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मोद मुनघाटे
नसगात खूप गु पतं दडलेली असतात. मनु य हा नसगाचा एक अ वभा य भाग आहे.
भन

ी आ ण पु ष ही मनु याची दोन

पे. पु षत व भोवताल या नसगापासून वत:ला सोडवत र जा याचा य न करते. पण

श य होत नाही. कारण ‘जनन’ हे

ी वाचे वै श

वेगळ समजतच नाही. नसगही आपली गु पते मु

एकूण नसगाचेही मु य वै श

आहे.

ी वाला तसे करणे

ी वतःला नसगापासून

ह ते त यावर उधळत असतो. अट एकच असते, ती गु पतं गु पतंच

रहायला हवीत. पु षांना या गु पतांचा मागमूसही नसतो.
नसगाची ही गु पतं वेगवेग या

पात असतात. अर यातील वेगवेगळ झाडे-झुडपे, फुले-फळे व वेली, इ याद हे एक असेच

प. गड चरोली या जंगलात ‘शोध ाम’ म ये डॉ. राणी बंग राहतात. तेथील आ दवास म ये या आरो यसेवेचं काम करतात.
सुरवातीला तेथील

यांची खणी कोणकोणती आहेत,

ाचा यांनी शोध घेतला. ‘बाळं तपण’ हे तेथील बायकां या अनेक

रोगाचं क अस याचे यां या ल ात आले. ब तांश रोगांचे माहेरघर हणजे
बायका अशा रोगांना कसे त ड दे त असतील, हा मोठाच
आढळले, राणीताईना. ल गक जीवनातील

ी-पु षसंबंध. शेकडो वष झाली तेथील

आहे. या णव ट के

यांना

, मा सक पाळ या सम या, वं य व अशा रोगांचे मोठे माण असूनही फ

आठ ट के बायकांनी बाहेरचे वै क य उपचार घेत याचे यां या ल ात आले. मग इतर
या

ीरोग कवा गु तरोग झालेले
यांनी काय केले असेल?

ाचा शोध घेताना थमच यां या ल ात आले, क नसगातील वृ -व ली यां या कानात जे गु पतं सांगतात, ती

यां याच भाषेत असतात. खास बायकां या भाषेत. गड चरोली ज

ातील बायकां या नसगातील वृ -व ल ची गु पतं

शोधताना यां या हाती जे लागलं, ते यांनी ‘गोईण’ या पु तकात मांडलेलं आहे. १९९९ साली ंथालीनं
पु तकाचे उप शषक आहे, ‘गड चरोलीतील

स

केले या या

यांचे झाडाशी नाते’. २०११ म ये या पु तकाची सरी आवृ ी आली आहे.

बाळं तपण करणा या दा ना गड चरोलीकडे ‘सुईण’ हणतात. डॉ. राणी बंग शोध ाम हणजेच ‘सच’ तफ तथ या सुईणीना
श ण दे तात. अशाच एका श बरात एक गो घडली. ‘गोईण’ पु तका या मनोगतात ती यांनी सां गतली आहे.
“ आ ही इथ या साठ खे

ांमध या शंभर सईण चे आरो य

श णाचे काम सु

केले.

येक म ह यात दोन ते तीन दवस

श ण श बर चालत असे. प ह याच श बरात दाईसोबत ठरवले , ” मी तु हाला काही शकवेन, या बद यात तु ही मला
काही शकवायचं, ” सुईणीपण आनंदाने तयार झा या.

ी – रोगांवरील उपचारा या संदभात या सुईण चे

श ण सु

होते. यामुळे सहा जकच मी यांना हटले क , या आजारांवर घरगुती, जडीबुट चा काय इलाज करतात ते तु ही मला सांगा.
आ ण अशा कारे झाडांवरची चचा सु

झाली. एका श बरात ‘ समुदसोक ‘ आ ण ‘ बेशरम ‘ या झाडां वषयी चचा सु

असताना एक सुईण अचानक बोलून गेली, ” बाई , या झाडाचा उपयोग नव याला मार यासाठ करता येतो. ” हे ऐकून मला
ध काच बसला. ‘ नव याला मार यासाठ झाडाचा उपयोग ‘ हे मी प ह यांदाच ऐकत होते. मी वचारले, ” नव याला का
मारायचं ? ” ताबडतोब काही सुईणी हणा या, ” बाई , तो आप याला ास दे त असला, स या बाईसोबत लफुटपणा करत
असला, कवा आपले स या पु षासोबत संबंध असले तर नव याला नाही मारायचं का, बाई? ” सुईणी भराभर खुलायला
लाग या . ताबडतोब यांनी मला इतरही काही झाडांचा नव याला मार यासाठ कसा उपयोग करता येतो ते सां गतले .
अनेकांनी या झाडांचे व वध अ न कान ( नव याला मार यासाठ ! ) कसे तयार करायचे ते सां गतले. काहीजण नी अनेक
जवळचे क से सां गतले क , अम या अम या बाईने आप या नव याला का व कसे मारले!” यातील काही सुईणी वै हो या
आ ण यात वशेषक न आ दवासी

या हो या.

बायकांचे हे वृ -व ल चे गु पत ऐकून राणीताई हैराण झा या. यांनी या वषयी डॉ. अभय बंग यांचेशी चचा केली. ते हणाले,
“इथ या

यांचं झाडांसोबत एक वशेष वेगळ नातं आहे. आप याला झाडांचे फाकेत औषधी, आ थक व पयावरणा या

ीकोनातून उपयोग मा हत आहेत. पण ‘
अ यास कर.” आ ण मग ‘
गड चरोली ज

यां या नजरेतून झाडे’ याब ल ब तेक कुठे च मा हती नाही. तू याचा अ धक

यां या नजरेतून झाडे’ हा डॉ. राणी बंग यांचा क प साकार होऊ लागला.

ात जथे बंग दा प याची ‘सच’ सं था आहे, तो आ दवासी प रसर घनदाट वृ राजीने संप न आहे. या
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जंगलात ख या अथाने जैव व वधता आहे. जंगलाशी एकजीव होऊन राहणा या आ दवासी आ ण गैरआ दवास ना तेथील
जंगलाची वेगळ अशी जाणीव नाही. कारण या जंगलातील जीवजंतू माणे ते जंगलाचाच एक भाग बनून जगतात. यामुळे
यांचे जै वकच नाही तर भावजीवन सु ा झाडाझुडपांनी

ापलेले आहे.

येक झाड एका वतं

माणे यां याशी

जणू बोलतो. यांची सगळ गु पतं जाणतो आ ण जपतो.
वशेषतः

यांशी या झाडांचे नाते व वध कारचे आहे. झाडं, यांची पाने-फळे -फुले, कंद आ ण मु या या बायकां या जणू

माहेर या सखी आहेत. यांची सुख :ख ही झाडं ओळखतात आ ण :खावर हळु वार उपचार पण करतात. हे उपचार
भौ तक अस यापे ा मान सक अ धक असतात. आप या वेदना- था या बायका कोणाला सांगणार? कोण यांची खणी
समजून घेणार आ ण उपचार करणार? कारण मुळात ही खणी नवरा, कुटुं ब आ ण भोवताल या माणसां या वृ ीमधून
ज माला आली आहेत. या वृ ीही फार ाचीन आहेत. या ाचीन ख यावर फुंकर घालणारी झाडेझुडपे ही मा

यापे ा

आ दम आहेत. हणून तीच या बायकांना समजून घेत असावीत.
था नक

यांचे झाडांसोबतचे नेमके नाते कसे असते हे समजून घे यासाठ डॉ. राणी बंग

रानात या झाडांची ओळख क न यायला सुरवात केली. या बायां या मदतीने

ांनी सव थम भोवताल या

येक झाडाची मा हती न द वताना या

बायांजवळ मा हतीची खाणच अस याचे यां या ल ात आले. हणजे एखा ा झाडाब ल जतके खणावे ततके अ धक
खोल खोल काहीतरी नवे सापडत गेले. पण या झाडांब ल सवच मा हती सग यांसमोर सग यांना सांगायची नसते, हेही
एक बंधन पाळले जात होते. काही सुईणी एखा ा झाडाची मा हती राणीताईना एकांतात जंगलात या झाडाजवळ नेऊन
सांगत. जणू काही ते झाड आ ण या बाय यांचे खास असे ते गु पत होते; जे कुणालाच हणजे वशेषतः पु षांना तर
अ जबातच मा हत न हते.
झाडांची मा हती गोळा करताना

येक झाडाची पाने, फुले, साल, मुळे असे वै श

या झाडांचे वयंपाकात, औषधी हणून आ ण धा मक

आ ण यांचे मह व गोळा होऊ लागले.

ा काय मह व आहे ते समजू लागले. काही झाडांचे यां या

जीवनात इतके थान होते क या झाडांसंबंधी काही च लत गाणी बाया हणून दाखवू लाग या. हा आणखी एक नवीन
शोध होता. ते एक लोकसा ह य तर होतेच, पण गड चरोली ज
लोक

ा यातून

ातील आ दवासी-सामा य ब जनां या समाजमनातील

होत हो या. या गीतांमधील अनुभवांचे ाचीन अनुबंध आ ण नसगाशी मानवाचे नाते कसे असते,

या गो ी समाजशा ा या

ीनेही वशेष अ यासा या वाटू लाग या.

एकदा ए ल म ह या या तस या आठव

ात दाय चे शबीर होते. त हा एका सकाळ जमले या बाया आ ण सुईणी

ांची

आपसात काहीतरी कुजबुज सु होती. चौकशी केली त हा सुईणी खरी गो सांगायला लाजत- बचकत हो या. गड चरोली
प रसरात उ हा यात बडीप ा हणजे त प ा ( टभरा या झाडाची पाने) गोळा करायला जाणे हा गरीबांचा एक मोठा
वसाय असतो. अनेक दवस या दवस बायामाणसं आप या घरापासून र या कामासाठ जातात. तर श बरातील काही
सुईणी बडीप ा गोळा करायला जाणार हो या, हे इतर बायांना समजले हणून या सुईणीनां जंगलातून यां या साठ दोन
गो ी आणायला सांगत हो या. एक हणजे ‘टभराचा डक’ आ ण सरी गो
राणीताई वतः

ीरोगत

हणजे ‘ये या साप’.

अस याने यांनी बायां या या गु पतांब ल अ धक कुतूहल वाटले. यांनी वचारलं,

ा गो ी

कशासाठ ? तर उ र मळाले, “बाई मुलबाळ होत नसले या बाईला ये या सरप खायला दला तर तला लेकरं-बाळ होतात;
आ ण टभराचा डक गुळात मसळवून खा ला तर मूलबाळ होत नाही.” अशी मा हती मळाली. गभपात आ ण कुटुं ब
नयोजन हा राणीताई यांचाच ांत. यामुळे यांची च क सा जागृत झाली. यांना
असा

पडला क खरेच हे श य आहे का?

वचारताच दहा-बारा सुईणी उ या रा न हणा या: “बाई हे तुमचं ऑपरेशन वाट (कॉपर ट -तांबी), फुगे ( नरोध)

वगैरे आता आले. आ ही बाया पूव पासून हा डकच खात आलो, पोरं नकोत हणून.!”
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झाडांचे हे गु पत जंगलातील ा यांनाही अवगत असते. उ हा यात टभरा या झाडाला हरवी पालवी फुटते. पण या
हर ागार पालवीला रानात चरणारी गुरेढोरे कधीच त ड लावत नाही.

ाचे कारण ती पालवी खा याने आपण वांझ होऊ

अशी भीती ा यांना असते, अशी मा हती तेथील आ दवासी दे तात.
अशी गु पतं असले या ‘गोईण’ या पु तकाचे मनोगत हणजे एक डॉ. राणी बंग

ांचा एक ल लतर य शोध नबंध होय असे

ल ात येते. गड चरोलीतील आ दवासी बाया झाडांना आप या ‘गोईण’ हणजे मै णी मानतात. राणीताई ल हतात,
“झाडांची मा हती घेत असतानाच काही जाणकार सुईण सोबत जंगलात जाऊन आ ही झाडे ओळखू लागलो. या वेळ
ल ात आले क , ामीण बाईचे झाडांशी एक वेगळे नाते आहे. त या

कोनातून, या ना यातून, ही झाडे ब घतली ते हा

नवेच रंग दसले. तचे व त या संसाराचे पोट, चूल, औषधे, पाणी, बरेचसे या झाडांवर अवलंबून आहे. हणून या बायांचे
झाडांसोबत एक भाव नक नाते पण नमाण झाले. बायां या जीवनातील
सावका लक

थांवर सीते या नावाने कथा आहेत. सीता हणजे

ी ! भाऊ -बहीण, आई-वडील व मुलगी, पत-प नी, सून व सासू, सून व सासरे, व हनी व द र, ेयसी व

यकर अशा व वध संबंधांत झाडांसोबत नाजूक नाते जुळलेले दसून येते.”
मोहा या झाडाला झाडीप त (झाडीप
हणतात. मोहाची दा

हणजे पूव वदभातील चं पूर, गड चरोली, भंडारा व ग दया हे ज हे) ‘क पवृ ’

बनते आ ण तचे

सन लागते, हीच गो या झाडाब ल च लत आहे. पण या झाडासंबंधी आणखी

ब याच गो ी राणीता नी या पु तकात सां गत या आहेत. लोकांचे खा ान, रोजगार दे णारे, झाडा या
जीवनात कसा उपयोग होतो, हे तर आहेच. पण तेथील

येक भागाचा दै नं दन

यां या भावजीवनाशी आ ण आरो याशी मोहा या झाडाचे कोणते

नाते आहे, ही मा हती थ क करणारी आहे.
मोहा या झाडाब ल ‘एक म

याचे कार ब !’ अशी हणच झाडीत च लत आहे. “मोहा आमचा मोठा दे व आहे, माऊली

आहे,आमचे अमृत आहे” असे लोक सांगतात. झाडीप त गावागावात ामदे वता हणजे माऊ या. गावशीवेवर एका छो

ा

मांडवाखाली या लाकडी माऊ या असतात. लोक नवस बोलतात आ ण तो पूण कर यासाठ मोहा या लाकडाची माऊली
क न तेथे ठे वतात. ल न कवा धा मक काय असले तर गावातील बाया सव थम या माऊ यांची पूजा करतात. मोहाचे
खा याचे पदाथ तर खूपच आहेत. तो वतं लेखाचा वषय आहे. भाजी, ब ड, पु या, पुरणपोळ आ ण क येक पदाथ
मोहा या फुलापासून बनवतात. पण मोहा या पानापासून बन वले या प ावळ व ोणाला ामजीवनात आ ण धा मक
कायात वशेष मह व आहे.
मोहाचे फूल हे गरोदर आ ण बाळं त बाईला प हला आधार असतो. मोह गरम असतात यामुळे याचे प य नसते. मोहा या
फळाला ‘टोळ’ हणतात. यापासून तेल काढतात. ते नारळा या तेलासारखे खा यासाठ व केसाला अंगाला लावायलाही
वापरतात. तर ‘गभ उतर व यासाठ ’ हणजे गभ पाड यासाठ टोळ या बया आ ण ईचे ध एक क न, या या कां

ा

गभाशयात टाकतात. बाळं तीणीचा गभ बाहेर आला असेल तर मोहा या फुलांनी तो आत दाबतात. बाळं तपणात बाया
मोहा या फुलांची घडी घेतात. यामुळे उब राहते आ ण घाण र
बाळं त बाईला उब यावी हणून मोहाची थोडी दा

नघून जाते.

पाजली जाते. घर या घरी अशी दा

तयार केली जाते. मोहाची फुले दोन-

तीन दवस मड यात पाणी घालून मोहाची फुले भजवतात. पपात ओतून ते पप माती या चुलीवर मांडतात.लोखंडी
नळ तून एका शशीत वाफ बाहेर काढतात. ही वाफ थंड झा यावर याची दा

तयार होते. बाळं तीण बाईला पोट खी असेल

तर ‘ जदा तली मात’ म ये भजवलेली फुले टाकून दे तात.
ीचे सृजन आ ण मोहाची दा

ाचे कती घ नाते असते ते सांगताना राणीताई ल हतात, “बाळं तपणात वार पड यावर

याच खोलीत ख ा खणून यात वार गाडतात. गाडताना यात थोडीशी मोहाची दा
बाळं तपणानंतर पाच ा-सहा ा दवशी आई – लेकराना आंघोळ घालून , शु

टाकतात. तसेच ‘बाज काढताना’ (

क न बाळं तपणा या खोली या बाहेर

आणतात) वार गाडले या जागी हळद, कुंकू, तां ळ टाकून, भाताचा ‘ नवद ‘ ( नैवे ), ‘दावून ( दाखवून ), पूजापाती
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करतात व नंतर यावर भाताचे दवे ठे वतात. बारशा या दवशी यावर गाडले या ठकाणा समोरची जागा सारवून यावर
तां ळ टाकून यावर हळद-कुंकू टाकून पूजा करतात व यावर थोडीशी मोहाची दा

टाकतात. मोहाची दा

टाकणे

आव यक असते.
बारशा या दवशी मोहाची प ावळ क न यावर भाताचे तीन दवे मांडतात. बाळं तीण आ ण बाळ यां या भोवती ते दवे
फर वतात. काहीजण माझे डोळे याला आ ण याचे डोळे मला येवो’ असे हणतात. मग ती द ाची प ावळ बाजूला ठे वून
बरसे सु करतात.
ग डा या दे वाधमाला दा

पा हजेच. कोणतेही काम दा

शवाय होत नाही. तसा ग डांचा ‘कायदा’ ( रवाज) आहे.”

“झाडीप तील आ दवास या ल नात ‘मांडव डेर’ चा मान मोहा या झाडालाच दे तात. मोहाची ‘मुंडी’ हणजे खांब आणून
यावर फुले आ ण सव कारची च े काढली जातात. यात चं दे वाचे, सप, माणूस, पाख , मोर, पान यांचा समावेश
असतो. घरासमोर खोदले या ख ड्यात गाड यासाठ फ

बायाच मुंडी ध न आणतात; कोणतीही बाई-कुमा रका,

सवा ण, वधवा चालते. बाया मुंडीला नाचवत आणून ख यात ठे वतात व मग पु ष मुंडीला गाडतात. मुंडीसमोर नवरा मुलगा
व नवरी यांना बसवून ‘ टका’ हणजे टळा लावतात. तथेच अ ताही टाकतात. माराई – दे वीकडे नवरी व नवरदे व दोघांनाही
नेतात. मोहा या पानांचे ‘डोने’ ( ोण) बनवून, याला हळद लावून, यात नारळ ठे वून माराई या दे वाजवळ मांडतात.
नवरी या घरी मांडवात ‘मायडेर’ (माय या नावा या फां ा) हे सालई , मोवई व मोहा या या झाडांचे असतात. मायडेर
आणणा या माणसाला दहीभाताची शदोरी दे तात.”
मोहा या खालोखाल झाडीप त मह व आहे ते त
त प ा. टभराचा डक हा

कवा टभ

या झाडाला. व

ा बन व यासाठ वापरतात तो हाच

मळ असतो. तो सहसा हाती लागत नाही. सवा ण व कुमा रकेने तो हा डक कधीच खायचा

नसतो. कारण तो खा याने पाळ येत नाही आ ण मुल बाळ होत नाही. “बाईने डक खा ला तर ती ‘माणसात मजरा’
( हणजे पु षी गुणांची) होते, बाई राहत नाही. असे मानले जाते. मोहा या झाडा माणे टभराचेही

ी या जनन

येत

मह वाचे थान आहे.
या संदभात राणीताई ल हतात, “बाईचे बाळं तपण झा यावर ‘ग ा’ ( ख ा ) खो न दोन टभरा या का
(लहान पावशी / वळ ) ग ड्यावर मांडाय या, एक काडी दरवा यात ठे वायची. यात एक च पल (चाम

ा व ‘खनती’
ाची) ठे वायची.

हाणीत ग ा खो न बाळं तीण बाईची व लहान लेकराची आंघोळ घालायची व तथेच अंग-पाय पुसून कपडे नेसायचे. पाच ा
दवशी बाज काढ यावर ग ा करायचा. सं याकाळ मग हाणी ‘पूंजायची’ (पूजायची). ढ वरा या (मासेमार) घरची एक
‘काटवा म छ ’ (काटवा म छ हा म छ चा एक कार आहे) आणायची घरी ‘दाळ – भात’ ( वरणभात ) शजवायचा,
‘मोवा’ या हणजे मोहा या पानांची प ावळ लावून , यावर अ न ठे वून हळद- कुंकू, तांदळा या अ ता टाकून पूजा
करायची. दवा मांडायचा व मग जेवायचे. बाळं तीण बाईला जा त भात ायचा नाही . ‘रातभर’ तेल टाकून दवा जळू
ायचा. या दवशी दवा वझू ायचा नाही ; असा ‘द तूर’ च ( रवाज) आहे! टभरा या का
बाई या व सुईणी या हातात या बांग
बांग

ा , झाडणी , बाळं तीण

ा , सव नेऊन ‘ बोडीत ( गावाचा लागलेला असतो ! लहान तलाव ) फेकून ायचे.

ा फेकून ाय या, कारण याला नऊ म ह यांत वटाळ लागलेला असतो असा समज आहे.” अथात या सग या

लोकमानसातील लोक
धम वधी व यातू

ा आहेत. पण व श वन पती आ ण मानवी सृजन यांचे काही आ दबंध यातून कट होतात.

या यांचा संबंधही यातून

‘उंबर’ हणजे औ ं बर हे

होतो.

ीजीवनाशी ाचीन भावपूण नाते सांगणारे झाड आहे. उंबरा या खोडापासून जेवायला बस याचे

पाट बन वतात. उंबराचा चक हणजेच ध अनेक रोगांवर इलाज हणून वापरला जातो. उंबराचा चक फ

सकाळ च

नघतो. नंतर नाही. उंबराची फळे अमृतासारखी गोड लागतात. सवजण-पशुप ी आवडीने खातात. जु या काळ एखा ा घरी
आपली मुलगी दे ताना एक परी ा असे. या मुला या शेतात उंबराचे झाड आहे, ते थळ यो य मानले जात असे. याचे कारण
राणीताई सांगतात क , “मुलीचे आप या नवयाशी कवा सासूशी भांडण झाले व ती रागाने शेतात गेली कवा

काळ पडला
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शकते, त यावर उपाशी राह याची पाळ येत नाही.”

उंबराशी संबं धत शुभ-अशुभा या खूप गो ी झाडीप त आहेत. ल ना या मांडवात एक तरी उंबराची ‘डार’ हणजे फांद
पा हजे असे मानले जाते. मुली लवकर ल न हावे हणून गु वारचा उपवास करतात व दर गु वारी उंबरा या झाडाला एकशे
एक द णा घालतात. उंबराबदल आणखी एक समज हणजे, उंबरा या झाडाला लाल रंगाचे फूल लागते. पण ते फ
भा यवान

लाच ते दसते, इतरांना दसत नाही. या ब ल एक सुंदर गाणे या पु तकात दले आहे.

“राम नेते वखर
सीता नेते भाकर
बनफुलाचा फळ आणशील,
तवा खाशील भाकर.”
वनवासात सीता रामाला हणाली, “तु ही बनफुलाचे फळ आणा, मगच मी तु हाला भाकर दे ईन. रामाने पु कळ शोध घेतला,
थकून गेला, राम हरला. मग सीतेने रामाला सां गतले क बनफुलाचा फळ हणजे उंबर! उंबराला फूल येत नाही.
झाड आ ण

ीचे भाव व

ांचे नाते कसे असते, ते डॉ. राणी बंग

ां या ‘गोईण’ या पु तकातून असे अनेक वध कारे

कटते. झाडीप तील लोकजीवन, तेथील वन पती, लोकसमज आ ण लोकभाषा

ाचे एकजीव असे दशन या पु तकातून

घडते. हणून हे पु तक अनेक अथाने मह वाचे आहे.
उंबर फोड यावर आतून बारीक पाखरे नघतात. ती पाखरे परमे राचाच अवतार आहेत. पाख

पा ह यावर काही लोक मग

उंबर खात नाहीत. हणून उंबर न फोडताच खा ले पा हजे, असे हणतात.
उंबर ओलांडून जाऊ नये असाही समज आहे. र यात उंबराचे झाड पडले तर एकतरी उंबर ज र खावे. याला टाळू नये,
नाहीतर उलटा प रणाम होतो असा आशय असलेली एक गो या पु तकात राणीताईनी सां गतली आहे:
सात ब हणी व एक भाऊ होता. भावाचे नाव होते कोवा. सात ब हणी एकाच गावी द या हो या. एकदा भाऊ हणतो, ” मी
ब हण ना भेटायला जातो यां या गावी. ” मग कोवा आंघोळ क न चांगले कपडे घालून, कपाळाला गंध लावून उपाशीच
हातात थैली व ‘ लाठ ‘ ( काठ ) घेऊन नघाला. जंगल-पहाडातून वाट होती. र यात याला तहान भक लागली. जाता
जाता जंगलात याला उंबरीचा झाड पडला, या या खाली तो व ांतीसाठ बसतो व मनात हणतो, “ दे वा, इतक तहानभूक लागली, पण या जंगलात पाणी-अ न कठे मळणार! ” थो

ा वेळात या या अंगावर उंबराचे फळ पडले. तो हणतो,

” हा काय फळ पडला मा या अंगावर? ” व टाकून दे तो. उठतो व परत ब हणी या गावाकडे नघतो. उ हाचे दवस ! भुकेने
तो

ाकूळ झाला. अगोदर मो

ा ब हणीकडे गेला. भावा या कपाळाकडे पा न ती वचार करते क भाऊ स या

ब हणीकडे जाऊन, अ न खाऊन, आंघोळ क न, कपाळाला गंध लावून आला आहे. यामुळे ती भावाशी इतर गो ी करते.
आई, मुले बरी-आहेत का वचारते. पण जेवणाचे वचारीत नाही. भाऊ पाणी मागतो व स या ब हणीकडे । जातो. तलाही
मो

ा ब हणीसारखेच वाटते. ती पण-जेवणाचे वचारत नाही. तथून तस या, चौ या, पाच ा, सहा ा, सव ब हण कडे

तसेच होते. कोणीच याला जेवणाचे वचारत नाही व भाऊही काही हणत नाही क माझा जेवण झाला नाही. ” कमाची गत
यारी , अन् काय करेल बु

बचारी ! ” मग कोवा शेवट सात ा ब हणीकडे जातो . तला वाटते , भाऊ सकाळ च आला,

सव ब हणीकडे जाऊन आला हणजे शांतच आहे. तनेही जेवणाचे वचारले नाही. भाऊ पाणी मागतो व हणतो क , आता
गावाला जातो . पण चांडाळ ण हणत नाही क , आज थांब , भाऊ नघाला , जाता जाता परत याच उंबरा या झाडाखाली
बसला. हणतो, ” दे वा ! ‘ मगा ‘ ( मघा ) फळ पडला तर खा ला नाही, आता एकतरी पडू दे ! ” पण आता फळ काही
पडला नाही आ ण भाऊ भुकेने व तहानेने कंठ सोकून ( सुकून ) याच झाडाखाली मेला. या जंगलात ब हण या गाव या
बाया का

ा गोळा कर यासाठ आ या हो या . ेत पा न सोमी , गोमी गो ी करतात , ” अरे ! हा कोवा हाय . आप या

गावात या सात ीमंत सावकारणी आहेत. यांचा हा भाऊ आहे. ” मग या बाया गावात जाऊन मो

ा ब हणीला सांगतात,

” तुमचा भाऊ आला होता काय? जंगलात उंबरा या झाडाखाली म न पडला आहे. ” मोठ बहीण मग इतर सव ब हण ना
जाऊन हे सांगते . सा या ब हणी वचार करतात क , आ ही कोणीच आप या भावाला अ न-पाणी दलं नाही, आ ही वैरीण
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! लहान ब हणीचा जीव खूप तडफडतो, ती इतर ब हण ना हणते, ” तुम यामुळे मी कोवाला काही दलं नाही, ” खूप रडते ,
शोक करते . मग धाचा, तुपाचा आंदण मांडून यात तां ळ वै न खीर करते. गंजात खीर टाकून डो यावर मांडून नघते ,’
कोवा , कोवा , कोवा ‘ हणत ! उंबरी या झाडाखाली जाते व झाडाला हणते, ” ही खीर माझा भाऊ थोडा जवंत असेल
हणून आणली. ” भाऊ मेला असे पा न

: खाने ती खीर डु ंबरात ओतते. डु ंबरावर खीर पड यावर, डु ंबरा या आतून ”

फपुली ‘ ( पाक या असलेले कडे ) नघतात.
या गो ीचे ता पय हे क , उंबरा या झाडाखालून कतीही ीमंत माणूस गेला तरी उंबर खायला पा हजे व उंबर फोडू न खाऊ
नये ; आतून फपु या नघतात.
(‘मुराळ ’ (गारगोट , को हापूर) दवाळ वशेषांक : २०१९, या अंकात

स
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टम बगुल
मु य धारेतील सारमा यमे सरकारी, राजक य तसेच कॉप रेट दबावाखाली काम करीत असताना
कोण याही दबावा शवाय, वतं बा याने काम करणारे बगुल हे मराठ तील प हले मतपोटल आहे. ६
जानेवारी २०१७ पासून मराठ तील न ा, जु या पढ तील अनेक प कारां या सहकायातून बगुलची
वाटचाल सु

आहे. धम नरपे , लोकशाही मू यांवरचा ढ व ास आ ण वाचकांशी बां धलक हेच

बगुलचे धोरण आहे. संपादक : राजा कांदळकर
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