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नमस्कार मंडळी,
अनेक िर्षे महाराष्ट्रातील ननिडक कुटंुब आपल्या शिक्षणाच्या,
िक्तीच्या आणण आत्मविविासाच्या जोरािर ओमान येथे आली.
नोकरदार ककंिा व्यिसानयक ककंिा सल्लागार या भूशमकांमध्ये
श्स्थरािली, यिस्िी झाली तर काहींना अचानक एक्झीट घ्यािी
लागली. तसे ओमानचे आयुष्ट्य िांत, स्ितःच्या कलागुणांना िाि
देता येणारं आणण योग्य मोबदला देणारं म्हणता येईल. कमीत कमी
प्रदरू्षण, निीन शमत्र मंडळी, त्रोटक सामाश्जक िाहतूक,
बजबजपुरीतून सुटका, मोजक्या नातेिाईकांच्या भेटी या सगळयांचा
शमलाफ मस्कतमध्ये अनुभिता येतो. बोडक्या डोंगररांगा, नजर
संपेपयतं िाळू, िेडिेाकडे पण ननतळ रस्ते, ननळेिार समुद्र ककनारे
ह्यातच विरंगुळा िोधला जातो. या सगळयात मस्कत मराठी शमत्र
मंडळाने सामाश्जक आणण सांस्कृनतक गरज भागिण्याचे काम
अविरत केले आहे. अनेक मंडळी मंडळाचे सभासदत्ि घेत नाहीत.
गेल्या िर्षी अिाच अनेकांना चुकल्यासारखं िाटलं आणण तिी खंत
त्यांनी बोलून दाखिली. कारण गतिर्षी नोकरी गमािलेल्या मंडळींची
प्रिासाची सोय केली गेली. तसेच महामारीने आर्थिक गणणतं
चुकलेल्या कुटंुबाच्या पाठीिी मंडळ खंबीरपणे उभं राहहलं. यंदा,
मंडळाची सभासदसंख्या रोडािली असली तरी सशमतीने अनेकविध
उपक्रम राबित या सामाश्जक गरजेची पूतिता करण्याची ज्योत तेित
ठेिली आहे.
मस्कतरंग माशसकाचे पुनरुज्जीिन हा त्यातलाच एक भाग आहे.
उत्तम लेख, कथा, हदघिकथा, कविता, छायार्चत्र, र्चत्र या सगळयाची
भेळ मस्त जमली आहे. मंडळ सशमतीचे आभार की त्यानंी या
प्रकल्पास हहरिा कंदील दाखिला. साहहत्य सहिास सशमतीच्या
सदस्यांचे कष्ट्ट या उपक्रमामुळे कायमचे नोंदले गेले आहेत. साहहत्य
मोजके असले तरी परंपरा चालू ठेिण्यात आलेलं यि मला खूप
आनंद देऊन गेलं आहे. आपल्या शमत्रांचे हे साहहत्य योगदान
िाचताना तुम्हांस तोच अनुभि येईल.
ह्या परंपरेचा िारसा चालू राहो अिीच प्राथिना !

संजय गोखले.
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घरकुल
प्रत्येकजण आपले स्ितःचे घर असािे हे
स्िप्न बाळगून असतो ि त्यासाठी अपार
मेहनत करून पवैयांची जमिाजमि करत
असतो. पण घर खरेदी अथिा बांधकाम
याविर्षयी संपणूि माहहती नसल्याने त्याला
आपल्या पिैांचा संपणूि मोबदला शमळिणे
कठीण जाते ि फसिणूक ककंिा
मनस्तापास सामोरे जािे लागते.
तसे हा विर्षय ककचकट असला तरी आज
काही ठळक बाबी सोप्या िब्दात
मांडण्याचा मी इथे प्रयत्न करतो आहे.
तुम्हांला याचा उपयोग व्हािा हह
सहदच्छा.
घर बनिणे याचे दोन प्रकार समजून
घेऊया. सदननका (फ्लॅट) विकत घेणे
आणण जागा विकत घेऊन बांधकाम
करणे. या सदरात आपण सदननका
खरेदीची माहहती जाणून घेऊया. सदननका
विकत घेताना खालील बाबीचंी
माहहती/पडताळणी करून घेणे आिवयक
असते.
१. बांधकाम ज्या जागेिर होणार आहे
त्या जागेची कागदपत्रे - जसे मालकी
हक्क (प्रॉपटी काडि) ७/१२ ि ८/अ उतारा.
जर जागा विकासकाला (डवे्हलपर) हदली
असल्यास विकसन (डवे्हलपमेंट) करार.

२. जागेचा सचि ररपोटि (३० िर्षांचा) ि
टायटल श्क्लअर ररपोटि
३. बाधंकाम आराखडा, बांधकाम परिानगी
/ महारेरा कागदपत्रे : बांधकाम
परिानगी िहरी भागात नगरपाशलका ि
टाऊन प्लानंनगं याचं्याकडे तर ग्रामीण
भागात ग्रामपंचायत ककंिा कलेक्टर
यांच्याकडे असते.
४. महारेरा कायदा महाराष्ट्रात २०१७
पासनू लागू झाला आहे. महाराष्ट्रात
प्रत्येक प्रोजेक्ट हा महारेरा अंतगित
नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. बबल्डर /
प्रोमोटर / ररअल इस्टेट एजन्ट यांची
नोंदणी बंधनकारक आहे.
५. बांधकाम व्यािसानयक / विकासक
याची माहहती, त्याच्या आधीच्या
विकासकामांची सखोल माहहती करून घेणे
गरजेचे आहे : विकासकाच्या नािािर
अथिा पणूि केलेल्या/चालू प्रकल्पांिर काही
तक्रारी आहेत का याची पडताळणी तुम्ही
महारेराच्या संकेत स्थळािर बघू िकता.
संकेत स्थळ : 
https://maharera.mahaonline.gov.in

६. प्रकल्पािर विकासकाने कजि घेतले
आहे का ?
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७. ग्राहकांना गहृकजि सहज शमळण्यासाठी
कोणत्या बँकांिी प्रकल्प संलग्न केला
आहे ?

८. प्रकल्पाचे िास्तू वििारद आणण
स्थापत्य अशभयंता यांची माहहती करून
घेणे
९. प्रकल्पाविर्षयी संपणूि माहहती जसे ----
भोगोशलक आराखडा (लोकेिन मॅप),
फ्लोअर प्लॅन, के्षत्रफळ, इमारत ि त्या
सभोितालची जागा, प्रकल्पाला येणारा
रस्ता (त्याची मालकी), वपण्याच्या आणण
सांडपाण्याची सोय, बोअरिेलचे पाणी
असल्यास सॉफ्टनर/ िदु्धीकरणाची सोय,

कुककंग गॅस पाईपलाईन, सौर उजेिर
शमळणारे गरम पाणी, शलफ्ट, आपत्कालीन
पररश्स्थतीत जनरेटरची सोय, सरुक्षा
कॅमेरा, श्व्हडीओ डोअर फोन, इतर
ताराकंकत सवुिधा असल्यास त्याचे
सभासदत्ि, स्ितंत्र िाहनतळ ककंिा
त्यासाठी राखीि जागा, इमारतीस आग
विरोध यतं्रणा, स्ियपांकघरात धरू सचूना
घंटा, अग्नी विरोधक यंत्र सोय, सदननकेत
हदल्या गेलेल्या सवुिधा ि िापरणाऱ्या
सामानाची संपणूि माहहती करून घ्यािी.
१०. विकासक ग्राहकाला खालील
गोष्ट्टींसाठी मभुा देणार का याची
पडताळणी करणे.
* घरातील/शभतींिर लािण्यात येणाऱ्या
फरिा ग्राहकाच्या आिडीनसुार
* ड्राय बाल्कनी असल्यास ती जागा मळू
सदननकेत सामािनू घेणे
* ग्राहकास हिे तसे अंतगित बदल करणे
* अर्धकचे प्लश्म्बंग आणण विजेचे
अर्धक पॉईंट बसिणे
* अर्धकचा सरुक्षा दरिाजा ि
णखडक्यांना लोखंडी जाळी बसिणे

• ग्राहकाला मनपसंत असणारा रंग लािणे
११. संपणूि खातरजमा झाल्यािर सदननका
घेण्याआधी विक्री करार (सेल डडड) पणूि
िाचनू घेणे आिवयक
१२. घरांचे आणण सोसायटीचे अंनतम
हस्तांतरण कसे होणार याची माहहती
घेणे.
१३. स्टॅम्प ड्यटुी, रश्जस्रेिन फी,
श्ज.एस.टी, इमारत देखभाल/माशसक खचि
याची माहहती घेणे.
१४. काही अपररहायि कारणास्ति करारपत्र
रद्द करािे लागले तर त्याची काय
प्रकक्रया असेल याची पडताळणी करणे.
१५. नेहमी सतािणारा प्रवन म्हणजे
बांधलेले के्षत्र / चटई के्षत्र (बबल्ट अप
एररया / कापेट एररया) आणण सपुर बबल्ट
अप एररया
बबल्ट अप एररया = कापेट एररया + शभतंीचा
एररया. म्हणजेच आतील िापराचा एररया + बाल्कनी
+ बाथरूम + बाहेरील ि आतील शभतंींचा एररया

कापेट एररया = (फ्लॅटच्या आतील एररया) म्हणजेच
यसुेंबल एररया = शलविगं रुम +बेडरुम + पॅसेज +
ककचन + टॉयलेट + बाल्कनी एररया
ह्या मध्ये बाहेरील शभतंी ि आतील शभतंी
यांचा एररया िगळून िापरण्याची जागा
महारेरा नसुार “कापेट एररया” म्हणजे
“नेट यसेुबल फ्लोर एररया”. यामध्ये
बाहेरील शभतंी, बाहेरील सवििस िाफ्ट,

बाल्कनी यांचा समाििे नाही पण आतील
शभतंीचा एररया समाविष्ट्ट असतो. ढोबळ
आकडमेोडीनसुार “कापेट एररया” हा
“बबल्टअप एररयाच्या” ३०% कमी भरतो.

“सपुर बबल्ट उप एररया” म्हणजे सदननकेचा “बबल्ट
अप एररया + कॉमन एररया” (शलफ्ट, पॅसेज, कॉररडॉर,

लॉबी + सदननकेचा बेस एररया यांचा प्रोपोििनेट भाग
यािरून विकासक कोणत्या पद्धतीने भाि आकारत
आहे याची खातरजमा करणे.
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१६. मजेिीर बाब म्हणजे कायद्यानसुार
MKS मापन पद्धत अश्स्तत्िात आहे.
म्हणजेच बांधकाम नकािे मीटर/शमली
शमटर मध्य नमदू केले असले तरी FPS

मापन पद्धत प्रचशलत आहे. म्हणजेच
मोजमापे फुट/चौ.फुट मध्ये सांगणे. तेव्हा
मीटर/चौ.शमटर ि फुट/चौ.फुट यात
असलेले गणणती प्रमाण लक्षात घेऊया.

१ मीटर = १०० सें मी = १००० शम मी
१ मीटर = ३.२८ फुट 
१ चौ मीटर = १०.७६४ चौ फुट   
१ फुट = १२ इंच = ०.३०५ मीटर

१७. इमारत बांधकाम पणूि झाल्यािर
विकासकाने भोगिटा प्रमाणपत्र
(occupancy certificate) घेणे आिवयक
असत.े ते शमळण्याची खातरजमा करूनच
ताबा पत्र ( possession letter) घेणे. ताबा
घेताना ठरलेल्या सगळया गोष्ट्टी
(सदननकेत आणण आिारात) पणूि झाल्या
आहेत कक नाही याची खात्री करून घेणे
आिवयक आहे.
१८. आपल्या सदननकेची कर आकारणी
विभागाकडे (taxation authority) नोंद
करण्याची मागणी करणे. संपणूि मालमत्ता
सोसायटीकडे हस्तातंरण करण्याचा
पाठपरुािा करणे आिवयक आहे.
मला माहहत आहे कक घर विकत घेणे ि
त्या विर्षयीच्या व्यिहारांची माहहती करून
घेणे हा विर्षय थोडा श्क्लष्ट्ट िाटला तरी
योग्य काळजी घेतली तर आपण संपणूि
व्यिहार सहज-सरळमागी करू िकता.
----------------------------------------------------------------

आता जागा घेऊन घर बांधणे याविषयी 
थोड ेजाणून घेऊया. 
स्ितंत्र घर बांधण्यासाठी प्रथम स्ितःची
जागा असणे गरजेच.े त्यामळेु जागा
विकत घेताना घ्यायची काळजी अिी.
अकृवर्षक (N.A.= Non Agricultural)

असेल तरच त्यािर राहण्यासाठी घर
बांधता येत.े ितेजमीन असल्यास त्या
जागेचे N.A. ( Non Agricultural ) अकृवर्षक
जशमनीत रूपातंर करून घ्यािे लागत.े इथे
प्रथम असे नमदू करािेसे िाटते कक
कुठलीही ितेजमीन महाराष्ट्रात विकत
घेण्यास काही पात्रता नक्की केली आहे.
ितेजमीन विकत घेण्यासाठी विकत
घेणारी व्यक्ती भारतीय रहहिासी असणे
आणण ितेकरी ककंिा ितेकरी कुटंुबातले
असणे अत्यािवयक आहे. NRI/PIO

व्यक्ती ररझव्हि बँक ऑफ इंडडयाच्या
वििरे्ष परिानगीने अिी जमीन विकत
घेऊ िकतात. भारतीय ननिासी ितेजमीन
बक्षीसपत्राद्िारे NRI/PIO व्यक्तीला देऊ
िकतात पण त्याची िारस म्हणून नोंद
आिवयक असणे गरजेचे आहे.
ितेजमीन घेण्यासाठी बाहेरील राज्यात
ितेकरी असल्याचा दाखला देऊन काही
अडते (estate agents) महाराष्ट्रात जागा
खरेदीचा व्यिहार करून देतात पण असा
व्यिहार पणूितः बकेायदेिीर ि धोकादायक
आहे.
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सध्या छोटे छोटे एक/दोन गुंठयांच्या
ितेजशमनीच्या विक्रीच्या योजना भरपरू
हदसतात पण अिा जशमनीिर तुम्हालंा
तुमच्या मालकीचा स्ितंत्र ७/१२ चा उतारा
शमळत नाही. अिा जशमनीचा ७/१२
सामाईक उतारा शमळतो पण असे
व्यिहार जानेिारी २००१ नतंर बदं
करण्यात आले आहेत.
ककमान दहा गुंठे जागेचचे खरेदीखत होते
तेंव्हा निीन जागा खरेदी करताना याची
नोंद घ्यािी. ह्या जागा गुंठा ह्या
प्रमाणात मोजल्या जातात त्यामळॆु
म्हणजे नक्की ककती ते जाणून घेऊया.
१ गुंठा = १०८९ चौ.फूट
= १०१. १७ चौ.मीटर = ०. ०२५ एकर
४० गुंठे = १ एकर
घर बांधणीसाठी अकृवर्षक जागा (N.A.) हा
पयािय सिोत्तम आहे. अिी जागा विकत
घेताना खालील कागदपत्रे तपासणे गरजेचे
आहे.
१) ७/१२ उतारा.
२) ८/अ गाि नमनुा/प्रॉपटी उतारा(काडि).
३) फेरफार नोंदी – Mutation.

४) जशमनीचा नकािा / सिे उतारा.
५) जागेच्या चतु:सीमा.
६) जागेचा ३० िर्षांचा सचि ररपोटि /
टायटल ररपोटि.
७) जागेिर काही कजि घेतले आहे का,
त्या जागेिर कोणाचा िहहिाटीचा हक्क
आहे का, याची तपासणी करणे.

८) भारपत्र घेणे. (Encumbrance

Certificate from sub registar office)

९) या कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यािर
विकत घेणाऱ्या जागेची मोजणी करून
प्रत्यक्ष के्षत्र ि कागदोपत्री के्षत्र याची
पडताळणी आिवयक.

१०) जागेला असणारा रस्ता / िहहिाट ि
त्याचा अर्धकार तपासनू घेणे.

११) िीज - पाण्याची सोय याचा अभ्यास
करणे गरजेचे आहे.

१२) व्यिहार पणूि करण्यासाठी साठे करार
(अग्रीमेंट ऑफ सेल) करण्यापेक्षा
खरेदीखत (सेल डडड) करणे केव्हाही
उपयकु्त असत.े योग्य स्टॅम्प ड्यटुी भरून
सब-रश्जस्टारकडे खरेदीखत करणे
आिवयक. “Index II” चा उतारा
खरेदीखतानंतर प्राप्त करता येतो.
१३) खरेदीखत पणूि झाल्यािर फेरफार
नोंदी महाराष्ट्र भमूी अशभलेख यांच्या
माफि त केल्या जातात. अिा नोंदणीसाठी
ि अर्धक माहहतीसाठी तुम्ही
bhumiabhilekh.maharashtra.gov.in या
संकेत स्थळाचा िापर करू िकता.
१४) जागा खरेदी झाल्यािर तुमच्या
मालकीचे ७/१२ तसेच ८/अ नमनेु
शमळिणे आिवयक आहे. त्यानतंर शसटी
सिे मधनू जागेची सरकारी मोजणी
करून, जागेच्या सीमांिर कंुपण घालणे
आिवयक आहे जेणेकरून पढेु चतःुसीमांचे
िाद उद्भित नाहीत.
१५) जागेची संपणूि कागदपत्रे ि मोजणी
झाल्यािर ननयोश्जत बांधकामाचा
आराखडा स्थापत्य तज्ञाकडून (Atchitect)

कडून करून घ्यािा ि बांधकामाची
रीतसर परिानगी घ्यािी. जागा कुठल्या
के्षत्रात आहे त्याप्रमाणे नगरपाशलका,
पंचायत, नगर ननगमची परिानगी घेणे
जरुरीचे आहे. प्रत्येक जागेच्या
के्षत्रफळानसुार विकास के्षत्र (FSI) ठरलेला
असतो. त्यानसुार बाधंकाम करता येत.े
तसेच बांधकामाची उंची / मजल,े
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चतुःसीमांपासनू अंतर हेही जागेच्या
के्षत्रािर अिलंबनू असते. जागा गािठाण,

पंचायत, नगरपाशलका ककंिा
महानगरपाशलका यापकैी ज्या हद्दीत
मोडत असेल त्यािरून ह्या गोष्ट्टी
ननश्वचत होतात. त्यामळेु बांधकाम
आराखडा हा त्या भागातील स्थापत्य
तज्ञाकडून (Atchitect) कडून करून
घ्यािा.
१६) आरखडा तयार झाल्यािर संरचना
अशभयंत्या (Structural Engineer) कडून
रचना आराखडा करून घेणे गरजेचे आहे.
या बाबतीत उगाचच पिैांची बचत या
नािाने ठेकेदार याचंे डडझाइन घेणे
धोकादायक आहे.
१७) यानतंर कॉन्रॅक्टरची ननिड करणे.
तो िक्यतो स्थापत्य िास्त्रातील अशभयंता
असािा. तसे नसल्यास अनभुिी असणे
गरजेचे आहे. कंत्राटदारासोबत बांधकाम
करार करून घेणे ि तो करार नोटराइझ
करता येतो. या करारात सरळ सोप्या
भार्षते आिवयक बाबींचा उल्लेख करणे
गरजेचे आहे. त्यात बांधकामाचे साहहत्य,

त्यांचा दजाि, साहहत्याचे बाजार भाि,

त्यांचा बँ्रड, बांधकामाचे टप्पे ि त्यानसुार
द्यायच्या पिैांचा हप्ता याचा उल्लेख
असािा. िोभादििक साहहत्य जसे फरिा,
विजेचे साहहत्य, सॅननटरी साहहत्य, रंग
यांची सखोल माहहती देणे आिवयक आहे,

जेणेकरून पढुील िादवििाद टाळता
येतील. कंत्राटदारांच्या आर्थिक क्षमतेची,
मजुरांची ि असलेल्या यंत्रसामगु्रीची
माहहती घेणे जरुरीचे आहे.
घर केव्हा बांधनू पणूि होईल याची तारीख
करारात नमदू करून घ्यािी. आपल्या
घराचे बांधकाम योग्य रीतीने होत आहे

का याची खातरजमा करण्यासाठी
आपल्यातफे अशभयंता नेमणे हे केव्हाही
फायदेिीर ठरत.े पसेै िाचिण्यासाठी अिा
अशभयंत्याची नेमणूक टाळली जाते
ज्यामळेु बांधकामाचा दजाि राखला जात
नाही ि नंतर मनस्तापाला सामोरे जािे
लागते.
घर बांधनू पणूि झाल्यािर घर बांधणीच्या
पणूित्िाचा दाखला समंर्धत
अर्धकाऱ्यांकडून करून घेऊन घराची नोंद
करािी ि टॅक्स नबंर शमळिािा. घर
बांधणीच्या पणूित्िाचा दाखला शमळाल्यािर
िीज आणण नळ जोडणी याची रीतसर
नोंद करून घेता येते.
घरकुल बांधणे हह अत्यानंदाची बाब
असली तरी ते करताना वििरे्ष काळजी
घेतल्यास आपल्या आनंदािर विरजण
पडणार नाही. मी इथे जरुरी माहहती
देण्याचा प्रयत्न केला आहे जी तमु्हाला
तुमचे घर घेताना अथिा बांधताना
उपयोगी पडले ि येणाऱ्या अडचणी काही
प्रमाणात का होईना दरू होतील हह
सदीच्छा.

धन्यिाद

श्री. ननलेि गोविलकर.
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आपली रक्ताची माणसं आपल्या आयुष्ट्यात
असतातच पण शमत्रमंडळी, नोकरीननशमत्त,
प्रिासात अगदी किीही, कुठेही आपल्याला
अनेक माणसं भेटतात, जोडली जातात,
मनात घर करतात ककंिा उतरतात. अगदी न
रुचलेली माणसं सुद्धा आयुष्ट्याचा अविभाज्य
भाग होतात. काळाच्या ओघात अर्धक जिळ
आल्याने अनेक विर्षय चर्चिले जातात आणण
अिा िेळी िाद वििाद होणं स्िाभाविक
असतं. यामुळेच अगदी आयुष्ट्याचा महत्िाचा
काळ आपण ज्यांच्यासोबत घालिला ती
माणसं हळू हळू संपकाि पशलकडे पोहोचतात.
कोणे ऐकेकाळी आपल्या प्रत्येक क्षणािर
आपलेपणाचा अर्धकार गाजिणारी, आपल्या
आनंदात आनंद मानणारी, मनातलं सगळंच
आपल्याला सांगणारी, काहीही बोललं तरीही
आपल्यालाच येऊन बबलगणारी हहच माणसं
आता नजरेच्या टप्प्यात असूनही हदसेनािी
होतात. आणण मग….. *“िो कफर नहीं
आत…े…”* हे काव्य िास्तिात उतरतं.
गमािलेल्या या ननिडक माणसांना लक्षात
घेऊन गुलजार पुढे म्हणतात...

फूल खिलते हैं, लोग ममलते हैं मगर
पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं
िो बहारों के आने से खिलते नह ं

कुछ लोग एक रोज़ जो बबछड़ जाते हैं
िो हजारों के आने से ममलते नह ं

उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम
िो फफर नह ं आते…

या नात्याला जेव्हा आपण बुद्धीच्या जोरािर
मापतो तेव्हा काहीतरी खटकतं, अनके तकि -
वितकि ननघतात, िंका उत्पन्न होतात, राईचा
पिित होतो, गंुतागंुत िाढिणारे गैरसमज
ननमािण होतात आणण.......ही मैत्रीची नौका
विचारांच्या सागरात हेलकािे खाताना हदसते.
िेळीच हे सगळे विचार पुसून टाकून मनाची
पाटी ज्याला कोरी करता आली तो तरला !.
िंकेखोर डोळयांना हदसणाऱ्या सगळयाच
गोष्ट्टी खऱ्या असतातच असं नाही ना. अहो
आपणहून घट्ट धरुन ठेिलं तर थोडसं
दखेुल, पण तुटणं मात्र टळेल.

आँि धोिा है, क्या भरोसा है
दोस्तों शक दोस्ती का दशु्मन है

अपने ददल में इसे घर बनाने न दो
कल तड़पना पड़ ेयाद में जजनकी

रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो
बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम

िो फफर नह ं आते…

आपल्या सगळयांचच आयुष्ट्य फार
गजबजलेलं आहे. कुणालाही जराही उसंत
नाही. सगळयांनाच यिस्िी व्हायचयं… पुढे
जायचंय … ठरिलेलं धेय गाठायचंय. आपल्या
भोिती समाजात िोभेल अिी मनपसंत
चौकट उभी करायची असते. पण ती उभी
करताना… पुढे जाताना गिसलेली ककंिा
नात्यातली ही माणसंच जिळ नसतील
तर……. खूप प्रयत्न करून उभी केलेली ही
मनपसंत चौकट ररकामीच राहील नाही का ?
मनािरच्या जखमा हदसत नाहीत पण
कालांतराने त्या जखमा आजार घेऊन उरािर
बसतात.

सच कहा है आपने गुलजार साब..
*...िो फफर नह  आते....* 

~ श्री. संजय गोिले.
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जो भी होगा, देिा जायेगा

"नकटीच्या लग्नाला सतरािे विघ्न"

म्हणतात. ही म्हण केिळ "नकटीच्या
लग्नासाठीच" नव्हे तर चागंलं चाफेकळी
सारखं सुंदर नाक असणाऱ्या तरुणींसाठी
सदु्धा लागू पडत.े लग्नकायि ककंिा दसुरं
कुठलंही कायि काय; थोड्याफार अडचणी
येतच असतात. अनेक िर्षि मस्कत मराठी
मंडळाच्या सशमतीद्िारे विविध कायिक्रमाचे
आयोजन करताना अनेक ककस्से घडले.

दरिेळी काहीतरी िेगळी अडचण यायची
"मंडळाच्या नाटकाला सतरािे विघ्न" असं
म्हणण्याची पाळी बऱ्याचदा आली.
२०११ साली "जो भी होगा देखा जायेगा'
नािाचे नाटक 4M च्या रशसक पे्रक्षकांसाठी
आणायचे ठरले. नाटकात एकूण चार
कलाकार होत.े कलाकारांचे श्व्हसा आणण
विमानाची नतककटे काढण्याचे काम सरुु
होत.े स्पॉन्सरशिप शमळिणे आणण इतर
बरीच कामे चालू होती. ह्या लगीनघाईत
चार कलाकारांपकैी प्राजक्ता कोळीचा
श्व्हसा; ती १८ िर्षािखालील असल्याने

ररजेक्ट झाला ! प्रयोगासाठी अिघे काही
हदिस राहहलेले असताना हा अनपेक्षक्षत
प्रकार घडला. आता इतक्या आयत्या िेळी
काय करायचं ह्या विचाराने काहीच
सचुनेासं झाल.ं नाटकाच्या नािाप्रमाणेच
'जो भी होगा देखा जायेगा" करणे िक्य
नव्हत.े नाटकाच्या हदग्दििकािी चचाि
केली. सदैुिाने श्स्मता ििेाळेने हा रोल
पिूी केला असल्याने नतला बदली
कलाकार घेतले (ती १८पके्षा ियाने जास्त
आहे ना ह्याची खात्री करून!). नाटकाच्या
प्रयोगाला अिघे दोन हदिस शिल्लक होते
आणण कलाकारांच्या श्व्हसाचा पत्ता
नव्हता. ISC च्या PRO ला सोबत घेऊन
धािाधाि केली आणण नाटकाला एक
हदिस राहहला असताना सकाळी श्व्हसा
हातात पडले. एकदाचा सटुकेचा ननविास
टाकला. परंतु "वपक्चर अशभ बाकी है"!
संध्याकाळी नाटकातील कलाकार
मस्कतला येण्यासाठी मुंबई एअरपोटििर
आल.े इशमगे्रिन चके मध्ये नाटकाचे
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हदग्दििक आणण प्रमखु कलाकार िखेर
फडके ह्यांना प्रिेि नाकारण्यात आला !
त्याच्या पासपोटििर ECR (Emigration

Check Required) स्टॅम्प असल्याने ही
गडबड झाल्याचे समजले. आधीच्या
धक्क्यातून सािरतो न सािरतो तोच हा
प्रकार फ्लाईट सटुायला केिळ दोन तास
राहहले असताना घडला. प्रमखु भशूमका
असलेल्या िखेर शििाय नाटकाचा प्रयोग
करणे अिक्य होत.े योगायोगाने
मंडळातील श्री.ननतीन रानडे त्याच
फ्लाईटने येण्यासाठी मुंबई एअरपोटििर
होत.े ननतीनने इशमगे्रिनच्या लोकांिी
बोलणी केली आणण अखेर सिि कलाकार
एकदाचे फ्लाईट मध्ये बसले. गंगेत घोडं
न्हालं!
मंगेि कदम, लीना भागित आणण "श्री"
ििांक केतकर ह्याचंी प्रमखु भशूमका
असलेलं नाटक "गोष्ट्ट तिी गमतीची"
आपण मस्कतमध्ये सादर केलं. तत्पिूी
मी मुंबईत सटुीिर असताना नाटकाच्या
प्रयोगाला जाऊन सेट बघनू आलो होतो.
सेट मधील सिि गोष्ट्टींची यादी करून
कुठल्या गोष्ट्टी मंगेि कदम मुंबई िरून
घेऊन येतील ह्याची यादी बनिली.
मस्कतमध्ये आपल्या कायिकत्यांनी
रात्रभर जागून नाटकाच्या आदल्या हदििी
उत्तम सेट उभारला. संध्याकाळी नाटकाचा
प्रयोग होता. दपुारी सेट बघण्यासाठी

मंगेि कदम ह्यांना घेऊन हॉलिर
गेलो. तेव्हा समजले कक "श्री.संजय
दीक्षक्षत" अिी दारािरची पाटी, हॉलमधनू
इतर खोल्यात जाण्यासाठीचे मोठे पडदे
आणण इतर काही गोष्ट्टी ते मुंबईिरून
आणायला विसरले दारािरच्या पाटीिर
"संजय" ह्या नािािरून नाटकात एक
पंचलाईन असल्याने ती आिवयक होती.
मग अननल राणेने पाटी बनिनू हदली.
जिळच राहण्याऱ्या कौस्तुभ पंडडताच्या
घरातले पडदे काढून आणले आणण
नाटकातील णखडकी एकदाची "परदा-निीं"
झाली.

२०१७च्या सप्टेंबरमध्ये प्रशसद्ध लेखक
द्िारकानाथ संझर्गरींचा "मला भेटलेले
शलजन्ड्स" कायिक्रम ओमानमध्ये
आयोश्जत करण्यात आला होता. आधी
सोहार आणण दसुऱ्या हदििी मस्कत असे
ओमान दौऱ्याचे स्िरूप होत.े संझर्गरींचा
श्व्हसा करायला अडचण काहीच नाही
आली. शििाय केिळ 'टॉक िो' असल्याने
नाटकाचा सेट लािणे िगैरे भानगड
नव्हती. मस्कतमधील कायिक्रम आपल्या
नेहेमीच्या ISM मश्ल्टपपिज हॉलमध्ये
आयोश्जत केला. संझर्गरींचा हा मस्कत
मधील पहहलाच कायिक्रम. हॉल खच्चनू
भरला होता. संझर्गरीनंी सटुाबटुात आणण
टाळयांच्या कडकडाटात स्टेजिर प्रिेि
केला. धमाल ककस्से सांगायला सरुुिात
झाली आणण प्रेक्षकही दाद देत होत.े

हॉलमधील मरतुकडे जुने AC आणण त्यात
प्रेक्षकांची गदी. सप्टेंबर महहन्यात
मस्कतला उकाडा आणण हिेत दमटपणा
भरपरू. १०शमननटातच संझर्गरींनी अंगातील
कोट काढून खुचीला लािला. सोहारच्या
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थंडगार हॉलमध्ये उबदार िाटणारा कोट
इथे घाम काढत होता. लगोलग त्यांनी
णखिातील रुमालाने कपाळािरील घाम
पसुला. पाच शमननटांनी िटिच्या बाह्या िर
दमुडल्या आणण िटािची िरची दोन बटणे
काढली. हा प्रकार पाहून संझर्गरीपेक्षा
जास्त घाम आम्हालंा फुटला. ककतीही
प्रयत्न केला तरी AC चे कुशलगं काही
िाढत नव्हत.े ठरिलेल्या िेळेआधीच
मध्यंतर घेतला आणण मधल्या िेळात
धािाधाि करून अननल जोिींच्या घरून
टेबल फॅन मागिला. बडुत्याला काडीचा
आधार ! फॅन चालू झाला आणण थोडं तरी
ससुह्य झालं आणण कायिक्रम पणूि िेळ
करता आला. स्टेजिरून बोलण्याची सिय
नसताना अनेकांना घाम फुटतो. िकेडो
स्टेज िोज केलेल्या संझर्गरींना पहहल्या
दहा शमननटातं घाम फोडण्याची ककमया
मल्टीपपिज हॉलच्या AC ने करून
दाखिली.संझर्गरींचे इतके फॅन्स प्रेक्षकातं
असनूही िेगळा टेबल फॅन मागिािा
लागला.
जिळजिळ प्रत्येक कायिक्रमात काहीतरी
“नाट्यमय” गंमती-जमती घडत असतात.

अथाित त्याप्रसंगी गंमत न िाटता प्रचंड
टेन्िन येत.े परंतु दरिेळी लोकं मदतीला
धािनू येतात. आपल्या "विघ्नहत्यािची" कृपा
होत.े सगळं ििेटी सुखरूप पार पडत.े" द

िो मस्ट गो ऑन" खरं ठरतं कारण "हे तो
श्रींची इच्छा".

तेव्हा "सोचना क्या, जो भी होगा देखा
जायेगा“

~ श्री. संदीप कणणिक
( िब्दांकन : श्री. आशिर्ष सभेुदार )
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ननळया नभाला जाऊन शभडली
पिितांची रांग
भासे हहरव्या तरुणी नटल्या
सषृ्ट्टीचा तो भांग

खळखळ करीत खडाकाळीतून
ननझिर िाहे तोऱ्यात
जणू भासत गात चालला
रम्य सषृ्ट्टीचे गीत

ननळया नभाचे छत्र लाभले
पसरली हहरिी िेते
नयन मनोहर दृवय पाहुनी
मोद होतसे माते

हसऱ्या ह्या संुदर जगती
संुदर पुष्ट्पे फुलती
भासती मजला धरतीने जणु
रंगीत िस्त्र ेल्याली

ननळया नभागणी नाना रंगी
पक्षी अहा उडती
असती बांधल्या कुणी पताका
ननळया मंडपी झुलती

ननिादेिीची सोबत कररतो
चंद्र सखा सोबती
दरूदृष्ट्टीने कोणी लािला
दीप असे िरती 

चककत होतसे असे पाहुनी
रूप ननसगािचे
कौतुक िाटे मजला मनोमनी
रशसक विधात्याचे 

~ श्री. धों. र. गोविलकर
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िांत संध्याकाळची िेळ होती,
सयूािस्ताच्या विविध मनमोहक छटांनी
आभाळ भरून गेलं होतं. अभयने निीन
आणलेल्या म्यणुझक शसश्स्टम िरून ऐकू
येणारे मारिा रागाचे ते सरू आसमंतात
विरघळून जात होत.े कोटाितील काम आज
लिकर आटपले होते आणण इतर कोणतेही
काम "त्िररत" या सदरात मोडत नसल्याने
मी आज दपुारी जेिणालाच घरी आले
होत.े हातात िाफाळलेल्या कॉफीचा कप
होता, आणण आरामखुचीत पाय पसरून
िांत बसले असताना, या सिािंर मात
करून िातािरण भेदनू टाकणारा पण
नततकाच मधरु आिाज कानी पडला. त्या
िातािरणािी विसंगत आिाजामळेु
हरपलेले भान ताळयािर आले, समाधी
भंग पािली आणण प्रवन कानी पडला,
"आई... आपले अण्णा आबा कुठे आहेत
ग?" सात िर्षािच्या देिकीने अचानक
विचारलेल्या या प्रवनाने मी भानािर
आल.े "त्या शमनीचे आजोबा आज िाळेत
आले होते त्यांनी आम्हाला सगळयांना

एक फळ खायला हदलं, काय बरं त्याच
नाि? आठितच नाही ... छान होत ते
आतून लाललाल त्यात खपू साऱ्या
इिल्यावया बबया होत्या, मी साल काढून
ते खायला घेतलं तर आजोबा हसले
आणण म्हणाले सालासकट खा हो." देिकी
इतके सगळे झरझर बोलत होती, पण
"आई... आपले अण्णा आबा कुठे आहेत
ग?" या एका िाक्यापढेु मी विचाराने
थबकून गेले होत.े त्या िाक्याने डोक्यात
एव्हाना काहूर माजिलं होतं, ननरननराळे
विचार मनात वपगंा घालू लागले आणण
जीिनपट एका क्षणाधाित डोळयासमोरून
सरला. आपल्या बोलण्याकडे आईचे लक्ष
नाही हे समजल्यािर देिकीने आपल्या
मदृू हाताने स्पिि करून पनु्हा तोच सिाल
केला ... "आई... आपले अण्णा आबा कुठे
आहेत ग?“

तेिढ्यात दारािरची बेल िाजली आणण
अभय आला असेल या लगबगीने दार
उघडायला गेले. आता देिकी आपला प्रवन
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विसरून बाबाच्या कुिीत विसािली होती.
एव्हाना मी घरातील इतर कामातं गढून
गेले होते पण मनाचा एक कोपरा अजून
त्याच प्रवनाभोिती वपगंा घालत होता.
िरिर सिांिी हसत खेळत संिाद साधत
असतानाही आत मनात खोलिर इतकी
िर्षे दडिनू ठेिलेला प्रवन केिळ एका
ननरागस प्रवनाने उसळी घेऊ िकतो?
खरंच असे घडू िकत?े. रात्री अंथरुणािर
आडिी पडले असताना िजेारी देिकी
बाबाच्या खादं्यािर डोकं ठेऊन ननिातं
पडलेली हदसली. ते दृवय पाहून पनु्हा
त्याच प्रवनाने डोके िर काढले आणण
एकदम जनु्या आठिनींना उजाळा
शमळाला. एका क्षणात देिकीच्या हठकाणी
मला लहानपणीची मी 'ठकी' हदसू लागली
आणण अभयच्या हठकाणी अण्णा.
ती काळोखी रात्र होती, मी अण्णांच्या
मांडीिर डोकं ठेऊन अगदी ननिातं
अंगणातील झोपाळयािर पहुडले होत.े रोज
रात्री नेमाने जेिणानतंर मी आणण अण्णा
असेच झोपाळयािर बसत होतो. ककत्येक
िर्षि हा हदनक्रम मोडला नाही. क्िर्चत
प्रसंगी कधीतरी असे राहून गेले असेल
पण ते फारच क्िर्चत. त्या ननिातं क्षणातं
आम्ही दोघे िातंतेच्या गभाितनू
उमटणाऱ्या रातककड्यांच्या आिाजाच्या
तालािर तोंडातून एक िब्दही न काढता
गुजगोष्ट्टी करीत अस.ू पण आजचा
िांतता भंग करणारा रातककड्यांचा
कोलाहल थोडा ननराळा होता. आज रात्रीचे
जेिण िाढताना माईने विर्षय काढला "अहो
आता समुनसाठी स्थळं िोधायला हिीत"

त्यािर अण्णांनी ताबडतोब स्पष्ट्ट नकार
देत म्हटलं "काय इतकी घाई आहे ?

शिक्षण पणूि होउ दे की. मग बघयूा

ननिातं." या दोन टोकाच्या दोन
विचारांमळेु िातािरणात थोड्यावया
प्रमाणात ताण ननमािण झाला. आईने
बनिलेल्या तादंळाच्या भाकरीने आणण
िांग्याच्या भरताने आता श्जव्हाचं्या
पाचकरसांसकट आसमंताचाही ताबा
घेतला आणण हळूहळू िातािरणातील ताण
कमी झाला, तिातच जेिणं पार पडली.
एव्हाना अण्णा आणण मी आमच्या ननिातं
जागी विसािलो होतो. ननरि िातंतेत आज
एक गूढपणा आललेा स्पष्ट्ट जाणित
होता. नाही म्हटलं तरी माईने अण्णाचं्या
डोक्यात माझ्या लग्नासंबंधीचा कीडा
सोडला होता. तो कीडा स्ितःभोिती जाळे
विणून त्यात गुरफटून जाऊ नये म्हणून
मीच त्या विर्षयाला हात घालण्याचे
ठरिले. मळुात अण्णांचा स्िभाि िातं
संयमी शमतभार्षी आणण कोणत्याही
गोष्ट्टीचा विचार पक्का झाल्याशििाय
व्यक्त न होणे अवया ढाच्याचा होता.
त्यामळेुच मी पढुाकार घेऊन हा विर्षय
चचलेा घ्यायचे ठरिले जेणे करून अण्णा
माझ्यापािी मोकळेपणाने बोलतील आणण
मनातील कोर्षाच्या ककड्यामध्ये गुरफटून
जाणार नाहीत.

आकािात लकुलकुणारे तारे स्पष्ट्ट हदसत
होत,े त्यातील एका ताऱ्यािर नजर
णखळिनू मी अण्णानंा थेट प्रवन केला.
"अण्णा तुम्हाला जािई कसा हिा?"

लहानपणी भातकुलीच्या खेळात
राजाराणीचे लग्न लािताना "माझ्या
बाहुली राणीचे लग्न या राजािी लािू की
त्या राजािी?" अवया पोरसिदा प्रवनांना
हसत खेळत उत्तरं देणारे अण्णा माझ्या
आत्ताच्या प्रवनाने थोडसेे गांगरले असािेत.
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लहानपणीच्या प्रवनात असलेली
ननरागसता आज त्या प्रवनात नव्हती हे
त्यांना स्पष्ट्टपणे जाणिले असािे. वपल्ले
मोठी झाली की कधीना कधी ती घरटे
सोडून जाणार हे ठाऊक असलेले
र्चमणार्चमणी ती प्रत्यक्षात उडून
गेल्यािर मनातून थोडसेे ननराि होतात,

ननसगि ननयमच आहे तसा. पण म्हणनू
ननरािचे्या भीतीने कोणतीही
र्चमणार्चमणी त्यांच्या पखंात बळ येऊ
नये असा विचार कधीच करत नाही. उलट
पक्षी वपल्लाच्या पखंात बळ ननमािण व्हािे
म्हणून ते स्ितः प्रयत्न करतात आणण
वपल्लाच्या प्रगतीच्या प्रत्येक टप्यािर
उत्साहाने सहभागी होतात. तिीच काहीिी
अिस्था अण्णांची झाली होती.
"अग खळुी की काय त?ू अजून बरंच पढेु
जायचंय तुला आत्ताच हे विचार नकोत
डोक्यात."

"अण्णा, मी लग्नाचा विचार करत नाहीये
आत्ता; फक्त तुमच्या जाियाबद्दलच्या
अपेक्षा काय आहेत तेिढंच विचारल.ं"

"हे बघ समेु, आत्ता तू कॉलेजच्या ििेटच्या
िर्षािला आहे. त्यानंतर तुला LLB करून
िकील व्हायचंय ना ? त्यासाठी िहरात
जािं लागेल, त्याचे कसे काय करािे हा
विचार कर सध्या. नसत्या प्रवनांना मनात
थारा देऊ नकोस."

" अहो अण्णा मी नाही विचार करत पण
फक्त अपेक्षा सांगा की तुमच्या, लग्नाचा
विर्षय काढल्यािर खरंतर मी लाजायला
हिं पण ते काम तमु्हीच करत आहात."

या िाक्यािर आम्ही दोघे मनमरुाद हसलो
आणण मग पढुचा संिाद सरुु झाला.
मी विचार केला की थेट प्रवन विचारून
मी चकू तर केली नाही ना? माझ्या

उद्देिाला िगेळे िळण तर शमळाले नाही
ना? मग विर्षयाची माडंणी बदलण्याचा मी
प्रयत्न केला.
"अण्णा, तुमचं आणण माईचं कसं जमलं?

सांगा ना मला?”

आठिणीचं्या एका कप्प्यात अण्णा
काहीतरी िोधात होते असे स्पष्ट्टपणे
जाणिले. "अग मी आणण सशुि आम्ही
जुन्या जमान्यातले आमचा कुठला
प्रेमवििाह? त्यामळेु त्या गोष्ट्टीत काही
रंजकता नाही. चारचौघांची सामान्यपणे
त्याकाळी जिी लग्न जुळत तसंच आमचं
जुळलं. वििरे्ष सांगण्यासारखं काही नाही."
"तरी सदु्धा त्याकाळातील तमु्हाला लग्ना
आधीचे ककंिा नतंरचे प्रसंग आठित
असतीलच की. सागंाना मला. अण्णा
श्प्लज सांगा ना."

तेिढ्यात माई तेथे आली नतला आमच्या
विर्षयात सामील करून घेण्यासाठी मी
नतला विचारले "माई तू तरी सागं ना
तुमच्या लग्नाबद्दल"

तसे क्षणभर लाजत माई म्हणाली "अग
हा काय विर्षय? आमचं पार पडलं सगळं
आता तुमची िेळ आहे."

"अग माई सांग ना ग"

बरं ऐक, अण्णा सांगू लागले "आमचं लग्न
आमच्या आईिडडलानंीच ठरिलं आम्ही
प्रत्यक्ष एकमेकांना लग्नाच्या मांडिात
पाहहलं. तसे हहच्या माहेरचे कुटंुब आणण
आमचे कुटंुब आम्ही एकमेकांच्या
ओळखीचे होतो. पण ओळख म्हणजे फक्त
लांबची ओळख हहच्या मामाची पत्नी
माझी चलुत आत्या. त्यामळेु तोंड ओळख
होती इतकंच. पण एकमेकांना लग्ना आधी
न भेटल्यामळेु खरी गम्मत
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तर लग्नाच्या माडंिात आली. लग्नातील
विधीचं्या आधी अगदी सहज पाय मोकळे
करायला म्हणून मागल्या पडिीत
येरझाऱ्या घालत होतो तर यांच्यापकैी
एकाने मी कोण हे न ओळखल्याने
स्ियंपाकाची मोठीमोठी भांडी उचलनू
ओसरीिर नेऊन ठेिण्याचे काम सोपिले.

आणण मीपण ते ननमटूपणे केले. त्यामळेु
थकून जाऊन निीन धोतर आणण झब्बा
घामाने परुता ओला झाला होता. मखु्य
म्हणजे ते काम सागंणारी व्यक्ती दसुरी
नतसरी कोणी नसनू तझुी माईच होती
हो."
मी आणण अण्णा दोघेही पोट धरून हसू
लागलो त्यामळेु थोडीिी र्चडलेली माई
लगेच म्हणाली "होतर मी तेव्हा त्यांना
ओळखत तरी नव्हत,े पण तुला सागंते
ठके लग्नानतंर साधारण िर्षिभराने आम्ही
एका संगीत नाटकाला गेलो होतो त्यािेळी
माझ्यासारखेच लगुडे नेसलेल्या बाईचा
हात धरून त्यांनी एकच गोंधळ घातला
होता त्याचे काय?" या फश्जतीिर मी
आणण माई दोघीही मनमरुाद हसलो पण
त्यामळेु अण्णा थोडे मनातल्यामनात
खट्टू झाले.

"हो हो आता बघू तझु्या लग्नात ही काय
घोळ घालते त.े.. "अण्णा सहज बोलनू
गेले. त्यांच्या मनातील कोर्षाचा कीडा
हळूहळू बाहेर येण्याच्या मागाििर
होता. "हो पण त्यासाठी नतचं लग्न
ठरिायला नको का? ज्याला तमु्ही नाही
म्हणताय" माईने लगेच आपला मदु्दा पढेु
दामटिला. "पण मी ठकीच्या लग्नाला
नाही म्हणालोच नाही फक्त ते इतक्यात
नको एिढेच मला सांगायचे आहे." मग
लगेच या संधीचा फायदा घेऊन मी

पिूीचाच प्रवन परत टाकला " होना मग
सांगा पाहू कसा जािई आिडले तुम्हाला?"

अण्णा आता बोलते झाले "हदसायला
राजबबडंा नसेल तरी चालेल पण
स्िभािाने चागंला हिा, घरची पररश्स्थती
बरी असािी, सरकारी नोकरी असेल तर
उत्तमच पण नसेल तरी प्रायव्हेट चालेल,

पण व्यिसाय नसािा. बास एिढ्याच
अपेक्षा आहेत." तेिढ्यात माईने मागून
पषु्ट्टी जोडली "हो आणण चागंला शिकलेला
हिा हो जािई." नतला स्ितःला फार
शिकता आले नाही ही खंत नतच्या मनात
कायमचे घर करून बसली होती ती अवया
बोलण्यातून बाहेर पडत.े याच भािनेतून
नतने मला उच्च शिक्षणासाठी प्रितृ्त केले
होत.े मग हाच धागा पकडत अण्णांनी
माईला सारं्गतलं "म्हणूनच मी सांगत
होतो, हहचे शिक्षण पणूि होऊन स्ितःच्या
पायािर उभे राहण्या इतपत ही एकदा का
मागी लागली की मग बघू की लग्नाच.े

घाई काय आहे एिढी?" माईलाही ते पटलं
आणण त्याविर्षयाला नतथेच विराम
शमळाला.

पढेु माझे गॅ्रज्यएुिन झाल्यािर मी
मुंबईला शिकायला आले आणण
Government Law College मध्ये
ऍडशमिन घेतली. मुंबईत राहण्याचा प्रवन
माझ्या मामाने सोडिला होता. त्याच्या
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१९८४ चा एवप्रलचा महहना ! त्यािळेी १२
लाख लोकसंख्या, ३.०९ लाख िगि कक.मी.
के्षत्रफळाचा िाळिंटी प्रदेि, खननज संपत्तीने
समदृ्ध, मुंबईपासनू १५८९ कक.मी.लांब
आणण राजेिाही असलेल्या ओमान ह्या
देिाची इतकीच ओळख मला होती आणण
माझ्या हातात श्व्हसा आला होता. नाही
म्हणायला त्याच कंपनीत माझा शमत्र
आधीच लागला होता आणण िर्षिभरापिूी
दसुऱ्या एका कंपनीत रुजू झालेला माझा
मामा एिढीच काय ओळखीची माणसं
होती. तीन हदिसात राजीनामा हदला.
मस्कतला कंपनीत फोन करून कळिायचा
प्रयत्न फोल ठरला कारण फोन लागलाच
नाही. त्यामळेु हे नक्की झालं की मला
घ्यायला कोणीही येणार नव्हतं, णखिात
कंपनीचा फोन नंबर, पत्ता, आणण मामाचा
पत्ता एिढंच होतं ! राहायचं कुठे, खायचं
कुठे याचा प्रवन होताच, पण कंपनी सोय
करणार असं सांर्गतलं गेलं होत त्यािर
विसंबनू बबनहदक्कत ननघालो. विमानात
चढण्यापिूीच माझ्यातल्या माकेहटगंच्या
नजरेतून एक पाचिारी नेसलेल्या
एकट्याच बाई लक्षात आल्या आणण
खूणगाठ बांधली कक हहला न्यायला
नक्की कोणीतरी येणार ! उण्यापऱु्या तीन
तासाचं्या प्रिासानतंर घडलंही तसंच. त्या

केरळी दांपत्याने मला “घाला” येथील
मामाच्या कॅम्पमध्ये सोडलं आणण झाला
मस्कतच प्रिास सरुु ! आजकालच्या
मोबाइल जमान्यात कुटंुबाला "अग, आत्ता
टेक ऑफ घेतोय" ककंिा "लँड झालो रे"
अिी क्षणाक्षणाची खबर देता येत नसे.
मी दादरच्या घरातनू ओथंबलेले डोळे
बघनू ननघालो आणण पोचल्यािर तब्बल
तीन हदिसांनी माझी खुिाली कळिण्याचा
रंकॉल करता आला.

दोनच हदिसात माझी रिानगी “रुिी”
इथल्या घरात झाली. पण विमानतळ ते
अल खुिेर रस्ता पार भकास होता. “अल
खुिेर” इथे फॅक्टरी होती. येता जाताना
सलुतान काबसू रस्ता शसगंल लेन
(चौपदरी करण्याचे काम चालू झाले होते),
बाजूला मोजकी झाड,ं मोजक्या इमारती
असं मस्कतचं रुपडं बघनू मी धास्तािलो
होतो. िकु्रिारी मामाबरोबर रुिी रस्त्यािर
फेरफटका मारला तेव्हा श्जिात जीि
आला. नाही म्हणायला इथे माणसं
राहतात ह्याची जाणीि दादरच्या भर
िस्तीतून येणाऱ्या मला झाली आणण मन
आणखीनच सखुािले. कामास सरुिात
झाली, दोन महहन्यात माकेटचा अंदाज
आला आणण माझी गाडीही आली. आता
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ओमानच्या आतल्या भागांना भेटी चालू
केल्या आणण धोरण आखले. परंतु १९८४
च्या जूननंतर तेलाच्या ककंमती घसरल्या
आणण आमची विक्री तर पार भशूमसपाट
झाली. कंपनीच्या मेसचे जेिण, घरी
गेल्यािर बोलायला कोणी नाही, टीव्हीिर
फक्त अरबी बातम्या, ओळखीचे
मोजकेच आणण विखुरलेले या कारणास्ति
नोव्हेम्बर पयतं मी “होमसीक” झालो
आणण परत कफरण्याचा पयािय मनी
डोकािला.....

पण, १९८५ साल उजाडलं. राजाजी
सलुतान काबसू यांना राजगादीिर बसनू
१५ िर्षि परुी होणार होती आणण म्हणून
सरकारी नतजोरी उघडली गेली. निीन
कामं ननघाली तर प्रलंबबत अल बसु्तान
हॉटेल, मतरा कॉनीि प्रकल्प पणूि
करण्याचे मागि मोकळे झाल.े रुसेल
इंडस्रीची बांधणी पणूि करण्याचे काम सरुु
झाले आणण काही ननिडक कारखाने
सरुूही झाले. देिळाचे काम चालू झाले.
अिा या िहर सिुोभीकरण आणण
आर्थिक प्रगतीकडे जाणाऱ्या ननणियांमळेु
माकेटमध्ये उत्साह संचारला. सेल
िधारला. िर्षिभरात अर्धक िास्तूंची
िहरात भर पडली आणण िहर ठेंगणे-
ठुसके पण सबुक हदसाियास लागले.
नििधसूारखं नटायला सरुिात केलले्या
मस्कतचं रूप न्याहळत मी कामात
व्यस्त झालो आणण रुळलो, आणण परतीचे
विचार गळून पडले.

१९८६ पयतं रुिीत खाण्याची अर्धक
हठकाणे ननघाली, शमत्र पररिार िाढला, रोड
परशमट काढून दबुई िारी झाली. आमच्या

“सौं”ची पहहली मस्कतिारी झाली. अनेक
केरळींनी व्हीसीआर कॅसेटची दकुाने
काढली, मराठी ितृ्तपत्र दोन हदिसांनी का
होईना शमळू लागले, देिळाचे काम परेु
झाल.े शसनेमा बघणे, िाचन करणे, गप्पा
मारणे हाच काय तो विरंगुळा होता.
िकु्रिारी एक हदिस सटु्टी असे. मग
मस्कत मराठी शमत्र मंडळचा सभासद
झालो.

१९८६ साली देिळात गणेिोत्सि साजरा
झाला आणण मंडळाचे कायिक्रम निीन
आलेल्या मंडळींसोबत बाळसं धरू लागल.े
१९७५ साली भारतीय दतूािास आणण
णखमजी याचं्या पढुाकारातून १३५ मलुांसह
चालू झालेली “इंडडयन स्कुल मस्कत”
भारतीयांचा िकै्षणणक आधारस्तंभ होती.
नंतर गल्फर कंपनीच्या पढुाकाराने “घाला
(आत्ताची गुब्रा;)” सरुु झाली. काही
कारणास्ति णखमजींनी “मस्कत” िाळेतून
काढता पाय घेतला आणण त्यांची १९४१
सालच्या गजुराथी माध्यमाच्या िाळेचं
“मतरा िाळेत” आणण कालातंराने “िाहद
कबीर िाळा” असं रूपातंरण केलं. १९९३
साली “सलुतान काबसू मॉस्क” बांधणी
करण्यास घेतला गेला. “मस्कत पोटि”
आता कमी पडणार याची जाणीि
झाल्याने १९९५ साली सोहारची चाचपणी
करण्यास सरुिात झाली. पोटि िरून
सामान आणण्यास सलुतान काबसू मागि
अपरुा पडले म्हणून द्रतुगती मागािसाठी
प्लॅनींग चालू झालं. काळाच्या ओघात
मुंबई-पणेु यांच्यात जिी प्रगती िहर
स्िभािानसुार झाली तिीच अरबस्तानात
दबुई-मस्कत यांची प्रगती झाली. िेगाने
िाढणाऱ्या जागनतकरणा पासनू ओमानने
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सािध पवित्रा घेतल्याने म्हणािी तिी
झगमगती प्रगती झाली नाही, पण त्याची
खंत ना इथल्या राजकीय नेत्यांना होती
का नोकरदारांना !

कािळे आणण बगळे याचं्यािी जमिनू
मस्त जगाि,ं शमत्रासंोबत गुरुिारी रात्री
पाटी करािी, जमतील तिी गाणी
बडिािीत, िकु्रिारी सकाळी उशिराने
उडप्याकडे नावता करािा, महहन्यातून
एकदा मंडळाच्या कायिक्रमांस हजेरी
लािािी, त्यािर गॉशसप करािे हे सगळं
माझ्या आयषु्ट्याचा भाग कधी बनत गेलं
कळलंच नाही. हाच शमत्र पररिार अडी-
अडचणीला मात्र न बोलािता येत राहहला.
अजूनही ही परंपरा हटकली असेल यात
िंका नाही.

मस्कतची खाशसयत म्हणजे इथे खपू
काम कॊणालाच नसते पण हदलखुलासपणे
ते मान्य करणारे मोजकेच ! मनषु्ट्य इथे
रुळला की उंटाच्या नतरकस चालीसारखा
िागायला लागत नाही ही इथल्या मातीची
(नव्हे नव्हे िाळूची) खाशसयत आहे हे
जाणित राहतं. एकंदर काय मी रुळलो.

आज शमतीस मस्कतहून परत येऊन २५
िर्षि झाली आहेत पण एकही हदिस
“मस्कत” म्हटल्याशििाय पणूि होत नाही.
भारतातून सीमोल्लंघन करून आपल्या
आयषु्ट्यात मी अर्धकची १० िर्षि जमा
केली हे नक्की. अरबस्तानात येण्याचे
मोजके फायदे आहेत. एकतर आपल्या
मातीिी संपकि तुटत नाही, पेहरािात बदल
होत नाही, गरजेनसुार भारतिारी करता
येत,े मोठी घरं-उत्तम रस्ते यांचा उपभोग
घेता येतो, इतर देिाचंा श्व्हसा सलुभतेने

शमळतो, परतायची खात्री असल्याने
भारतात बजेटनसुार घर घेऊन / बांधनू
तयार ठेिता येते.

एक मात्र नक्की, गल्फमध्ये येऊन
तुम्हांस पसैा आणण कुटंुब सांभाळणं हे
महत्िाचे टप्पे खपू अंिी पार पाडता
येतात मात्र “परतीची” योग्य िळे ननिडणे
हे ननणाियक पाऊल िेळीच ठरिािे लागते
ककंबहुना तिी तयारी ठेिािी. मी
परतण्याची योग्य िळे ननिडली, त्यामळेु
उतारियात आईची सेिा करता आली.
मलंु आपापल्या संसारात रमली आणण
नातिंडांसोबत योग्य िेळ देता आला.
एकंदर काय, औत्सकु्यापोटी सरुु झालेल्या
प्रिासात अनभुि संपन्नता आली अन
संपन्न आयषु्ट्याची ठेि शमळाली ती
मस्कतमळेुच !

~ श्री. हदनेि फडके.
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"तू दबुईमध्ये कुठे राहतेस ? ररयाध का?"

हा प्रवन WhatsApp िर झळकला आणण
मी एक दीघि विास घेतला. तुम्हालंा
अनतिोयोक्ती िाटत असेल, पण हह अगदी
सत्य घटना आहे. गरज पडल्यास
परुाव्याने िाबीत करण्यासही माझी
हरकत नाही. असो, तर आता हे
भौगोशलक अञान दरू करून ञानदान
करण्याचं मौशलक कमि माझ्या िाट्याला
आलं होतं. गेलं एक तप हे मी हे कायि
विनामोबदला अव्याहतपणे करत आले
आहे. तसं तर भगूोल या विर्षयाने िाळेत
मला अगदी वपडून काढलं होतं. इतकं कक
"मना कल्पना ते नको विर्षयांची" म्हणलं
कक इथे विर्षयाचा अथि ककतीही िेगळा
असला तरी माझ्या डोळयासमोर इनतहास
आणण भगूोल हे दोन विर्षय उभे राहायच.े
पण यातला भगूोल हा विर्षय अवया
तऱ्हेने माझा वपच्छा परुिेल असं मला
कधी िाटलं नव्हतं. एकंदरीत जगातले
सात मखु्य खंड, त्यातले अनेक देि, त्या
देिातंली राज्य, िहरं, त्यांची लोकसंख्या,
पयिटनस्थळे आणण चलन इत्यादी इत्यादी
लक्षात ठेिणं काही सोपं काम नाही, पण
हे ककती आिवयक आहे हे मला इतकी

िर्षि जाणित राहील असं िाटलं नव्हतं.
आपल्याकडे परदेि म्हणलं की अमेररका,
UK, ऑस्रेशलया, शसगंापरू आणण दबुई अिी
काही ठळक नािं सामान्य जनतचे्या
डोळयासमोर येतात. आता यात बहुतांि
जणांचा दबुई मध्ये सगळं middle east

सामािलं आहे असा गैरसमज असतो
आणण अिी बहुतांि मंडळी गगुल दादांना
िरण न जाता आखाती देिांबद्दल अगदी
आत्मविविासपणूि भाष्ट्य अखंड करत
असतात. जेव्हा लग्न होऊन मी मस्कत
ला जाणार आहे हे आजबूाजूच्या लोकांना
समजलं तेव्हा सल्ले देणायांचे साधारण
दोन गट पडले. एक ज्यांना िाटत होतं
कक मस्कत दबुई मध्ये आहे आणण एक
ज्यांना िाटत होतं की मस्कत सौदी मध्ये
आहे. म्हणजे साधारण मी मस्कत ला
जाणार यािर प्रनतकक्रया अिा असायच्या
"अरे िा, म्हणजे दबुई ना? मज्जा आहे
तुझी. सोनं स्िस्त आहे नतथ,े हिे नततके
दार्गने घेता येतील. नतथलं सोनं जगातलं
सगळयात िदु्ध सोनं आहे." याच
लोकांना बहुतके माझ्या निऱ्याची तेलाची
खाण िगैरे आहे असंही िाटत असािं
आणण नसेल तर पढेु मागे घेईलच असंही
िाटलं असेल. आता जो दसुरा गट होता
त्यातल्या लोकांना माझी अगदीच काळजी
िाटू लागायची "नतकडे बरुखा घालािा
लागतो असं ऐकलंय मी. देिांच्या मतूी
नेऊ नकोस, एअरपोटि िर काढून घेतात.
आपले सणिार कसे साजरे करणार? नतथे
िाळिंट आहे ना? मग पाण्याची चणचण
असेल." अिी काय िाट्टेल ती मतं
अगदी ठामपणे मांडणाऱ्या लोकांचं मला
खरंच कौतकु िाटायचं. मला िाटलं होतं हे
सगळे प्रवन
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माझी उत्तरं ऐकल्यािर थांबतील पण तसं
झालं नाही. निनिीन प्रवन िारंिार समोर
येतच राहहले. आखाती देि म्हणजे
साधारण एक मोठा भखंूड आणण त्यात
अगदी जिळजिळ अिी काही गािं ककंिा
िहरं असा एक समज पण जनमानसात
आहे हे काही िर्षातं मला समजलं. पयिटन
के्षत्राला जोर आला आणण पिूी जे लोक
साधारण िर्षािकाठी एकदा महाबळेविर
आणण दोन तीन िर्षातंून एखाद्या िेळी
केरळ, मनाली िगैरे भारतातील हठकाणं
कफरायचे ते परदेििारी करायचा विचार
करू लागले. मग साहश्जकच त्यात दबुई
कफरण्याचं स्िप्न होतंच. "आम्ही या
सटु्टीत दबुई कफरायला यायचा विचार
करतोय. तमु्ही दबुईलाच असता ना?"

अिी विचारणा झाली कक "अरे िा छान.
आम्ही दबुईला नाही मस्कतला असतो"
असं उत्तर, "हो का? पण ते दबुईच्या जिळ
आहे ना? विकें डला तर येत असाल?" ते
काय पणेु ते खडकिासला आहे का दर
िीकें डला जायला (हह खदखद मनातल्या
मनात). "नाही हो, हह िहरं दोन िगेळया
देिातं आहेत, आम्हाला दबुईला यायला
श्व्हसा काढािा लागतो." असं उत्तर िक्य
नततक्या नम्रपणे मी हदलं की त्यािर
"काय सागंतेस काय? एका िहरातून
दसुऱ्या िहरात जायला श्व्हसा लागतो?"

आता हा प्रवन विचारणाऱ्या व्यक्तीला
मस्कत दबुई जिळ असनू ते ओमान
नािाच्या देिाच्या राजधानीचं िहर आहे
आणण दबुई हा देि नसनू संयकु्त अरब
अशमरात (UAE) या देिातील एक िहर
आहे हे सांगूनही का समजत नाही असा
प्रवन माझ्या मनात, पण तरीही आज हा
विर्षय नीट शिकिणारच मी असा ठाम

ननवचय करून दोन्ही देिांचा भगूोल
अगदी नीट समजिायला मी सरुुिात
करते.
अजून एक हमखास विचारला जाणारा
प्रवन "आम्ही ऐकलंय नतथे पेरोल
पाण्यापके्षा स्िस्त आहे, खरंय का?"

"अगदीच असं नाही पण परेोल स्िस्त
आहे." असं सारं्गतल्यािर "मग पढुल्या
िेळी खजुराबरोबर परेोल चे टँकर आणा
दोन चार, हा हा हा." हे असे
विनोदननशमितीचे प्रयत्न मकुाट सहन
करण्याशििाय गत्यतंर नसतं. इथला
करन्सी एक्सचेंज रेट हा तर अगदी
कळीचा मदु्दा त्यात टॅक्सफ्री पगार
म्हणल्यािर लोकांचे आम्ही अंबानींच्या
पंक्तीला बसत असू इतपत गैरसमज
होतात हो.

असो, आखाती देिांविर्षयीची लोकांची
भौगोशलक अनास्था दरू झाली तर त्यांना
सांस्कृनतक दृष्ट्ट्या उत्तम, सुदंर सजिलेले
आणण स्ितःचं िगेळेपण जपणारे विविध
देि बघायची, समजून घ्यायची संधी
अगदी सहज शमळेल. आपल्या देिाच्या
अगदी जिळचे हे परदेि ककती छान
आहेत हे सगळयांना सांगायचा प्रामाणणक
प्रयत्न मी कायम करत असत,े तुम्ही पण
करता ना?

सौ. िशमका मंदार कुलकणी
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हदिाळी म्हणलं की भल्या पहाटे
नरकचतुदििीला उडिलेल्या 'लक्ष्मी बॉम्ब'
चा आिाज कानातं घमुतो. अगदी पहाटे
पासनू हदिाळी चालू झाल्याची िदी
आसपासच्या पररसरात उडणारे फटाके देत
असतात. गेल्या आठ िर्षांपासनू मी
मस्कत येथे िास्तव्यास आहे. आखाती
देिातं हदिाळीची सटु्टी नाही. त्यामळेु
हदिाळीचं सेशलब्रेिन िकु्रिार-िननिारच्या
िीकें डला. शििाय इकडे फटाके उडिण्यािर
बंदी असल्याने हदिाळीचा म्हणािा तसा
'माहोल' नसतो. एकंदरीत भारताच्या
मानाने इकडे आिाज कमीच. "अगदी
नाईलाज झाल्यासच कारचा हॉनि
िाजिणे" असा अशलणखत ननयम
असल्याने रस्त्यांिर हॉनिचे देखील आिाज
नाहीत. रस्त्यािरील रहदारीचे तुरळक
आिाज, घराजिळच्या मशिदीतली बागं
आणण अधनू-मधनू येणाऱ्या कबतुराचंे
गुटर-गू सोडल्यास इतर आिाज कानांिर
फारसे पडत नाहीत. त्यामळेु कमी
आिाजाची सिय झाल्यािर भारतात

सटु्टीिर आलो असता रोजचे नेहेमीचे
आिाज जास्त प्रकर्षािने जाणितात.
अगदी पहाटे पक्ष्याचं्या ककलबबलाटाने
जाग येत.े त्यानंतर दधूिाले, पेपरिाल,े
कचरेिाले ह्याचं्या िाहनांचे आिाज.
लांबनू "भाsssआआजेय" असा
भाजीिाल्याचा खणखणीत आिाज ऐकून
भाजी घेण्यासाठी लोकं येतात. िरच्या
मजल्यािर राहणारे बरेच ज्येष्ट्ठ नागररक
बाल्कनीतून भाजीिाल्याकडे लांब दोरीला
वपििी बांधनू खाली टाकतात. Online
shopping with Cash on Delivery ची
सरुुिात बहुदा इथनूच असािी.
सीझन नसुार आंब,े पेरू, सीताफळे िगैरे
विकणाऱ्याचं्या हाळी देण्याच्या विविध
तऱ्हा. "काळी काळी मनैा, डोंगरची मनैा"
िाल्या बाईचा "लई ग्िाड" आिाज
अजूनही कानात घमुतो. सगळयातं
गमतीदार आिाज असतात ते भंगार
िाल्यांच.े "पत्रा, बाटली, लोखंड.. ककंिा
डब्ब्बा .. बाटली, लोखंड,
प्लावटीकऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ"!. पाठोपाठ
रद्हदिाला ठेिणीतल्या आिाजात "पेप्पॉर"
असा ओरडत यायचा.
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भाजी-फळ विके्रत्याखेरीज खाद्य-पदाथि
विकणाऱ्याचे देखील विविध आिाज. रबरी
भोंगा पकु-पकु िाजित इडलीिाला, खारी-
टोस्ट विकणारा मसुलमान, ऊसाचा रस
काढून देणाऱ्या लाकडी गाडीचा खडखडाट,
घंटानाद करत येणारा कुल्फीिाला. पिूी
अनेक कलाकार देखील हजेरी लािायच.े

सकाळी येणाऱ्या िासदेुिाचा पोिाख
बघायला आणण गाणी ऐकायला
आिडायचं. 'वपगंळा' नामक माणसाबद्दल
कायम कुतूहल िाटायचं.लांबिरून येणारा
त्याचा पहाडी आिाज, त्याचा देखणा
नंदीबलै इत्यादीबद्दल एक गढू आकर्षिण
होतं. पेटी िाजित 'रमया िस्तािया'
गाणारा आंधळा आणण त्याची (कायम)

गरोदर असणारी बायको. माकडाचा खेळ
करणारा मदारी आणण त्याच्या डमरूचा
आिाज, डोंबाऱ्याच्या ढोलाचा आिाज,

नागपंचमीला 'नागोबाला दू SSSS ध'

मागणारा आिाज.

चाकू-सऱु्यांना धार करून देणारे धारिाले
आणण भांड्यांना कल्हई लािणारे
कल्हईिाले देखील वििरे्ष आिडीच.े

त्या स्पेिल सायकलचे पायडल मारत
'धार करताना उडणाऱ्या हठणग्या आणण
टरररिररिररि आिाज' अनतिय आिडायचा.
कल्हईिाला ४-५ भाडंी जमली कक मग
रस्त्याच्या एका कोपऱ्यात माडंामाडं करून
विस्ति पेटिायला लागला, कक मी समोरच
बठैक मारायचो. एखादी ‘जादू
झाल्याप्रमाणे जुनं भांडं क्षणाधाित
लखलखीत हदसायला लागतं’. 'लखलख
चंदेरी तेजाची न्यारी दनुनया, झळाळती
कोटी ज्योती या' गाणं ऐकल्यािर मला
खरं तर कल्हईचं चंदेरी भाडंं आणण धार
करताना उडणाऱ्या कोटी हठणग्या

आठितात.

नेहेमीच्या फेरीिाल्याचंे आिाज सारखे
ऐकून सिय कानाला सिय होऊन जात.े

दसुऱ्या गािी रहायला गेलं कक नतथल्या
फेरीिाल्यांचे आिाज ऐकून भयंकर गंमत
िाटत.ेडोंबबिलीला एकदा आिाज ऐकला
'पऽऽऽ ऽऽऽ ऽऽऽ ड' तो एका 'पापड'

विकणाऱ् याचा होता. 'मेऽऽऽ ऽऽलीऽऽऽ य'

म्हणजे चमेली/मोगरा यांचे गजरे/िेण्या
विकणारा. पहहल्यादंा ऐकतो तेव्हा काहीच
समजत नाही.".........अंडीऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ
य." ओरडणारा अंडी नसनू भांडी विकणारा
बोहारी ननघतो. "नी ऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ ट चाला"
म्हणणारा रॅकफक पोलीस नसनू
"मीठिाला" असतो.ओरडताना िब्द हेच
पण प्रत्येकाचे ठेिणीतले आिाज िगेळे.

बरं.. या लोकांिी तमु्ही त्याच्यापािी
जाऊन बोलू लागलात तर िेगळेच आिाज
असतात. ते तुमच्यािी बोलताना साध्या
आिाजात बोलतात. पण ओरडताना मात्र
खास कमािलेले आिाज िापरतात. दादर
स्टेिनच्या बाहेर बऱ् याच िस्तु विकणारे
बसलेले असतात ते अगदी िगेळया टोन
मधे ओरडत असतात..लॉट ऐ स्सेल्ल
है,,ज्यसु िाले:-- आ लेलो ज्यसु्स्स मॅन्गो
का..मॅन्गो का लेलो
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ज्यसु्स्स. मुंबई बसस्थानकाबाहेर खासगी
िाहतकू िाले असेच ठेिणीतले आिाज
काढत असतात.

“पणेुऔरंगाबादकोल्हापरूनाश्स्स्स्सक..” असं
सगळं एका दमात ओरडतात. ते ऐकायला
फार मजेदार िाटत.े रेल्िेतल्या
शभकाऱ् यांचसेदु्धा ‘एऽ शसरडीिाले
साईबाबा.......' ठेिणीतले खास आिाज
असतात. काही जणांचे जसे "खायचे आणण
दाखिायचे दात िगेळे" तसं ह्या लोकांचे
"विकायचे आणण बोलायचे आिाज िेगळे"

असतात. स्िारगेट बसस्थानकािर
आलेपाकाच्या िड्या विकणारे
....आल्लेऽऽऽऽऽऽऽऽपाक
..आल्लेऽऽऽऽऽऽऽऽपाक असे ओरडतात.

नगरला थंडीच्या हदिसात संध्याकाळी
एकजण सायकलिरुन ननघे "एऽऽहदिला,
खोकल्याला, पडिाला, वपत्तालाऽऽएल्याची
श्व्ड आलेपाक!" म्हणजे "आल्याची िडी
आलेपाक" विकायला यायचा.
गाि बदलले की आिाज बदलतात
त्याप्रमाणे ऋतूनसुार देखील "आिाज कक
दनुनया" बदलत राहत.े एवप्रल-मे च्या
उन्हाळयात इमारतीतल्या जिळजिळ
प्रत्येक घरातून सतत चालू असणाऱ् या
पंख्यांचे खस्स खस्स हिा कापणारे
आिाज. त्यात चाल-ूबंद होणारे काही
िातानकूुलन यंत्रांचे आणण फ्रीजचे
घसुमटलेले आिाज शमसळून एक
पावििसंगीत २४ तास चालू असत.े थंडीची
लाट आली की हे सारे आिाज गायब
झाल्यािर हे आिाज होते हे कळत.े पिूी
एवप्रल मे महहन्यात होलसेल मध्ये धान्य
घेऊन ते ननिडून, पाखडून, ऊन दाखिनू
साठिनू ठेिायची पद्धत होती. त्या
हदिसातील पाखडण्याचा आिाज, नतखट

कुटून घेतानाचा आिाज अजूनही
आठितो. खूप आिडायचा मला तो
आिाज. घरोघरी गॅस आल्यानंतर सकाळी
स्टोव्हला पंप मारण्याचा आिाज बंद
झाला. त्या आिाजाची उणीि स्कुटसिना
'ककक' मारण्याच्या आिाजाने काहीअंिी
भरून काढली. हहिाळयात देखील सकाळी-
सकाळी घाम काढण्याचे शे्रय बजाज,

व्हेस्पा, विजय िगैरे कंपन्याना द्यायला
हि.े आता 'इलेक्रॉननक स्टाटि' मळेु
स्कुटसिच्या ‘ककका'टण्याची जागा ऍश्क्टव्हा
च्या 'खाकरण्यान'े घेतलीये. ऍश्क्टव्हा नसुतं
बटन दाबनू चालू होत असली तरी
सकाळी पहहल्यादंा ककक मारून चालू
करािी असं म्हणतात. होंडाने 'ग्राहकांची
गैरसोय हाच आमचा संतोर्ष' ह्या
धोरणानसुार 'ककक' बसिली असािी. त्या
अरंुद जागेत पाय घालनू अनतिय घट्ट
ककक मारण्याचा त्रास ज्याने अनभुिलाय
त्यालाच ह्यामागची तळमळ समजू
िकत.े १२-१५ िेळा ककक मारूनही गाडी
चालू झाली नाही तर असली ककक
डडसाईन करणाऱ्याच्या पावििभागािर ककक
मारण्यासाठी (दखुरा) पाय सळसळत
असतो.गाडी िाकडी केल्यास चालू होण्याचं
'बजाज चं कॉपीराईट' तरी ननदान
होंडािाल्यांनी विकत घ्यािं अिी आणण
आकफ्रकेच्या जंगलातील शिकारी बघता
कळकळीची मागणी आहे.

आता घरटी ककमान एक कार असल्याने
सकाळी-सकाळी कासिच्या ररव्हसि हॉनिचे
णझगंाटपयतंच्या धनू घरबसल्या ऐकू
येतात.

आता National Geographic, Animal

Planet तत्सम चॅनेल्स िर घरबसल्या
देखील अनेक आिाज ऐकू येतात.
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साध्या पकु पकु पासनू अगदी ओम जय
जगदीि येतात. पिूी आमची मांजरं उंदीर,

कबतुरं िगैरे मारायची तीच काय ती Live

शिकार बघायला शमळायची. आता
मांजरांना 'कॅटफूड' नामक 'चखना' आयता
शमळतो. त्यामळेु ती देखील शिकारीच्या
भानगडीत पडत नसािीत. आमच्या
लहानपणी क्िर्चत डुकरांचा आिाज आणण
मागून कुत्रयांचं जोरजोरात भुंकणं ऐकू
यायचं.मग आम्हा पोरांच्या उत्साहाला
पारािार राहायचा नाही. डुक्कर पकडणारे
लोकं कुत्रयांना डुकरामंागे सोडून दोरीच्या
फासात पकडताना बघायला अनतिय र्िल
िाटायचं. मात्र पकडल्यानतंर तोंड
बांधताना डुकरांचं विव्हळणं मात्र
ऐकिायचं नाही.
रात्री गुरख्याच्या 'जागते रहो' च्या आरोळी
सोबत रस्त्यािर काठी आपटण्याचा
आिाज. 'जागते रहो' मागचं प्रयोजन
देखील कळायचं नाही. परीके्षच्या काळात
अभ्यास म्हणून आणण श्रािणात
मंगळागौरी ननशमत्त िगैरे जागणं ठीक
आहे. चोरांच्या भीतीने रोज जागरण केलं
तर दसुऱ्या हदििी ऑकफसमध्ये झोपा
काढाव्या लागतील. मग पढेु घरात
चोरायला देखील काही शिल्लक राहणार
नाही !

सणासदुीला प्रसंगानरुूप विविध आिाजांची
भर पडायची. ननिडणकुा जिळ आल्यािर
ररक्षामधनू केलेला 'ताई माई अक्का' चा
प्रचार. शििजयतंीला घराजिळचं गणेि
मंडळ लाऊडस्पीकर िर पोिाडे लािायचं.

१५ ऑगस्ट आणण २६ जानेिारी ला
देिभक्तीची गाणी. गणेिोत्सिात तर
भल्या पहाटेपासनू रात्री उशिरापयतं
विविध आिाज सतत कानी पडायच.े

मराठी-हहदंी गाण्यांबरोबर "Are you ready"
आणण "मसैम्मा" अिी इतर भार्षांतील
गाणी ऐकायला शमळायची. मला खात्री
आहे कक 'मुंगळा' हे गाणं आम्हा
गणेिभक्तांनी श्जतक्या िेळा ऐकलंय
नततकं स्ितः उर्षा मंगेिकरांनी देखील
ऐकलं नसेल ! आसपासच्या
सोसायट्यामधनू संध्याकाळी 'आरतीला
चला रे' च्या आरोळया ऐकू येत असत.
आता आरतीची िेळ झाली कक
सोसायटीच्या व्हाट्सअँप ग्रुप िर मेसेज
करतात.
िहरातील गोंगाटाची सिय झाल्यािर
जेव्हा सटु्टीिर कोकणातं िगैरे िांत
हठकाणी गेल्यािर िगेळाच अनभुि येतो.
नतथे गेल्यािर लक्षातं येते की सििच
व्हॉल्यमु्स अध्याििर ठेिािे लागतात.
इतकंच काय तर, घरांत बोलतानाही
सरुिातीला आपण उगाच मोठया
आिाजात बोलतोय, असे जाणित.े
आजबुाजूच्या ननसगाितल,े बारीक सारीक
आिाजही स्पष्ट्ट ऐकू यायला लागतात.
मस्कतरंगच्या हदिाळीअंकाच्या ननशमत्ताने
हे ठेिणीतले आणण मनाच्या कुवपत
कुठेतरी दडलेले आिाज असे बाहेर आल.े
आपला आिाजािी संबंध जन्मायच्या
देखील आधीपासनू असतो. बाळ जेव्हा
पोटात असत तेव्हा त्याला त्याच्या
आईच्या हृदयाचे ठोके ऐकू येत असतात.
म्हणूनच जन्मानंतर ते बाळ आईला
लगेच ओळखतं. आईने जिळ घेतल की
ते िांत होतं कारण ते हृदयाचे ठोके
त्याच्या पररचयाचे असतात.
~ श्री. आशिर्ष सभेुदार
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सई भोमे



ती असते नेहमी माझ्यासोबत
कधी हातात हात घालनू तर कधी पायांभोिती घोटाळत 
जाणीि करून देते अिती भिती असल्याची,
पण तक्रार नाही करत कुणाचं लक्ष नसल्याची. 

माझ्या हालचाली, माझं िागणं बोलणं,

पाहत असते संथपणे कोपऱ्यात बसनू
मी माझ्या कोिात शिरले कक येते 
हळूच नतची किाड ंउघडून

मग नतलाच पढेु करून मी म्हणते स्ितःिी
केली कक मी कामं इतका िेळ, आता करू देत मला जरािी,
झले ू देत िब्दांच ेिार, पेलदेू अपेक्षांच्या िजनाचा भार 
टेकीन म्हणते मी, जरा सखुांची उिी करून
पहाते तुझी लढाई थोड्या दरुून

पदर खोचनू ती कlमlला लागली अन 
बघता बघता सगळी हातािेगळी केली 
उसिलेल्या नात्यांना टाके घातले, हेि-ेदाव्यांची धळू झटकली 
अन विस्कटलेल्या मनाच्या घड्या घातल्या 

कौतुकाने नतच्याकड ेपाहत म्हंटल,

अगदी आहेस ग माझ्यासारखी
ती समजुतीच ेहसली आणण
जुनीच ओळख परत नव्याने पटली

हह माझी माझ्यािीच ओळख आहे, 

कारण "मी" म्हणजे "ती" आणण "ती" म्हणजे "मी"च आहे 

असणार ती नेहमी माझ्या सोबत 
कधी हातात हात घालनू तर कधी पायांभोिती घोटाळत

------------- सौ. आश्विनी केळकर

३२



तुझ्यात आणण माझ्यात फरक तसा भरपूर आहे..
तुझ्यात आणण माझ्यात फरक तसा भरपूर आहे..
तू आहेस िात.. तुपात मुरलेली…
तू आहेस िात.. तुपात मुरलेली… आणण मी कापूर आहे …!!

मनात काही न ठेिता मी बोलू जातो सगळं…

ह्या बाबतीत मात्र तुझ िागणंच िेगळं…

मागे राख ठेिण्या पेक्षा.. उडून जाणेच मला मंजूर आहे…

तू आहेस िात.. तुपात मुरलेली…
तू आहेस िात.. तुपात मुरलेली… आणण मी कापूर आहे…!!

संगीताच्या बाबतीत आपण दोघेही हौिी…
तू ‘उपजत काना’ची… मी िादकांच्या िंिी…
तू सांभाळत बसते रागदारी… मी तपृ्त सूर आहे…

तू आहेस िात.. तुपात मुरलेली…
तू आहेस िात.. तुपात मुरलेली… आणण मी कापूर आहे.. !!

समजािून सांगू.. कळेल मुलांना… हे माझे धोरण..
तुला िाटे.. हातची िेळ गेल्यािर, बोलायचे काय कारण..
शिस्तीच्या बाबतीत मी जरा हढलाच..पण तू मात्र काटेकोर आहे.
तू आहेस िात.. तुपात मुरलेली… आणण मी कापूर आहे.. !!

आयुष्ट्याच्या संध्याकाळी आता…
सोबतचे सगळे क्षण साठितोय गं…
बाकी गेलंय उडून सगळं..
तुझ्या-माझ्यातला फरक तेिढा आठितोय गं.. !

माझ्या आयुष्ट्यरुपी देहाचा.. तूच आहेस खुबा..
तू आहेस सोबतीला.. म्हणूनच मी उभा… !
न ठेिता शभडभाड.. सांगतोय अगदीच खरे..
उडून जाण्यापेक्षा.. मला तुझ्यातच जळालेलं आिडते बरे.. !
आपल्या प्रकािात उजळलेली स्िप्न बघणं..
ह्यातच खरा नूर आहे.. !!
तू आहेस िात.. तुपात मुरलेली…
तू आहेस िात.. तुपात मुरलेली… आणण मी कापूर आहे… !!

( ियाची 50-60 िर्षे एकमेकांच्या सहिासात घालिलेल्या, आणण तरीही नततकाच शमश्वकल 
स्िभाि जपलेल्या, एका तरूण आजोबांचा नततक्याच तरूण असणाऱ्या आज्जींना हदलेला हा 
आदराचा, पे्रमाचा कबुली जबाब…)
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असेच एकदा कफरायला बाहेर पडलो होतो.
पाय मोकळे करणे आणण मोकळया हिते
फेरफटका मारणे हा िदु्ध हेतू होता परंतु
रॅक पँट टी िटि आणण स्पोटि िजू असा
िेि चढिल्याने उगाचच सगळयाचं्या
नजरेत एक आदरयकु्त भाि हदसत होता;
की काय हा माणूस कफटनेस ची काळजी
घेतोय. साधा िटि पँट आणण चपला
घातल्या असत्या तर ररकामटेकडा अिी
पदिी शमळाली असती. आजकाल या
गोष्ट्टींना फार महत्ि आले आहे. मी मात्र
जाणूनबजुून हे कपडे घातले नव्हते तर ते
सटुसटुीत िाटतात म्हणून घातले होते.
कफरून झाल्यािर माझ्या एका ठरलेल्या
चहाच्या टपरीिर एक कटीगं ऑडिर केला
आणण जरा मोकळयािर असलेल्या
झाडाखाली बसलो. चहािाल्याने मी रोजचा
ग्राहक असल्याने जरा ग्लास स्िच्छ
धऊुन मला आणून हदला. एक पाण्याची
बाटली आणण ग्लकूोज बबस्कीट चा एक
छोटा पडुा पण हदला. माझी विचारपसू
केल्यािर तो जायला ननघाला. मी
णखिातून 500 ची नोट काढून त्याला

हदली. तो हसला आणण म्हणाला काय
साहेब, आज सकाळपासनू गल्लाच फक्त
दोन अडीिचचेा जमलाय. पाचिचेे सटेु
नाहीत माझ्याकड,े िाटल्यास नंतर द्या
की पसेै. मी ओिाळून हसलो आणण चहा
प्यायला लागलो. तो ननघनू गेला त्याच्या
टपरीकड.े
माझ्या मनात आले की मी घरातनू
ननघताना बायकोकडे पसेै मार्गतले कारण
मला पाककटाचे ओझे बाळगायचे नव्हते
णखिात. तर नतने पन्नास िंभर ची नोट
द्यायच्या ऐिजी तत्परतेने पाचिचे्या दोन
नोटा हदल्या आणण मी त्या णखिात
घालनू ननघालो होतो. मी त्या पाचिचे्या
नोटेकडे बघत चहा वपऊ लागलो. बघता
बघता माझ्या मनात एक विचारचक्र सरुू
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झाले. त्या नोटेकडे बघण्याचा दृष्ट्टीकोन
माणसा माणसा नसुार केिढा बदलतो ना
. . . नतचे निीब आणण महत्ि ती ज्या
णखिात असेल त्यािर अिलंबनू असत.े
मी हा असा विचार करतोय तोच मला
जाणिले की ती नोट माझ्याकडे बघनू
हसतेय. मी थक्क होऊन बघतच बसलो
तर ती नोट चक्क माझ्यािी बोलू
लागली. ती मला म्हणाली की ऐकायचाय
का तुला माझा प्रिास आणण माझ्या
उत्तराची िाट न बघता सागंू लागली. मला
तर कळतच नव्हते की हे काय चाललेय
आणण नादात मी नतचे बोलणे ऐकण्यात
मग्न झालो. ती बोलू लागली…
मला नाशिकच्या प्रेस मध्ये दोन िर्षािपिूी
छापण्यात आल.े मस्त कोऱ्या करकरीत
बंडलातून मी बँकेत जाण्यासाठी गाडीत
बसले. बँकेत कॅशियरनी मला एका श्रीमंत
घरातल्या माणसाकडे सोपिले. त्याने
चक्क एक लाख रुपये काढले होते
बायकोला िॉपीगं साठी हिे म्हणून. ती
नटिी बायको चक्क एक लाखाची कॅि
सहज पसिमध्ये कोंबनू िॉपींग साठी बाहेर
पडली. जाता जाता शलफ्टमन ला
विनाकारण ओरडून बाहेर पडली. िोफर
िर गाडी आणायला अधाि शमनीट उिीर
झाला म्हणून डाफरत गाडीत बसली.
त्याला गाडी नव्या मोठया मॉलच्या
हदिनेे घ्यायला सांर्गतली. गाडी चालिता
चालिता त्याने घाबरत मालकीण बाईंना
पगारबद्दल विचारले. त्याला मलुीची
िाळेची फी भरायची होती आणण पगाराचा
हदिस होऊन सहा हदिस उलटूनही त्याला
पगार शमळाला नव्हता. तर ती बाई
त्याच्यािर खेकसली आणण म्हणाली तमु्हा
गरीब लोकांना मालक जरा िॉपींग ला

ननघाले की बरोबर पसेै मागायला सचुत.े
नतने चक्क थाप मारली की नतच्याकडे
पसेै नाहीयेत आणण ती के्रडडट काडि
िापरून िॉपीगं करणार आहे. त्याने
बबचाऱ्याने मालकीण बाईंना मॉलमध्ये
सोडले आणण तो साहेबांना ऑकफसमध्ये
घ्यायला ननघाला. मजा म्हणजे त्या
बाईने मला टीप म्हणनू चक्क हेअर ड्रसेर
ला देऊन टाकले. माझ्या मनात फार होते
की त्या बबचाऱ्या ड्रायव्हरच्या मलुीच्या
फी साठी माझा उपयोग झाला असता तर
ककती मजा आली असती. पण काय
करणार मला ते स्िातंत्रय नाहीये ना. तो
हेअर ड्रसेर लबाड होता. मला णखिात
टाकून त्याच्या पाटिनरला म्हणाला की या
बाईला मस्त गंडिले. या श्रीमंत आणण
पिैाची ककंमत नसलेल्या माणसांना जरा
गोड बोलले आणण पढेु पढेु केले की त्या
हुरळतात आणण हाताला लागेल ती नोट
टीप म्हणून देतात. आणण ह्यांना फक्त
पाचिे आणण हजाराच्या नोटाच स्टेट्स
शसबंॉल म्हणून पसिमध्ये ठेिायला
आिडतात. मला नोटेला मात्र हळहळ
िाटत होती की गरजिंता ऐिजी मी
भलत्याच लोकांच्या णखिात का जातेय?

त्या हेअर ड्रसेर ने मला मॅकडोनाल्ड
मध्ये बगिर आणण शमल्क िके
खाण्यासाठी सहज खचि करून टाकले.
त्याने मला पगारा व्यनतररक्त फुकट
शमळिले असल्याने माझी खरी ककंमत तो
विसरला होता. मॅकडोनाल्ड च्या मॅनेजरने
मला परत बँकेत भरले. त्याआधी रेस्टॉरंट
मध्ये आलेल्या एका गरीब मलुाला
पंचािन्न रुपये कमी आहेत म्हणनू त्याने
हाकलनू हदले होत.े मला खूप िाईट िाटत
होते पण काय करणार? यािेळी बँकेतून
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मला एका मध्यिगीय बाईने महहन्याचा
घरखचि आणण मलुांची फी भरण्यासाठी
काढले. ती बाई आणण ते कुटंुब खूप छान,

सुखी आणण समाधानी होत.े नतने बँकेतून
घरी आल्यािर मला इतर नोटांबरोबर प्रथम
देिासमोर ठेिले, हदिा लािनू छान
नमस्कार केला. नंतर काळजीपूििक
आम्हाला उचलनू कपाटात ठेिले आणण
महहनाभर छान ननयोजन करून खचि केले.
खूप छान िाटले त्या कुटंुबासाठी खचि
होताना.

माझा पढुील प्रिास एका भाजीिाल्याकडे
सुपूदि करून झाला. हा भाजीिाला देखील
खूप कष्ट्टाळू आणण मेहनती होता. सकाळी
लिकर उठून लांबच्या बाजारात जाऊन तो
घाऊक प्रमाणात भाजीपाला आणनू त्याच्या
ठेल्यािर विकून आपले कुटंुब चालित
होता. त्यांना सिांनाच माझी खरी ककंमत
कळत होती आणण मलाही खूप आनंद
िाटत होता त्यांच्याकडे राहताना.
त्या भाजीिाल्याच्याच िजेारी राहतो हा
चहािाला जो तुम्हाला रोज छानसा चहा
पाजतो आणण हसनू तुमची विचारपसू
करतो. कालच तो भाजीिाल्या शमत्राला
सांगत होता की त्याला चहाची टपरी पक्की
करायची आहे आणण लायसन्स काढायचे
आहे. त्यासाठी तो गेली काही िर्षे पै पै
साठितोय. आता फक्त हजारेक रुपये
अजनू जमा झाले की त्याचे स्िप्न पणूि
होईल. मी त्यांना बोलताना ऐकले की
हजार रुपये बाजलूा टाकायला त्याला अजनू

सहा महहने तरी लागतील कारण त्याला
गािाला आई िडडल आणण बायको
मुलांसाठी पसेै पाठिािे लागतात. त्यातून
बाजलूा पडतील तिेढेच पसेै तो साठिू
िकतो. येणाऱ्या पािसाळयाच्या आधी टपरी
पक्की करता आली तर त्याचे प्रयत्न चालू
होत.ेमला त्या चहािाल्याचे कौतुक
िाटायला लागले. आपण हजार दोन हजार
सहज खचि करतो पण त्याचीच ककंमत या
टपरी िाल्यासाठी केिढी अमलू्य आहे. ती
पाचिचेी नोट हसत मला म्हणाली की मी
देिाकडे प्राथिना करीत होते की मला अवया
एखाद्या व्यक्तीकडे सोपि की मी
त्याच्याद्िारे या चहािाल्याला उपयोगी पडू
िकेन. आणण देिाने माझे म्हणणे ऐकून
काल त्या भाजीिाल्याकडून मला तमुच्या
बायकोकडे आणण आज नतच्यामाफि त
तुमच्याकडे सोपिले आणण मी खूपच
आनदंी झाले. मला खात्री होती की मी
तुमच्यामाफि त त्या चहािाल्याला नक्की
उपयोगी पडने. मी नकळत माझे
पाणािलेले डोळे पुसले आणण चहािाल्याला
जिळ बोलािले . माझ्यािी मनोगत व्यक्त
केलेली ती पाचिचेी नोट आणण माझ्या
णखिात असलेली अजनू एक नोट त्याला
सुपूदि करून मी म्हणालो की या पैिांनी
तुझी टपरी पक्की कर आणण मला अजनू
एक फक्कडसा चहा पाज. तो आवचयािने
माझ्याकडे बघतच बसला आणण त्याच्या
डोळयात आनदंाश्रू जमा झाले. मी हळूच
त्या पाचिचे्या नोटेकडे बघीतले तर ती
नोट माझ्याकडे बघनू समाधानाने हसत
होती.

~ श्री. हर्षिल श्रीराम बिे
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भारतीय परंपरेत वििाह सोहळयात
नििधलूा मेंदी काढण्याची परंपरा आहे.
प्रत्येक नििधू या मेंदीच्या विधीची
अगदी आतुरतेने िाट बघत.े अिात
नतच्या हातािर रंगलेली मनमोहक मेंदीची
नक्षी नतच्या या आनंदात अर्धक भर
घालत.े असे म्हणतात की, हातािरील
मेंदीचा रंग श्जतका गडद चढतो नततके
नििधू ि नतच्या जोडीदारातील पे्रम
अर्धक दृढ होते.
नििधू ि नििराच्या मनात लग्नापिुी
एक भीती ि आनंद अिी संशमश्र भािना
असत.े मेंदीमध्ये िरीराला थंडािा देण्याची
क्षमता आहे ज्यामळेु हा ताण-तणाि
आपोआप दरू होतो. असे जरी असले तरी
हातांना रंगिण्यासोबत मेंदीमध्ये अनेक
और्षधी गुणधमि देखील आहेत.
मेंदी ही भारतात उगिणारी एक
आयिेुदीक और्षधी िनस्पती
आहे. िाळिंटी प्रदेिातले हे झाड
भारतात महाराष्ट्र, गजुरात, राजस्थान या
भागातं आढळत.े मेंदीची रोपे बबयांपासनू
तसेच छाट कलमांद्िारेही तयार करतात.
ती कोणत्याही प्रकारच्या जशमनीत िाढू

िकतात. िाळिटंी प्रदेिातले झाड असले
तरी ते समदु्र ककनारीही छान िाढत.े
कोरड्या, उष्ट्ण ककंिा थंड हिामानातही
तग धरू िकते. झाडाची मळेू बऱ् यापकैी
खोलिर जात असल्यामळेु पणूि िाढलेल्या
झाडाला पाणीही फारसे घालािे लागत
नाही.
मेंदीची झाडे काटेरी असतात आणण गुरे
या झाडाची पाने कडू असल्याने खात
नाहीत, त्यासाठी मेंदीच्या झाडाचा िापर
कंुपणासाठी केला जायचा असे माझी आई
सांगायची.
श्स्त्रया या िनस्पतीचा उपयोग फार
परुातन काळापासनू सौंदयि प्रसाधनासाठी
करत आहेत. मेंदीचा िापर सौंदयि
प्रसाधना बरोबरच िस्त्रोद्योगात कापड
रंगविण्यासाठीही करतात. वपिळा, तांबडा,
पगट, िेंदरी असे रंग विविध पदाथािच्या
शमश्रणाने तयार करून िापरले जातात.
पानांमध्ये ‘लॉसोन’ हे रसायन असते
ज्याला ‘हेन्नोटॅननक आम्ल’ असेही
म्हणतात. हेन्नोटॅननक आम्लामळेु त्िचलेा
ककंिा केसांना रंग येतो. पानातील
सेल्यलुोज मधनू रंगद्रव्ये विरघळून …..
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पसरण्यासाठी काही अिधी लागतो.
त्यासाठी त्िचा चांगली रंगण्यासाठी
मेंदीचा लेप ६ ते १२ तास व्यिश्स्थत राहणे
आिवयक असत.े लॉसोनची प्रर्थनांबरोबर
रासायननक अशभकक्रया घडून येत.े त्यामळेु
प्रर्थने असणारे पदाथि मेंदीमळेु चागंले ि
पक्के रंगतात. मानिी त्िचा, नखे आणण
केसांमध्ये केराहटन नािाचे प्रर्थन असत.े
या शििाय चामड्याच्या िस्त,ू रेिीम
आणण लोकर रंगिण्यासाठी ही मेंदीचा
िापर होतो. आम्लाबरोबर मेंदीचा रंग
आणखी गडद होतो म्हणूनच मेंदीचा
िापर करताना शलबंरूस, चहा यांचा िापर
केला जातो.
मेंदीच्या फुलांपासनू हीना नािाचे अत्तर
बनत.े मेंदीची पसे्ट भाजले, कापले,
खरचटले, कीटक दंि आदींनी त्िचिेर
आलेल्या सजेुिर गुणकारी असत.े मेंदीची
पाने िांनतकारक ि कफोत्सगिक आहेत.
बबया आंतड्यासाठी स्तंभक असनू
ज्िरिामक ि र्चत्तभ्रमात उपयोगी आहेत.
मेंदीची पाने कडू, जखमा भरून आणनारी,
मतू्रिधिक अहेत. डोकेदखुी, कंबरदखुी,
विसन नशलका दाह, केसतूट, मखुश्रोथ,
उपदंि व्रण, खरूज आदीिंर उपयोगी
आहेत.
मेंदीच्या झाडाची साल कािीळ.
प्लीहािदृ्धी आणण मतुखड्यािर देतात.
हट्टी त्िचा रोगािर, भाजण्यािर, गरम
पाण्याने पोळण्यािर मेंदी लाितात. अिा
या गुणकारी िनस्पतीने आपले जीिन तर
समदृ्ध केले आहेच पण सांस्कृनतक
गरजही भागिली आहे.

~ सौ. पल्लिी गोखले.
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पुरूर्ष म्हणून िेगिेगळया रूपात
मला सतत भेटत राहहलास
कधी भेटलास नात्यांतून

तर कधी तुझ्या तत्िांतून

सगळयात आधी बाबा म्हणून भेटलास
आणण माझं जगच झालास

प्रत्येक स्िप्नांत िाटेकरी झालास
माझ्या पंखांना उडण्याचं बळ हदलंस
पुरूर्ष म्हणून िेगिेगळया रूपात
मला सतत भेटत राहहलास...

माझा लहान भाऊ असलास
तरी आधार झालास

माझ्या प्रत्येक बऱ्या-िाईट हदिसांत
न सांगताच उभा राहहलास

पुरूर्ष म्हणून िेगिेगळया रूपात
मला सतत भेटत राहहलास...

निरा म्हणून आयुष्ट्यात आलास
आणण आयुष्ट्यच व्यापून टाकलंस

माझा सखा, शमत्र झालास
संसाराचा भागीदार झालास

पुरूर्ष म्हणून िेगिेगळया रूपात
मला सतत भेटत राहहलास.....

मुलगा असलास तरी

स्ियंपाकापासून घरकामापयतं
सारंच शिकलास.

नकळत आधार झालास
पुरूर्ष म्हणून िेगिेगळया रूपात
मला सतत भेटत राहहलास....

स्त्रीसाठी शिक्षणाची किाडं
तूच तर उघडलीस

अन्यायाविरुद्ध तूच उभा राहहलास
स्त्रीमुक्तीसाठी अगे्रसर राहहलास
नतचा भक्कम आधार झालास
पुरूर्ष म्हणून िेगिेगळया रूपात
मला सतत भेटत राहहलास...

तुझ्या कणखरपणाच्या मागे
लपलाय एक हळिा अशू्र

दःुखातही तू ढळू देत नाहीस तो
घराचा एक अनशभवर्षक्त कणा आहेस तू

“नतचं” असणं तुझ्यामुळे खुललं
ककतीतरी नात्यांनी बहरलं
ती आई होते प्रसििेदनेतून

तेंव्हा तू बाप होतोस जबाबदारीतून

तुझ्या “पुरुर्ष” असण्याच्या किचाने
तुझ्या भािनांचे बळी पडतात

माझ्या पूणित्िाचे रस्ते
तुझ्यापािीच येऊन थांबतात

पुरूर्ष म्हणून िेगिेगळया रूपात
मला सतत भेटत राहतात

कधी भेटतात नात्यांतून
तर कधी तुझ्या तत्िांतून...

पुरूर्ष म्हणून िेगिेगळया रूपात
मला सतत भेटत राहहलास!!

* सौ. गौरी गोगटे*
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हटळक बब्रजच्या शसग्नलिर हात दाखित
धाित रस्ता ओलाडंणारी शभत्री दादरकर
ते मस्कतच्या सबुक रस्त्यांिरून “गाडी
दौडिणारी" हा माझा प्रिास अनतिय
मनोरंजक आहे. तोच मी आज या
लेखाद्िारे तुमच्यापढेु मांडण्याचा प्रयत्न
करणार आहे.
दादरमधला मलुगा िोधणारी मी.... "मी
आणण माझं दादर"..... मला समजलंच
नाही कधी परीकथतेल्या राजकुमारासारखा
माझा भािी निरा मस्कतहून आला आणण
मला घेऊन गेला. मस्कतला गेल्यािर
सिाित पहहली खटकलेली गोष्ट्ट म्हणजे
नतथे साििजननक िाहतूक नाही..... खूप
मोठा धक्का होता हा ! सगळयांचा प्रिास
टॅक्सी ककंिा स्ितःची गाडी यािर
अिलंबनू ! घरात श्जतकी माणसं इतक्या
गाड्या इथे बऱ्याच लोकाकंडे ! दसुरी
विर्चत्र गोष्ट्ट म्हणजे १०० - १२०
ककलोमीटर प्रनत तास हा िेग इथे अगदी
रुळलेला ककंिा अंगिळणी होता.

सरुूिातीला दोन हदिस तर मला गाडीत
नियािच्या िजेारी बसायला ही भीती
िाटत होती. रस्ते खपू मोठे आणण छान
असल्यामळेु नतंर मजा यायला लागली.
निरोजी हदिसभर ऑकफसमध्ये....
माझ्यािी बोलायला कोणीच नाही, टीव्ही
बघनू डोळे दखुायच,े सगळया नव्या
पाककृती राय करून झाल्या, "नंतर
िाचयूा" म्हणून ठेिलेली पसु्तक ही िाचनू
झाली चार महहन्यात ! आता मात्र प्रचंड
कंटाळा यायला लागला. बरेच इंटरव्ह्यू
हदल्यानतंर अचानक दोन-तीन महहन्यांनी
एका कंपनीकडून ननिड झाल्याचा कॉल
आला, तेव्हा मला अक्षरि: आकाि ठेंगणं
िाटायला लागलं आणण काहीही न
विचारता होकार कळिला ि सेशलब्रेिनच्या
आईसक्रीमिर ताि मारला ! माझं निीन
ऑकफस घरापासनू पंचिीस ककलोमीटर
लांब होतं. अपॉइंटमेंट लेटर घ्यायला
जायचे होते. मी िरूपणे टॅक्सीने जाईन
म्हटले आणण
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ननघाले. एक-दोन अरेबबक िाक्य पाठ
केली. एक टॅक्सीिाला येतो म्हणाला. मी
बसले. एक शसग्नल गेल्यािर त्याने िळुन
गाडी थांबिली आणण मला म्हणाला
"माफी.... मी नाही येऊ िकत." मी
चपुचाप खाली उतरले. निऱ्याला कॉल
केला, "आता काय करू?" तो म्हणाला "तू
नेमकी कुठे आहेस ते सागं." झाली ना
पंचाईत ! आमचा भगूोल, हदिा
सगळयांिीच ३६ चा आकडा ! मला
सांगताच येईना मी कुठे आहे.... आता
मला घाम फुटला. रस्ताही धड माहीत
नाही, निरा येऊ िकत नव्हता, काही सांगू
िकत नव्हता .... तिेढ्यात तो म्हणाला
रस्त्यािरून कोणी इंडडयन चालत असेल
तर त्याला विचार ऑकफसच्या हदिचेी
टॅक्सी कुठे शमळेल ते ! माझं निीब
चांगलं म्हणून त्या हदििी किीबिी
पोचले आणण आले. ऑकफस सरुू
झाल्यािर मात्र रोज ५०ककलोमीटरचा
प्रिास घडू लागला आणण ऑकफसच्या
कामापेक्षा तोच जास्त त्रासदायक िाटू
लागला. टॅक्सीिाल्यांचे काही खरं
नसायचं, ते पढेु बसायचा आग्रह करायच,े

फॅशमली कुठे आहे, मलंु आहेत का असल्या
नसत्या चौकिा करत बसायच.े कधीकधी
निरा आणायला ि सोडायला यायचा, पण
रोज नाही. काही िेळा सहकाऱ्यांकडून
शलफ्ट घेतली. आमच्या ऑकफसमधल्या
ओमानी बायका पसेै घेऊन स्ितः सोबत
सहकाऱ्यांची ने-आण करतात असं
कानािर आल.ं तहेी पाहू म्हणून एका
ओमानी सहकारी बाई सोबत सकाळी
ऑकफसला जाऊ लागले. ती ठराविक िेळी
हायिेला यायची. दोन-तीन हदिस ठीक
िाटल.े चौथ्या हदििी अजब प्रकार

पाहहला. ही बाई गाडी चालिताना
मस्कारा लाित होती, शलपश्स्टक सारखी
करत होती – अहो चक्क मेकअप करत
होती आणण त्या महहन्याचे पढुचे सगळे
हदिस मी जीि मठुीत घेऊन बसले
नतच्या गाडी आणण नंतर कानाला खडा
लािला की परत या बाईच्या गाडीत
बसायचं नाही. या सगळयातून एक लक्षात
आलं की स्ितःिर अिलंबनू राहणं हाच
उत्तम मागि आहे. त्यामळेु नीट रेनरकडून
शिकण्याचा विचार पक्का झाला आणण
आमचं रेननगं सरुू झालं. सकाळी सहा ही
रेननगंची िळे ठरली. सरुूिातीचे दहा-पंधरा
हदिस मोहम्मदसर यायच.े सीटबेल्ट
लािणे, साईड शमरर ऍडजेस्ट करणे, सीट
ऍडजेस्ट करणे, श्स्टअररगं अनलॉक करणे,

इंडडकेटर आणण िायपरमध्ये गडबड न
करणे असे आठिड्याभरात अंगिळणी
पडले. मग आम्ही मखु्य रस्त्यािर जाऊ
लागलो. एकदा असेच चाललो होतो. स्पीड
असेल तािी पन्नास – साठ ककलोमीटर.
अचानक सर म्हणाले "Gib पेरोल".........
मी बािचळले.....पेरोल संपले की काय! !
आता काय करू?? मी गोंधळून सराकंडे
पाहू लागले. ते आरामात मोबाईल बघत
होत.े दोन शमननटांनी परत "Gib पेरोल".....
मला कळेचना ! मग त्यांनी स्ितःचे
कंरोल िापरून गाडी िेगात
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हाकली तेव्हा डोक्यात ट्यबू पेटली. Gib

पेरोल म्हणजे िेग िाढि !

महहन्याभराने राणीसारखी गाडी यायला
लागली – म्हणजे मी एकटी असेन
रस्त्यािर तर मस्त चालिता यायला
लागली... पण दसुरी गाडी हदसली की
मला घाम फुटायचा. मग सरांनी त्याचं्या
बायकोकडे माझं रेननगं सोपिलं. आता ती
मला दपुारी रॅकफकमध्ये घेऊन जायला
लागली. Lane मधनू हळूहळू गाडी काढणे,

अंदाज घेऊन ओव्हरटेक करणं, Lane चेंज
करणं, Roundabout ला patience ठेऊन
योग्यं िळेी झपकन गाडी काढणे, आणण
सिाित महत्िाचं – पाककंग करणं.....
हळूहळू जमत होतं तस.ं... २ महहन्यांनी
माझ्या रेनरला विविास बसला की आपण
आता टेस्ट देऊ िकतो. मस्कतमध्ये
ड्रायश्व्हंग टेस्ट म्हणजे खूप अिघड प्रकार
असतो. बायका ऑटोव्हेईकलिर देऊ
िकतात टेस्ट, पण परुुर्षांना मॅन्यअुल
मोडिरच द्यािी लागते टेस्ट. रॉयल
ओमान पोलीस (आरओपी) ही टेस्ट
घेतात. ते अक्षरिः डोळयात तेल घालनू
तुम्हाला कसं नापास करता येईल हे
पहात असतात. अगदी मदु्दामनू सीट
बेल्ट न लािणे आपण सागंतोय का
पाहणे असे प्रकारही झालेले आहेत
ज्यामळेु लोक ड्रायश्व्हंग टेस्ट नापास
झालेले आहेत. पहहल्या टेस्टला मी खूप
नव्हिस झाल.े खूप चकुा झाल्या. ररझल्ट
अथाितच - नापास. अजून पॅ्रश्क्टस केली,
स्ितःलाही आत्मविविास आला आता. या
िेळेला पाककंगने मार खाल्ला – गाडी
नतरपी पाकि झाली. ररझल्ट - नापास.
असं करता करता पाच िळेा आम्ही

नापास ! आता मात्र धीर सटुत चालला.
पाचव्या नापासाच्या हदििी घरी येऊन
आईला कॉल करून अधाि-पाऊण तास
आमच्या गंगा-यमनुा......... माझी रेनर
पण म्हणाली आपण एकत्र पॅ्रश्क्टस करतो
तेव्हा एकदम छान चालितेस तू !
पोशलसांसमोर काय होतं तुला ? तरीहे
पोलीस खूप मिाळ हदसतात.... आपल्या
पोशलसांसारखे नाही – पाहताच गाळण
उडले असे.. आईनी समजािलं, निऱ्याने
समजािले, रेनरने समजािलं – तू स्रेस
घेऊ नकोस पोशलसांचा. फक्त योग्य
चालिायचं एिढेच डोक्यात ठेि. सहाव्या
प्रयत्नाला मनाची पणूि तयारी केली कक
यािेळेला नक्की शमळायला हिा
लायसन्स. फोकस ठेिनू गाडी चालिली,
अश्जबात चकू केली नाही आणण टेस्ट
संपत आली.... मी अिा आनंदात
असताना मनकिड्या पोशलसाने माझ्या
आनंदािर विरजण घालायचा कट केला
आणण मदु्दाम, अमाप पाककंगची जागा
असतानाही मला दोन गाड्याचं्यामध्ये
कटटूकट पाककंग करायला सारं्गतले – ते
सदु्धा ररव्हसि पाककंग.... ररझल्ट
तुम्हाला कळलाच असेल - नापास. अखेर,

माझ्या सातव्या प्रयत्नात माझी श्जद्द,

मनिक्ती, निीब, देिाची साथ, आरओपीची
मजी, माझ्या रेनरचं निीब असं सगळं
जुळून आलं आणण मी टेस्ट पास झाले.
घोडं ( घोडी ) गंगेत न्हालं एकदाचं !

-- सौ. संजीिनी फडके.

४३



४४

अलका ढिळे.

आशिर्ष सभेुदार.

गोपाळ सतुार.
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मंजुनाथ प.ै

रोहन सळेु.

आशतुोष परांजपे.



ननसगि सौंदयािने िढेलेले असे ओमान.
सरुुिातीला इथे आल्यािर फारसे आिडले
नव्हते पण जेव्हा मस्कत िहर आणण
आजबूाजूची िहर, लहान लहान स्थळे
यांची भ्रमंती सरुु झाली तेव्हा जाणिले
ओमान म्हणजे ननसगािची ककमया आहे.
विविध सुंदर हहरिगेार उद्यान,े बरुुज,

िादी, स्िच्छ समदु्रककनारा, िाळिंट, उंच
पिितरागंा, शििाय िशैिष्ट्ट्यपणूि
स्थापत्यिास्त्राने नटलेले रॉयल ऑपेरा
हाऊस, म्यणुझयम, राजिाडे यांनी समदृ्ध
असा हा देि. ओमान हा देि अरब
राष्ट्रांमधील आग्नेय कोपऱ्यात िसलेल्या
सुंदर नसैर्गिक अर्धिासांचे आयोजन
करतो. इथे उंच इमारती नाहीत मोठ-मोठे
मॉल्स नाहीत पण ह्या देिाने - येथील
िहरांनी त्यांची संस्कृती जपली आहे हे
जाणिते.
एका बाजूला सुंदर स्िच्छ समदु्रककनारे
आणण दसुऱ्या बाजलूा डोंगर, पिितांच्या
रांगा, िाळिटें अिा ननसगि सौंदयािने
मढलेला असा हा देि. ह्या देिात उंच
पिितांिरसदु्धा िहरं िसलेली आहेत.
डोंगर-

दरीतून िळणदार सुदंर रस्ते हे देखील
आकर्षिणाचा एक भाग आहे. येथील प्रत्येक
हठकाण प्रके्षणीय आणण लोभस असे आहे.
असेच येथील काही प्रेक्षणीय स्थळांचे
सौंदयि मी काही छायार्चत्रणातुन तर काही
र्चत्रकलेच्या रंगसंगतीत रेखाटले आहे.
१) िादी बानी खाशलद (Wadi Bani

Khalid)

“िादी” या अरबी िब्दाचा अथि मराठी
भार्षते “दरी” असा आहे. िादी बानी
खाशलद हह ओमान मधील प्रेक्षणीय
स्थळांपकैी सिाित प्रशसद्ध िादी आहे.
ह्या िादीमध्ये िर्षिभर पाण्याचा
खळखळून प्रिाह सरुु असतो. ह्या िादीने
भौगोशलक क्षेत्र म्हणून सखल प्रदेि आणण
“अल हजर” पििताचं्याजिळ मोठा भाग
व्यापला आहे.
ह्या िादीचे िशैिष्ट्ट्य म्हणजे "काहफ
मकाल" समाविष्ट्ट आहे. हे ओमानच्या
पिेूला, सरू आणण मस्कत भागात आहे.
िादी म्हणजे सुंदर हह जागा िाळिंटातील
सुंदर दृवयांसाठी आणण खोल नीलमणी
पाण्याच्या नसैर्गिक झरे ह्यासाठी प्रशसध्द
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आहे. हे एक उत्तर िरककया: प्रातंातील
विलायतीपकैी एक ननसगि पयिटन हठकाण
आहे. त्यात तलाि, मॅकील गुहा आणण
गाि,े हिर उद्यान, अल औिेना ककल्ला
आणण सोनेरी िाळू यांचा समािेि आहे.

२) बबमा शसकं होल (Bimah Sinkhole) :

हे ओमान मधील सिाित प्रशसद्ध प्रेक्षणीय
स्थळ आहे. हे ओमानमध्ये सरू आणण
तीिी महामागाििर िसलेले आहे.
शसकंहोल हे नसैर्गिकररत्या तयार झाले
आहे. यातील पाणी हहरिे ननळे रंगाचे
असनू हे तलािा प्रमाणे २०मीटर खोल
आहे. इशिब आणण बबमाच्या या
ककनारपट्टीच्या िहरांमध्ये बबमा शसकं
होल आहे.
जशमनीमधील अंतगित विघटनामळेु
पषृ्ट्ठभागाचा थर कोसळून बबमा शसकं
होल तयार झाले आहे. परंतु येथील
लोकांचे म्हणण्यानसुार आकािातून उल्का
/ तारे कोसळून ह्या जशमनीिर शसकं होल
तयार झाले आहे. बबमा शसकं होल हे एक
नसैर्गिक असल्याने छोट्या भशूमगत
बोगद्याद्िारे समदु्रािी जोडलेले आहे.
त्यामळेु तेथील पाणी ताजे पण खारट
आहे. ह्यामध्ये खूप लहान लहान

मासे आढळतात. शसकं होल खूप खोल
असल्यामळेु डायविगंसाठी खूप रोमांचक
आहे.

3) ररयाम इंसेन्स बनिर (Riyam Incense

Burner)

ररयाम पाकि – मत्रा: कॉननििच्या पिेूकडील
भागात हहरिगेार ररयाम पाकि आहे. ह्या
उद्यानाचे िशैिष्ट्ट्य म्हणजे हे दोन
डोगरांच्या पायथ्यािी आहे. नयनरम्य
िातािरण आणण आकर्षिक रचना हह या
बगीचाची िशैिष्ट्ट्य आहेत. हे उद्यान
जुन्या मस्कतला िहरािी जोडत.े समोरच
सुंदर समदु्रककनारा, मत्रा: बाजार अरबी
भार्षते ह्याला “मत्रा: सखू” म्हणतात. ह्या
उद्यानापासनू जिळच सरुु होणाऱ्या
पिितांमधनू सी३८ मागि रेककंगसाठी जातो.
बरुुज ह्या उद्यानाचे िशैिष्ट्ट्य आहे.

ह्या उद्याना जिळील भव्य, सिुोशभत
धपू बनिर आहे. त्याचे नाि द फँ्रककंसन्स
बनिर ककंिा माबखारा असे आहे. ह्यालाच
लोबान बनिर असेही म्हणतात. धपू
जाळणाऱ्या उपकरणाचे प्रतीक असलेले हे
ररयाम मेमोररयल ओमानच्या २०व्या
राष्ट्रीय हदिसाच्या सन्मानाथि बांधण्यात
आलेल

ररयाम इंसेन्स बनिरबबमा शसकं होल
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राजधानीतील प्रनतश्ष्ट्ठत रचनापंकैी एक
आहे. ह्या उद्यानाच्या आजूबाजूचे दृवय
समदु्र आणण जुन्या िहराची दृवये
खरोखरच मनमोहक आहेत.

४) अल सिादी समदु्र आणण ककल्ला (Al

Sawadi Beach & Fort ) -

ओमानच्या उत्तर ककनाऱ्यािरील मस्कत
आणण सोहारमध्ये हा समदु्र ककनारा
पयिटकांचे मखु्य आकर्षिण आहे. हा समदु्र
ककनारा बराच लांब आणण रंगीबरंेगी
िंखशिल्प रर्चत आहे. हे हठकाण
पयिटकांना स्नॉकि शलगं आणण डायविगंसाठी
उत्तम आहे.
ह्या जागेचे िशैिष्ट्ट्य म्हणजे समदु्रामध्ये
ककल्ला (Fort) आहे. इथे पयिटक बोटीने
जाऊ िकतात ककंिा कमी भरतीच्या
िेळेस चालतही जाऊ िकतात.
हा ककल्ला चढण्यासाठी सहज आणण सोपा
आहे. साधारण अधाि तासात आपण ह्या
ककल्लािर जाऊ िकतो. ह्या
ककल्ल्यािरून समदु्र आणण आजूबाजूचा
पररसर अनतिय सरेुख हदसतो. समदु्राच्या
लाटांमध्ये हा ककल्ला िर्षािनिुर्षे उभा आहे.
येथनू सयूोदय आणण सयूािस्त अनतिय

मोहक हदसतात. अिी हह रम्य जागा
ओमानचे एक िशैिष्ट्ट्य आहे.

……………… सौ. दीपा शभडे

ररयाम पाकि

अल सिादी ककल्ला
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संपादकीय
मस्कत मधील तमाम मराठी जनांसाठी
गौरिाचा आणण अशभमानाचा विर्षय आहे.

मराठी लोकांना त्यांचे हक्काच,े मातभृार्षिेी
नाळ जोडणारे व्यासपीठ शमळिनू देणे,

मराठी संस्कृती, परंपरा, सण, उत्सि,

इत्यादीचं्या माध्यमातंून मराठी माणसाचे
मराठीपण जपनू ठेिणे, अवया उद्देिाने
१९८० साली मस्कत मराठी शमत्र मंडळाची
स्थापना झाली. आजिर अनेक सासं्कृनतक
कायिक्रम, करमणुकीचे कायिक्रम आपल्या
मराठी मंडळाने केले आहेतच, याशििाय
अनेक मराठी नाटके ककंिा शसनमेे
मस्कतमध्ये थेट पाहता यािते
म्हणूनदेखील वििरे्ष प्रयत्न केले आहेत.

मस्कतश्स्थत कलाकारांना प्रोत्साहन
देण्यासाठी स्थाननक कलाकारांना सोबत
घेऊन अनेक नतृ्य, गायन, नाटके इत्यादी
कलाकृती सादर केल्या आहेत. छोट्या
दोस्तांसाठी "बालकंुज" या उपक्रमातंगित
बालगोपाळाचं्या कलागुणांना मंडळाने
नेहमीच प्रोत्साहन हदले आहे. स्त्रीिगािसाठी
वििरे्ष कायिक्रमांचे आयोजन करण्यासाठी
______ अनेक उपक्रमांसह अव्याहतपणे
सरुु आहे. ओमानमधील सषृ्ट्टीसौंदयि
हटपता हटपता अनेक होतकरू
छायार्चत्रकारांना प्रोत्साहन आणण
मागिदििन शमळािे या उद्देिाने
"रंगप्रनतमांच"े हा उपक्रम मंडळातंगित सरुु
आहे. मराठी िाचक प्रेमींसाठी
"साहहत्यसहिास" अंतगित विविध विर्षयांची
आणण लेखकांची समुारे २०० पसु्तके
उपलब्ध आहेत.

याच "साहहत्यसहिास" उपक्रमातंगित
प्रथमच हदिाळी अंक तमु्हा िाचकांसाठी
उपलब्ध करून द्यािाया उद्देिाने
"मस्कतरंग" हदिाळी अंकाच्या संकल्पनेने
आकार घेतला.
समुारे १९८० च्या दिकात आपल्या

मंडळाने अनेक महहने हस्तशलणखत
प्रकाशित केले, ज्यात त्यािळेच्या अनेक
विभवूर्ष उत्स्फूतिपणे आपला सहभाग
नोंदित होत्या. विविध प्रकारचे लेख,

कविता, र्चत्र, मंडळाच्या उपक्रमांची
माहहती, लोकांपयतं पोहोचविण्यासाठी या
हस्तशलणखतांचा खूपच छान उपयोग
झाला. या हस्तशलणखतांचा ठेिा आपल्या
मंडळाने जपनू ठेिला आहेच पण
त्याकायािला पनुरुजीिन देण्यासाठी,
"मस्कतरंग" याच हस्तशलणखताच्या नािाने
या िर्षांपासनू हदिाळी अंक सरुु करण्याचा
संकल्प आम्ही पणूि करीत आहोत. या
अंकातील सिि लेख, कथा, कविता, हे सिि
आपल्याच मस्कतश्स्थत बंध-ूभर्गनींनी
स्ितः शलहहलेले आहेत, याची िाचकांनी
नोंद घ्यािी.
तसेच या अंकाचे मखुपषृ्ट्ठ अपणाि देिमखु
यांनी साकारले आहे. मराठी माणसाच्या
श्जव्हाळयाचे विर्षय आणण ओमानच्या
मातीिी एकरूपता दाखिणारे हे मखुपषृ्ट्ठ
खूपच कल्पक म्हणािे लागेल. तर
मलपषृ्ट्ठ आणण अंकाच्या पानांमधील सुंदर
रेखार्चत्रे अश्विनी केळकर याचं्या
कंुचल्यातून साकारली गेली आहेत. या
सुंदरकलाकृतींसाठी यादोघींचे मनःपिूिक
आभार.

तर मंडळी हा हदिाळी अंक तुम्हाला कसा
िाटला? त्यात कोणत्या प्रकारच्या
सधुारणा भविष्ट्यात तमु्हाला अपके्षक्षत
आहेत? इद्यादी अशभप्राय सोबत हदलेल्या
ई-मेलिर जरूर कळिािेत. तुमचे अशभप्राय
आम्हाला पढुील उपक्रमांसाठी मागिदििन
आणण उत्साह देतील याबाबत िंका नाही.
आपला स्नेही,

संजय गोखले
(संयोजक, मस्कतमराठीशमत्रमंडळ)
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नसतेस घरी तू जेव्हा
जीि सटुका सटुका होतो
जगण्याचे फुलती धागे

िािर (सगळीकडचाच बर का ) सखुाचा होतो

नभ दाटून धनरु्ष हदसािे (इंद्रधनषु्ट्य)

आनंदत साहा होतो
ही धरा प्रफुश्ल्लत होते

(आणण ) ग्लास हा ओला होतो

येतात शमत्र दारािी
आनंदनू ठोकती मांडी
णखडकीिी थबकुन िारा
डोळेच शमटुनी तो जातो

मजिर (जोरात) ओरडणाऱ्या
आठितीत्या (तुझ्या ) आरोळया

िाऱ्यािर पतंगा उडािे
मी तसाच सरैाट होतो

तू सांग सखे मज काय
मी सांगू या शमत्रांना ?

ननशमर्ष बनतो तास
या स्िातंत्रयाच्या क्षणी

मी आज परुताच मोठा झालो
मी स्ितंत्र क्षणणकच झालो
तुज िाचनू उमगत जाते
आयषु्ट्य ककती हे न्यारे

मान्यिर कविियि श्री संदीप खरे यांची क्षमा
मागतो ि त्यांच्या “नसतेस घरी तू जेव्हा” या
गाण्याचे विडबंन सादर करतो. हे माझे पहहले
विडबंन माझे िडील लेखक विडबंनकार कै.

अविनाि बापूराि भोमे यांना अपिण करतो.
आयुष्ट्यािर खरंच बोलू काही !
कल्पना करा कक संसारात त्रस्त निरा, जेव्हा
त्याची बायको काही हदिसांसाठी बाहेर /

माहेरी जाते तेव्हा त्याच्या मनात काय
पालिी फुटत असेल ? निरा म्हणतो…

नसतेस घरी तू जेव्हा ही कलाकृती मी या कलाकृतीचे खरे(?) उगमस्थान ि माझे प्रेरणास्थान बायको (माझीच
बर का) हहलापण अपिण करतो. बायकोने धडधाकट ठेिल्यास भेटू नव्या कलाकृतीसह.

© पुण्याचे जगप्रशसद्ध (फारसे कुणाला माहहती नाहीये) कवि उन्मेर्ष अविनाि भोमे (मस्कत ओमान
ता.७एवप्रल २०२१) पुणेरी टीप: उगीच –हस्ि दीघिच्या चकुा काढू नयेत –अश्जबात दरुुस्त केल्या जाणार नाहीत.
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" तपस्िी मनस्िी सािरकरांची गौरिगाथा "

सािरकर व्यश्क्तमत्ि हे न सािरता येणारं,

कल्पनेला ज्यांच्या झळके कतुित्िाची झालरं....|| १ ||

त्यागाला सीमा नाही त्यांच्या योजनेंचा विस्तारं
जेिढे ते सकू्ष्म, व्याप्त ख्यानत तेिढी च जगभरं....|| २ ||

मातभृमूीसाठी केली ज्यांनी आयषु्ट्यभर तळमळं,

व्यापक होते त्यांच्या कामाचे स्िरूपआभाळं....|| ३ ||

भार्षा, धमि, िदु्धी होते ज्यांचे प्रगत विचारं,

सचुिले िब्द मराठी, विधानसभा, महापौरं....|| ४ ||

विधानभिन, गं्रथालय, मराठी िब्द जरी ते देती,
उठतात कािाद लािायला त्यांचा फोटो िा मतूी....|| ५ ||

निरस माहहतआहेत सििसाधारण जनतेला,
देिपे्रमाचा दहािा रस सािरकरांनी सांर्गतला....|| ६ ||

ऐकून जन्मठेप शिक्षा, आजही अंगािर काटा येतो,
सोसनुसदु्धात्यांना भारत रत्न द्यायला विरोध का होतो....|| ७ ||

प्यायला तरी स्िच्छ पाणी असािे गरज िाजिी िाटत,े

काळयापाण्याची १४ िर्षे उन्हाच्या ककरणालाही मकुते....|| ८ ||

बायको यमनुाबाईंचा त्याग भरल्या संसारी थोर होता,
पक्ष्यांपेक्षा िेगळा अनेक कुटंुब िसिण्याचा ध्यास मनी होता....|| ९ ||

आहद का अनंत, लढा तरी कसा ि ककती काळ सोसािा,
स्िराज्याचा सयूि क्षक्षनतजेिर नाही, ककंतु डोक्यािर हदसािा....|| १० ||

आपवत्त, घटनाचक्र किी कफरतात जिळून अनभुिली,
समथि, शििाजी पापण्यात प्राणआणून स्मरली....|| ११ ||

िीराची ह्या अनेक नािे त्यागी, तेज, तकि , धयैिमतूी,
तीर,तलिार ह्या लहान उंचीची महान असे कीती....|| १२ ||

ठेंगणे केले आकाि,िब्दातील िौयि रक्तात खिळल,े

धन्य ह्या तपस्िी िीरासमोर मतृ्यहूी ओिाळले....|| १३ ||

िब्द कमी पडतील कहाण्या अनेक रहातील सांगण्याच्या,
गाऊ ककती गौरिगाथा या इनतहासकार लढियै्याच्या....|| १४||

सौ ि ंदा विनायक जोशी
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चाळीच्या घरातील दोन खोल्यांपकैी एक
खोली त्याने मला राहायला हदली होती.
रोज कॉलेजमधील अभ्यास आणण घरी
मामीला घरकामात मदत यात पाहहलं िर्षि
कसं ननघनू गेले कळलंच नाही. पहहल्या
िर्षीच्या ररझल्टच्या आदल्या हदििी
मलुीचे कौतुक करायला खास माई आणण
अण्णा मुंबईला आले होत.े"हे काय अण्णा
आत्ताच पेढे आणलेत? ररझल्ट तर उद्या
आहे." मी थोडी गम्मत करत म्हणाले.

त्यािर "काय बबिाद त्या प्रोफेसरची तुला
नापास करील ... तसा दमच भरून आलो
आहे त्यास ... आणण हो पेढ्याचं म्हणिील
तर तुमच्या मुंबईत आपल्या गािासारखे
िदु्ध खव्याचे पेढे शमळणार आहेत होय?

म्हणून खास त्या अभ्यंकराला सागंून
बनिनू घेतले आहेत मी हे पेढे.""तर तर
त्या अभ्यंकर हलिायाच्या मानगुटीिर
बसनूच दधू आटिलेत नाही का?" माईने
लगेच कोटी केली आणण एकच हिा
वपकाला. बऱ्याच हदिसांनी अण्णा आणण
माईला भेटल्याने मला झालेला आनदं
डोळयािाटे बाहेर येऊ पाहत होता पण मी
तो आिरला. डोळयाच्या कडा ओल्या
झालेल्या पाहून माईने प्रेमाने जिळ घेतले
आणण लाड केले. तो अख्खा हदिस इतका
छान गेला की दसुऱ्या हदििीच्या
ररझल्टचा ताण जराही मनाला शििला
नाही. रात्री तर मी, माई, अण्णा, मामा,
मामी आणण संतोर्ष, प्रेरणा (मामाची मलेु)

आम्ही सिांनी शमळून खूपखूप धमाल
केली गप्पा मारल्या, जुन्या आठिणी
ताज्या केल्या. त्याच गुंगीत झोप केव्हा
लागली कळलेच नाही.

दसुऱ्या हदििी ररझल्टसाठी म्हणून
कॉलेजला जायच्या आधी सिाचं्या पाया

पडून आिीिािद घेतला आणण ननघाले.

लिकरात लिकर ररझल्ट बघण्याची ओढ
लागल्यामळेु मतै्रीणीना भेटून जमेल
नततक्या लिकर आमही सििजणी
कॉलेजला पोहोचलो. नोटीस बोडिभोिताली
गदी होतीच पण त्यातून मागि काढत मी
आणण माझी मतै्रीण अननता नोटीस
बोडािच्या जिळ जाऊन पोहोचलो.
अननताचा नंबर नतला चटकन िोधता
आला, ती ६८% शमळिनू पास झाली होती.
माझ्या मनाची धाकधकू िाढत होती.
तेिढ्यात माझ्या बाजूलाच असलेल्या
मलुांच्या एका घोळक्यातून मोट्ठयाने
कल्लोळ झाला. जल्लोर्षाच्या त्या
मोठमोठया आिाजानंी िजेारीच उभ्या
असलेल्या माझे कान ककटले. अभयssss

अभयssss अवया घोर्षणा ऐकू आल्या.
कल्लोळ थांबायचं नाि घेत नव्हता आणण
त्यात माझा नंबर मला बोडाििर सापडनेा.
एका बाजूला हा गोंगाट आणण दसुऱ्या
बाजूला ररझल्टच टेन्िन, त्यामळेु थोडी
िांतता शमळािी या हेतूने माझ्या आतून
आपोआपच एक मोठठा ध्िनी बाहेर
पडला "गप्पबसाsssss". गोंगाटाच्या
आिाजािर आिाज चढिनू एिढ्या जोरात
कोण बोललं हे बघण्यासाठी तो मलुांचा
घोळका आणण आसपासची सििच मलंु
माझ्याकडे बघू लागली. एका क्षणात तेथे
ननरि िांतता पसरली. पण ती िातंता
क्षणाधाित भंग पािली आणण एक उंचपरुा
देखणा, रुबाबदार चहेरा समोर आलाआणण
म्हणाला "सॉरी मॅडम, आमच्या गोंगाटामळेु
तुम्हाला त्रास झाला ..खरंच सॉरी" त्यािर
कोणतीही प्रनतकक्रया न देता मी पनु्हा
माझा नंबर िोधण्याच्या कामात गुंतले.

लगेचच माझा नंबर सापडला - 'Roll No.
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756 - ८२% Marks". हे िाचनू माझा आनदं
गगनात मािेना अननताला घट्ट शमठी
मारून आनदं व्यक्त केला आणण कधी
एकदा अण्णांना ररझल्ट सागेंन असे
झाल.े त्या आनंदाच्या भरात आम्ही
कॉलेजच्या बाहेर पडत असताना, एका
मलुाने मध्येच िाट अडिली आणण
म्हणाला "मगािी घडलेल्या प्रकाराबद्दल
खरंच पनु्हा एकदा सॉरी आणण ८२% गुण
शमळिल्याबद्दल अशभनंदन". त्यािर मी
फक्त "Thank You" म्हटलं आणण पढेु
चालू लागले.

लगबगीने घरी पोहोचल्यािर माई आणण
अण्णांनाही आनंद िाताि सारं्गतली आणण
मग त्यांचाही हर्षि गगनात मािेना.
अभ्यंकरांचे पढेे वपििीतून बाहेर आले
आणण सिांनी ते एकमेकांना भरिनू
आनंद साजरा केला. मामीने दपुारच्या
जेिणात खास परुणपोळीचा बते केला
होता. सिांनी आग्रह करकरून मला
परुणपोळया िाढल्या. नेहमीपके्षा जास्तच
जेिण झाल्यामळेु िामकुक्षी घेणं
अपररहायि होतं. आडिं पडल्यापडल्या
माझा डोळा लागला. सहसा मला दपुारच्या
झोपते स्िप्न पडत नाहीत एिढाच काय
तर रात्री पडलेली स्िप्न लक्षात ही राहत
नाहीत, पण त्याहदििीचे स्िप्न इतक्या
िर्षांनी मला अजूनही स्पष्ट्ट आठिते आहे.

धकु्याने गढून गेलेल्या िाटेिर छान
गुलाबी रंगाचा ड्रसे घालनू मी बागडत
होते आपल्याच तंद्रीत पदलाशलत्य करत
होते आणण अचानक समोर तो आला. हो
तोच सािळा रंग, राजबबडंं व्यश्क्तमत्ि,

झपुकेदार केस, आकािी रंगाची छटा
असलेला त्याचा िटि. हळूहळू तो माझ्या
जिळ येत होता. मागून अजूनही अभय

sssss अभय sssssss अवया हाक ऐकू येत
होत्या. तो जिळ आला आणण म्हणाला ...

"अशभनंदन". मी ....आणण पढेु मी काही
बोलणार इतक्यात अण्णांनी मला झोपतेून
उठिलं आणण माझं स्िप्न भंग झालं.

मामाच्या चाळीत एव्हाना माझ्या
ररझल्टची बातमी पोहोचली होती िजेारचे
काकाकाकू अशभनंदन करण्यासाठी येत
होत,े अण्णा आणण माई सिांिी अगत्याने
बोलत होत,े मी ही हसत हसत सिाचं्या
अशभनंदनाचा स्िीकार करत होत,े पण
माझं र्चत्त अजूनही त्या स्िप्नाच्याबाहेर
आलं नव्हतं. पण असं का? या प्रवनाचे
उत्तर सध्या तरी माझ्याजिळ नव्हत.े

अवयातच तो हदिस संपला आणण दसुऱ्या
हदििी पढुील िर्षीच्या ऍडशमिनसाठी मी
पनु्हा कॉलेजला गेले.

आज मला कॉलेज नव्याने हदसत
असल्याचे जाणिल,े कॉलेजची इमारत
आणण भोितालचे िकृ्ष माझ्याकडचे पाहत
आहेत असा भास मला होत होता. नजर
रस्त्यािर णखळली होती पण नतचा कसला
तरी िोध सरुु होता. काय होत आहे हे?

आणण अखेर ही सिि तगमग थांबली तेव्हा
अभय माझ्यासमोर उभा होता. माझ्या
मनातील स्पंदने थाबंल्याचा मला भास
झाला. आम्ही त्यानंतर एकमेकांना भेटत
राहहलो एकमेकांची मनं जाणून घेण्याचा
प्रयत्न केला. स्िभािाने अत्यंत मदृू
असणाऱ्या अभयिर कधी मी मनापासनू
प्रेम करू लागले माझे मलाच कळले नाही
नंतर कॉलेजची पढुची २िर्षे किी संपली
काही कळलेच नाही.
आता खरा प्रवन होता घरी अण्णा आणण
माईला माझ्या भािी जोडीदाराबद्दल कसे
सांगणार? अण्णांना मी जेव्हा माझ्या
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जोडीदाराबद्दल पहहल्यादंा सारं्गतले
तेव्हाच प्रसंग डोळयासमोर नाहीनाही
म्हणत उभा राहहला. कॉलेज संपल्यािर
नोकरी सरुु करण्या आधी मी, माई आणण
अण्णांसोबत गािी होते तेव्हाचा हा प्रसंग
माझ्या आयषु्ट्यला अनपेक्षक्षत आणण
भलतीच कलाटणी देऊन गेला.
नेहमीप्रमाणे रात्रीचे जेिण झाल्यािर मी
आणण अण्णा चांदण्या रात्रीत
रातककड्याचं्या आिाजाची भार्षा समजािनू
घेत ननिःब्दपणे एकमेकांिी मकू संिाद
साधत होतो. पण मला जे त्यांना सागंायचे
होते ते व्यक्त करण्यासाठी रातककड्यांची
भार्षा उपयोगाची नव्हती. आणण तसहेी गेले
िर्षि दीडिर्षि अण्णा माझ्यािी पिूीसारखे
मनमोकळेपणाने बोलत नाहीत याची
जाणीि मला झाली होती. त्यामागचे
कारण माहहत नव्हते आणण ते जाणून
घेण्याचा मी प्रयत्न केला नाही. कारण
त्याच दरम्यान मीही माझ्या
अभयसोबतच्या नव्या आयषु्ट्यात गुंतत
होत.े िांततेची कोंडी फुटािी म्हणून
अण्णांना मी प्रवन केला, "अण्णा एक
विचारायचं होतं... " "बोल बाळ काय
विचारायचं आहे?" मी थोडी गांगरले "अं
खरं तर एक सागंायचं होतं... " घिातील
आिढंा र्गळत मी मनाची तयारी करत
होत.े िब्दांची जुळिाजुळि किी करािी हा
यक्ष प्रवन समोर होता. अण्णा काहीच
बोलले नाहीत त्याचं्या मांडीिर असलेलं
माझं डोकं त्यांनी अलगत बाजूला ठेिलं
आणण झोपाळयािरून उठत ते म्हणाले
"समुन, मी तुला लहानपणापासनू लाडाने
ठकी म्हणत आलो याचं कारण तुला
ठाऊक आहे का?" "नाही", मला काहीच
कळेना, मला काही तरी सागंायचं होतं

आणण अण्णांनीच बोलायला सरुुिात केली
होती. हे मला अनपेक्षक्षत होतं. "ठकी”
म्हणजे चोरी करणारी आणण
जन्मल्यापासनू तू माझे हृदय चोरून
स्ितःच्या ताब्यात ठेिलं होतंस. म्हणून तू
माझ्यासाठी ठकी होतीस. "अण्णा होतीस
म्हणजे ? आता नाहीये का मी तमुची
ठकी?"

माझ्या या प्रवनाकडे साफ दलुिक्ष करून
त्यांनी त्यांचे बोलणे सरुूच ठेिले. "जस-

जिी तू मोठी होत गेलीस तस-तसा, तू
माझ्या एकएक इंहद्रयािर ताबा घेत
गेलीस. तुझ्या डोळयांनी मी जग पाहू
लागलो, तुझ्या बोबड्या बोलांनी बोलू
लागलो, तुझ्या दडूुदडूु पािलांमध्ये
ककत्येकदा मी अडखळून पडलो, नंतर
िाळेत जाऊ लागल्यािर तू मला एकएक
गोष्ट्ट नव्याने शिकिीत गेलीस, अगदी
तुझ्या नकळत. त्यानंतर कॉलेजला
गेल्यािर मात्र र्चत्र बदलत आहे याची
जाणीि मला होऊ लागली. आणण मग
तसतसा मी तुझ्यात गुंतलेले माझे
एकएक इंहद्रय मी सोडिनू घेऊ लागलो.
माझ्या डोळयांनी मी जेव्हा हे जग पहहले
तेव्हा मला जाणीि झाली की आजिर मी
तुझ्या सोबत जे जग अनभुिले ती एक
शमथ्या होती. तुझ्यासारखे बोबडे बोल
बोलणे जेव्हा मी सोडून हदले त्यािळेी
मला जाणीि झाली की इतके हदिस
बोबडे बोलल्यामळेु त्या बोलण्यातील
संदेि तुझ्यापयतं कधी पोहोचलाच नाही.
तुझ्यासोबत दडूुदडूु पािलांनी चालणे
सोडून हदल्यािर मला जाणिले की तू
धािू लागली आहेस आणण मी अजूनही
दडुुदडुुच चालतो आहे. त्यामळंु तुला जेव्हा
मी िोधायचा प्रयत्न केला तेव्हा तू फार
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संपादकीय
मस्कत मधील तमाम मराठी जनांसाठी
गौरिाचा आणण अशभमानाचा विर्षय आहे.

मराठी लोकांना त्यांचे हक्काच,े मातभृार्षिेी
नाळ जोडणारे व्यासपीठ शमळिनू देणे,

मराठी संस्कृती, परंपरा, सण, उत्सि,

इत्यादीचं्या माध्यमातंून मराठी माणसाचे
मराठीपण जपनू ठेिणे, अवया उद्देिाने
१९८० साली मस्कत मराठी शमत्र मंडळाची
स्थापना झाली. आजिर अनेक सासं्कृनतक
कायिक्रम, करमणुकीचे कायिक्रम आपल्या
मराठी मंडळाने केले आहेतच, याशििाय
अनेक मराठी नाटके ककंिा शसनमेे
मस्कतमध्ये थेट पाहता यािते
म्हणूनदेखील वििरे्ष प्रयत्न केले आहेत.

मस्कतश्स्थत कलाकारांना प्रोत्साहन
देण्यासाठी स्थाननक कलाकारांना सोबत
घेऊन अनेक नतृ्य, गायन, नाटके इत्यादी
कलाकृती सादर केल्या आहेत. छोट्या
दोस्तांसाठी "बालकंुज" या उपक्रमातंगित
बालगोपाळाचं्या कलागुणांना मंडळाने
नेहमीच प्रोत्साहन हदले आहे. स्त्रीिगािसाठी
वििरे्ष कायिक्रमांचे आयोजन करण्यासाठी
______ अनेक उपक्रमांसह अव्याहतपणे
सरुु आहे. ओमानमधील सषृ्ट्टीसौंदयि
हटपता हटपता अनेक होतकरू
छायार्चत्रकारांना प्रोत्साहन आणण
मागिदििन शमळािे या उद्देिाने
"रंगप्रनतमांच"े हा उपक्रम मंडळातंगित सरुु
आहे. मराठी िाचक प्रेमींसाठी
"साहहत्यसहिास" अंतगित विविध विर्षयांची
आणण लेखकांची समुारे २०० पसु्तके
उपलब्ध आहेत.

याच "साहहत्यसहिास" उपक्रमातंगित
प्रथमच हदिाळी अंक तमु्हा िाचकांसाठी
उपलब्ध करून द्यािाया उद्देिाने
"मस्कतरंग" हदिाळी अंकाच्या संकल्पनेने
आकार घेतला.
समुारे १९८० च्या दिकात आपल्या

मंडळाने अनेक महहने हस्तशलणखत
प्रकाशित केले, ज्यात त्यािळेच्या अनेक
विभवूर्ष उत्स्फूतिपणे आपला सहभाग
नोंदित होत्या. विविध प्रकारचे लेख,

कविता, र्चत्र, मंडळाच्या उपक्रमांची
माहहती, लोकांपयतं पोहोचविण्यासाठी या
हस्तशलणखतांचा खूपच छान उपयोग
झाला. या हस्तशलणखतांचा ठेिा आपल्या
मंडळाने जपनू ठेिला आहेच पण
त्याकायािला पनुरुजीिन देण्यासाठी,
"मस्कतरंग" याच हस्तशलणखताच्या नािाने
या िर्षांपासनू हदिाळी अंक सरुु करण्याचा
संकल्प आम्ही पणूि करीत आहोत. या
अंकातील सिि लेख, कथा, कविता, हे सिि
आपल्याच मस्कतश्स्थत बंध-ूभर्गनींनी
स्ितः शलहहलेले आहेत, याची िाचकांनी
नोंद घ्यािी.
तसेच या अंकाचे मखुपषृ्ट्ठ अपणाि देिमखु
यांनी साकारले आहे. मराठी माणसाच्या
श्जव्हाळयाचे विर्षय आणण ओमानच्या
मातीिी एकरूपता दाखिणारे हे मखुपषृ्ट्ठ
खूपच कल्पक म्हणािे लागेल. तर
मलपषृ्ट्ठ आणण अंकाच्या पानांमधील सुंदर
रेखार्चत्रे अश्विनी केळकर याचं्या
कंुचल्यातून साकारली गेली आहेत. या
सुंदरकलाकृतींसाठी यादोघींचे मनःपिूिक
आभार.

तर मंडळी हा हदिाळी अंक तुम्हाला कसा
िाटला? त्यात कोणत्या प्रकारच्या
सधुारणा भविष्ट्यात तमु्हाला अपके्षक्षत
आहेत? इद्यादी अशभप्राय सोबत हदलेल्या
ई-मेलिर जरूर कळिािेत. तुमचे अशभप्राय
आम्हाला पढुील उपक्रमांसाठी मागिदििन
आणण उत्साह देतील याबाबत िंका नाही.
आपला स्नेही,

संजय गोखले
(संयोजक, मस्कतमराठीशमत्रमंडळ)
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पढेु ननघनू गेली होतीस."

"अण्णा अहो काय बोलताय हे? मी इथेच
आहे तुमच्यापािी कुठे दरू सोडून गेले
आहे? आणण आज हे काय बोलत
आहात?"

"गेली ककत्येक िर्षि इथे झोपाळयािर
बसनू आपण एकमकेांिी रातककड्याचं्या
आिाजातून संिाद साधत होतो आणण
आज मी तोंडाने उच्चारलेले िब्द तुला
कळू नयेत ?यालाच मी दरू जाणे
म्हणतो."
"अण्णा तमु्हाला नक्की काय सागंायचे
आहे ?"

"मला अभयबद्दल माहहत आहे... "

अण्णांचे हे िब्द कानी पडताच माझ्या
पायाखालची जमीन सरकली.
"अण्णा माझं ऐकून घ्या.. मी तमु्हाला
अभयबद्दल सिि काही सागंणारच होत,े या
आधीही बरेचदा बोलण्याचा प्रयत्न केला
पण कधी धीरच झाला नाही."
"दरू गेलेला माणसू ककतीही जोराने
बोलला तरी ते बोलणे स्पष्ट्ट ऐकू येत
नाही” ज्यािेळी खरंच काही सागंायला हिं
होतंस तेव्हा बोलली नाहीस बाळ, तेव्हा
मी ऐकून घ्यायला आतुर होतो पण आता
िेळ ननघनू गेली."
"अण्णा, िेळ ननघनू गेलेली नाही मी आत्ता
तुम्हाला तेच सांगणार होते"
"गेल्या िर्षिभरापासनू मी िाट पाहहली पण
तू एका िब्दाने माझ्यापािी बोलली
नाहीस बाळ"

"अहो पण तेव्हा आमचंच काही पक्क
ठरलं नव्हतं मग कसं सांगणार तुम्हाला ?“

"मग तसं त्याचिेळी तू सागंायला हिं
होतंस, माझ्या मते संधी गेली आता." असं
म्हणत अण्णा तेथनू ननघाले, त्यांच्या

पाठोपाठ मीही त्यांच्यािी बोलण्याचा
प्रयत्न करण्यासाठी गेले "अण्णा माझे
म्हणणे ऐकून तरी घ्या ... अण्णा अभय
खूपच चागंला मलुगा आहे. तुमच्या
जाियाच्या अपेक्षातं पणूिपणे बसणारा
आहे. आणण आमचं एकमेकांिर खूप पे्रम
आहे अण्णा. अण्णा ऐकातरी ... " आण्णा
काहीही न बोलता ननघनू गेले.

पनु्हा दसुऱ्या हदििी ननिातंपणे
याविर्षयािर अण्णािंी बोलायचा मी
प्रयत्न केला. तरी अण्णा काही एक बोलले
नाहीत. त्यांचा हा अबोला मला असह्य
होत होता. मग माईने मध्यस्ती करून हा
विर्षय तडीस न्यािा म्हणून मी माईिी
बोलले. तेव्हा ती म्हणाली "समेु अग गेले
िर्षिभर तू स्ितःहुन त्याचं्यापािी हे
बोलािेसे म्हणून ते प्रतीके्षत होत.े पण तू
त्यांचा अपके्षाभंग केलास त्यामळेु ते
जास्त दखुािले आहेत. गेल्यािर्षी ते जेव्हा
काही कामाननशमत्त मुंबईला गेले होते
तेव्हा तुला सखुद धक्का द्यािाया
उद्देिाने ते तुमच्या कॉलेजिर आले होत.े

तेव्हा त्यांनी तुला अभयसोबत हातात
हात घेऊन हहडंताना पहहले. त्यांच्यासाठी
हा फार मोठा धक्का होता. त्या
धक्क्यातून ते अजूनही सािरले नाहीत. तू
त्यांचा अपेक्षाभंग तर केलासच पण िर्षि
उलटून गेले तरीही तू त्यांना हह गोष्ट्ट
सांर्गतली नाहीस हे त्याचं्या फारच
श्जव्हारी लागले. खरं सांगायचं तर
मीदेखील तुझ्यािर रागािले आहे पण
आईचे हृदय हळिे झाले म्हणून तुला हे
सिि सागंते आहे. समेु तू चकुलीस.” " हो
माई माझी फार मोठी चकू झाली, मी
कबलु करत.े अगदी अण्णांसमोरदेखील मी
हे कबलु करेन पण त्यासाठी त्यांनी

५७



माझासोबतचा हा अबोला सोडायला हिा
ना. तू सांगना त्यांना"
" हे बघ समेु, एकतर तू त्याचं्यापासनू
इतकी मोठी गोष्ट्ट लपिनू ठेिलीस त्यांचा
राग साहश्जक आहे. तरी मी बोलनू बघते
त्यांच्यािी."
असे म्हणून माई अण्णाचं्या खोलीत गेली
आणण मी दारापािी उभी राहून अण्णांचे
आणण माईचे बोलणे ऐकत उभी राहहले.

माई म्हणाली "अहो जाऊ दे आता, ककती
तो त्रास करून घेणार? तुमचा नतच्या
ननिडीला विरोध आहे, की नतने हे
आपल्यापासनू लपिनू ठेिले म्हणून राग
आहे?"

"अग इिलीिी होती ग माझी लेक,

अण्णाsss अिी आति हाक मारत िाळेचं
दप्तर बाजूला ठेऊन धाित कुिीत
शिरायची तेव्हा यासाऱ्या जगामध्ये मीच
नतचे सििस्ि आहे याची जाणीि व्हायची.
पण कॉलेज सरुु झाल्यापासनू नतचे
सििस्ि बदलले मला माझी लेक पोरकी
झाली. िाळेत घडलेली प्रत्येक गोष्ट्ट
अगत्याने मला येऊन सागंणारी माझी
ठकी आता हरिली आहे ग. अण्णा आज
िाळेत अंजुने असं केलं त्या अन्याने
माझी अिी खोडी काढली अगदी
इथपासनू ते िाळेत आज बाईंनी अमकु
एक धडा असा शिकिला अमकु एक
गणणत मला येतच नाही, इत्यादी
लहानसहान गोष्ट्टी आिजूिन मला
सांगणारी माझी ठकी आज कुठे हरिली
ग? नतने अवया प्रकारे माझ्या जिळ मन
मोकळं करण्याची मला सिय होऊन गेली
होती, नतला नसेल त्या सियीची जाणीि
पण मी त्या सियीसोबत जगत होतो.
त्यामळेुच कदार्चत नतने नतच्या

आयषु्ट्यातील हा एिढा मोठा ननणिय मला
सांर्गतला नाही याचं मला अपार दःुख
झालं आहे. माझ्या आणण नतच्या नात्यात
नक्की काय उणीि राहहली याचा मी
विचार करत आहे."

"नका हो असा विचार करू, नतने हे
मदु्दाम केले असेल का असे ?"

"मदु्दामच केले असाि,े कारण गेले
िर्षिभर नतने हे माझ्यापासनू लपिनू
ठेिले, मदु्दाम न करता जर ती चकूुन
असे िागली असेल तर तीच तीच चकू
नतने िर्षिभर केली असे कसे म्हणता
येईल?” "अहो जाऊ दे आता माफ करा
नतला, माफी मागण्यासाठी दारातच उभी
आहे ती. आपल्या ठकीला माफ करा पाहू."

"माफ करणारा मी कोण आहे? माझे मन
ती जाणू िकली नाही आणण मीच
नतच्याकडून अपेक्षा ठेिल्या यात नतची
काय चकू?"

अण्णांचे हे िब्द कानी पडताच माझे
मनदेखील आता खट्टू झाले. माझ्यातील
अपराधीपणाची जागा आता नाराजीने
घेतली. काहीही कारण नसताना अण्णा
आपल्यािर र्चडले आहेत असे मला िाटू
लागले. मी दारातून ननघनू अंगणातील
झोपाळयािर येऊन बसले आणण माझे
स्ितःचे विचारमंथन सरुु झाले. काय चकू
केली होती मी? अण्णा असे का िागत
आहेत? असे अनेक प्रवन मनात वपगंा
घालू लागले. मी आणण अभय साधारण
दोन िर्षांपिूी जेव्हा भेटलो होतो तेव्हाच
मला जाणीि झाली होती की हाच आपला
आयषु्ट्याचा जोडीदार. नंतरनंतर जसजसे
आम्ही भेटत गेलो तसतसा माझा हा
विचार दृढ होत गेला आणण आम्ही केव्हा
एकमेकांच्या प्रेमात पडलो याचा

५८



आम्हालाही पत्ता लागला नाही. आपण
अभयच्या प्रेमात आकंठ बडुालो आहोत हे
कळायलाच मळुात मला सहा महहने गेले.

त्यानंतर ते प्रेम अनभुिण्यात पढुचे
हदिस घालिल्यािर आमचा लग्नाचा
विचार पक्का झाला होता. आता अवया
श्स्थतीत अण्णांना हे सारं सागंणे कठीणच
होत.े खरंतर ही बाजू अण्णांनी समजून
घ्यायला हिी होती. त्यांनी जेव्हा आम्हाला
दोघांना पाहहलं तवे्हाच जर त्यांनी
विचारलं असत तर आत्ता ही िेळ आलीच
नसती. यात माझी काय चकू? याप्रकारचे
मंथन माझ्या मनात सरुु झाले. विचारांचा
िासु की मेंदलूा मनाच्या सागरात घसुळू
लागला. अथाित ननसगि ननयमाप्रमाणे
मंथनाच्या सरुिातीला विर्षच बाहेर येते
आणण ििेट अमतृाने होतो, त्याप्रमाणे
माझे मन मंथनाने उफाळून आलेल्या
विर्षाने कलवुर्षत झाले. विर्ष कंठी धारण
करून िातंपणे विचार करण्याचे सामथ्यि
त्या शििा खेरीज कोणाकडे असणार? त्या
कलवुर्षत मनाच्या अिस्थेत मी
तडकाफडकी ननणिय घेतला आणण सिि
सामानाची बांधाबांध करून थेट मुंबई
गाठली. पण त्या िेळी मला काय ठाऊक
होते की अण्णा आणण माझी ती ििेटची
भेट असेल.

मुंबईत आल्यािर मी थेट अभयचे घर
गाठले, त्याच्या घरातनू आमच्या लग्नाला
कोणताही विरोध नव्हता. चारच हदिसात
आम्ही रश्जस्टर पद्धतीने लग्न केले
आणण आमच्या नव्या आयषु्ट्याला सरुुिात
झाली. लिकरच आमच्या संसारिेलीिर
देिकी नािाचे फुल उमलले. अिी साधारण
दोन िर्षे गेली. देिकी जिी मोठी होत

होती तिी, ती आणण अभय यांच्या
मधील नातं बघताना पािलोपािली मला
अण्णांची आठिण येई, आणण त्या
त्यािेळी मन भरून येत असे. मुंबईला
कायमची ननघनू आल्यापासनू जिळ
जिळ रोज अण्णांसोबतच्या त्या ििेटच्या
भेटीची आठिण येई. िाटे लगोलग जािे
अण्णांना बबलगून घट्ट शमठी मारािी सिि
रुसिे फुगिे दरू करािते आणण
त्यांच्यासोबत त्यांची ठकी आणण माझी
ठकी यांनी मनसोक्त बागडाि,े खेळाि,े खूप
साऱ्या गप्पा माराव्यात, खपू गोष्ट्टी
ऐकाव्यात, छान गाणी गातगात नाचाि,े

असे विचार येत, पण ... या एका 'पण' ने
सिि स्िप्ने क्षणाधाित उध्िस्त होत असत.

बाळंतपणाच्या ननशमत्ताने एकदा गािी गेले
असताना माईने डोहाळे जेिण केले होत.े

त्याप्रसंगी अण्णा त्याचं्या खोलीतनू
बाहेरही आले नाहीत. त्यािेळी पषु्ट्कळदा
िाटले की अण्णांची पाय धरून माफी
मागािी आणण सिि पिूी सारखे सरुळीत
कराि,े पण मनातल्या मंथनातून अजूनही
अमतृाचा झरा िाहायला सरुुिात झाली
नव्हती. अधनूमधनू माईिी फोनिर बोलणे
होत असे पण कधीही अण्णांिी बोलणे
झाले नाही. अण्णांच्या ठकीच्या ठकीला
बारवयाननशमत्त माईसोबत अण्णांनी एक
र्चट्ठी पाठिली होती त्यात फक्त एिढेच
शलहहले होत,े "देिकीबाळाला अनके अनेक
आिीिािद". इतक्या िर्षाित त्यांना माझी
आठिण आली असेल का? मला कधी
र्चठठी शलहािीिी िाटली असेल का? ककंिा
माझ्यािी बोलािे असे त्यांना िाटले
असेल का? प्रवन अनेक होते पण उत्तर
एकच होतं "ठाऊक नाही". ते ठाऊक
करण्याचाही मी कधी प्रयत्नच केला नाही
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एिढा मंथनातील विर्षाचा अंमल हटकून
होता.

याच अिस्थेत पाच िर्षे ननघनू गेली. त्या
हदििी सगळे लिकर आटोपनू हॉलच्या
गॅलरीत सहज उभे होत.े तो पौणणिमेचा चंद्र
टक लािनू माझ्याकडे बघत होता. आणण
अचानक, मी अण्णांसोबत झोपाळयािर
बसले आहे असा मला भास झाला. अण्णा
म्हणत आहेत "ठके काग रागािलीस
माझ्यािर? मी इतका का िाईट आहे?

मला आला असेल राग, पण तू का नाही
माझी समजतू काढलीस? हो ... मी कठोर
िागलो पण माझ्या कठोरपणािर कोमल
हात कफरिायला का आली नाही माझी
ठकी? बापाचे प्रेम विसरलीस काय? माझ्या
मनात अजूनही लहानपणीचीच ठकी आहे,

ती कधी मोठी झालीच नाही. मी विसरलो
होतो की आता ठकी मोठी झाली आहे.

स्ितंत्रपणे विचार करून नतने स्ितःचे
ननणिय स्ितः घ्यािेत, ती स्ितःच्या
पायािर खंबीरपणे उभी राहािी या एकाच
हेतूने मी तलुा शिक्षणापासनू
संस्कारांपयतं काहीही कमी पडू हदले
नव्हत.े म्हणूनच प्रत्यक्षात जेव्हा तू
स्ितःचा ननणिय स्ितः घेतला तवे्हा
सिाित जास्त आनदं तुझ्या बापालाच
झाला होता. फक्त तझु्यातही क्षमता आली
आहे, तू आयषु्ट्यातील सिाित मोठा ननणिय
स्ितःहून घेतला आहेस हे बापापासनू
लपिायला नको होतसे. तुझ्या ननणियाच्या
यिस्िी िाटचालीबद्दल माझ्या मनात
कधीच िंका नव्हती फक्त प्रवन एकच
होता की माझ्या ठकीने माझ्यापासनू हे
लपिनू का ठेिले? माझी ठकी असं का
िागली? इतक्या िर्षाित नतला बापािी का

बोलािेसे िाटले नाही?" विचारांचे काहूर
डोक्यात माजले होत.े मनाने एक विचार
पक्का केला होता तडक उठायचे आणण
अण्णांचे पाय धरायचे सपिले माफी
मागायची. आत्तापयतं साठिनू ठेिलेल्या
अश्रूंचा बांध फोडून त्यांची माफी
मागायची. आपली चकू आहे ककंिा नाही
याची कुठली ही तमा न बाळगता माझ्या
हक्काच्या कुिीत शिरायचे आणण मन
मोकळे करून पनु्हा ती ऊब अनभुिायची.
आपण त्याचं्यापेक्षा लहान आहोत मग
त्यांचे पाय धरून माफी मागण्यात काय
गैर आहे? उठ समेु उठ ... त्िरा कर ...

मला जाणीि झाली, हाच तो क्षण विचार
मंथनातून अमतृ पाझरण्याचा. त्या अमतृ
सेिनाने तात्काळ तपृ्त व्हाि.े म्हणून मी
हे सिि अभयला सारं्गतले आणण लागलीच
गाडी काढून गािी जाऊया म्हणून आग्रह
धरला. इतक्यात फोन खणाणला, माईचा
फोन होता तो. क्षणाधाित मनात विचार
आला की ऋणानबुंधाच्या गाठी अजूनही
पक्क्या आहेत, आत्ताच अण्णांिी फोनिर
सगळे काही बोलािे या उत्साहाने माईचा
फोन उचलला. हॅलो िगैरे काहीही न
बोलता थेट माईला सांर्गतले "आत्ता मी
तुमचाच विचार करत होत.े अण्णांना फोन
देना जरा. खूप महत्िाचं बोलायचं आहे
त्यांच्यािी." पलीकडून ननरि िातंता ...

माईच्या तोंडािाटे एकही िब्दही फुटेना.
"माई ... काय झालं बोल की काही तरी.
"माई बोल की ..." माझ्या जीिाची घालमेल
सरुु झाली. पलीकडून काहीही उत्तर येईना
म्हणून फोन कट झाला असािा असा
विचार करून पनु्हापनु्हा फोनकडे बनघतल.ं

फोन सरुु होता मागून कसले तरी हलकेच
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आिाज ऐकू येत होत.े इतक्यात "समेु, मी
अंजु बोलतेय. "अंजु अग माई कुठेय? काय
झालं नतला? ती का काही बोलली नाही?"

"समेु अण्णा गेले..... !" अंजु अजून
काहीतरी पढेु बोलत होती पण माझ्या
हातून फोन केव्हाच गळून पडला होता,
डोकं सनु्न झालं होतं, साऱ्या िरीराला कंप
सटुला होता, तोंडातनू िब्दही फुटेना,
डोळयातंून आपोआप धारा िाहू लागल्या.
खरं तर मला जोरात ककंचाळायचं होतं,

धाय मोकलनू टाहो फोडायचा होता पण
माझ्या कृतींिरचा माझा ताबा सटुला
होता. अिातच दोन शमननटे गेली असतील
डोके पणूिपणे बर्धर झाले होत.े अभयने
मला जिळ घेतले आणण छातीिी धरले.

त्याच्या स्पिािने माझ्या आिाजाचा बांध
फुटला जोरजोराने आक्रोि करून मी रडू
लागले. मला सािरत अभय मला धीर
देण्याचा प्रयत्न करत होता.

माझी विचारिक्ती अश्जबात काम करत
नव्हती एका खुचीिर मी फक्त स्तब्ध
बसनू होत.े अभयने ताबडतोब हालचाली
सरुु केल्या, गाडी काढून आत्ताच ननघायचे
ठरले. एव्हाना रात्रीचे साधारण १०:३०
िाजले होते देिकीला आईंच्या हाती
सोपिनू मी, अभय आणण बाबा ताबडतोब
ननघालो. माझ्या डोळयासमोरसारखा
अण्णांचा चहेरा येत होता. गाडीबाहेरील
दृवय फक्त डोळयांना हदसत होती, पण
डोळयांच्या पडद्यािर त्या दृवयांची प्रनतमा
उमटत नव्हती. मेंदकूडे त्या दृवयांचे संकेत
जात नव्हत.े अण्णा आणण फक्त अण्णा
एिढेच विचार डोक्यात घमुत होत.े सारखं
िाटत होतं मध्येच खडबडून जाग येईल
आणण जे घडलेलं जाणित आहे ते सिि

स्िप्न आहे असे मला कोणीतरी ओरडून
सांगेल. पण ननयतीने काहीतरी िेगळेच
शलहून ठेिले होत.े या विचारात असतानाच
ती जीिघेणी रात्र केव्हा सरली आणण
सयूिनारायणाचा उदय केव्हा झाला तहेी
कळले नाही. संपणूि रात्रभर डोळयाला डोळा
लागलाच नाही. थेट घराच्या अंगणा
िजेारी गाडी थाबंली तीच थेट जाणीि
झाली. िाऱ्याच्या िगेाने मी घराकडे धाित
सटुले अभय मला थांबिण्याचा प्रयत्न
करत होता पण मी थांबले नाही. मला
अण्णांच्या कुिीत शिरण्याची ओढ लागली
होती. आज समोर कोणताही अडथळा
असता तरी तो पार करून अण्णांच्या
कुिीत मी विसािले असत.े घराबाहेरील
गदी भेदत मी थेट आत शिरले आणण
बेंबीच्या देठापासनू ओरडून अण्णांना साद
घातली आणण त्यांच्या कुिीत शिरल.े

पढुील ककतीतरी िळे मी टाहो फोडून
रडतच होत.े अण्णांची कुिी नहेमीसारखी
उबदार जाणित नव्हती हा एिढाच फरक
सोडला तर आत्ता माझ्या जिळ सिि काही
होत.े पण त्या उबदारपणाची सर किालाही
नाही याची जाणीि झाली आणण हळूहळू
त्यांच्या कुिीतील माझी पकड हढली होत
गेली. आता माझे लक्ष माईकडे गेले. ती
िांत स्तब्ध बसली होती पण नतच्याही
डोळयातील धारा अजूनही आटल्या
नव्हत्या. मी नतला बबलगले तिी आमच्या
दोघींचाही दःुखाचा बांध पनु्हा फुटला.
आणण त्या आक्रोिात ती एिढेच म्हणाली
"समेु उिीर झाला ग ... उिीर झाला".
माईच्या बोलण्यातील सार समजून
घेण्याचे ते क्षण नव्हते पण तरीही
त्यािब्दांचा मनतताथि समजला.
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िेळीच जर मला माझी चकू समजली
असती ककंिा काही िेळापिूी अण्णांिी
भासरूप संिाद झाला ते मला योग्य िेळी
उमगले असते तर आज मनािर जे ओझे
आहे ते खूप प्रमाणात कमी झाले असत.े

अण्णांच्या पायािी बसनू एक टक
त्यांच्याकडे मी पाहत होत.े केिळ
डोळयांच्या भार्षनेे माझ्या मनातील गजु
त्यांना सागंण्याचा प्रयत्न करीत होत.े पण
समोर ऐकायला अण्णा प्रत्यक्षात नाहीत
ही जाणीि पनुः पनु्हा होऊन डोळयातून
अश्रू िाहत होत.े "अण्णा मला माफ करा"
एिढेच िब्द उच्चारून मी तेथनू उठले
आणण अंगणातील झोपाळयािर येऊन
बसले. िजेारी कोणीतरी बसले आहे असे
समजून नकळत त्या व्यक्तीच्या मांडीिर
डोकं ठेिलं. त्यात तोच उबदारपणा
जाणिला, मी दचकून पाहहलं तर ते माझे
सासरे होत.े पनु्हा अश्रू अनािर होऊन
बाबाsss असा टाहो फोडून मी माझे
अंतःकरण त्याचं्यापािी मोकळे केले.

एव्हाना मनािरचा भार हलका झाला
होता. अण्णांचे पार्थिि िकंुैठ भमुीकडे
घेऊन जायची तयारीही पणूि झाली होती.
माझा चलुतभाऊ देखील मखुाग्नी
देण्यासाठी पोहोचला होता. पण माझ्या
मनात एक सल अजूनही कायम होती.
अण्णांनी मला माफ केलं असेल का?
आणण जर केलं असेल तर ते मला कसे
कळणार? “ अण्णा आता तुम्हीच मला
साहाय्य करा ” असे म्हणून मी त्याचं्या
समोर हात जोडून उभी राहहले. इतक्यात
का कोणास ठाऊक माझ्या चलुत भािाने
घरी असलेले भगिद्गीतेचे पसु्तक मला
आणून हदले आणण म्हणाला "यातला
१५िा अध्याय अण्णांना िाचनू दाखि.

तुला तर माहीत आहेच त्यांचं या
अध्यायािर ककती प्रेम होतं. आपल्या
दोघांना एकत्र बसिनू रोज ते यातील
वलोक म्हणून घेत असत. आज त्यांना तू
हे िाचनू दाखिािेस असे मला िाटत.े" मी
काहीही न बोलता पसु्तक हातात घेतले
त्यांच्या बाजूला बसनू १५व्या
अध्यायातील एकएक वलोक िाचायला
सरुुिात केली. 'ऊध्ििमलू मधःिाखम वित्थं
प्राहुर व्ययम।् छन्दांशस यस्यपणाि ननयस्तं
िेदस िेदवित॥्१॥ .... हळूहळू िाचत िाचत
'ॐ श्रीमद्भगिद्गीता सपूननर्षत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगिास्त्रे श्रीकृष्ट्णाजुिन
संिादे परुुर्षोत्तम योगोनाम
पञ्चदिोऽध्यायः॥' इथपयतं पोहोचल्यािर
नतथे त्या पानािर ठेिलेली एक र्चठठी
सापडली. सहज उघडून पहहली,
वलोकासंबंधी अण्णाचंे ननरूपण िगैरे
असािे असे मला िाटले. पण र्चठठीतील
पहहली ओळ िाचल्यािर आवचयि िाटले.

र्चठठीची सरुुिात होती– "वप्रय ठकी, … "

"मला माहहत आहे कक तुला जेव्हा हह
र्चठठी शमळेल तेव्हा मी या जगाचा
ननरोप घेतला असेन. पण त्यानतंर तुझ्या
आणण माझ्या मनात कोणतीही कटुता
राहू नये म्हणून हा पत्रप्रपंच. मला खात्री
आहे की तू एकनाएक हदििी माझी माफी
मागायला नक्की येिील, पण त्या आधीच
मी तुला माफ केले आहे हे देखील मी
तुला प्रत्यक्ष सागंू िकणार नाही याची
खंत माझ्या मनी अर्धक आहे. मी माझ्या
मनातील अहंकाराला कुरिाळीत बसलो
आणण तुझ्या समोर त्या प्रसंगानंतर पनु्हा
कधीही व्यक्त झालो नाही. तू माझीच
ठकी असल्याने तहुी तवयाच अहंकाराला
कुरिाळीत बसली आहेस हे मला जाणिते
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आहे. मी आता जनेु खोड म्हणून मी
िाकणार नाही, कारण िाकलो तर त्या
ओझ्याने सकुलेला हा िकृ्ष मोडून पडले
ही भीती मनी आहे. पण तुझ्यासमोर
अजून बरेच आयषु्ट्य आहे. आणण तुझे
खोड सकूुन मोडण्याची भीती तुला
िाटायच्या आत तू िाकून मोकळे व्हािेस
हीच इच्छा. कारण तसे न करण्याने
मनाला ककती त्रास होतो आहे तो मी
अनभुिला आहे. कधीकधी लिर्चकता
दाखिनू आपण िाकलो तर डोक्यािरील
अनतररक्त भार खाली गळून पडतो आणण
मोकळे झाल्यासारखे िाटत.े मला हे
कळायला फार उिीर झाला पण तुला हे
ञान देऊनच जगाचा ननरोप घ्यािा अिी
माझी इच्छा आहे. हे पत्र िाचताना तुझ्या
मनात एक प्रवन नक्की असेल की आपण

माफी मार्गतल्यािर अण्णांनी आपल्याला
माफ केले ककंिा नाही हे समजणार नाही,
म्हणूनच हा संिाद साधतो आहे. आणण मी
तुला आणण अभयरािांना मनापासनू
स्िीकारले आहे याची तुला खात्री पटािी
म्हणून माझी एक ििेटची इच्छा तू पणूि
कर. माझ्या पार्थििाला जािईबापूंनी
मखुाग्नी द्यािा हह माझी इच्छा आहे.

तुझाच वप्रय अण्णा... "

ननःिब्द होऊन मी माईच्या हातात ती
र्चठठी हदली आणण म्हणाले "माई,

अण्णांनी मला माफ केले…. “

***************************
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हदिाळी फराळ : कडबोळी

भाजणी साहहत्य  - बाजरी ५०० ग्राम, तांदळू २५० ग्राम 
डाळ - २५० ग्राम, ज्िारी - २५० ग्राम 
गहू - २५० ग्राम, धने - १२५ ग्राम
पणूि काळे उडीद / उडीदडाळ - १२५ ग्राम 
साबदुाणा - १०० ग्राम

िरील सिि श्जन्नस न धतुा मंद आचिेर खमंग भाजून घेणे आणण नतंर दळून
आणािेत.

कृती : -
२ भांडी ( फुलपात्र ककंिा िाटी ) भाजणी, २ चमचे तीळ, २ चमचे नतखट, २ चमचे
मीठ, १ चमचा ओिा, ४ ते ५ चमचे कडकडीत तेल, तळणीकरता तेल, एका पातले्यात
दोन भाडंी भाजणी घेऊन त्यामध्ये तीळ, ओिा, नतखट, मीठ घालािे ि कडकडीत तेल
तापिनू वपठामध्ये घालाि.े सिि नीट शमसळून १ भाडंे पाणी उकळून वपठात घालािे.
नीट शमसळून मग झाकून ठेिाि.े साधारण तास- हदड तासाने भाजणी हाताने पाणी
घालनू खूप मळािी. त्यातून छोटा गोळा घेऊन नतला घेऊन पोळपाटािर िातीसारखे
लांब िळािी आणण नंतर दोन्ही टोके जोडून दाबनू कडबोळी करािी. कढईमध्ये तले
तापिनू मंद आचिेर कडबोळी खमंग तळािीत.
टीप : १) कडबोळीच्या भाजणीमध्ये उडीद डाळीपके्षा पणूि काळे उडीद िापरले तर

भाजणी खमंग होते ि कडबोळीचा रंगही चॅन येतो.
२) कडबोळी िळताना बारीक िळािीत म्हणजे पोटात कच्ची न राहता चॅन

नळी पडून खुसखुिीत राहतात.
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र्चरोटे
साहहत्य-

१-१/२िाटी मदैा,
साजूक तूप – ७ चमचे
कॉनि फ्लोअर ४ चमचे
दधू,

वपठी साखर,

र्चमटूभर मीठ.

कृती -

मदै्यात तीन चमचे तुपाचे मोहन घाला . ते मदै्याला चांगले चोळून घ्या . र्चमटूभर मीठ
घाला, आणण मग दधू घालनू मदैा घट्ट शभजिनू घ्या. १० शमननटे झाकून ठेिा. नंतर
चांगला मळून त्याचे ६ गोळे करा. एका िाटीत ४ चमचे साजूक तुपात ४ चमचे
कॉनिफ्लोअर घाला आणण दोन्ही चांगले फेसनू घ्या.
मदै्याचे ३ गोळे घेऊन त्याच्या मोठया पोळया लाटून घ्या. एका पोळीला फेसलेले
कॉनिफ्लोअर आणण तूप लािा, त्यािर दसुरी पोळी ठेिनू त्याला परत फेसलेले
कॉनिफ्लोअर लािा, आणण त्यािर नतसरी पोळी ठेिनू परत तीच कृती करा. मग ह्या
नतन्ही पोळयांची एक घट्ट िळकटी करा. या तयार झालेल्या िळकटीचे अधाि इंचाचे
तुकडे कापािेत. एक तुकडा घेऊन, तो कापलेल्या हदिनेे पोळपाटािर ठेिािा ि गोळी
हलक्या हाताने जाड परुीइतपत लाटािी आणण मंद विस्तिािर तळून घ्यािी ( तळण्यास
तेल ककंिा तूप िापरािे ). तळल्यािर हे र्चरोटे फुलाप्रमाणे हदसतात. र्चरोट्यािंर
वपठीसाखर भरुभरुािी.
हीच कृती राहहलेल्या ३ गोळयांसाठी करािी.
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