेवळ�या, एक-दोन जणी मं�दराचं �नर��ण करत हो�या. क�पनाताई �यातच हो�या. सागवानी
लाकडावरचे कोर�व काम फारच सरेुख होतं. �याचंच �नर��ण करत हो�या. इत�यात धापा टाकत संजय येताना �दसला.
समोर क�पनाता�ना बघनू तो चमकला, पण �याने पटकन �याचे हुकुमी हा�य चेह�यावर आणलं. "काय मग कसा काय
वाटला  आमचा वाडा?" संजयने �वचारलं. "फारच आवडला. �वशषेतः आप�या इथ�या बाक��या ऐ�तहा�सक वा�यांची,
�क��यांची दरुव�था बघता आणखीच छान वाटलं. असाच कायम �टकून राहू दे," क�पनाताई मनापासनू दाद देत
�हणा�या. पण संजयचं ल� मा� �यां�या बोल�याकड ेन�हतं. �याचा चेहरा पण आधीसारखा �दसत न�हता. 'काह�तर�
खटकतंय!' क�पनाताई मनात �हणा�या. इत�यात "चला चला �नघयूा, नाह�तर पोचायला उशीर होईल," असं �हणत
�नम�लाताई आ�या आ�ण सग�याजणी गाडीकड ेजायला �नघा�या.

'काह�तर� खटकतंय...  पण काय?' उसासा टाकत क�पनाताई मनात�या मनात �हणा�या.
इत�यात �यांचा फोन वाजला आ�ण �या वत�मानात आ�या. "हां, बोल ग जय,ू बरं, काय झालं सास�यांना? आ�ण आता
कसे आहेत? हो हो काह� हरकत नाह�. मी अजनू आठवडाभर इथे आहे. दोन तीन �दवसांनी स�ुधा मला चालेल. तसे काह�
काय��म ठरले नाह�येत आ�ण या खेपेला तलुा भेटायचं ठरवनूच आले होत ेतर त ूदोन तीन �दवसांनी कळवलंस तर�
चालेल. फ�त मला �तकड ेयायचं कसं त ेबघावं लागेल. पण त ेबघ.ू त�ुया सास�यांना बरं वाटू दे."

"काकू कोणाचा फोन होता?" �हणत �श�पा चहाचे कप घेऊन आल�.
"अगं माझी ती शाळेतल� म�ैीण जय�ी पाट�ल, �तचा. सातवी त ेदहावी मी आ�ण जय ूएकाच बाकावर बसायचो. नंतर
�त�या वडलांची बदल� नागपरूला झाल� आ�ण �तचं पढुचं �श�ण पण �तकडचे झालं. बरं, त�ेहा काह� फोन न�हत,े
�यामळेु स�ुवातीला अधनू-मधनू प� पाठवायचो. मग त ेपण थांबलं. २-३ वषा�पवू� शाळेचा �हा�सअप �ुप तयार झाला
त�ेहा परत सापडल�. आता �नदान मेसेज पाठवतो, पण �यात भेट�याची मजा नाह�. मी रहायला इकड ेयेणार कळ�यावर
मा� आता भेट�या�शवाय परत जायचं नाह� असंच ठरवलंय. आमचं आज सं�याकाळी भेटायचं ठरलं होतं, पण �त�या
सास�यांना दवाखा�यात ठेवलंय. �यामळेु आजचा काय��म र�द."
"काय झालं? आ�ण कुठ�या दवाखा�यात आहेत?"
"च�कर येऊन पडले �हणाल�. तसं फारसं लागलं नाह�ये, पण दवाखा�यात आहेत. कुठ�या त े�वचारायचं मा� रा�हलं.
�तने जरा घाईतच फोन ठेवला. करेन �हणाल� २-३ �दवसांनी."
"ठ�क आहे. �यांचा फोन आला आ�ण तमुचं ठरलं क� सांगा".
आ�ण तो �वषय �तथेच संपला.
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दसु�या �दवशी सकाळी क�पनाताई पेपर वाचत हो�या. �यात दादासाहेब गायकवाडांब�दल मा�हती आल� होती.
गायकवाड इथले राजे, खरंतर पवूा�पार वतनदार, पण मध�या अनेक �प�या �वतःला इथले राजे समजत. दादासाहेब
इ�तहासाचे हौशी अ�यासक, लेखक, �शवाय न�या तं��ानाचे चाहत.े पवूा�पार असले�या संप�ीचा �यांनी यो�य वापर
क�न गावात अनेक नवे कारखाने, नवे उ�योग स�ु केले. '�श�पा �हणाल� त ेखरंच, इथ�या अनेकांना �यां�यामळेु
रोजगार �मळाला असेल तर त ेन�क�च लोक��य असणार.' काम काह�च न�हतं, मग क�पनाता�नी ट��ह� चाल ूकेला.
गायकवाड वाडा परत बात�यांत होता. ‘दादासाहेबां�या �कृतीत सधुारणा, मा� अ�याप न�क� काय झालं त ेकळलं नाह�.’
‘कुटंुबीयांनी �य�त केला घातपाताचा संशय.’ 'अरे देवा हे आता �कती �दवस चाल ूराह�ल? ... नवीन बातमी �मळेपय�त?
नेहमीचंच झालंय ह�ल�!' मनात�या मनात �हणत �यांनी दसुरा चॅनल लावला.
‘कोण आहेत संजय गायकवाड?’
‘जाणनू �या संजयजींची कथा’
'अरे देवा! इथे पण तचे!'
‘संजय आ�ण �याचा �नघतानाचा चेहरा... काह�तर� खटकतंय ....’ क�पनाता�ना आठवलं.
“नम�कार आ�ह� त�ुहाला घेऊन आलो आहोत केरळ रा�यात�या क�रु नावा�या गावाला. केरळ�या राजघरा�यातील
राणी गाय�ीबा��या वंशज कावेर�बाई इथे राहतात.  इथ�या मातसृ�ाक प�धतीनसुार �या राजघरा�यातील पढु�या
राणीसाहेब आहेत. दादासाहेब गायकवाडांचे दसुरे प�ु संजयजी कावेर�बा�शी अठरा वषा�पवू� �ववाहब�ध झाले. �यांचे
�चरंजीव अ�य, कावेर�बाई आ�ण संजयजी याच गावात राहतात. तर आता जाणनू घेऊया या गावाब�दल.”
‘अरे देवा कुठे चाललंय हे सगळं? आता उ�या या गावात�या ��स�ध चहावा�याब�दल जाणनू घेऊ या �हणनू �या�याशी
ग�पा मारायचा �य�न करतील. कठ�ण आहे!’ असं �हणत क�पनाता�नी ट��ह� बंद केला. 'राजघराणं आ�ण
राणीसाहेबांचं हे आकष�ण जगभरातच आहे �हणायचं. पण आता मातसृ�ाक प�धतीत या संजय�या मलुाला काह� राजा
�हणवनू घेता येणार नाह�,' असं मनात�या मनात �हणत क�पनाताई पेपरमध�या अ�लेखाकड ेवळ�या.

दादासाहेब गायकवाडां�या बात�या येतच हो�या. �कृती ि�थर, �कृतीत सधुारणा, अखेर दोन �दवसांनी श�ुधीवर
आ�याची बातमी आल�. "वा वा! दादासाहेब बरे होऊ दे आ�ण आतातर� या बात�यांपासनू सटुका होऊ दे," �श�पा हसनू
�हणाल�. इत�यात ट��ह�वर प�ुहा संजयचा चेहरा झळकला. "दादासाहेब श�ुधीवर आले आहेत. माझी अ�याप भेट झाल�
नाह�, पण डॉ�टर �हणाले �यांना २-३ �दवसात घर� जाता येईल. ह� सार� भवानीमातचेी कृपा!" संजय �हणाला. 'या�या
चेह�यावर काळजी �दसत ेआहे का? पण दादासाहेब तर आता बरे आहेत �हणतोय, का काह�तर� नीट सांगत नाह�ये? अरे
देवा, बात�या प�ुहा स�ु �हाय�या!' क�पनाता��या मनात आलं.

दोन �दवसांनी जयचूा फोन आला. "अगं आज तलुा वेळ आहे ना? मी तलुा �यायला येत.े"
इत�या वषा�नी जयचूी भेट होणार �हणनू क�पनाताई खषू झा�या. बरोबर १० वाजता जयचूा “मी बाहेर आहे, तयार
असशील तर ये पटकन” �हणनू फोन आला आ�ण क�पनाताई लगेच �नघा�या. जय ूबाहेरच उभी होती. क�पनाताई
बाहेर पड�यापड�या "अगं �कती वषा�नी!" �हणत दोघी हातात हात गुंफून मनापासनू हस�या. जयनेू �त�या भ�यामो�या
गाडीचे मागचे दार उघडले आ�ण चल �नघयूा �हणाल�. आत बस�यावर �ायवरने "आता घर� जायचं आहे ना?"
�वचार�यावर जयनेू मानेनंच हो सां�गतलं.  "सासरे बरे आहेत. श�ुधीवर आलेत पण अजनू बोलत नाह�येत. पण आता
काळजीच कारण नाह� असं डॉ�टरांनी सां�गतलं आहे. उ�या परवा घर� सोडतील. मग काह� आपल� भेट होणार नाह�,
�हणनू हे �हणाले आजच बोलाव" जय�ूया प�ह�याच उ�राने क�पनाता�ना हलके वाटले. समोर गाडी स�ु झाल� आ�ण
मागे दोघीं�या ग�पा. मग स�या काय चाल ूआहे, मलुं काय करतात, कुठे असतात, बाक� शाळेतल कुणी भेटलं होत का,
वगैरे नेहमी�या ग�पा चाल ूझा�या. �यातनू क�पनाता�ना �यांची एक चकू ल�ात आल�. आप�या डो�यात आ�ण
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फोनम�ये जर� ह� जय�ी पाट�ल असल� तर� आता ती जय�ी गायकवाड आहे! आ�ण �तचे सासरे �हणजे दादासाहेब
गायकवाड!

ग�पांचा प�हला परू ओसरेपय�त घर आलंच. बंगला �श�त होता. आत आ�यावर क�पनाता�नी �वचारलं, "काय गं, पण
दादासाहेब पडले कशाने? काह� �ास होता का? आ�ण त�ुया �दराने तर पडले का पाड�यात आलं असा नवा स�पे�स
तयार केला.” "हो ना, स�या तो एक ताप झालाय डो�याला. दादांना अजनू बोलता येत नाह�ये. �तथे कॅमेरे आहेत पण
इतर� होत तसं नेम�यावेळी वीज नस�याने कोणी आलं होत का कळत नाह�ये. लोक काय दहा त�डानी दहा गो�ट�
बोलतात!" जय ू�हणाल�. “अगं आ�ह�पण �याच �दवशी �तथे होतो. तझु ेद�र, संजय, त ेभेटले होत.े” क�पनाता�नी
सां�गतलं. "हं . आज पण भेट होईलच परत तझुी. दोन- तीन �दवसातच �नघणार आहेत त े�यां�या खोल�त राजा
र�ववमा�नी काढले�या �च�ाची कॉपी आहे ती आम�या जाऊबा�ना भेट �हणनू �यायची आहे. ती �यायला यायचे आहेत."
जयनेू मा�हती परुवल�. मग पढेु राजघराणं, संजयच �याब�दलच आकष�ण, �याव�न आध�ुनक �वचारां�या दादासाहेबांशी
उडालेले खटके, मग रागावनू नाह�सा झालेला संजय, पढेु �याचा केरळमध�या कावेर�बा�बरोबर झालेला �ववाह, अशी
बर�च मा�हती जयनेू सां�गतल�. "�कती �दवस मनात होत हे सगळं, पण इथे कुणाशी या �वषयावर बोलायची चोर�.
�यातनू भावोजींनी तयार केलेला स�पे�स आ�ण �याची डोकेदखुी. आता नवाच ताप आहे. पो�लसांना सांगावं का तपास
करायला? दादांना नीट बोलता यायला लागलं तर ��न लवकर सटेुल. त�ुयाशी सगळं बोलनू बरं वाटलं बघ!”

ग�पा चालचू हो�या. जेवायची तयार� होईपय�त दोघी बाग बघायला �हणनू बाहेर पड�या. �या बाहेर �फरत असतानाच
संजय आला. आ�ण दोघींना बघनू �यां�याशी बोलायला आला. "या भावोजी. ह� माझी म�ैीण क�पना. मुंबईला असते
आता. नकुतीच आपला वाडा बघायला गेल� होती त�ेहा �तथे तमुची भेट झाल� �हणाल�," जयनेू एका दमात सांगून
टाकलं. "अ,ं हो भेट�या हो�या मला वाटतं, मोठा �ुप आला होता," संजय चाचरत �हणाला आ�ण जायला �नघाला.
क�पनाताई �या�याकडचे बघत हो�या 'काह�तर� खटकतंय...' �या �दवसाची आठवण आ�यावर �यांना आठवलं.
इत�यात वा�या�या झुळक�ने झाडाची पानं हलनू उ�हाचा कवडसा संजय�या कानावर पडला आ�ण �यात�या माणकाची
�भा कानापाशी पडल�. '�भकबाळी!' यरेुका यरेुका मोमे�ट �हणतात तो हाच!

संजय कधी जातोय आ�ण जयशूी कधी बोलत ेअसं क�पनाता�ना झालं. तो गे�या गे�या �या �हणा�या "अगं हा संजय
हाच �या�दवशी दादासाहेबांना भेटायला आला होता. आ�यावर �याने सग�यांबरोबर फोटो काढून घेतले आ�ण माझा
अदंाज आहे तो दादासाहेबांना भेटायला गेला. �तथे न�क� काह�तर� झटापट झाल� आ�ण �यात दादासाहेब पडले. तू
�वचारशील कशाव�न तर जाताना आ�ह� परत भेटलो तर याची �भकबाळी वाकलेल� होती. गालावर जरा काह�तर� लागलं
आहे असं वाटत होतं आ�ण चेह�यावर ताणह� �दसत होता. �या�दवशीच मला जाणवलं क� काह�तर� खटकतंय, पण काय
त ेआ�ा ल�ात आलं. �भकबाळी. �यातले मोती आ�ण मा�णक इतके सरेुख आहेत क� आ�याआ�या फोटोसेशन चाल ूहोतं
त�ेहा अगद� ल� वेधनू घेत होती ती �भकबाळी. नंतर आ�ह� �नघताना भेट झाल� त�ेहा वाकलेल� होती पण आता परत
नीट �यवि�थत आहे."

पढु�या आठव�यात क�पनाताई मुंबईला परत�या आ�ण दोन �दवसातच जयचूा फोन आला. "तझु ेआभार मानायला
फोन केला. त ू�हणाल�स त ेसगळं तंतोतंत खरं �नघालं. भावोजींचं राजघरा�याचं आकष�ण �याव�न दादांशी झालेला वाद
आ�ण झटापट. उगीचच काह�तर� बोलायचं �हणनू �यांनीच तयार केलेला स�पे�स, सगळं कबलू केलं. आता राजा आ�ण
राजघराणं या �वषयावर प�ुहा बोलणार नाह� असं वचन �दलं �यांनी आ�ण आ�ह� झा�या �करणावर पडदा टाकला. �यजू
चॅनलवा�यांना काह�तर� नवी गो�ट �मळा�याने �यांनी पण हा �वषय सोडला. खरंच त�ुया मदती�शवाय हे झालं नसतं."
आपल� मदत झा�याचं ऐकून क�पनाता�ना बरं वाटलं आ�ण �या �खडक�तनू खाल� काय आवाज येतोय त ेबघायला
गे�या.
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देस-परदेस 
सवुण�परु� हे गोदावर� नद��या काठ� वसलेले एक लहान गाव. सवुण�परु�ची लोकसं�या
केवळ चार हजार. गावात म�ुय�वे क�न  �ा�मण समाज अस�यामळेु वष�भर धा�म�क
�वधी चालत. गोदावर��या काठावर एक अ�त�ाचीन असे शंकराचे मं�दर अस�यामळेु
गावात नेहमी भा�वकांची वद�ळ असायची.  धा�म�क �वधींसोबत �ा�ध,
अि�थ�वसज�न, अ�ंयसं�कार यासारखी ��याकम� कर�यासाठ� लांबनू लोक इथे येत.
या प�रसरात�या लोकांची अशी �ढ ��धा होती क� “व�ृध-गंगा“ गोदावर�म�ये
अि�थ�वसज�न के�यास मो� �मळतो. �भ ूरामचं� सीतबेरोबर वनवासात असतांना
बराच काळ येथे थांबले अशी आ�या�यका आहे. शंकराचे अ�त�ाचीन मं�दर क�लगं
सं�कृतीचा उ�कृ�ट नमनुा होत.े सयू�दयापवू�पासनू मं�दरात पजूापाठ, आरती,
�तो�पठणाची फार जनुी �था होती. मं�दरावर �व�न�ेपक अस�यामळेु संपणू�
सवुण�परु�म�ये मं�दरातील �वधी ऐकू येत असत. 

अभाअ�णाचे घर मं�दरापासनू हाके�या अतंरावर होत.े मं�दराम�ये घंटा वाजल� क�
�या�या आवाजाने अभाअ�णा जागा होई, हे �न�याचेच होत.े मा� �याची बायको अ�ह�या �या�या खपू अगोदर  उठून
घरात झाडझूड, सडा रांगोळी कर�त असे. लहान आरती या दोघानंतर ब�याच वेळाने उठून बसे. अभाअ�णाचे रे�वे
लाइन�या पल�कड ेशते होत.े तो सकाळीच बायकोबरोबर लहा�या आरतीला घेऊन शतेावर जात असे. �यामळेु अ�ह�याला
बरोबर दपुारचे खा�या�प�याचे घेऊनच �नघावे लागे. आरती बरोबर अस�यामळेु �त�यासाठ�ह� दपुार�या वेळी खायला
चीज व�त ू�यावी लागे.
 

अभाअ�णा�या या काय��मात सहसा  फरक पडत नसे. शतेात आरती एकतर  �वतःच �वतःशी खेळत बसे �कंवा खेळाचा
कंटाळा आला तर ती �त�या आईबापा�या मागे मागे शतेभर �फरत असे. सं�याकाळी घर� आ�यावर अभाअ�णा हात पाय
धतु�यानंतर न चकुता मं�दरात जाई. एखादे वेळी आरतीह� �याचे बरोबर मं�दरात जाई पण आरतीला घेऊन जा�याचा
अभाअ�णाला भार� कंटाळा येई. आरती बरोबर अस�यामळेु थोड ेअतंर चालनू जा�यासाठ� �याला बराच वेळ लागे.
आरतीला घेऊन मं�दरात जायचे �हणजे अभाअ�णासाठ� ती एक मोठ� कंटाळवाणी बाब होती. आरती नेहमी मं�दरात
जायला उ�सकु नसायची. मं�दरात गे�यावर शजेार� राहणा�या मंडळींबरोबर थोडा वेळ ग�पा मार�यावर अभाअ�णाला बरे
वाटे. अधंार पडाय�या आत तो घर� परत �फरे. दसु�या �दवसा�या शतेीकामाची थोडीफार तयार� झा�यानंतर, जेवणखाण
आटोप�यानंतर अभाअ�णा देवाची दोनचार भजने �हणत असे. �यानंतर सगळे झोपी जात.
 

अभाअ�णाचे कुटंुब खाऊन �पऊन सखुी होत.े गावात हे कुटंुब फार �ीमंतह� न�हत ेआ�ण गर�बह� न�हत.े शतेाला
गोदावर�चे पाणी �मळत अस�यामळेु अभाअ�णाला शतेीचे उ�प�न भरपरू होत असे. तो वष�भराचे धा�य साठवनू ठेवनू
बाक�चे धा�य जवळच असले�या ताल�ुया�या �ठकाणी �वकून टाक�. तसे शतेीचे उ�प�न �या�याकरता भरपरू
अस�यामळेु �याला नातवेाईक अथवा शजेा�या पाजाया��या जा�त संपका�त राह�याची गरज न�हती.  

दरवष� �शवरा�ीला सवुण�परु�म�ये या�ा भरत असे. ह� या�ा चांगल� आठ �दवस चाले. या��ेयावेळी  अभाअ�णा, �याची
बायको शतेावर न जाता या�मे�ये सामील होत. बहुतके वेळा या�ते सामील हो�यासाठ� अभाअ�णाकड े�याचे नातवेाईक
परगावातनू येत. �यामळेु अभाअ�णाला शतेावर जाणे श�य होत नसे. आरतीह� �त�या घर� पाहुणे आ�यामळेु खशु
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असायची. अ�ह�याला वाटे एकदा का आरतीची शाळा स�ु झाल� क� मग �तला असे बाहेर भटकायला �मळणार नाह�.
�यामळेु अ�ह�या �तला �त�या बापाबरोबर ताल�ुया�या �ठकाणीह� पाठवी.

असेच एका उ�हा�यात �शवरा�ी�या या�केरता अभाअ�णाकड े�याचे लांबचे नातवेाईक आले. आरतीला �यामळेु आनंद
झाला. रोज या�ते �फरणे, खाणे�पणे यामळेु आरतीची चंगळ झाल�. आरती खशु होती. भर उ�हात ती पाहु�यांबरोबर
या�ते भटकत होती. उ�हाची ती�ता वाढ�यामळेु आईने �तला या�ते रोज रोज जा�यास म�जाव केला परंतु
अभाअ�णा�या आ�हाखातर अ�ह�याने �तला या�ते पाठवले. �या�दवशी या�ते पाहु�यांबरोबर आरती खपू  भटकल�.
�यांना घर� यायला सं�याकाळ झाल�. बाहेर भरपरू खा�यामळेु आरती न जेवताच आ�या आ�या झोपी गेल�. 

रा�ी अ�ह�याचा हात आरती�या अगंावर पडला आ�ण �तला आरती तापाने फणफणल� अस�याचे जाणवले. �तने
अभाअ�णाला उठवले. आरती खपू तापलेल� पाहून अभाअ�णाह� घाबरला. �याने लगेचच थंड पा�या�या प��या �त�या
डो�यावर ठेवायला सरुवात केल�. बराच वेळ अभाअ�णा, अ�ह�या आरती�या डो�यावर थंड पा�या�या प��या ठेवीत
होत.े सकाळ होईपय�त आरतीचा ताप उतरला नाह� �यामळेु अभाअ�णाने आरतीला दवाखा�यात ने�याचा �नण�य घेतला.
दवाखा�यात जातांना आरती डोळे उघडायला तयार न�हती. अभाअ�णाने �तला अलगद आप�या हातावर घेतले होत.े
दवाखा�यात डॉ�टरांनी आरतीला तपासले आ�ण अभाअ�णाला �वचा�न दोन इंजे�शने �दल�. आरती रडत होती �तची
आई परोपर�ने �तची समजतू घाल�त होती परंत ुछो�या आरतीचे रडणे थांबत न�हत.े 

अ�ह�या �दवसभर आरती जवळ बसनू होती. �तचा ताप उतरत न�हता. म�ये थोडा कमी झा�यासारखा वाटला परंतु
आरती प�ुहा तापाने फणफणल�. अभाअ�णाला, अ�ह�याला काळजी वाटू लागल�. �यां�याकड ेआले�या नातवेाईकांनाह�
अपरा�यासारखे वाटू लागले, �यांना असे वाटले क� आपण या�केरता आलो �हणनूच आरती बाहेर �नघाल� आ�ण आजार�
पडल�. �यामळेु �यांनी आपला गाशा गुंडाळला आ�ण दसु�या �दवशी सकाळी त ेआप�या गावी �नघनू गेले. दोन �दवस
ताप उतरला नाह� तर आरतीला परत दवाखा�यात घेऊन या अ�या सचूना डॉ�टरांनी �द�या हो�या �यामळेु सं�याकाळी
आरतीला दवाखा�यात नेणे भाग होत.े

डॉ�टरांनी आरतीला तपासले अन अजनू एक इंजे�शन �दले. अभाअ�णाला रा�ी बफा��या प��या देखील ठेवायला
डॉ�टरांनी सां�गतले. अभाअ�णा बायकोला व आरतीला घर� सोडून धावतच या��ेया �ठकाणी गेला, �याने या�ते
बफ� गोळा �वकणा�या हातगाडीवा�याला गाठले आ�ण �या�याकडून भ�ुयात गुंढाळलेला बफा�चा भला मोठा खडा �वकत
घेतला.  अभाअ�णा घर� येताच �याने बफा��या प��या आरती�या कपाळावर ठेव�यास सरुवात केल�. आरती �लानी
आ�यामळेु डोळे उघडाय�या अव�थेत न�हती. ती अथं�णावर �नप�चत पडून होती. अ�ह�या सं�याकाळचा �वयंपाक
कर�त होती, पण �तचे मन ि�थर न�हत.े ती सारखी आरतीला जवळ येऊन पाहत होती.

रा� नवरा-बायकोने जागून काढल�  �यां�या डो�याला डोळा न�हता. आरती धड झोपेतह� न�हती आ�ण धड जागीह�
न�हती. ती सारखे क�हत होती. �यामळेु �त�या आईला जा�त काळजी वाटू लागल�. सकाळी सकाळी अभाअ�णाला डोळा
लागला पण मं�दराची घंटा वाज�याबरोबर �याला जाग आल�. अ�ह�या अ�याप आरती जवळ बसनू होती. अभाअ�णाला
वाटले आज आरतीला िज�हा हॉि�पटलम�ये नेलेच पा�हजे. �याने अ�ह�याजवळ �याला काय वाटत ेत ेबोलनू दाखवले, ते
आरतीने ऐकले आ�ण तो मो�याने ओरडल�,”नाह�!” अन ग�प झाल�. अभाअ�णाला आरतीची अव�था पाहवत न�हती. तो
सरळ उठला आ�ण डॉ�टरकड ेगेला. डॉ�टरांची भेट घेऊन �याने �याला आरती �वषयी वाटत असलेल� �चतंा डॉ�टरांना
सां�गतल�. डॉ�टरह� �या�या �हण�याला राजी झाले, पण �यांनी अजनू एक �दवस वाट पाहायला सां�गतले. डॉ�टरांना
याची क�पना होती क� आरती गो�या घेणार नाह� तर�ह� �यांनी अभाअ�णाला गो�या �लह�न �द�या आ�ण पा�यातनू
अथवा दधुातनू �या आरतीला दे�यास सां�गतले. अभाअ�णा गो�या घेऊन घर� आला  व �याने आरतीला गो�या
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पा�यातनू बार�क क�न दे�याचा �य�न केला पण एक घोट घेताच आरतीने गोळी असलेले पाणी थुंकून टाकले. यामळेु
अभाअ�णाची �चतंा वाढल�. 

अभाअ�णा, अ�ह�याने सकाळी उठून िज�हा हॉि�पटलची वाट धरल�. हॉि�पटलमध�  दाखल होताच डॉ�टरांनी आरतीला
तपासले आ�ण आयसीयमू�ये दाखल क�न घे�याचे आदेश �दले. �यामळेु अभाअ�णाची पाचावर धारण बसल�. आरती
क�हत होती, �त�या आईचा चेहरा मललू झाला होता. �त�या त�डातनू श�द �नघणे मिु�कल होत.े 
म�ुय डॉ�टर प�ुहा आले, �यांनी आरतीला बराच वेळ तपासले. �तला दोन इंजे�शनेह� �दल� आ�ण �नघनू गेले. नस�
आरती�या कपाळावर बफा��या प��या ठेवीत होती. दपुार टळून गे�यावर ताप थोडा कमी झा�यासारखा वाटला,
डॉ�टरांनीह� �याला दजुोरा �दला. सं�याकाळी ताप बराच कमी झाला होता. डॉ�टरांनी एक �दवसानंतर आरतीला
सोड�याचे सतूोवाच केले आ�ण त े�नघनू गेले. 

दसुरे �दवशी आरतीने डोळे उघडले पण ती काह� बोल�या�या अव�थेत न�हती. अभाअ�णाला वाटले कदा�चत
अश�तपणामळेु आरती बोलत नसावी. आरती सं�याकाळी घर� परतणार होती. डॉ�टर आले, �यांनी आरतीला तपासले.
�यावेळी अभाअ�णाने डॉ�टरांना सां�गतले क�  आरती बोल�याचा �य�न करत ेपण �त�या त�डातनू श�द �नघत नाह�.
डॉ�टरांनी �यां�याच हॉि�पटलमधील दसु�या डॉ�टरांना बोलावले. �यांनी आरतीची तपासणी केल� आ�ण म�ुय
डॉ�टरांना बाजलूा घेऊन इं�जी भाषते काह�तर� सां�गतले. म�ुय डॉ�टरांनी आरतीला �ड�चाज� दे�याचे र�हत केले आ�ण
अभाअ�णाला “आपण सकाळी बोल”ू एवढे सांगून �नघनू गेले.
 

अभाअ�णाची, अ�ह�याची  �चतंा प�ुहा वाढल�. रा�भर थांबनू डॉ�टर सकाळी काय सांगतात हे ऐकणे �यांना भाग होत.े
दसु�या �दवशी डॉ�टर सकाळीच हॉि�पटलम�ये आले आ�ण तडक आरती�या बेडजवळ गेले. �यांनी अभाअ�णाला
सां�गतले क� ताप भयंकर वाढ�यामळेु कदा�चत आरतीला बोलता येत नसावे. �तचे उपचार या हॉि�पटलम�ये होणार
नाह�त, �याकरता �यांना आरतीला घेऊन है�ाबादला जावे लागेल. हे ऐकताच अभाअ�णाची, अ�ह�याची बोबडी वळल�,
�यांना काय करावे सचेुना. उपचारासाठ� तातडीने है�ाबादला जाणे आव�यक होत.े आरतीला अ�ह�याजवळ सोडून
अभाअ�णा सवुण�परु�ला आला. �याने बँकेतनू पसेै काढले आ�ण प�ुहा िज��या�या �ठकाणी परतला. दसुरे �दवशी
आरतीला घेऊन अभाअ�णा, अ�ह�या हॉि�पटलम�ये दाखल झाले. दपुार� डॉ�टरांनी आरतीला तपासले आ�ण सां�गतले
क� �यांना बराच काळ आरतीवर उपचार करावे लागतील. दोन �दवस आरतीवर उपचार क�न डॉ�टर �यांना गावी
जा�यासाठ� परवानगी देणार होत.े

अजनूह� बोलता न येणा�या आरतीला घेऊन अभाअ�णा, अ�ह�या सवुण�परु�ला परतले. है�ाबाद�या डॉ�टरांनी सचु�वलेले
औषधोपचार आ�ण त�डाचे �यायाम अभाअ�णाने आरतीकडून क�न �यायला सरुवात केल�. परंत ुआरतीला अ�याप गुण
येत न�हता. एक म�हना झाला तर� आरती बोल ूशकत न�हती. �त�यावर अभाअ�णा, अ�ह�या डॉ�टरांनी
सां�गत�या�माणे उपचार कर�त होत.े एक �दवस अभाअ�णा ताल�ुया�या गावी जाऊन डॉ�टरांना भेटला आ�ण आरती
के�हा बर� होईल असे �वचारले. डॉ�टरांचा चेहरा काळवंडला.  त े�हणाले, “आरतीला �य�ुटझम नावा�या �याधीने �ासले
आहे. म�दलूा इजा झा�यामळेु माणसाची वाचा जाऊ शकत.े फारच थो�या केसेसम�ये वाचा परत येऊन पेशंट प�ुहा बोलू
शकतो. आरती�या बाबतीत सदैुवाने तसे घडो अशी मी ई�वराकड े�ाथ�ना करतो.” हे ऐकताच अभाअ�णा�या डो�यांत
टचकन पाणी आले. डॉ�टरांनी �या�या खां�यावर हात ठेवनू �याला धीर �दला. अभाअ�णाचे पाय गळून गेले, तो अ�यंत
दःुखी मनाने घर� परतला. 

आरती आता बर�च सावरल� होती, पण �त�या त�डून श�द फुट�याची ��या अजनूह� घडत न�हती. अ�ह�याला आरतीकडे
पाहून रडू कोसळत असे. असहा�य आरती केवळ हावभाव क�न �तला काय हवे-नको त ेसांगे. ब�याच वेळा �तने केले�या
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हावभावाचा चकु�चा अथ� अ�ह�या, अभाअ�णा लावीत, �यामळेु बराच ग�धळ उड.े परंत ुकाह� �दवसांनंतर दोघांनाह�
�त�या खाणाखणुा समजायला लाग�या.

आरती आता बर�च मोठ� झाल� होती. �तला शाळेत �वेश �मळणे दरुापा�त झाले होत.े शाळेत�या म�ुया�यापकांनी
आरतीला नांदेडमध�या मकूब�धर शाळेत पाठ�व�याचा स�ला अभाअ�णाला �दला. परंत ुअ�ह�या आरतीला �त�यापासनू
लांब जाऊ �यायला तयार न�हती. आरती परावलंबी अस�यामळेु अ�ह�याला �तची काळजी वाटत होती. �यामळेु जर�
अभाअ�णा आरतीला नांदेडला पाठ�व�या�या मनःि�थतीत होता तर� अ�ह�याचा �याला �वरोध होता. या वाद-�ववादात
वष� �नघनू गेले. अ�ह�या आप�या �हण�यावर ठाम होती. अभाअ�णाची अ�ह�यासमोर डाळ �शजेना. आरती मोठ� होऊ
लागल�, �तला अ�रओळख होणेह� श�य न�हत.े अभाअ�णाला आरती�या भ�वत�याची मोठ� काळजी वाटत होती.
�ल�हता वाचता न येणा�या आरतीला आपले उव��रत आय�ुय कसे घालवता येईल या �चतंनेे अभाअ�णा खपू अ�व�थ होत
होता. �याचे, अ�ह�याचे या �वषयावर रोज वाद�ववाद होऊ लागले. शवेट� एक �दवस अ�ह�याने अभाअ�णाला आरतीला
नांदेडला पाठ�व�याचासाठ� संमती �दल�.

आरतीला घेऊन अभाअ�णा नांदेड�या शाळेत गेला. �याने आरतीला शाळेत �वेश �मळवनू �दला. शाळेतच
खा�या-�प�याची सोय अस�यामळेु अभाअ�णाला बरे वाटले. भावनांचा बांध आव�न अभाअ�णाने आरतीला �नरोप �दला
आ�ण तो प�ुहा सवुण�परु�ला आला. अ�ह�याने रडून रडून �तची अव�था भयंकर क�न ठेवल� होती. अभाअ�णा आ�यावर
ती थोडी सावरल�. �तने आरती�या शाळे�वषयी, राह�या�वषयी अनेक ��न �वचा�न अभाअ�णाला बेजार केले, परंतु
अभाअ�णाला अ�ह�याचे मन कळत होत.े �याने डोके शांत ठेवनू �त�या ��नांना उ�रे �दल�. �यामळेु अ�ह�या बर�च शांत
झाल�. 
एक बोलता न ये�याचे �यंग सोड�यास आरतीला अ�य काह� अडचणी न�ह�या. �तला खाणाखणुा क�न �त�या
म�ै�णींशी, �श�कांशी बोलावे लागे. �श�कांनीह� �तला खाणाखणुांची शा��ो�त प�धती �शकवनू �तचे इतरांशी होणारे
संवाद सोपे केले. आरतीला नांदेडला येऊन वष� झाले होत.े म�यंतर� �तची आई �तला दोन वेळेस येऊन भेटून गेल� होती.
आरतीला �त�या आई�वषयी फार िज�हाळा वाटे. परंत ुददु�वाने आईला ती आप�या भावना बोलनू दाखव ूशकत न�हती.
ब�याच वेळा आरती डो�यातनू अ�ू ढाळून भावनांना वाट क�न देत असे. �तचे दःुख न सांग�यासारखे होत.े आरती आता
बर�च मोठ� झाल� होती. ती फाव�या वेळात कधी �श�कांबरोबर, कधी म�ै�णींबरोबर तर कधी एकट�च बाहेर पडत असे.
शाळेपासनू लांब जा�याची परवानगी नस�यामळेु ती शाळे�या अवती-भोवतीच �फरे. 

अभाअ�णा�या एका दरू�या नातवेाईकाने आ�ह के�यामळेु ये�या काह� �दवसात अभाअ�णाचे कुटंुब आ�ण �याचे
नातवेाईक प�ुकरला भरणा�या का�त�क मे�याला जा�याचे �नि�चत कर�त होत.े अ�याप प�ुकर मे�याला जवळपास सहा
म�ह�यांचा अवधी होता. अभाअ�णाला वाटले तोपय�त शतेीची कामे उरकून �यावी �हणजे या�लेा गे�यावर शतेी�या
कामांची काळजी नको. आरतीह� तोपय�त स�ुटयांत ये�याची श�यता होती. �तला सोबत घेऊन या�ा करावी, या�ा
झा�यावर आरती प�ुहा शाळेत जाऊ शकेल असा �याने �वचार केला. प�ुकर या�सेोबतच जोधपरू�या अचलनाथ
�शवालयाला जा�याचा संक�प अभाअ�णाने सोडला होता. शतेीची कामे �श�लक राहू नये �हणनू अभाअ�णा, अ�ह�या
ह�ल� सकाळीच लवकर उठून शतेावर जात आ�ण रा�ी बरेच उ�शरा घर� परतत. 

अभाअ�णाने आरतीला घर� आणले. या�लेा �या�या सोबत येणारे �याचे नातवेाईक �यां�या पोराबाळांसह सवुण�परु�म�ये
येऊन दाखल झाले. दोन �दवसानंतर लहान मो�या आठ माणसांचा हा ज�था या�सेाठ� ��थान ठेवणार होता. आरतीला
नातवेाईकांम�ये असलेल� �त�या बरोबरची जोडीदार�ण भेट�यामळेु आरती खशु होती. आरतीला आनंद� पाहून �त�या
आईला फार बरे वाटले. 
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दोन �दवसांचा �वास के�यानंतर अभाअ�णा �या�या कुटंुबासह, नातवेाईकांसह प�ुकरला पोहोचला. आरतीने आय�ुयात
एवढ� मोठ�  या�ा पा�हल� न�हती. �तने पा�हले�या सवुण�परु��या या�पेे�ा ह� या�ा �कतीतर� मोठ� होती. लहान मलुांना
खेळ�याची, खा�या�प�याची, बागड�याची, या या�ते चंगळ होती. अ�ह�याने, अभाअ�णाने प�व� तीथ�राज प�ुकर
सरोवरात �नान केले आ�ण जवळच असले�या ��हा�या मं�दरात जाऊन अ�भषके केला. �ठक�ठकाणी “अडंी, मांसभ�ण
कर�यास मनाई आहे.“ अशा आशयाचे बोड� लावलेले �याने पा�हले. प�ुकर सरोवराचे मनमोहक स�दय� पाहून सगळे खशु
झाले. दपुार� प�ुहा एकदा सग�यांनी या�ते फेरफटका मारला आ�ण सं�याकाळचे जेवण उरकून मंडळी अजमेरला  आल�.
अजमेर�या अजमेर शर�फला चादर चढ�व�याचा अभाअ�णाचा  �वचार होता, पण वेळेअभावी आ�ण जोधपरूला जाणार�
रे�वे पकडायची अस�यामळेु अभाअ�णाने नातवेाईकांसह अजमेर शर�फला धावती भेट देणे पसंत केले. 

दसुरे �दवशी सकाळीच जोधपरू�या �टेशनवर सग�यांनी अघंोळी आटोप�या आ�ण जोधपरू�या ��स�ध अचलनाथ
मं�दराकड ेकूच केले. �शवालयात�या भ�य �शव�लगंाला पजूा अप�ण केल�. मं�दरात बराच वेळ घालव�यानंतर
मं�दरात�या अ�पदरात�या जेवणाचा सग�यांनी लाभ घेतला. अभाअ�णा �शवभ�त होता, �याला अचलनाथ �शवालय
फार आवडले. �शवालय अ�तभ�य होत.े सोळा�या शतकात �याची �न�म�ती झाल� असे तथेील पजुा�याने सां�गतले.
जवळ�या तीन चार �कलोमीटर अतंरावर�ल कंुज�बहार� मं�दराला जा�याचा स�ला पजुा�याने �यांना �दला. कंुज�बहार�
अथा�त घनः�याम मं�दरह� खपू मोठे होत.े संत मीराबाईचा  पणूा�कृती पतुळा मं�दरा�या दश�नी भागात आ�ण �या
पतु�यासमोर घनः�याम अथा�त कृ�णाची पणूा�कृती मतू� �वराजमान होती. संत मीराबाई�या पतु�या शजेार� संत
नामदेवाचा अध�पतुळा भा�वकांचे ल� वेधनू घेत होता. 

�दवसभर बर�च पायपीट झा�यामळेु सगळे थकले होत.ेअजनू एक �दवस जोधपरूमधील �े�णीय �थळे पाहून मंडळी
सवुण�परु�ला परतणार होती. सवुण�परु�ला जा�याकरता मंडळी जोधपरू�या ‘भगत क� कोठ� ‘ या रे�वे �टेशनवर आले.
अनेक पय�टन �थळांना भेट� �द�यामळेु सगळेच थकले होत.े क� �हा एकदा गाडी फलाटावर लागत ेअन आपण अगं टाकतो
असे सग�यांना झाले होत.े थो�याच वेळात गाडी फलाटावर लागल�. अभाअ�णाकड े�रझव�शन न�हत,े �यांनी जनरल
बोगी गाठल� आ�ण आप�या बरोबर असणा�यांना ड�यात बसायला सां�गतले. गाडी फलाटावर लागता  लागताच
अभाअ�णासह सगळे ड�यात चढ�यामळेु जागा �यवि�थत �मळाल�. �दवसभरा�या धावपळीमळेु आरतीसकट लहान
मंडळी बस�या जागेवरच प�गू लागल�. मोठ� माणसे स�ुतावल� होती. �यांनी बस�या जागीच डोळे �मटले. अ�ह�याने
आरतीला बाक�यावर झोपवले आ�ण ती �वतःह� प�गू लागल�. गाडीत गद� झाल�. गाडी सटुायला थोडा अवकाश होता.
शजेार�या �वाशाने अभाअ�णाला �वचारले, “कहाँ जाना ह�?” अभाअ�णा �हणाला, “आ�ंा“. ��न �वचारणारा �वासी
चमकून �हणाला,”यह  �ेन आ�ंा  नह� जायेगी, आ�ंा जानेवाल� �ेन �लॅटफॉम� दो पर लगी ह�, और �ेन छुटनेका समय हो
गया ह�“  हे ऐकताच  अभाअ�णाची �धेा उडाल�. लगबगीने �याने, �या�या बायकोने, नातवेाईकांनी आपआपले सामान
उचलले आ�ण पटापट गाडीतनू उत�न दोन नंबर�या �लॅटफॉम�कड ेधाव घेतल�. गाडीत चढ�यापवू� अभाअ�णाने एकाला
�वचारले, ”यह �ेन काचीगुडा जायेगी?” �या गहृ�थाने त�डाने न बोलता होकाराथ� मान हलवल�. अभाअ�णा, �या�या
बरोबर असलेले नातवेाईक ड�यात �शरले. डबा ग�च भरला होता. कोणालाह� बसायला जागा �मळाल� नाह�. सग�यांना
कसेबसे सामान लावनू उभे राहावे लागले आ�ण गाडी हलल�.गाडी हले पय�त अभाअ�णाला �कंवा अ�ह�याला आरती
सोबत आहे �कंवा नाह� याचे भान रा�हले न�हत.े जवळपास अ�या� तासाने अ�ह�याला आरती आप�या जवळ नस�याची
जाणीव झाल�. �तने अभाअ�णाला ओरडून �वचारले, “आरती कुठे आहे?” या ��नामळेु अभाअ�णा दचकला आ�ण अवती
भोवती पाहू लागला, परंत ुआरती कुठेह� �दसेना. �याने ओरडून आरतीला आवाज �दला परंत ु�याला ��तसाद �मळाला
नाह�. या दर�यान अ�ह�याला अचानक आठवण झाल�, �तने झोपले�या आरतीला आप�या सोबत घेतलेच न�हत.े
आरतीला सोडून सगळे �लॅटफॉम� दोन कड ेधावले. अ�ह�याला वाटले अभाअ�णा�या हाताशी आरती आहे आ�ण  इथेच
गफलत झाल�. गाडीत चढताच गाडी स�ु झाल�. 
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अभाअ�णाने गाडीची साखळी ओढल� परंत ुगाडी थांब�याचे नाव घेईना. �याने प�ुहा साखळी ओढल�. गाडीचा वेग कमी
झाला आ�ण थो�या अतंरावर जाऊन गाडी थांबल�. अ�ह�या आरती�या नावाने टाहो फोडीत होती. गाडी पणू�पणे  थांबताच
गाड� ड�याजवळ आला, �याने घ�ुयातच �वचारले, “चेन �कसने खेचा?” गाड�  समोर येताच अभाअ�णाने �याला आरती
दसु�या गाडीत रा�ह�याचे सां�गतले. गाड��या एकंदर प�रि�थती ल�यात आल�. �याने अभाअ�णाला पढु�या �टेशनवर
उत�न �व��ध बाजलूा जाणार� गाडी पकडून जोधपरूला जा�याचा स�ला �दला. गाड�ह� जोधपरू�या �टेशन मा�तरला
आरतीबाबत संदेश देणार होता. पढुचे �टेशन येताच अभाअ�णा गाड� दोघेह� खाल� उतरले. गाड�ने जोधपरू �टेशन
मा�तरला आरती नावाची ८/१० वषा�ची मलुगी थार ए�स�ेसम�ये चकूुन राहून गेल� अस�याचे सांगून �तला ता�यात
घे�याची �वनंती केल�. �तचे वडील जोधपरूला येणा�या गाडीने येत आहेत हे सांगायला गाड� �वसरला नाह�. जोधपरूकडे
जाणार� गाडी बर�च उ�शरा होती. थार ए�स�ेस �नघनू जा�यापवू� आरती गाडी�या खाल� उतरल� तरच अभाअ�णाची
�तची भेट होणार होती, अ�यथा नाह�. �टेशन मा�तर दयाळू होता. �याने उलट �दशनेे जाणा�या एका � ूमालगाडी�या
गाडी�या गाड�ला थांबवनू अभाअ�णाला जोधपरूला घेऊन जा�याची �वनंती केल�. �यामळेु अभाअ�णाला जोधपरूला
लवकर पोहोचणे श�य झाले. परंत ुतो पोहोचेपय�त थार ए�स�ेस कराचीकड ेरवाना झाल� होती. अभाअ�णाला जोधपरूला
पोहोच�यास तसा उशीरच झाला होता.

ए�हाना थार ए�स�ेस भारतीय ह�द ओलांडून पा�क�तान�या ह�द�त �शरल� होती. गाडीने �झरो पॉ�ट �टेशनह� पार केले
होत.े �झरो पॉ�ट रे�वे �टेशनवर तपासणीत पा�क�तानी र�जरला आरती गाडी�या बाकावर बसलेल� आढळल�. �यांनी
�त�याकड ेकागदप�ांची मागणी केल� असता �यांना काह�ह� ��तसाद �मळाला नाह�. थो�याच वेळात र�जर�या हे ल�यात
आले क� �या मलु�ला बोलता येत नाह�. ती खाणाखणुा क�नच संवाद साध ूशकत.े र�जरने �यां�या कराची कॅ�टोम�ट�या
म�ुय काया�लयात �तला ने�याचे ठरवले. त ेकराची �टेशन येई पय�त �त�या शजेार� बसनू रा�हले. आरती सारखी रडत
होती. दोन �दवसां�या दगदगीमळेु �तला प�ुहा ताप आला आ�ण ती आजार� झाल�. 

कराची �टेशन येताच र�जरनी आरतीला �यां�या काया�लयात नेऊन अ�धका�यांसमोर उभे केले . म�यंतर��या काळात थेट
जोधपरू�या �टेशन मा�तरचा संदेश आला. संदेशात �यांनी नमदू केले क�, “चकूुन दहा वषा�ची मलुगी थार ए�स�ेसम�ये
बसल� आ�ण ती कदा�चत क�टम अ�धका�या�या हाती पडल� असावी. मलु�जवळ कुठ�याह� �कारची कागदप� ेनाह�त
आ�ण �तला बोलता येत नाह�. �तला परत जोधपरूला रवाना करावे. “परंत ुर�जरने अथवा अ�धका�यांनी जोधपरू�या
�टेशन मा�तर�या �हण�याला मा�यता �दल� नाह�. आरती आजार� झा�यामळेु �तला दवाखा�यात भरती कर�यात
आले. 

काह� �दवसानंतर आरतीला बरे वाटले. कराचीम�ये असणा�या अपंग मलुांकरता काम करणा�या एका सामािजक
सं�थे�या संचालकाला बोलावनू अ�धका�यांनी आरतीला �यां�या हवाल� केले आ�ण �तला भारतात कसे पाठवता येईल हे
पाह�याकरता सां�गतले. 

या �सधंी सामािजक सं�थेने सरकार दरबार� आरती �वषयी मा�हती कळ�वल� आ�ण �तला मायदेशी पाठ�व�याकरता
सहकाय� कर�याची  �वनंती केल�  परंत ु�यात �या सं�थेला यश आले नाह�. आरती सामािजक सं�थे�या अनाथगहृात
राहत होती. आज ना उ�या आप�याला आप�या आईबापाकड ेजाता येईल अशी भोळी आशा आरती बाळगून होती. परंतु
धकाधक��या द�ुनयेत �तचे दःुख समजनू �तला �हर�र�ने मदत कर�याची कोणालाह� इ�छा न�हती. 

आरती हळूहळू नवीन वातावरणात �वतःला गुंतवनू घेत होती. जर� बोल�यास असमथ� असल� तर� लहान मोठ� कामे
कर�यात आरती तरबेज झाल� होती. सामािजक सं�थेम�ये �तचे मन रमत न�हत.े परंत ुती जाणार तर� कुठे? आरती
आता बारा तरेा वषा�ची झाल� होती. �तने एका म�हला डॉ�टरशी ओळख वाढवनू �त�या दवाखा�यात काम कर�याची
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तयार� दाखवल�. परंत ुआरती वयाने लहान अस�यामळेु डॉ�टर म�हलेला �तला काम देणे यो�य वाटले नाह�. �याऐवजी
डॉ�टरां�या घर� असले�या दोन लहान मलुांकड ेल� दे�याची काम�गर� ती आरतीवर सोपव ूशकत होती. �तने आरतीला
आप�या घर� बोलावनू घेतले आ�ण �दवसभर लहान मलुांबरोबर खेळायचे काम �दले. आरतीला लहान मलुांचा
लहानपणापासनू लळा होता. �तने त ेकाम काम �हणनू न करता हौस �हण ूस�ु केले.
 

आरती पाहता पाहता बर�च मोठ� झाल� होती. �या डॉ�टर म�हलेकड ेती राहत होती �या म�हलेला वाटले आता आप�या
मलुांना सांभाळ�याची गरज नाह�, कारण �दवसभर त ेशाळेत जातात. आरतीने दवाखा�यात नस��या हाताखाल� काम
के�यास नस�ला मदत होईल आ�ण आरतीलाह� ��णांची सेवा कर�याची संधी �मळेल. आरतीने घर� राह�याऐवजी
दवाखा�यात जाणे स�ु केले. ��णांची सेवा करताना �तला ब�याच वेळा �त�या आईची आठवण येई. अशा वेळी आरती
एखा�या कोप�यात जाऊन अ�ूंना वाट मोकळी क�न देई. डॉ�टर म�हलेला आरती�या या भावना समजत हो�या.
डॉ�टरांनीस�ुधा सरकार दरबार� प� ेपाठवनू आरतीला मायदेशी पाठ�व�या�वषयी काय�वाह� कर�याची �वनंती केल�, परंतु
�याचा काह� उपयोग झाला नाह�.

आरतीची परवड संपत न�हती. वय वाढत होत.े वाढ�या वयाबरोबर ि��यांना त�ड �या�या लागणा�या अडचणीतनू
आरतीलाह� जावे लागत होत.े परंत ु मन मोकळे क�न सांगणार तर� कोणाला? डॉ�टर म�हलेलाह� अडचणी  सांग�याची
मया�दा होती. डॉ�टर म�हला �तची आई न�ह�या. आईजवळ मन मोकळे करणे वेगळे आ�ण पर��ीजवळ आप�या
अडचणी सांगणे वेगळे. आरती जर� मकु� होती तर� �तला ��ीसलुभ गो�ट�ंची जाणीव होती. 

इकड ेअभाअ�णा, अ�ह�याने आरतीची आशा सोडल� होती. आरतीची �यांची ताटातटू होऊन बराच काळ लोटला होता.
अभाअ�णाला आरतीचा शोध कसा �यावा याची मा�हतीह� कोणाकडून  �मळत न�हती. आरती कुठे असेल, ती काय कर�त
असेल, ती या जगात तर� असेल का? असे �वचार अ�ह�या�या मनात येऊन ती नाराज होई. �त�या मनाची ह� अव�था
�क�येक तास �टकून राह�. मग �तला काह� कामधंदा सचुत नसे. अभाअ�णा एकदा शतेात कामाला लागला क� तो तहान
भकू �वसरत असे. �याला आरतीची आठवण येत न�हती असे नाह�, पण केवळ आठवण येऊन आरती येणार न�हती  हे
�याला मा�हत होत.े

आरती�या कामावर डॉ�टर खशु होती. परंत ुआरतीकड ेपाहून डॉ�टरांनाह� अ�व�थ वाटे. एक �दवस डॉ�टर म�हलेला
राजधानीत कुठ�या�या प�रसंवादाकरता जा�याचा यो�य आला. राजधानीत �तचे अनेक �म� होत,े �यापकै� काह�
�न�णात डॉ�टर तर काह� ��यात वक�ल होत.े �यापकै� एका जवळ�या वक�ल �म�ाला भेटून �तने आरतीला �त�या
मायदेशी कसे पाठवता येईल याची चौकशी केल�. वक�ल �म�ाने पढुाकार घेऊन �वतः भारतात�या राजदतूाला प�
�ल�हले. काह� �दवसातच चौकशीची च�े �फ� लागल�. कराचीि�थत डॉ�टरांना प� �मळाले क� आरतीला मायदेशी
पाठ�व�यासाठ� लवकरच यो�य ती काय�वाह� कर�यात येईल.  या घटनेलाह� सहा म�हने उलटून गेले परंत ुअ�याप
आरती�या मायदेशी जा�या�वषयी काह�ह� झाले नाह�. एक �दवस अचानक राजधानीतनू प� आले आ�ण आरतीचे भा�य
उजळले. �तला भारतीय दतूावासाकडून बोलावणे आले होत.े लवकरच �तला मायदेशी पाठ�व�यासाठ�ची काय�वाह� होणार
होती. 

सव� सोप�कारांनंतर आरतीला भारतात रवाना कर�यात आले. त�बल पंधरा सोळा वषा�नंतर आरतीचे पाय मायभमूीला
लागले, परंत ुआता नवीनच संकट उभे रा�हले. आरती भारतात आल� खर� पण �त�या आई-बापाला शोधायचे कसे? मी
मी �हणणारे आईबाप खरोखरच �तचे आई बाप असतीलच कशाव�न? �तचे खरेखरेु आईबाप शोध�याची जबाबदार� एका
सेवाभावी सं�थेने घेतल�. अ�धका�यांनी या सं�थेवर काम सोपवनू आरतीचा दवुा घेतला. आरतीला अ�ह�यामाता �मळेल
त�ेहा �मळेल, आजतर� �तला �वशाल �दयाची को�यवधींना सामावनू घेणार� भारत माता �मळाल� होती. 
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सेवाभावी सं�था महारा�� , तलेंगणा �ांतात आरती�या आईव�डलांचा शोध घेऊ लागल�. परंत ुअ�याप �यांना �यात यश
येत न�हत.े यश येईल क� नाह� याचा अदंाज आज येऊ शकत न�हता. आरती�या जीवनात अजनू �कती �दवस वनवास
होता हे कोणी सांगू शकत न�हत.े �तला �तचे आईवडील भेटणार होत ेक� नाह� यावरच �तचे पढु�ल आय�ुय कसे जाणार हे
अवलंबनू होत.े जर �तला �त�या आईव�डलांचा आधार �मळाला नाह� तर काय होणार ? आरतीचे  उव��रत आय�ुय असेच
एकाक� हालापे�टांम�ये, कोणा�या मायेची फंुकर न �मळता जाणार होत?े या ��नाचे उ�र काळच देऊ शकणार होता.

गणपती बा�पा
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चूल वर िप�झा
आजकाल करोनामळेु सव�च गो�ट� �हचु�अल चाल ूआहेत. म�ये मला थोडा ताप आला
होता �हणनू डॉ�टरांना कॉल केला तर �रसे�शनने �हचु�अल अपॉइंटम�ट �यायला
सां�गतले. वेबसाइट वर जाणे �हणजे मोठं आ�हान होतं. ह�ल� लॉग इन करणे
जा�तच अवघड झाले आहे. मी रोबॉट नाह� हे �स�ध कर�यासाठ� खपू पर��ा �द�या
तर� ती साईट मला रोबॉटच समजत होती. आधी �ॅ�फक लाइटची �च� ेखपू वेळा
ओळखल�. मग आले फायर हाय�टं.  मला कळत नाह� क�, जर रोबॉ�टक सॉ�टवेर
से�फ �ायि�हंग गा�या चाल�वणार असेल तर रोबॉटला �ॅ�फक लाईट �कंवा फायर
हाय�टं �दसायला नको का? सवा�त शवेट� एकदम खराब ह�ता�रात �ल�हलेला श�द
ओळखायला लावला. असो, ब�याच �य�नानंतर ती वेबसाइट उघडल� एकदाची!

मा�या मेहनतीचे फळ क� काय �हणा, एका देख�या नस�चे �च� समोर आले. पढेु
�ल�हले होत,े “मा�याशी बोलायचे असेल तर इथे दाबा”, अिजबात �दरंगाई न करता मी
बटण दाबले. “मी भेटत ेतलुा थो�या वेळात … ” असा मेसेज आला व �तची आतरुतनेे

वाट पाहत मी थांबलो. अगंात ताप असनूह� कपड ेठ�कठाक केले व चेह�यावर थोड ेउसने हा�य आणले. 

थो�याच वेळात खर� नस� बाई ���नवर अवतरल� व मला ‘म�ने चाँद और �सतार� क� तम�ना क� थी’ गाणे आठवले. पण
मा�या चेह�यावरचे �थजलेले ि�मत पाहून मी �सर�यस नाह� हे कळ�यावर �तने मलाच माझ ेतपमान, वजन व र�तदाब
�यायला लावले व टायलेनॉल घे असे सां�गतले. मलाह� ताप तसा साधाच वाटत होता, �तने सां�गत�यावर खा�ी झाल�.
�ह�यु�अल �व�झटम�ये काह� मजा नाह� त ेमा� कळले.

दपुार�या जेवणानंतर थोडी गुंगी आल� होती तवे�यात दारावरची बेल वाजल�. आ�ा
काय कटकट असा �वचार कर�त दार उघडले तर दाराशी ३-४ मलुांचा घोळका. ती
कुठ�यातर� कॉ�सट�ला जा�यासाठ� पसेै जमवीत होती. �यांनी मला एक �लायर
�दले, �यावर ‘चलू वर �प�झा’ बघनू आ�चय� वाटले. कोणीतर� ‘देशी’ पसेै जमवीत
असावा.  �यांना बहुधा ‘येथे काह� खपणार नाह�’ अशी अपे�ा होती. �यातच
बायकोचे “काह� घेऊ नका, ��जम�ये जागा नाह�,” असे मागून चालले होत.े
 

खाल� धगधगणार� शगेडी व �यावर डो�या�या मो�या त�यावर चीजम�ये बडुबडुे
येत आहेत असे �प�झाचे �च� बघनू त�डाला पाणी सटुले. मा�यातील ‘दानशरू
कण�’ जागा झाला व मी �यांना च�क ४० डॉलस� �दले. “जा बाळांनो, मनसो�त गा,
इटल�ला जा, कॉ�सट� करा. मी इथे बसनू गरमागरम �प�झा खातो,” असे �हणत

दार लोटले. मलेु उ�या मारत पढु�या घर� गेल�. 

�लायर घेऊन सो�यावर बसलो तर समोरचा ट��ह� आपोआप स�ु झाला व �यावर �लायरमधील तोच �प�झा त�यावर
�दसला. �प��याभोवती चलू आ�ण वर असे श�द गोलगोल �फरत होत.े नंतर त ेएक� आले ‘वर-चलू’, अरे �हणजे ते
चलूवर न�हत ेतर वर-चलू (�हचु�अल) होत ेआ�ण आपण फसलो $४० देऊन. ट��ह�वर �प�झा कसा करायचा त ेदाखवू
लागले. �हणजे तो �प�झा आपणच करायचा होता? कम� माझं! 
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तवे�यात, मगाशी दाराशी आलेल� मलेु पण �दस ूलागल� TV वर!  �प�झा तयार झा�यावर �यांनी मला एक �लाईस
आणनू �दल�. अचानक कोणीतर� माझ ेहात ओढू लागले आ�ण मला जाग आल�. मला डुलक� लागल� होती तर! समोर
मा�या नाती मा�या हातात �दलेल� खो�या �प�झाची बशी परत मागत हो�या. �यां�या भातकुल��या �कचन म�ये
खोटा-खोटा �प�झा बनवनू �यांनी मला �दला होता.  तो ‘virtual ‘ �प�झा संप�व�यावर �यांना बशी परत हवी होती व
मा�या नाती मला �वचारत  हो�या, “आबो, तलुा आईि��म पा�हजे?”

एवढ� च�व�ट ‘virtual’ �लाईस खा��यानंतर मी आई���म कसे नाकारणार? फ�त समोर काय येत ेयाचा �वचार करत
होतो तवे�यात नात एका �लेटम�ये थोडी माती �हणजे बहुधा आईि��म व गवताची पात �हणजे टॉ�प�ंस घेऊन आल�.
एकंदर�त virtual जग कसे असणार याची क�पना मला येऊ लागल�.

एक अग�य लालसा आण पाच डॉलस�

सयूा�चे ऊ�ह वाढत चालले होत.े मॉल चमकत होता.
�त�या डो�यात�या ��नाला मी �हटले

"नाह� बाई, (त�ुया संमती�शवाय)
मी ‘भलतचे काह�’ करणार नाह�." गद��या

कॉफ� शॉपम�ये नाह�तर� हा  काय क� शकतो असा
�वचार क�न �तने होकार �दला. मा�या

�खशातल� लाल क�वतांची डायर� �तला खणुावत असावी.
(यरुोपातील �ीमंत ि��या

कवीचेह� कॉफ� -�बल �वतःच देत!)
ऑ�फसातनू चालत चालत पल�कड�या कॉफ�शॉप कडे

आ�हा दोघांना जाताना पाहून
मोठा कुजबजुाट झाला.

मला येताना पाहून �ल�टचे दारह� उघड ेन ठेवणा�या
द�ुट ि��यांब�दलची माझी क�वता

�तला �वशषे आवडल�. गाडीत बसताना �तने
रोचक काल�ययासाठ� माझ ेआभार मानले व

डोके खाजवीत घर� गेल�.

हे पाच डॉलस� वाया गेले �कंवा कसे?
त�ुह�च सांगा!
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जरा िवसावू या वळणावर - भाग १
४०, ५०, ६० वष� ह� अ�यंत मह�वाची वष� आहेत! आप�याकड ेचाळीशीला खपू
मह�व �दले आहे. चाळीशीत खरे आय�ुय स�ु होत ेअसेह� �हणतात. एका सुंदर
आ�म�नभ�र आय�ुयाची स�ुवात!  या काळात �यावसा�यक जम बसलेला असतो.
ताणतणावह� भरपरू असतात. मलेु �श�णात मह�वा�या ट��यावर असतात.
आई-वडील, सास-ूसासरे यां�या त�येतीं�या त�ार� वाढत चालले�या असतात.
�यातच आप�यातह� शार��रक आ�ण मान�सक बदल  झपा�याने स�ु झालेले
असतात. �क�येकदा खपू जण नरैा�याचे �शकार होतात. �यासाठ� वेळीच तयार�त
रा�ह�यास आय�ुय आ�चय�च�कत करणार नाह�.

४० वषा�नंतर होणारे शार��रक बदल -
सव�साधारणपणे शर�राचा चयापचयाचा (metabolism) दर  समुारे १२ वषा�नी २
ट��यांनी कमी होत जातो. �यामळेु यो�य काळजी न घेत�यास वजन वाढ�यास
सरुवात होत.े �नायूंची घनता कमी होऊ लागत.े जवळची आ�ण दरूची ��ट� कमी
होऊ लागत.े यालाच चाळीशीचा च�मा �हणतात. ऐक�याची �मता कमी होऊ
लागत.े डी जीवनस�व आ�ण कॅि�शअम�या कमतरतमेळेु अगंदखुी,
दम�यासारखे वाटणे, अशा त�ार� स�ु होतात. ि��यांम�ये रजो�नव�ृीची ल�णे

(perimenopausal symptoms) �दस ूलागतात. हॉट �लशसे, �चड�चड (irritable  moods), अ�नय�मत पाळी अ�या
सम�या स�ु होतात. हाडांची घनता (बोन डिे�सट�) वया�या पि�तशीनंतर दर वष� एका ट��याने कमी हो�यास स�ुवात
होत.े अि�थसि�छ�ता (Osteoporosis) वाढत.े शर�रातील सं�ेरकांम�ये होणारे बदल (Hormonal changes), चकु�ची
जीवनप�धती, यामळेु, थायरॉईड, मधमेुह, अ�तर�तदाब (high blood pressure), अ�तकोले�टेरॉल (high
cholesterol) सार�या सम�या उ�भव ूशकतात. मान�सक बदल स�ु होतात. यालाच �मडलाईफ �ाय�सस �हणतात.
झोपह� कमी होऊ लागत.े या बदलांना सामोरे जा�यासाठ� आपण तयार असले पा�हजे.

या तयार�साठ� एक छोट�शी योजना आखणी -
१. �यायाम - �दवस थोडा लवकर स�ु करा. �हणजेच जरा लवकर उठा. हा जा�तीचा वेळ �वतःसाठ� वापरा. िजम,
चालणे, योगासने, �यानधारणा (मे�डटेशन), झुंबा, सायक�लगं यासाठ� वापरा. दररोज कमीत कमी अधा� तास �यायाम
ज�र करा.  एरोबी�स आ�ण शि�तवध�क �यायाम�कारांचा योजना आखणीम�ये  समावेश करा, �हणजे �नायूंचे
व�तमुान (muscle mass) यो�य राह�ल. आता सबबी नकोत. मान�सक आरो�यासाठ� �यानधारणा आव�यक. शार��रक
लव�चकतसेाठ� योगासने करा. सयू�नम�कार सव��म!

२. आहार -  �दवसा�या सरुवातीला शि�तदायी पौि�टक ना�ता करा. मोड आलेल� कडधा�ये, फळे, अडंी, �मदू�, सकुामेवा
न�क� खा. श�यतो तलेरह�त ना�ता खा. यामळेु �दवसभराची ऊजा� �मळेल आ�ण वजनह� �नयं��त राह�ल. आता
अ�ना�या बाबतीत जाग�क �हा. घर� बन�वलेले सकस अ�न खा. फा�टफूड, जंकफूड टाळा. मौसमी फळे,
कॅि�शअमय�ुत पदाथ�, ��थने, सॅलडस, वेगवेग�या �बया, तंतमूय (फायबरय�ुत) भा�या, पौि�टक स�ूस, दह�, दधू यांचा
जेवणात अव�य समावेश करा. तळलेले पदाथ� टाळा. खपू भकू लाग�यावर खारट आ�ण तळलेले पदाथ� खा�याकड ेकल
असतो, तो कटा�ाने टाळा. खायला स�ुवात कर�यापवू� �वचार करा! साखर आ�ण गोड पदाथ� �माणात खा. आप�या
कौटंु�बक डॉ�टरां�या स��याने जीवनस�वे (ि�हटॅ�म�स), कॅि�शअम�या गो�या न�क� स�ु करा
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३. झोप - कमीत कमी ७ त े८ तासांची शांत झोप घेणे आव�यक आहे. रा�ी साडनेऊ-दहापय�त झोप�याचा �य�न करा.
आता रा�ी�या �म�ांबरोबर�या अनाव�यक काय��मांना (social activities) पणू��वराम! सं�याकाळी ४ नंतर कॅ�फनचे
सेवन टाळा. झोप�यापवू� आवडती प�ुतके वाचायची सवय लावा.

४. समाजबंध (Social connections) - �म�म�ैीणींसाठ� स�ुट��या �दवशी वेळ अव�य काढा. �यां�याबरोबर खळखळून
हसा. आठव�याभराचा तणाव कमी करा. �नसगा��या साि�न�यात वेळ घालवा. �वतःसाठ� वेळ राखनू ठेवा. हात पाय
पस�न मजेत �सनेमे बघायलाह� मळुीच हरकत नाह�.  आपले तणाव कमी कर�या�या जागा शोधा.

५. बकेट �ल�ट - आता रोज�नशी (डायर�) �ल�ह�याची सवय करा. �यात छो�या छो�या न�द� करणे, आपले �वचार,
अनभुव �लहून काढणे असे क� शकता. �य�त �हायला �शका! आय�ुयात राहून गेले�या आ�ण आवजू�न कराय�या
गो�ट�ं�या न�द� न�क� ठेवा, आ�ण �या पणू� कर�यासाठ� आ�ह� �हा.

६. �व�मरण - आता थोड ेथोड े�व�मरण होणे स�ु होत.े नावे पटकन आठवत नाह�त. व�त ूकुठे ठेव�या त ेपटकन
आठवत नाह�. त�ेहा म�द ूतरतर�त ठेव�यासाठ� एखादा नवा छंद जोपासा, नवी भाषा �शका. श�दकोड ेसोडवा. रोज�नशीत
न�द� ठेवा.

७. �ाथ�नाश�ती - आपले ��धा�थान �नि�चत करा.  �ाथ�नेची श�ती अनभुवा.

८. रजो�नव�ृीची ल�णे अस�यास डॉ�टरांचा स�ला �या. सग�यात मह�वाचे �हणजे संवाद साधा!

९. सग�यात शवेट� मह�वाचे - आप�या ��येक वाढ�दवसा�या �दवशी आपल� आरो�यचाचणी (�ट�न हे�थ चेकअप)
आ�ण डोळे तपासनू �यायला अिजबात �वस� नका. आ�ण हो, चाळीशीचा च�मा �माट� �दसतो बरं का! त�ेहा तो
लावायला लाज ूनका.

Prevention is always better than cure!

अशा त�हेने छो�या छो�या पाय�या चढत आपण ह� वष� खपू आ�म�व�वासाने अ�व�मरणीय क� शकतो.

भले बरेु त ेघडून गेले, �वस�न जाऊ सारे �णभर,
जरा �वसाव ूया वळणावर
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भेटी लागी जीवा
२०२० चे वष� कोरोनामळेु सग�यांनाच वाईट गेले होत.े पण �यात�या �यात वष� सरता
सरता �हणजे २९ �डस�बर २०२० रोजी आम�या प�ह�या व�ह�या नातवंडा�या
आगमनाची गोड वाता� आ�हाला कळल� आ�ण मन आनंदनू गेले. ह�ल� लगेच फोटो
काढतात �यामळेु आ�ण ि�ह�डओ कॅालमळेु आ�हाला �याला लगेच बघता आले.

आमचा मलुगा, सनू आ�ण मलुगी सगळेच अमेर�केत असतात. सनेुची आई नो�ह�बर
म�ह�यात इकड ेआल� होती. आ�ह� दररोज ि�ह�डओ कॅालची आतरुतनेे वाट बघत
असायचो. झूमवरती सव� आ�त�ेटांना बोलावनू बाळाचे बारसे केले आ�ण *सं�वद* नांव
ठेवले. नवीन तं��ानामळेु हे सगळे सहज श�य होत होत.े रोज �या�या बाळल�ला
बघनू खपू छान वाटायचे. �या वष�भरात सगळेच ‘वक�  �ॉम होम’ करत अस�याने
बाळाकड ेबघ�या�या ��ट�ने खपू सोयीचे झाले.

बघता बघता सं�वद चार म�ह�यांचा झाला. आधी ठर�या�माणेच सनेुची आई १९ मे पय�त राहू शकत होती आ�ण आ�ह�
१९ मे ला �तकड ेपोहचणार होतो. तसे आमचे �तक�टह� काढून झाले होत.े को�वडची साथ वाढतच होती. भारतात
लसीकरणाला जोरात सरुवात झाल� होती. आ�ह� पण इकड ेयायचे �हणनू लगेचच लसीकरण क�न घेतले. ए��ल
म�ह�या�या शवेट�या आठव�यात आमचा दसुरा डोसह� घेऊन झाला. जा�याची सव� तयार� पणू� होत आल�. बॅगा भ�न
झा�या. आता मनाने तर आ�ह� कधीच सं�वदकड ेपोहोचलो होतो. पण आम�या ददु�वाने ४ मे पासनू अमेर�केने
भारतातील �वाशांना ये�याची बंद� जाह�र केल� आ�ण आम�या आनंदावर �वरजण पडले.

आता बंद� कधी उठणार याची वाट बघणेच फ�त आम�या हातात होत.े रोज सकाळी उठ�यावर मी प�ह�यांदा बंद��वषयी
काह� बातमी आहे का बघत असे. पण काह�च घडत न�हत.े को�वडबा�धतांचे �माण हळूहळू कमी होत होत.े आमचे
नातवेाईक, �म�मंडळी सगळेच सतत �वचारपसू करत होत,े काह� बातमी कळल� का यासंबधी. मलुाचीपण सारखी
चौकशी चाल ूहोतीच. असे करता करता ॲाग�ट म�हना उजाडला. आ�ह� सगळेच जण आता वाट बघनू कंटाळलो होतो.
तवे�यात एक आशचेा �करण �दसला.

अमेर�केला भारतातनू थेट ये�याची परवानगी न�हती, पण भारताबाहेर १४ �दवस राहून अमेर�केला जाणे श�य होत.े �या
देशांवर बंद� नाह� �तथे राहून जाता येत होत.े अशा येऊ इि�छणा�यांचा एक गट होता, �यां�याशी मलुाने संपक�  साधला
आ�ण मग बर�च मा�हती कळत गेल�. सनेु�या आईचा ि�हसा�या मदुतवाढ�साठ� अज� क�न झाला होता. �यामळेु आ�ह�
जाईपय�त ती राहणार होती. मग शवेट� बर�च चचा� क�न दोहामाग� अमेर�केत यायचे ठरले. पण दोहाम�ये आ�हाला १०
�दवस �वलगीकरणात रहावे लागणार होत.े �याचे पॅकेज दोहा �वमानतळापासनूच स�ु होणार होत.े �वमानतळाव�न
कॅबमधनू थेट हॅाटेलम�ये व तथेे दहा �दवस पणू�पणे �वलगीकरण. खोल��या बाहेर पडायचीह� परवानगी न�हती.

मलुगा, सनू, मलुगी आ�ण आ�ह� सवा�नी �वचाराअतंी हाच पया�य यो�य वाटतोय असा �नण�य घेतला आ�ण १६ ॲाग�टचे
पणेु-�द�ल�-दोहा असे इं�डगो एअरलाई�सचे �त�कट काढले. प�ुयातल� आवराआवर क�न आ�ह� एकदाचे आता �नघणार
होतो. ट��ह�वर वारंवार RT-PCR चाचणी करताना�या बात�या ब�घत�या हो�या. त े��य बघनू मला चाचणी करायची
खपू भीती वाटत होती. पण नंतर एकूण चार वेळा �या चाच�या आ�हाला करा�या लाग�या. �नघाय�या आधी ४८ तास
चाचणी क�न अहवाल �मळा�यावर तो अहवाल आ�ण हॅाटेल ब�ुकंग वगैरे बाक�ची मा�हती �यां�या ‘Ehteraj App’वर

बा��टमोर मराठी मडंळ http://baltimoremarathimandal.org म�ै वष� २०२१ अकं ४

http://baltimoremarathimandal.org/


भरायची होती. नंतर �यां�याकडून मंजरु� �मळणार होती. ती सगळी मा�हती भ�न झाल� व �यांची मंजरु�ची ईमेलपण
लगेच आल�. एक ट�पा पणू� झाला होता.

प�ुयाहून सव� आव�यक ती कागदप�,े RT-PCR चा �नगे�ट�ह अहवाल घेऊन पणेु-�द�ल� �वास मा�क, �लॅि�टक �श�ड
व �लॅि�टक �कट घालनू पणू� केला. �द�ल�-दोहा �वमानात मधल� सीट मोकळीच ठेवलेल� होती �यामळेु �तथे �कट घालावे
लागले नाह�. १६ तारखेलाच रा�ी ११.३० वाजता आ�ह� दो�यात पोहोचलो. इ�म�ेशनचे सोप�कार आटोपनू कॅबमधनू
हॉटेलवर पोहोचायला आ�हाला पहाटेचे ३ वाजले. दोहा �वमानतळावर सगळीकड ेबर�च गद� होती आ�ण आम�यासारखे
बरेच भारतीय सह�वासीदेखील होत.े पण �वमानतळावर�ल कम�चार� सवा�ना उ�म माग�दश�न करत होत,े �यामळेु
कोणतीच अडचण आल� नाह�.

आमचे �ह�टन हॅाटेलमधे ब�ुकंग होत.े योगायोगाने �तथल� �वागतक�ातल� मलुगी मुंबईची होती. मराठ� बोलणारे कुणी
भेटले �हणनू ती खपूच खषू झाल� होती. �तथनू १७ �या मज�यावर आ�ह� १७ तारखेला पहाटे जे आत गेलो त े२७
तारखेला सकाळी ११ वाजता बाहेर आलो.

हॅाटेलम�ये जेवण उ�म होत.े सकाळी ७ वाजता भरपरू ना�टा, १२ वाजता जेवण आ�ण परत सं�याकाळी ७ वाजता जेवण.
खोल��या बाहेर बा�केट ठेवनू बेल वाजवनू जात असत. दार उघडून बा�केट आत घेऊन यायची आ�ण खाणे झा�यावर
बाहेर ठेवनू �यायची. तवे�यापरुतचे फ�त खोल�चे दार उघडले जायचे. ना�टा व दो�ह� वेळचे जेवण एवढे भरपरू असायचे
क� त ेउरायचेच. �शवाय �यसू, फळे, सपू, सॅलड हे पण असायचे.

आ�ह� दोघांनी मनाची पणू� तयार� केल� होती �यामळेु �या दहा �दवसां�या �वजनवासाचा आ�हाला फार �ास झाला नाह�.
सकाळी योगासने, खोल�त�या खोल�त ४ �कलोमीटर चालणे हे कधीच चकु�वले नाह�. वेगवेग�या �वषयांवरची भाषणे यू
�यबूवर आ�ह� ऐकत होतो. १-२ मराठ� मा�लका, नातवेाईक आ�ण म�ै�णींशी ग�पा, मलुांशी तर दररोज ि�हडीओ कॉल
असायचाच.

प�ुयाहून दो�याला आलेले बरेच लोक होत.े Whats app वर आमचा एकमेकांशी संपक�  होताच. �यात�याच एकांकडून
कळले क� आ�हाला �तकडचे मोबाईल �सम काड� �यावेच लागणार आहे. भारतात �या�माणे आरो�यसेत ूॲप आहे तसेच
दो�याम�ये Ehteraj app चालत.े जे आ�ह� download केलेले होत ेपण आम�याकड े�समकाड� न�हत ेआ�ण हॅाटेलमधनू
�नघाय�या आद�या �दवशीचा RT-PCR अहवाल �या app वर येणार होता. दो�याम�ये कुठेह� साव�ज�नक �ठकाणी
गे�यास तो अहवाल दाखवणे अ�नवाय� होत े�या �शवाय कुठेच �वेश न�हता. हॅाटेलम�ये चौकशी केल� तर त े�हणाले
जवळच एक मोठा मॅाल आहे �तथे �समकाड� �मळेल.

�वलगीकरण संप�यावर आमचे चार �दवसांक�रता दसुरे हॅाटेल होत.े मॅ�रयट ए�झ�ेय�ुट�ह अपाट�म�टम�ये आ�ह� उरलेले
चार �दवस राहणार होतो. २७ तारखेला दपुार� १२ �या समुारास आ�ह� �ह�टनहून मॅ�रयटला जायला उबर न�दवल�. बाहेर
नसुत ेभ�ट�त आ�यासारखे वाटत होत.े दोहाम�ये ४०-४२ �ड�ी सेि�सयस�या दर�यान �दवसभर तापमान असायचे.
सं�याकाळी ६.३० नंतर जरा कमी �हणजे ३५-३८ �या दर�यान. हवा खपू दमात अस�यामळेु खपू घाम यायचा आ�ण
थोड ेबाहेर जाऊन चालनू आले क� एकदम थक�यासारखे �हायचे. याचा अनभुव आ�हाला नंतर चार �दवस आला.

मॅ�रयटम�ये गे�यावर �रसे�शनवर�या मलु�ला �सम काड� ब�दल �वचारले, तर �तने ‘कशाला �समकाड� घेताय मी मा�या
मोबाईलव�न त�ुहाला ॲप कने�ट क�न देत’े असे �हणत दोन �म�नटात सव� क�न �दले. आम�या मोबाईलवर आ�ह�
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�नगे�ट�ह अस�या�या अहवाल आ�ण �हरवा कंद�ल लगेच आला आ�ण आमचा एक मोठा ��न झट�यात सटुला. आता
आ�हाला कुठेह� जायला काह� अडचण येणार न�हती. �या मलु�चे आ�ह� �वशषे आभार मानले.

मॅ�रयटम�ये �कचन अपाट�म�ट होत.े �यामळेु �तथे चहा, ना�टा वगैरे आ�ह� बनवत होतो. दो�ह� वेळेच जेवण बाहे�न
मागवत होतो. या पंधरा �दवसां�या कालावधीत आ�ह� ब�याच गो�ट� आ�मसात के�या. तसे आ�ह� दोघेह� टे�नोसॅ�ह�
होतो, पण प�ुयात कोथ�ड सार�या म�यवत� भागात आमचे घर होत,े िजथे बाहेर पाऊल टाकता�णी खा�याचे �व�वध
पया�य, �वतःचे वाहन वापरणे �कंवा बस, �र�ा या सग�या स�ुवधा हो�या. �यामळेु ऑनलाईन खाणे मागवणे, उबर बकु
करणे या गो�ट� फारशा कधी करा�या लाग�या न�ह�या. �या आ�ण दो�यामधल� �नर�नराळी ॲप डाऊनलोड क�न
�याचा �ललया वापर परदेशातह� करायला आ�ह� �शकलो. एरवी इकड ेआ�यावर मलुंच सगळं करत असतात आप�याला
काह� कराव लागत नाह�.

बघता बघता चार �दवस संपले. परत एकदा RT-PCR टे�ट केल�. �नगे�ट�ह अहवाल �या ॲपम�ये आलाच �शवाय लॅब
मधनू ��टंाऊट पण घेतल�. सामान परत नीट बांधले आ�ण आता आम�या ‘फायनल डिे�टनेशन’ला जा�यासाठ� आ�ह�
पणू� तयार होतो. सव� कसो�या पार क�न झा�या हो�या. आता एकदा अमेर�केत पोहचनू इ�म�ेशन नीट पार पडले क�
केले�या सव� क�टांचे साथ�क होणार होत.े

दोहा �वमानतळावर थोडा बॅगां�या वजनाचा �ॅा�लेम आला �या मळेु एका के�बन बॅगेम�ये सामान बसवावे लागले आ�ण
आ�ह� अमेर�के�या �वासासाठ� �वमानात बसलो. १६ तासांचा �वास होता. बघता बघता तोह� संपला. इ�म�ेशन�या
�खडक�त �यावेळी बरेच ��न �वचारले, पासपोट�वर �टॅ�प मारला आ�ण आ�हाला हायसे वाटले. बॅगा घेऊन बाहेर आलो.
मलुगा आ�ण मलुगी दोघेह� आ�हाला �यायला आले होत.े �यांना ब�घत�यावर, भेट�यावर सव� शीण कुठ�याकुठे पळाला.
अमेर�के�या या आग�या वेग�या �वासाची सांगता झाल�.

घर� गे�यावर ताजेतवाने होऊन सं�वदला ��य� ब�घतले आ�ण हातात घेतले त��हा काय वाटले हे श�दात सांगणे कठ�ण
आहे. तर�ह� मा�या भावना �य�त करते

भेट� लागी जीवा लागल�से आस
सं�वद, तलुा भेट�यासाठ� खास

केला सारा अ�टाहास
सोसला दहा �दवसांचा �वजनवास

तलुा पा�हले ��य� अन ्घेतले कुशीत
काय वणू� तो �ण, �हाऊन �नघाले आनंदात!
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मनातला गणपती
गणपती आ�ण गौर�ंचे �दवस �हणजे आठवणींचा खिजना आ�ण �स�न, मंगलमय �दवसांची
स�ुवात. मराठ� सणांम�ये अ�तशय मह�वाचे �थान असलेला गणेशो�सव लहान, थोर अ�या
सग�यांनाच आपलासा वाटतो. मा�या माहेर� एक� कुटंुब प�धती. आम�याकड ेगणपती
बसव�याची �था न�हती, परंत ुगौराई अ�तशय थाटामाटात साजर� �हायची. आजह�
गौर�-गणपतीचे �दवस �हटले क� मला आठवत ेत े�हणजे आई, काकू यांनी �मळून केलेल�
घराची साफसफाई, फराळाचे वेगवेगळे पदाथ�, बाबा-काका यांनी �मळून केलेल� घराची
रंग-रंगोट�, आ�हा मलुांनी केलेल� गौराईची सजावट, आजी-आजोबांची पजेूची तयार�, आजीने
�नगुतीने केलेले फुलांचे हार व देवीचे दा�गने, गौरा�ना चापनू -चोपनू साडी नेसव�याचे
आई-काकंूचे कसब, �ये�ठा कोण; क�न�ठा कोण याची चचा�, घरात दरवळणारा महारा���

प�धती�या �वयंपाकाचा घमघमाट, टाळ, �चप�या, झांजा वाजवनू जोरजोरात �हणलेल� सकाळ-सं�याकाळची आरती,
रोज�या वेग�या रांगो�या आ�ण असं�य माणसांची ये-जा. एवढे असनूह� आ�हाला मलुांना कशाची कमतरता वाटत
असेल तर ती गणपती बा�पाची. बाबा �हणायचे  'अगं, आपण कस�यात राहतो ना !! �हणनु कसबा गणपती हाच आपला
घरचा गणपती !!' अशा त�हेने प�ुयातला मानाचा प�हला गणपती हा माझा घरचा गणपती असे मी अ�भमानाने सांगत
असे. आता आठवले तर� हस ूयेत ेपण त�ेहा खरोखरच घरचा गणपती अस�यासारखे आ�ह� दश�नाला रोज जात अस.ू
कसबा गणपती पासनू अगद� २ �म�नटां�या अतंरावर आमचा वाडा अस�याने या �दवसांमधल� प�ुयातल� धामधमु
अजनूह� कानात घमुत आहे.

लाऊड�पीकस��या �भतंी आ�ण �यावर वाजणार� �सनेमातल� गाणी, मंडळांचे त�हेत�हेचे देखावे, त ेबघ�यासाठ�
लागले�या लांबलचक रांगा, मंडळां�या काय�क�या�ची लगबग, रंगीबेरंगी व�त ू�वकणारे फेर�-�व�ेत,े खा�या-�प�याचे
�टॉ�स, फुलांचे सवुास, उदब�यांचा सगंुध, गणपती अथव�शीषा�चे पठण अशा एक ना अनेक आठवणी आजह� मनात
तशाच ता�या आहेत. तसे ब�घतले तर प�ुयाचे गणपती आ�ण �या �दवसातले वातावरण या �वषयावर �वतं� लेख होऊ
शकतो. अजनुह� हे �दवस आले �क वाटतं क� पळत जाऊन आईने केलेला बेसनाचा लाडू त�डात टाकावा. पण �याच �णी
डोळे खाडकन उघडतात आ�ण वत�मानातले गणपती �दसायला लागतात आ�ण �याच आईची जागा मी घेत.े

मा�या सासर� गौर� नस�या तर� गणपती असतो. मळू
गणपती कोकणात�या घर� बसवतात. तर� इथे मी
मलुांसाठ� ��तका�मक हौसेचा गणपती बसवत.े या वष�
लहानपणी�या आठवणींना उजाळा �हणनू भातकुल�
आ�ण आजी�या साडी�या उबेची आठवण क�न देणारे
खण कापड अशी मी �थम केल� होती. भातकुल��या
�न�म�ाने मलुांना बंब, कळशी, �वळी, गॅस �सल�डर, दाणे
पाखडायचे सपु, �पपं, �फरक��या झाकणांचे डबे,
ठो�यांची पातले�, मांडणी  अशा ज�ुया घरात�या अनेक
गो�ट�ंची ओळख झाल�. प�ुयात�या एका ओळखी�या
काकंूना मदत �हणनू �यां�याकडून खणांचे तोरण,

बठैक, उशांचे आ�े �शवनू घेतले होत.े �या काकंूनी सचुव�या�माणे आप�या भारतीय सं�कृती मधल� सगळी शभु �च�हे
- शंख, सर�वती, कमळ, गोप�म, गौराईची पावले, �वि�तक- अशी �यावर रंगवनू घेतल�. बा�पासाठ� यावेळेस �साद
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�हणनू मी �व�याची पाने वाप�न मोदक केले होत.े �याची कृती खाल� देत आहे. न�क� क�न बघा आ�ण मला कळवा
कसे झाले त.े

हे सगळे ऐकून त�ुह� �हणाल हौसेला मोल नसत ेहेच
खरे. खरेच आहे त.े घरापासनू इतके दरू राहून आप�या
सं�कृतीचा हात ध�न ठेवायचा आ�ण मलुांना �या
सं�कृतीची ओळख क�न �यायचा हा एक छोटासा
�य�न.  वयाने �कतीह� मोठे झालो तर� सणां�या
�दवसांम�ये परत लहान �हावेसे वाटत.े मनाला माहेरची
ओढ लागत ेआ�ण हातात�या पणतीला आईने �दले�या
तळुशी�या कंुडीत एक छोट�शी जागा �मळत.े

पानाचे मोदक:
पार�साठ�:
१ कप स�ुया खोब�याची पावडर
२ �व�याची पाने
१ कप कंड�ेसड �म�क
२ थ�ब खा�याचा �हरवा रंग

सारणासाठ�:
गुलकंद
घरात असेल �या सकुामे�याची भरड पडू (बदाम, काज,ू �प�ता इ�या�द)
गुलाबा�या स�ुया पाक�या

कृती:
एका भां�यात स�ुया खोब�याची पावडर घेऊन �यात २ थ�ब �हरवा रंग
घालणे. �व�याची पाने देठे काढून बार�क �च�न घेऊन भां�यात एक� करणे.
या �म�णाम�ये थोड ेथोड ेकंड�े�ड �म�क घालनू हाताने एक� करणे.  घ�ट
गोळा तयार होईपय�त कंड�े�ड �म�क घालत राहणे. दसु�या भां�यात
गुलकंद, सकुामे�याची भरड पडू आ�ण गुलाबा�या पाक�या चरुडून एक�
क�न सारण तयार ठेवणे.

सव��थम मोदका�या सा�याला तपू लावनू घेणे. बंद सा�याम�ये
खोब�या�या �म�णाचा छोटा गोळा घालनू �यवि�थत आकार देऊन घेणे.
गुलकंदा�या �म�णाचा छोटा गोळा सा�यात आत घालणे. व�न

खोब�या�या �म�णाने मोदक बंद करणे. अलगद साचा उघडून मोदक बाहेर काढणे.

सम�या �नवारण:
मोदक �यवि�थत आकार घेत नसेल �कंवा तटुत असेल तर कंड�ेसड �म�कचे �माण कमी-जा�त करा. पार�चे �म�ण
यो�य �चकट झाले �क मोदकाचा आकार �यवि�थत येईल. ��येक मोदका�या आधी सा�याला न�याने तपुाचे बोट
लावायला �वस� नका.
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उकडीचे मोदक
नम�कार मंडळी! म�ै�या अकंाम�ये मला पाककृती शअेर कर�याची संधी
�द�याब�दल, सव��थम, म�ैचे खपू खपू आभार. आज मी आप�याला गणपती
बा�पा�या आवड�या मोदकांची पाककृती सांगणार आहे.

माझ ेनाव स� स�वता �शदें. वा�त�य, जम�न टाऊन, मेर�लँड. भारतात, वसई कला��डा
महो�सव पाककृती �पध��या, ३ वेग�या �वभागांम�ये सलग सात वष� �थम �मांक व
आठ�या वष� पर��क �हणनू नेमणकू. ‘इ ट��ह� मराठ�’�या मेजवानी व ‘साम’�या
सगुरण �या कु�कंग शोम�ये गे�ट शफे �हणनू आमं��त, अमे�रकेम�ये साि�वक
पदाथा�चे कु�कंग यटूुब चॅनेल: �हेजी गुडनेस
(https://www.youtube.com/channel/UC2w4xeXdYr7MIzgiZYJve1w)

तशी मी मळूची सोलापरूची. �यामळेु, लहानपणापासनूच स�ुया खोब�या�या मोदकांची
सवय. मग त ेग�हा�या �पठाचे तळणीचे असोत वा उकडीचे. दर म�ह�या�या चतथु�ला आईला मदत कर�यासाठ� आ�ह�
भावंड ेवाट पाहात अस.ू आई, अनपुमा केत, मळूची सगुरण अस�याने �तने त ेमोदक अगद� �नगुतीने आ�हाला
�शक�वले. ल�नानंतर खरंतर  तांदळा�या उकडी�या सबुक मोदकांची ओळख झाल�. आम�या शजेार�या  जो�यांकड ेतर
दर गणपतीला पं�तीत बसले�या सवा�ची मोदक खा�याची जण ू �पधा�च असे. त ेताटातले गरम गरम मोदक �यावर
साजकू तपुाची धार घालनू, पोटाचा र�ता कधी धरायचे, त ेपोट तडुुबं भरेपय�त समजतच नसे. नवराह� खव�ैया आ�ण
लेकह� �ततक�च चवीचे खाणार� अस�याने, तळणीचे मोदक मागे पडून  तांदळा�या सबुक मोदकांनी दर चतथु�ला
आम�या गणपती बा�पा�या नवेै�याम�ये जागा  पटकावल�!

सा�ह�य:

२ कप  तांदळाचे (आबेंमोहर) पीठ
१ कप  पाणी
१ कप  दधू
१ कप  को�हापरु� (केशर�) गूळ
२ कप  खवलेला ओला नारळ
३ टेबल �पनू तपू

१ टेबल �पनू काज,ू बदाम (��येक�)
१ टेबल �पनू खसखस
१/२ ट�  �पनू वेलची पडू
१/२ ट� �पनू जायफळ पडू
२ केळीची पाने  (�कंवा मलमलचे कापड)
५-६ केशर का�या (१ चमचा दधुात  �भजवावे)

कृती:
१. सारण - एका �ा�यगं पॅनम�ये २ टेबल �पनू तपुाम�ये, काज,ू बदाम, खसखस व खवलेला ओला नारळ घालनू २
�म�नटे परतावे. �याम�ये �कसलेला गूळ व दधू घालावे. सारण ओलसर होईल. त ेम�यम आचेवर हलवत राहावे. सारण
सकेु होत आ�यावर गॅस बंद क�न जायफळ, वेलची पडू, व दधुाम�ये �भजवलेले केशर घालावे.
२. पीठ - एका भां�यात दधू व पाणी एक� उकळ�यावर �याम�ये पीठ घालनू त ेन हलवता तसेच तरंगू देणे व गॅस बंद
करणे. ७-८ �म�नटे तसेच ठेवनू �यानंतर पळी�या दां�याने ढवळून ५ �म�नटे झाकून ठेवणे. नंतर, पाणी लावनू छान
मळून घेणे.
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३. छोटा गोळा घेऊन हाताने �पठाची पार� क�न �याम�ये १ टेबल�पनू सारण भ�न, पाक�या दमुडून मोदक करावा.
४. उकडी�या भां�यात, १ १/२ कप . पाणी घेऊन, �यावर चाळणी ठेवावी.
चाळणीवर मलमलचे कापड �कंवा केळीचे पान ठेवावे. पानावर तपुाचा हात
�फरवनू �यावर मोदक ठेवावे. वर झाकण ठेवनू ५ �म�नटे मो�या आचेवर व
नंतर म�यम आचेवर १० �म�नटे ठेवावे. नंतर गॅस बंद करावा.
५. झाकण उघडून, हाताला पाणी लाऊन, एक एक मोदक, नाजकूपणे
काढावा. तबकाम�ये छान रचनू, �यावर  तळुशीचे पान ठेवनू नेव�ैय
दाखवावा.

हे झाले बा�पाचे मोदक तयार!
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