
जािणज ेयज्ञक 

“अग आई, �्ती खंगलीयेस तू! ्ाही खातेसिपतेस ्� नाही?” 

महााे्ा्ंूचया सुजाताला आपलया आईईी अअवसा ा ून न ाई ासलाल 

महााे्ा्ंूईी  दोही ञुलं अञेमे्ेला वसािय् याली हदतील महााे्ा्ा 
गेलयानंते ्ा्ंूनी  ेेऊ, ााजाेहाा, वअयंपा्, ञिहलाञंमऊ यांत आपलं 
अेऊापा् ासअून ाा्लं हदतंल  दोही ञुलांना आपलया आईचया वअाअलंानाईा 
आिण उतसाहाईा अििञान अााेल  यं ा सुजाता िनअृ� यालील महणून आई्मे 
ञिहनािे ेहायचया इेा�ान ेिाेतात आली आिण वहीिमयदईचाञमये न 
्ऊलेलया ाबयाई गदगी ितचया लाात आलयाल  

आनीई समपातऊ असलेलया ्ा्ू आता ईांगलयाई खंगलया हदतयाल तयांईा 
तदलही अनूनञनून जात हदताल ेााीईं नम � सत नवहतंल सुजाता आली तयाचया 
 सुबयाई � अवी तया  ेातई पमलया आिण  दोही हात हच तईे यालेल अंगात 
े� फाे ्ञी असलयाञुऊे  दन ााालया े� ई अलयाअेई वच��या हदे 
व्लील  ह ेसाें ्ुपदषणाञुऊे यालयाईं मडताेांनी सुजाताला सञजाअून 
सांिगतलंल 

्ा्ा गेलयानंतेचया ा्ा्� िाअनेने ्ा्ंूईा उतसाह हऊूहऊू हेअत गेला 
हदताल ‘येपत नाही’ महणत तयांनी  ेे ऊ आिण ञिहलाञंमऊ आपलया � नईययतून 
ाा ई ्ेलं हदतलं ााजाेातही तया आआअ�ातून ाखा�ाई � अवी जातल 
ा्े्ाऊी िलयािलयांचया िजिांना आपलया हातचया अञृततुलय ्ालअणाईी 
ईा् लाअणाबया ्ा्ंूनी ञासे, ञांस अवयक ्ेलं हदतंल  ाेाअे आलेली ्सलीही 
िाजी तया खपअून  ेत; ्नी िखईमीचया ईाे  ासांअेई िागअत; ञंगऊअाे-
गु�अाे-सं्गीला ्म्मीत उपास ्�न ईुलीला पूणक िअवांती  तेल 

अयव्े ञाणसांचया ्ुपदषणाला ा्ाेपणा आिण औ ासीोय ही  दनई ्ाेणं 
नसतातल अयापेतअे ााजाेापययत जाणं खेदखेई येपत नाहील ा्कासाआी 
वअयंपा्ाईा सगऊा उपपाप न्दसा अाातदल  गृी अनू यालेली असते; 



हातापायांना सदमासा ्ंप असतदल ईुलीअे जेअण ्ेताना सांमलअंम हदते; हात 
िाजतद; िअवतअापावी ्ाञ ्ेायईी �हञत  ातेल िवअाय �ईी आिण गंन या 
 दोही संअे ना ादसा हदतात; जेअण अऊणी, सप् लागतं; पाणीही ाेईअ 
लागतंल अ�ञागाकईी हालईाल ञं ाअते महणून िू्ही ्ञी लागतेल जआेातून 
ाी१२ या जीअनसतअाईं े�ात वदषण ्ञी हदतंल  ात हालतात; पमतात; 
्अळया नम ासत नाहीत; िावया, फऊं ईाअता येत नाहीत महणून अवयक हदतात 
आिण ाम ्दोाईा ाास हदतद; ाेईचनी अा ते; खाणं न्दसं हदतंल �्तये्ांनी 
अानकतयाईा िअईाे आनी ्ेलेलाई नसतद; गाआीला पुेेवी ञाया िवलल् नसते; 
िखवाला पेअमत नाही महणून िन्ृग िवना  ेतला जातद; फऊं, िावया, ञांस, 
अंमी यांना फााा � ला जातदल वेीेात अ आिण म जीअनसतअांईी ्ञतेता 
हदते; ेातांनऊेपणा येतद आिण हामं मआसूऊ हदतातल 

्ुपदषणाईा  सुेाही ा् �्ाे असतदल  

्ाञत्ा्ांईा ञुलगा आिण सून तयांचयापावीई ेहातातल नातअंमांनाही 
आजदाांईा लऊा आहले  

्ा्ांचया िजिेईी ईअ गेली महणून सुगेण सूनााईने स्ाऊसंमया्ाऊ तयांचया 
आअमीईं जेअण ्ेलंल खदाबयाचया ेसाने ञुसञुसलेली पापलेा-्दलंाी-
ञुम वुांईी आंाा-ितखखा सांााेी, आंाेञदहदेाईा िात आिण ञुखवुम ीला 
पौिग् महणून ्नी  नुा-तुपाईा िवेा ते ्नी गूऊ-तूप-खदाबयाने  संालेली 
खांादऊी! ्ा्ांईं अजन यपाकाने अा लंल ‘�्ृती सुनाेते आहे’ महणून ञुलाने 
सुनेला वााास्� � लील ञग ्ा्ांना वअततईं अजन पेलअेना; उिंही ेहाता 
येईनाल ासून ासून ाम ्दो याला महणून ेदज ईञईािे �ेञा�फन नाअाईं 
औषन सु� ्ेलंल हऊूहऊू ्ा्ांना ेााीईं � सेनाल िपतृि� ञुलाने ेाां� अस 
सेअेसाआी ईा्े आेअलेल  

्ा्ांईा े� ाा अा ला; आमअं यालयाअे नाप लागायला लागली आिण ा्े 
� अवी तयांना   यिअ्ाेाईा या्ा आलाल हडिवपालञमये ्ेलेलया ईाई यांत 
े�ातलं ्डलेवाेेडल ते अा लेलं आ ऊलंई पण हीञदगलदिानही ्ञी िेलं; 



अ, म जीअनसतअं आिण च् िलवयञ यांईी ्ञतेता � सली आिण हामं िअेऊ 
यालयाईंही ्ऊलंल साें खाणं पौिग् असूनही ्ा्ा ्ुपदिषतई हदतेल 

अय अा तं तसं वेीेातलं �ायूंईं �ञाण ्ञी हदत जातं आिण ेदजचया 
हालईाल�साआी व��ईा अापे ्ञी्ञी हदतदल महणून जेअणातून िञऊणाबया 
व��ईी गेजही  ातेल अवा अेऊी जेअण ्ञी ्ेलं ते जीअनस�अं, 
�िसनं(�दाीोसस, तंतू(फायाेस, ााे अगचेे आअआय्  ा्ांईी ्ञतेता हदते; 
्ुपदषण हदतलं गदम प�ा�ांत �्अा तेल्ा-तुप्ा प ासायत व�� �्अा 
उषञां्( च् लेीजस िेपूे असतात पण जीअनसतअं, फायाे जअऊजअऊ 
नसतातईल पमेणाञी फ� ञे अृम ी हदते; अजन अा त जातं आिण तेीही 
्ुपदषण हदतलं 

मडताेांनी सुजाताला आिण ्ाञत्ा्ांचया सुनेलाही अमीलनाबयांचया 
जेअणाा�लईा सलला � ला: 

अयव्े ञाणसांईं जेअण पौिग् नसाअं; साितअ् असाअंल पौिग् खा यात तेल-
तूप-साखे-गूऊ-ञन आिण उषञां् यांईी लयलूा असतेल खदाें, सायीईं  ही नू, 
ञांस, अं�ाईा िपअऊा ाल् आिण ्अईातले ञासे ही खाणी पौिग् ते 
असतातई पण िवअाय तयांचयात ्डलेवाेेडलईाही साआा असतदल साखे-गऊू 
यांनी े�ातली साखे ा् ञ अा तेल तयाञुऊे अने्  षुपमेणाञ हदतातल 

साितअ् महणजे आअआय् �िसनं, जीअनसतअं, ााे, फायाे यांईी ेेलईेल 
असलेलंल तयात तेल-तूप-गदम ह े ा् ्ञीत ्ञी असले ते आअआय् प ासायईा 
पुेेसा पुेअआा हदेनही ञदजतया उषञां्ांत जेअण उे्तं; अजन अा त नाहील  

�िसनांचया अितेे्ाने ञूा�पमांना इजा हदे व्तेल � असाला प�ास �चञ �िसनं 
पुेेवी हदतातल ञांस, ञासे, अं�ाईा पां ेा ाल् यांतून ाी१२ ह ेजीअनसतअ, 
लदह, जवत(�य्स आिण उ�ञ  जाकईी �िसनं िञऊतातल ग�-तां ऊू-नाईणी-
ााजेी-वअाेी अवा िञवनाोयांईी िा्ेी साय ्ा लेलया  नुात ्ुव्ेली ते 
ितचयातूनही ञांसाइततयाई उउ  जाकईी �िसनं िञऊतातल आिण तयासदात 
िपगञय प ासायतून िञऊअायईे आअआय् उषञां् येतात; फायाेही िञऊतदल या 



िपगञय प ासायनी े�ातली साखे साअ्ाव अा ते; तयाञुऊे आादतयात ेहाते 
आिण �्ृतीला ाास हदत नाहील फायाेञुऊे ाम ्दो ाऊतद; आत�ांचया 
् क् ेदगाला आिण इतेही अने् िअ्ाेांना �ितांन हदतदल जेअणासदात 
 दा दा पाणी पयालयान ेईाे  ास जावत जातातल   

त�माला ईअ नसली ते जेअणात अने्  ा् ा्ा आणून तयाईी �ईी अा अता 
येतेल उताेअयात  ातांचया ाासाञुऊे ्�या ्दवंिाेी ईाअताही येत नाहीत 
आिण ाीण यालेलया �ित्ाेव��ञुऊे तयांचयातून येणाेे जंतूही सदसत नाहीतल 
पण िावया अती िवजअलयाने तयांईी ईअ जातेल गाजे-्दाी-फलडअे अाफअून 
तयासदात ाेताने उ्मलेलया फेसाी- ेअड्ासाेखया िावया  ेतलया ्� 
ा्ाई अेऊी अने् ईअ�ईा आवअा   ेता येतदल अ�न  ातलेलया ञीआ-फदमणीने 
�ईी अिन् खुलतेल िवअाय अ�न �लाू-िञेी, सायीिवअायईं  ही, ााेी् 
िईेलेली िञेईी-्द�साीे-ादञचाद असहंी िवअेता येतंल  

फऊांतून आिण ेंगीाेेंगी िावयांचया ा्िात उ्�ा ्द�विाे�तून 
जीअनसतअं, ााे आिण फायाे िेपूे िञऊतातल िहे�ागाे, लाल-व� ेी-
िपअळया िावयांतून अ जीअनसतअ ते िञऊतंई पण तयांचयातलया  सुबया ्ाही 
 ा्ांनीही नेापालाईी ता्  अा तेल िवअाय तयांचया आ्षक् ेंगांनी 
जेअायला उतसाह अाातदल िनसातया ्अऊीने फऊं ईाअून खाणं ्आीण जातंल ती 
िञतसेञमये सालीस्ा  दाून ञग साय ्ा लेलया  दााेदाे � ली ते 
गदमखाे ्ाञत्ा्ांईंही सञानान हदतलं  

 नुातून च् िलवयञ िञऊतंल पण ाबयाई िाेतीयांना  नुातली साखे पईत नाही; 
ितने पदाात अायु नेतद; जुलााही हदे व्तातल ईीयञमये  �्अा आंाा  दात 
ती साखे नसते पण च् िलवयञ आिण �िसनं  नुायेअ ीई असतातल   

ञदमाअलेली नाोयं, फऊं, िावया खाललयाञुऊे आलयायञसकला �ित्ाे हदे 
व्तदल पण जीअनसतअाचया गदळया  ेतलयाने हा फाय ा हदत नाही! 
उताेअयात ाी१२ वदषून घयायला आत�ाला ञ त ्ेणाें ा् िञा-ेसायन 



्ञी पमतंल महणून तया अयात ाी१२ असलेले ञांस-ञासे-अंमी आिण  िुतयाईे 
प ासक आअजूकन खाअेतल 

अस ेसाितअ् प ासक अाप�न िाेतीय जेअणात नाना ईअीपेी सानता येतातल 
ेदज अेगळया पम तीईं जेअण ्ेलं ्� तया नाअीोयाने ईाे  ास जायला ञ त 
हदतेल ा्ा अेऊी ताािे अ� जात नाही; ाऊेई जेअलं ते ते  वावी येतं; ाास 
हदतदल अेऊेला ईाे-ईाे  ास असे � असातून पाई-सहा अेऊा खालले ते पुेेसं 
सतअ पदाात उतेता येतंल ञिहोयातून ा् ा ाखाद  सुें िजं �्अा ाखा ा 
ााााेअमा खाेन िजिेईे ईदईलेही पुेअता येतातल 

�ेञा�फनसाेखया औषनांनी अ, म, ई आिण ् जीअनसतअं नुपून जातात; वदषली 
जात नाहीतल ्ाही इते औषनांनी म जीअनसतअाला ्ुई्ाञी ्ेलं जातंल 
महणून ईालू असलेली सगऊी औषनं ञनूनञनून मडताेांना  ाखअून घयाअी; 
तयांनी सांिगतलं  ते े�ाचया ईाई याही ्�न घया�ा आिण गेजेनुसाे 
जीअनसतअ-ााेांचया गदळयाही घया�ाल 

मडताेांनी अस ंसञजाअून सांिगतलयाअे ्ाञत्ा्ांचया ावाे सूनााबना 
आणखीही ्ाही उञगलंल तयांचया  ेातलया साबयांईा वसूलपणा्मे ्ल हदताल  
सूनााबनी  ेातलया साबयांचयाई जेअणात सेस्ा सुनाेणा ्ेलील 
खदाबयािवअायईी ञावाईी सांााेी सानायला तयांईा सुगेणपणा पणाला 
लागला खेा पण अषकिेात सगळयांचयाई �्ृतीत लाणीय फे् पमलाल 
ञुलाने ्ा्ांना िनयिञत �फिजयदसेेपीईीही �अवसा ्ेलील न�न ्ा हदईना, 
अषकिेात ्ा्ांना ईालता यायला लागलंल 

ञिहोयािेासाआीई आलेली सुजाता सहा ञिहने ेािहलील ितने ्ा्ंूवी ादलत 
ेा�न, तयांना िअनअून ाऊेाऊे ईाे  ास खायला  ातलेल गेजेईी गदळया-
औषनंही नेञाने � लील तयासदात ितने तयांना ईौेस आहाेाईं, िावया, फऊं, 
ञासे खा याईं ञह�अ सञजाअलंल ्ा्ंूईे वअयंपा्ाईे ्ग ्ञी ्ेायला ितने 
न�ा पा््ृती वदनलयाल तूे-ञूग-तां ऊाचया िखईमीत सदया आिण पाल् 
 ातलाल सािलिपआाचया िाजणीला  ेतात तवी अने् नाोयं िाजून तयांईा 



ा्िात ेअा ्�न आेअला; तयात अेगअेगळया िावयांईे तु्मे  ालून 
ितखािञआाईा सांजा ्ेलाल िञव ्मनाोयांचया उ्�ा उसऊ�ना अ�न फदमणी 
� लील तयािवअाय संाी, िई्ू, पपई, ्ेऊी, �ाां अवी ्ा्ंूचया  ातांना 
येपणाेी फऊंही तयांना खाे  ातलील या तचनातीने ता्  आली; हाताईी हामं 
सांनली; ेातांनऊेपणा ्ञी याला तवा ्ा्ूही वअयंपा् ेात यायला 
लागलयाल सांमलअंम न ्ेता तयांनी िावयांना खञंग फदमणी � लील ञग 
सुजाताने तयांना तया न�ा, सदपया पा््ृती िव्अलयाल फदनअे साञान 
ञागअायलाही िव्अलंल ्ा्ू न�ा उतसाहाने वअाअलंाी यालयाल 

उताेअयातलया ्ुपदषणाला अने् गदगी ्ाेणीिूत हदतातल तया सञजून  ेेन 
तयांचयाअे ईौफेे सुनाे्� हलला अेऊीई ई अला ते सगऊं  दषिनअाेण हदे 
व्तंल पण तयासाआी मदळयांत तेल  ालून साअन ञाा ेहाअं लागतंल 

 

डॉल उज्ज्वला दळवी 

-ujjwalahd9@gmailलcom 
(’लोकप्रभा’च्या सौजन्याने) 
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