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मंदिरात केली भाऊबीज 
- मगंला पटवर्धन, गोवंडी, म ंबई 

 

      दोन महिन्ांपूवी भाऊबीज झाली आणि मागच््ा वर्षी गगरगाव चौपाटीवरच््ा 
बाब लनाथाच््ा देवळात केलेली भाऊबीज आठवली. माझी मोठी बिीि बेबी हिला व्ाच््ा 79व््ा वर्षी मागच््ा 1 
जूनला देवाज्ञा झाली.  काल भावाचा फोन आला.  ह््ावर्षी ्ेत नािी. सिाजजकच िोतं. दोघांना देवळातील भाऊबीज 
आठवली.  
      त््ावेळी म्ििजे 2014 मरे् नेिमीप्रमािे भाऊ बलवंताचा फोन आला िोता...  िॅलो, का् क ठे भेटा्चं?  मी 
म्िटलं बाब लनाथाच््ा देवळात.  तोिी चक्क िो म्ििाला.  त््ाचं असं झालं, आम्िी ततघांनी व्ाची सत्तरी 
ओलांडलेली.  बेबी ततचं जेवि बािेरून आिा्ची.  मी लाबंनू ्ेिार.  तवे्िा घरी जेवि जमिार नव्ितं.  बरं 
गगरगावात मािेरघर.  म्ििून गगरगावातंच जमा्चं असं ठरून बाब लनाथची तनवड केली.  भाऊरा्ा प ण््ािून, 
बोरीबंदरिून बाब लनाथाच््ा देवळात आला.  मी आणि बेबी टॅक्सीने बाब लनाथला आलो.  बाब लनाथला 
ललफ्ट/एलेव्िेटर असल््ाम ळे वर चढू्न जा्ला नकों.  म्िटलं प्रश्न स टला.  आठवलं, लिानपिी दसऱ््ाला, लोण््ाची 
पपडं बघा्ला र्क्के खात जा्चो.  आज त ेनव्ितं.  आनंद वाटला.  शंकराच््ा पपडंीला चक्क िात लावून नमस्कार 
केला.  क िीिी प ढे व्िा - प ढे व्िा म्ििून िाकाटी केली नािी.  प्रदक्षििा घालतानां म ंबई दशधन झालं.  नंतर 
सभामंडपात बसलो.  पसधमरू्न छोटी ताटली, तनरांजनाची वात, िळदीक ं कू, अिता काढले व भावाला 
ओवाळले.  त््ाला आर्ीच सांगगतलं िोतं, आता सत्तरी नंतर देवाि-घेवाि नािी.  एकत्रच ्ेऊन भोजन, गप्पा करून 
आनंद ल टू.  िी अलभनव कल्पना त््ाला तततकीशी पटली नािी.  पि म्िटलं पटेल िळूिळू.  ललफ्टनी खाली 
आलो.  शेजारच््ा इस्कॉनच््ा श्रीकृष्िरार्ा-मंहदरात दशधन घेतलं.  स ंदर, स्वच्छ पररसर, पािी व टॉ्लेटची उत्तम 
सो्.  आनंद वाटला.  त््ांच््ाच "गोपवदंा" ह््ा भोजनाल्ात जेवलो.  आपल््ा पध्दतीचं पवपवर् प्रकारांनी  ्क्त 
असं जेवि. भाऊरा्ा खूर्ष झाले.  आता बेबीताई आमच््ात नािी म्ििून ्ंदा भाऊबीज नािी.  िे सवध 
आठवलं.  म्िटलं, त मच््ा बरोबर शेअर करू.  म्ििून ललहिलं.  तनमंत्रिाची वाट न पािता, दरवर्षी फोन करून 
बहििींना क ठे भेटू? म्ििून भावाचं पवचारिं, आमचं घराबािेर भेटून जेविं, गप्पा करिं आणि देवाि-घेवाि न 
करता आनंद ल टिं, पटतं्  का त म्िाला?  कदागचत नािी.  सत्तरीनंतर पटेल प ढे.  खरंच खूप आनंद वाटला िे 
ललिून.  


