
थाबंला तो संपला 
पिहलीच्ा  वाात त ही पा प  ह त हसत  ‘बपऽऽएकप बपऽऽऽए’पासतन सु� झालपली वाडी मध प् 
एकही स प्ेन न  पता ‘दाऽिहन दाऽऽही ेऽऽऽ    मऽऽ्’ला िबनचतक पोचत हसप  वु�ज�नी 
मध प्च  ‘नव ा साता  कतीी’ ि चा्लं क�  ोकण्ाच्ा ल्ीला ापक ला  ं सोपं जात नसप  
ति  ल् तु्ली क� मा� थोडा  पळ पु चा पा ाही सुचपनासा होई  

वितमान वो��ची � ृ�ी त्ाच ल्ीत चालत ्हाण्ाची हसतपत त्ांना थांब  ं कंी  
हसतं  िन�ल वो��चा कल तपल ंह ळपद न सोडण्ाकडप हसतो  त्ांना वती दप ं सोपं 
नसतं  हा ्ं�ेा�ाचा पिहला िन्म    

जावप ् उभ्ा हसलपे्ा मो्ा्वाडीची बॅ््ी सपंलपली हसली त् ितला  कलतन  पव 
�ा्ला क� पडतात ति   पवात धा  ाऱ्ा वाडीला ापक ला ला त् ती ततकाळ थांबत 
ेकत नाहीत थांबण्ापत व काही हंत् धा त ्हातप   

ेपह्बाजा्ात पेहसाची  कमत एएा�ा तातकािलक का् ानप च ा्ला लावली क� काही 
काळ त्ाच प्ेानप च त ्हातप ति   स्ा्ला लावली क�  स्त जातप  त्ा च  ी-
उत् ीमावप कसलंही सबळ का्  नसतं   

मा्तासा्ख्ा मोोा दपे ाच्ा हथाथ सथपचीथ उ�ोवधं�ांची िसथती ह�ीसा्एी हसतप  
ती म्म्ा्ीच्ा  द पेनप चालत हसली त् मतळ पप्िसथती बदले्ा ्सुधदा काही काळ 
त्ाच वतीत तेीच जात ्हातप  ितला एकाएक� ‘पीछप मुड’ जमत नाही   हमपप्का 
मा्ता�न जवड् थाळथ िसथ्वतीी  हमपप्कप च्ा हथाथ सथपला ‘जह्ी मालम�प’ची क�ड 
लावलपली होती  त्ीही त्ा  दपे ात मंदीची ला् ्ा्ला काही  वााचा काळ लो्ा ा 
लावला तो त्ा िसथ्वतीमुळपच  िसथ्वती जेी म्म्ा्ीची हसतप तेीच ती मंदीचीही 
हसतप  मा्तथ चीनथ हमपप्का ्ांसा्ख्ा ह ा थ दपे ांत �वतीचा  पव एकदा मंदा ला क� 
त्ाला न ं ससु्  च ा्ला सा् काळ लो्तो  

त्ाउल् लहान दपे ांची हथावती प्कन  देा बदलतप  सा्�ससा्ख्ा िचमुके्ा दपे ाला 
झपाेानप  �वतीचं िेए् वांता तल ं ति  नंत् तो कजााच्ा बोजानप लवपचच 
कोलमडला दपएीली  

तपे्ा त्ुु्ालाही हप त   लावत पडतं   एएा�ा मोोा कामाचा ध्ास  पतला क� 
त्ाची वती तपे्ा मनाततन ससु्तप  मव तप काम एका दमात पु्ं कपलं क� त्ा वतीचा उ�म 



सा्दा क�न  पता प्तो  काम �्वाळत दपऊन ती ल् तु त्  दली क� ब�धा तप नथानप सु�च 
कप लं जात नाहीथ ्ा�नच जातंत सेा-कास ाच्ा वो�ीते्ा सेासा्एी वत होतप  

जानपन्थ िे ाजी महा्ाजथ प्ळक-तव्क् ्ांच्ासा्ख्ा थो् थ �नी तपे्ा 
जी नाच्ा � ाहाला तते्ा ऊमवनपथ तपे्ा ल्ीतथ ्ोग्  देपनप  हातं पं लं   त्ही 
हनपक लोकांच्ा त्ुु्ांना त्ा � ाहानप ्ोग्  ळ  ला लंत वितमान कप लं ति  
 ितहासाला �वतीची  देा  दली   

 ह तन त्ुु्ाचं ध प््  वांा्चं हसपल त् ‘बहती का नाम �जदवी’ हपच ाीद ाक् ह ं  
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