
BMM Newsletter March 2015 e section  

Article By  PramodSathe    
 

Page 1 of 3 
 

नाही झाली फुले कळ्ाांची ............. 
           -  प्रमोद साठे - डुलथू, ॲटलाांटा , जॉर्जि् ा   

 
 
     ’सलीम उठो बेटा,  स्कूल जानेका वक्त हो रहा है |’  अम्मी सलीमला शाळेसाठी उठवत होती. ततचा  एकुलता 
एक आखोंका तारा सलीम मात्र अजूनही साखर झोपेतच होता. काल  रात्री टीव्ही वर बतितलेला साांताक्लॉज त्याच्या 
स्वप्नात आला होता. ढेर सारी खेळणी आणण ममठाई िेऊन .  

          सलीम !!! अम्मीची तनवााणीची हाक ऐकून त्याला कळून चुकले आता मात्र उठलेच पाहहजे . त्याने हळूच डोळे 

ककलककल ेकेल ेसरूज ककती उप्पर आला आहे याचा अांदाज िेतला आणण दलुई मधून बाहेर आला . त्याच्या डोळ्यात 

अजूनही झोप होती आणण डोक्यात णखलौने आणण ममठाई .  

         ‘जा जल्दीस ेनहाके तयैार हो जा . नाश्ता तयैार है . स्कूल बस का वक्त हो रहा है’ . अम्मीने त्याला पपटाळला .  
आवरताना आता त्याच्या डोक्यात स्कूल मधल्या दोस्ताांच ेपवचार सरुु झाल ेहोत े. आज शौकत त्याने पकडलेला मेंढक 

िेऊन येणार होता. अचानक त्याला जाणवल, उठल्या पासनू त्याला खूप सरददा होत होता . नाक पण सदीने जाम 

झाल्यासारख ेवाटत होत.े  

          ‘अम्मी मेरा सर बहोत ददा कर रहा है , म ैआज स्कूल नही जाता|’  त्याने ओरडून अम्मीला पवचारल े. 

‘कोई बहाना नही  चलेगा सलीम,  वरना तरेे अब्ब ूको बोल दुांगी. ‘  
          अब्बचु ेनाव िेताच सलीम िाबरून पटापट आवरून तयार झाला. गडबडीत कसेतरी दधु सांपवनू तो दफ्तर  िेऊन 

तनिाला. दारातनू वळून त्याने अचानक अम्मीला प्रश्न केला अम्मी साांताक्लॉज अपने यहाभी आयेगा ?  

        सलीम बसमध्ये बसला आणण इकड ेअम्मीला िालमेल होऊ लागली. मेरा बच्चा,  उसको सरददा था  और मनेै दवा  
भी नही दी | ततला आता स्वतःचा राग यायला लागला . 
         इकड ेसलीम बसमध्ये ममत्राांमध्ये रमला होता . शौकत ने हळूच त्याला दफ्तर खोलनू मेंढक दाखवला. मलुाांची 
दांगा मस्ती चाल ूहोती तवेढ्यात बस स्कूलमध्ये पोहोचली.सगळे आपापल्या क्लास मध्ये गेले , तास सरुु झाला आणण 

मलेु अभ्यासात बडूुन गेली . सलीमला अजूनही सरददा जाणवतच होता.  
            अचानक बाहेर खूप गडबड सरुु झाली.  फटाके फुटल्यासारख ेमोठे आवाज यायला लागल.े काही कळायच्या 
आत एक धधप्पाड लाांब दाढीवाला माणूस वगाात िसुला . सगळीकड ेएकच गोंधळ सरुु झाला . तो लाांब दाढीवाला ओरडून 

काहीतरी साांगत होता . सामलमचे त्याच्या बोलण्याकड ेलक्षच नव्हत े . तो रात्रीच्या स्वप्नातल्या पाांढऱ्या दाढीवाल्या 
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साांता बरोबर या दाढी वाल्याची तलुना करण्यात गुांतला होता . त्याला कुठेच सारखेपणा हदसेना. त्याची दाढी पाांढरी 
होती, याची नाही. तो ककती प्यारसे बोलत होता , हा ककती जोरात ओरडतोय . तवेढ्यात त्या दाढी वाल्याची नजर सलीम 

कड ेगेली . ‘ ए बच्च े, आांख ेफाड के क्या देख रहा है’. सलीम अजूनही डोळे मोठे करून आ वासनू त्याच्याकड ेबितच 

होता.  
           ‘चल इधर आ' , त्याने फमाावले .  
‘बच्चा है , माफ करना’  त्याच्या टीचरने मध्ये पडायचा प्रयत्न केला .  
दाढी वाल्याने एकवार टीचर कड ेरोखून बतितले, बांदकू उचलली आणण चाप ओढला. वगाात एकच सन्नाटा पसरला. 
त्या धचमकुल्याांनी हे कधी पहहल नव्हत ेव बतितले देखील नव्हत.े सलीमने खाली पडलेल्या टीचर वरची नजर हटवनू 

पनु्हा दाढीवाल्या कड ेबतितले. दाढीवाला त्याच्या कडचे रोखून बित होता. त्याने आता बांदकुीची नळी सलीमकड े

वळवली. सलीमच्या डोळ्यात एकदम खूप भीती दाटून आली. त्याला जोरात अम्मीला हाक मारायची होती. त्याने हाक 

मारायला तोंड उिडल ेआणण पनु्हा एकदा चाप ओढला गेला. सलीमला आपल्या डोक्यात एकदम खूप ददा झाल्याच े

मेहससू झाल.े अगदी सकाळच्या सरददा पेक्षा खूप जास्त आणण क्षणात त्याच्या डोळ्यासमोर पणूा अांधेरा आला. 
       सलीमने डोळे उिडल ेतवे्हा त्याला कसलाच ददा मेहससू होत नव्हता . त्याने आजूबाजूला बतितले तवे्हा त्याला 
सगळा तहेेलका मचलेला हदसला. कुणी रडत होत,े तर कुणी ओरडत होत.े तवेढ्यात त्याला त्याच्या अम्म्मचा आवाज 

ऐकायला आला. त्याने आवाजाच्या हदशनेे खुशीने बतितले तर  त्याला त्याची अम्मी कुणाला तरी छातीशी धरून जोर 

जोरस ेरोताना हदसली. त्याने अम्मीला आवाज हदला , अम्मी , अम्मीजान ...…. अम्मीच े त्याच्याकड ेलक्षच नव्हत.े 

तवेढ्यात त्याचे लक्ष अम्मीच्या बाजूला असलेल्या अब्बुांकड ेगेले. त्याचे अब्ब ूसदु्धा रडत रडत अम्मीला धीर देत होत.े 

त्याला एकदम कसेतरीच झाल.े त्याने त्याच्या अब्बुांना कधीच रडताना बतितले नव्हत.े त्याने अब्बुांना आवाज हदला , 
अब्ब ू, अब्बजुान … मैं यहा हु । त्याच्या अब्बुांना पण त्याची हाक ऐकायला आली नाही.  
         त्याने त्याच्या अम्मी अब्ब ुकड ेजाण्यासाठी पाय उचलला आणण त्याच्या जाणवले की तो एकदम पपसासारखा 
हलका झाला आहे , हळूहळू हवेत वर उचलला जात आहे. त्याने परत एकदा अम्म्मकड ेपहहल.े आता त्याला आठवले, 

पपछल ेसाल जेव्हा त्याची बडीमा अल्लाला प्यारी झाली होती तवे्हा देखील त्याची अम्मी अशीच फुटफुटके रो रही थी.  
          आता त्याला आपल्या आजूबाजूला कोणीतरी अजनू असल्याची जाणीव झाली. त्याने अम्मीवरची नजर 

वळवली. त्याच्या आजूबाजूला त्याला त्याचे टीचर , त्याचा प्यारा दोस्त शौकत , इरफान , मोइनदु्हदन, अशपाक सगळे 

हदसायला लागल.े तहेी त्याच्या सारखचे हळूहळू वर जात होत.े त्याच्या डोळ्यात आता पाणी दाटून आल.े त्याला 
त्याच्या अम्मी अब्बलुा सोडून कुठेच जायचां नव्हतां. अम्मीच्या कुशीत त्याला कसलीच भीती वाटत नसे. त्याचे अब्ब ू

त्याला जुम्मेके हदन किकेट खेळायला  िेऊन जात. त्याला शोएब चाचा सारखांच फास्ट बोलर व्हायचां होतां. पेशावर 

एक्सप्रेस. त्याला नकळत हसू आल.े त्याचे अब्ब ूत्याला लाडाने म्हणायच.े त्याने पनु्हा त्याच्या अम्मी अब्ब ूकड ेनजर 

वळवली आणण त्याांना खुदाहाकफज केला आणण तो त्याच्या दोस्ताांबरोबर जायला तनिाला……..अल्लाह्ताला कड.े   

          त्याच्या डोक्यात आता खूप प्रश्न सरुु झाल ेहोत.े त्याला अल्लाह्तालाला पवचरायचां होता की त्यानी आणण 

त्याच्या दोस्ताांनी कोणता गनुाह केला होता की त्याने त्याांना पनु्हा बोलावनू िेतले ? त्याला अल्लाहला पवचारायचां होतां 
की आता त्याच्या अम्मीची काळजी कोण िेणार ? ककतीतरी प्रश्नाची उत्तरे मागण्यासाठी तो तनष्पाप जीव तनिाला 
होता एका सफरला , पनु्हा कधीही परत न   येण्यासाठी ...................        
            भावपणूा श्रद्धाांजली ….  
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          अमलकडचे पेशावरमधील अमानवीय आणण अततशय अमानषु हत्याकाांडात १३२ कोवळ्या तनष्पाप 

जीवाांचा बळी गेला. जस ेवाहणाऱ्या वाऱ्याला आणण नदीच्या पाण्याला ना सीमाांचे बांधन असत ेना जातपात व धमा. 
अगदी तसेच बालपणाच.े जगातल्या कुठल्याही धमाात वा पांथात तनष्पाप , तनरपराधाांची हत्या मान्य नाही. फुलपाखरा 
सारख ेस्वच्छांदी भटकण्याच्या वयात या कोवळ्या कळ्या तनदायपणे खुडल्या गेल्या.  
                कसां मानायचां की परमेश्वर आहे ? हदवसाआड िडणाऱ्या खून , बलात्कार आणण अततरेकी िटना बतितल्या 
की पवचारावेसे वाटत ेकी द्रौपदीच्या वस्त्रहरणाला धावनू गेलास मग हदल्लीत त्या अनाममकेवर अत्याचार झाला तवे्हा 
कुठे होतास ? ध्रुवबाळाच्या  मदतीला तनजीव खाांबातनू प्रकट झालास मग पेशावरमध्ये १३२ तनष्पापाांना वाचवायला 
का नाही गेलास ?  एकच मागण जर पनु्हा या तनष्पाप जीवाांना पथृ्वीवर पाठवणार असशील तर मनषु्य जन्माला नको. 
असा जन्म दे की त्याना फक्त स्वच्छांदी आयषु्य असेल , आणण हो, मनषु्याच्या सावलीपासनू सदु्धा दरू ठेव.       

 


