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सपंादक�य
नम�कार मडंळी,

िदवाळी �हणजे िद�यांची आरास
िदवाळी �हणजे पण�यांचा आण आकाशकंिदलांचा �काश
िदवाळी �हणजे रोषणाईची झगमग
िदवाळी �हणजे खरदेीची लगबग
िदवाळी �हणजे उट�या�या सुगधंाचा दरवळ
िदवाळी �हणजे नातेवाईक आण इ�िम�ांची वद�ळ
िदवाळी �हणजे हस�या �णांची साठवण
िदवाळी �हणजे सहामाही परी�ेनतंर�या िनवांत स�ुीची आठवण
िदवाळी �हणजे थडंीचा सुगावा
िदवाळी �हणजे मनाला िवसावा
िदवाळी �हणजे धनधा�याची भरभराट
िदवाळी �हणजे आनदंाची विहवाट
िदवाळी �हणजे हष��फु� वातावरण
िदवाळी �हणजे तनामनाला उजळून टाकणारा सण

म�ैचा अकं तुम�या हातात पडेपय�त िदवाळी उरकलेली असेल, पण िदवाळी�या भारतात�या
आठवणी अजूनही मनात घर क�न असतील. िदवाळी�या िदवशी ऑिफस�या कामाला स�ुी
नस�याची सवय ए�हाना आप�याला झाली आहे, पण भारतात लहानपण गेले�यांना
िदवाळी�या स�ुीची आठवण येत असणार! ५ नो�ह�बरला बाममनें आयो￭जत केले�या

िदवाळी�या काय��माला तु�ही उप��थत राहणार असाल. �ा काय��माची तिकटे तु�ही अजून काढली नसतील तर लवकरात
लवकर काढा. �थािनक कलाकारां�या सां�कृतक काय��मांची रलेचेल िदवाळी�या काय��मात असणार आहे.

ए�हाना काही छापील आण ऑनलाईन िदवाळी अकं तु�ही चाळले असतील. आप�या �थािनक िम�-मिै�ण�नी �लिहलेले लेखन
ख�ून भरलेला �ा वषा�तला चौथा आण शेवटचा अकं तुम�या हातात ठेवताना आ�हाला अतशय आनदं होत आहे. २०२२
सालातील पिह�या अकंापासून आपण ‘च�सािह�य’ हे सदर चालवत आहोत. �ा अकंाम�ये �या च�ांव�न सुचलेला एक
अनुभवपर िवचार आण राघव महाजन �ा आप�या बाललेखकाने �लिहलेली एक छोटी गो� तु�हाला वाचता येईल. अकंाम�ये चार
नवी च�े समािव� केली आहेत. पुढील अकंासाठी �ा च�ांव�न सुचलेले लेखन ज�र पाठवा. �ाबरोबरच, ‘मधुमेह-पूव�
��थती’ब�ल मािहती देणारा आरो�यिवषयक लेख व भाषािवचार सदरांतग�त ‘अवघड जाग�या भाषे’ब�लचा लेखही �ा अकंात
वाचा. ‘के�याने देशाटन’ ‘रा��गीत’ आण ‘हळदीकंुकू’ हे वचैा�रक लेख �ा अकंात आहेत. ‘हवा’ आण व�तूचें बडं’ �ा दोन
किवता, ‘स�ह￬सग’, ‘�वात�ंय’ आण ‘आ�ही जातो आपु�या गावा’ �ा तीन कथा आण ‘आठवणीत रािहले�या वाढिदवसा’�या
अनुभवाने हा अकं सजला आहे. िदवाळी�या उरले�या फराळा�या त�डीलाव�यासोबत �ा अकंवाचनाची ल�त चाखताना तु�हाला
मजा येईल अशी आशा करतो.
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िदवाळी झाली, आता हलॅोिवन, थॅ�ंसिग�वग, ��समस, आण िहवाळी सु�ीचे वेध आप�याला लागतील. ये�या स�ु�ांम�ये
लेख�या आण िकबोड� परजून पुढ�या अकंासाठी लेखन कर�यासाठीही थोडा वेळ काढा असे आवाहन करतो. ‘म�ै’चा पुढील
अकं नवीन वषा�त जानेवारी अखेरीस �काशत होईल. �या अकंासाठीचे सािह�य १५ जानेवारी, २०२३पय�त
editor@BaltimoreMarathiMandal.org �ा प�यावर पाठवा. आ�ही तुम�या लेखनाची वाट पाहात आहोत.

जानेवारीचा अकं हा २०२३ सालातला पिहला अकं असेल. �ा अकंापासून तु�हाला संपादक मडंळाम�ये ये�याची इ�छा असेल
तर ज�र संपक�  करा. एका वषा�त म�ैाचे चार अकं िनघतात. �यात�या एखा�ा अकंासाठी पाहुणा-संपादक �हणून काम कर�याची
तुमची इ�छा अस�यास तुमचे �वागतच आहे. आ�हाला ज�र कळवा.

सवा�ना िदवाळी पाड�यापासून स�ु झाले�या नवीन �यापारी वषा��या हा�दक शुभे�छा!

कळावे,
संपादक  मडंळ

मुखपृ� - िदवाळी
छायाच�कार - �दीप कुलकण�
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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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रा��गीत : माझे िवचार
२०२२ �या ऑग�ट मिह�यात बृह�महारा��  मडंळा�या अधवेशनाला गेलो होतो. दर दोन वषा�नी �ा
अधवेशनाला जा�यासाठी आ�ही आतूर असतो. मराठी माणसे एक� ये�याचा आण भेट�याचा
आनदं, उ�म खाणे आण उ�म गुणांचे �दश�न असलेला हा एक सोहळाच असतो. हे सव� अनुभवत
असताना एक गो� मा� मनाला खटकते. काय��म सु� हो�यापूव� भारत, कॅनडा आण अमे�रकेची
रा��गीते गाऊन मानवंदना िदली जाते.  भारताचे रा��गीत सव� उ��फूत�तेने गातात, मा� अमे�रकेचे
रा��गीत फ� मचंावरील गायक/गायकाच गातात. असे का? आ�ही ५० पे�ा अधक वष� अमे�रकेत
�थायक आहोत आण अमे�रकेचे रा��गीत गाताना आमचे मन तेवढेच भ�न येते आण नकळत हात
छातीवर जातो. अधवेशनाला आलेले बरचेसे लोक �ा ना �या कारणाने अमे�रकेत �थायक झालेले
असावेत, पण अमे�रकेचे रा��गीत �यांना �हणता येत नाही हे खटकते. अमे�रकेने िदलेले पसेै, ह�,

आण इतर सोयी ते अगदी मनापासून वापरतात आण अनुभवतात, मा� मनापासून ते अमे�रकन का होत नाहीत? �वतः�या
भारतीय अस�या�या अ�ाहासात ते अमे�रकेला िवसरतात. अमे�रका �यां�यासाठी फ� एक वापरायची आण उपभोग�याची जागा,
एवढीच असते का?

अमे�रकेत ज�मले�या आम�या पुढ�या िपढीला अमे�रकन अस�याचा साथ� अभमान आहे आण ते यो�यच आहे. ही िपढी
शाळेपासून रा��गीत आण इतर सव� अमे�रकन शपथ, गाणी शकते. मा� �यांचे भारतातून आलेले आईवडील अमे�रकेत अनेक वष�
राहूनही मनाने ‘अमे�रकन’ का होत नाहीत? भारताशी जोडलेली नाळ जरी तोडायची नसली तरी अमे�रकेत राहून अमे�रकन
हो�याब�ल अना�था का? खर ेअमे�रकन होणे �हणजे अमे�रकेची िवचारसरणी अ�यासणे, �यां�या चालीरीती आ�मसात करणे,
�यांचा इतहास समजावून घेणे, �यां�यात िमसळणे, �ाब�ल अना�था का?

तु�ही �हणाल आ�ही अमे�रकन का �हायचे? आ�ही अमे�रकेला येऊन बरचे काही अमे�रकेसाठी केले. वेळ िदला, आमचे कौश�य
िदले, कर िदला इ�यादी. पण तुमचे मन िदलेत का? ते तर अ�ल�च रािहले. तु�ही इथे आलात, जे केलेत, ते सव� �वतःसाठी.
अशावेळी रा�� ा�य� केनेडी यांचे श�द आठवतात, "My  fellow  Americans, ask not what your  country can do for
you, ask what you can do for your country!"

तु�ही �हणाल "ते (�हणजे अमे�रकन लोक) आ�हाला कोठे आपले मानतात?” ल� होऊन सासरी गेले�या ��येक मुलीने जर
असा िवचार केला तर ती सासरी समरस होईल का? असो. समरस �हायला वेळ लागतो हे जरी खर ेअसले तरी �य�न करायला
काय हरकत आहे? मला जेवढे ि�केट आवडते ततकाच अमे�रकन फुटबॉल, बा�केटबॉल आवडतो. �यात मी मनापासून रमते.
ऑिफसम�ये सोमवारी सकाळी सोबत काम करणा�या अमे�रकन कम�चा�यांशी फुटबॉल�या ग�पा करताना मी �यां�यातलीच एक
होऊन जाते. साडी नेसणारी ही इंडयन आहे हे ते िवसरतात आण मला �यां�यातलीच एक मानतात. मला भारताब�लही तेवढेच
�ेम आहे. भारतात काही चांगले झाले, भारताने चषक ￬जकला क� मन आनदंाने भ�न येते. मा� अमे�रकेतही काही चांगले झाले
क� स�ुा तेवढाच आनदं होतो आण वणवे लागले �कवा पूर आले तर �ासही होतो. असो. मी माझे िवचार मांडले आहेत. काह�ना
आवडतील, अनेकांना आवडणार नाहीत. मा� म�ुा िवचार कर�यासारखा आहे.
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के�याने देशाटन
हा लेख स�या चाळीशी ओलांडले�या भारतीय म�यमवगा�बाबत आहे. ‘के�याने देशाटन,
पंडत-म�ैी, सभेत संचार; शा�-�ंथ-िवलोकन, मनुजा येतसे चातुय� फार” असे आपणा सवा�ना
ठाऊक आहेच. �ाचा आधार घेऊन आजकाल म�यमवग�यांम�ये परदेशवारी कर�याचे �माण
अतशय वाढले आहे. आथक कुवतीनुसार ते नेपाळ, थायलडं, दबुई, ￬सगापूर, यरुोप �कवा
अमे�रका वा त�सम इतर देश िनवडतात.

�या कुणी हे देशाटनाचे वा�य �लिहले होते �यावेळचा काळ, समाज आण �वास �ा सग�या गो�ी
ल�ात घेता, आज�या �वा�याला अपे�त असलेला अनुभव का येत नाही हे ल�ात येईल.
देशादेशांम�ये जाळे पसरवले�या जागतक हॉटेल आण फा�ट-फूड कंप�यांनी तर पर�या िठकाणाचे
नािव�यच हरवून टाकले आहे. कोण�याही देशात जा, एकदा का तु�ही ‘मॅकडोना�ड’म�ये शरलात
क� बाहेरचा संदभ� पणू� वगळला जातो. थोडाफार फरक सोड�यास तु�हाला तुम�या मायदेशापासून
पर�या िठकाणी आ�याचा िबलकूल भासही रहात नाही. ‘मॅकडोना�ड’ हे फ� एक उदाहरणाथ�
घेतलेले नाव. �या जागी तु�ही �टारब�स, कोट�याड�, िह�टन, सबवे वा इतर कोठलेही नाव घाला;
कथा तीच.

एक म�यमवग�य भारतीय ज��हा परदेशी भटकायला जातो ते�हा तो कुठे जातो, कुठे राहतो, काय करतो �ाचा जर अ�यास केला
तर ल�ात येईल क� �ांनी �ांचा भारत कधी सोडलेलाच नसतो. परदेशातील �े�णीय �थळे पाह�यापलीकडचा परदेश �ांनी
कधी पािहलेलाच नसतो. परदेशी रहाणार ते ओळखी�याच हॉटेलात. गे�या-गे�या शोधणार कुठे चहा िमळतोय का, दधू-साखर
घालून छाऽन उकळलेला! नाही तर काढणार आप�या सामानातून आणले�या पु�ा अन ओतणार गरम पा�यात! मग �हणणार,
“ही लोकं कशी ती कडू कॉफ� िपतात देव जाणे....” इ�यादी, इ�यादी. ना�ता, जेवणा�या वेळी तशीच कथा. आता खा�यायो�य
गो�ीत बग�र, िप�झा, �ाईज, पा�ता अशा ‘आप�या’ वाटू लागले�या पदाथा�ची वाढ झाली तीदेखील जागतक कंप�यांमुळे
(कारण ते सव� पदाथ� आता आप�या गावात सरा�स िमळू लागले �हणून). केसरी, �ट� ॉबेरी आण इतर �वासी कंप�यांनी तर ‘संपूण�
दहा िदवस भारतीय ना�ता आण जेवण देऊ.’ �ा एका वा�यावर िकती धदंा केलाय आजपय�त!

आता काही जण ‘अभ�य भ�ण’ करणार ेनसतील, ते तर कुणी तु�हाला बळजबरीने खाऊ घालत नाही ना? तर थो�ा फार
�माणात पर�या देशातील पदाथ� खाऊन बघायला काय हरकत आहे? �हणजे कमीत कमी एक वेळा तरी ‘�यांचे’ जेवण �यायला
मन खलेु असायला हवे ना? थोडा तरी परदेशाचा अनुभव परदेशात तरी �यायला हवा क� नाही? पोळीइतकाच �ेडपण पोट भरत
असतो अन नुड�सदेखील आप�या शरीराला लागणारी ऊजा� देत असतात; आडवी येते ती जीभ आण मनाची झापडे!

मा�य, तु�हाला दा� नसेल �यायची, पण जरा जा क� �या इ�ंलडं�या पबम�ये आण बघा खरचं का तथे धांगडधगा असतो जसा
तु�ही क��पलेला असतो? �या क� तुमचा �ीन टी आण काढा जरा वेळ तथे. आण हो, “एव�ा�या चहाला ----- �पये!”
�हणून उगाच आप�या त�डाचा आँ क� नका! काही वेळा पशैाची अडचण समज�यासारखी असते. अशावेळी भले दोन �थळं कमी
बघा; पण जे काही बघाल ते नीट बघा, अनुभवा.
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परदेशाला भेट दे�याआधी आपण ब�याच गो��ची मािहती काढतो. तेथील �े�णीय �थळे, �वासाची साधने, वगरै.े �ासोबत थोडी
तेथील खा�यािप�याब�लदेखील मािहती काढली तर जरा जा�त आनदं घेता येईल. तेथील लोकांची िवरगुं�याची साधने,
करमणकु�ची प�त, इ�यादी कळले तर कदाचत ख�या अथा�ने तो देश अनुभवू शकाल. मग जमकैा देशात पॅटीस खातांना
समो�याची आठवण येईल �कवा जम�नीत �े�स खातांना धरडे �कवा साधा डोसा आठवेल.

बघा पटते का काही! अखेरीस समथ� रामदासांनी �हटले आहेच, ‘के�याने होत आहे र,े आधी केलेची पािहजे.’असे के�याने ‘खरे
चातयु�’ आपणास देशाटनाने न��च लाभेल.

आठवणीतला वाढिदवस
मी औरगंाबाद महापा�लकेत आरो�य अधकारी �हणून काम करीत होते. एके वष� पठैणला महापूर
आला होता. मी दर वाढिदवसाची सुरवात औरगंाबाद�या वरद गणेश मिंदरातील गणपती�या
अभषेकाने करत असे. �या वष� १२ ऑग�टला रा�ी १० वाजता आमचे आय�ु असीम गु�ांचा
मला फोन आला क� १३ ऑग�ट�या सकाळी तुम�या आरो�य िवभागाची डास �तबधंक जतूं
फवारणी आण �व�छतेसाठीची एक एक टीम पठैणला मदतीला पाठवायची आहे. तु�ही कसेही
क�न �याची सोय करा.

मा�याकडे जतूंनाशक फवारणीचे कं�ाट घेणार ेकाही खाजगी कं�ाटदार होते आण डॉ�टस� आण पॅरामेडकलची टीम तर तयार
होतीच. �यांना सग�यांना पटापट फोन केले. कं�ाटदार एका फोनवर तयार झाला. �यांना १३ ऑग�टला सकाळी ६ वाजताच
िनघायचे होते. �यांनी एकच अट घातली क� तु�ही आ�हाला िहरवा झ�डा दाखवा, �हणजे आ�हाला काम करायला हु�प येईल.
आली का पचंाईत! मी �हणाले, ‘अर ेमी मिंदरात असेन �यावेळेस, पूजेसाठी.’ तो �हणाला, ‘आ�ही तथे येऊ.’ आण खरोखरचं
१३ तारखेला मिंदरासमोर एक मो�ा ट�क ८० कामगार, डॉ�टस�, नस�ससिहत उभा रािहला!

सगळे मा�यासोबत पूजेसाठी उभे रािहले. पेढयांचा �साद खा�ा. मग मी र��यावर जाऊन िहरवा झ�डा दाखिवला आण ते पठैणला
रवाना झाले. डॉ�टरांचा रा�ी ११ वाजता फोन आला, ‘मॅडम, आ�ही येऊ का तुम�या घरी शुभे�छा �ायला?’ मी अथा�तच हो
�हणले. अ�रशः रा�ी १२ वाजता मो�ा केक घेऊन ते आले, तेही िदवसभर काम क�न थकले होते तरी! मला फार फार कौतुक
वाटले.

नतंर पठैणला आमचा अगदी चौकाचौकात जाहीर स�कार झाला, कारण आमची टीम तथे साथी�या कोण�याही रोगांचा उ�ेक
होऊ न दे�यात यश�वी झाली होती आण पठैण शासना�याआधी आमची मदत �यांना िमळाली होती! शासनानेही माझा
�श��तप�क देऊन स�कार केला. हा वाढिदवस मला खूप वेगळेच समाधान देऊन गेला! हा वाढिदवस मा�या कायमच �मरणात
राहील.
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स�ह￬सग
“अर ेकार स�ु केली क� तो कार मे�टेन�सचा िदवा ऑन िदसायला लागलाय. स�ह￬सग क�न
आणशील का �ीज? पुढ�या आठव�ात रमेश आण �या�या बायकोला �यू जस�ला आणायला
जायचंय �या�या आत स�ह￬सग करायला लागेल.” माझी बायको �हणाली.

खर ंआहे. गाडी दसु�या रा�यात �यायची तर आधी तचं स�ह￬सग करायलाच हवं. काही
द�ु�तीची आव�यकता आहे का, क� नेहमीचं, दर सहा मिह�यांनी कर�याचं स�ह￬सग पुरसें
आहे, हे बघायला हवं. िफ�टस�, ऑइल बदलायला झालयं का ते बघायला हवं. गे�या दीड वषा�त
काही ना काही कारणांनी, �हणजे थोड�यात मा�या आळशीपणामुळे, गाडीकडे बघायला मला
वेळच  झाला न�हता. गाडीचं मायलेज कमी झाल ंआहे, गाडी जरा खडखडत चाल�ये,
इ￭ंजनातूनही कसलासा आवाज येतोय, ते�हा गाडी स�व￬सगला �यायलाच हवी आहे �ाची मला
जाणीव झाली.

नेली.
मेकॅिनक �हणाला क� बघून सांगतो, िकमान तासभर तरी लागेल. मग तथेच ताटकळत
बस�याऐवजी मी जवळ�या शॉ�पग मॉलम�ये जायचं ठरवल.ं परत आलो तोवर गाडीचं िनदान
झालेल ंहोत.ं मा�या हातांत कारची िक�ी ठेवताठेवता तो मेकॅिनक �हणाला, “गाडीचं स�ह￬सग
के�याला खूप िदवस झाले असतील ना मालक?”
“हो बहुतेक,” मी पुटपुटलो.

“ऑइल अगदी काळं पडल ंआहे. िफ�टस�म�ये खूप कचरा अडकला आहे. वॉशर �ुइड तर जवळपास संपलचं आहे. चाकाजवळचं
बॉल बेअ�रग पार घासल ंगेलयं आण ऑइल सगळीकडे नीट पोहोचत नाहीये. आधी का नाही आणली गाडी तु�ही? ते बॉल
बेअ�रग बदलावं लागेल. नाहीतर अपघात होणार बघा!  ते बदल�याचे वेगळे पसेै लागतील. स�ह￬सग वेगळे. तु�ही वेळोवारी
तेलपाणी केल ंअसत ंगाडीला तर कमी प�ैयात काम झाल ंअसत.ं”

ह…ं मी डोकं खाजवल.ं हा �ाणी िबल िकती होईल सांग�याआधी नमनाला धडाभर बोलतोय तर!
“िकती होतील?” मी जरा िबचकतच िवचारल.ं
“एकूण बाराशे डॉलस� होतील. तु�ही दसुरीकडे नेलीत गाडी तरी तथेही एवढं िबल होईलच. कदाचत जा�तच. वेळोवारी तेलपाणी
करायला हवं मालक. छो�ाछो�ा �ॉ�ले�सकडे दलु�� केल ंक� मोठा �ॉ�लेम होतो.  आण मग अवघड होऊन बसत ंसगळं. पण
ठीक आहे. अजून वेळ गेलेली नाही. िनयिमतपणे स�ह￬सग क�न घेत जा आण मग गाडी कशी छान पळत राहते क� नाही बघा!”
�याचं �हणण ंखरचं होता. ते अमा�य कर�याचा ��च न�हता.  मी होकाराथ� मान डोलावली आण कारची िक�ी प�ुहा �या�याकडे
सुपूत� केली.

******

आठव�ाभरानतंर मी रमेश आण �याची बायको अ�णाला आणायला �यू जस�ला गेलो. ते भारतात राहतात. ते दोघ ं�यां�या
कोणा नातेवाईकांकडे �यू जस�ला आ�याचं समजल,ं �हणून मग मी �यांना आम�याकडेही ये�याचं िनम�ंण िदल.ं रमेश मा�याहून

बा��टमोर मराठी मडंळ http://baltimoremarathimandal.org म�ै वष� २०२२ अकं ४

http://baltimoremarathimandal.org/


तीनेक वषा�नी मोठा असेल. लहानपणी आ�ही शेजारी राहात होतो. आमची कौटंुिबक ओळख होती. �याचं अ�णाशी ल� झालं
तोवर मी अमे�रकेत आलेलो होतो. �याची मुल ंआता मोठी झाली आहेत, बहुतेक कॉलेजात असावीत, तीही शेवट�या वषा�ला वगरै.े
मला नेमकं माहीत नाही.

घरी पोहोच�यावर �या दोघांची आण मा�या बायकोची पर�पर ओळख, नम�कार-चम�कार झा�यावर माझी बायको �वयपंाकाचं
बघायला आत गेली. ‘मी काही मदत क� का’ �हणत अ�णाही मागोमाग उठली, तसा रमेशने “तू कुठे चाललीस?” �हणत तचा
हात धरला. तने आत जाऊ नये असे �याला सुचवायचं होत ंका? थोडी ओशाळ�यासारखी होत ती �हणाली, “तु�ही दोघ ंबसा
ना बोलत! मी तला मदत करते, �हणजे काम ंपटापट उरकतील. �यां�या मुलांनाही भुका लाग�या असतील ना!” आण आत
िनघून गेली.

मी डोळा मारत रमेशला �हटल,ं “काय बायकोशवाय अ￭जबात करमत नाही वाटत?ं”
रमेश हसला आण �हणाला, “घरची सवय आहे माझी.” �या�या चेह�यावर हसू असल ंतरी तो काहीतरी लपव�याचा, चेह�यावर
िदसू न दे�याचा �य�न करतोय असं मला वाटल.ं कदाचत तसं नसेलही. आतून अ�णा आण मा�या बायको�या बोल�याचे
आवाज येत होते. �यांचं एकमेक�शी चांगल ंजुळलयं तर असं मा�या मनात आल.ं जेवण ंझाली, मुल ंझोपायला गेली तशी आ�ही
चौघ ंग�पा मारायला बसलो. दसु�या िदवशी शिनवार अस�यामुळे उठायची घाई न�हती.

अ�णा आण रमेशचं एकमेकांशी फारच गुळपीठ आहे असं मला जाणवल.ं एकमेकांशी आदराने बोलण,ं एकमेकांना हवं-नको बघणं
असं �यांचं चालू होत.ं वरवर तरी �यांचं वागण ंसहज अस�याचं ते दाखवत असले तरी ते दोघहंी काहीतरी दखुर ंलपवायला
बघताहेत असं मला वाटत रािहल.ं

रा�ीचा एक वाजून गेला तशी आ�ही झोपायला उठलो. दसु�या िदवशी डीसीला जा�याचा बेत ठरला होता. अ�णा-रमेश�या
वाग�याबाबतचं माझ ंिनरी�ण, माझ ंवाटण ंमी बायकोला बोलून दाखवल ंते�हा तलाही ते जाणव�याचं ती �हणाली. पण
‘आय�ुयात पिह�यांदाच पािहले�या माणसांब�ल पिह�या भेटीत काही �ह क�न घे�यात अथ� नाही’ असं तचं मत होत.ं मी मा�
�यां�याब�ल िवचार करत करतच झोपलो.

दसु�या िदवशी लवकर मेट� ोने आ�ही डीसीला गेलो. नेहमी�या �थळांना - सं�हालय,ं पुतळे, �मारकं वगरै े- भेटी िद�या. डीसी
एका िदवसांत बघण ंतसं अश�यच असत. दपुारी जेवायची वेळ टळून जाईपय�त आ�ही चालून दमलो होतो. वॉ￮श�टन �मारका�या
आवारात आ�ही जिमनीवरच बसून घेतल.ं रमेशला आण मला खा�पदाथा�चा एक ठेला िदसला आण आ�ही दोघ ंसग�यांसाठी
खाण ंआणायला गेलो. शिनवार अस�यामुळे अथा�तच मोठी रांग होती. आ�हीही रांगेत उभे रािहलो. आता मा�या मनात
वळवळणा�या िक�ाब�ल रमेशला िवचार�याची ही एक चांगली संधी मला िमळाली होती.

“तुला एक िवचा� का? �हणजे बघ ह,ं उ�र �ायलाच हवं असं नाही, तुला �ास होणार असेल तर,” मी �हणालो.
“िवचार क�!” रमेश �हणाला.
“�हणजे, मी कालपासून बघतोय क� तुमचं, तुझ ंआण अ�णाचं, एकमेकांशी छान जमतयं. अगदी नुकतचं ल� झाल ंअसावं असं.
�हणजे चांगलचं आहे, पण तरी तु�ही दोघ ंकाहीतरी लपवताय असं वाटल.ं काहीतरी खपुतयं असं वाटल.ं �हणजे तसं नसेल तर
चांगलचं आहे. आपण बालिम� आहोत �हणून आपल ंतुला �प�च िवचारल.ं पण तुला �ाब�ल बोलायला नको वाटत असेल तर
तसं सांग बर ंका. मी आपल ंकुतूहल वाटल ं�हणून िवचारल.ं सगळं ठीक चाललयं ना?” मी �हणालो.
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थो�ा अतंरावर जिमनीवर बसले�या अ�णाकडे बघत रमेशने एक स�ुकारा सोडला आण �हणाला, “मला वाटल ंहोत ंक� तुला
जाणवेल, पण इतकं लगेच ल�ात येईल असं वाटल ंन�हत.ं”
“नाही, तसं लगेच ल�ात येत होत ंअसं नाही, पण असं वाटल ंखर.ं”
मी नको होत ंका िवचारायला? च�बडेपणा तर होत नाहीये ना मा�याकडून? मी �या�या दखु�या नसेवरच नेमकं बोट ठेवल ंक�
काय?
“आता आ�ही दोघहंी ठीक आहोत,” रमेश �हणाला.
“आता? �हणजे?”
�याची नजर अजूनही अ�णाव�न हटली न�हती. तो सांगू लागला -

“आम�या ल�ाला आता वीस वष� झाली आहेत. तुला माहीतच आहे. स�ुवातीला सगळं ठीक, सुरळीत चालू होत.ं अगदी
आताआतापय�त तसं बर ंचालल ंहोत,ं �हणजे अगदी दोनेक वषा�पूव�पय�त. तशी नवराबायकोम�ये अधूनमधून होणारी भांडण
आम�यातही होत होती, पण अगदी मोठा �ॉ�लेम �हणावा असं काही न�हत.ं”
“पण गे�या दोन वषा�त आ�हा दोघांत वारवंार खटके उडायला लागले. अगदी �ु�क गो��व�नही भांडण ं�हायला लागली आण
दोघहंी आडमुठेपणा करत रािहलो. आ�हाला भांडायला अगदी बारकं कारणही पुरायला लागल.ं मुलांनी काय करायला हवं, काय
नको, कोण कोणत ंकाम करत ं�कवा करत नाही, असं काहीही. आमचं नात ंअगदी थडं, गढूळ आण खवट होऊन गेल.ं”
“इतरांशी आ�ही नीट वागत होतो, एकमेकांशी मा� द�ुमनी अस�यासारख!ं मग मला असं वाटायला लागल ंक� हे काय चाललयं?
केवळ ओळख असले�यांशी आपण छान हसून वागतो-बोलतो, आण ￭ज�यासोबत २० वष� काढली तला असं वाईट का
वागवतो? मला त�यातले आण तला मा�यातले दोषच कसे काय सतत िदसत राहतात? आमचं नात ंअगदी द�ु�त
हो�यापलीकडे चालल ंहोत ंक� काय?”
“सहा मिह�यांपूव� आमचं खूपच मोठं भांडण झाल.ं �हणजे आता बास, आता एकमेकांसोबत राहण ंअश�य आहे असं वाटायला
लागल.ं मुलहंी तोवर कॉलेजात जायला लागली होती. वाटल ंक� आता वेगळं �हावं हेच खर.ं �हणजे अगदी घट�फोट नाही, पण
िनदान एकमेकांपासून काही िदवसांचा �ेक �यावा.”
“पण नेमक� ते�हाच एक मह�वाची गो� घडली. �हणजे घटना तशी साधीच होती, पण �यामुळे आमचा �ि�कोन मा� बदलला.”

“काय घडल ंनेमकं?” मी रमेश�या बोल�यात चांगलाच गुतंलो होतो. �या�या वयैि�क आय�ुयात आपण नाक खपुसतोय �ाचं
भान मला रािहल ंनाही.

“माझी कार स�ह￬सग करायला झाली होती. मी जे�हा ती गॅरजेम�ये घेऊन गेलो ते�हा तथला मेकॅिनक �हणाला क� मी गाडीकडे
फार दलु�� करतोय. गाडीत बरचे आण मोठे िबघाड होते. गाडी नीट द�ु�त करायला बराच वेळ लागणार होता. �यानतंरही मी
गाडीची काळजी िनयिमतपणे घेतली नाही तर मग ती द�ु�तीपलीकडे जाईल असंही �हणाला.”
“मी नुसतचं ऐकून घेतल.ं पण नतंर कार द�ु�त हो�याची वाट पाहात थांबलो ते�हा मा� �या मेकॅिनकचे श�द मा�या कानांत घुमत
रािहले. नकळत मी कारची आण मा�या-अ�णा�या ना�याची तुलना करायला लागलो. आ�ही दोघ ंएकमेकां�या बाबतीत
िन�काळजी झालो आहोत का? हे असंच चालू रािहल ंतरीही नात ंतुटणार नाही अ�या �मात होतो का आ�ही? पण आता तसच
झाल ंना? �या ताणाखाली, िन�काळजीपणापायी आमचं नात ंपार कोमेजून गेल ंआण आता ते कधीही कोलमडून पडेल.”
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“आता ते द�ु�त करायचं तर काय करावं लागेल? एक तर बार�या द�ु��या करा�या लागतील - �हणजे बारीकसारीक गो��व�न
होणारी भांडण ंटाळावी लागतील. कारला जशी स�ह￬सग करतो तसं ना�यालाही स�ह￬सग करावं लागेल. �हणजे दलु�� आण
वतैाग जसा लगेच दाखवतो तशी एकमेकांब�ल वाटणारी काळजी आण �ेमही दाखवता यायला हवं. आण हे दोघांन� करायला
हवं, केवळ एकाने क�न भागणार नाही.”

रमेशचं बोलण ंऐकून मला मा�या कार मेकॅिनक�या बोल�याची आठवण झाली.
“मग? मग काय केलसं तू?” मी माझ ंकुतूहल लपवू शकलो नाही. च�बडेपणा�या सग�या मया�दा मी आता ओलांड�या हो�या
आण �याची मला िफक�रही न�हती.

“हाच तो आम�या गो�ीतला ‘ट�नग पॉईटं’! द�ु�त झालेली कार घेऊन घरी येताना मी मधे एका दकुानात थांबून अ�णासाठी एक
छोटी भेटव�तू घेतली. ती पाहून अ�णाला आ�य� वाटल,ं पण मग आ�ही बसून एकमेकांशी नीट बोललो. मी �हणालो क� आपली
गाडी �ळाव�न घसरली आहे ती पु�हा �ळावर आणू या. मी माझ ंमन त�याकडे मोकळं केल ंआण तनेही तला काय वाटतयं ते
सांिगतल.ं तथेच आ�ही अध� लढाई ￬जकलो होतो, कारण आ�ही दोघहंी ना�याची गाडी �ळावर आणायला तयार होतो.”
“गे�या सहा मिह�यांत आम�या दोघां�या वाग�यात, ना�यात बराच आण तोही चांगला फरक पडला आहे. आ�ही आता
एकमेकांसाठी आवजू�न काही गो�ी करतो. �हणजे आता आ�ही अ￭जबात भांडत नाही असं अथा�त नाही, पण आता एकमेकांचे
बारके दोष आ�ही सोडून �ायला लागलो आहोत.”

रमेशचं बोलण ंऐकताना मा�या मनात खळबळ माजली होती.

“आणखी एक गो� आहे. मह�वाची. पण आपण �याकडे नेहमी दलु�� करतो, “ रमेश �हणाला.
“कोणती गो�?”
“हे बघ, आपल ंआय�ुय काही ७०-८० वषा�पे�ा जा�त असणार नाहीये, आपण कधी गचकू कोणाला सांगता येणार नाही. �यामुळे
आता जी काही थोडी-फार वष� बाक� आहेत ती भांडाभांडी कर�यात आण ताणतणावात जग�यात काय अथ� आहे? हाच िवचार
क�न मग आ�ही जोडीन ंअमे�रकावारी करायचं ठरवल.ं न�याने बहरले�या ना�यासाठी थोडा �थानबदल! आपण कारम�ये नवं
ऑइल घालतो तसं,” तो हसत �हणाला.

ठेलावा�याने आम�या खा�याचे पुडे आम�या हातांत ठेवले. आ�ही सग�यांनी बसून खा�ं. आणखी कुठे िफर�याचं �ाण कोणातच
उरल ंन�हत.ं सं�याकाळपय�त आ�ही घरी पोहोचलो. दसु�या िदवशी सकाळी जवळपासची एक-दोन िठकाण ंदाखवायला आ�ही
�या दोघांना नेल ंआण मग सं�याकाळी �यांना मी प�ुहा �यू जस�ला सोडून आलो. परत येई�तोवर रा� झाली होती. येतानाही
रमेशचं बोलण ंमा�या मनात घुमत रािहल ंहोत.ं

घरी पोहोचेतोवर झोपायची वेळ झाली होती. मी घरी पोहोचलो ते�हा बायको पु�तक वाचत पडली होती.
“आपणही ऑइल बदलल ंना, तर आपले पाट�ही चांगले राहतील.” मी �हणालो.
बायकोला काहीही अथ�बोध झाला नाही. “कशाब�ल बोलतोयस तू? मला काहीही समजल ंनाही!” ती �हणाली.
काहीही संदभ� ना देता मी बोलत सुटलो हे मा�या ल�ात आ�यावर मी मनात�या मनात कपाळावर हात मारला.
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“अग,ं �हणजे आपण कार म�टेन करतो तसं आपल ंनातहंी आप�याला म�टेन करायला हवं ना! �हणून तर ही बघ मी तु�यासाठी
फुल ंघेऊन आलो आहे.” येता येता अगंणातली काही फुल ंमी वेचली होती ती मी त�यासमोर धरली. “ही फुल ं�हणजे ऑइल
आण आपण �हणजे कार.”

बायकोने प�ुतक िमटल ंआण ती उठून बसली. मा�याकडे रोखून पाहात मा�या हातातली फुल ंघेऊन �यांचा वास घेत �हणाली,
“ह.ं. हे तुझ ंऑइल आण िफनाईल वगरै ेसमजतयं मला. �हणजे आहे, तू सुधारशील अशी आशा करण ंश�य आहे!” मग
फुलांकडे पाहात �हणाली, “ऑइल तर चांगल ंआणल ंआहेस.”
मी पलगंावर बसलो आण त�या हाता�या िदशेने माझा हात सरकवत नेला. पण मा�या हातावर हलका फटका मारत ती �हणाली,
“उ�ा सकाळी ऑिफस आहे, ते�हा आता मुका�ाने झोप. नाहीतर तुझहंी स�ह￬सग करावं लागेल.”

आ�ही जातो आपु�या गावा
“आबा �ीज.. थांबा.. नका ना सोडून जाऊ आ�हाला. आ�हाला हवे आहात तु�ही.” अतुलने
काकुळतीने आबांना िवनवल.ं
“हो आबा खरचं,” िनशा - अतुलची प�नी आण आबांची सून - आबांना  मनापासून िवनतंी करत
होती, “आबा तुमचाच तर आ�हाला आधार आहे. माझे आईवडील तर लहानपणीच अपघातात
गेले. ल� क�न या घरी आले, तर तुम�यात मला माझे बाबाच िदसले आण तु�ही आतापय�त मला
मुली�माणेच वागवलतं. �ीज आता तु�ही आ�हाला सोडून जायचा िवचारस�ुा मनात आणू नका.”
पण आबां�या िनधा�रात तसूभरही फरक पड�यासारखा िदसल ंनाही. �यांनी िनरोपादाखल हात वर
केला आण �हणाले, “आ�ही जातो आपु�या गावा, अमुचा राम राम �यावा!” आण आबा
अ�ाता�या �वासाला िनघाले.
अतुल आण िनशाने हताश होऊन एकमेकांकडे पािहल.ं इत�यात िनशा�या डो�यात एक िवचार
आला आण शेवटचा उपाय �हणून ती आबांना �हणाली, “आबा आम�यासाठी नाही पण िनदान
तुम�या लाड�या नातीसाठी - सावीसाठी तरी थांबा. तु�ही जर असे िनघून गेलात तर कसं वाटेल
तला? तु�ही कुठे गेलात �हणून तने िवचारल ंतर तला काय उ�र देणार  आ�ही?”

“सावी...”
“तुमची नात आबा..सावी.”
आबांचे पाय अडखळले. सावीव�न �यांना सािव�ी आठवली. �यांची प�नी. जवळ जवळ चार वषा�पूव� ती हे जग सोडून िनघून गेली
होती. पुराणात�या सािव�ीने त�या नव�याचे �ाण यमा�या हातून सोडवून आणले होते, पण आबां�या सािव�ीचं मा� ददु�वाने
कॅ�सरपुढे काही चालल ंनाही.
�णभर आबा तसेच थांबले. सािव�ी�या प�ात आय�ुयाचा �यांना काहीसा कंटाळा आला होता. समोरचा अ�ाताचा �देश �यांना
खणुावत होता. तथे गे�यावर जणू �यांना सोडून गेलेली �यांची सािव�ी  �यांना प�ुहा भेटणार होती.
पण �याचवेळी मागे �यांची लाडक� सावी.. आबा काही �ण तसेच ि�धा मन��थतीत जागीच उभे रािहले.
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“बोला ना आबा, काय सांगणार आ�ही सावीला?” िनशाचा �� प�ुहा �यां�या कानांवर आदळला. िन��र करणारा तो �� होता.
पायात जणू मणामणा�या बे�ा पड�यासारख ंआबांना वाटल.ं �णभर �यांनी मनाशी िवचार केला आण ते मागे वळले..

********
“डॉ�टर!“ इमज��सी �ममधली नस� - र�ेमा आनदंाने उ�ारली. तने ￮शदे डॉ�टरांकडे पािहल.ं �यां�या अथा�तच ल�ात आलं
होत.ं �यांनी सुटकेचा िन�ास सोडला. अखेरीस �यां�या �य�नांना यश आल ंहोत.ं “डॉ�टर, यू आर जीिनयस..” र�ेमाला �याही
प�र��थतीत दाद िद�याशवाय राहवल ंनाही.
डॉ�टर नेहमी�माणे फ� न�पणे हसले. आजचा पेशटं वाचेल याची आशा सा�यांनीच सोडली होती. अगदी ￮शद�सारखे अनुभवी
डॉ�टरस�ुा काही �ण साशकं झाले होते. पण लगेच मनात�या सा�या शकंा बाजूला ठेवत �यांनी आप�या कामाला स�ुवात केली
होती. शेवटपय�त �यांनी हार मानली न�हती. आण एवढा वेळ हुलकावणी देत असले�या पेशटंने - आबांनी अचानक डॉ�टरां�या
उपचारांना �तसाद �ायला स�ुवात केली. डॉ�टरांनी पटापट आपल ंकाम संपवल ंआण र�ेमाला पुढ�या सूचना िद�या. मनावर
आलेला ताण दरू कर�यासाठी एक ￭सगारटे ओढावी लागणार असा िवचार डॉ�टरां�या मनात आला आण ते इमज��सी �ममधून
बाहेर पडले.

********
काही वेळाने अतुलला आत जाऊन आबांना पाहायची परवानगी िमळाली. अतुलने आतम�ये �वेश केला. समोर बेडवर आबा
पहुडले होते. अतुलची चाहूल लागताच �यांनी डोळे उघडले. अतुलला पाहताच �यां�या चेह�यावर ��मत आल.ं �यां�या बेड�या
शेजारी एक टेबल होत.ं अतुल तेथे �यां�या शेजारी जाऊन बसला.
“आता कसं वाटतयं आबा?” �याने काळजीने िवचारल.ं
आबांनी हातानेच ठीक आहे अशा अथा�ची खणु केली. ते काहीसे अश� भासत होते. अथा�त म�ृय�ुया दाढेतून ते परत आले होते.
“अतुल तुला एक सांगायचं होत.ं” अश�पणामुळे �यांचा आवाज काहीसा खोल येत होता.
“आबा मह�वाचं नसेल तर राहू �ा. स�या िव�ांती �या तु�ही. डॉ�टरांनी आराम करायला सांिगतलयं तु�हाला.”
“थोड�यात सांगतो.” असं �हणून आबांनी मघाचा - �यां�या श�दांत सांगायचं तर - अ�तु , सुपरनॅचरल अनुभव अतुलला
सांिगतला. अतुलदेखील तो अनुभव ऐकून काहीसा थ� झाला. पण �याने �यांची समजूत घातली.
“आबा तु�ही आता अशा गो��चा जा�त िवचार क� नका.आता फ� आराम करायचा तु�ही.”
“बर ंबाबा. तू �हणतोस तसं. बर.ं. वेळ घालवायला �हणून मला लाय�रीमधून मतकर�ची दोन चार पु�तकं आणून दे �हणजे
झाल.ं”
“आबा... गूढकथा तु�हाला व�य� काही काळासाठी. अ�तु, सुपरनॅचरल अनुभव आला �हणताय आण वर गूढकथा कस�या
वाचायला मागता? कुठल ंतरी हलकंफुलकं प�ुतक आणून देईन हवं तर.”
“बर ंबाबा. जशी तुझी मज�. आण काय र,े िनशा नाही आली अजून? तरी बर ं￬सगापूर फारसं लांब नाही.”
“येईल थो�ाच वेळात. तुम�याब�ल कळवल ंतशी लगेचच उपल�ध झालेली �ाईट तने पकडली. ए�हाना तचं िवमान पोहोचलं
असेल मुबंई िवमानतळावर.”
“बर ंआबा, आता तु�ही आराम करा थोडा वेळ. मी परत येतो थो�ा वेळाने.” नस�ची खणु पाहून अतुलने आपल ंबोलण ंआवरतं
घेतल.ं आबांचा िनरोप घेऊन तो खोली�या बाहेर आला.
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“�यांचं नातीवर बरचं �ेम िदसतयं. बर ंवाटेल �यांना तला बघत�यावर. घेऊन या ना सावीला �यांना भेटायला,” मघाची नस�
अतुलशी बोलत होती.
“र�ेमा.. ”अतुल काहीसा अडखळला आण बोलला,”र�ेमा, मला मूल नाही. मूल नाही �हणजे.. दोन वष� तरी मूल होऊ �ायचं
नाही असं मी आण मा�या बायकोने ठरवलयं.”
“ओह. आय एम सॉरी. तुमचे वडील सावीब�ल सांगत होते ते ऐकून माझा गरैसमज झाला.”
“नो �ॉ�लेम.”

अतुलने िनशाला फोन लावला. तने फोन उचलला, पण नेटवक� चा �ॉ�लेम होता. ती काय बोलतेय ते �यव��थत ऐकू येत न�हत.ं
कंटाळून �याने फोन कट केला. पण �या अथ� तने फोन उचलला, या अथ� ती हॉ��पटलकडे  यायला िनघाली होती. काही वेळ
तची वाट पाहून तो कंटाळला  आण प�ुहा आबांना ठेवल ंहोत,ं �या �म�या बाहेर आला. वेळ घालवायचा �हणून �म�या बाहेर
येरझारा घालू लागला. तेव�ात �हरां�ातून िनशा येताना िदसली. अतुलला हायसं वाटल.ं जवळ आ�याबरोबर िनशाने आधी
आबां�या त�येतीची िवचारपूस केली. �यांची त�येत �यव��थत आहे हे ऐकून तचा जीव भां�ात पडला.
तने आबां�या खोलीचं दार उघडून आत डोकावल.ं पािहल ंतर आबा बेडवर शांत झोपले होते. ती तशीच बाहेर आली. �यां�याशी
लगेच बोलता येणार नाही �हणून ती काहीशी ख�ू झाली होती.
अतुलने ��ाथ�क नजरनेे त�याकडे पािहल.ं
“झोपले आहेत ते.”
“अ�छा. चल काही तरी खाऊन येऊ हॉटेलमधून. या धावपळीत काही खायला वेळच िमळाला नाही.”
“चल.”
दोघे �ल�ट�या िदशेने चालू लागले.
“बाय िद वे, एक �यूज आहे.” चालता चालता िनशाने अतुल�या डो�यांत पहात �हटल.ं
“कसली?”
“तू बाबा बनणार आहेस.”
चालता चालता अचानक अतुलची पावल ंथबकली. िनशास�ुा थांबली होती.
“काय सांगतेस काय? पण हे कसं श�य आहे? तू तर फॅिमली �ा�नगसाठी गो�या..आण आपल ंठरल ंहोत.ं.”
“हो.. पण म�ये �यायला िवसरले होते..” िनशाने ओशाळून �हटलं
अतुल काही बोलला नाही.
“तू रागावलास मा�यावर?”
“अ…ं नाही, नाही,” अतुल भानावर येत �हणाला. “अग ंवेडे, �ान थोडा पुढे मागे झाला तर �यात रागावणार कशाला? उलट...”
“उलट काय?”
“अग ंवेडाबाई, उलट ही तर आनदंाची गो� आहे...”
आपण कुठे आहोत हे िवस�न अतुलने िनशाला िमठी मारली.
“अर,े असं काय करतोस. सगळेजण बघताहेत.” िनशाने अवघड�यासारख ंकरत िमठीतून सोडवणूक क�न घेतली.
अतुल भानावर येऊन ओशाळला.
“ने�हर माइडं. एवढी चांगली �यूज िदलीस. तुला कुठे ठेवू आण नको असं होतयं मला.”
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“आणखी एक गो�.पण तू रागावणार तर नाहीस ना?”
अतुलने ��ाथ�क नजरनेे िनशाकडे पािहल.ं
“मी...मला उ�सुकता आवरली नाही �हणून मी बाळाची जे�डर टे�ट क�न घेतली ”
“काय? काय सांगतेस?”अतुल चमकून बोलला, ”अग ंपण ते बेकायदेशीर..”
“भारतात बेकायदेशीर आहे. ￬सगापूरम�ये नाही.”
“अर ेहो. मा�या ल�ातच आल ंनाही.”
“�रझ�ट काय असेल ओळख पाहू ..” िनशा एकदम आनदंाने फुलून �हणाली.
ए�हाना अतुल�या डो�यात च�ं िफरायला स�ुवात झाली होती.
“मुलगी...?” �याने साशकंतेने िवचारल.ं
“माय गॉड. कसला मनकवडा आहेस तू. िकती धमाल येईल ना मुलीला वाढवायला. एखादी राजक�या जणू..” िनशा आनदंाने
�हणाली.
पण ए�हाना अतुलचा चेहरा काहीसा गभंीर बनत चालला होता. मघाशी आबांनी सांिगतलेला �यांचा अनुभव �या�या डो�यात
घोळत होता.
पण िनशा मा� आप�याच त�ंीत होती.
“बर ंआणखी एक ग�मत �हणजे मी िवमानातून येताना मुलीचं नावस�ुा ठरवलयं.”
“िनशा….” अतुल िनशाकडे पाहात बोलला,”सावी तर नाही ना तू ठरवलसं..?”
“अतुल..  अतुल,” िनशा थ� होऊन अतुलकडे पाहात रािहली. “...हे तुला कसं कळल.ं..?”
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हळदीकंुकू
मिै�ण�नो, गौरी गणपती, नवरा�ीची गडबड आता संपली असेल. सणासुदी�या िदवसांम�ये आप�या
मिै�णी, कोणाची आई, कोणा�या सासूबाई हळदीकंुकवासाठी घरी आ�या क� िकती आनदं होतो ना
आप�याला! सग�याजणी नटून थटून, सुंदर भरजरी सा�ा नेसून, छान साजेसे दािगने घालून
एकमेक�कडे जातो, एकमेक�ना हळदीकंुकू लावतो, �ेमाने िदलेल ंछोटं-मोठं वाण घेतो, एकमेक�नी
केले�या चिव� पदाथा�चं कौतुक करतो, मिै�णीन ंकेले�या सग�या सजावटीची आण त�या
स�दय���ीची �तुती करतो. एवढंच नाही तर, नवरा�ीम�ये आप�या द�ण भारतीय मिै�ण��या घर�या
गोलूलादेखील हौसेन ंजातो. �यां�या परपंरचंे कौतुक करत या वष� कोण�या बाहु�या नवीन घेत�या

असं कुतूहलान ंिवचारतो. सं�ांत, च�ैगौरी, स�यनारायण पूजा, महाल�मी, गोलू अशा वेगवेग�या समारभंां�या िनिम�ाने होणार ंहे
हळदीकंुकू आप�या सामा￭जक आय�ुयाचा एक अिवभा�य घटक झाला आहे हे न��!

तु�ही कधी िवचार केला आहे का क� या सग�यांमुळे आप�याला काय िमळत?ं आपली परपंरा तर राखली जातेच, पण �याबरोबर
आप�या मिै�णी भेटतात, नवीन मिै�णी जोड�या जातात,  चार गो�ी िहतगुजा�या बोलता येतात, आपल ंऑिफस आण घर
सोडून इतर माणसं भेटतात, एकमेक��या गुणांची ओळख होते, मिै�ण��या सहवासातले ३-४ तास अतशय म�ंमु�ध होऊन
जातात आण एक �कारची नवीन ऊजा� आप�याला देतात. एक �कारची भाविनक गरज भागवतो हा समारभं असं �हणा हवं तर!

पण ददु�वाने तुम�या एखा�ा मिै�णीला नुकतचं वधै�य आल ंअसेल तर तु�ही तला हळदीकंुकवाला बोलावता का? �कवा मिै�णीची
िवधवा आई, िवधवा सासूबाई  त�या घरी आ�या असतील तर �यांना हळदीकंुकवाचं आम�ंण'देता का ? बोलावलतं तर ग�धळून
जाता का क� हळदीकंुकू लावावं क� नको? ओटी भरावी क� नको? पण आपली एखादी म�ैीण अिववािहत असेल �कवा मुसलमान
असेल तर तु�हाला �� पडतो का क� तला बोलवावं का नाही? हळदीकंुकू लावल ंतर �यांना आवडेल का? हे �� आप�यापकै�
सग�यांना कधी ना कधी पडले असतील, �यासाठी हा एक लेख�पचं.

माझ ंबालपण अतशय कम�ठ अशा कुटंुबात गे�यामुळे आम�याकडे आजीची हळदीकंुकवावर खास ��ा. इतक� क� ती आंघोळ
करताना देखील कंुकू पणू�पणे पुसत नसे, अपशकुन नको �हणून! सवा�ण मरण यावं यासाठी आजीने िकती उपास - तापास केले
�यांची गणतीचं नाही. त�या नशबान ंतला सवा�ण मरण आल ंदेखील, पण सग�यां�याच बाबतीत असं होईल असं नाही. अनेक
��यांना अकाली वधै�याला सामोर ंजावं लागत.ं मा�या ओळखीत अनेक बायका अशा आहेत क� �यांनी ववैािहक आय�ुयापे�ा
जा�त वष� वधै�यात काढली आहेत. अशा बायकांनी काय करायचं ? �यां�या भाविनक गरजांचं काय? आप�याकडे अगदी
लहानपणापासून �हणजे अगदी वया�या पिह�या वषा�पासून आप�या कपाळावर कंुकू लावल ंजात.ं आई, आजी यां�याबरोबर
घरोघरी हळदीकंुकवाला गे�यावर लहान मुल�नासु�ा आवजू�न हळदीकंुकू लावल ंजात.ं ल�ानतंर अचानक या हळदीकंुकवाचं नातं
नव�याशी जोडल ंजात ंआण मग सवा�ण, िवधवा असा भेदभाव �हायला लागतो.

ददु�वान ंमाझे बाबा आण सासर ेदोघेही आज हयात नाहीत. २०१२ साली वडील अपघातात वार�यानतंर माझी आई २०१४
साली अमे�रकेत मा�याकडे आली होती. �या नवरा�ीम�ये मा�या एका मिै�णीने आईला आ�हाने हळदीकंुकू आण भ�ड�याला
बोलावल ंहोत.ं बाबां�या िनधनानतंर पिह�यांदाच आईला कोणीतरी हळदीकंुकवाला बोलावल ंहोत.ं �यामुळे त�या मनात
चलिबचल चालू होती, जावं का नाही. पण अखेर मा�या आ�हाखातर ती आली. मिै�णी�या घरी आ�ही सग�या जणी सो�यावर

बा��टमोर मराठी मडंळ http://baltimoremarathimandal.org म�ै वष� २०२२ अकं ४

http://baltimoremarathimandal.org/


बसलो होतो. म�ैीण एकेक�ला कंुकू लावून वाण देत होती. मा�या आईपाशी आ�यावर तने इत�या सहजपणे आईला िवचारलं
'काकू, कंुकू लावू ना?' आईदेखील पटकन हो �हणाली आण आई�या चेह�यावरचा आनदं मला फार काही सांगून गेला. तनं
बाक��या मिै�ण�ना जसं हळदी कंुकू आण वाण िदल ंतसंच आईला देखील िदल.ं कोणतहंी अवघडलेपण न आणता मिै�णीने
सहजतेने तो �संग हाताळला. तसं बघायला गेल ंतर कंुकू लावण ंही अतशय साधी गो� आहे, पण हीच साधी गो� एखादीला
मु�ाम होऊन कंुकू न लावता त�या नव�या�या नस�याची जाणीव क�न दे�याइतक� जालीम स�ुा होऊ शकते हे �या िदवशी मला
जाणवल.ं मा�या �या मिै�णी�या इत�या सा�या कृतीने तने आई�या मनात तर घर केलचं पण मला स�ुा कायम�व�पी आपलसंं
केल ंहे वेगळं सांगायला नको.

तीच गो� घरात�या गौरी गणपतीची आण इतर सणवारांची. �या बायकांनी आय�ुयभर गौरी गणपत�चं सोवळं ओवळं िनगुतीने
पाळल,ं �यां�यासाठी पचंप�ा�ांचे �साद रांधले, जेवणावळी उठव�या, हळदीकंुकवाचे समारभं पार पाडले, अशा बायकांना एका
�णात िनयती�या िवध�ल�खतामुळे या सग�या गो��पासून तोडून टाकण ंबरोबर आहे का? शा� पाळायचं �हणून जर कोणाला या
गो��चं पालन करायचं असेल तर थोडं संवेदनशील राहून या गो�ी करता येणार नाहीत का?
जे�हा जवळची माणसं, जसं क� नणदं,जाऊ, भावजय, जवळची म�ैीण, अगदी मुलगीस�ुा असा भेदभाव करतात ते�हा तो जा�त
वेदनादायी असतो. पवू��या काळी िवधवा �ीला वेग�या खोलीत बसवून आत माजघरात सवा�ण बायकांची ओटी भरायची प�त
होती. आज�या काळात या प�ती पाळायलाच ह�यात का? एखा�ा �य��ला असं कळत-नकळत दखुावून कोणता  देव  �स�
होणार आहे? बाजीराव म�तानी या �हदी ￭सनेमात�या संवादा�माणे 'घाव तो अपन�के �यादा चुभते ह!ै' अगदी खर ंआहे हे!
ब�याच वेळा कोणा�या मनात नसेलही पण उघडपणे, िव�ासात घेऊन न बोल�यामुळे नकळत एखादीचं मन दखुावल ंजात.ं अशा
वेळी जा�त संवेदनशील राहून आप�या माणसांना जा�त जपायला हवं, नाही का?

आपला आय�ुयाचा साथीदार सोडून गे�यावर िनमा�ण झालेली पोकळी ही कधीही न भ�न येणारी असते. एकांताम�ये ही पोकळी
�यांना खायला उठत असेल, अनेकदा नकळत डोळे भ�न येत असतील. पण चार -चौघांम�ये कंुकू न लावून �या दःुखाच�
जाणीव क�न �ायची खरचं गरज आहे? आप�या मुलांना आपण कायम 'be kind, be sympathetic, be sensitive' असं
शकवत असतो. आपणसु�ा हळदी कंुकवा�या बाबतीत �याचं पालन करायला काय हरकत आहे? पुढ�या वेळेस अशा �संगी �या
मिै�णीला �कवा काकू अथवा मावशीला िवचा�या का क� "हळदीकंुकू लावू ना?" तु�हाला काय वाटत?ं
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�वात�ंय
मला जे�हा जाग आली ते�हा मी शासक�य ��णालयात एका खाटेवर होतो. मा�या अगंात
��णाचा गणवेश होता. हाताला �ॅ�टर होत.ं अगंावर प�ुकळ िठकाणी छो�ा छो�ा जखमा
हो�या. बाजू�या खाटेवर ध��ा अजूनही बेश�ुाव�थेत पडला होता. �या�या डो�याला जा�त
मार लागला होता. तथे टाकेही पडले होते. �या�याही अगंावर िठकिठकाणी जखमा हो�या.
आम�या खोलीबाहेर दोन पोलीस पहारा देत उभे होते.

गेल ंवष� मा�यासाठी खूपच चांगल ंगेल ंहोत.ं मी तु�ंगाम�ये म�त मजेत राहात होतो. रोज
सकाळी उठायचं, म�त गार पा�याने साव�जिनक अघंोळीची मजा �यायची. चहा �हणून
आनदंाने गढूळ पाणी �यायचं. जोरजोरात रोजची ठरलेली �ाथ�ना �हणायची. मग थोडा वेळ
कवायत क�न �हॉलीबॉल खेळायचा.

तु�ंगात खा�याचे वांधे होते, पण माझी अ�ावरची वासना उडा�यापासून मला काही फरक
पडत न�हता. माझा ढेरपोटेपणा नाहीसा होऊन माझ ंपोट सपाट झाल ंहोत.ं तु�ंगातली
िम�मडंळीही एकसे एक होती. सं�या किवता करायचा. �याचं एक प�ुतकही �काशत झालं

होत.ं किवता �लिहली र े�लिहली क� पिहले तो आ�हाला वाचून दाखवायचा. प�या च�ं काढायचा. �यांचं �दश�नही लागायचं.
बार�याला इतहासाची आवड होती. तो इतहासात�या गो�ी रगंवून सांगून आमचं मनोरजंन करायचा. �याने एक ऐतहा￭सक
कादबंरी �लहायला घेतली होती. ला�या फ� एकोणीस वषा�चा होता. �याला मी �याचं श�ण पूण� करायला राजी केल.ं  तो
अ�यास कर�यात आपला वेळ घालवायचा. एकुणातच एव�ा �तकूल प�र��थतीतही आ�ही बहुतेक जण थोडंफार आनदंात
जगायला शकलो होतो. सगळी कटुता मागे सा�न या न�या िव�ात रमत होतो. तु�ंगात वेळ जात नाही तर तु�हाला �याला
अ�रशः घालवावा लागतो. �ण �ण मोजत बसावा लागतो. तथल ंवातावरण नकारा�मक गो��नी भरलेल ंअसत.ं अशावेळी तुमचं
मन कोण�या तरी गो�ीत रमवावं लागत.ं नाहीतर भयाण एक�ा रा�ीचा ल�ख �काश तु�हाला आंधळं क�न टाकतो. ￮भती
अगंावर येतात. तु�ही िदवसागणक खूप खोल खोल जात तेथेच गाडले जाता. �यामुळे सतत चांग�या गो�ीचा शोध घेत राहावं
लागत.ं रोज रोज �वतःला सांगावं लागत ंक� अजूनही आपण माणूसच आहोत. या चार ￮भतीतही �ास घेता येतो, सहज जगता
येत.ं

मी मा� तसा कुठलाही छंद जोपासला न�हता. सु�वातीला िक�येक रा�ी मी नुसताच बसून राहायचो. मी लवकरच आ�मह�या
करणार असं पो�लसांना वाटायला लागल.ं महाजन साहेबांनी तर मा�यासाठी समुपदेशक बोलवायची तयारीही केली होती. मी मा�
�यांना िन�ून सांिगतल ंक� माझा असा कोणताही िवचार नाहीये. वाट�यास मा�या िम�ांना िवचारा. �या सवा�ना मी तु�ंगामधलं
जीवन कसं सुंदर आहे हेच सांगत होतो. सुरवातीपासूनच मी सव� कै�ांत �यव��थत िमसळत होतो. आनदंाने ग�पा मारत होतो.
फ� मी एका ��थ�यतंरातून जात होतो. �यामुळे सुरवातीला मला रा�ी झोप येत न�हती. आता मा� मी सुखाने झोपत होतो.

मा�या तु�ंगाबाहेरचं जीवन मा� नरक होत.ं ज�मतः बापाचा प�ा न�हता. आई फ� नावाला होती. श�णात मन रमल ंनाही.
लहानपणापासून नाना धदें क�न पसेै िमळवले. �या�यापे�ा जा�त पटीने उधळले. अनेक कंप�यांम�ये साहा�यक (हे�पर) �हणून
मर मर मरलो. शेवटी �रकामाच रािहलो. कधी कधी तर फ� जीव जात नाही �हणून जगत होतो.
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चाळीत रोज काही न काही राडा होतच असायचा. तसा मी कोणा�या मदतीला सहसा जात नसतो. पण �या िदवशी बाजूचा दरु�या
दा� िपऊन �या�या बायकोला मारत होता. मारत कसला धू धू धुवत होता. सव�जण म�त तमाशा बघत होते. मा�या डो�यात
सणक गेली. तसाच तणतणत गेलो आण दरु�याला एक सणसणीत चपराक लगावली. गडी धडपडत मागे पडला. प�ुहा उठला.
मा�यावर धावून आला. माझे हात पाय शवशवत होते. एक जोरदार लाथ �या�या छाताडावर घातली. तो जोराने मागे उडाला.
�याचं कपाळ थेट दगडावर दणकून आपटल.ं तो पु�हा काही उठलाच नाही. सरळ मन�ुयवधाचा गु�हा मा�यावर लाव�यात आला.
ती पत�ता बाईही मा�या िवरोधात गेली. सरकारी वक�ल तरी जा�तीचे क� कशाला घेईल? तीन वषा�ची श�ा झाली आण माझं
जीवनच पालटल.ं

जीवनातली सगळी धावपळ नाहीशी झाली. शांत आण संथ जीवन मा�या वा�ाला आल.ं मलाही ते आवडायला लागल.ं कामाचा
�ास नाही. अ�ाचे वांधे नाहीत आण उ�ाची काळजी नाही. सुखदःुख, जीवन-मरण अस�या कायम तु�छ वाटणा�या गो��वर
िवचार करायला भलताच वेळ िमळायला लागला. मी अ�या�माकडे झुकलो. अनेक अ�या��मक पु�तकं वाचली. राग, लोभ, ई�या�,
वासना यां�या पलीकड�या शा�त समाधान देणा�या िव�ात मी जगत होतो. इथ�या भौतक क�ांपासून मी दरू दरू जात रािहलो.
माझ ंिव� अचानक समाधानाने भ�न गेल.ं

तु�ंगात आता कोणी नवीन कैदी आला क� �याला �वचनासाठी साहेब थेट मा�याकडेच पाठवतात. तु�ंग हा आय�ुयाचा शेवट
नसून इथे एक नवीन आय�ुय उभारता येत ंहे मी �यांना सांगतो. बाहेर�या धकाधक��या जीवनातून उसंत िमळून आय�ुयाकडे
पाह�याचा एक नवा �ि�कोन तु�ंगात आ�यावर िमळतो. अथा�त तु�ही तसा िवचार करायला हवा.

महाजन सर वाड�न �हणून आपली जबाबदारी �यव��थत पार पाडतात. कै�ांना शारी�रक आण मान￭सक���ा चांग�या अव�थेत
ठेव�यासाठी झटतात. बेरक� आण लबाड जेलर सरवटे�या हाताखाली काम करण ं￭जकरीचं आहे. तो जेलम�ये औषधासाठी
येणा�या प�ैयांवर ड�ा मारतो आण अध� पसेै �वतः�या �ख�यात घालतो. उरले�या अ�या� प�ैयांतही महाजन साहेब सव� कै�ांची
�यव��थत काळजी घेतात. मी जेलम�ये आ�यावर माझीही �यांनी आ�थेने िवचारपूस केली होती. मा�या श�ेिव�� वर�या
�यायालयात दाद माग�याची सूचना केली होती. मी मा� �या फंदात पडलो नाही. पिह�या िदवसापासूनच मला तु�ंगातल ंजीवन
आवडू लागल ंहोत.ं

“डोळे िमटून शांत पडून राहा,” ध��ा�या आवाजाने माझी िवचार�ंखला तुटली. “आपण श�ुीवर आलोत याचा �यांना प�ा
लागता काम नये,” ध��ा हळू आवाजात कुजबुजत होता. �याने ऑड�र िदली क� आ�हाला पाळावीच लागते. ध��ा हा
तु�ंगात�या जहाल गटाचा म�ुय सद�य होता, �यामुळे �याचं �हणण ंकोणीही टाळत नसे. नाहीतर तु�ंगात मुडदा पाडायलाही तो
गट मागेपुढे बघत नसे.

“आपण �यांना जा�त वेळ फसवू शकत नाही,” ध��ाचा न�� काय िवचार होता मला समजत न�हत.ं

“फ� थोडा वेळ चुपचाप पडून राहा.”

मी डोळे िमटून पडून रािहलो मग मला झोप लागली.

म�यरा�ी कस�यातरी चुळबुळीने मला जाग आली. ध��ा उठून कोणाबरोबर तरी दब�या आवाजात बोलत होता. �या अनोळखी
माणसाने हॉ��पटलचे कपडे घातले होते, �हणजे तो हॉ��पटलचाच कम�चारी होता. मी उठून बसलो. काही बोलणार एव�ात
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ध��ाने मा�या मानेवर एक धारधार सुरा ठेवला. �याने ग�प राहून �या�या मागोमाग यायला सांिगतल.ं तो अनोळखी इसम, ध��ा
आण मी खोलीबाहेर आलो. पहा�यावरचे दोन हवालदार म�तपकै� घोरत होते. रा�ी बारानतंर हॉ��पटलचा म�ुय दरवाजा कुलूप
लावून बदं करतात, �यामुळेच हे हवालदार िनधा��तपणे झोपले होते. मला एकदा काही क�न �यांची झोपमोड करायची होती, मा�
ध��ा चलाख होता. �याने मा�यावर करडी नजर ठेवली होती. तो पळून जा�या�या तयारीत होता, मा� मला हे तु�ंगातल ंसुखी
जीवन सोडायच न�हत.ं

आ�ही हॉ��पटलात�या मोक�या बोळात आलो. सगळीकडे सामसूम होती. आ�ही बाथ�मम�ये शरलो. �या अनोळखी माणसाने
एका �खडक�चे अगोदरच सलै केलेले गज हळूच काढून टाकले आण तथून र�सी खाली फेकली. आता मला �यांचा �ॅन हळूहळू
उलगडायला लागला. मी �या �खडक�तून डोकावून बघतल.ं तस�या मज�याव�न जमीन खाली खूप खोल वाटत होती.

“मला इथून उतरायला जमणार नाही” मी �या दोघांच ल� मा�या �ॅ�टर केले�या हाताकडे वेधत �हणालो.

“तुला इथून खाली फेकून देणार आहे मी,” ध��ा मा�यासमोर चाकू नाचवत �हणाला.

“ए ध��ा, गप् क� लेका! आण तो सुरा आत ठेव आधी, तुझा भरवसा नाय बाबा,” तो माणूस ध��ाला �हणाला नतंर �याने
मोचा� मा�याकडे वळवला.

“मी ￭जथे सांगीन तथे िनवांत पडून राहायचं. नायतर हा उल�ा डो�याचा माणूस आहे. तुझापण मुडदा पाडायला मागपंुढं बघणार
नाही तो.” खरचं ध��ा उल�ा डोस�याचा होता. दोन खनुां�या आरोपाखाली �याला ज�मठेप झाली होती. नतंर �याने
खासगीत आ�हाला सात खून के�याचं कबूल केल ंहोत.ं तु�ंगातही �याचा भलताच दरारा होता. �या�या वा�ाला कोणी जात नसे.
आ�हीही �याला कायम टरकून असायचो.

नतंर �या माणसाने आ�हाला परत मोक�या बोळात आणल.ं दब�या पावलांनी ￭जने उत�न आ�ही खाल�या मज�यावर आलो.
तो पुढे जाऊन कोणी जाग ंतर नाही ना याची खा�ी क�न घेत होता. �या�या इशा�यावर मग ध��ा आण मी हळूहळू खाली
उतरत होतो. मी �यां�या �ॅनम�ये खोडा घालीन असं ध��ाला वाटत अस�यामुळे मा�यावर �याची करडी नजर होती.  असे
करत करत आ�ही तळमज�यावर आलो. तथे हॉ��पटलचे भांडार होते. �या माणसाने चावीने कुलूप उघडून हळूच भांडाराचा
दरवाजा उघडला. आतम�ये पणू� काळोख होता. �याने बॅटरी पेटवली. तो आत गेला. आ�हीही �या�या मागोमाग आत शरलो.
भांडाराची खोली खूप मोठी होती. तथे एका कोप�यात�या एका जु�या कपाटात �याने आ�हाला लपायला सांिगतल.ं

“सगळे समजतील क� तु�ही दोघ ंबाथ�ममधून उत�न पळून गेलात. कैदी हॉ��पटलम�येच लपून राहतील असे �व�नातही
कोणाला वाटणार नाही. उ�ा ते पाठीमागचं आ�ख ंजगंल शोधतील. �यांचा जगंलतपास पूण� झाला क� मग परवा तु�ही सहज
जगंलातून पसार होऊ शकाल. फ� िदवसभर तु�ही शांतपणे इथ ंपडून राहायचं. िदवसभर मी असेनच इथे �यामुळे घाबरायची
गरज नाही.”

“वा र ेच�या! भारी �ॅ�नग केलसं. तो झाडाव�न पडायचा �ॅन पण म�त होता. मी एकटा पडलो असतो तर सग�यांना वाटलं
असत ंमी म�ुाम पडलो. मग हॉ��पटलम�येही मा�यावर मोठा पहारा बसवला असता. �हणून मग �ालाही पाडावं लागल.ं” ध��ा
हसत �हणाला.
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बापर े�हणजे �ाचं �ॅ�नग तु�ंगापासून स�ु झाल ंहोत ंतर. आ�ही तु�ंगशेती करायला जातो तकडे आं�याचं एक झाड आहे.
�या�या कै�या जेवणासोबत खाताना जेवण सुस� �हायचं. सं�या नुकताच तापातून उठला होता. �या�या त�डाला चव न�हती.
�या�यासाठी मला कै�या तोडाय�या हो�या. �या िदवशी गाड��या नकळत मी �या झाडावर कै�या काढायला चढलो तर अचानक
ध��ापण वर आला. मी �या फांदीवर होतो �या फांदीवर शभंर िकलो�या ध��ाने जोरात उडी मारली. �या�या वजनाने फांदीने
जीव सोडला आण आ�ही थेट हॉ��पटलम�ये दाखल झालो. �हणजे ध��ाने हे सगळं म�ुामून केल ंहोत ंतर.

तो माणूस आ�हाला भांडारात कुलूपबदं क�न िनघून गेला. मी जिमनीवर बसलो. ध��ा मा�यावर ल� ठेवून होता. मी काहीतरी
घोळ घालीन याची �याला भीती वाटत होती. बसून बसून मी कंटाळलो. तासाभराने मला झोप लागली. कस�याशा आवाजाने मला
जाग आली. ध��ा घाब�न कपाटाकडे पळायला लागला. एव�ात ते बदं दार उघडून महाजन साहेब दोन हवालदारांना घेऊन
आत आले.

“हालू नकोस! नाहीतरी इथेच एनकाउंटर करने,” ते ध��ावर बदंकू रोखत �हणाले. हवालदारांनी येऊन �याला बे�ा घात�या.

“च�याने भारी गेम केला” ध��ा छाती बडवत �हणाला. जाताजाता �याने च�याचं नावही पो�लसांसमोर उघड केल.ं हवालदार
ध��ाला घेऊन िनघून गेले.

मी भांडारात�या घ�ाळात पािहल.ं सकाळचे चार वाजले होते. मा�यासमोर महाजन साहेब बसले होते.

“तू पेरलेले पुरावे िमळाले आण �यामुळेच मी लगेच इथपय�त पोचलो. ध��ावर माझा अ￭जबात िव�ास न�हता. �हणून मी मु�ाम
खा�ी करायला रा�ी हॉ��पटलम�ये आलो तर तु�ही दोघेही गायब. तू पळून जाणार नाहीस याची खा�ी होती. ध��ाने तुला
जबरद�तीने �या�यासोबत यायला भाग पाडल ंअसणार याची क�पना मला आली. �यामुळे मग तू काही पुरावे मागे सोडलेत का ते
मी शोधल.ं” दोघां�या नकळत मी मा�या हातावर�या जखमेची प�ी काढली होती आण संपूण� मागा�वर र�ाचे छोटे छोटे डाग
उमटले होते. महाजन साहेब ते न��च शोधून काढतील याची मला खा�ी होती.

“काहीही झाल ंतरी ध��ा सुटायला नकोच होता. माणूस नाही, सतैान आहे तो. �यामुळे मी �याला सहजासहजी मु� होऊ िदलचं
नसत,ं” मी �हणालो.

“तुला आठवतयं का मी एकदा सवा�ना िवचारल ंहोत ंक� इथून बाहेर पड�यावर तु�ही काय करणार? आण ते�हा तू �हणाला
होतास िहमालयात जाऊन शांतपणे जीवन �यतीत करणार.” महाजन साहेब थोडं थांबून �हणाले.

“होय सर,”

“आता िहमालयात जायची वेळ जवळ आलीय.”

“मी समजलो नाही सर?” मी ग�धळून िवचारल.ं

“मी तुला सोडतो. तू इथून दरू िहमालयात िनघून जा. �याची सगळी �यव�था मी करतो.”

“कशाला तु�ही �वतःहून आगीत उडी घेता? ते जेलरसाहेब तु�हाला सोडणार नाहीत. तसंही मला इथल ंजीवन आवडत.ं मला
बाहेर नाही जायचंय.”
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“�या जेलरचा िवषय सोड, �या�याशी सौदा करायला मा�याकडेही पुरसेा माल आहे.”

“पण मा�यासाठी कशाला वापरता? तु�हाला पुढे कधीतरी �याचा वापर करता येईल.”

“तो तुझा ह� आहे!”

“मला मािहत नाही मला बाहेर नीट जगता येईल क� नाही.”

“कधीतरी बाहेर पडावंच लागणार. िकती िदवस तु�ंगात राहणार? आता तुला जीवन जग�याची नवी ��ी िमळालीय. तचा वापर
क�न नवनवीन अनुभव घे. तुझ ंिव� अधक समृ� कर. �ा तु�ंगापुरत ं�वतःला मया�िदत क� नको. मला मािहतीये हे तू न��च
करशील �हणून मी जोखीम घेतोय.”

“मला जमलचं नाही तर? आय�ुयातला हा मोठा बदल मला मानवला नाही तर?”

“बदल हा आय�ुयाचा िनयम आहे. तो टाळता येत नाही. काही घडल ंतर मी आहेच. मी तुला प�ुहा तु�ंगात डांबेन. पण अगोदरच
�वतःला मया�िदत क� नकोस. जेल तुझ ंघर नाहीये, हे िव� तुझ ंघर आहे. तुझ ंघर तुला साद घालतयं. तुझ ं�वात�ंय तुला
बोलावतयं. जेलम�ये येण ंही एक संधी होती. तचा तू पुरपेूर वापर केलास. तशीच इथून बाहेर पडणहंी एक संधी आहे. तू उगाच
िहमालयात जातो असं बोलला नसशील. तशी �व�नहंी तू पािहलीच असशील!” महाजन साहेब बोलत होते ते खरचं होत.ं मला
िहमालयाची �व�न पडत होती. तकडे जाऊन एखा�ा गु��या माग�दश�नाखाली पुढचं जीवन �यतीत करायचे िवचार मा�या मनात
घोळतच होते.

आता थो�ाच वेळात न�या िदवसाची नवी पहाट उगवणार होती आण मा�याही आय�ुयात एका न�या पहाटेचं आगमन होणार
होत.ं येणा�या न�या िदवसाला भरभ�न जगायला मी स� होत होतो.
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मधुमेह-पूव� ��थती
मधुमेह-पूव� ��थती (Prediabetes) �हणजे र�ातील साखरचेे (�लुकोजचे) �माण
वाढलेले असणे, पण इतकेही नाही क� �याला मधुमेह �हणता येईल. सुमार े८.८ कोटी
अमे�रकनांम�ये ही ��थती आढळते. सकाळी अ��हणापवू� मोजलेली र�ातली साखर
१०० ते १२५ mg/dL यादर�यान असेल तर �याला आपण  मधुमेह-पूव� ��थती
�हणतो. तसेच A1C हा र�ातील साखरचेे ३ मिह�यांचे एकि�त च� दाखिवणारा
िनद�शांक (पॅरामीटर), ५.६ ते ६.४ या घरात असणे हेही मधुमेह-पूव� ��थतीचे ल�ण
आहे.

एकेकाळी फारशी गभंीरपणे घेतली न जाणारी ही ��थती, ��य�ात �दयिवकाराला
आम�ंण देणारी ठ� शकते असे आता �प� होऊ लागले आहे. या ��थतीत�या
लोकांम�ये  �दयिवकाराची श�यता ८० ट�े अधक (�हणजे सुमार ेद�ुपट) अस�याचे
िदसून आले आहे. र�वािह�यांत िनमा�ण होणारा दाह (इ��मेशन) हे याचे �मुख कारण
अस�याचे स�या मानले जाते.

मधुमेह-पूव� ��थती�याही काही वष� आधी र�ात अधक �माणात इ�श�ुलन आढळू
शकते. रा�ी�या उपवासानतंर, सकाळी अ��हण कर�या�या आत र�ाचा नमुना

(सॅ�पल) यासाठी घेतला जातो. र�ातले इ�श�ुलनचे �माण २५ mIU/L�या खाली आढळ�यास  ते "नॉम�ल" �हणजे सामा�य
मानले जाते. साखर �कवा िप�मय पदाथ� खा�यास ते दोनशे यिुन�स�याही वर  जाऊ शकते. िप�मय पदाथ� (का�ज�) खा�याचा
अतरके झा�यास ते सतत अशा चढले�या ��थतीतच राहते, �याला हायपर-इशं�ुलनेिमया असे नाव आहे.
हायपर-इशं�ुलनेिमयामुळे म�द,ू �दय, मू��पड (िकडनी), यकृत (�ल�हर) यांची मोठी हानी होते. तसेच शरीरात कॅ�सर
वाढ�यासही मदत होते.

मधुमेह-पूव� ��थती ही वाढते वय आण वजन, �यायामाचा अभाव, िप�मय पदाथ� (का�ज�) खा�याचा अतरके यातून िनमा�ण होऊ
शकते.

मधुमेह-पूव� ��थतीवर  ताबा िमळव�यासाठी उपाय -

१. वजन कमी करणे - BMI (Body mass index) हा आकडा  तुम�या वजनाचे उंचीशी गुणो�र दश�िवतो. इटंरनेटवर याचे
िक�येक मोफत कॅ��यलेुटस� उप�लध आहेत, �यात आपले वजन आण उंचीचे आकडे घालून तु�ही आपला BMI काढू शकता.
मधुमेहाचा धोका भारतीय वंशा�या लोकांत अधक आढळतो. स�या तर भारतात याची साथ आ�यासारखी प�र��थती आहे.

भारतीय वंशा�या लोकांत  मधुमेह टाळ�यासाठी BMIची आदश� �या�ी (र�ज) २२. ५ ते २४. १ मानली जाते. पण BMI िनदान
२५ �या खाली आण�याचा  �य�न करणे ज�रीचे आहे.
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२. रोजचा  �यायाम -  सुमार े३० ते ४० िमिनटे. यात एरोिबक (चालणे, धावणे, पोहणे, उ�ा मारणे)  आण  �नायूवध�क
(जोर-बठैका , डंबे�स, वजने उचलणे ) असे दोन �कार पडतात. हे िदवसात २०/२० िमिनटे , �कवा िदवसाआड आलटून
पालटून करणे.

३. आहारात  िप�मय पदाथा�चे �माण कमी करणे - आहारात का�स�  िदवसाला प�ास �ॅम�या खाली नेणे आदश� मानता येईल.
एका चपातीत �कवा पावा�या �लाईसम�ये सुमार े२० �ाम का�स� असतात.  शाकाहारी भारतीयांना हे खूपच अवघड जाते. पण
सॅल�स/को￮शिबरी खाणे उपयोगी ठ� शकते.

मधुमेह-पूव� ��थतीतून  बाहेर पडणे मह�वाचे आहे. हे न के�यास सुमार े३-४ वषा�त मधुमेह-पूव� ��थतीचे �पांतर मधुमेहात होऊ
शकते.

व�तूचें बडं
िवच� भुतेरी ह�ाने
शे�फात�या व�तू
टेबलावर उतरतात
सरकत सरकत
गादीवर चढतात
सो�यावर सफरचंद
खचु�वर जुने अकं
टी�हीवर केळे
कसे काय?                मा�या घरात आता (�हणे)

तीस हजार व�तू आहेत.
टाकायला गेले तर
िदलेले तीन डॉलस�
खणुावतात, �हणतात
आम�यासाठी केलेले क�
िवस� नकोस. टुमदार घरात

टापिटपीने राह�याचे
हात घातला क�
च�मा िमळ�याचे
माझे जुने �व�न
वेगाने िवरत चालले आहे !
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अवघड जागची भाषा
मा�या शाळेत�या मिै�णीन ंसांिगतलेला एक िक�सा आठवतो. आ�ही मराठी मा�यमा�या
शाळेत होतो. साह￭जक कॉलेजम�ये गे�यावर इ�ंजीशी जुळवून �यावं लागल.ं घेतल.ं �याचीही
सवय झाली. �या सुमारास कधीतरी ती आण तची एक म�ैीण भर वगा�त �या�यान चालू
असताना एकमेक�शी खसुफुसत बोलत हो�या. शकवणा�या �ा�यािपका मूळ�या मराठी, पण
�या�यान इ�ंजीत चालू. यांचं बोलण ंऐकून �ा�यािपका वतैाग�या. �या दोघ�ना उ�ेशून
मो�ांदा िन मराठीत �हणा�या, “अमक� आण तमक�, माझ ंबोलण ंचालू असताना ग�पा
मारायला लाज नाही वाटत? दोघी वगा�बाहेर चाल�या �हा.” म�ैीण आण तची म�ैीण चुपचाप
चाल�या झा�या. घटना संपली.

पण मिै�णीची �या सग�यावरची म�ीनाथी मा� मला िवचारात पाडून गेली. ती �हणाली,
“अग,ं ‘गेटाउट’ �हणा�या  अस�या तर इतक� लाज नसती वाटली. पण मराठीत ‘ओरड�या’
�या च�! मला अगदी भयकंर अपमाना�पद, ओशाळवाण ंवाटल ं ग.ं”
�हणजे �वभाषेत सग�याच भावना अधक ती�पणे जाणवतात हे खरयं तर. अथा�त
अवघडलेपणाही. िन �हणून माणसं अवघडले�या �संगांम�ये हटकून परभाषा वापरतात. कुणी
गे�यावर �हणायचे सां�वनपर श�द (आयम �रअली सॉरी फॉर यअुर लॉस, अम�यांकडे
कंडोल�ससाठी जावं लागेल, इ�यादी); लघवी-शौच-बाळंतपण-संभोग यांसार�या शारीर
गो��िवषयी बोल�या�या गो�ी (ड�ल�हरी झाली, टॉयलेटला जायचं आहे, तुमची से�शुअल
�रलेशनशप ठीक आहे?, डस�ट� ीचा �ास होतो आहे जरा, काही नाही हो – यूटीआय आण
इतर गायनॅक �ॉ�ले�स, इ�यादी); �वतःकडे �चंड �ह�नर�ॅ�लटी घेऊन आप�या

�ेमव�तूपाशी आप�या �ेमाचा उ�ार करण ं(अथा�त – आय ल�ह यू, आय लाइक यू, आयम इटं� े�टेड इन यू वगरै)े; �वतःकडे
कमीपणा घेऊन माफ� मागण ं(आयम सॉरी) अ�या सग�या वेळी माणसं परभाषे�या आस�याला जाताना िदसतात. ‘अमुक आण
तमुक यांचा शरीरसंबधं कर�याचे योजले आहे’, ‘पा�याची िपशवी फुटली’, ‘बाळ आडवं आल’ं, ‘माझ ंतु�यावर िनरतशय �ेम
आहे’, ‘लघवी�या िठकाणी फार जळजळ होते हो..’, ‘मला �मा करा’ वगरै ेवा�य ंआप�या बोल�यातून जवळपास ह�पार
झा�यात जमा आहेत.

मायभाषे�या जागी, न�� कुठली परभाषा वापरतात लोक? (खर ंतर परभाषा हा श�द अमंळ फसवा आहे. भाषा ओळखीची
असतेच. फ� बोलणा�याची पिहली भाषा मा� नसते. असो.) जी भाषा आप�याला आप�या मायभाषेहून अधक �ति�त, अधक
श�संमत, सामा￭जक��या अधक उ��तरीय वाटते, अशी परभाषा लोक अ�या �संगी वापरतात. मराठी�या बाबतीत हे �थान
सं�कृत आण इ�ंजी आलटून-पालटून बळकावताना िदसतात. मराठीत �ंगारकथा �लिहताना अवयवांकरता (�चत चुक�चेही!)
सं�कृत श�द वापरणा�या लेखकांची आण वाचकांची गोची आठवते क� नाही?! ‘असले सं�कृत श�द वाप�न �लिह�यावर कसं
काही वाटणार ‘तसल’ं?’ अशी त�ार करणा�या लोकांना सं�कृत�या ऐवजी दसुरी परभाषा अधक मानवते, इतकंच! बाक�
साधी-सरळ आंबा-काकडी-मुळा वगरै ेफळं-भा�यावग�य प�रभाषा वाप�नही चावट सािह�य �लिहल ंजातचं, पण ते या दो�ही
गटांत�या लोकांना ‘कसंसंच’ वाटत!ं
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असो, आ�ाचा म�ुा मा� थोडा िनराळा आहे. �याचं झाल ंअसं - अलीकड�या काळात काही सा�यासरळ ल�लत लेखनात शारीर
ि�यांचा उ�ेख कर�याची वेळ आली असता, मी मा�याही नकळत िनराळा �योग क�न गेले. ‘टॉइलेटला / लघवीला जाऊन
आ�यावर’ असं �लिह�या�या ऐवजी ‘शू क�न आ�यावर’ असा �योग केला. माझी �वतःची आण वाचकांचीही �ति�या
बघताना असं �यानात आल,ं क� यान ं�या ि�येिवषयीचा अवघडलेपणा पार संपून �या ि�येला एक िन�प�वी शरीरसुलभ ि�या
इतकंच मह�व उरत.ं हे �या �लखाणा�या जातकुळीला फारच मानवल.ं मग हळूहळू मा�या सामा￭जक वापरातही मी हाच �योग
�ळवायला स�ुवात केली. ‘मला जायचंय’ असा मोघम उ�ार न करता वा ‘वॉश�म कुठे आहे?’ असं न िवचारता, ‘मी आलेच
जरा शू क�न.’ असं �हणायला लागले. बघतल,ं तर लोक ते सहज �वीकारत होते. आण �याहून नवलाची बाब �हणजे �यात
अगदी इ�ंजी वापर�यानतंर येणारी �कचत अवघडलेपणाची छायाही उरत न�हती.

कधीतरी एकदा अतशय िवकल �णी जवळ�या �य��पाशी रडले. �याब�ल कुणा िम�ाला सांगताना ‘मी भोकाड पसरल ंखर.ं पण
मला आता बर ंवाटतयं पु�कळच.’ असं सांिगतल.ं �या�या �ति�येन ंचमकायला झाल.ं �याचं �हणण ंहोत,ं ‘वा! हा श�द िकती
नॉन-जजम�टल वाटवतो रड�याब�ल! िन �या कृतीचा साधा-सरळ अप�रहाय� िन�प�वीपणाही ठसवतो.’
खरचं क�. कशान ंअसेल?

तर ल�यात आल,ं क� शू, शी, भोकाड हे शाळकरी – �यातही �ाथिमक आण पवू��ाथिमक शाळकरी – श�द. ते�हा�या आप�या
मनाला या सग�या गो��ब�ल एकमेकांना जोख�याचा िवचार शवलेलादेखील नसतो. एखा�ा ि�येब�ल वा संदभा�ब�ल मनात
अवघडलेपणा असण ंिन मग तो परभाषे�या आवरणाआड दडवण ं– यापे�ाही हे प�रणामकारक. कारण हे श�द वापरले क�
आपोआप आपण त�कालीन मनोव�थेत शरतो, आण जोख�याची इ�छा वा अवघडलेपणा हे दो�ही अतंधा�न पावत.ं

शाळेत�या िम�ांना अ�रशः अनेक वषा�नी भेट�यावरही कुठ�याही िवषयावर िन�वष-िन�संकोचपणे केले�या, दथुडी भ�न
वािहले�या, अतशय मोकळंमोकळं वाटवणा�या, भरभ�न मारले�या ग�पा आठव�या. असं ल�यात आल,ं क� जरी आपण शाळेत
असताना एकमेकांशी ‘मुलांशी / मुल�शी आपण नाही बॉ बोलत’छाप वागत आलो असलो, तरीही, इत�या वषा�नतंरही, जगात�या
ब�याच अवघडले�या िवषयांवर आपण याच िम�ांशी आण मिै�ण�शी कुठ�याही संकोचाशवाय आण जजम�टशवाय बोलू शकू.
कारण आपण एकमेकांना छातीवर से�टीिपनने �माल आण नावाचा बॅच टाचलेला असताना, ‘बाई, शू करायला जाऊ?’ असं
िवचारताना, मदैानावर दाणकन आपट�यावर वा आई शाळेत सोडून गे�यावर अनावर रडताना बघतल ंआहे; आण �यानं
आप�यात काहीतरी बधं बांधला गेला आहे.
हाच बधं भाषा जागा करत असेल का?

मला एकदम भािषक अवघडलेपणावरचं रामबाण उ�र सापड�यागत ‘हुर�!’ झाल!ं
अथा�त – �ेम आण संभोग – या दोन �ांतात हे उ�र अ￭जबातच कामी येणार नाही. कारण ल�िगक कृत�ब�लचा �कचत
अवघडलेला, �कचत �ह�नरबेल, �कचत �ंगारातुर भाव नसेल, तर या भावना �य� कर�यात हाशील तरी काय?!

तर - �ंगारलेखकांची गोची तूता�स बक� रार. पण इतर �ांतात मा� मला अ�यतं ‘�लबरटेेड’ – होय, होय, आयमाय�वारी,
मोकळं-मोकळं! – वाटतयं!
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च�सािह�य
मडंळी, �ा वष�  ‘च�सािह�य’ हे नवे सदर आपण स�ु केले आहे. जुलै
२०२२ �या अकंात शेजारची चार छायाच�े िदली होती.  �यातील एका वा
जा�त च�ांव�न सुचलेले िवचारसािह�य तु�ही आ�हाला �लहून कळवायचे
होते. �ा न�या सदाराला तु�ही �तसाद िदलात, �याब�ल तुमचे अनेक
आभार.

च�सािह�य - जानेवारी २०२३ अकंासाठीची च�े

खाली चार च�े िदली आहेत. जानेवारी�या अकंासाठी �ा च�ांव�न
सुचलेले सािह�य तु�ही आ�हाला �लहून कळवायचे आहे. हे िवचार श�दांत
उतरवताना सािह�य�काराचे बधंन नाही. किवता, वचैा�रक, ल�लत,

मािहतीपर लेख, आठवण, अनुभव, �थलवण�न, �फुट िवचार, दीघ� /लघु /भय /�पक कथा वगरै ेकोण�याही सािह�य �काराचे
�वागत आहे. �ा न�या उप�माला तु�ही भरभ�न �तसाद �ाल अशी आशा
करतो.
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फ� िव�ेते क� उ�ाचे उ�ोजक?
"ओ ताई, वांगी �या क�!" भा�यांनी भरलेली िपशवी घेऊन जाताना शेजा�न आवाज आला. वळून
बघतल ंतर एक िवशीतला त�ण मुलगा मला सांगत होता. मी काही िदवस भारतात जाऊन रािहले
त��हाची ही गो�. आता िपशवी भ�न भा�या घेत�यावर, अजून कशाला वांगी पािहजेत? मी मानेनचं
�या मुलाला नाही �हटल ंआण चालू लागले. "अहो �या ना!" तो मुलगा. हे मला नवीन होत!ं

नुकतीच अमे�रकेतून भारतात राहायला गेले होते. �यामुळे मला आपली खाली मान घालून, त�डाला
कुलूप लावून खरदेी करायची, आण घरी परत यायचं अशी अमे�रकन सवय होती! कारण, इथे
बोलणार कुणाशी हा �� असतो. अमे�रकेत तु�ही काय �यायचं, काय नाही हा तुमचा िबझनेस आहे!
सरळ भाषेत सांगायचं झाल ंतर तु�हाला कुणी काही िवचारत नाही. तर अशी मी नवखी, भारतातली
जीवनशलैी आपलीशी क� लागले होते. तथे मा� भाजी �यायला जाणे, आण तथून उ�म भा�या

घेऊन येणे यात एक ￭जवंतपणा असतो. �या वेळेला तु�ही समाजात जात असता, ओळखीची माणसं भेटत असतात, अनोळखी
लोकांशीही चार श�द (ते ही मायबोली मराठीत) बोलत असता, भा�या, फळ, व�तूपण ऋतू�माणे बदलत असतात.

पण तरीही भाजी �या असा आ�ह मला आ�ापय�त कुणी केला न�हता. हा मुलगा मा� मा�याशी संवाद साधत होता. मला च�
आ�ह करत होता मी वांगी �यावीत �हणून! मी थांबले. �या�या या आ�हाचं, �य�नांचं मला कौतुक वाटल.ं अखेरीस मी
�या�याकडून ब�याच भा�या घेत�या आण ती िपशवी आम�या चौक�दारा�या बायकोला नेऊन िदली. मला आठवतयं, चौक�दार
मामी खूश झाली होती. तो मुलगा मा� माझ ंआटोपून लगेच दसु�या िग�हाईका�या मागे लागला होता! खूश �हायला �याला वेळच
कुठे होता? �याचं �येय एकच होत,ं जा�तीत जा�त �ाहक पकडायचे.

�या�या या �य�नशील �वभावामुळे मी �या�याकडूनच बहुतेक वेळा भाजी घेऊ लागले. �ाहक जोडायची कला पण �याला अवगत
होती. कधीतरी ठे�यावर �याची आई असायची. �या�याकड�या भा�या उ�हामुळे थो�ा सुकले�या असाय�या. �याला सांिगतल,ं
जरा आडोसा कर! �यान ंकधी केला नाही. �या�या मागे असणार ेदकुानदार �याला आडोसा घालू देत न�हते. दसु�या एखा�ा
भागात दकुान लाव, तथे खूप िग�हाईक िमळेल असं सुचवल.ं �याने �य�नही केला, पण �या भागात ठेला लावायला तथ�या
�थािनक ने�याची माणसं पसेै मागत होती.

काही िदवसांनी �याने �याचं दकुान रा�ी उशरापय�त उघडं ठेवायला स�ुवात केली. �यामुळे ऑिफसमधून उशरा घरी जाणा�या
माणसांसाठी ते दकुान �हणजे खा�ीचा भाजी �टॉल झाला. मला हळू हळू �यां�याकडची गद� वाढत असलेली िदसू लागली. असेच
काही मिहने गेले आण काही िदवसांनी ठे�यावर कायम �याची आईच िदसू लागली. मी िवचारल,ं तर कळल ंक� हा मुलगा आता
भा�या च�न �याची पािकटं घरपोच देतो. तो आता एक �य� �य�� झाला होता. काही त�ण िग�हाईक मुलांनी एक� येऊन
�याला �कूटी �यायला, कज� िमळवायला मदत केली आण काही जणांनी �याला इतर नवीन क�पना िद�या. �यातून �याने आपली
उलाढाल वाढवली. �या�या माक� �टग�या �य�नांना आलेल ंहे यश होत.ं प�र��थतीवर िमळवलेला हा एक छोटासा पण मह�वाचा
िवजय होता. मह�वाचा अशासाठी क� असे छोटे छोटे िवजय िमळवत रािहल ंतरच एखा�ाला �यातून चांगली िदशा िमळते आण ती
एक नवीन उ�ोजका�या �वासाची सु�वात होऊ शकते. तसा तो न��च चांग�या िदशेने चालला होता.
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एक गो� मा� खरी, क� कुठ�याही �थािनक ने�याने �या मुलाला काहीच मदत नाही केली. उलट �या�यासमोर अडचणीच िनमा�ण
के�या. जातीचं राजकारण करणा�यांनी, श�य असूनस�ुा, आप�याच जातीधमा��या एका होतक� त�णाला मदत नाकारली आण
�या�याकडे दलु�� केल!ं �याला आधार तसा कुठ�याच मो�ा माणसाचा न�हता. �याला मदत केली, िदशा दाखवली ती सामा�य,
म�यमवग�य माणसांनी, ते ही जातपात, आण भाषा न बघता!

काहीही असो, हा मुलगा कायम मा�या आठवणीत रािहला. �यामुळेच भारतात कुठेही िव�े�यांकडून काही िवकत घेताना, मी
�यां�याम�ये नेहमी तो मुलगा लपला आहे का हे शोधत असते!

खूपदा असे िव�ेते प�र��थतीपुढे हर�यासारखे वाटतात. सगळेच काही त�णही नसतात. काही �याच प�र��थतीत आनदंात, म�त
आय�ुय जगत असतात. �यांची प�र��थती कधी सुधारणार हा एक मोठा सामा￭जक �� आहे. पण तशी ती सुधारपेय�त, �यांना
थोडी मदत �हावी यासाठी, आपणही काही �य�न क� शकतो का? �यांना िदशा दाखवू शकतो का? असा िवचार ��येकाने
करावा. भारतात असताना श�य �या व�तू मी अशाच छो�ा िव�े�यांकडून िवकत घेते. आण, No Bargaining with
Street-vendors या �बची पण मी जुनी सद�य आहे. तु�ही स�ुा या �बचे सद�य अजून झाला नसलात तर अगदी ज�र �हा!
�बचं सद�य�व फुकटच आहे. छोटंसं समाधान िमळ�याची खा�ी मा� अगदी न�� आहे.

माझे पिहले दकुान
नम�कार , मी वेदांश पटेल. माच� १२, २०१३ �या िदवशी मी माझ ंपिहल ंदकुान चालू केल.ं मा�या
दकुानाचं  नाव ‘पटेल बाजार’ ठरवल.ं �या िदवशी मला खूप चांगल ंवाटल,ं कारण आता माझ ंएक
दकुान आहे आण मी पसेै कमवू शकतो.

पिह�या िदवशी काहीच �ाहक नाही आले. पण दसु�या िदवशी काही �ाहक आले आण ते बघून मला
खूप आनदंी वाटल.ं माझ ंहे पिहले दकुान कोकणाम�ये होत.ं हळूहळू दकुान वाढत गेल ंआण ते बघून
िकराणा गो��बरोबर कपडे आण भांडी पण ठेवायला स�ुवात केली.

िकराणा सामान सगळे ३० �पये /प�ड होते. कु�या�ची �कमत ३०० �पये होती आण साडीची �कमत ४३० �पये होती.
दकुानातला ��येक कामगार मिह�याला ५०० �पये िमळवतो. माझ ंदकुान वाढत गे�यानतंर मी दकुान पुणे शहरात स�ु केल.ं पुणे
शहरात माझ ंदकुान सरकव�याने मी अजून खूप पसेै कमावले.

माच� १२, २०१४�या वाढिदवसा�या िदवशी पारनेरन बागेत एक पाट� ठरवली होती. माझा िव�ास बसत न�हता क� माझ ंदकुान
उघडून ऑलरडेी एक वष� झालयं.  मा�या दकुानाचा पिह�या वाढिदवसा�या आधी एक कामगारने मला सांिगतल ंक� तो �या�या
िम�ांबरोबर एका आठव�ासाठी एका सहलीवर जातो आहे. मला �याने जायला नको होत ंकारण बागेत एक पाट� ठरवली आहे.

एकदा मी प�ुया�या र��यावर चालत होतो. एक माणूस मा�या जवळ आला आण िवचारल,ं “तू पटेल बाजाराचा मालक आहेस
का?”

“हो, मी तुम�यासाठी काय क� शकतो?”
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“माझ ंनाव आिद�य जोशी आण मी तुझ ंखूप कौतुक करतो. मला एका पाट�साठी ५ तारखेपय�त १० कुत�, १० सा�ा, एक झाडू
आण १० प�ड ��येक भा�यांची ऑड�र �ायची आहे.”

आ�य� वाटून मी �हणालो, “ हो, चालेल. पण मला तुझा फोन नबंर पािहजे.”

“खूप खूप ध�यवाद!”

५ तारखेला आिद�य जोशी मा�या दकुानाला आला आण �यांची ऑड�र घेऊन जायला िनघाला. तो दारापाशी पोच�यावर मी
�हणालो, “आिद�य थांब! मला तुला काही िवचारायचे आहे. पुढ�या रिववारी मा�या दकुानाचा पािहला वाढिदवस आहे. आण ३
वाजता पायनेरन बागेत आहे. तू येणार?”

“अव�य येईन!”, आिद�य उ�साहाने �हणाला.

हवा
�ास घेताना मी घेतो इथली हवा, तथली हवा, प�ृवीची हवा, झाडांची हवा

ह�ाने घेतो आईने पिहला �ास घेताना आप�या लेकरांसाठी उ�स￭ज�त केलेली हवा

जी हवा अमृत होऊन पसरलीय सगळीकडे

झाडावर, ड�गरावर, पा�यावर आण पा�या�या आतस�ुा

ती हवा फ� शरीरभर भरभरत राहते पण खोल उतरत नाही

मा�या आ��याला जागृत कर�याचा त�यात �यास  नाही

�व�नां�या फुट�या �त�बबात अ��त�व शोधत हरवलेला माझा आ�मा

आतम�येच मरत चाललाय

सुख-दःुख, आपले-परके, ग�रबी- �ीमतंी�या अनाकलनीय
मखमली घावांनी ब� झाले�या

मा�या आ��याने मनाशी कधीच फारकत घेतलीय

हे हवे, तू तरी जा तथे आण ￭जवंत कर मला

नाहीतर सोडून देऊन साथ माझी आण म�ु कर �याला
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नु�ा �हलॅी, लडाख
मी ि�या जोशी, राहणार �ा�स�बग�, मेरीलँड. मूळची
ठाणे/मुबंईची. २०१६पासून या भागात आहोत. मी एक
सामा�य आनदंी �य�� आहे. मी नेहमीच आण सव� मागा�नी
िनराशावादी िवचार आशावादी िवचारांम�ये बदल�याचा �य�न
करते. फोटो�ाफ�, खेळ, �वास, खा�पदाथ�, जागतक संगीत,
लोकांना भेटणे आण इतरांना श�य तत�या चांग�या �कारे
मदत करणे आवडते. फोटो�ाफ�चा अ�यास�म मी सर जे जे
�कूल ऑफ आ�स�मधून १९९८म�ये पणू� केला. �यवसायाने
माय�ोबायोलॉ￭ज�ट असून ि�िनकल ट� ाय�स �े�ात गेली २२
वष� काम करत आहे. सोबतचे फोटो मी जून २०२२म�ये न�ुा
�हलॅी, लडाख भागाला भेट िदली ते�हा काढलेले आहेत.
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