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संपादकीय 
 

नमस्कार, 

 

मृदं्गधचा हा गुढीपाडवा २०२१ चा अंक प्रकाणित करताना मला अणतिय आनंद होत 

आहे. हा अंक छोटेखानी असला तरीही वैणवध्यपूिण आहे. ह्या अंकासाठी नवीन वर्ण  

नवीन सुरुवात ही संकल्पना घेतली होती. त्या संकल्पनेला अनुसरून लेख आहेत, 

भारतीय संसृ्कतीतील परमेश्वर ह्या णवर्यावरचे लेख अणतिय वाचनीय आहे. सोबत 

काही खुसखुणित छोटेखानी लेख, एका लाचखोराला घडवलेल्या अद्दलीची रोमांचक 

कथा आणि मराठी िाळेतील बाल-लेखक कलाकारांनी णदलेलं साणहत्य अिा वॆणवध्याने 

नटलेला अंक तुम्हाला आवडेल अिी आिा आहे.  

 

नेहेमीप्रमािे ह्या ही अंकाची सजावट श्री. पराग णवश्वासराव ह्यांनी संुदर प्रकारे केली 

आहे त्याबद्दल त्यांचे आभार.  

 

कळावे आपला नम्र  

 

अणभणजत मोहोळकर  

(संपाद्क) 

  



 

 

परमेश्वर स्वरूप 
 

अनेकांना प्रश्न पडतो लक परमेश्वराचे खरे रूप काय आहे ? कारण आपण त्याची 

लनरलनराळी प्रतीके पाहतो. उदा. गणपती,लवषू्ण,वगैरे. गणपतीच्या भक्ांना जर 

परमेश्वराचे दशशन झािे तर ते आपल्यािा पररलचत स्वरूपात होते. तसेच इतर 

देवांचे.अर्ाशत परमेश्वर एकच आहे पण आपल्या धमाशने आपल्यािा हे स्वातंत्र्य लदिे 

आहे व देवािा कोणत्याही स्वरूपात भजण्याची आपल्यािा मुभा आहे,.िोकमान्य 

लिळकांनी लहंदू धमाशची व्याख्या करताना 'उपास्याणाम अलनयम ' म्हणजे कोणते दैवत 

असावे यावर बंधन नाही असे मं्हििे आहे . त्या त्या देवतेचे भक् त्यांचेच दैवत शे्रष्ठ 

आहे असे मानतात .यािाच हेनोरे्ईसम असे म्हणतात. लवचारांती परमेश्वर एकच आहे 

व त्यािा लनरलनराळे िोक लनराळ्या स्वरूपात पहातात (एकं सत लवप्रा बहुधा वदन्ति). 

लशवाय परमेश्वराचे एकच लवलशष्ट रूप आहे असे मानल्यास त्यावर बंधन घातल्या 

सारखे होते म्हणून तर देवािा एका म्हणण्याच्या ऐवजी अलितीय म्हणतात यास्तव 

ऋषीमुनीनंी परमेश्वर लनगुशण ,लनराकार आहे असे ठरलविे . 

शंकराचायाांचे परब्रह्म लनगुशण व लनराकार आहे व केवळ ज्ञानानेच त्याची अनुभूती येते 

जीव व ब्रह्म यांचे ऐक्य (जीवो ब्रहमैव नापर )हे तत्वज्ञान खूपच गाढ आहे. सगुण 

परमेश्वर नाकारल्याने भक्ीस वाव नाही आचायाांनी जरी सामान्य जनतेसाठी वैयन्तक्क 

देवास स्र्ान लदिे तरी त्यांचा भर लनगुशण ब्रह्मावरच होता. याची प्रलतलिया म्हणून लवलशष्ट 

अिैत , िैत वगैरे मतांची स्र्ापना झािी. या दोन्ही तत्वज्ञानात वैयन्तक्क देवतेची 

आराधना करता येते व यातूनच शैव ,शाक् ,वैष्णव वगैरे पंर् लनमाशण झािे.  

लनगुशण लनराकार ब्रह्मास सत लचत आनंद मं्हििे आहे. सत म्हणजे अन्तस्तत्व . परमेश्वर 

आहे याचा पुरावा म्हणून कॅिरबारी च्या लबशप ने ऑन्टॉिॉलजकि पू्रफ हा लवचार 

मांडिा. र्ोडक्यात म्हणजे परमेश्वर अशी एकाच वसू्त (!) आहे जी पररपूणश आहे व 

अन्तस्तत्व हा गुणधमश अशा वसू्तस असिाच पालहजे म्हणून परमेश्वर आहे असे लसद्ध 

होते असे त्यांचे म्हणणे . इतर तते्वत्यांनी यावर आके्षप घेतिा आहे. असो .  

लचत म्हणजे जाणीव ,चेतना . यािाच 'प्रज्ञानं ब्रह्म' असे ऐतरेय उपलनषदात मं्हििे आहे. 

लवद्यारण्य स्वामीनंी प्रज्ञानं या शब्दाची व्याख्या " येण ईक्षते शृणोतीइदं जागृती 

व्याकरोलत च/स्वादु आस्वादू लवजानालत तत् प्रज्ञानं उदीरतं" म्हणजे ज्यामुळे 

आपल्यािा ज्ञानेंलियापासून दृष्टी आवाज वास वगैरे कळतात ते प्रज्ञान . प्रज्ञानं ब्रह्म हे 

पलहिे महावाक्य ऐतरेय उपलनषदात आहे.  



 

 

आनंद -- आपल्या पंच कोशमय देहातीि सवाशत आतिा कोष ज्यािा आनंदमय 

कोश म्हणतात . हे आत्म्याचे वसलतस्र्ान आहे . आत्मा /परमेश्वर  आनंदस्वरूप आहे. 

आनंद हा त्याचा स्र्ायी भाव आहे.  

असा हा सच्चीदानंद परमेश्वर सगळीकडे आहे . ईशावास्य उपलनषद पलहल्याच 

श्लोकात म्हणते " ईशावास्यलमदं सवशम" 

तैलिरीय उपलनषदात परमेश्वराने सृष्टी लनमाशण केिी व तो त्यात लशरिा व एकरूप 

झािा असे मं्हििे आहे . यास्तव परमेश्वरास शोधण्यास कोठे जाण्याची आवश्यकता 

नाही . 

अवधूत गीतेत " त्वद यात्रया व्यापकता हता ते सु्तत्या मया वाक्परता हता ते ध्यानेंना 

चेत परत हता ते-- म्हणजे  मी याते्रिा जाऊन तुझी व्यापकता नाकारिी ,तुझी सु्तती 

करून तू सु्तती पिीकडे आहेस हे नाकारिे व ध्यान करून तू त्याच्याही पिीकडे 

आहेस हे पार नाकारिे व या तीन अपराधांची मिा क्षमा कर असे मं्हििे आहे.  

अशा परमेश्वराची भीती बाळगण्याचे कारण नाही, तो आनंदमय आहे. त्यामधे्य िेष 

सुडाची भावना वगैरे नाही. सगळीकडे असल्याने परमेश्वर सवाशना उपिब्ध आहे. त्या 

साठी षोडशोपचार पूजेची गरज नाही.  

भागवतामधे्य प्रल्हाद त्याच्या सवंगड्यास म्हणतो " सवश प्राणीमात्रात हरी आहे असे 

मानून त्यांची इछा पुरलवणे व त्यांचा सांभाळ करणे लह खरी ईश्वर भजनाची रीत आहे व 

मूलतशपूजा हा गौण भाग आहे. जो माणूस हे अन्तस्तत्व लवसरून नुसती पूजा करतो तो 

जणू लवझिेल्या अग्नीत आहुती िाकतो व पूजेचे लवडंबन करतो " 

परमेश्वर लह एक शक्ी आहे व भक्ीने त्याच्याशी जवळीक साधता येते . 

 

सदानंद लिमये  

 

 

 

 

 



 

 

सृष्टीचा पहिला महिना  
 

गुढीपाडव्याचा सन आतां उभारा रे गुढी  

नव्या वरसाचं देनं सोडा मनांतिी आढी   

गेिसािी ंगेिी आढी आतां पाडवा पाडवा  

तुम्ही येरांयेरांवरी िोभ वाढवा वाढवा….  

गुढी पाडव्याच्या, नववषाशच्या स्वागताहश आपल्या सवाांच्या आवडत्या बलहणाबाई चौधरी 

यांनी अलहराणी भाषेत व्यक् केिेल्या ह्या त्यांच्या सहज सुिभ भावना! 

चैत्र शुद्ध प्रलतपदा म्हणजेच चैत्र पाडवा, भारतीय नववषाशची सुरुवात. खगोिशान्तिय 

न्तस्र्ती  वसंत संपात - वसंत ऋतुची सुरुवात. सृष्टीच्या लनलमशतीचा पलहिा मलहना, 

पलहिा लदवस, पलहिा सण - गुढी पाडवा.  साडेतीन मुहूताांपैकी एक. ह्या शुभलदनाचे 

स्वागत करूया, शुभसंकल्ांची गुढी (ब्रह्मध्वज) उभारून आलण रांगोळी घािून.  

दररोज नव्या लदवसाच्या स्वागताहश वा सणावारी उंबरठ्या पुढे काहीजणी नेमाने 

रांगोळी घाितात. तर लदवाळीत रांगोळी सजवणे, तुळशीवंृदावना समोर रांगोळी 

घािणे लकंवा ओवाळण्यासाठी आसना भोवतािी रांगोळी घािणे, पूजेच्या चौरंगा 

भोवतािी रांगोळी घािणे आलण खास समारंभािा, वाढलदवसािा तािा भोवती रांगोळी 

काढणे हे बहुतेकांचे िहानपणापासूनचे संस्कार. परंतु चैत्रातीि शुभ लचन्हांचे 

वैलशष्ट्यपूणश चैत्रांगण ही खलचतच एक खास रांगोळी. तसेच गुढीचे. मग ती न्तखडकीत 

उभारिेिी गुढी असो, गॅिरीत उभारिेिी गुढी असो नाहीतर पािावर उभारिेिी गुढी 

असो. प्रते्यक गुढीचे जरतारी वि लनराळे, पुष्पहार वेगळे आलण किशही खासे. पण 

ह्या शुभलदनी गोडाधोडाच्या जेवणा आधी कडुलिंबाचे चािण मात्र कोणािा चुकत 

नाही. 



 

 

                                               

    प्रर्मतः  ठेवू पाि स्रै्याशचा,  

    त्यावर श्रीफळ लसद्धी 

प्राप्तीचा 

  

    वेळू काठी दशशवे सामर्थ्श,  

    किश स्वन्तस्तक यशश्री 

सार्श  

 

    जरीविांचे वैभव िेऊन,  

    मांगल्य दरवळे 

पुष्पहारातून 

  

    लिंबफािा असे आरोग्यासाठी,  

    सोबत बिासा माधुयाशसाठी  

 

    पानसुपारी, हळद-कंुकु वाहून,  

    सजवू चैत्रांगण रांगोळी घािून 

 

 [ चैत्ाांगण फोटो: google image] 

अश्या ह्या चैत्राचे खास नाते ऋतंुचा राजा, ऋतुपतीचे िार, ऋतुशे्रष्ठ वसंत ऋतुशी. रंग, 

रूप, रस, गंध, स्वर, स्पशाशसलहत वसंुधरेच्या िावण्यािा निवणारा, हसवणारा, वृक्षिता 

बहरवणारा आलण फुिाफळांत अमृत भरणारा वसंतस्या: गमे चैते्र!  दुगाशबाई भागवत 

यांनी त्यांच्या ऋतुचिात संबोधिेिा वसंत हृदय चैत्र!  महाकवी कालिदास यांच्या 

‘ऋतुसंहार’, वसिवणशनामधे्य प्रलतत होणारा, मदनाची सवश आयुधे घेऊन आिेिा 

वसियोद्धा! ज्ञानेश्वरीच्या लतसऱ्या अध्यायात माउिी ज्यास ऋतुपतीचे िार म्हणतात तो 

ही हाच चैत्र सखा वसंत ऋतु!  

“जैसे ऋतुपतीचे िार। वनश्री लनरंतर। वोळगे फळाभार। िावणे्यसी।“(३:१००) 

 

सार्श ज्ञानेश्वरी सांगते: ज्याप्रमाणे ऋतुशे्रष्ठ वसंताच्या िारी वनशोभा नेहमीच फळभाराचे 

सौदंयश धारण करून लसद्ध असते, तसे दैव सवश सुखसमृद्धी बरोबर घेऊन तुम्हािा 

शोधत येईि, जर तुम्ही स्वधमाशचे ठायी लनष्ठा ठेवून वागाि, आलण भगवदगीतेच्या 

लवभूलतयोगातही श्रीकृष्णांनी अजुशनािा सांलगतिे, पृथ्वीवरचा कुसुमाकर, म्हणजे वसंत 

ऋतु, तोही मीच! (१०:३५) 



 

 

 

अश्या ह्या नवं चैतन्याने बहरिेल्या वसंत ऋतुतीि आनंददायी, गंलधत, िोभस 

वातावरणाने, कोकीळ स्वरांनी आलण भ्रमर गीतांनी मोलहत होउन, महाकवी 

कालिदासांच्या ‘रघुवंश’ बरोबरच इतर अनेकलवध कलवकल्नांचा आलवष्कार न 

लदसता तर नविच. जसे: 

कोयलिया बोिे अंबुवा डार पर,  ऋतु बसंत लक देत संदेसवा, कुहू कुहू बोिे 

कोयलिया, कंुज कंुज में भंवरा डोिें, गुन गुन बोिें, सज लसंगार ऋतु आयी बसंती…., 

ऋतुराज आज वनीआिा.... या सारख्या अनेक सुपररलचत गाण्यांनी. 

 

आपल्या दलक्षण गोिाधाशत मात्र, ऋतुचिानुरूप हा काि म्हणजे - शरद संपात, 

पानगळीच्या मोसमाची सुरुवात. तरीही ह्यावषी खऱ्या अर्ाशने पल्ललवत होतीि त्या 

आशा…. COVID-19 vaccine मुळे.  त्यामुळे यंदाच्या गुढीपाडव्याच्या सुमुहूताशवर 

वषशभराच्या COVID-19 शी लनगलडत संहारक आठवणीनंा मागे सारून, माधुयाशच्या, 

सामर्थ्ाशच्या आलण समृद्धीच्या नवपल्लवीत आशांनी, नववषाशचे स्वागत करूया.         

  

त्याच अनुषंगाने असं म्हणावसं वाितं: 

 

सौहादाशने करू साजरा सण पलहिा वषाांचा  

गुढी उभारून एकमुखाने करू प्रार्शना  

आरोग्यम धनसंपदा  

 

सवाांगी बाणवू सृलष्टमाते प्रलत आदर  

स्वधमश पािन हाच असावा भाव लनरंतर 

उघडेि सौख्याचे िार 

 

 

डॉ. मांगला नाडकणी  

हसडनी 

 

 

 

  



 

 

नवी स्वप्नां 
 

प्रते्यक नवे वषश नवी स्वपं्न घेऊन येतात 

काही फुितात, काही अिगद लमिून जातात… 

 

युरोपची सफर , लहमाियाचं लशखर  

आलिकेचं जंगि, अंिान्तटशकाचे पेंन्तिन   

सारे सारेच खुणावतात... 

प्रते्यक नवे वषश नवी स्वपं्न घेऊन येतात 

काही फुितात, काही अिगद लमिून जातात… II १ II  

 

गच्च भरिेिे पुस्तकाचे कपाि, दूर जाणारी पायवाि  

मालहलफिीचे सूर, लन लचत्रकिेचे रंग  

आसुसिे होऊन वाि पाहतात... 

प्रते्यक नवे वषश नवी स्वपं्न घेऊन येतात 

काही फुितात, काही अिगद लमिून जातात… II २ II 

 

आईची माया, बायकोची छाया  

मुिीचे बंध, सुनेचे नाते  

हरघडी नव्याने जन्मतात... 

प्रते्यक नवे वषश नवी स्वपं्न घेऊन येतात 

काही फुितात, काही अिगद लमिून जातात… II ३ II 

 

 

 



 

 

कलवतेचे शब्द, आरशात डोकावणारे आपिेच प्रलतलबंब  

लक्षलतजावरची सोनेरी छिा, मातीचा गंध  

सारे नवनवीन अनुभूती देतात... 

प्रते्यक नवे वषश नवी स्वपं्न घेऊन येतात 

काही फुितात, काही अिगद लमिून जातात… II ४ II 

 

 

देशािनाची ओढ, रंगीबेरंगी छंदांची दुलनया  

मायेची नाती, लन शब्दांच्या अनोख्या गाठीच  

अखेर काळजात घर करून राहातात... 

प्रते्यक नवे वषश नवी स्वपं्न घेऊन येतात 

काही फुितात, काही अिगद लमिून जातात… II ५ II 

 

 

पल्लवी कुिकणी-अते्र (मेिबनश) 

 

 

 

  



 

 

कथा एका नव्या हिशेची 
 

“आपण ऑस्ट्र ेलियात येऊन चूक केिी का रे?” वीणा हताश होऊन श्री िा म्हणािी.  

डायलनंग िेबिवर पसरिेिी लबिांची चळत लतच्याकडे आ वासून पाहत होती. रात्रीचं 

जेवण संपल्यावर श्री नेहमीप्रमाणे फेसाळिेल्या कॉफीचे दोन कप घेऊन लतच्या 

बाजूिा येऊन बसिा होता. कपवरची नजर वर न करता त्याने उिरादाखि ह्या 

कानापासून त्या कानापयांत डोकं हिविं आलण सुस्कारा िाकिा. त्यािा पुण्यातिी, 

दोघांच्याही व्यावसालयक जीवनाची, उमेदीची पण यशस्वी वषां आठविी. इंडन्तस्ट्र यि 

लडझायनर श्री आलण कमलशशअि आलिशस्ट् वीणािा, आपापल्या व्यस्त लदवसानंतर एकत्र 

बोिायिा हाच तर वेळ लमळायचा. कॉफी, हे श्रीचं लकचन मधिं एकमेव कौशल्य. 

पेल्यात साखर, इनं्स्टि कॉफीची पूड आलण र्ोडं दूध घािून त्यात चमचा 

खडखडवायिा त्यािा पूवी खूप आवडायचं. त्यात उकळिेिं, अधश दूध आलण अधश 

पाण्याचं लमश्रण घातिं, लक फेस उफाळून वर यायचा. ते वाफाळिेिे क्षण, वीणा आलण 

त्याच्या लदवसाखेरीचा लवरंगुळा असायचे.   

हल्ली मात्र लदवसभर ‘Woolies’ मधे्य शेल्व्हज सॅ्ट्क करायचं, अंगमोडीचं काम 

करून र्कल्यावर, त्यािा कधी एकदा लबछान्यािा पाठ िेकवतो असं हायचं. 

ऑस्ट्र ेलियातल्या गेल्या दोन वषाांनी त्यांच्या आयुष्याची उिर्ापािर् करून िाकिी 

होती. रात्रीची कॉफी आता एक सवय बनून रालहिी होती. बदििेल्या आयुष्यात 

पुवीपासूनचं रालहिेिं एकच सातत्य. श्रीच्या जड झािेल्या पापण्यांपुढे ऑस्ट्र ेलियातिे 

सुरवातीचे लदवस सर्शकन लफरिे. पलहिे काही मलहने, प्रगत देशाचे नागररक 

बनण्याच्या संधीचा उत्साह त्या दोघांच्याही चेहऱ्यावरून ओसंडून वालहिा होता. नवीन 

गोष्टी लशकण्याचं नावीन्यही होतं. नवीन देश, नवीन संसृ्कती, त्याच इंग्रजीचे वेगळे 

उच्चार, हे सवश आत्मसात करताना र्ोडं अवघड झािं होतं, पण धे्यय साध्य करण्याची 

एक लजद्द होती. धडपडीतही एकमेकाना नजरेने धीर देण्यात समाधान होतं.  सध्या 

रेन्टि युलनि असिं, तरी अडचणीचं्या मागाशवर कष्टाचे बूि लझझवल्यावर, एक लदवस 

भरभरािीचा महाि लदसणार याची प्रचंड उमेद होती.  

दहा वषाशच्या लदशािा मात्र सुरवातीिा शाळेत जमवून घेणं खूपच कठीण पडिं होतं. 

पलहल्याच लदवशी िीचर ने स्वागतार्श 'हॅिो' म्हििं तेंहा लदशाने हात जोडून नमस्कार 

केिा आलण िीचरचं मन लजंकून घेतिं, पण इतर मुिांचं बोिणं नीि न समजल्याने 

लमत्र मैलत्रणी जमवायिा र्ोडा वेळ िागिा. शाळेचं नाव काढिं लक पोिं दुखायिा 

सुरुवात होणाऱ्या लदशािा मग आई आलण बाबा दोघेही शाळेत सोडायिा जायिा 

िागिे. 



 

 

या खेपांमधूनच इतर मराठी पािकांच्या ओळखी झाल्या आलण एकाच नावेतिे 

सहप्रवासी असल्याने वाढल्या. पुढे भेिीगाठीतुन, मालहतीच्या देवाणघेवालणपासून - 

सुखदुः ख्खाच्या देवाणघेवालणपयांत मैत्री वाढिी. नोकरीच्या आघाडीवर मात्र 

बहुतेकांनाच अवघड गेिं होतं. ‘Local Experience’ चा बागुिबुवा दंड ठोकून 

पुढ्यात उभा ठाकायचा. एकमेकांची लवचारपूस करत लमत्र, एम्प्लॉयसश च्या 

अलतचोखंदळ माईंडसेि ची र्ट्टा करत, एका अजाशच्या नकाराच्या नाराजीतून दुसऱ्या 

अजाशकडे वळू िागिे. 

बऱ्याच जणांच्या सुदैवाने ऑस्ट्र ेलियन माईंडसेि मधे “An Indian in the City was 

by default in IT”.  अधे लमत्र आधीच ‘IT’ मधे्य होते आलण बाकीच्या इंलजलनअर 

लमत्रांनी Indian = IT, या 'बँ्रड' च्या घोड्यावर स्वार होऊन ‘IT’ चा मागश लनवडिा. 

हळूहळू लमत्रमंडळीतल्या एकेकािा नोकऱ्या लमळू िागल्या आलण खऱ्या अर्ाशने 

इर्ल्या मातीत रुजणं सुरु झािं – त्यांचं. 

श्री आलण वीणाचाही ‘Coding’ अवगत करण्याचा प्रयत्न करून झािा. परंतु त्यांचा 

Artistic Brain शेकडो ओळीचं्या ‘Programming’ मधे वाि हरवून बसिा.  

इंडन्तस्ट्र यि लडझाइन आलण कमलशशअि आिश च्या लकल्ल्ांवर अर्क धडका मारूनही 

दरवाजे उघडत नहते आलण नोकरीच्या बुरुजावर लनशाण िागण्याची आशा हळूहळू 

खचून चाििी होती.  

ती अजूनपयांत! 

कॉफीचा घोि लगळून श्रीने आकड्यांची बेरीज करणाऱ्या वीणा कडे पालहिं. सततची 

लनराशा त्याच्या डोक्यात पांढऱ्या केसांच्या रूपाने अधूनमधून डोकावायिा िागिी 

होती, परंतु ती िागण अजून लतच्या काळ्याभोर िांबसडक केसांना िागिी नहती.  

लतच्या सुगरणीच्या हातांची चवदेखीि तसूभरही कमी झािी नहती, श्रीने स्वतः िाच 

कबुिी लदिी. चलवष्ट जेवण (आलण लदशाचा अभ्यास) ह्या लतच्या घरी असण्यातल्या 

सुखाच्या लवचाराने श्रीच्या चेहऱ्यावर समाधानाचं न्तित उमििं.  गेल्या लदवाळीिा 

लमत्रमंडळीतल्या बहुतेकांनी, पुण्यातल्या प्रलर्तयश लमठाई-लविेत्यांनी एक्स्पोिश केिेिी 

फराळाची बॉके्सस, ऐिीने लवकत मागलविी होती.  परंतु घरी आिेल्या लमत्रांच्या आलण 

त्यांच्या बायकांच्या चेहऱ्यावर लवस्फारिेिा, सगळे पदार्श घरी केल्याचा अचंबा, तो 

अजूनलह लवसरिा नहता. वीणाने पाककौशल्याबरोबरच, पदार्ाांच्या रचनांतुन लतचं 

किाकौशल्यही सादर केिं होतं. खुसखुशीत चकिी, खमंग लचवडा, रुमािी करंजी 

आलण कुरकुरीत अनारशांचा स्वाद घेत सगळ्यांनी वीणाच्या रचना आलण पाक 

कौशल्याची तोडं फािेपयांत सु्तती केिी होती. 'बॉके्सस मधल्या फराळािा या 

मेजवानीची सर नसल्याची' हळूच झािेिी कुजबुजलह त्याच्या कानावर पडिी होती. 



 

 

व्यावसालयक बाजूने मात्र, इतर मैलत्रणी ंनोकऱ्या लमळवून रुळािा िागल्या, तरी 

वीणािा अजून यश लमळत नहतं. नाही म्हणायिा श्रीने मनालवरुद्ध आलण तातु्परता 

सुरु केिेिा ‘Casual Job’ आता पूणशवेळ झािा होता. 

'हल्ली बाकीचे नवराबायको - घर, Mortgage, SUV ची चचाश करतात आलण मी मात्र 

अजूनही ह्या आठवड्याच्या लबिांतच अडकून पडिेय' वीणाचा आवाज चढिा. 'मिा 

आता आई बाबांना फोनवर सगळं छान चाििंय हे सांगण्याचाही वीि आिाय. लतकडे 

सवाशना वाित असेि की परदेशात लवमानातून उतरिं, की िाि पायघड्या घािून 

स्वागत आलण पलहल्या लदवशी नोकरी व दुसऱ्या लदवशी गाडी, बंगिा हात जोडून उभे 

राहत असतीि’, डोळ्यात जमणारं पाणी आवरत लतने गार झािेल्या कॉफीचा कप 

बाजूिा सारिा.  

श्रीच्या ओठात अनेकदा वापरून जुने झािेिे सांत्वनाचे शब्द तसेच अडकिे. त्याने 

लनमूिपणे त्याची कॉफी संपविी आलण दोन्ही कप उचिून तो लकचन लसंक कडे 

वळिा.  

बेडवर पडल्यावर मात्र, लदवसभराचा र्कवा असून देखीि त्यािा झोप िागेना. एका 

कुशीवरून दुसऱ्या कुशीवर वळत त्याच्या मनात एक लवचार घोळू िागिा आलण 

िवकरच ठाण मांडून बसिा. शक्यता आलण अपयश याचं िंि करता करता शेविी 

पहािे त्याचा डोळा िागिा, पण र्ोड्याच वेळात गजर वाजून तो उठिा तेंहा त्याच्या 

डोळ्यां एक वेगळीच चमक होती.  

श्रीच्या मनात काही लवचार चािू असल्याचं वीणाच्या नजरेत आिं, पण सकाळच्या 

घाईत लतने त्यािा अडविं नाही. कामावर लनघताना, 'आज रात्रीची कॉफी आपण 

नक्कीच एन्जॉय करू' असं वीणािा सांगताना त्याच्या आवाजात लतिा पूवीचा 

आत्मलवश्वास जाणविा. लतचा पुढचा लदवसही पिपि सरिा. शाळेनंतरचा लदशाचा 

अभ्यासही आज चिकन पार पडल्यासारखं वाििं. 

रात्री डायलनंग िेबिवर कॉफीच्या वाफेबरोबर वीणाची उतु्सकताही वाढत होती. समोर 

ताठ बसिेल्या श्रीच्या हातात एक कागदाची सूरळी होती. घोि घेऊन कप शांतपणे 

बाजूिा ठेवत त्याने ती उिगडिी. नकळत वीणा पुढे डोकाविी.  

‘आपलां RESTAURANT!’ - सवाशत वरती लिलहिेिं ठळक हेलडंग लतिा लदसिं. 

खािी होता बाणांनी एकमेकािा जोडिेिा ‘bubble diagram’ आलण त्यातून लवसृ्तत 

केिेिा प्रोजेट लॅन. 

'हा काय कल्नालविास?' असं लवचारायिा लतने मान वर केिी पण श्रीच्या 

चेहऱ्यावरीि लनधाशर पाहून ती र्ांबिी. 



 

 

पुढीि काही लमलनिं श्री ने लतिा त्याची कल्ना समजावून सांलगतिी. लतच्या साध्याशा 

जेवणातल्याही किात्मकतेचं लमत्रमंडळीकंडून वेळोवेळी होणारं कौतुक आलण 

एकंदरीतच आयोजनातीि क्षमता, व्यवसायात उपयोगात आणण्याची योजना त्याने 

उिगडून सांलगतिी. 

'िोकं घरासाठी कजश काढताहेत आपण लबझनेस साठी काढू' श्री म्हणािा.  

'पण मिा रेस्ट्ोरन्ट मॅनेजमेंि आलण त्यातल्या इंडन्तस्ट्र यि लकचन चा अनुभव कुठेय?' 

वीणाने चाचरत लवचारिं.  

श्री ने लतच्यापुढ्यात मालहतीचं बुकिेिच ठेविं. 'तीन मलहन्याचा शॉिश कोसश आहे' त्याने 

प्रोगॅ्रम कडे बोि दाखविं.  

'अरे पण घरच्या स्वयंपाकाचं कौतुक लनराळं आलण लवकत घेतानाच्या अपेक्षा वेगळ्या. 

लवकत नाहीच गेिं म्हणजे?' लतने पुन्हा िाळायचा प्रयि केिा.  

'त्याच्यासाठी िर ायि-रन करायचा' श्रीने लवजयी मुिेनं पेपरवरच्या मधल्या एका 

bubble वर बोि ठेविं. येत्या लदवाळीिा लमत्रमंडळी घरी आिी की त्यांच्यापुढे 

'Home Catering' चा प्रस्ताव ठेवण्याचा त्याचा लॅन होता. 'िेलिन्तहजनवरच्या शोज 

वर दाखवल्याप्रमाणे आपण दोन, तीन 'Set Menu' त्यांना देऊ.  जे आपल्यािा पुढे 

कामािा येतीि' तो म्हणािा. 

'मिा एकिीिा जमणं अशक्यप्राय वाितंय' वीणाने शेविचं अि सोडिं.  

'अगं लचरायिा, कापायिा मी मदत करेन की. लदवाळीिा अजून दोन मलहने आहेत. 

तोपयांत माझं लकचन-हॅन्डचं िर ेलनंग आलण तुझा कोसश, अध्याशपयांत आिेिा असेि. पुढे 

Millionaire झािीस की आठवण ठेवून आिाचा पगार दे म्हणजे झािं' श्री ने हसत 

हसत लतिा लनरुिर केिं. 

पुढचे दोन मलहने गडबडीत पण धे्ययाकडे नजर िावून आनंदात गेिे. श्रीचा 

स्वयंपाकघरात वावर सुरु झािा आलण कांदा लचरताना डोळ्यात आिेिं पाणी तो 

बाहीने हसत हसत पुसू िागिा. सुरुवातीिा भाज्यांचे वेडेवाकडे तुकडे करण्यापासून, 

पट्टीने मोजून सारखी येतीि अशी समान कापं करण्यापयांत त्याची प्रगती होऊ िागिी. 

पुढे तर लनरलनराळ्या प्रकारच्या आकषशक कडा कातरून गाजर, काकडी आलण 

िोमॅिोची Salad arrangements रचण्यापयांत त्याने मजि मारिी. कामावरती, 

‘Wollies’ च्या Logistics Manager कडून त्याने भाज्या, फळं, लकराणा माि व इतर 

सामग्रीचे घाऊक बाजारभाव, आलण पुरवठ्याचं तंत्रज्ञान देखीि आत्मसात करून 

घेतिं. 



 

 

वीणाही कोसशमधे्य रमून गेिी. कमलशशअि लकचनच्या लवलवध उपकरणानी ती हरखून 

गेिी. Deep Fryers, Wok Burners पासून Bain Marie पयांत आलण Commercial 

Ovens, Spiral Dough Mixers पासून लवलवध प्रकारच्या Food Processors व 

Chillers मधे्य ती स्वतः िा हरवून बसिी. कें हा भोवतािच्या सहकायाांच्या 

कल्नेतल्या रेस्ट्ॉरंिच्या योजनांनी दडपून गेिी, तर कधी एकंदरीतच ह्या 

व्यवसायातल्या जीवघेण्या स्पधेमधे्य आपिा लनभाव िागेि लक नाही याबाबत साशंक 

झािी. 

बहुतेक रेस्ट्ॉरंिस हे अव्यवन्तस्र्त लकचन मॅनॅजमेन्ट आलण पदार्श व लगहाशईक यांचा 

ताळमेळ न जमल्याने कोिमडून पडतात, असा िीचसशचा अनुभव होता. असाच 

एखादा न चािणारा परंतु साधनसामुग्रीने युक् असिेिा रेस्ट्ॉरंि लवद्यार्थ्ाांनी 

चािवायिा घ्यावा असा त्यांचा सल्ला होता. सुतळीच्या तोड्यापासून सुरुवात 

करण्यापेक्षा ‘आधी घडविेल्या रचनेिा पुनरुज्जीवन देणं सोयीस्कर’, त्यांचं म्हणणं 

होतं.  

‘Use your imagination and give it a New Beginning!’ they said. 

लदवाळी आिी आलण फराळाचा स्वाद घेत घेत सवशच लमत्रमंडळीनंी 'Home 

Catering' चा प्रस्ताव उत्साहाने उचिून धरिा. पिपि मेनू्य लनवडिे गेिे आलण 

झिपि पुढच्या काही शलनवार, रलववार साठी जेवणाच्या ऑडशसश नक्की झाल्या. श्री 

आलण वीणा दोघेही कंबर कसून तयार झािे. श्रीचं लदवसभराचं काम आलण वीणाचं 

कोसशवकश  असून सुध्दा हे अलधक कामाचं ओझं त्यांना अगदी हिकं वाित होतं. दर 

आठवड्यािा अलभप्रायही उिम येऊ िागिे आलण वीणाच्या चेहऱ्यावर र्ोडंर्ोडं हसू 

झळकायिा िागिं.   

आज कोसशचा शेविचा लदवस आलण दुपारी वीणाचं पे्रझेंिेशन, म्हणून संध्याकाळी श्री 

अधीरतेनेच घरात लशरिा. दरवाज्या उघडणाऱ्या लदशाने खांदे उडविे आलण डायलनंग 

िॅबिकडे बोि दाखविं. रडवेल्या चेहऱ्याने वीणा समोर ठेविेिय बंद पे्रझेंिेशन 

फोल्डरकडे बघत बसिी होती.  लदशाने मुकायाने िेबिाच्या दुसऱ्या िोकािा बसून 

आपल्या अभ्यासाच्याच्या पुस्तकात डोकं खुपसिं. र्कवा लवसरून श्री लकचनकडे 

वळिा आलण चहाचे गरम कप घेऊन वीणाच्या जवळ येऊन बसिा. 

'कोसश पूणश केल्याबद्दि अलभनंदन' त्याने चहाचा कप पुढे केिा. 

वीणाने नाक मुरडिं, पण चहा मात्र तत्परतेनं घेतिा.  

दोन घोि घेऊन होईपयांत धीर धरिेल्या श्रीने, लहम्मत करून भुवया उडवत लतच्याकडे 

प्रश्नार्शक नजरेने पालहिं.  



 

 

'अरे बाकीच्यांची तयारी तू पाहायिा हवी होतीस' वीणा म्हणािी. 'रेस्ट्ोरंन्टची नावंच 

काय पण पदार्ाांचीही फॅन्सी-फॅन्सी नावं तयार करून झािीयत त्यांची' ती करवादिी. 

'माझी मराठमोळी यादी त्यांच्यापुढे अगदीच साधी. त्या साऱ्यांच्या स्पधेच्या गदारोळात, 

आपण हरवूनच जाऊ' लतने लनराशेनं डोकं हिविं.   

'व्वा, रेस्ट्ोरंन्टच नाव तर आपल्यिा झकासच लमळािं' िेबिावर र्ाप मारत श्री 

जवळजवळ ओरडिाच.  

'कसं, कुठून?' वीणा त्याच्याकडे लदगू्मढ होऊन पाहताच रालहिी. 

'अगं, आिाच म्हणािीस ना? मराठमोळी म्हणून?'.......मराठमोळी....... मराठमोळी! ' 

श्री उडी मारतच उठिा.  

लदशानेही पुस्तकातून डोकं वर काढिं.  

वीणाच्या शंका पुढे आल्या.  

'अरे हे नाव पुण्यात ठीक आहे, पण इरे्? इकडच्यांना वाचता तरी येईि का?' 

'त्यांना साधं ‘ताजमहाि’ तरी नीि वाचता कुठे येतंय?' श्री म्हणािा.  

'आलण आई, तसं कठीणही नाहीय' लदशािाही आता उत्साह आिा. 'मराि सॅलफन' - 

िेलनस लेअर च नाव नाहीका घेत, आलण मोळीिा फार फार तर मॉिी म्हणतीि. मॉिी 

म्हणजे मेरीचंच एक नाव आहे, माझ्या वगाशत आहे मॉिी.  

'नावाचं आलण पदार्ाांचं हे वेगळेपणच आपल्यािा 'नेहमीच्या इंलडयन' गदीतून उठून 

लदसायिा मदत करेि' श्रीच्या चेहऱ्यावर खात्री ओसंडून वाहत होती. 

'आलण वडापाव, लमसळ यांच्या नावांचं काय?' 

'लतरे् तुझी कमलशशअि आिश पणािा िाव' श्री म्हणािा. तो आता माघार घेणार नहता. 

'पदार्ाांच्या अशा इमेजीस बनव, लक पाहूनच तोडंािा पाणी सुििं पालहजे'  

'जॅपनीज रेस्ट्ोरंन्ट मधे्य असतात तशा' लदशाने िगेच री ओढिी, ‘वाचता नाही आिं 

तर बोि ठेवून दाखवतीि’ 

'आलण पदार्श तुझ्या हातच्या चवीने लवकिे जाणारायेत, नावाने नाही. एकदा लजभेवर 

चव रेंगाळिी की बाजी मारिीच म्हणून समज' श्रीने लनणाशयक पलवत्रा घेतिा. 

वीणाच्या अंगात त्या दोघांच्या प्रोत्साहनाने र्ोडंस बळ आिं. लतच्या डोळ्यांपुढे 

पदार्ाांची शंृखिा आलण लचत्रांची मालिका उमिायिा सुरुवात झािी. इतक्या वषाांची 

झाकिी गेिेिी किा उफाळून वर यऊ िागिी. 



 

 

लतने समाधानाने श्रीकडे पालहिं. तो मात्र कुठल्यातरी लवचारात असल्याचं लतिा 

जाणविं. 

'काही रालहिं?' लतने लवचारिं.  

श्री परत िेबिावर येऊन बसिा. 'गेल्याच आठवड्यात ऑलफसमधे्य एक िॉक ऐकिा 

होता, त्याचा लवचार करत होतो'  

वीणाने मान वळवून कान िवकारिे.  

'इंिरनेि शॉन्तपंगच्या कॉन्तिलिशनिा तोडं देण्यासाठी मोठेमोठी शॉलपंग सेंिसश 

वेगवेगळ्या कु्लप्त्या अविंबतायेत. त्यातिी एक म्हणजे 'People go where the 

action is ' त्यासाठीच हल्ली आपल्यािा शॉलपंग सेंिर मधे्य मुिांसाठी मोफत 

कायशिम, कायशशाळा, आलण छोया से्ट्जवर नावाजिेल्या गु्रप्सचे गाण्याचे कायशिम, 

अशी रेिचेि लदसते. त्यालनलमिाने िोक कॉिुिर न्तिन सोडून सेन्टरमधे्य येतात' श्रीने 

नव्याने लमळािेिी मालहती लदिी. 

‘आपल्या रेस्ट्ोरंन्ट मधे्य असं काही करता येईि का त्याचा लवचार करत होतो' 

वीणािाही प्रश्न पडिा. कल्ना तर छानच होती. पण रेस्ट्ोरंिमधे्य TV वर बॉिीवूडची 

गाणी िावण्यापिीकडे लतने तरी काही पालहिं नहतं 

लदशा बाजूिा येऊन उभी रालहिेिी त्या दोघानांही कळिी नाही.  

'सोपय' ती म्हणािी, 'आपिे सण साजरे करायचे, तेही िर ॅलडशनि डर ेस कोड मधे्य! 

आपल्याकडे बारा मलहन्यात बारा सण सहज लनघतीि' 

आई, बाबांचं िक्ष आता िेकीवर न्तखळिं होतं.  

‘प्रते्यक सणािा वेगवेगळा बेत. गुढीपाडव्यािा मोड आिेल्या चण्याची उसळ आलण 

पनं्ह, गणपतीिा उकडीचे मोदक आलण ऋषीची कणसं घातिेिी भाजी, लदवाळीिा 

करंज्या, अनारशा सकि ताजा फराळ आलण होळी साठी पुरणपोळी!' लदशा ने लगरकी 

घेत पदार्ाांची नामाविी गायिी आलण लतघांच्याही तोडंािा पाणी सुििं. 

आईबाबांना, िेकीिा कुठे ठेवू आलण कुठे नको असं झािं. 

 

'MarathMoli (मराठमोळी)' च ओपलनंग र्ािामािात गुढीपाडव्याच्या शुभमुहूताशवर 

झािं.  श्री, चुरीदार-कुरता, वीणा पैठणी आलण लदशा, खणाच्या परकर-पोिक्यात असे 

हात जोडून स्वागतािा उभे होते. मराठी आलण भारतीय लमत्रमैलत्रणीनंी निून-सजून 

गदी केिी होतीच, लशवाय लदशाच्या शाळेतल्या ऑस्ट्र ेलियन लमत्रमैलत्रणीचें आईवडीि 



 

 

आलण श्री च्या ऑलफसमधिे सहकारीही कुतूहिाने 'नू्य कल्व्चरि एक्सपीररयन्स' साठी 

हजर झािे होते. त्यातल्या बहुतेकांना, इंलडयात राजमान्य बावीस भाषा आलण लततकेच 

पूणशपणे वेगळे खाद्यप्रकार आहेत, आलण त्यातिी मराठी ही एक, याच आजच ज्ञान 

झािं होतं.   

सवाशनी जेवणावर सपायाने ताव मारिा आलण समाधानाने श्री व वीणाचं अलभनंदन 

केिं. वीणा आलण श्री आज ओनसश असल्याचं लवसरून लवहीण आलण व्याह्यांसारखे 

लवचारपूस करत होते. बारा मलहन्यांचे सण आलण 'बेत' वीणाने आधीच तयार ठेविे 

होते. त्यावर साऱ्यांच्या उड्या पडल्या आलण संपूणश वषाशचं बुलकंग झिक्यात पूणश झािं.   

सगळे लनघाल्यावर श्री, वीणा आलण लदशा जेवायिा बसिे. पण समाधानानेच पोि 

भरिेल्या आईबाबांना घास जाईना. समोर बसून, भूक िागल्याने खाण्यात मग्न 

झािेल्या आपल्या मराठमोळ्या िेकीकडे पाहात, त्यांचा उर भरून आिा होता. 

 

अहनरुद्ध नाडकणी 

हसडनी 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

गप्पा 
 

गप्पांचे णवर्य णकती वेगवेगळे असू िकतात असे णवचार माझ्या मनात नेहेमी येतात व 

त्या णवचारांनीच माझे मन थक्क होते व त्यानेच माझे मनोरंजन पि होते . 

दोन मुलीचं्या गप्पा , दोन मुलांच्या गप्पा , त्या पि त्यांच्या वयानुसार णकती णवणवध 

णवर्यांवर असू िकतात त्याला सीमाच नाही .िाळेतले णवद्याथी , परीक्षा जवळ आलेले 

णवद्याथी , तरुि वयातील णमत्रमैणत्रिी ,गृणहिी , लहान मुलांचे आई वडील ह्या सवाांच्या 

गप्पांचे णवर्य णकती वेगळे असू िकतील ह्याची आपल्याला कल्पना येऊ िकते , नाही 

असे नाही . 

तसेच दोन णिक्षक , दोन णिंपी , दोन डॉक्टसण , दोन गायक , दोन वकील , ह्या सवाांच्या 

गप्पा त्यांच्या त्यांच्या णवर्यांवर अथाणतच अवलंबुन असिार ह्यात िन्का नाही . 

दोन णिक्षक वगाणतल्या हुिार व तसेच काही गंुड मुलांबद्दल बोलतील.नुकत्याच 

झालेल्या परीके्षतील काही गमती जमती गप्पांमधे्य रंगत आित  असतीलच . 

दोन णिंपी नवनवीन फॅिनस णकंवा त्यांच्याकडून चुका होऊन णिवलेले कपडे कसे 

णबघडले ह्याच्या गमतीजमती एकमेकांना रंगवून सांगतील . 

डॉक्टसण आपल्या रुग्ांबद्दल एकमेकांना सहसा काही सांगत नाहीत तरी पि काही 

वेळा किी न समजण्यासारखी अवघड पररस्थथती झाली होती त्याचे विणन व त्याच्या 

गप्पा रंगू िकतात . 

दोन गायक आपल्या रंगलेल्या कायणक्रमाबद्दल गोष्टी अगदी रंगवून रंगवून सांगत 

असतील. तसेच कधी चुकलेला स्वर  णकंवा चुकलेला ठेका व त्यामुळे आलेले तातु्परते 

मानणसक दडपि ह्याच्या गमती एकमेकांना सांगत असतील . 

वणकलांच्या गप्पा , दोन पक्षांमधले जीवघेिे वैर रंगत आित असेल . 

माझ्या मनात णवचार येतात दोन चोर भेटले तर त्यांच्या गप्पा णकती मजेिीर असतील . 

काय सांगू -- मी अगदी पकडला जािार होतो , घरच्या लोकांना जाग येते णक काय 

अिी भीती मनात दाटून आली पि कसेबसे जीव घेऊन धूम ठोकली व वाचलो खरे . 

त्यांचे अनेक मजेिीर अनुभव असिार हे मात्र खरे . 

 

हे झाले लोकांबद्दल . 



 

 

मला वाटते पक्षी काय बोलत  असतील ? सारखे त्यांचे आवाज , णकलणबल चालू असते 

खरी.  गाडी चालवताना कधीकधी पक्षी रस्त्यावर बसून असतात व अगदी गाडी जवळ 

आली णक पटकन उडून जातात . त्यांना त्याची भारी मजा येत असावी व ते से्नह्यांना 

नन्तर रंगवून सांगत असतील -- काय मी जीव घेऊन िेवटच्या क्षिी एकदम भरारी 

घेतली व सुटकेचा श्वास घेतला ,पि काय मजा असते त्या उडण्यात . 

कधीकधी णदवसभर इकडे णतकडे उडत उडत भटकलो पि काही कुठे छान फळं 

म्हिून खायला णमळाली नाहीत. कधी ते एकमेकांना , णमत्रांना सांगत असतील -- 

अमुक अमुक झाडावर जा , लांब असले तरी भरपूर फळे लागली आहेत णतकडे . रोज 

रात्री कोित्या झाडावर आज झोपायचे , कोित्या णमत्रासाठी िेजारच्या फांदीवर जागा 

राखून ठेवायची ह्याचे णवचार डोक्यात असिार व ते एकमेकांना सांणगतलेच पाणहजे  

मालकाबरोबर णफरायला गेलेली कुत्री एकमेकांना भेटतात . पटकन आपल्या मालका 

बद्दल काहीतरी सांगत असतीलच -- माझा मालक णकती माझी काळजी घेतो , घरी 

मुलं  किी माझ्यािी चेंडू खेळतात , खायला कसे छान छान णमळते हे सारे  भंुकून 

भंुकून पटकन नक्कीच सांगत असतील असे मला वाटते . 

झाडं  , फुले  पि सुखदुुः खाच्या गोष्टी िेजारच्या झाडांना कळवीत असतील . खूप 

उन्हाची कटकट , थंुडगार वाऱ्याच्या झुळकेची िीतलता ह्याबद्दल त्यांच्या गप्पा होत 

असतीलच .पाऊस आवडत असला तरी कधीकधी मुसळधार पावसाचा कसा त्रास 

सहन करावा लागला हे सांगून एकमेकांची सहानुभूती णमळवीत असतीलच . मोठ्या 

मोठ्या वृक्षांना इवल्या इवल्या रोपांची , नाजूक नाजूक वेलीचंी काळजी वाटत असेल . 

झाडांच्या फांद्यांवर येिाऱ्या , झोपिाऱ्या पक्ष्ांच्या गप्पा ऐकण्यात त्यांना रस असेल . 

रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या वृक्षांना रस्त्यावरच्या वाहनांच्या रहदारीची करमिूक होत 

असेल . पायी रमत गमत  णफरायला जािाऱ्या लोकांच्या गप्पांमधून त्यांना णकतीतरी 

गमतीच्या गोष्टी ऐकू येत असतील .मोठ्या वृक्षांचा अनेक वर्ाांचा अनुभव असिार . 

नदीत , समुद्रात पोहिारे मासे , त्यांची मजा न्यारीच असत असेल. लहान मासे त्यांना 

वाटत असलेली मोठ्या मािांची भीती बोलून दाखवीत असतील . एकमेकांना बजावून 

सांगत असतील -- जपून रहा मोठ्या मािांपासून असा इिारा कळ्वळीने देत 

असतील . तसेच मासे पकडिारे कोळी व त्यांची जाळी , त्यापासून कसे दूर रहायचे , 

हा धोका कसा टाळायचा हे णवचार णकती सतावीत असतील. अमुक अमुक छोटा मासा 

अिात णदसला नाही , कोिी त्याला पणहला का ? पोहत पोहत फार दूर गेला , हरवला , 

का णबचारा जाळ्यात अडकून पकडला गेला अिी एकमेकांची काळजी करत 

असतील . 



 

 

गप्पाटप्पा हा सवाांच्या नुसत्या करमिूकीचा भाग आहे असे नवे्ह व त्यात वायफळ 

गप्पा मारून वेळ वाया जातो असे वरकरिी वाटत असले तरी गप्पा हे मानवी 

मनासाठी अणतिय महत्वाचे आहे असे मला वाटते . मैणत्रिीिंी मनमोकळ्या गप्पा 

मारिे ह्याच्यात मन णकती रंगून जाते , वेळ णकती छान जातो , मनाला एक प्रकारचा 

हुरूप , उत्साह वाटतो . सुखदुुः ख मैणत्रिीचं्यात जरूर जरूर वाटावी , त्यामुळे सुखाचा 

आनन्द दुगणित होईलच पि दुुः खाचे ओझे नक्कीच हलके होईल व दुुः ख सोसण्याचे 

बळ नक्कीच वाढेल. आपि एकटे नाही , आपल्या सुखदुुः खाच्या चार गोष्टी ऐकायला 

कोिीतरी जवळचे आहे हेच णकती महत्वाचे असते . आपि पि कोिाच्या सुखाने 

आंनदी झालो व कोिाच्या संकटाच्या काळात त्याला धीराचे दोन िब्द सांणगतले तर 

त्याचे मोल अनमोल . 

त्या व्यक्तीचे दुुः ख आपि दूर करू िकूच असे जरी नाही तरी त्याच्या मनाचा भार  

हलका करता आला तर त्याचे समाधान खरोखरच फार मोठे . 

अनेक णमत्रमैणत्रिी असिे हीच खरी श्रीमंती . 

 

  

सौ. िोभा णलमये . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

झोप 
 

अन्न , वस्त्र , णनवारा ह्या मािसाच्या तीन मूलभूत गरजा समजल्या जातात पि त्या 

बरोबर  मला आिखी एक णततकीच महत्वाची वाटिारी गरज म्हिजे झोप . प्रते्यकाची 

झोपेची गरज वेगळी असते हे खरे , काही लोकांना थोडीिीच झोप पुरते व ते लगेच 

ताजे तवाने णदसतात व उत्साहाने कामाला  लागतात . अिा लोकांचे मला भारी आश्चयण 

वाटते कारि माझा अनुभव अगदी णनराळा असतो. एक वेळ भूक सहन करता येईल 

मला पि झोप हवी तेव्हढी न णमळाली तर असा काही त्रास होतो मला णक मी अगदी 

हैराि होऊन जाते  

झोपेचे बरेच महत्वाचे असे िास्त्र आहे . झोप व स्वपं्न  ह्यांच्या बाबतीत चालिारे मेंदू 

मधले रात्रीतले बदल , बंद डोळ्यांच्या मागे मधेअधे बुबुळांची जलद गतीतली  

हालचाल. , श्वासोश्वासातील मंद गती , िरीराचे स्नायू णिथील पडिे   हे सवण बदल 

िास्त्राप्रमािे होतात व हे सवण बदल झोप लवकर लागावी ह्या दृष्टीने उपयुक्त असतात 

. झोपेच्या वेळेमधे्य णनयणमतपिा असिे उत्तम, तसेच चहा , कॉफी , मद्यपान अिी 

उते्तजक पेये झोपेच्या आधी सेवन केल्यास लवकर झोप  लागत नाही .मानणसक ताि  

, काळजी , अणत णवचार हे पि घातक. झोपताना मन िांत असावे व त्या दृष्टीने प्रयत्न व 

उपचार करिे हे उत्तम . 

झोप णकती तास असावी हे वयाप्रमािे बदलत असते. लहान मुलांना ज्यास्ती तास 

झोपेची गरज असते पि नन्तर वय वाढेल तिी कमी झोप पुरते , तरी पि 6 ते 8 तास 

झोप असावी. पुरेिी झोप न णमळाल्यास मधुमेह , णडपे्रिन असे काही आजार होण्याची 

िक्यता वाढते . काम करण्याचा उत्साह कमी होऊन कायणक्षमता कमी होते. णकतीतरी 

लोकांना कामाला  जािे अवघड होऊन बसते व अनेक वेळा सुट्ट्या घ्याव्या लागतात. 

काही लोकांना अणत झोपिारे लोक म्हिजे वेळ वाया घालविारे , आळिी , 

खुिालचेंडू , वेळेची णकंमत नसिारे असे वाटतात, परंतु झोपेअभावी थकल्या मनाने , 

अधणवट उत्साहाने कसेबसे काम उरकून त्यात चुका होण्याची िक्यता नक्कीच वाढते. 

त्यापेक्षा िांत मनाने व उत्साहाने कामं  केल्यास कायणक्षमता नक्कीच वाढते व त्या 

कामांचे जास्त कौतुक होते. 

काही लोकांना णनद्रानािाचा णवकार जडलेला असतो व मग त्यांना लवकर झोप न 

लागल्यामुळे फार त्रास होतो. झोप न झाल्यास माझे तर डोकं दुखायला लागते दुसऱ्या 

णदविी . मग डोळ्यांची आग व चुरचुर सुरु होते . डोळे नकळत सारखे चोळले जाऊन 

डोळ्यांच्या भोवती त्वचा लाल लाल णदसायला लागते .मनास थकवा जािवतो . डोकं 

दुखून कधीकधी मळमळायला लागते . एकंदरीतच हे सवण सुरु झाले णक कंटाळा 



 

 

येऊन गळून गेल्यासारखे वाटते . किातच उत्साह म्हिून वाटत नाही .िेवटी एकदा 

एक रात्री मस्त झोप णमळाली णक मग दुसऱ्या णदविी परत व्यवस्थथत गाडी मागाणला 

लागते. 

णनद्रा देवीची कृपा अणत महत्वाची असे मला पटून चुकले आहे. हा माझा स्वतुः चा 

झोपेबद्दलचा अनुभव. म्हिून मला अन्न  , वस्त्र ,णनवारा व णनद्रा ह्याचे महत्व पटलेले 

आहे  

 

जय देवी णनदे्रची देवी  

तव कृपा णनत्य रात्री  

मजवरती असावी  

 

डोके उिीवरती  

टेकता क्षिी यावी 

णनद्रा मम लोचनी 

 

प्राथणना मम मनी  

गोड  गोड  स्वप्नांची  

नगरी ती णदसावी  

 

 

डॉ सौ िोभा णलमये 

 

 

 

 



 

 

हॉटेल आरोग्य 
 

रणववारी दुपारी भरपूर , पोटभर जेवि झाले व मग नन्तर गप्पा मारत  सगळे जि 

लोळत पडलो . तरीपि संध्याकाळी कुठे तरी छान हॉटेल मधे्य जेवायला जावे असा 

णवर्य  सुरु झाला , गप्पा रंगात आल्या , प्रते्यक जि वेगळे वेगळे हॉटेल्स ची नावे  

सुचवीत होते हळूहळू सवाांच्या डोळ्यावर णनदे्रचे राज्य येऊ लागले , आवाज  जड 

होऊ लागले. तिात लक्षात आले णक आज गुढी पाडव्याच्या मुहूताणवर देिपाने्ड नावाचे 

एक से्नही नवीन हॉटेल उघडिार आहेत.  तसे ते हॉटेल फार काही लांब नव्हते . त्यांनी 

पि जरूर या पणहल्या णदविी असे आग्रहाचे णनमंत्रि णदलेले होते त्याची एकदम 

आठवि झाली व त्यांच्या हॉटेल आरोग्य मधे  जावे असे ठरले . 

माझे णवचार चक्र सुरु झाले…कसे असेल हॉटेल? आरोग्य हॉटेल नाव तर छान आहे  

जेवि कसे असेल.  काय काय पदाथण असतील , आपि काय खावे , अिा णवचारांच्या 

तंद्रीत मी गेले. देिपाने्ड गेले काही आठवडे गडबडीत होते ,  नवीन हाटेल सुरु 

करायचे म्हिजे अनेक कामं  त्यांच्या मागे , त्यामुळे त्यांची भेट णकंवा णनवान्त गप्पा 

अिा झाल्याच नव्हत्या . त्यामुळे हॉटेल बद्दल तिी काही जास्ती माणहती नव्हती , 

काहीच कल्पना नव्हती . 

माझ्या कल्पना जोरदार भरारी घेत होत्या. आम्ही दोन चार  मैणत्रिी गेलो , पोहाचलो 

तर काय प्रथम हात धुवून मग टेबल वर आम्हाला बसवले .  

एक फॉमण भरायला णदला सवाणना . आश्चयणच वाटले. हॉटेल मधे्य वातावरि छान होते , 

सगळीकडे फुलदाण्या , पडदे , मंद आवाजतले संगीत असे सवण प्रसन्न वातावरि होते 

, त्यामुळे मन एकदम खुि झाले पि हा कसला फॉमण , ही  काय कटकट असे वाटले 

खरे वाचून पणहले तर गम्मतच वाटली. तुमचे वजन , तुमची उंची , काही रोग आहेत का 

, म्हिजे रक्तदाब , मधुमेह , अिी वैयस्क्तक माणहती णवचारली होती  

खाली ठळक अक्षरात णलणहलेले होते -- आम्ही तुमच्या आरोग्याची व्यवस्थथत काळजी 

घेऊ व त्याप्रमािेच तुम्हाला योग्य असे जेवि देऊन तुम्हाला तृप्त करूतुमचे आरोग्य 

सांभाळिे हेच आमचे धे्यय . 

वाचून आश्चयण वाटले व आनन्द पि झाला  

आमच्यातल्या एका मैणत्रिीचे वजन जरा जास्तच होते . णतला पुऱ्या न देता साध्या 

फुलक्या , न तूप लावता णमळाल्या . भरपूर सलाड , व भाज्या णदल्या गेल्या . िेवटी 

फलाहार समोर आला . वजन कमी कसे करावे ह्याचे भरपूर सले्ल फुकट णमळाले , 

निीब समजा , बागेत चक्कर मारून या असे नाही सांणगतले . 



 

 

मला जरा मधुमेह असल्याचे नुकतेच समजले होते , झाले , श्रीखंड पुरी इतरांना णदली 

जात होती , मला हे कसे घातक असते व ते टाळिे कसे जरुरी आहे अिा अथाणचे एक 

पत्रक वाचायला णदले व अगदी साधे म्हिजे पोळी भाजीचे जेवि समोर आले . 

कोणिंबीर , लोिचे मात्र होते चवीला  

णतसऱ्या मैणत्रिीला रक्तदाबाचा णवकार, कमी मीठ घातलेले साधे  आळिी जेवि 

णतच्या समोर आले . ती अगदी रडकंुडीलाच आली  

देिपांडे खास आम्हाला भेटायला आले. त्यांच्या हॉटेलचा उदे्दि लोकांचे आरोग्य 

सांभाळिे आहे . हाटेल मधे्य वरचेवर जेवून लोकांचे आरोग्य णकती णबघडू िकते , 

त्याचे दुष्पररिाम कसे होतात व त्यांचे आरोग्य सांभाळिे  हा त्यांच्या नवीन हॉटेलचा 

उदे्दि णकती उत्तम व लोकोपयोगी आहे हे ते आम्हाला सांगत होते.गुढी पाडव्याच्या 

णदविी असे लोक कल्यािाचे णकती महत्वाचे समाजउपयोगाचे कायण त्यांनी हाती घेतले 

आहे , त्याचे महत्व ते सारखे सांगत होते. ते सवण जरी पटत होते तरी आमची नाराजी 

चेहऱ्यावर णदसत होती. िेवटी मला रहावले गेले नाही. मी जोरजोरात ओरडायला 

लागले,” आज गुढी पाडवा , नव  वर्ाणची सुरुवात , नव वर्ाणचा पणहला णदवस , मला 

आंनदात साजरा करायचा आहे , आज मी गोडाधोडाचे खािार , मला श्रीखंड पुरी 

खायची आहे. मला दुसऱ्या हॉटेल मधे  जेवायला जायचे आहे.” असे म्हित मला जाग 

आली 

सवण मैणत्रिी खदखदा हसायला लागल्या  

खा बाई तुला काय हवे ते खा 

श्रीखंड द्या ग णहला लवकर खायला  

अिी गुढी पाडव्याची मजा झाली  

 

 

सौ िोभा णलमये 

  



 

 

मी णदलेली लाच 
 

अनेक वेळा लवलवध कायाशियात आपण आपल्या कामासाठी जात असतो. अशी कामे 

पिकन लवनासायास झािी की आपल्या आनंदािा पारावार रहात नाही. लदवस सार्शकी 

िागल्यासारखे वािते.ज्या कमशचा-याने,अलधका-याने आपल्यािा उिम सेवा लदिेिी 

असते त्याचेलवषयी मनामधे्य कृतज्ञतेची भावना लनमाशण होते. काहीतरी नविाई घडल्या 

सारखे,अघिीत घडल्या सारखे वािते. असे आपणास का वािते? कारण हेिपािे लकंवा 

खेिे मारल्यालशवाय कुठिेच काम होत नाही. लवशेषतः  सरकारी खात्यांबाबत असा 

अनुभव नेहमी येत असतो.काही ना काही खुसपिे काढून तुम्हािा जेरीिा आणिे जाते. 

सरकारी काम आलण सहा मलहणे र्ांब हे आता अंगवळणी पडिे आहे.पण लचररलमरी 

लकंवा िाच देऊन लवनासायास आलण त्वरीत कामे करुन घेणारी लबिंदर मंडळी जेंहा 

पहातो तेंहा आपण मनातल्या मनात चडफडतो. उलिग्न होतो.स्वतः िा असहाय 

समजतो. पण आता मी माझा अनुभव तुम्हािा सांगणार आहे तो वाचून आपल्या 

मनािा नक्की उभारी येईि.र्ोडी सजगता आलण क्षात्रवृिी दाखलविी तर आपण ही 

दप्तर लदरंगाई आलण िाचखोरीची वीषवल्ली नामशेष करु शकू त्यासाठी ACB अर्ाशत 

Anti Corruption Burrow आपल्यािा सवशतोपरी सहकायश करायिा नेहमी तत्पर 

असते. हे सांगण्यासाठी मी माझा अनुभव येरे् लिलहत आहे. 

एका लाचखोर सरकारी कममचा-याला मी ACB (Anti Corruption Bureau) 

च्या जाळ्यात अडकहवले त्याची कथा. 

२०१४ सािात एका जलमनीचा फाळणी नकाशा मिा हवा होता त्या कामासाठी मी 

पुण्याहून सातारच्या भूलमअलभिेख कायाशियात वारंवार चकरा मारत होतो. पण 

संबंधीत सहेअर मिा काही दाद देत नहता.त्यािा अपेलक्षत माझा अॅप्रोच नसावा 

त्यामुळे प्रते्यक वेळी नवनलवन सबबी,कामाचा िोड आहे,जुने रेकॉडश शोधायिा सद्या 

वेळ नाही,नंतर या. अशा त-हेची उिरे ऐकून मी दरवेळेस परत जात असे. एकदा मी 

त्यािा कळवळून म्हणािोही की साहेब मी या कामासाठी पुण्यावरुन येत असतो माझा 

पैसा आलण वेळ लकती जात असेि याचा काहीतरी लवचार करा. यावर तो म्हणािा की 

जुने रकॉडश शोधावे िागेि आलण ते माझ्यालशवाय कोणािा जमणार नाही. मी म्हणािो 

की शोधणावळीचा खचश लकती असतो तो मी भरायिा तयार आहे पण आता एक 

लनलित तारीख द्या आलण माझे हेिपािे र्ांबवा कारण पुढचे मोजणीचे काम त्या 

फाळणी नकाशाअभावी खोळंबिे आहे. माझी ही अजशन्सी आलण असहाय अवस्र्ा 

हेरुन त्याने माझ्याकडे या कामाचा रु.१२०००/-खचश येईि असे सांलगतिे. हे ऐकून मी 

हादरिोच आलण अभालवत पणे"एवढा खचश"असे उद्गारिो.माझी ही प्रलतलिया त्यािा 

अलजबात सहन झािी नाही. यावर तो “खचश कसा रास्त आहे. जरा बाहेर चौकशी करा. 



 

 

तुम्हािा काही अनुभव नाही. परत माझ्याकडे येऊ नका. कुणाकडून काम करून 

घ्यायचे ते घ्या परत मिा भेिू नका” असे अिातिा बोिू िागिा. माझ्या सारख्या 

सुलशलक्षत माणसाशी जर हा असा वागत असेि तर अलशलक्षत,अल्लशलक्षत िोकांना हा 

लकती नाडत असेि या लवचाराने मीअस्वस्र् झािो. यािा चांगिा धडाच लशकलवतो हा 

लनिय करुन पण वरकरणी त्यािा गोजंारुनच त्याचा लनरोप घेतिा. 

ऑगस्ट् २०१४िा मी साता-यात आिो असताना लमत्राने त्याच्या ACB च्या साहेबांिी 

चांगले संबंध असिाऱ्या एका णमत्रािी ओळख करून णदली. माझ्या डोक्यात एकदम 

यूब िागिी. आलण मी तडक ACB ऑलफस गाठिे व भूमी अलभिेख कायाशियातीि 

मिा आिेिा अनुभव पोलिस अलधक्षक साहेबांचे कानावर घातिा. त्यांनी िेखी तिार 

केिी तर तपास यंत्रणा कायाशन्तित केिी जाईि असे अश्वासन लदिे त्या प्रमाणे तेरे् 

बसूनच अजश लिलहिा व सादर केिा. 

दुसरे लदवशी सांकेलतक स्र्ळी इन्से्पटर साहेबांच्या मागशदशशना नुसार मी भेिी साठी 

गेिो. तेरे् एका सालक्षदारांची माझी ओळख करुन लदिी व आरोपातीि सत्यासत्यतेच्या 

पडताळणी साठी संबंधीत कमशचा-याची गाठ घेण्याचे लनयोजन करण्यात आिे. छोिा 

हाय पॉवर िेपरेकॉडशर माझ्या गळ्यात शिाशचे आत अडकलवण्यात आिा व आम्ही दोघे 

स्वतंत्र वहानाने अंतर ठेवून व अनोळख्या सारखे त्याच्या ऑलफसवर गेिो पण त्याच्या 

िेबिावर तो नहता चौकशी केल्यावर कळिे की त्याची वाईिा बदिी झािी आहे. मी 

बाहेर येऊन त्यािा मोबाईि वर फोन केिा. 

मी: (त्याचे नाव घेऊन)साहेब का? 

तोः  होय.कोण बोितंय? 

मीः  मी प्रकाश लशंदे बोितोय.तुमची वाईिा बदिी झािी मिा आता कळिे.                                                                                                                                                                                          

आता माझे काम कोण करणार?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

जाण्यापूवी माझं काम केिं असतं तर बरं झािं असतं 

तोः तुम्ही कुठे करा म्हणून सांलगतिे?तुम्हीच उशीर करताय.माझं ऐकिं असतं तर 

कें हाच ते झािं असतं. 

मीः साहेब एकदाच काय ते फायनि सांगा मी त्यासाठीच आज आिो होतो.लकती 

द्यायचे? 

तो:अशा गोष्टी फोनवर बोिायच्या नसतात.तुम्हािा जे सांलगतिंय त्यात काही कमी 

नाही.फोन बंद करा. 

मी:सॉरी.इरं् कोणी नाही.मी तुमची गाठ घ्यायिा वाईिा येतो लतरं्च प्रत्यक्ष बोिू. 



 

 

त्या नंतर त्याने मिा दुपारी ४वा.ची वेळ लदिी व ऑलफसचे िोकेशन लदिे. 

काम ५०% च झािे होते.त्यामुळे लनराशा झािी.पुन्हा संकेत स्र्ळी आिो.अलधका-यांनी 

रेकॉडींग ऐकिे.त्याचे िेखन केिे गेिे.माझे व सालक्षदारांचे दोन वेगवेगळी िेखी 

लनवेदने घेतिी व दुपारी वाईिा जाण्याचे लनयोजन ठरिे. अशासकीय गाडीने 

मी,सालक्षदार,व ACB चे नागरी वेषातिे काही कमशचारी आम्ही दुपारी ३.३०िा पोहचिो 

गळ्यात सकाळ सारखा िेप रेकॉडशर अडकलविा होताच. शहराच्या अलिकडेच मिा व 

सालक्षदारास उतरलविे तेरू्न चाितच त्याच्या ऑलफसिा गेिो. 

मिा पहाताच तो बाहेर आिा.चहासाठी आम्ही समोरच्या  हॉिेिमधे्य गेिो.मुख्य 

संवाद  

तोः (सालक्षदाराकडे पाहून)हे कोण? 

मीः  हा माझा मावस भाऊ वाईचाच आहे.मिा वाईतिं काही मालहत नाही म्हणून यािा 

बरोबर घेतिे. 

तोः वाईत कुठे रहाता?मिा वाईतिी मालहती आहे मी वाईचाच आहे. 

(इरं् मिा धडकी भरिी.पण सुदैवाने सालक्षदाराचे पाहुणे वाईत होते तोच पिा आलण 

काही नावे सांलगतिी.सालक्षदाराने न गडबडता सफाईदार पणे त्याची खात्री पिलविी.मी 

चहा लपतालपता मुद्यािा हात घातिा. 

मीः साहेब माझं काम कधी करणार?आलण तुम्हािा या कामाचे लकती द्यायचे ते नक्की 

सांगा. 

तो:मी खूप कमी सांलगतिेत.माझ्या बे्लडची तुम्हािा धास्ती वाितीय पण वरच्या 

साहेबाकडे गेिात तर त्यांच्याकडे करवतच असती. 

मी:पण आकडा सांगा ना लफक्स. 

तो:बारा हजार 

मीः अहो मी ररिायडश माणूस र्ोडा लवचार करा.दहा हजारात भागवा. 

तोः  लठक आहे.,(मानेने पण सहमती) 

मी:लकती लदवसांनी परत येऊ? 

तो:१५लदवसांनी एकिे या. पैसे घेऊन. 



 

 

आम्ही चाित सावध पणे दूरवर आडबाजूिा असिेल्या गाडीत !बसून गणपतीचे 

दशशन घेऊन सातारिा संकेत स्र्ळी आिो.पलहल्या सत्रात झािेल्या प्रमाणे सवश 

सोपस्कार पूणश करुन मी पुण्यास परतिो.पडताळणी १००%यशस्वी झािी होती. 

१५ लदवसांनंतरही त्याचा फोन आिा नाही तरीही रक्कम घेऊन जायचे ठरिे.मी 

लनयोजना प्रमाणे संकेत स्र्ळी आिो.दोन सालक्षदार व काही कायाशियीन नागरी 

वेषातिा स्ट्ाफ सवाांचा पररचय करुन लदिा गेिा.रु.१०००च्या १०नलवन नोिा त्यांचे 

नंबसश लिहून त्यांना फू्लरोसेंि पावडर िावून त्या माझ्या वरच्या न्तखशात ठेवण्यात 

आल्या.ती पावडर नजरेिा लदसत नाही.हातािा िागत नाही पण त्यािा िागिेल्या 

हाताचे ठसे मात्र अंधारात स्पष्ट लदसतात.त्याचे प्रात्यलक्षक दाखलवण्यात आिे.कोरा िेप 

रेकॉडशर गळ्यात घातिा.कारवाई पूवी तो चािू कसा करायचा हे तंत्र मालहत 

होतेच.सवाांनी ऑलफसचे बाहेर पांगून उभे रहायचे व मी लदिेिी िाचेची रक्कम त्याने 

स्वीकारल्यावर मी डाव्या हाताने माझा चष्मा काढणार ही इशारत झाल्यावर त्यािा रंगे 

हात पकडायचे असे ठरिे. 

मी एकिाच त्याच्या ऑफीस मधे्य गेिो.मिा बसावयास सांलगतिे.सुमारे अध्याशतासाने 

मधल्या सुट्टीत तो बाहेर आिा.सोबत एक पक्षकार(सावज)होता.आम्ही लतघे त्याच्या 

गाडीत बसिो.तो डर ायहर सीिवर तो दुसरा गृहस्र् त्याच्या शेजारी व मी मागे.गाडी 

गावातून नेिी.कशाचे तरी त्या दोघांचे बोिणे चाििे होते.त्यािा मधे्यच उतरायचे 

होते.तो उतरल्यावर मिा पुढे बोिालविे.गाडीतच आमचे संभाषण सुरू झािे. 

तो:आणिी का रक्कम? 

मी:हो. 

मी १०००/-च्या १०नोिा काढून त्यािा लदल्या.त्याने िगेच त्या आपल्या वरच्या न्तखशात 

ठेवल्या मी म्हणािो अहो साहेब लकती आहेत नीि मोजून घ्या परत घोळ नको.असे 

मं्हिल्यावर त्याने त्या परत काढल्या व १,२,३...अशा मोजून परत न्तखशात ठेवल्या मी 

मं्हििे लकती आहेत तो म्हणािा आहेत दहा हजार. 

मी डाव्या हाताने माझा चष्मा काढताक्षणी इन्से्पटर साहेबांनी डर ायहर साईडचे दार 

वाजवायिा सुरुवात करुन गाडी र्ांबवायिा सांलगतिे.त्यांना बघताच या माणसाने 

गाडी सुसाि नेिी आलण माझ्याकडे खाऊ का लगळू अशा खलदरांगार नजरेने बघून 

लशंदे कोण आहेत हे िोक?हे ACBचे िोक आहेत ना?त्याने गाडीत नुसता हैदोस 

मांडिा.मी मं्हििे मिा नाही मालहत तुमच्याच ओळखीचे असतीि नाही तर कुणीतरी 

िीफ्ट मागत असेि.पण माझे बोिणे त्यािा पििे नाही.तो पुन्हा पुन्हा मिा तुम्ही ACB 

का गेिात याचा जाब लवचारत होता आलण मी म्हणत होतो अहो खरच मिा काही 

मालहत नाही ते  ACB का काय म्हणताय ते कुठे आहे तेही मालहत नाही.मी परोपरीने 



 

 

त्यािा सांगत होतो पण तो पुरता घाबरिा होता आलण त्यामुळे बेदरकारपणे गाडी त्या 

िर ॅलफक मधून पळवत होता.हा आता मोठा अपघात करणार या धास्तीने माझी पाचावर 

धारण बसिेिी.पाचगणीच्या घािाच्या लदशेने जेंहा गाडी जायिा िागिी तेंहा तर 

मिा घाम फुििा हा आता घािातून गाडी दरीत कोसळवणार याची खात्रीच 

पििी.त्याने शेविी मिा गाडीतल्या गणपतीवर हात ठेऊन मुिांची शपर् घेऊन हे 

ACBचे िोक नाहीत असे म्हणायिा सांलगतिे.काय करावे हे कळेना पण लवचार 

करायिा वेळ नहता.गणरायाची मनोमन क्षमा मागून मी खोिी शपर् सुद्धा घेतिी 

कारण या त्रस्र् समंधािा शांत करणं आवश्यक होतं.दरम्यान आपण समजा पकडिे 

गेिोच तर िाचेची रक्कम आपल्या कडे सापडायिा नको म्हणून त्याने त्या हजाराच्या 

दहा नोिा चुरगुळून न्तखडकीच्या बाहेर फेकून लदल्या.आलण गाडी मागे कोणी 

पाठिागावर नाही असे बघून घािाच्या पायर्थ्ािा असिेल्या एका कॉिनीत घुसलविी 

आलण वळणं वळणं घेत एका कोप-यात उभी केिी.मी मं्हििे तुम्ही उगीच पैसे फेकून 

लदिे.राहूदे माझं काम.आज तुम्ही अॅन्तक्सडेंिच करत होता.मिा आपिं सँ्ट्डिा 

सोडा.आलण मिा जाऊदे पुण्यािा.सुमारे अध्याशतासाने त्याने गाडी सुरू केिी आलण 

मेन रोडच्या एका कॉनशरवर त्यांने वेग कमी केिा आलण इरे् शोधा तुमचे पैसे असे 

म्हणून मिा गाडीतून उतिलविे आलण मिा लतरे्च ठेऊन सुसाि लनघून गेिा.मी पैसे 

शोधत होतो तेवढ्यात पाचगणी घािाच्या लदशेने गेिेिे शोधपर्का पैकी दोघे लतघेजन 

ज्यात इन्स्पेकटर साहेबही होते, ते सवशजन मी रस्त्यात काहीतरी शोधताना लदसिो 

आलण र्ांबिे. सवश नोिा सापडल्या कारण त्या नव्या को-या होत्या आलण चुरगळल्या 

मुळे एकमेकात अडकल्या होत्या.लशवार नुकतीच पावसाची भुरभुर येऊन गेल्यामुळे 

ओिसर गाजरगवतातून त्या वा-याने उडल्या नहीत आलण रस्त्याच्या कडेिा कुणाच्या 

नजरेतही पडलया नाहीत. 

नोिांचा जागेवर पंचनामा केिा.पलर्कांच्या साक्षी घेतल्या.आलण आम्ही त्याच्या 

ऑलफसकडे गेिो.लदसणार नाही अशा पद्धतीने पांगून उभे रालहिो.तो ऑलफस मधे्य 

आिा नहता.र्ोड्यावेळाने कुणीतरी त्यािा दुचाकीने सोडिे.तो ऑलफसच्या आवारात 

लशरताच त्यािा ACBने ताब्यात घेतिे.एहाना उपअधीक्षक साहेबही पोहचिे होते. 

त्याच्या अलधका-यास झाल्या प्रकाराची अलधकृत मालहती लदिी.एका हॉिेिवर त्यािा 

नेण्यात आिे.सवश स्क्सॉड व मीही तेरे्गेिो.झडती,पंचनामा,जाबजवाब,रेकॉडींगचे 

िेखन ही खूप मोठी प्रोसेस असते. 

सदरची केस सँ्ट्ड झाल्यापासून अनेक जजेस बदित रालहिे.मी स्वतः च ३जजेसिा 

सामोरा गेिो. आपिी न्याय प्रिीया फार िेंदी आलण क्लीष्ट आहे.मी लफयाशदी असूनही 

उिि तपासणी दरम्यान मी स्वतः  आरोपी आहे असे वाित होते.काही वेळा तर असे 

वाििे की आपल्यािाच लशक्षा होऊ नये म्हणजे लमळविी आलण चोर सोडून 

संन्याशािा फाशी ही केवळ म्हण नसून वसु्तन्तस्र्तीच असावी.  न्याय देवतेच्या 



 

 

डोळ्यावरीि पट्टीचा तो तर अर्श नसेि?असे नकारात्मक लवचार मनात येत.परंतु ACB 

च्या  पोिीस उप अलधक्षक तसेच पोिीस इन्से्पकिर यांच्या िीमने शोध प्रिीयेत 

परफेट कायशवाही आलण लबनचूक पंचनामे  केल्यामुळे आलण लजल्हा सरकारी वकीि 

तसेच सहाय्यक सरकारी वकीि यांनी तकश शुद्ध पद्धतीने व समर्शपणे लफयाशदीपक्षाची 

बाजू िढलवल्यामुळेच लफयाशदीिा न्याय आलण अपराध्यािा लशक्षा लमळािी.देर है पर 

अंधेर नही याची प्रलचती आिी. 

या खिल्याचा लनकाि नुकताच म्हणजे २६फेबु्रअरीिा िागिा व आरोपीिा ४वषाशची 

लशक्षा व रु.१०,०००/-दंड न भरल्यास आणखी २ मलहण्याची लशक्षा ठोठालवण्यात आिी. 

 

 

श्री. प्रकाि णिंदे   
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