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संपादकीय
संपादक म्हणून अज साऱ्याच वाचकांशी एक हृद्य संवाद करू आिच्ित अहे. साधारण एक वषाथपूवी एििल मिहन्यातच
आत्यथथच्या संकल्पनेचा ईदय झाला होता. इ-सािहत्य िकाशन तोवर साधारणतः जास्त करून किवतांचीच िनयतकािलकं
अिण िोटेखानी काव्यसंग्रह आत्यादी िकािशत करत ऄसे. पण एका सवथसामान्य वाचकासाठी गद्यसािहत्यही मनाच्या
जवळ जाणारं ऄसतं ऄसं मला सतत वाटत होतं. मी इ-सािहत्य पररवाराशी संपादक म्हणून जोडले गेले अिण एक जादूइ
पोतं ईघडल्यासारखं झालं. या माध्यमाच्या खऱ्या सशक्ततेचा ऄंदाज मला अला.
जसं जसं आत्यथथचा एक एक ऄंक बनत गेला तसे तसे ऄजून ऄजून वाचक माझ्याशी जोडले गेल.े ऄनेक ऄनेक लोकांना मी माहीत
झाले अिण ित्येक ऄंकानंतर ऄत्यंत भरभरून िितक्रिया अल्या. ऄगदी भरून पावल्यासारखं झालं.
आत्यथथच्या संकल्पनेचा वाढक्रदवस मी अज साजरा करते अहे. अिण त्यासोबत माझ्या सगळ्या वाचकांनाही सािमल करून घेउ
आिच्िते अहे. येत्या मिहन्यापासून ऄथाथत मे पासून अपण आत्यथथमध्ये काही बदल करण्याच्या िवचारात अहोत.
अपल्याला अपलं आत्यथथ कसं पहायला अवडेल काय बदल चांगले वाटतील हे अम्हाला कळवा. अपण लेखक ऄसाल
ककवा कधी वहीच्या, डायररच्या मागच्या पानावर काही कधी िलिहलेलं ऄसेल तर तेही पाठवा. अपल्यातले काही
िचत्कार ऄसतील तर िचत्ं पाठवा. कु णी इ-पुस्तकं बनवण्याच्या िक्रियेत भाग घेण्यास ईत्सुक ऄसेल तर त्यांनीही या.
आत्यथथ अपलं मािसक अहे. त्यामुळे अपल्याला जे वाटतं ते िबनधास्त िलहा अिण अम्हाला कळवा.
इमेल करा etyarth. esahity@gmail. com वर. अपल्या िितक्रियांची वाट पहात अहोत.
-सृजा
संपादक-आत्यथथ.
टीम इ-सािहत्य िितष्ठान.
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मोरपंख
“ऄरे श्रीधर, अज संध्याकाळी तू काय करतोयस? जरा येउन जा ना घरी. खूप क्रदवसात भेट नाही झाली यार”
ऄसा एक फोन सकाळी सकाळी मला येतो. पलीकडचा अवाज मखमली ऄसतो. त्यात एक सुरेख लगाव ऄसतो.
कमालीचं िेम ऄसतं. िवलिण िजव्हाळा ऄसतो. "मी येउ शकत नाही"ककवा"जमणार नाही"ऄसं (बाणेदार पुणेरी) ईत्तर
मी देउच शकणार नाही आतकी अस त्या स्वरात ऄसते!
माझ्या ऄंगावरून एक मोरपीस ऄलगद क्रफरलेलं ऄसतं. त्याचा मुलायम स्पशथ. नजर ठरणार नाही आतकं त्या
मोरिपसाचे सौंदयथ. िनळ्या, िहरव्या, क्रकरिमजी रं गांची ईधळण. कधीही कमी न होणारी तकाकी. मोरिपसाची ही
सारी वैिशष्ट्ये ऄसणारी व्यक्ती फोनवर ऄसते. मी संध्याकाळी भारल्यासारखा त्यांच्याकडे जातो. पंढरीला जाणाऱ्या
एखाद्या भक्ताच्या ओढीने!
“यावे”- ऄशा अश्वासक सुरांनी स्वागत होतं. मी गेल्या गेल्या त्यांचे पायच धरतो. ६ फु ट ईं ची अिण गोरापान वणथ.
राजबबडा शब्द ऄगदीच सामान्य वाटावा ऄसं व्यिक्तमत्व. या सगळ्याच्या पुढे जाउन ऄपार मायेने भरलेले ऄथांग िनळे
डोळे . त्या िनळाइत पुढचे क्रकती तास मी हरवून जातो त्याचं मला भानच ईरत नाही!"रं गांचा ईघडू िनया पंखा, सांज
कु णी ही के ली"ऄशी ऄवस्था होते.
ते ऄसतात"सवथश्री ऄरुण दाते”,"मराठी संगीतातला शुितारा”,"ऄरु-भैया”, ऄरबवद दाते, ए. अर. दाते अिण काय
काय! पण माझ्यासाठी माझे दुसरे वडील – माझे पूवथ संिचत – माझे दाते साहेब!
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शशी एरं डे या माझ्या िजवलग िमत्ामुळे माझी दाते साहेबांशी ओळख झाली. २००४ ला मी जेव्हा ऄमेररके ला गेलो
होतो तेव्हा त्याने मला साहेबांकरता स््लेंडा (sugar equal) अणायला सांिगतली. दाते साहेबांकरता काही तरी
ऄमेररके तून अणायचं ही कल्पनाच मला आतकी सुखावून गेली की मी हरखूनच गेलो. ऄनेक दुकानं पालथी घालून ती मी
घेउन अलो. तेव्हा ती आथे िमळत नसे. त्याचं ऄिूप साहेबांना क्रकती होतं ते नंतर त्यांची ओळख झाल्यावरच मला
कळलं.
२००६ ला साहेब अमच्या सोसायटीत राहायला अले. अम्ही त्यांचं गाणं अमच्या गणेश ईत्सवात ठरवलं. तेव्हा
त्यांना िथम जवळू न बघण्याचा अिण भेटण्याचा योग अला. तेव्हा मला काय ठाउक की माझ्या पुढे काय"वाढू न"ठे वलं
अहे ते? दचकू नका. "वाढू न ठे वणे"हा शब्दियोग मी नेहमीच्या ऄथाथने वापरला नाही. खऱ्या ऄथाथने माझ्या पुढे पंचपक्वानांनी भरलेलं ताट वाढलं होतं. ऄसं ताट की ज्यात क्रकतीही जेवलं तरी पदाथथही संपत नाहीत अिण माझं पोटही
भरत नाही. साहेब त्या क्रदवशी ऄफाट गायले. गाण्याचा समारोप करताना त्यांनी एक ईदूथ गझलही म्हटली. ती
गाण्याअधी अम्हाला ितचा ऄथथ समजावून सांिगतला. नाही तर अम्ही मराठी मंडळी गझल ऐकणार म्हणजे अनंदच!
शेजारी बसलेला"वाह वाह"म्हटला की अपण लगेच"क्स्पया बात है"म्हणणार.
त्यानंतर अम्ही साहेबांना २६ जानेवारी च्या कायथिमाला अमच्या सोसायटीत िमुख पाहुणे म्हणून बोलावलं. कायथिम
संपल्यावर"ऄरे तुम्ही सगळे जेवायलाच या ना घरी एकदा"ऄसं ऄगदी मनापासून अमंत्ण अलं. पुण्यात कु णी ऄसं
म्हटलं की डोळ्यात पाणी, घशात अवंढा ऄसं काय काय येत!ं एवढ्या मोठ्या माणसाच्या घरी अपण जेवायला जायचं
म्हणजे थोडी ईत्सुकता अिण नाही म्हटलं तरी मनात थोडी भीती होतीच. जेवायला गेलो अिण भीती तर कु ठल्या कु ठे
पळालीच पण त्या क्रदवशी अमचे सूर जुळले ते कायमचेच. त्या क्रदवशी माझ्या अयुष्ट्यातलं एक नवीन पवथ सुरु झालं –
ऄसं पवथ की ज्याने मला अिण ऄनुला (माझी better half!) ऄपार अनंद क्रदला. ऄपार समाधान क्रदलं. ऄसे क्रकत्येक
रिसक ऄसतील, त्यांचे क्रकत्येक िमत् ऄसतील की ज्यांना हा परीसस्पशथ झाला – त्या मांक्रदयाळीत मीही सामील झालो.
धन्य झालो
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नंतर एकमेकांकडे येणंजाणं सुरु झालं. ओळखी झाल्या. ऄतुल अिण संगीत या त्यांच्या दोन्ही मुलांशी ओळख झाली.
"मैत्"जुळायला सुरुवात झाली. या अनंद्यात्ेतला अणखी एक िवासी – मुकुंद दीिित. माझा िजवलग िमत्. शशी,
मुकुंद, साहेब अिण मी यांची एक चौकडीच अहे. दाते साहेब अमची ओळख चक्क"हे माझे िमत् अहेत"ऄशीच करून
देतात. काय कमाल अहे बघा – हृदयनाथ मंगेशकर अिण कु मार गंधवथ यांच्यासारखे िमत् ऄसणारा माणूस अम्हाला
िमत् म्हणतो. दाते साहेब तुमच्या या िनमथळ स्वभावाला सलाम!
मीना दाते (ईफथ विहनी) हे एक स्वतंत् िकरण होतं. "मीना"हे नाव त्यांच्या अइ विडलांनी िवशेष िवचार करून ठे वलं
ऄसावं. त्यात"मीन"(मासा) अहे. माहेरचं अडनाव राजे! चाणाि वाचकांनी ओळखलं ऄसेलच. करे क्स्पट! सीके पी.
त्यामुळे सािमष खाणे अिण िखलवणे यात ईस्ताद. दाते साहेबांकडच्या अमच्या ग्पांच्या मैक्रफलीतला भैरवीचा मान
विहनींचा ऄसायचा. काय तो जेवणाचा थाट वणूूं महाराजा! लाजबाब! हा शब्द खास साहेबांचा. त्यांच्यासारखाच.
क्रकतीही लोकांना के व्हाही (मनापासून) घरी जेवायला बोलावणाऱ्या दाते साहेबांच्या अयुष्ट्यात हा"मत्स्यावतार"अला
म्हणून ठीक नाहीतर काही धडगत नव्हती. जेवताना एखादा पदाथथ अवडला कीसाहेब हमखास म्हणणार"वा रे भारत
देश!"ते मुंबइत रहात ऄसताना त्यांच्या िबबल्डग मध्ये बासू भट्टाचायथ राहायचे. विहनींनी के लेल्या िडशेश खाल्या
कीबासूदांचा हा पेट डायलॉग. ते बासुदा अिण त्यांचा तो डायलॉग याची अठवण साहेब ऄजूनही जागवतात.
जेवल्यावर"ऄन्याचे"पान खाणे हा एक सोहळाच. "ऄन्या"साहेबांचा family पानवाला. त्यांनी एकवेळ family डॉक्स्पटर
बदलला ऄसेल पण ऄन्या सोडू न कु णाकडेही पान खाणार नाहीत – कु णी क्रकतीही मानपान के ला तरीही.
दाते साहेबांच्या गाण्यािवषयी मी काही बोलावं एवढी माझी योग्यता नाही. मराठी भावगीतातला ते शुिताराच अहेत.
सािात पुलंनी त्यांना गायला लावलं अिण मराठी कानसेनांवर अजन्म क्रफटणार नाहीत ऄसे ईपकार करून ठे वले. नाही
म्हणायला पुलंनी मराठी रिसकांवर एकाच जन्मात आतके ईपकार के ले अहेत की समस्त मराठी रिसकांनी सात जन्म
घेतले तरी ते क्रफटणार नाहीत. ऄफाट लोकिियता लाभलेले दाते साहेब कधीही स्वतःच्या गाण्याबद्दल बोलत नाहीत.
ककबहुना"मी कु णीच नाही. मला गीतकार अिण संगीतकार ऄसे िमळाले की त्यामुळे मी मोठा झालो"ऄसंच त्यांचं िवनम्र
कथन ऄसतं.
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आतका िवलोभनीय अिवष्ट्कार दुसरा सापडणं कठीणच. दाते साहेबांना रागावलेलं मी तरी क्विचतच पािहले अहे.
ऄगदीच एखाद्याने ऄिम्य गुन्हा के ला तर ते म्हणतात –"तो वाह्यात मनुष्ट्य अहे”. खलास!
गाण्यांच्या मैक्रफलीचे क्रकस्से अिण अठवणी त्यांच्याकडू न ऐकणं म्हणजे nostalgia. त्या क्रकश्यांमध्ये कोण डोकवत
नाही – बाबुजी, खळे , पाडगावकर, लतादीदी, अशाबाइ, बाळासाहेब, देव, क्रकशोरीताइ – क्रकती नावं घ्यावीत?
रामुभैया, कु मारजी अिण आं दरू या अठवणी तर साहेबांची खास ममथबंधातली ठे व. जीवाचे कान करून त्या अठवणी
ऐकताना साहेबांच्या डोळ्यात दाटलेला श्रावण क्रदसून येतो. साहेबांच्या मैक्रफलीत पाडगावकर, बाळासाहेब ऄशी थोर
मंडळी भेटली. त्यांच्याशी ओळख झाली. त्यांच्या पायावर डोकं ठे वण्याची संधी िमळाली. जीव मोहरून गेला. के वढी
मोठी माणसं ही. त्यांना आतकं जवळू न पहायला, ऄनुभवायला िमळालं यापरतं अपलं भाग्य ते कोणतं? एक अठवण तर
मी अयुष्ट्यात िवसरणार नाही. "झी सारे गमच्या"फायनलला गणेश कला िीडा मंक्रदरात साहेबांबरोबर गेलो होतो.
साहेबांनी मला पिहल्या रांगेत त्यांच्या शेजारी बसवून घेतलं. माझ्या शेजारी अिण मागे गाण्यातले तमाम क्रदग्गज बसले
होते. मला तर िवलिण ऄवघडल्यासारखे झालं. पण साहेबांनी मला ठणकावून सांिगतलं –"िजथे मी ितथे तू. जर
यांच्याकडे दोघांना जागा नसेल तर अपण दोघेही मागे जाउन बसू."मागच्या जन्मी मी ऄसे काय पुण्य के लं अहे कु णास
ठाउक कीअजच्या या मायावी जगात दाते साहेब ऄशी माया माझ्यावर करतात?
मीना विहनी अम्हाला ३० जानेवारी २०१२ रोजी सोडू न गेल्या. दाते साहेबांनी हा घाव िनमुटपणे सोसला. पाठोपाठ
मिहन्याभरात दाते साहेबांना हृदय-रोगाचे िनदान झाले. आसीजी, अिन्जओ-्लास्टी अिण शेवटी शस्त्रक्रिया या
फे ऱ्यातून साहेब तावून सुलाखून िनघाले. शस्त्रक्रियेच्या अधी दोन क्रदवस अल्या-गेल्याला "अता मला नवीन हृदय
िमळणार“ म्हणून हसत हसत सांगणे हे फक्त त्यांनाच जमू शकते. शस्त्रक्रियेला जरा जास्त वेळ लागला तेव्हा ऄतुलचा
(त्यांच्या मुलाचा) अलेला एसेमेस फार बोलका होता. . ."वेळ लागणारच! मेरे बाप का क्रदल जो आतना बडा है!"खरे अहे.
आस से बडा सच तो हो ही नही सकता!
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दाते साहेब अता अयुष्ट्याच्या संध्याकाळी सुरेख िवसावलेले अहेत. सुख दुःखाचे फे रे या जगात कु णाला चुकलेले अहेत?
मग दाते साहेब तरी त्याला कसे ऄपवाद ऄसतील? पण"जीवनाच्या सोहळ्याला जायचे अहे, अतले अनंद गाणे गायचे
अहे"या एकाच भावनेने ते अयुष्ट्याला सामोरे जातात. भारलेल्या स्वरांनी भारलेला जन्मच त्यांचा. त्यांनी अपल्याला
या जन्मावर अिण या जगण्यावर शतदा िेम करायला िशकवलं. दाते साहेब तुम्ही ह्या जन्मात तर शतक साजरं कराच
पण हाच जन्म शतदा घ्या हीच "त्याच्या“ चरणी िाथथना!
श्रीधर पाठक

shreedhar@natupathak.com
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गहिऱ्या वेदनेचा नाथ
पररिस्थतीशी चार हात करताना हजारात एखादाच बजकतो. त्याच्या यशाचे कौतुक होते. त्याचे कष्टही गौरवाने मढवले
जातात. पण या संघषाथत जे हरतात त्यांच्या चांगुलपणालाही नामुष्ट्कीची िशकार व्हावे लागते. दुदव
ै ाने तो हरला.
गरीबीतही तो कधी लाचार नव्हता. ऄगितक होता पण दीनवाणा नव्हता कधीच. दुष्ट्काळातही िवकतचा चारा घेउन
पोटच्या पोरांवानी सांभाळलेली बैलजोडी चोरीला गेली ऄन् मात् कोसळलाच तो.
धाय मोकलून रडू
लागला. भांडवलाऄभावी कोरडवाहू शेतात वषथभर राबतात नवरा बायको गुराढोरांसारखे. वषाथची ऄन्नधान्याची
बेगमी होते कशीबशी. त्यात ही चोरी. साठ-सत्तर हजाराचं िजवंत धन रात्ीतून गायब. तोंडचा घास मातीत
पडल्यासारखं.
नवनाथवर ओढवलेल्या संकटाची बातमी धाकटा भाउ बाबूकडू न समजली. मी सुन्न झालो. कशी सापडणार त्याची
बैलजोडी? त्याच्या संसाराचा कणाच मोडलेला! कसा सावरणार? मी रात्भर ऄस्वस्थ. क्रकतीतरी वेळ डोळा लागला
नाही.
शाळे त ितसरीत ऄसतांना नवनाथने अमच्या वगाथत िवेश के ला. कानात सोन्याच्या बाळ्या, गुटगुटीत शरीराचा,
गोल चेहर्याला शोभणारे थोडेफार कु रुळे के स, साधेच पण स्वच्ि धुतलेले कपडे, नीटनेटके दप्तर ऄसलेली िपशवी ऄशा
वेशात स्वारी शाळे त दाखल झाली.
‘अज शाळे त जो नवीन मुलगा येणार अहे. तो मोठा ऄडबंग, मारकु टा अहे. कु णीही त्याचं नाव घ्यायचं नाही.
त्याच्यापासून लांब राहायचं’
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बाईंनी तो वगाथत येण्यापुवीच सावधानतेची सुचना वजा ताकीद त्याच्याबद्दल देउन ठे वली होती.
पिहल्या क्रदवशी त्याला बाईंनी स्वतंत् बसवलं. अम्हा िवद्यार्थयाूंच्या तीन-चार रांगा ऄसत. िवद्याथीनींची एक
स्वतंत्. नवनाथची एकटय़ाची एक रांग झाली. अम्हाला 20 पयूंतचे पाढे कसेबसे पाठ होते. नवनाथचे तीसापयूंतचे
सवथ पाढे पाठ. कु ठलाही िवचारा! गिणत ऄसो की कु ठलाही धडा सगळ्यात अधी त्याचं ईत्तर तयार. नावडत्याचा
अवडता बनायला त्याला वेळ लागला नाही. पुवीच्या त्याच्या व्रात्यपणाची जागा अता समजदार िवद्यार्थयाथने घेतली
होती. िजथे तो एकटा बसला होता त्याच्या मागे अता मोठी रांग तयार झाली होती. लवकरच तो वगाथचा मॉिनटर
झाला. बाइ वगाथत नसल्या की तोच पाढे, वाचन घेउन िशिकाची भूिमका पार पाडी.
त्याची चपळाइ आतकी की नुसता पाण्यातला ‘आरुळा’! सुरपारुं ब्या खेळतांना झाडावर आतका सरसर चढे की
खारुताइनेही लाजावं. माकडाच्या कु शलतेने एका फांदीवरुन दुसरी ईडी घ्यावी ती त्यानेच. अम्हाला ‘मोगली, टारझन
खूप ईशीरा कळाले, त्यापुवीच नवनाथ अम्हाला मािहत होता. कबड्डी, खो-खो, डोरल्या, अटय़ापाटय़ा, बलगुच्र्या,
िवट्टीदांडू, गोटय़ा, भोवरा सगळ्याच खेळांत तो ऄग्रेसर! त्याच्या पाटीत खेळण्यासाठी पोरं सारखी त्याच्या मागे पुढे
करत. मी अिण सुहास मंडिलक त्याचे खास िमत्. अम्ही दोघेही तब्येतीने तोळामासा मात् त्याच्या मजीतले
ऄसल्यामुळे कच्चेबलबू म्हणून कु ठल्याही खेळात अम्हाला संधी िमळे .
नवनाथ येण्यापुवी वगाथत बर्यापैकी हुशार ऄसलेले अम्ही दुसर्या ितसर्या िमांकावर फे कले गेलो. त्याच्या पिहला नंबर
ऄसला तरी दुसर्या नंबरच्या अमच्या माकाथत साधारण पन्नास-साठ गुणांचा फरक हमखास ठरलेला. अम्ही त्याचं
ऄिधराज्य मान्य के लेलं. मोठे पणी हा िशकू न खूप मोठा ऄिधकारी वगैरे बनेल ऄसा िशिकांसह अम्हा सगळ्यांचाच
ऄंदाज नव्हे खात्ीच होती.
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त्याची घरची पररिस्थती हलाखीचीच होती. कारभार अजोबांच्या हाती. वडीलांचं घरात काही धकत नसे. अइ िबचारी घरीशेतात रात्ंक्रदवस राबणारी. त्या कोवळ्या वयातही नवनाथ स्वत: पाटी-दप्तर, वह्या, पुस्तकांपुरते पैसे आथे ितथे िमळे ल ती कामं
करुन कमवायचा. शाळा सुटेपयूंत त्याचा हा िनत्यिम रािहला. त्याच्या घरी चहा बनत नसे. सणावारी गोडधोडही क्विचतच.
स्वतःचे कपडे तो स्वतःच धुवायचा. जेवण स्वतः वाढू न घेउन नंतर ताटही िवसळू न स्वच्ि करुन ठे वायचा. अम्हाला हे सगळं च
नवीन होतं.
घरुन गंध-पावडर, भांगपट्टी करुन अइने तयारी करुन क्रदल्यावर वगाथत येणारी अम्ही मुले ऄन् स्वतःचं स्वतः अवरुन येणारा
तो! तरी तो िनिितच खूपच नीटनेटका वाटायचा! त्याच्या साध्या कपडय़ांनाही स्वतःची चमक होती. त्याची पुस्तकं िान कव्हरं
घातलेली. वह्या सुरेख ऄिर मोत्यासारखं. अम्हा तळ्यातल्या बदकांमध्ये ‘तो एक राजहंस’ वाटायचा!
पण कु ठे तरी िबनसलं. सातवीत एका माकाथवरुन त्याचा पिहला नंबर हुकला ऄन् तो ईतरणीला लागला. अठवीला पाचव्या
सहाव्या िमांकावर घसरला ऄन् दहावीला तर तो पासही होती की नाही ऄशी िस्थती. पास झाला कसाबसा पण िशिणात रस
ईरला नाही. िनराशेच्या गतेत तो रुतत गेला. त्याला न्युनगंडाने पिाडलं ऄन् अम्हा िमत्ांशीही तो फटकू न वागत रािहला.
नोकरीसाठी धडपड करुन पािहली. हेल्पर म्हणून एम अय डी सी मधील िोटय़ा मोठय़ा कं पन्यांत रोजंदारीवर कामंही के ली
पण सतत िमळणारे ब्रेक ऄन् ितथली ऄशाश्वतता त्याला पुन्हा गावाकडे घेउन अली. कोरडवाहू का होइना पण काळ्या अइच्या
संगतीत रमला. दुदव
ै ानं हाताशी अलेल्या लहान भावाचं ऄपघाती िनधन झालं. त्यात तो पुरता खचला. बिहणीच्या लग्नाची
जबाबदारी िशरावर येउन पडलेली. पुन्हा ऄंग झाडू न कामाला लागला. कजथ काढू न पररिस्थतीला साजेसं ितचं लग्न लावून क्रदलं.
अइची या िवासात खंबीर साथ िमळाली. यथावकाश लग्न झालं पोरं झाली ऄन् दरवषीचा पावसाच्या भरवशावर चालणारा
शेतीचा जुगार त्याच्या कपाळावर गोंदला गेला.
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देवानं गाऱ्हाणं ऐकावं तशी त्याचे हरवलेले बैल सापडल्याची बातमी वतथमानपत्ात िापून अली. चोरटे बैल िविीला
घेउन गेले ऄसतांना सौदा करुन पसार झाले पैसै न घेता. बेवारस िस्थतीतल्या बैलांची ती बातमी वाचून अम्हा सवाथचा
जीव भांडय़ात पडला. नवनाथ तर ऄगदीच गलबलून गेला. पोटच्या पोरांसारखी सांभाळलेली बैलजोडी पुन्हा त्याच्या
खळ्यात परतणार होती. पोळा पंधरा क्रदवसांवर येउन ठे पला ऄसतांना ररकामी झालेली त्याची दावण पुन्हा भरणार
होती. . . लक्ष्मीची पाउलं पुन्हा ईमटणार होती.
वडीलांच्या नोकरी िनिमत्त अमच्यात िशकलेले दोन वगथ िमत् सुहास मंडिलक ऄन् सुभाष वाघ हेही नवनाथच्या
मदतीला धावून अले. मालेगावात राहत ऄसल्याने बालपणीच्या िमत्ाला मदत करण्यासाठी संकट समयी धावून अले.
ऄनोळखी गावात बालपणीचा िजव्हाळा जपत भेटलेल्या िमत्ांमुळे त्याचा अनंद शतपटीने वाढला. हरवलेल्या बैलांच्या
ककमतीपेिा या मैत्ीचं मोल क्रकतीतरी मोठं होतं.
क्रकरण भावसार
वडांगळी, िसन्नर

kiran@enzymeindia.com
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भरु र
लहानपणीअम्हीएकखेळखेळायचो.ज्याच्यावरडावऄसेतोपक्ष्यांची नावेघेइ. .कावळा,िचमणी,पोपट. . . त्याने
कावळाम्हटले की अम्हीसगळे  भुरथ म्हणायचं.मगमध्येचतोससाककवाबसहऄसे म्हणायचा.जरकोणीभुरथ म्हटले
तरत्याच्यावरडावजायचा.कालसहजचयाखेळाचीअठवणझालीवमनातखुदकनहसले.त्यावेळीअम्हीकधीही
'क्रदवस'हाशब्दईच्चारलानाही.क्रदवसम्हटल्यावरभुरथम्हणायचेकी नाहीहामोठािश्नपडलाऄसता.
तोच डाव जर अज खेळलो तर िनर्नववादपणे 'भुरथ' च म्हणावे लागेल.  कधी शाळा  कॉलेजचे क्रदवस सरले, नोकरी
लागली,लग्नझाले,मुले झाली. बघताबघतातीमोठीझाली अिण कालपरवाम्हणताम्हणतािकषाथने जाणवले की
त्याओघातअपणही 'क्रदवस'भुरथ म्हणायचे सुद्धािवसरूनगेलो.ज्यामुलाचापिहलावाढक्रदवसअपणबिघतलातोच
अजडॉक्स्पटरककवािोफे सर म्हणूनसमोरयेतोवजीवहबकू नजातो.ऄरे च्या!मैिथलीचामुलगाएवढामोठ्ठाझाला?
िवश्वासच बसत नाही.  सतत नमस्कार करून अशीवाथद घेणाऱ्या  अपल्या डोक्स्पयात ऄचानक िकाश पडतोकी अता
अशीवाथद देणारी मंडळी खूपच कमी झाली अहेत अिण अपणच अता अशीवाथद द्यायच्या वळणावर येउन
थबकलो अहोत.

देणाऱ्यानेदेतजावे,घेणाऱ्यानेघेतजावे,
घेता घेताएकक्रदवसघेणाऱ्याने
देणाऱ्याचेहातघ्यावे
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- या बवदा करं दीकरांच्या ओळी क्रकतीदातरी ऐकल्या बोलल्या ऄसतील पण अता जेव्हा मुले दहावीच्या िनकालाचे पेढे घेउन
येताततेव्हासहजचअपले क्रदवसअठवतातवअपणिखशातहाथघालूनत्यालापैसे देउनभरपूरकौतुकवअशीवाथददेतो.
मनमात्अपल्यादहावीतरमूनगेलल
े े ऄसते.शाळे तलीतीमज्जामस्तीऄनुभवतऄसते.ऄवधानयेते पणमनरुं जीघालतच
ऄसते.
ऄशा गोिजरवाण्या क्रदवसांना कधी कधी वतथमानाचा चटका सुद्धा लागतो बरं  का.  शेवटी हा साप िशडीचा ककवा
झोक्स्पयाचा  खेळच की.  कधी वर तर कधी खाली.  खाली ऄसलो तर वर जायची धडपड अिण वर ऄसलो तर गालावर
खेळणाऱ्या मंदझुळूकेचाअनंद.ऄसाचएकएक क्रदवसअपणजगतऄसतो,क्रदवसांची वषेहोतात,वषाूंचीदशके अिणमग
अपणम्हणतो -यालाजीवनऐसेनाव.
पणएकागोष्टीचीजाणीवऄसेलतरसरतीवषे सुद्धासुंदरहोतात.मनजरसत्तरीतषोडशवषाथ रािहले तरवरवरवाटते की
अपणमनाने तरुणअहोत वहेचमहत्वाचे.परं तु त्यािस्थतीतसुद्धावतथमानाचे भाननसेलतरहसेचहोते नाहीतरिनराशा
पदरीपडते.मीमध्ये एकदाएकाऐशीवष्ट्याूंच्याअजीबाइनाभेटले होते.त्याशास्त्रीय संगीताच्या िवशारद होत्या.त्या
वयातही नवीन राग, सूर, ताल व चालींच्या सतत शोधात ऄसायच्या.  मला त्यांच्या या ईत्साहाचे खूपच अियथ वाटायचे.
शेवटीनराहवूनमीत्यांनात्याबद्दलिवचारले.त्याजेम्हणाल्यात्यानेमीऄवाकचझाले.त्याम्हणाल्या -ऄगं हीपैशाचीपुंजी
वरथोडीघेउनजाणार?शेवटीसंस्कारचअपल्याबरोबरयेणार - हीपुढच्याजन्माचीतयारीअहे.वेळऄगदीथोडाअहे
त्यातजेवढेजमवतायेइलतेवढेजमवायचे.
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एकीकडे त्याअजीबाइतर दुसरीकडेबालगंधवाूंचेईदाहरण.अपल्यािशदोरीतक्रकतीवकसेजमाकरायचेहेज्याच्यात्याच्या
मनावरऄवलंबून.अिणम्हणूनचकाहीम्हणतात :कालायतस्मैनमः,तरकाहीत्याकाळावरहीिवजयिमळवतात.
ऄनघा हुन्नुरकर.
amrutahunnurkar@yahoo.com
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ककरवंत
सूयथ डोक्स्पयावर येउन ितथेच िस्थरावला की काय? काय हे देणाऱ्याने तरी घरून िनघाल्यावर या म्हणून िनरोप द्यावा
ना, पण नाही. ऄजून कोणाचा पत्ता नाही. अम्ही िनरोप क्रदल्यावर गुरुजी मात् वेळेवर हािजर पािहजे, अम्ही के व्हाही
अलो तरी चालेल. ही माजोरी. कोणाची ना कोणाची वाट बघण सुरु ऄसेल. मुंबइहून गोखल्याचा मुलगा व सून स्पेशल
गाडी करून िनघालेत म्हणे. म्हणजे कमीत कमी चार तासांची िनबचती. अल्यानंतर कमीत कमी एक तास तरी जातोच
हो. तो पयूंत घरी पुन्हा जाउन परत यावे, तर घर आतक्स्पया लांब की तेही शक्स्पय नाही. आथेच अता मंडळी येइ पयूंत
ईन्हात ताटकळत बसण्यािशवाय पयाथय नाही, चला. िशवाय हल्ली ऄशा वेळेला माणस जमतात कु ठे म्हणा.
गोखलेच्या हािपसातील त्याच्या वेळची जी काय चार पाच ररटायर टाळकी िशल्लक ऄसतील तेवढीच. बाकीचे
असपासचे काय जमतील त्यांची शाश्वती नाही. अजकाल रजा टाकायला लोकांची तयारी नाही हे खर. बातमी
कळल्यावर नुसते एकदा डोकाउन जातील. हल्ली ती शववािहनी अल्या पासून एक बरे झाले हो, खांदक
े री तरी
जमतील की नाही ही भीती नाही. िशवाय आथे अल्यावर देिखल िडझेलची भट्टी. पंधरा िमिनटात राखेचा डबा
नातेवाइकांच्या स्वाधीन. ऄरे पण,शास्त्रशुध्द िचता देिखल रचावी लागते. ती ही एक कला अहे. अता हा गंगाधर क्रकती
क्रदवस मदत करणार बाबांनो, म्हटल,तर एक जण बशचा पुढे येउन िशकायची तयारी दाखवत नाही. घाबरट लेकाचे.
अता तो मेलेला काय तुला येउन िवचारणार अहे कां, की बुवा डोक्स्पयावर एवढ जड लाकू ड कां ठे वलं ते? पण कवटी नीट
जळायला चांगल मोठ,जड लाकु डच डोक्स्पयावर ठे वावं लागत, हे कोण सांगणार? ऄसो.
अताशा िडझेल भट्टी अल्याने ती पण एक काळजी दूर झाली. ऄजून कोणी कसे अलेल क्रदसत नाही? मंत्ाग्नीच्या
सािहत्याची यादी नेली अहे खरी, त्या िमाणे सगळ्या गोष्टी अणल्या म्हणजे झाल, तसा दामल्यांचा चा िवनू ऄनुभवी
अहे म्हणा. चुकणार नाही. नाहीतर त्या कु ल्कण्याथच्या क्रदनकरने के ला तसा घोळ.
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यादी नेली नाही, अिण हेऽऽ सामान घेउन अला. मी अपला िपशवीतून एक एक वस्तू बाहेर काढतो तर काय. नारळ,
पाच फळे , िवड्याची पाने, सुपायाथ,के ळीचे खांब, रामा िशवा गोबवदा. ऄरे आथे स्मशानात काय सत्यनारायणाची पूजा
घालायची अहे की काय? अिण मुख्य स्मशानश्राध्दाचे सामान किणक,काळे तीळ, तूप, पंचे, कापूर, फु ले,तुळशीपत् पळी
पंचपात्ी याचा पत्ता नाही. तसाच रात्ीचा िपटाळला पुन्हा गावात अिण अणले सामान, तर ऄशी एके क वेळची मजा
झाली.
मी क्रकती वेळ ताटकळत बसलो काय मािहती. थोड्या वेळाने अघाडीची मंडळी येउन पोहोचली. त्यांच्या बरोबरच
लाकडाची अिण शेण्याची गाडी कु रु कु रु करत येउन ईभी रािहली. बाजूच्या शेड मध्ये सवथ सामान ईतरून घेतले व
माझ्या मागथदशथनाखाली मंडळी िचता रचायला लागली."सगळ्यात खाली मोठी अडवी अिण त्यावर ईभी रचा रे .
बारीक लहान सहान फांद्या,धल््या वर घालायला ठे वा."माझ्या सुचना चालू होत्या. एव्हाना यात्ा येउन पोहोचली.
गोखल्यांचा िवद्याधर समोर येउन बसला. "चल, पटकन एका पंचा नेसून घे , दुसरा ऄसा जानव्यासारखा घाल. तो
पयूंत ऄनंतराव तुम्ही पाणी अणा ऄन लगोलग कणके चे बपड तयार करायला घ्या. ऄरे ,पाणी बेताने घाल. किणक
थोडीच ऄसेल. िवद्या तू अचमन कर. के शवाय नाम:, नारायणाय नम:. . . . . . सरावाने माझी गाडी सुरु झाली. "हं
हातात पाणी घे. . म्हण. मम िपतु: शांिडल्य गोत्ोत््न्नस्य,नारायण िेतस्य, ईत्तम, लोक, िा्यथूं, दाह संस्कार िसध्यथूं
शरीर शुद्धीं. . . ."
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एके क शब्दाने िवधी पुढे सरकत होता तसतसा मी एके क वषथ मागे मागे जात होतो. क्रकती वषथ लोटली, ऄ्पांबरोबर पिहल्यांदा
घाटावर मंत्ाग्नीचा िवधी सांगायला अलो तेव्हा मनात क्रकती तरी वेळा येउन गेल, हे बरोबर करतोय ना, अता हेच काम
कायमच िचकटणार ह्याची तेव्हा कु ठे कल्पना होती? अ्पांची आच्िा होती, अपल्या नंतर घरातील मोठ्या मुलाने ही परं परा
चालू ठे वावी. गेल्या चार िपढ्यांशी आमान राखावं. मी पण त्यांच्या आच्िेला नाही म्हणू शकलो नाही. सगळे िवधी,शास्त्र, नीट
समजून िशकू न घेतले. वयोपरत्वे अ्पाना घाटावर येणे कठीण होउ लागले तशी मीच त्यांची जागा हळू हळू घेत गेलो. आच्िा
ऄसून देिखल कॉलेजचे िशिण पुढे चालू ठे वू शकलो नाही.
पिहल्यापासून माझे संस्कृ त चांगले, ऄ्पांचे िमत् म्हणायचे,"अ्पा ऄरे हा कालेजात िशकू न संस्कृ तचा चांगला िोफे सर होइल
हो" अ्पांनी जाहीर करून टाकले,"ते कालेजच काय ते तुझे तू बघ हो, माझे हात पाय अता चालत नाहीत, मला तो खचथ
झेपायचा नाही. माझ्या पिात बापूचे िशिण,शरयूचे लग्न याची जबाबदारी पण तुझ्यावर अहे, याचे भान ऄसू दे म्हणजे झाले."
पण कसचे काय, कॉलेजचा िवचार मागे पडला तो पडलाच. त्यातून अमच्या या कामाला ठरािवक वेळ, काळ याचे बंधन
थोडेच? सकाळ, दुपार, रात्,,ईन, पाईस, थंडी, कशाचे म्हणून बंधन नाही. अला िनरोप की डोक्स्पयाला टापशी बांधा, पंचांग
पाहा,घ्या दभाथची जुडी हातात ऄन् िनघा. ितथे कॉलेजच्या वेळा कशा जमणार? समजूतदार माणस ऄसली तर ररिात नेतात,
नाही तर अहेच पायपीट. बरे एवढे करून दििणा तरी समजून, बरी व वेळेवर क्रदली तर शपथ. मागे एकदा एकाची अइ गेली
तर, िनरोप क्रदला दुसऱ्याने, दििणा द्यायची वेळ अली तशी लागली एकमेकांकडे बोटे दाखवायला. मला कळे ना, कोणाकडे
िवषय काढावा. संकोचाने ज्याने िनरोप क्रदला त्याच्याकडे हळू च िवषय काढला तशी ईसळू न माझ्यावरच खेकसला. "ज्याची अइ
गेली त्याच्याकडे माग जा." जणू मी काय भीक मागत होतो. अता ऄशा पररिस्थतीत त्याच्याकडे जाणे िशस्त वाटेना. त्यांच्या
कडले सवथ क्रदवस पाणी अटोपल्यावर एक मिहन्यांनी गेलो तर त्यांनी मोठ्या तुच्ितेने माझ्याकडे बघत एक दहा रुपयाची नोट
िभरकावली व म्हणाले"या, अम्ही काय पळू न नव्हतो चाललो. तुमचे पैसे बुडवून, अले लगेच पैसे मागायला
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"खाली पडलेल्या त्या नोटेला हात लावावासा वाटत नव्हता. त्यांच्या साठी भर ईन्हात तीन मैलाची वाट तुडवत घाटावर गेलो
ितथे दोन तास घालवले,त्याची क्रकमत फक्त दहा रुपये! वाटल, त्यांच्या तोंडावर ऄिमताभचा ‘तो‘ ििसध्द संवाद फे कावा.
"और, अज भी मै फे के हुवे पैसे नही ईठाता !"
पण धीर झाला नाही. अ्पांचे संस्कार अड अले. "हे पुंण्याचे काम अहे, जे काही िमळे ल त्यात समाधानी रहा. म्हणजे तुला
काही कमी पडणार नाही.“ गरजवंताला ऄक्कलच काय ऄिभमान पण नसावा? ही िशकवण िमळाली.
"नाही, म्हणजे जरा ऄडचण होती, म्हणून अलो." कसनुसे तोंडातून शब्द बाहेर अले. “सगळी लाज बाजूला सारून पैसे ईचलले व
घरी अलो. शरयूच्या टायबपग क्स्पलासची दोन मिहन्याची फी रािहली होती, त्यासाठी ही धडपड. बापू,शरयू दोघे हुशार अहेत.
अपल्याला नाही तरी लहान भावंडांच्या िशिणाची अबाळ होउ नये, यांनी खूप िशकावं,मोठ व्हावं, ही ऄंतरीची तीव्र आच्िा
सगळे ऄपमान िगळायला लावत होती. त्यािशवाय दुसरा काय पयाथय माझ्याकडे होता?
क्रदवसा मागून क्रदवस भराभर चालले होते. अ्पांचे घाटावर जाणे अताशा पूणथ थांबले होते. घरची सगळी जबाबदारी
माझ्यावर होती. अइचे ऄंथरूण अता वरच्या माडीवर हलवले होते. ितला ितच्या दम्याने नकोसे के ले होते. त्यातून अ्पांची
िचडचीड.
बापूने मात् िचकाटीने बी. कॉमची चार ही वषे पूणथ के ली. अता त्याला सी. ए. व्हायला पुण्याला जायचे होते. मी म्हटले
जा, माझ्याच्याने जे शक्स्पय ऄसेल ते सवथ मी करीन,पण तुझे िशिण पूणथ कर. बापूने पण मेहनत करून माझ्यावर पिात्तापाची
वेळ येउ क्रदली नाही
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चारच वषाथत तो सी. ए. झाला. पुण्याला एका फॉरीन कम्पनीत चांगल्या पगाराची नोकरी पण त्याला िमळाली. ितथेच
कोथरुडला त्याने एक घर घेतले. अताशा बापूचे गावी येणे कमी कमी होउ लागले तशी अइला व अ्पांना त्याची जास्त
ओढ वाटू लागली. त्याच्या लग्नाचे अता बघायला हवे ऄसे माझ्यामागे अडू न सुचवणे सुरु झाले. तसे बिघतले तर मी
बापू पेिा मोठा, पण मी त्याना क्रदसत नव्हतो. बापूच्या पाठची शरयु देिखल अता लहान रािहली नव्हती. ितच्या
लग्नाचे खर तर अधी बघायला हवे होते. पण बापूचा पैसा, त्याने स्वतः घेतलेले घर, त्याची येउ घातलेली गाडी याची
त्याना जास्त भुरळ पडली होती.
शरयू तशी क्रदसायला फार काही सुरेख वगैरे नाही, चार चौघीसारखी अहे. पित्का मात् फार चांगली अहे. जाइल
त्याघरी राज्य करील ऄशी. बी. कॉम. फस्टथ क्स्पलास पास होउन घरीच अहे. हल्ली ब्राह्मणांना सरकारी नोकयाथ कु ठू न
िमळणार, िजथून ितथून नन्नाचा पाढा. क्रदवसा गॅसच्या दुकानात नंबर लावायची नोकरी करते ऄन् संध्याकाळी के ळकर
हॅािस्पटल मध्ये पेशंटचे नंबर लावायचे काम करते. ितच्या परीने ती अ्पांच्या संसाराला हातभार लावायचा ियत्न
करते झाले. खरे तर ितच्या वयाच्या मुलींची लग्ने कें व्हाच होउन गेली. अता परवा कल्याणच्या सान्यांकडे
दाखिवण्याचा कायथिम झाला, पण वडील काय करतात िवचारल्यावर अ्पांचा व्यवसाय ऐकल्यावर मंडळी िबथरली.
वडील भाउ पण हेच काम पुढे करतो ऐकल्यावर तर एके कांचे चेहरे े पाहण्यागत झाले. "क्रकरवंताची मुलगी करून
घ्यायला अमचा मुलगा काय वाटेवर पडलाय? का लुळापांगळा अहे? अमच्या सारख्या घरं दाज घराण्यात, मी म्हणते,
यांच्यासारखं स्थळ अणलंच कसं तुम्ही?“ मुलाची अइ मध्यस्थावर फणकारली. क्रकरवंत!!! जणू काय अम्ही फासावर
चढिवणारे जल्लाद अहोत. अता अम्ही करतो हे काम करायला पण तर कोणी ब्राम्हण पािहजे ना? नाहीतर द्या
म्हणाव, नुसता भडाग्नी, पण नाही. ितथे ते "ईत्तमलोक िा्यथूं“ तेही पािहजे. ऄशा वेळी जीव ऄगदी कावून जातो.
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काळ कोणासाठी थांबत नाही. माझं पण लग्नाचं वय हळू हळू ईलटू न चाललं होतं. शरयूच लग्न ठरण्याचे िचन्ह लवकर
क्रदसेना, तशी बापूने त्याच्या लग्नाचा िश्न अपला अपण सोडवला. त्याच्याच ऑक्रफसमध्ये काम करणाऱ्या एका कानडी
मुलीशी त्याने लग्न ठरवले. लग्न रिजस्टर पद्धतीने झाले, मुलीला वडील नाहीत, त्यामुळे अमच्या क्रकरवंत ऄसण्याला
ितच्या कडच्या कोणाचा फारसा िवरोध झाला नसावा. अइ अिण अ्पांच्या लेखी बापू कौतुकाच्या िवषयात अणखी
भर पडली. त्याच्याकडे नवीन घरात ते एक मिहना जाउन राहून अले.
शरयूसाठी स्थळ शोध मोहीम व त्यासाठी माझी धडपड चालूच होती. त्यातच एक िबजवराचे स्थळ सांगून अले. मी
समजावयाचा िश्न अला नाही. शरयू फार समजूतदार िनघाली. अपली पररिस्थती पाहून ितने स्वत: होउन होकार
क्रदला. िशवाय जमेची बाजू म्हणजे त्याना क्रकरवंत चालणार होते. अमच्या बाबतीत सवथ सरळ होउन कसे चालले
ऄसते? लग्नाच्या बैठकीत त्यांनी हुंड्यासाठी अग्रह धरला. एवढी रक्कम मी कसा काय देवू शकणार होतो? िशवाय
लग्नाचा खचथ अम्हालाच करायचा होता. पुन्हा एकदा बापूचे पाय धरणे अले. मोठ्या िमनतवारीने पैसे द्यायला तो
तयार झाला. शरयूच्या लग्नासाठी अधी व नंतर लग्नात धावपळ, कष्ट करायाला मी, पण "शरयूच लग्न बापुमुळेच झाले
हो," हे कौतुकाचे शब्द अइ अ्पांकडू न ओळखीच्यांच्या कानावर पडू लागले. लग्नात बापूने के लेल्या खचाथमुळे अ्पा
त्याचे बमधे झाल्यागत वागू लागले होते. अ्पांची आच्िा डावलून बापू सी. ए. करतांना ते कसे वागत होते ते मला
अठवले. त्याच अ्पांच पान अता बापू िशवाय हलत नव्हत. कानडी मुलीशी लग्न के ल्याने िहरमुसलेली अइ ितच्याशी
चार शब्द धड बोलत नव्हती, तीच अइ अता ितने के लेया आडली साम्बाराचे कौतुक करताना थकत नव्हती. कालाय
तस्मै नम:
मनात आतकी खंत वाटत होती पण काय करणार? ना समाजात वावरतांना कु ठे मान, ना िखशात पैसा. सतत
क्रकरवंतपणाचा िशक्का कपाळावर घेउन वावरायचं. सरकार दरबारी जात मात् ब्राह्मण ! त्यामुळे आतर सवलतींना
पारखे. कारण अमची जात ईच्च म्हणून गणली गेली !
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नेहमीच्या सवयीने मध्येच िेत संस्कारांचे मंत् ईच्चारले गेले तर नकोच ते ऄमंगळ म्हणून कोणी कधी पूजा, लग्निवधी
सांगायलाही बोलावत नाहीत. क्रदवस रात् एका ऄमंगळ सावलीखाली सतत जगायचं. िजवंतपणी सोबत ऄसणार ती
फक्त िेतांशी अिण सरणाशी. हेच अता अपले अयुष्ट्याचे सोबती ही खूण गाठ मनात पक्की बांधायला हवी. ऄंधार दाटू न
अला अहे बाहेर अिण मनात देिखल. कारण मी अहे एक क्रकरवंत.
( * ब्राह्मण समाजात ऄंत्यिवधीचे मंत् सांगून मंत्ाग्नी देण्याचे काम करणायाथ ब्राह्मणांना ‘ क्रकरवंत ‘ (क्रिया कमथ करणारे )
या नावाने ओळखले जाते. )
ऄरुण लेले

lele.arun@mungiindia.com
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ननमारण… Youth for purposeful life.
"माझीमूल्य, तत्वं ह्यांपसूनमीदुरावते अहे..माझापेशन्ससंपतचाललाय.िवस्थिपतहोतोय; काते माहीत नाही.
मीकशातकरीऄरकरायचं; मलाकशाचीअवडअहे,माझं िशिण, कॉलेजहे मीमाझं ठरवलं तरीमीएव्हढीऄस्वस्थ
का?“ हे अिणऄसं बरचकाहीडायरीतिलिहणं चालू ऄसायचं म्हणजे कॉलेजमध्ये ऄसतानाहीऄस्वस्थताऄसायचीच
पणजॉबचीभाबडीअशासोबतकरायची..जॉबनंतरमात्, अजुबाजुच्यापरीिस्थतीचामाझ्यािशिणाचा, जॉबचा,
पररिस्थती बदलावी ऄसं वाटण्याचा कशाचाच कशाशी ताळमेळ  बसत नव्हता! मनाला पडणाऱ्या कु ठल्याच िश्नाचं
ईत्तरिमळतनव्हतं!अपल्यालातरखूपवाटायचंअपणस्वत:लाऒळखतो!मगतरीएव्हढापरके पणाकावाटतोय??

ह्या िश्नांच्या शोधात ऄसतानाच वतथमानपत्ातून िनमाथण बद्दल वाचलं. Nirman. Youth for purposeful life.
बातमीत थोड्याफ़ार फ़रकाने माझंच म्हणणं मांडलं होतं अिण त्यासाठी िशिबरं  वगैरे होती! तेही गडिचरोलीला!
िशिणाची ऄट नाही..  वयोमयाथदा १८-२८..  सोबत वेबसाइट..  आथेही िनवड िक्रिया! फ़ॉमथ बिघतला; नुसते िश्न
वाचलेअिणमाझ्यामनानेचमलासगळे िश्नंिवचारल्यासारखंवाटलं!पिहल्यांदाचमीस्वत:लासगळीखरीखरीईत्तरं 
क्रदली.त्यासाठीसुद्धािहम्मतलागते, याचीहीजाणीवहोतगेली. खूप ऄंतमुथखहोतगेल.े मीकरतऄसलेल्याकामाचा
सोशल रीलेवन्स काय हेच कळत नसल्याने ती ऄस्वस्थता होती.  फ़ॉमथ भरून पोस्ट के ला.  अिण आन्टव्हयुथसाठी
मनापासूनवाटबघूलागले..मलाह्या ग्रुपलािनदानएकदाभेटायचंयऄसंिकषाथने जाणवतरािहलं
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दरम्यानडॉ.ऄभयबंगअिणडॉ.राणीबंगहेगडिचरोिलतसामािजककायथकरतातह्यापिलकडेत्यांचीमलाफ़ारशी
ओळखनव्हती..मगवेबसाइटवरूनजेवढीमािहतीवाचतायेइलतेवढीरोजवाचतगेल.े डॉ.ऄभयबंगह्यांचंपुस्तक
वाचलं..  क्रकत्येक िश्नांची ईकल होत चालली होती.  नुसत्या वाचनानेच अत्मिवश्वास वाढत गेला.  स्वत:ला
सापडण्याचीिक्रियासुरूझाली.आं टव्हयुथसाठीअिणमिहन्याभरानेिशिबरासाठीिनवडझाल्याचंकळलं..तोक्रदवसतर
फारच अनंदाचाहोता!
ठरल्यािमाणे "िनमाथण“ च्या पिहल्या िशिबरासाठी अम्ही िशिबराथी "शोधग्राम“ मध्ये रुजु झालो अिण पिहल्याच
क्रदवशीत्यामातीतरुजलो!
"कायकरणारत्यािशिबरांमध्ये नक्की?? खरं चकाहीगरजअहे का?? हे कायसमाजकायाथचं वयझालं का?? ह्याव
ऄशाबऱ्याचिश्नांचं खणखणीतईत्तरम्हणजेशोधग्राम! ’स्व’चाशोध..म्हणूनशोधग्राम!
ऄत्यंतस्वच्िपरीसर.. िनसगाथशीअिणितथल्याअक्रदवासीसंस्कृ तीशीऄस्सलनातीसंगणाऱ्याभक्कमवास्तुरचना..पुढे
िशिबरातल्याएकाभागातह्यासगळ्याचीजवळू नओळखझाली, अिणआथलावापरला गेलेलाआं चआं चनायना, ऄम्मा
अिणितथल्याित्येकालाचऄिधकािधकईं चीवरनेतगेला.नायना (वडील)म्हणजे डॉ.ऄभयबंगअिणऄम्मा (अइ)
म्हणजेडॉ.राणीबंग
मीिशबीरऄसाजरीईल्लेखकरतऄसलेतरी, िनमाथणहीएकिशिणिक्रियाअहे.कारण "स्व“ चाशोधहाएकककवा
तीनिशिबरांएवढामयाथक्रदतऄसूचशकतनाही.पणअजजसं अपणबाहेरिशिणाचाबाजारबघतोतशीहीिक्रिया
िबल्कु लचनाही.ह्यािशिणिक्रियेलािनिितऄसंसमाजािभमुखईद्देशअहे.ज्यामध्येअधीकसंिशकायचअिणका
िशकायचं हे िशकवलं जातं. ’माझ्या ज्ञानाचा अिण व्यावसियक कौशल्यांचा ईपयोग समाजातल्या वेगवेगळ्या
समस्यांनासोडवण्यासाठीकरायचाय; ऄसं वाटणाऱ्यायुवक-युवतींनाओळखणं, त्यांनायोग्यमागथदशथन, दृिष्टकोनअिण
ऄनुभवघेण्याचीसंधीदेण,ं त्यांना organize करणंहेिनमाथणचंईक्रद्दष्टअहे.
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िशिबरादरम्यानलहानमोठ्याऄनेकगटकृ तींमधूनस्वत:कडे अिणसमाजाकडे बघण्याच्यादृिष्टकोनातसमृद्धभरपडत
गेली.  महाराष्ट्रातल्या २६ िजल्ह्यांमधून अलेल,े ित्येकाचं िशिण, ऄनुभव वेगवेगळे  ऄसे अम्ही सगळे  िनमाथणी
िशिबराचेदाहीक्रदवससंपूणथसमरसहोउनजगलो.
दरसहामिहन्यातूनएकऄशीतीनिशबीरं िमळू निनमाथणचंएकसत्पूणथ होतं.ऄशीअजवर४सत्ेयशस्वीररत्यापार
पडली ऄसून सध्या "िनमाथण ५“ चालू अहे.  १-४ ह्या सत्ां मध्ये सहभागी झालेले िनमाथणीच िनमाथण िशिबरांचे
समन्वयकम्हणूनकामबघतात.ह्यासंदभाथतसंपूणथ मािहतीवसंपकथ www. nirman. mkcl. org ह्यावेब्साइटवर
ईपलब्धअहे.
-ऄमृताढगे.
dhage. amruta@gmail. com
तत्पुवीशोधग्राम मधल्या सोलार्लांटसाठीव एकु णच ईजाथ िनमीती िेत्ात काम करणाऱ्या एका िनमाथिणचीऒळख
करुनघेउयात.
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शोधग्राम सोलर पॉवर पलांट
माझं नाव मयुर सरोदे; राहणारा नािशकचा. ऄसं म्हणतात की लहानपणाच्या काही अठवणी अयुष्ट्यभर मनात साठू न
राहतात. सुट्टयांमध्ये जळगावला काकाकडे गेल्यावर पाण्याची अिण िवजेची कपात मी जवळू न पािहली. लाइट
गेल्यावर होणारी तळमळ, अठवडाभरानंतर पाणी अल्यावर ते भरण्यासाठी होणारी धावपळ माझ्या मनात घर करून
गेली. मग त्यावर "मला काही करता येइल का? मी ह्यावर काही ईपाय करू शकतो का“ हा िवचार माझ्या वयाबरोबरच
िवस्तारत गेला. अिण त्याच िवचाराने झपाटलेला, आं िजिनयर झालेला मी ऄपारं पाररक ईजाथ स्त्रोत या िेत्ात काम
करण्यासाठी सज्ज झालो.

मी२०१२ मध्ये व्ही. एन. अय. टी. नागपूर आथून बी. टेक. के लं. कॉलेजच्या सांस्कृ ितक कायथिमात नेहमीच सक्रिय
सहभाग घ्यायचो. त्यानंतर कॉलेजमध्ये रक्तदानाचा ईपिम नव्याने सुरु के ला. त्यामध्ये रक्तदानाचे िशबीर घेतले अिण
कॉलेज मधल्या िवद्यार्थयाूंमध्ये रक्तदाना िवषयी जागृतीचं काम के लं. कॉलेजच्या मािसकासाठी संपादक म्हणूनही काम
के लं. ऄसे िविवध कायथिम चालू ऄसतानाच ‘िवज्ञान भारती’ नावाच्या संस्थेचा कॉलेजमध्ये कायथिम होता त्यासाठी
‘ईजाथ कायथिम गाव’ ऄसं िोटं मॉडेल ईभारण्याची संधी िमळाली. ते बनवताना त्या िवषयावरची पुस्तक वाचली. त्या
िनिमत्ताने ईजाथ अिण पयाथवरण यासारख्या िवषयांमध्ये रस वाटू लागला. त्यादरम्यान िमत्ाकडू न ग्पांच्या ओघात
‘िनमाथण’ ह्या डॉ. ऄभय व राणी बंग यांच्या ईपिमािवषयी समजलं. िनमाथणचे िशबीर ऄनुभवतांना ऄनेक समिवचारी
िमत् मैित्णी भेटल्या अिण ‘माझं अयुष्ट्यातलं ध्येय काय?’ ह्यावर िवचार सुरु झाला.
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तोपयूंत िवज्ञान भारतीचे वेगवेगळे कायथिम ऐकणं, ितथे जाणं सुरु होतं. मग त्यातूनच कॉलेजच्या शेवटी िवज्ञान
भारतीचा ऄधथवेळ कायथकताथ ही भूिमका मी पार पाडत होतो. एव्हाना कॉलेज मध्ये वेगवेगळ्या कं पन्यांकडू न नोकरीच्या
संधी येत होत्या. पण मला नोकरी करायची नव्हती. त्यामुळे िनवड होउनही मी कं पनीत नोकरी के ली नाही. ‘एकतर
नोकरी कर ककवा पुढे िशक’ ऄसा घरच्यांचा ओरडा चालू होता. पण माझ्या मनात मात् वेगळचं काहीतरी अकार घेत
होतं. कॉलेज संपताच िवज्ञान भारती चा पूणथवेळ कायथकताथम्हणून मी कामाला सुरुवात के ली. त्याच संस्थेच्या ‘ईजाथ
आं िडया’ या त्ैमािसकाचा िनमाथणकताथ अिण संपादक म्हणून मी काम के लं. माझा हा िनणथय मला ऄथाथतच घरच्यांच्या
आच्िेिवरुध्द घ्यावा लागला.
ह्या काळात मी ऄपारं पाररक ईजाथ स्त्रोतांवरचे नवनवीन ईपिम राबवले. शाळे तल्या मुलांसाठी ‘ईजाथ वािहनी’ हा या
िेत्ाबद्दल महत्व सांगणारा ईपिम बनवला. ऄशा ऄनेक कायथिमांच्या िनिमत्ताने मी ऄगदी क्रदल्ली ते बंगलोर अिण
कलकत्ता ते के रळ पयूंतचा िवास के ला. ह्या िवषयामधली राष्ट्रीय पररषद अिण िविवध कायथशाळे मध्ये भाग घेतला.
त्यामधून ह्या िेत्ात काम करणाऱ्या संस्थांची, त्यांच्या कामाची मािहती मला िमळाली.
िवज्ञान भारतीच्या ह्या जागरुकतेच्या कामापेिा ित्यि िणाली ईभारण्यावर काम करण्याची क्रदशा नंतर मला खुणावत
होती. त्या दृष्टीने मी संबंिधत कं पन्यांच काम जवळू न ऄनुभवलं. अिण मग स्वतःचं काम सुरु करण्यावर माझा ऄभ्यास
सुरु झाला.
मी अिण माझ्या एका िमत्ाने िमळू न ‘REnerg REnergize Planet
Consultant for Home Lighting System & Solar PV Plant नावाची ऄपारं पाररक ईजाथ स्त्रोतांच्या िेत्ात
काम करणारी कं पनी सुरु के ली अहे. ही कं पनी ऄगदी नुकतीच सुरु के ल्याने ऄजून व्याप िोटाच अहे.
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याच ऄंतगथत सध्या ‘सचथ’ गडिचरोली, येथे सोलर पॉवर ्लांट सुरु करण्यासाठी माझे ियत्न सुरु अहेत. गडिचरोली व
असपासच्या खेड्यांचंईजाथ अधाररत सवेिण करून त्या भागातही ऄशा िकारची कामे करायचा माझा िवचार अहे.
‘REnergize Planet’ माफथ त खेड्यात ऄपारं पाररक ईजाथ स्त्रोतांचा िचार अिण िसाराची कामे करण्याचा माझा मानस अहे.
त्यासाठी िविवध कं पन्यांचा ऄभ्यास अिण गरजेनुसार ििशिण मी घेतो अहे.
सचथ ही संस्था गडिचरोली मधील धानोरा या तालुक्स्पयातील चातगाव शेजारी अहे. या संस्थेच्या पररसराला शोधग्राम ऄसे नाव
देण्यात अले अहे. ४० एकरच्या या शोधग्राम मध्ये एक मोठा दवाखाना अिण ियोगशाळा अहे. त्याचबरोबर येथे गावात
अढळू न येणाऱ्या वेगवेगळया समस्यांवर ईपाय शोधण्यासाठी अिण त्यावर ऄभ्यास करण्यासाठी सुसज्ज ऄशी ररसचथ Lab अहे.
वेगवेगळे कृ ती कायथिम चालवण्यासाठी येथे ऑक्रफस अहेत. या रठकाणी िजतके लोक काम करतात त्यांच्यासाठी राहण्याची
सोय व्हावी म्हणून शोधग्राम मध्ये राहण्यासाठी घरं अिण होस्टेल्स सुद्धा अहेत.
शोधग्राम गावात ऄसल्याने येथे भारिनयमनाचे िमाण खूप अहे. भारिनयमन ऄसतांना िडझेल जािनत्ामाफथ त (Diesel
Generator) ईजाथ तयार करून हॉिस्पटलला अिण आतर भागात वीज वापरली जाते. या िकाराने ईजाथ िनमाथण करणे हे फारच
खर्नचक काम ऄसते. पण दवाखान्यातली पेशंट्टस साठीची तत्काळ गरज लिात घेउन गेली ऄनेक वषथ ऄशा िकारे येथे वीज
िनमाथण के ली जाते. ऄशा िकारची ईजाथ िनमाथण करण्यासाठी खूप मोठ्या िमाणात िडझेल लागते अिण िशवाय िदूषण सुद्धा
होते. शोधग्राम सारख्या भागातले सुंदर वातावरण ऄशामुळे हळू हळू िदुिषत होउ लागते.
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शोधग्राम मधली ईजेची गरज पूणथ करण्यासाठी अिण िडझेल जािनत्ामाफथ त िनमाथण के लेली ईजाथ थांबवण्यासाठी शोधग्राम मध्ये
सूयाथपासून िमळणारी ईजाथ तयार करणारा सोलर पॉवर ्लांट करण्याचे ठरले अहे. सौरईजाथ हा ईजेचा ऄपारं पाररक ईजाथस्त्रोत
ऄसून तो ऄमयाथक्रदत अहे. त्याचिमाणे ऄशी ईजाथ तयार के ल्यामुळे वातावरणात िदूषण होत नाही. योग्य ऄशा
Maintenance मुळे खूप सारी ईजाथ अपण यातून िमळवू शकतो. ऄशा िकारे ईजाथ िनर्नमती मुळे शोधग्राम मध्ये
भारिनयमनाचा िश्न ईरणार नाही. यामुळे शोधग्राम चे एकू णच Carbon Footprint कमी होण्याचे काम सुद्धा होते.
या िकल्पाचे काम सध्या मी पाहतो अहे. त्यासाठी मी संपूणथ शोधग्राम पररसराचा सवे करून सोलर पॉवर ्लांट ची योजना
अखली अहे. शोधग्राम ची ईजेची गरज भागवण्यासाठी ९०KW च्या ्लांटची अवश्यकता अहे. या िकल्पामधील सवाथत
महत्त्वाचा भाग ऄसतो सोलर. एकदा स्थािपत के ल्यानंतर हा २५ वषथ सौरईजेची िनर्नमती करतो. क्रदवसा सूयि
थ काशापासून
ईजाथ तयार करून Battery मध्ये साठवली जाते. अिण जशी हवी तशी ती ईपयोगात अणली जाते.
सध्या शोधग्राम मध्ये एका वषाथचा िवजेवर अिण िडझेलवर होणारा खचथ ८ लि अहे. दरवषी िवजेचे अिण िडझेलचे दर वाढत
चालल्यामुळे हा खचथ वाढतच जाणार अहे. शोधग्राम मध्ये ईभारण्यात येणाऱ्या सौरईजेची संपण
ू थ िणालीचा खचथ जवळपास १.
१ कोटी आतका अहे. िकल्पाची पिहली पायरी म्हणून अम्ही १५KW Kची िणाली ईभारण्याचे ठरवले अहे. या पिहल्या
पायरीचा खचथ ` १९ लाख आतका अहे. एकदा हा िकल्प ईभारल्यानंतर दर मिहन्याला येणाऱ्या िवजेच्या िबलाचा खचथ सहज
वाचतो अिण त्या वाचलेल्या पैशातून गावामध्ये खूप सारी िवकासाची कामे करता येणे शक्स्पय होते.
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हा िकल्प पूणथ करण्यासाठी सध्या अम्ही एकटे पुरेसे नाही. हजार हातांची गरज अहे. या िकल्पासंबंधी ऄिधक मािहती
जाणून घेण्यासाठी अिण त्यात अपला वाटा ईचलण्यासाठी तुम्ही मला संपकथ करू शकता.

मयुर सरोदे
नािशक, महाराष्ट्र
मोब. +९१ ८०८७८८५९१८, +९१ ७५८८७३८१३६
मेल: mayursarode17@gmail.com
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हा ऄंक ऄपूणथ अहे
हा ऄंक कसा वाटला तुम्हाला? अम्हाला तरी हा ऄंक ऄपूणथ वाटतो अहे. यात महाराष्ट्राच्या िजल्ह्यािजह्यातून,
तालुक्स्पया तालुक्स्पयातून रहाणार्या , अिण अपल्या मनातले िवचार, कथा, स्मृतीबंध, िलहीणार्या हजार हातांची
गरज अहे. जागोजाग चालणार्या कायाूंची मािहती ऄसायला हवी. अिण महाराष्ट्रातच नव्हे तर जगातल्या
ित्येक देशात पसरलेल्या पण मनाने महाराष्ट्राच्या मातीत रमणार्यांचं िलखाण यायला हवंय. हा ऄंक जसा
महाराष्ट्राच्या कोन्याकोपर्यात अिण जगाच्या देशॊदेशी जातो तसं यातलं िलखाणही यात यायला हवं. बोली
भाषांचा सुगंध यायला हवा. तुमचं िलखाण हवं अहे. कृ पया अपलं िलखाण etyarth. esahity@gmail.
Com वर पाठवा.
याबरोबरच ऄंकाच्या वाचकांची व्याप्ती वाढायला हवी. तुम्ही अिण तुमच्या सारख्या ित्येक वाचकांनी जर
अठ मेल अयडी क्रदल्या तर अपण एक टक्का मराठी माणसांपयूंत पोहोचू. जास्त क्रदल्यात तरी हरकत नाही. पण
क्रकमान अठ मेल अयडी. अपले िमत्. नातेवाइक. ज्यांना मराठी वाचता येतं ऄशा फ़क्त अठ लोकांच्या अय डी
esahity@gmail.com या अयडी वर पाठवा.
िमत्ांनो. अम्ही काही जगावेगळे लोक नाही. तुमच्यातलेच , तुमच्यासारखेच. काही िवद्याथी, काही नोकरदार,
काही व्यावसाियक. अपल्या फ़ावल्या वेळेत हे काम करत ऄसतो. तुम्हाला ही ऄसं काही करावंसं वाटतंय. तर
मग या ना. अपण एकत् काम करूया. तुमच्याकडे काही कल्पना ऄसतील. नव्या. ताज्या. फ़्रेश.. ..
काही जगावेगळं करूया… ऄपूणथतेचा ऄंत करूया !

