
‘बाजारची’ पुरणपोळी 
“ग� रमे, बुक�  �शकून मड्म ककसल  ोोत�क� ?ूतक कास� पुरण जमेना!” आ�ण  

“आमचता तमूआोताचता  ा?चता पुरणपोरता ळ्ातनी ाानता! आ?ाचता ‘आतटल वाईफ’सा ?शा जमणत शकतच ना ल!” 
गेसल दल्शे वष� ?रल �बचारता गगृ  णीतना पुरणपोरतातवंन फार कुनावसत गेसत आ े. 

पूव� ल तमूआोताचता पुरणपोरता वाााणखता गेखता ?रल कमूआोताचता ाावव? नक?स पण कमूआोताचता 
क�शदताच ेनमुने  रादारासा कजव?स  रा?खता कगरताच बातका कारताच कामात?  ा?भार साव?स ?रल पोतेकयसा 
एाादतच काम उो?म रल?ीने जम? अके. ोतावेळी ोता कगरताजणी एकाच वाडता? एकक नातद? अकखतामुळे ोतातनी 
एकमेकयतची �क?ी ल उणीदणुी काढसल ?रल कगरतातना रेशमी पुरणपोळी ाातसा �मळे आ�ण कारतातचता उशतातवर 
क�शदा कजेस  

 रात?च कशासा, गावा? ल पाटलस-कुळकण�, शे?करल-�मराकदार आ�ण असु?देार-बसु?देार तातचता? कामाची �वभागणी 
झासल म णून गावगा्ा पूवारपार कुरळी? चास? आसा. �कोतेक कोटल वषा�पूव�पाकून  नकगारने ल पेशीतना अशी 
देवाण ेवाणीची �शस? सावून ृदसल आ ेस गभार?खता कवरकवम मूळ पेशीपाकून सदताची पेशी बनव?ाना  ?ची 
तकग ?ाचत �कत वा मूक�प त् ाचत काम करातची वम?ा मुदाम कमी केसल जा?से  नकगर पेशीतना आपापखता नेमून ृदसेखता 
�वशेष कामातवरच सव क� ृद? करातसा साव?ोस जतासा जे उो?म कास?त ोताने ? ेकेसत कय कगरतातचतच भसत  ो?तस 

आ?ाचता �वभक? कुटुतबात?खता ब ु?के गगृ  णी रोजचत  रकाम नतवयसि? कं शक?ा?स ोतात?खता पोतेकयसा पृ सल 
? ेबारावीचा अभताक ल  े?ा तावाा गा?ा ल तावत आ�ण पुरणपोळी ल कासावी अशी अपेवा करणत बरोबर ना लस ?रल ल 
ोतापपकय ‘बाजारची पुरणपोळी’ आणणत ?र गगृ  णीतना सव?तसाच कमीपणाचत वाट?त. ारत ?र ?ी पोळी ‘बाजारची’ 
नक?चे मुळीस ?ी जोशीकाकूत चता ‘ रल’च बनून दकुाना? ते?ेस ोतातोगे जोशीकाकूत चता  ा?चता उो?म पोळीचा आसवाद 
अनेक कुटुतबातना  े?ा ते?ोस बाकयचता गगृ  णीतचत पोरता �ब ्खताचत आ�ण म ागाईचा �शसा वाता गेखताचत दतुा टळ?तस 
ोता नाका्ीबदस �मळणारा ‘ रचा अ ेर’ टळ?ोस �शवात जोशीकाकूत चता कतकारासा  ा?भार ल साग?ोस पुरणपोळी अशी 
‘आउटकोअकर’ केसल कय ोता वाचसेखता वेळा? �कमतासा कतगी?कासना जम?ाे रचना किा �सृ ? ेआ�ण �रमा 
पो ातसा जा?.े  

एकक कुटुतबा? आपुसकयची देवाण ेवाण  ो? अकेस आजचता �वभक? कमाजा? पपशातची देव ेव  ो?से �कमताचता 
मुसासा ‘रचना-�मक’ इतगजी �शकव?ा?ा रचनाचता मुसातना ‘�रमा-मॅ्म’ पो ातसा �शकव?ा? आ�ण जोशीकाकूत ची 
मुसगी �कमता?ा�क् ेगाणत �शक?से पोतेक कामाचत ‘आउटकोअ�क�ग’  ो?ता पोतेक गगृ  णीसा  ?चता आव्ीचत काम 
करातसा �मळ?ता ोताचा तोोत मोबदसा ल �मळ?ोा  रा? मान �मळ?ोा ोतातचत जीवन कमगृ द  ो?तस ोता?सल पपशातची 
देव ेव अपोतवपणे देशाचता कामा तक  रगु?ी उोपादना?(GDP) भर  ास?ाे देश कमगृ द  ो?ो!  

म णून जतातना पुरणपोळी करातसा जम? अकेस, आव्? अकेस ोतातनी ?ी जंर करावीस पण बाकयचतातनी 
�बनसास?पणे ‘बाजारची’ पोळी मनकोक? ाावीस  

 नव्ू अपुसा पति। मग वगिा कशासा ात?�  

्ॉस उजजवसा दळवी 
-ujjwalahd9@gmail.com 

(‘esakal’ चता कौजनताने) 

mailto:-ujjwalahd9@gmail.com

