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संपादकीय (जू न 2019)
आरं भचा पभहला त्रै माभसक अंक (जू न( आपल्यासमोर सादर करताना मला आनं द होत आहे. ठरल्याप्रमाणे 1 जून या
तारखे ला अंक काही अपररहायक कारणास्ति प्रकाभशत होऊ शकला नसला तरी िाचकां ना काही फार जास्त काळ िाट
बघािी लागली नाही, यात आनंद!
आरं भ माभसकाचे त्रै माभसक करण्यामागे काही कारणे आहे त.
आरं भ टीम ही आपापला व्यिसाय नोकरी सां भाळू न या माभसकासाठी काम करत असते (आभण िाचकां ना आश्चयक
िाटे ल की आजिर आम्ही आरं भ टीम सदस्य एखादा अपिाद िगळता एकमे कां शी प्रत्यक्ष कधीही भे टले लो नाही(
आभण दु सरे म्हणजे या अंकासाठी भलभहणारे निोभदत आभण प्रस्थाभपत ले खक हे सुध्दा आपापल्या व्यस्त भदनचयेतून
िेळ काढू न कोणतेही मानधन न घेता भलखाण करायला िेळ दे तात.
शे िटी मोफत माभसक तेही कोणत्याच जाभहराती न छापता भनयभमतपणे चालिणं म्हणजे थोडी तारे िरची कसरत आहे ,
नाही का?
तरीही हे सगळं आम्ही सिकजण का करतोय?
तर एक सामाभजक बां भधलकी म्हणून!
मराठी भाषा आभण िाचनसंस्कृती िाढािी म्हणून!
निोभदत लेखकां ना संधी द्यािी म्हणून!
त्यां चे भलखाण हजारो िाचकां पयंत पोहोचािे म्हणून!
प्रस्थाभपत लेखकां चे निनिीन भिचार आपणा सिां ना मागकदशकक ठरतात म्हणून!
भलखाणातून िैचाररक बदल घडािा म्हणून!
िैचाररक बदलासोबतच थोडा भिरं गुळा आभण मनोरं जन हे हे तू सुद्धा साध्य व्हािे म्हणून!
अने क िाचकां च्या मागणीनु सार यापुढील अंकां मध्ये भिनोदात्मक भलखाण सुद्धा जास्तीत जास्त प्रमाणात अंतभूक त
करण्याचा आमचा प्रयत्न राहील! सध्या प्रत्येक अंकात व्यं गभचत्रे तर असतातच!
तसेच आम्ही कलादालन सुध्दा या माभसकात खुले केलेले आहे . फक्त साभहक्तत्यक भलखाणच नाही, तर कोणतीही कला
तुमच्या अंगी असेल तर या माभसकात तुम्हाला नक्की स्थान भमळे ल!
2018 च्या जाने िारी मभहन्यापासून सुरू झाले ल्या या माभसकाला पभहल्या अंकापासून िाचकां चे आभण लेखकां चे उदं ड
प्रेम भमळाले आभण ते उत्तरोत्तर िाढत गेले. त्यामु ळे अंकाचा दजाक आणखी िाढित ने ण्याच्या उद्दे शाने आरं भ टीमने
माभसका ऐिजी त्रै माभसक काढण्याचा भनणकय घेतला. म्हणजे आरं भ माभसक आता जून, सप्टेंबर, भडसेंबर आभण माचक या
चार मभहन्यां त म्हणजे िषाक तून फक्त चार िेळा प्रकाभशत होईल.
म्हणजे एका िषाक त चारच अंक काढायचे पण प्रत्येक अंक हा सिक प्रकारच्या कला आभण साभहत्याचा एक दजे दार आभण
मनात तसेच हृदयात जतन करून ठे िण्याजोगा खभजना आभण नजराणा असेल हे मात्र नक्की! जणू काही प्रत्येक
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त्रै माभसक अंक हा एक भदिाळी अंकच असेल! भकंबहुना त्यापेक्षाही खू प काही जास्त असेल. या जू न अंकात
भारतातीलच नव्हे तर परदे शातील मराठी लेखकां नी सुद्धा लेख भलभहले आहे त.

या अंकापासून आरं भ माभसक हे भिभशष्ट् भिषय मु क्त झाले आहे म्हणजे प्रत्येक अंकाला आता ठराभिक भिषय असणार
नाही. म्हणजे या अंकात कोणत्याही भिषयािर आधाररत सिक प्रकारचे साभहत्य प्रकार आभण कला प्रकार समाभिष्ट्
झाले ले तुम्हाला भदसतील.
आरं भ माभसकाचे आणखी एक िैभशष्ट्य म्हणजे कोणत्याही लेखाला, कथेला आम्ही शब्दमयाक देचे बंधन घालत नाही,
कारण सृजनशीलतेला बंधनात अडकिले तर ती नीट भतच्या संपूणक रूपात प्रसि पािू शकत नाही असे आरं भ टीमला
िाटते.
जाने िारी आभण फेब्रुिारी च्या दोन्ही प्रिासिणकन भिशेषां काप्रमाणेच या जू न अंकाला सुद्धा िाचकां चा भरघोस प्रभतसाद
लाभे ल अशी आशा बाळगून मी हे संपादकीय येथे थां बित आहे !!
टीप: अंकाला आभथक क पाठबळ भमळािे यासाठी जर कुणा िाचकाला अंकासाठी स्वेच्छेने आभथक क मदत करायची
असल्यास तसेच यापुढील अंकात जाभहराती द्यायच्या असतील, तसेच अंकासाठी आरं भ टीम ला मदत करायची असेल
तर खाली भदले ल्या ईमे ल आयडी िर संपकक साधािा.
चनचमष सोनार, संपादक (आरं भ)
aarambhmasik@gmail.com
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आई नािाचं भिद्यापीठ - अभिनाश हळबे
आई! दोन अक्षरां नी बनलेला एक शब्द. भाषा, धमक , रूढीनु सार भतला अने क संबोधने िापरली जातात.
ती सुभक्षभक्षत-अभशभक्षत-अल्पभशभक्षत कशीही असू शकते. इतकेच नव्हे तर ती जलचर, भूचर, खे चर (आकाशातील( या
िगाक तील अगदी भकडामुं गी पासून महाकाय हत्तीच्या रूपातही असू शकते. भहं स्त्र प्राणीही याला अपिाद नाहीत. असे
असले तरी काही गुण भतच्यात जन्मजात असतात. ते म्हणजे आपल्या अपत्याबद्दलचे िात्सल्य, त्याचे पालनपोषण आभण
संरक्षण करणे, त्याला मूलभू त अशा काही गोष्ट्ींचे ज्ञान दे िून जगासमोर उभा करणे, िगैरे. कोणत्याही सस्तन प्राण्याच्या
निजात अभक काला जन्मल्याबरोबर भू क लागते. त्यासाठी त्याला लागणारे दू ध आईच्या स्तनात जे मतेम तासाभरात तयार
होते आभण ते अभक क भपऊही लागते. सिक सजीि प्राणीमात्रां त अियि, त्वचा, अस्थी, केस इत्यादी गोष्ट्ी एकाच्या दु सऱ्याला
चालत नाहीत. मानिाच्या बाबतीत तर रक्तगट जुळल्याभशिाय एकाचे रक्त दु सऱ्याला चालत नाही. परं तु यात आश्चयाक ची
गोष्ट् म्हणजे आईचे दू ध मात्र सिकत्र चालते! मानिी अभक काला काही कारणाने आईचे दू ध भमळू शकत नसेल तर त्याला
इतर प्राण्याचे उदा. गाय अथिा शे ळीचे दू ध पाजतात.
पुराणात आईच्या दु धाला िंभचत झाले ल्या उपमन्यू ची कथा आली आहे . त्याने तपश्चयाक केल्यािर परमेश्वराने त्याला
क्षीरसागर म्हणजे दू धाचा समुद्र बहाल केला असे सां भगतले जाते. पृथ्वीतलािरच्या सिक सस्तन प्राण्यां च्या मातां कडे
असले ले दू ध म्हणजे क्षीरसागरच नव्हे कां ?
परमे श्वराने उपमन्यू ला क्षीरसागर बहाल केला म्हणजे - आईच दू ध भमळत नसेल तर इतर प्राणीमातां चे दू ध तू भपऊ
शकतोस असे िरदान भदले . म्हणजे एका अथाक ने क्षीरसागरच भदला अशी उपपत्ती सहज लािता येते.
आईच्या भठकाणी असले ला आणखी महत्वाचे गुण म्हणजे सखोल मागकदशक न आभण अचूक भनणकयक्षमता. या बाबतीत
महाभारतातील पां डिां चे उदाहरण अत्यंत बोलके आहे . िास्तभिक कौरि संख्येने शंभर आभण साधनसामु ग्रीने ही िरचढ.
तर पां डि संख्येने फक्त पाच आभण साधनसामु ग्रीच्या बाबतीतही नगण्य. परं तू पां डि ने हमीच कौरिां ना पुरून उरत.
इतकेच काय तर शे िटच्या महाभारत युद्धात सिकच्या सिक कौरि मारले गेले पण पाचही पां डि भजिंत तर राभहले . याचे
महत्वाचे कारण म्हणजे पां डि प्रत्येक गोष्ट् आपल्या आईच्या सल्ल्यानु सार करत आभण भतचा भनणकय अंभतम समजू न
त्यानु सार िागत. याउलट कौरि आईच काय तर भगिान श्रीकृष्णालाही जु माभनत नसत.
युद्धानं तर पां डिां चा जिळजिळ भनिंश करणाऱ्या अश्वत्थाम्याला पकडून आणल्यानं तर, त्याला काय भशक्षा द्यायची
हे सुद्धा पां डिां नी कुंतीला भिचारले . आपल्या कुळाचा भनिंश करणाऱ्याला कोण सोडे ल? परं तु कुंतीने मात्र अश्वत्थामा
गुरूपुत्र आहे म्हणून अिध्य आहे असे सां गून त्याला भजिंत सोडून द्यायला सां भगतले . आभण पां डिां नी आपल्या आईचा
भनणकय मानला.
भशिछत्रपतीही ने हमी आपल्या आईच्या सल्ल्याने च िागत ही गोष्ट् सिकश्रुत आहे च. भशकागोच्या धमक पररषदे ची माभहती
कळल्यािर, अने क जाणकारां नी स्वामी भििेकानं दां ना तुम्ही त्यासाठी भतकडे जािे असे आग्रहपूिकक सुचभिले . परं तु
स्वामीजींनी मातृतुल्य शारदामाता यां ची परिानगी भमळाल्याभशिाय जायचे नाही असे ठरभिले . याभिषयीच्या
पत्रव्यिहारात बराच काळ गेला. परं तु शारदामाता यां ची परिानगी आभण आशीिाक द भमळाल्यािच त्यां नी अमे ररकेकडे
प्रस्थान ठे िले आभण भिश्वभिजयी होऊन परत आले ! ही गोष्ट् आईची महती आणखी अधोरे क्तखत करते.
या जगात पदापकण केल्यािर आपला पभहला गुरू म्हणजे आपली आई असते. आपण साधारणपणे 6 िषाक चे होईपयंत,
आपल्याला जगण्यासाठी लागणा-या प्रत्येक गोष्ट्ीचे ज्ञान आभण मागकदशक न आईकडूनच भमळते. परं तु हे सिक करता करता
हीच आई आपल्याला अचानक आपल्या भािी जीिनाचे सूत्र आभण सारही सां गून जाते.
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काही िषाक पूिी एका ितकमानपत्रात ‘माझी आई’ नािाचे एक सदर रभििारच्या पुरिणीत येत होते. या सदरात अने कां नी
आपले अनु भि भलहीले होते. एक अनु भि न भिसरण्यासारखा होता. अनु भिले क्तखका जेमतेम दहाबारा िषां ची असताना,
भतची आई रोज सकाळी सडा संमाजक न करून, तुळशीिृंदािनासमोर भठपक्ां ची रां गोळी काढायची.
एक भदिस मुलीने भिचारलं “हे काय गं आई, तू ने हमी भटपक्ां ची रां गोळी का काढतेस? भडझाईनची का नाही काढत?'
त्यािेळी आईने उत्तर भदलं ‘मुली, अगं असे भटपके भटपके जोडूनच संसाराची रां गोळी फुलिायची असते!'.
एका िाक्ात आईने आपल्या मु लीला उभा संसार सुफळ संपूणक कसा करािा हे सां भगतलं . थोडा भिचार केला तर यात
भकती गहन अथक भरला आहे हे आपल्याला समजे ल. हे भठपके घरातील माणसां चे असतील, इतर नातेिाईकां चे असतील,
त्यां च्या गुणािगुणां चे असतील, समज गैरसमजां चे असतील, अभथक क भकंिा इतर समस्ये चेही असतील. परं तु, जी स्त्री हे
सगळे भठपके न थकता, न थां बता, न टाळता, िेळचेिेळी व्यिक्तस्थत जोडू शकते, भतचा संसार उत्तम रीतीने फुलतो. जी
जोडू शकत नाही, भतचा संसार अधुराच राहतो.
ले क्तखकेची आई जेमतेम दु सरीपयंत भशकले ली होती.परं तु, एखाद्या तत्वज्ञानी माणसाला शोभे ल असं ज्ञान दे णारी आई,
भशकले ली असली तर उत्तमच, परं तु नसली तरी आपल्या मु लां ना भकती सुंदर मागकदशकन करते, हे यातून भदसतं. बालपण
आठिलं तर आपल्यापैकी प्रत्येकाला आईने जीिनाभिषयीचे काही ना काही मागकदशक न केल्याचं आठिेल.
मी आठ-दहा िषाक चा असताना, पुण्यात घराजिळच्या श्री जं गलीमहाराज मंभदरात जात असे. भदिाळीच्या भदिसात एकदा
मला भतथे कचऱ्यात पडलेली जाड उदबत्ती भदसली. क्षणाधाक त माझे डोळे आनं दाने चमकले ! कारण मोठे फटाके
पेटिायला अशा जाड उदबत्या फार उपयोगी असतात. मी चटकन ती उदबत्ती कचऱ्यातून उचलली आभण घरी येऊन
भतने अंगणात फटाके उडिायला सुरूिात केली. या जाड उदबत्तीने माझे फटाके पटापट पेटत होते. मी पळत घरात
गेलो आभण माझी ही निी मजा दाखिायला आईला बाहे र घेऊन आलो. पभहला फटाका पेटितानाच आईचे लक्ष त्या
उदबत्तीकडे गेले.
‘अभि कुठून आणलीस रे ही उदबत्ती? आपल्याकडे तर इतकी जाड उदबत्ती नाही.' - आई.
मी समु द्रमंथनातून दे िां नी भमळिले ल्या अमृ ताची गोष्ट् सां गािी अशा थाटात त्या उदबत्तीच्या प्राप्तीची हभकगत सां भगतली.
‘म्हणजे ही उदबत्ती तू जं गलीमहाराजां च्या दे िळातून चोरून आणलीस?' आईने रागािून भिचारले .
‘अग, चोरून कशाला आभणन? कचऱ्यात पडली होती म्हणून मी फटाके पेटिायला ती उचलू न आणली.' मी काहीसा
गडबडून म्हणालो.
‘ती घेण्यापूिी कुणाला भिचारलेस?' - आई.
‘नाही.' - मी.
‘मग ती चोरीच झाली!' - आई
‘अगं पण आई, मी दे िस्थानाच्या मालकीची कोणतीही भकंमती िस्तू उचलली नाही. कचऱ्यात पडलेली उदबत्ती घेतली
मी तर ती चोरी कशी होईल?' मी रडिेला होऊन म्हणालो.
‘िेडा आहे स ! जगातल्या प्रत्येक गोष्ट्ीला भकंमत असते. मग ती कचऱ्यातीर्ल िस्तू असो भकंिा भहरा असो. आभण ही उदबत्ती
दे िळातल्या कचऱ्यात आहे . जं गलीमहाराजां च्या मालकीची आहे . ती कुणाला न भिचारता घेणे म्हणजे ती चोरीच आहे .
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आज तुला दे िळातल्या कचऱ्यातर्ली उदबत्ती उचलाभिशी िाटली. उद्या दे िासमोरचे पैसे - िस्तू उचलायची बुध्दी होईल.
मु काटयाने ती उदबत्ती भिझि आभण दे िळात होती भतथे ती ठे िून ये’ आई माझा कान भपळत चढ््या आिाजात म्हणाली.
मी ती उदबत्ती भिझिली आभण दे िळात होती भतथे ने ऊन ठे िली. यातून माझी भचडभचड झाली होती, पण ती शां त झाल्यािर
आईने सां भगतलेला भिचार या प्रसंगाने मनात मात्र घट्ट बसला. िस्तू दे िळातल्या कचऱ्यातीर्ल असल्या तरी त्या दे िाच्या
मालकीच्या असतात. त्या कुणाला न भिचारता घेणे म्हणजे ती चोरीच आहे .
पुढे आईने सां भगतले ल्या अशा अने क बोधप्रद गोष्ट्ी माझ्या मनात इतक्ा घट्ट बसल्या की पुढील आयुष्यात कोणाकडून
कुठलीही िस्तु फुकटात भमळिणे, घेतले ल्या िस्तू चा योग्य तो मोबदला न दे णे अथिा सािकजभनक पैशातून भहशे बात
चलाखी करून चार पैसे लाटणे अशी बुध्दी कधीच झाली नाही.
एक भदिस कोणीतरी मला ईशिास्योपभनषदाचे पुस्तक िाचायला भदले .
पभहलीच ऋचा होती - ॐ ईशिास्यभमदं सिक यक्तकंञ्च जगत्यां जगत | तेन त्यक्ते न भु ञ्जीथा मागृधााः कस्यक्तस्वध्दनम् ||
म्हणजे या जगातील सिक गोष्ट्ी ईश्वरभनभमक त आहे त. त्यां चा त्यागपूिकक उपभोग घ्यािा, पण कोणाच्याही िस्तु चे-धनाचे
अपहरण करू नये.
जे मतेम सातिीपयंत भशकले ली आभण कोणत्याही िेदपाठशाळे त न जाता, माझी आई तरी िेगळे काय सां गत होती? हे
ज्ञान भतला कुठून आले होते?
खे डेगािातल्या आया चुल सारिल्यानं तर ती पेटिताना एक प्राथक ना म्हणतात. ती म्हणजे ‘चुली चुली तू शं भरां चं भशजि.
शं भरां चं भशजि अन हजारां ना पुरि. हजारां ना पुरि पण तुझ्यापाठी हं डाभर उरि!'
िरकरणी अगदी साध्या शब्दात िाटणारी प्राथक ना, त्या माऊलीला केिळ एका कुटुं बाच्या पोषणापुरतीच मयाक भदत न
ठे िता, समाजासाठी ‘अन्नपूणाक ' होण्याची महत्वाकां क्षा जागिते असे म्हटल्यािाचून रहािणार नाही. कारण ‘हं डाभर उरि'
ही मागणी घरातल्या व्यक्तीस
ं ाठी नसून अभतथी-अभ्यागत, कोणी भु केले ला याचक यां च्यासाठी असायची. अभशभक्षत
असले ल्या या मातेच्या तोंडी ॐ सहनािितु, सहनौ भु नक्तुं ' यासदृष्य अथक असले ली प्राथक ना येते. कोणत्याही िेदपाठशाळे त
न जाता. हे संस्कृतीचं दे णं नाही तर काय?
सकाळच्या सप्तरं ग पुरिणीत ‘भफरस्ता' या सदरात भलभहतां ना सकाळ माध्यम समु हाचे संपादक श्री उत्तम कां बळे यां नी
आपल्या भ्रमं तीत अशाच हृद्य मातृकथा सां भगतल्या आहे त. उत्तमजी परदे शी जाणार असे कळल्यािर त्यां च्या भमत्राच्या
आईने ‘िाटे त तुला खचाक साठी असु दे त’ असे म्हणून काही रूपये दे ऊ केले . उत्तमजींनी संकोचून ‘परदे शात हे चलन
चालत नाही' असे सां गण्याचा प्रयत्न केला. परं तु त्या माऊलीने ‘अरे आईने भदले ले पैसे जगात कुठे ही चालतात!’ असे सां गून
त्यां ना भनरूत्तर केले .
दु सऱ्या एका प्रसंगी एका भमत्राच्या आईने जे िताना ताटात काही गोडधोड आग्रहाने िाढले . त्यािेळी उत्तमजींनी ‘मला
पथ्य आहे ...जास्त खाल्ले तर त्रास होईल’ िगैरे सां गण्याचा प्रयत्न केला. त्यािेळी त्या मातेने ‘आईच्या हातचं खािून कुणाला
कसलाही त्रास होत नाही' असे सां गून आणखी िाढले .
दोन््ही गोष्ट्ींच्या बाबतीत सामाभजक व्यिहायकता आभण आईचा भजव्हाळा यां ची तुलना केली तर भजव्हाळ्याचे पारडे
जडच रहाणार हे उघड आहे .
काही भदिसां पूिी सोशल भमभडयािर एक क्तव्हभडओ क्तिप व्हायरल झाली होती. एका उत्साही प्राणीसंशोधकाने
जं गलातील भसंहीणीशी दोस्ती जमिली होती. इतकी की तो जं गलात भतच्या आसपास सहज भहं डे भफरे . एक भदिस भतला
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भपल्ले झाली. आता प्रसंग बाका होता. प्राणी आपल्या बछाड्ां चे संरक्षण डोळयात तेल घालू न करतात. कोणताही
भतऱ्हाईत प्राणी त्यां च्या जिळ आला तर लगेच हल्ला चढिून त्याला ठार मारतात हे तो जाणून होता. खरे तर भसंहीण अशा
बाबतीत भसंहालाही आपल्या भपलां जिळ येऊ दे त नाही. त्यामु ळे या मातेने आपल्याला जरी स्वीकारले असले तरी
भपलां जिळ ती आपल्याला जाऊ दे ईल का याबाबत तो साशंक होता. शे िटी त्याने भजिािर उदार होऊन तेही धाडस
केले . भपले भतच्या जिळपास बागडत असताना तो त्यां च्यापासून काही अंतरािर जाऊन शां तपणे बसला. काही भमभनटां त
ती भपले जिळ येऊन अजाणता त्याच्या अंगाखां द्यािर चढू लागली. िाभघणीने लां बून ते बभघतले पण भतने काहीही हालचाल
केली नाही. याचा अथक सरळ होता. आपल्याच योनीतल्या आभण त्या बछाडयां चा भपता असले ल्या भसंहािरही भिश्वास न
ठे िणाऱ्या या मातेने, मानिािर मात्र भिश्वास दशक िला होता! एरिी भहं स्त्र प्राणी समजल्या गेलेल्या भसंहीणीच्या या
िात्सल्याला काय म्हणिे?
एकंदरीत सिक प्राणीमात्रां मधील आईच्या भठकाणी असणारे जन्मजात गुण, व्यिहारज्ञान, दू रदृष्ट्ी, समयसूचकता,
भनणकयक्षमता इत्यादी गोष्ट्ींचा भिचार केला तर, आई ही केिळ हाडामासां ची एक व्यक्ती नसून, संस्कृती नािाच्या
भिद्याभपठाची अनाभभभषक्त कुलगुरू असते, असं म्हटलं तर िािगे होणार नाही.
लेखक: श्री.अभिनाश ब. हळबे, भशितीथक नगर, पुणे.
मोबाईल: 9011068472
ईमेल: avinash.halbe21@gmail.com

(लेखक टाटा मोटसय मधील चनवू त्त चडक्नव्हजनल मॅनेजर असून ते ले खक, प्रविनकार, कथाकथन कार,
व्याखाते, भारुड सम्राट आहे त आचि र्ा सवय क्षे त्रांत त्ांनी अने क पाररतोचषके प्राप्त केली आहे त)
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केभिन फायगी – अभभषे क ठमके
गेल्या काही िषां मध्ये बऱ्याचशा पालकां ना जी गोष्ट् साधता आली नाही, ती गोष्ट् एका भसने माने साध्य केली. ती गोष्ट् म्हणजे ,
मु लां ना सोशल मीभडयापासून दू र ठे िणे. आभण तो भसने मा म्हणजे , अिेंजसक एन्डगेम!
माव्हक ल्स भसने मॅभटक युभनव्हसकअंतगकत गेल्या दहा िषां पासून जे भसने मे प्रदभशक त झाले त्या भसने मां चा हा शे िटचा भसने मा
होता. प्रेक्षकां मध्ये त्या भसने माबाबत उकंठा भशगेला पोहोचली होती. भसनेमा प्रदभशक त होण्याआधी बऱ्याचशा चाहत्यां नी
आपापल्या पद्धतीने फॅन थे अरी जाहीर केली होती. म्हणजे भसने मामध्ये पुढे कदाभचत असं घडू शकेल अथिा तसं घडू
शकेल, भकंिा भसने मां मध्ये सुपरभहरो अशा पद्धतीने योजना तयार करतील आभण भसनेमाचा शे िट असा होईल िगैरे िगैरे.
भसने मा प्रदशकनाची तारीख जिळ आली आभण भसने माचे टर े लर आभण इतर क्तव्हभडयो सिक प्रसारमाध्यमां िर प्रदभशक त होऊ
लागले , त्यां ना चां गली प्रभसद्धी भमळत होती आभण चाहते भसने माची भतभकटे भमळिण्यासाठी धडपडत होते. आपल्या
भारतामध्ये दे खील मध्यरात्री, पहाटे करत 24 तास भसने मागृहां मध्ये शो चालिून सिकच्या सिक शो हाऊसफुल्ल करणारा
हा पभहला भसने मा ठरला.
भसने मामध्ये नक्की काय घडतं, अिेंजसक कसे एकत्र येतात, त्यां चा शे िट कसा होतो अशा प्रत्येक प्रश्ां ची उत्तरं प्रेक्षकां ना
भथएटरमध्ये जाऊनच बघायची होती. यासाठी आपल्याला कोणताही स्पॉईलर (रहस्य भेद( भमळू नये म्हणून मोठ्या
प्रमाणात तरुण िगक सोशल मीभडयापासून दू र होता. हे या भसने माचं खरं यश. पण तुम्हाला माभहत आहे , हे सिक एका
माणसामु ळे शक् झालं . तो म्हणजे केभिन फायगी!
आपला एखादा भसने मा सुपरभहट झाला की बरे चसे भनमाक ते, भदग्दशक क त्याचा भसक्वेल काढण्याचा भिचार करतात. पण
केभिन फायगी यां नी माव्हक ल्स भसने मॅभटक युभनव्हसकची सूत्रे आपल्या हाती घेतल्यािर सुपरभहरो भसने मां ची माभलका करायचे
ठरिले , ज्यापैकी पभहला भसनेमा होता, आयनक मॅ न. पभहल्या भसने मापासूनच प्रेक्षकां नी हे निे युभनव्हसक डोक्ािर घेतले .
केभिन फायगी यां नी लोकां चा सुपरभहरोकडे बघण्याचा दृभष्ट्कोन पूणकपणे बदलू न टाकला. त्यां च्या आधी कोणत्याही
भनमाक त्याने अथिा स्टु डीओने आपले पैसे एिढ्या मोठ्या प्रमाणािर कोणत्याही सुपरभहरो भसने मािर खचक केले नव्हते.
माव्हक लस भसने मॅभटक युभनव्हसकचे सिक भसने मे हे केभिन फायगी यां च्या भनयंत्रणाखाली आहे त. आपल्या पुढील भसने मासाठी
कोणता भदग्दशक क घ्यायचा, कोणते कलाकार घ्यायचे, कोणत्या ले खकाने भसने मासाठी भलखाण काम करािं हे सिक केभिन
फायगी ठरितात. त्यातच, जो भदग्दशक क त्यां चे म्हणणे ऐकत नाही, त्यां ना ते आपल्या प्रोजे क्टमधून काढू न टाकतात. भले
त्या भदग्दशक काने त्यां ना सुपरभहट भसने मा भदला असो. उदाहरणाथक , एग्वडक रॉड, पेटी जे नभकन्स, एग्वडक राईट.
माव्हक लस भसने मॅभटक युभनव्हसकच्या आधी हॉलीिूडमध्ये सिाक त मोठा स्टु भडयो म्हणून ‘भपक्सार स्टु भडयो’ ओळखला जात
होता. त्यां चा प्रत्येक भसने मा सुपरभहट होता. जसे, टॉय स्टोरी, कासक, अप, मॉन्सटसक, फाइन्डींग भनमो. अशा अव्वल
स्टु भडयोला मागे सोडत माव्हक लस भसने मॅभटक युभनव्हसक अशा उं चीिर पोहोचले , भजथे आजिर कोणतीही भसने मा कंपनी
पोहोचू शकली नाही. एकीकडे ते आपले भसने मे बनित होते, तर दु सरीकडे सोनी कंपनी स्पायडर मॅनचा युभनव्हसक
बनिण्याचा प्रयत्न करत होती. पण प्रत्येक िेळी त्यां च्या पदरी अपयश पडत होते. स्पायडर मॅ नचा एक भसने मा सुपरभहट
झाला की पुढील भसने मा दणकून आपटायचा भकंिा त्याला म्हणािे तसे यश भमळत नव्हते. डीसी भसनेमाच्या बाबतीतही
असंच काही घडत होतं. पण स्टार िॉसक आभण भलगो आपापले युभनव्हसक चां गल्या पद्धतीने बनित आहे त. टर ान्सफॉमक सक
सुद्धा पुन्हा नव्याने भसने मे घेऊन येत आहे त. म्हणजे हॉलीिूडमध्ये प्रत्येक भसने मा कंपनी आपापले भसने मॅभटक युभनव्हसक
बनित आहे त, पण हे सिक आताच घडत आहे , असे नाही. आधी सुद्धा बऱ्याच कंपन्यां नी भसने मॅभटक युभनव्हसक बनिायचे
प्रयत्न केले होते, आभण नं तर ते इभतहासजमा झाले . आता केभिन फायगी यां नी हा टर ें ड त्यां च्या पद्धतीने कोणतीही तडजोड
न करता पुन्हा एकदा सुरु केला, आभण त्यात ते यशस्वी दे खील झाले आहे त.
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माव्हक ल्स भसने मॅभटक युभनव्हसकच्या आधी केभिन फायगी ‘भद डोनसक’ कंपनीमध्ये लॉरे न्स रॉनरसोबत काम करत होते. ज्या
आता फॉक्स स्टु भडयोसाठी काम करतात. केभिन यां नी त्यां च्यासोबत ‘यु गॉट मेल’ आभण ‘िोल्कॅनो’ भसने मां साठी काम
केलं . नं तर लॉरे न्स यां नी ‘एक्स मे न’ भसने मां ची फ्रॅन्चायझी घेतली. त्यािेळी त्यां नी केभिन यां ना दे खील सोबतीला घेतलं .
याच अनु भिाच्या िेळी केभिन यां ना माव्हक ल्स स्टु भडयोमध्ये काम करािेसे िाटले . त्यािेळी माव्हक ल्स स्टु भडयोचे प्रमुख
अभिया रे ड होते, ज्यां नी माव्हक ल्सच्या 90 च्या दशकातील टीव्ही माभलकां ची भनभमक ती केली होती. केभिन लिकरच
माव्हक ल्सचे सह-भनमाक ते झाले . तेव्हा त्यां नी ‘डे अरडे क्तव्हल्स’ आभण ‘हल्क’ या दोन भसनेमां ची भनभमक ती केली. पण दोन्ही भसने मे
दु सऱ्या एखाद्या स्टु भडयोसोबत बनिले होते. माव्हक ल्सचे 2006 सालचे तकालीन अध्यक्ष डे क्तव्हड ने शल यां ना माव्हक ल्सचे
भसने मॅभटक युभनव्हसक असािे असे िाटत होते. पण अभिया रे ड यां ना ते मान्य नव्हते. त्यां ना िाटत होते, आपण आपल्या
सुपरभहरोंचे हक्क इतर कंपन्यां ना भिकायचे आभण नफा कमिायचा. त्यां च्या मताशी तकालीन सीईओ आयझ्याक झेक
सहमत होते. त्यामु ळे डे क्तव्हड नेशल यां ना काही करता आले नाही. नं तर अभिया रे ड यां ची ओळख केभिन यां च्याशी झाली.
केभिन यां च्याकडे निनिीन कल्पना होत्या. त्या कल्पना अभिया रे ड आभण सीईओ आयझ्याक झेक या दोघां नाही
आिडल्या. तेव्हा या सिां नी एकत्र येऊन भसने मॅभटक युभनव्हसकसाठी काम करायचं ठरिलं .
केभिन यां नी कजक घेऊन 2008 साली ‘आयनक मॅ न’ आभण ‘द इन्क्िेभडबल हल्क’ या दोन भसने मां ची भनभमक ती केली. पैकी ‘द
इन्क्िेभडबल हल्क’ भसनेमाचे हक्क युभनव्हसकल स्टु भडयोकडे असल्याने त्या दोन्ही कंपन्यां ना एकत्र काम करािं लागलं.
दरम्यान भसने माचा नायक एग्वडक रॉड आभण केभिन यां च्यात िाद झाला. एग्वडक यां ना तो भसनेमा त्यां च्या पद्धतीने बनिायचा
होता. केभिन यां ना ते मान्य नव्हतं. शे िटी केभिन यां नी एग्वडक यां ना पुढील भसनेमां मधून काढू न टाकले . भसने माला दे खील
चां गला व्यिसाय करता आला नाही. यानं तर केभिन यां नी त्यां च्या कल्पकतेने काम केले . त्यां नी जॉन फेिेन्यू आभण रॉबटक
द्वानी ज्युभनयरला सोबत घेऊन एका अशा सुपरभहरो भसने माची भनभमक ती केली, ज्याच्याबाबत बऱ्याच जणां ना जास्त काही
माभहत नव्हते. केभिन आभण माव्हक ल्सने मोठ्या भहमतीने हे धाडसी पाऊल उचलले होते. आभण तो भसनेमा होता ‘आयनक
मॅ न’. आभण हा भसने मा माव्हक ल्सचा पभहला सुपरभहट भसनेमा ठरला. हा भसने माला प्रेक्षक पसंत करतील की नाही, याचा
भिचार न करता त्यां नी पुढील भसने मां िर आधीच काम करणे सुरु केले होते. म्हणजे च आयनक मॅ नचे शु टींग होत असताना
केभिन फायगी ‘थॉर’, ‘कॅप्टन अमे ररका - द फस्टक अव्हें जर’ आभण ‘द अव्हें जसक’ भसने मां च्या स्टोरीलाईनिर काम करत
होते. नु सते काम करत नव्हते, तर त्यां नी या भसने मां ची घोषणा 2006 च्या कॉभमकॉन समारं भात केली होती.
पुढे जाऊन माव्हक ल्स स्टु भडयोला भडज्नेने 4 अब्ज डॉलरमध्ये खरे दी केले . त्या दरम्यान डे क्तव्हड ने शल यां नी सेिाभनिृत्ती
घेतल्यािर माव्हक ल्सची सिक सूत्रे केभिन फायगी यां च्या हाती आली. ते माव्हक ल्स स्टु भडयोचे अध्यक्ष झाले . केभिन यां ना हे च
हिे होते. त्यां नी आपल्या भसनेमॅभटक युभनव्हसकलच्या पभहल्या टप्प्यात तब्बल सहा भसने मां ची भनभमक ती केली. यामध्ये ‘आयनक
मॅ न’, ‘द इनिेभडबल हल्क’, ‘आयनक मॅ न 2’, ‘थॉर’, ‘कॅप्टन अमे ररका - द फस्टक अव्हें जर’ आभण ‘द अव्हें जसक’ या भसने मां चा
समािेश होतो. मोठ्या प्रमाणात सुपरभहरो एकत्र आणून त्यां ना न्याय दे त ‘द अिेंजसक’ हा सिोकृष्ट् भसनेमा ठरला. त्या
भसने माने अने क भििम नोंदिले .
आपल्याला भमळाले ल्या या यशाने होळपळू न न जाता केभिन यां नी पुढील टप्प्याची घोषणा केली. ज्यामध्ये त्यां नी ‘आयनक
मॅ न 3’, ‘थॉर - द डाकक िर्ल्क ’, ‘कॅप्टन अमे ररका - द भिंटर सोल्जर’, ‘गाभडक यन ऑफ द गॅलेक्तक्स’, ‘अव्हें जसक - एज ऑफ
अल्टर ॉन’ आभण ‘अँट मॅ न’ अशा एकापाठोपाठ एक सहा भसने मां ची भनभमक ती केली. दरम्यात ‘थॉर - द डाकक िर्ल्क ’
भसने मामध्ये थोडा गोंधळ झाला. त्यामु ळे त्यां नी भसने माच्या भदग्दभशक का पेटी जे नभकन्स यां ना भसने मा सोडायला सां भगतलं ,
तो भसने मा मग अॅलन टे लर यां नी भदग्दभशक त केला. भदग्दशक क इग्वाडक यां च्या जागी पॅटॉन ररड यां नी ‘अँट मॅन’ भसनेमा
भदग्दभशक त केला. ‘आयनक मॅ न’ भदग्दभशक त करण्यासाठी जॉन फेिेन्यू यां नी नकार भदला. तो भसनेमा शे न ब्लॅ क यां नी भदग्दभशक त
केला. केभिन यां ची इच्छा होती, ‘अव्हें जसक - एज ऑफ अल्टर ॉन’ हा भसने मा जॉन फेिेन्यू यां नी भदग्दभशक त करािा. पण काही
कारणां मुळे ते शक् नाही झाले. मग तो भसने मा जॉश भिडे न यां नी भदग्दभशक त केला. पण त्या भसने माला ‘द अव्हें जसक’ प्रमाणे
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यश भमळाले नाही. यामु ळे आयझ्याक यां ना भचंता िाटू लागली. त्यां नी पुढील भसने मां साठी जास्त पैसे न गुंतिण्याचा भिचार
केला. पण त्यानं तरचा ‘आयनक मॅ न 4’ हा केभिन फायगी यां चा महत्वाकां क्षी भसनेमा होता. कोणत्याही पररक्तस्थतीत त्यां ना
तो बनिायचाच होता. भसने माच्या बजे टचा भिचार करून आयझ्याक यां नी त्या भसनेमामधून रॉबटक द्वानी ज्यु भनयरला
काढण्याचे सुचिले . त्यािर केभिन फायगी इतके भडकले , की त्यां नी माव्हक ल स्टु भडयो सोडण्याचा भनणकय घेतला. बऱ्याचशा
ितकमानपत्रां मध्ये ही बातमी बरे च भदिस ब्रेभकंग न्यू ज म्हणून होती. पण भडज्ने स्टु भडयोचे सी.इ.ओ. बॉब आयगर यां नी अॅलन
हॉन यां च्यासोबत पुढाकार घेतला आभण केभिन यां ना हिा तसा भसने मा बनिण्यासाठी सहाय्य्य केलं . नं तर रुसो भािंडां च्या
भदग्दशक नाखाली त्या भसने माचे नाि ‘कॅप्टन अमेररका - भसक्तव्हल िॉर’ असे भनभश्चत झाले . आभण त्या भसने माने काय कमाल
करून दाखिले हे आपल्या सिां ना माभहतच आहे . याच भसने माने सोनी स्टु भडयोच्या स्पायडरमॅ नला माव्हक ल कुटुं बात
आणले .
केभिन यां च्या डोक्ात मग िेगळी कल्पना आली, त्यां नी निनिीन भदग्दशक कां ना संधी द्यायचे ठरिले . मग ‘थॉर – रॅ ग्नारॉक’
टायको भटीडी यां नी, आभण ‘ब्लॅ क पँथर’ इयान िोग्लर यां नी भदग्दभशक त केले . या भदग्दशक कां नी आपल्या भदग्दशक नातून ते
करून दाखिले जे गेल्या भकत्येक िषां चा अनु भि गाठीशी असले ल्या भदग्दशक कां ना करता आले नाही. पण या सिक
घडामोडींचे सिक श्रे य अथाक तच केभिन फायगी यां नाच जाते. त्यां नी नं तर ‘अव्हें जसक - इक्तिभनटी िॉर’ आभण ‘अव्हें जसक –
एन्डगेम’ असे दोन्हीही मोठे भसने मे रूसो भािंडां ना भदग्दभशक त करण्यासाठी भदले . कारण ‘कॅप्टन अमे ररका - भसक्तव्हल िॉर’
भसने मामध्ये त्यां नी मोठ्या प्रमाणात सुपरभहरो सोबत घेऊन प्रत्येक सुपरभहरोला न्याय भदला होता.
‘अिेंजसक एन्डगेम’ने जगाला िेड लािले आहे . नु कतेच या भसने माने आभण ‘अितार’ या भसनेमां च्या कमाईचे भििम मोडत
जगभरात सिाक भधक कमाई करण्याचा भििम केला आहे . पण तुम्हाला माभहत आहे का? केभिन यां नी त्यां च्या पुढील
भसने मां ची भलस्ट आधीच करून ठे िली आहे . त्याभिषयी लिकरच बोलू .
लेखक: अभभषे क ठमके
मोबाईल: 9768650098
ईमेल: abhishek.thamke@gmail.com
(लेखक सार्-फार् चवषर्ािे अभ्यासक आचि ई-पुस्तक प्रकाशक आहे त.)
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मोहुभनया तुजसंगे - हे मंत बेटािदकर
सकाळी ने हमीप्रमाणे भफरायला भनघालो होतो. ने हमीच्या रस्त्यािरून भफरत असतां ना भिचार आला की आज थोडी
िेगळी िाट धरािी. बाजू च्या रस्त्यािर फारशी िदक ळ नसते. भफरायला जाणारे ने हमीचे यशस्वी कलाकारही भतकडे
भफरकत नाहीत कारण त्या रस्त्यािर बसायला बाके नाहीत. टु मदार बंगले झेलत असलेला हा रस्ता जणू बाजूला
असल्यामु ळे एकाकी िाटतो. आपण जरा हटके करािे म्हणून मी त्या रस्त्याला िळलो.
सुरुिातीच्या दोन-तीन बनल्यानं तर दोन ररकामे फ्लॅ ट होते आभण त्यानं तर मात्र सलग दु तफाक छान बनले होते. आत मध्ये
सुखिस्तू माणसे रहात असािीत कारण कोणत्याही बंगल्यात िदक ळ हालचाल काही म्हणता काही भजिंतपणाची लक्षणे
भदसत नव्हती. सारे बंगले एक जात सकाळच्या साखरझोपेत असल्यासारखे िाटत होते. मी आपला या रस्त्यासाठी
निखा होतो कारण याआधी कधीही इकडे येण्याचा प्रसंग आला नव्हता. थोडा पुढे चालत गेलो आभण एकदम दचकलो,
माझे डोळे भिस्फारले आभण आपण कोठे आहोत याचा भिसर पडला.
समोर रस्ताभर बुचाच्या फुलां चा सडा पडला होता आभण हिा सुटले ली असल्यामुळे झाडां िरून बुचाची फुले भगरक्ा
घेत घेत जभमनीिर पडत होती आभण मादक सुगंध पसरित होती. साधारणताः दसऱ्यापासून सुरू होणारा हा फुलोत्सि
आता अगदी बहरात आला होता आभण आपल्या स्वगीय सुिासाने िातािरणाला सुगंभधत करत होता.
मी न राहिून पुढे झालो आभण िाकून ती लां ब दां डी असलेली नाजू क फुले हळु िारपणे िेचू लागलो. मी ओणिा होऊन
फुले िेचत असताना िरून झाडािरून फुलां चा िषाक ि होत होता आभण त्यातली काही फुले माझ्या पाठीिर पडून खाली
पडत होती. माझ्या त्या फुलां च्या सड्ातून चालण्यामु ळे काही पायदळी येऊन कुस्करली जात होती तर काही जुनी
फुले मलू ल होऊन िाळक्ा रूपात पडलेली भदसत होती. त्या ताज्या फुलां चा मोठा गुच्छ हातात घेऊन मी भनघालो
आभण जाता जाता ती मुले नाकाजिळ ने ऊन तो स्वगीय सुगंध रोमारोमात भरून घेत होतो. हे सारे घडत असताना मी
थोडा अंतमुक ख झालो आभण नकळत माझ्या बालपणीचा काळ मला आठिू लागला.
तो साधारण सत्तरच्या दशकातला काळ असािा. मी त्यािेळी पाचिी भकंिा सहािीत असेन. आमच्या घराच्या मागच्या
गल्लीत एक डे रेदार आभण उं च उं च असे बुचाचे झाड होते. िषाक तले नऊ मभहने अंगािर फक्त पाने आभण फां द्या यां ना
भमरिणारे हे झाड दसरा आला रे आला की अगभणत अशा कळ्यां च्या गुच्छां नी भरून जायचे. त्या कळ्यां च्या असण्याची
कोणाला काही घेणेदेणे नसायचे कारण त्या ना सुिास सां डायच्या ना खाली पडायच्या. एखाद-दु सरी कळी चुकून खाली
पडली तरी भतच्या कपाळािर टोचून फटाका करण्याकडे च उपयोग व्हायचा कारण ती पोकळ फुगीर असायची.
भतच्यात अजू न बुचाचा म्हणून असतो तसा सुगंध भरलेला नसायचा. त्यामु ळे पोरीबाळी ही त्याकडे दु लकक्षच करत.
हळू हळू भदिाळीचे भदिस जिळ येत. खास भदिाळीची म्हणािी अशी हिा आभण िातािरण तयार होई. सुखद गुलाबी
थं डी पां घरुणातून बाहे र पडायला मज्जाि करी. तरीपण दु रून येणारा मोहक सुगंध पां घरून टाकून त्या सुगंधाच्या
भदशे ने धािायला मजबूर करी. आता बुचच्या झाडािरील कळ्यां नी छान टपोऱ्या फुलां चे रूप धारण केलेले असायचे
आभण त्यां चा सडा जभमनीिर अभिरत पडत असलेला भदसायचा. सोबतीला त्यां चा मादक सुगंध साऱ्या आसमं तात
भरलेला असायचा आभण झाडाखाली गदी केलेल्या मुलींचे परकर आभण स्कटक चे ओचे त्या फुलां नी गच्च भरून जायचे.
भबचाऱ्या िाकून िाकून फुले िेचून जात पण झाडािरून होणारा फुलां चा िषाक ि अभिरत चालू असे. एखाद्या भभं गरी
प्रमाणे भगरक्ा घेत घेत ती जभमनीिर येऊन भिसाित आभण अलगदपणे एखाद्या मु लीच्या ओच्यात जात. त्या भबचाऱ्या
हातात जे िढे माितील तेिढे च िेचत आभण पळत जाऊन घरी आईला नाहीतर ताईला घेऊन पुन्हा िेचण्यासाठी
झाडाखाली दाखल होत.
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बूचाच्या झाडाला खालू न दगड मारून भकंिा झाड हलिून फुले पाडताना कुणी पाभहलाय का? त्याची काही गरज पडत
नाही कारण फुलं उमलली की ती स्त्री िगाक च्या कल्याणासाठी जभमनीिर यायचेच.
दोन-तीन िेळा झाडाखाली जाऊन िेचले ली फुले आईच्या ताब्यात भदली की ती त्यां ची फार छान िेणी बनिायची. िेणी
बनितां ना फुलाच्या लां ब लां ब दां ड्ा गुंफण पक्की होण्यासाठी फार उपयोगी पडतात त्यामु ळे धाग्याचा िापर न
करताही घट्ट आभण दाट अशी िेणी तयार होत असे. ती िेणी केसात माळू न आई आभण ताई इतक्ा सुंदर भदिसाच्या
की हे झाड िषक भर का फुलत नाही असा मला प्रश् पडायचा. आपण कष्ट्ाने िेचले ल्या फुलां चा असा सदु पयोग झालेला
पाहून मला आपण आपल्या ताई आभण आई साठी काहीतरी चां गले केले याचा अभभमान िाटायचा. दे िा! या बुचाच्यां
झाडाला िषक भर असाच फुलां चा बहर येऊ दे म्हणजे मी दररोज माझ्या आई आभण ताई साठी अशीच भरभरून फुले
िेचीन आभण माझ्या आई आभण भतच्या चेहऱ्यािरचा आनं द डोळे भरून पाभहन.
आई काही फुले हुशारीने बाबां च्या भलखाणाचे टे बलिर ठे िून द्यायची जी आपल्या स्वगीय सुिास घरभर पसरित आभण
त्यां ना उचलू न नाकाजिळ यायची गरज नसे.
हे म्न: पुष्पाभण भनमाक तु बहि: संक्ति भशक्तल्पन: |
त त्र सौरभ भनमाक णे चतुर: चतुरानन: ||
अथय: सोन्याची फुले करणारे कारागीर पुष्कळ असतात मात्र त्यां च्यात सुगंध भनमाक ण करण्यात चतुमुकख ब्रह्मदे िच चतुर
असतो.
ले खक: श्री. हे मंत बेटािदकर, जळगां ि
मोबाईल: 9403570268
(ले खक ररटार्डय SBI कमयिारी असून वािन, ले खन आचि चित्रकला हे त्ांिे आवडते छं द आहे त. ते सकाळ

आचि लोकमत वतयमानपत्र तसेि अने क चदवाळी अं कांमधू न सातत्ाने चलखाि करत असतात. तसेि त्ांनी
"काळ सुखािा" आचि "माझं कार् िुकलं ?" ही दोन प्रचसद्ध पु स्तके चलचहली आहे त)
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दादामामा: एक प्रसन्न व्यक्तक्तमत्व - भकरण दहीिदकर
(भावस्पर्शी व्यक्निचित्रि र्ा ले खमाचलकेतील हा दु सरा ले ख )
दादामामा हे व्यक्तक्तमत्त्व सिां कडे च आढळणारे व्यक्तक्तमत्त्व आहे . आईकडील बभहण भािां डामध्ये सिां त मोठ्या
भािाला दादा म्हणतात आभण त्याच भािाच्या बभहणीची मुल त्यां ना प्रेमाने दादामामा म्हणतात. असेच आमचे दादामामा.
मी आजपयंत ब-राच जणां ना मामां ना एकेरी नािां ने बोलितां ना बभघतले आहे आभण ते चां गलेपण आहे , कारण त्यातुन
मामा भाच्यां मभधल मैत्रीपूणक आभण भजव्हाळ्यां चे संबंध जाणितात. पंरतु आमचे मात्र तसे नव्हते, आम्ही मामां नासुध्दा
आदराने अहो मामा असेच म्हणायचो. पण असे असतां नासुध्दा आमचेपण मै त्रीपूणक आभण भजव्हाळ्यां चेच संबंध होते
आभण त्या नात्यालापण एक आदरयुक्त भभतीचा कोपरा होता.
त्यां च्या लहानपणाबद्दल तर मला काही जास्त माभहती नाही. पंरतु माझ्या लहानपणापासुंन मात्र मला त्यां च्याबद्दल संपूणक
माभहती आहे . त्यां चे नाि सुरेंद्र होते. सुरेंद्र हे नाि त्यापुिीच्या काळातील एका उत्तम अभभनेत्याचे होते आभण आमचे
आजोबा त्या अभभने त्याचे भनक्तिम चाहते होते आभण त्यां च्याच नािािरून मामां चे नाि सुरेंद्र असे ठे िण्यात आले आहे ,
असे मी अने कदा माझ्या आजोबां कडून ऐकले होते. आमचे मामा म्हणजे एक भदलखुलास व्यक्तक्तमत्व, त्यां चे क्तितहास्य
ही त्यां ची ओळख. कमालीचा नम्रपणा, समोरील व्यक्तक्तचा ियोगट कुठलाही असो, पण त्याना िाटणाऱ्या आदरां चे
प्रमाण हे ने हमी समानच. भरपूर उं ची, प्रभािशाली व्यक्तक्तमत्व आभण मधुर िाणी ही त्याच्यातील असलेली ठळक
िैभिष्ट्य. या सिक गोष्ट्ींचा संयोग फारच मोजक्ा लोकां मध्ये पाहण्यात येतो आभण अशाच काही लोकां मध्ये आमचे
मामा पण येतात.
मला नक्की नाही आठितं, त्यां ची आभण माझी प्रथम भे ट. पण मी आठिणीच्या त्या रम्य भु तकाळात जेव्हा डोकाितो,
तेव्हा मला माझे मामा स्पष्ट्पणे आठितात. मला तो प्रंसग आठितो जे व्हा मी खु प लहान होतो आभण भशक्षणासाठी
मामां च्या गािाला गेलो होतो. साधारण दोन, तीन िषाक चा असेल. तेव्हा आतासारखे भप्र-प्रायमरी, नसकरी असे कुठले ही
िगीकरण नव्हते त्याकाळी, तर तेव्हा होते, लहान मुलां साठी बालक मं भदर, बालिाडी आभण नं तर प्रायमरी शाळा. तर
मी बालक मं भदरात जात असे आभण माझे मामा मला बालक मं भदरात त्यां च्या कामाच्या व्यापातुनही सोडायला आभण
घ्यायला भनयमीत येत, जात असत. पाय दु खायला लागले त की मामा मला खां द्यािर बसिुन घरापयंत घेऊन जात असत.
हीच ती काय त्यां ची आभण माझी प्रथम ओळख जी माझ्या िरणात अजु नही घर करून आहे .
मामा उच्चभशक्षीत होते. त्यां नी त्या काळी एम.ए. इं क्तग्लश भर्लटरे चर मध्ये यश संपादन केले होते. फोटोग्राफीचा व्यिसाय
आभण त्यात आपल्या िभडलां ना होईल ती मदत करून आपले भशक्षण त्यां नी पूणक केले होते. त्यां च्यामध्ये एकाचिेळी
अने क काम करण्याचे कौशल्य होते. मराठी माणसाला यशस्वीपणे व्यापार करता येत नाही हा समज त्यां नी त्याकाळीच
खोडून काढला होता.आपल्या काही खानदानी व्यािसाईक भमत्रां कडून त्यां नीव्यिसायासंदभाक त बऱ्याच निीन गोष्ट्ी
भशकल्या होत्या. त्याच्या भमत्र पररिारां मध्ये भिभिध प्रकारच्या नोकरी, व्यिसायाचे प्रभतभनधीत्व करणारे लोक होते. कोणी
केमीस्ट होते, तर कोणी भशक्षक, कोणी बँक अभधकारी, कमकचारी होते, काही शे तकरी होते, तर काही कलाक्षे त्रातील
लोकसुध्दा होते. स्वभािां नी ही सिक मं डळी एकाच माळे ची मणी. गंमती जंमती करण्यात, एखाद्याला लक्ष करून, त्यानी
केले ल्या एखाद्या चुकीचे भकंिा गौधळाचे आपापर्ल्या पररने कल्पनाभिस्तार करून, आभतशयोक्तीने त्या प्रंसगाचे
हास्यास्पद पध्दतीने िणकन करण्यामध्ये या मं डळीचा हातखं डा होता आभण त्यातून भनमाक ण होण्यारा भिनोदातून ही
मं डळी प्रंचड आनं द भमळित असे.
या सिां चा भदनिम ठरलेला होता. रोज सकाळी आपआपली दु काने उघडायची, स्वताः दु कानाची स्वच्छता करायची,
दु कानातील दे िघराची पुजा करायची आभण मगच आपल्या दु कानदारीला सुरूिात करायची, दु पारी घरी जे िायला
जायचे. ..थोडासा आराम करून परत उत्साहाने दु कानात हजर व्हायचे आभण रात्री नऊच्या सुमारास दु कान बंद
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करून, आज ज्याला आपण कट्टा असे म्हणतो अश्या चौकाच्या भठकाणी म्हणा, एखाद्या भमत्राच्या दु कानात म्हणा गप्पा
मारायच्या. नोकरदार, चाकरमाने भमत्रसुध्दा आपल्या गािातील, परगािां तील नोकरी साभां ळुन या सिक मं डळीच्या
गप्पां मध्ये, आप आपल्या िेळेच्या सोयीने स्वताःला साभमल करून घेत असत. त्याकाळी इडीयट बॉक्सचे ऐिढे प्रस्थ
भनमाक ण झाले नव्हते..त्यामु ळेच हे सिक भमत्र एकत्र जमून आपल्या गप्पां मधून एकमे कां साठी मनोरं जन शोधत असायचे.
िा काय छान भदिस होते ते !!.
मला अजुनही तो प्रंसग जसाच्या तसा आठितो. ज्यािेळेस मामां ना भारतीय रे ल्वेमध्ये त्याकाळी सरकारी नोकरीची
संधी आली होती आभण त्यां च्यासमोर नोकरी की व्यिसाय हे धमक संकट भनमाक ण झाले होते. एकीकडे िभडलां नी अथक
कष्ट्ानी नािारूपास आणलेला व्यिसाय आभण त्याच व्यिसायाचा स्वत:च्या कौशल्य आभण मेहनतीने केलेला भिस्तार
आभण दु सरीकडे रे ल्वे तील नोकरीची सुिणकसंधी, यातून काय भनिडािे ? असा यक्षप्रश्न मामां समोर उभा ठाकला होता.
मामां नी कोणता भनणकय घ्यािा यां चे संपूणक स्वातंत्र्य, मामां ना त्यां च्या िभडलां नी भदले होते. दोन्ही बाजू नी असणारे फायदे
आभण तोटे , त्यां नी त्याच्या परीने त्यां ना समजिुन सागुंन, भनणकय मात्र मामां िर सोपिला होता. त्यां नी जर नोकरी
भनिडली असती तर जमेल तेिढे भदिस त्यां च्या िभडलां नी हा व्यिसाय पुढे रे टू न, न जमल्यास बंद करण्याची तयारीपण
दाखभिली होती. पण अखेरीस एका व्यािसाभयक मनाने एका नोकरदार मनािर मात केली आभण व्यिसायाच
भनिडण्याचा धाडसी भनणकय मामां नी घेतला आभण पुन्हा एकदा नव्या उत्साहाने आपल्या व्यिसाय भिस्तारास मामां नी
आरं भ केला.
मामां कडे प्रंचड भिनोदबुध्दी होती. कुठल्याही छोया घटने िर पटकन भिनोद भनमाक ण करण्याची एक दै िी कला त्यां ना
अिघत होती. त्यां ची कोणतीही घटना सां गण्याची एक अजबच पध्दत होती, ती अशी की िारिां र ऐकल्यािरही ती
घटना भकंिा गोष्ट् ही पुन्हा एकदा त्यां च्याचकडून ऐकण्यात खूप गंमत िाटायची. अश्या अनेक गंमती जमती आम्ही
त्यां च्याकडु न शे कडो िेळा ऐकल्या आहे त. तरीही अजूनही आम्हाला परत परत ऐकण्याचा मोह आिरत नाही. त्यातील
काही उदाहरणादाखर्ल: त्याच्यां च लग्नात त्यां च्या एका निख्या भमत्रां ने काढलेले फोटो जे प्रत्यक्षात भनघाले च नाहीत.
हजारो लोकां च्या लग्नातील फोटो काढणारा या माणसां च्या लग्नातला एकही फोटो आठिण म्हणून नाही आभण या
त्यां च्या भमत्रां नी केले ली चुकीची भशक्षा त्यां ना पदोपदी, आयुष्यभर कशी भमळत गेली हा भकिा ते खू प रं गिून सां गतात.
जाणकार िाचकां ना कळले च असेल, भशक्षे चे स्वरूप आभण भशक्षा दे णारी व्यक्ती, म्हणजे च हा एक गमतीदार भकिा ते
फार रं गिून रं गिून सां गत असत.
असाच एक भकिा:
ते एकदा रात्री उभशरा मोटर सायकलिरून एका गािाहून परत येत असंताना रात्री बारा, एकच्या सुमारास एका
पुलािरून जातां ना, पां ढरा रं गाच्या साडीिाल्या बाईने त्यां ना कशी भलफ्ट माभगतली आभण नंतर काही अंतरािर उतराच
ती कशी अदृश्य झाली. हा भकिा ते एखाद्या भयपटाच्या कथेप्रमाणे सागंत असत. सुरूिातीला आम्हाला भभती
िाटायची. पंरतु नं तर नं तर गंमत िाटायला लागली. जशी जशी आम्हाला समज यायला लागली तसा तसा आमचा या
घटने िरील भिश्वास उडत गेला. नं तर तर आम्ही मामां नाच आव्हान द्यायला लागलो की असे काही नसते, तो तुमचा भास
असेल आभण त्याला कारणही तसेच होते. कारण मामां ना भसने माची आिड होती, भिशेषताः हॉर्लीिूडचे भयपट, रामसे
बंधूंचे भचत्रपट, अने कदा ते असे भचत्रपट पाहून उभशरा परगािाहून घरी येत असत आभण त्यातूनच त्यां ना असा भास
झाला असािा, असे त्यां ना पटिून दे ण्याचे आमचे भनष्फळ प्रयत्न सतत चालले असत.
मामां ना आणखी एक कला अिगत होती आभण ती म्हणजे िीघ्र कभिता. ते एक िीघ्रकिी होते. उत्तम यमक जुळिून,
पटकन कभिता सादर करणे हे त्याना र्लीर्लया जमायचं. एक प्रसंग मला अजू नही जसाच्या तसा आठितो. मामां च्या
गािाहुन रे ल्वे जायची. गाि अगदी छोटसं असल्याने रे ल्वे स्थां नाकां पासूनही मामां चे घर दू र असले तरी रात्रीच्या शातंतेत
जाणारा येणारा रे ल्वे चा आिाज स्पष्ट्पणे घरात ऐकू यायचा, म्हणजे मामां ना तर रे ल्वे गाडीच्या धािण्याच्या िेगाच्या
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आिाजािरून आभण संबंभधत िेळेनु सार कोणती गाडी गेली आभण भतचे नाि, हे सां गण्याचे कसब प्राप्त झाले होते.
असेच एका रात्री आम्ही सिक गप्पा मारत आपल्या आपल्या अंथरूणात पहुडलो होतो. आमच्या गप्पा काही संपता
संपेनात. मामा आम्हाला झोपा आता..असे सां गून कंटाळले होते. कारण मामां ना लिकर झोपून दु सऱ्या भदिशी लिकर
दु कां नात जायचे होते. अश्यातच रात्री अकराला एक रे ल्वे गाडी जाण्याचा आिाज आला, ती गाडी होती दादर एक्सप्रेस
आभण मामां नी त्या प्रसंगाला अनु सरून, ताबडतोब एक लघु कभिता करून टाकली. ती अजू नही माझ्या िरणात
तशीच आहे .
आला आला दादर
घ्या अंगािर चादर
नाहीतर रागितील फादर
उद्या दु कानात व्हा हजर
ग्राहकां ची करा जरा कदर
काम िेळेत करा सादर
लािा पाच िाजे चा गजर.
मामां िर सरस्वतीप्रमाणे लक्ष्मीचीसुध्दा तेिढीच कृपा होती. जीिनात बरे च जण लक्ष्मी प्राप्त करतात, पण फारच थोडे
लोक असे असतात की ज्यां च्या हातात लक्ष्मी कायम स्वरूपी भटकते भकिां भतला भटकिण्याची कला त्या लोकां मध्ये
असते. अश्याच काही मोजक्ा लोकां पैकी मामा एक व्यक्ती आहे त. त्यां चे कष्ट्ही खू प होते. त्यामु ळेच लक्ष्मी त्यां च्यािर
कायम प्रसन्न असायची. मामा मनाने खू पच हळिे होते. कुठल्याही भािनात्मक प्रंसगात त्यां च्या डोळयात पटकन पाणी
तरळु न जात असे. कोणाच्याही, कुठल्याही िाईट प्रंसगात ते पटकन धाऊन जात. त्यां ना शक् असेल त्या स्वरूपात,
अगदी आभथक क स्वरूपातसुध्दा ते मदत करायला मागे पुढे पहात नसत आभण म्हणुनच सिां ना त्याचा दादा म्हणुन खु प
भक्कम असा आधार आभण आदर होता. घरात सिां त मोठे असल्यां ने िभडलां च्या बरोबरीनी, पाठच्या बभहण भािंडाना
क्तस्थरस्थािर करण्यात मामां चा भसंहाचा िाटा होता. ते त्यां च्या उत्तम आभण मनभमळािू स्वभािामु ळे त्यां च्या
भमत्रपररिारात, नातेिाईकां मध्ये अजू नही लोकभप्रय आहे त.
हळु हळु काळ पुढे सरकत गेला...मामां चा स्वतााःचा संसार फुलत गेला..पत्नीची संसारात खं भबर असलेली साथ...आभण
दोन मु ले आभण एक मुलगी यां नी बहरलेला संसार. सिक दू रआनं दी आं नद, पण म्हणतात ना सिकच भदिस सारखे
नसतात, सुखां च्या नं तर दु ाःख असते. भनयतीला मामां चे हे सुख पाहभिले नाही आभण अचानक त्यां च्या आईंचे अकक्तित
भनधन झाले . फक्त अडीच भदिसाचा खे ळ होता तो आभण होत्याचे नव्हते झाले . पैसा, सुभिधा, कष्ट् आभण प्राथकना भनष्फळ
ठरल्या आभण अखे रीस भनयतीने आपला डाि साधला. िडीर्ल बंधू म्हणून िभडलासंह इतर पररिाराला या दु खााःच्या
प्रंसंगात सािरण्यां ची आले ली जबाबदारी, त्यां नी यशस्वीपणे पार पाडली. आईच्या पश्चात इतर बभहण भािां च्या लग्नाची
जबाबदारी यथायोग्य पार पाडली. लहान बभहणीच्या लग्नात कन्यादानासारखे महान दान करण्याचे पुण्य त्यां ना लाभले .
पुन्हा एकदा आयुष्याची घडी सुरळीत बसू लागली.
मु ले मोठी होत गेली मु लां च्या भशक्षणाची जबाबदारी िाढत गेली. मुले आपापर्ल्या पध्दतीने भशकत गेली. मुलगी सिाक त
लहां न आभण मामां ची खु पच लाडकी...भतला ते भतच्या खु पच लहानपणापासून "माझी माय" असे म्हणायचे. कदाचीत ते
भतच्यामध्ये आपल्या आईला शोधायचा प्रयत्न करत असािे. िऱ्हाडी भाषे त आईला माय असे म्हणतात. भतला
उच्चभशभक्षत करण्याचे त्यां चे स्वप्न होते आभण त्यां चे ते स्वंप्न अथक पररश्रम करून त्यां च्या मु लीनी पूणक केले होते. ती
इं भजभनयर झाल्यानं तरचा आं नद, समाधान त्यां च्या चेहरािर सतत झळकत होते, त्यां ची तुलना त्यां च्या आयुष्यातील इतर
कुठल्याही आं नदाशी करता येणे शक्च नाही. तसेच व्यिसायातील िाढती स्पधाक , ि प्रगतीभशल तंत्रज्ञानाने पां रपाररक
व्यियासायािर केलेला आघात. मामां च्या िाढत्या ियासोबतच, त्यां ची समकालीन भपढीसुध्दा हळू हळू बाद होत चालली
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होती. व्यिासायातील नभिन भपढीचे आव्हाने . त्यातच सुखद गोष्ट् म्हणता येईल ती अशी की
व्यिसायाला भशक्षणासोबतच मु लां ची साथ भमळू लागली. ग्राहकां च्या निीन भपढीशी जु ळिून घेण्यास आपल्याच
घरातील निीन भपढी पुढे सरसािली होती. मामां चा भार हलका होत चालला होता. आता ते हळू हळू सभिय
कायककत्याक च्या भु भमकेतून सल्लागाराच्या भू भमकेत पदापणक करत होते. ियोमानाअनु रूप काही व्याधीसुध्दा मामां नाच्या
सोबतीला आल्या होत्या. शु गर, भबपी एकसाथ त्यां च्या सोबतीला आल्या होत्या. या व्याधींचा सन्मान म्हणून मामा
भनयमीत व्यायाम, योगा, सकाळी लिकर उठु न भफरायला जाणे आभण खाण्याभपण्यां िर भनयंत्रण. या सिक गोष्ट्ी भनयमीत
पाळत होते. मामां ना कुठल्याही प्रकारचे व्यसन नव्हते. पण त्यां ना मसाला पान फार आिडयाचे. त्यां ना िेगिेगळे खाद्य
पदाथक खाण्याची प्रंचड आिड होती. पण त्याहीपेक्षा इतर सिां ना घेऊन खाण्यात आभण खाऊ घालण्यात त्यां ना
जगािेगळा आं नद भमळायचा. आनं दात जगणं, आपल्या आनंदात इतरां ना साभमल करण आभण इतरां नाही आं नदात
ठे िणे हे च त्यां च्या जगण्याचे काहीसे सुत्र होते. बराच िेळा ते त्यां चेच मनातल्या मनात काहीतरी आठिल्याने हसत
असत आभण त्यामु ळेच त्यां चा चेहरा हा सदै ि प्रसन्न आभण प्रफुल्लीत भदसायचा. इतर कोणाच्याही लग्नां च्या िरातीत
मामा कधीही नाचलेले नाहीत. पण आपल्या लाङक्ा भाच्याच्या (त्यां चा लाडका भाचा म्हणजे मीच असे मी मानतो)
लग्नात मामां नी पत्नीसह थोडािेळ का होईना पण ताल धरला होता आभण पररिारातील सिां नाच आश्चयां चा सुखद धक्का
भदला होता.
आजही आम्हाला आमचे मामा, त्यां च्या घरातील उबंरािर आमची िाट पहात असल्याचे जाणितात.
आम्ही आल्यानं तर त्यां च्या चेहरािरील ओसंडुन िाहणारा आनं द जाणितो.
आम्ही आल्यानं तरची त्यां ची चाललेली लगबग जाणिते. आमच्या मु लां चे लाड करणारे मामा जाणितात.
आम्ही आल्या आल्या मामींना चहा आभण नाश्ताची सूचना करतां ना मामा जाणितात.
त्यां च्या नातिां ना म्हणजे च आमच्या मु लां ना आिडणारे खाद्यपदाथक जे त्यां ना आधीच माभहत असतात ते त्यां च्या
मु र्लाकडून मागिण्यासाठी आग्रह धरतां ना जाणितात.
आमच्या मु लां ना खव्यां ची भजलंबी खु प आिडते. ती आणल्यानंतर मुं लाच्या बोबड्ा बोलात आभण गप्पा टप्पात मामाही,
मु र्लां सह भजर्लेबीचा आं नद घेत त्यां च्यासह लहान होऊन झालेले मामा जाणितात.
असेच प्रसन्नभचत मामा आम्हाला जन्मोजन्मी भमळो हीच आमची ईश्वरचरणी प्राथक ना!!
लेखक: भकरण श्रीकां त दहीिदकर. पुणे
मोबाईल: 7757025122
ई-मेल: kirand.personal@gmail.com

(लेखक आर् टी क्षे त्रात कार्य रत असून चलखाि आचि समाजकार्य हा त्ांिा आवडता छं द आहे )
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फॅभमर्ली फामक भसस्ट - आभिष कर्ले.

(“फामायचसस्ट् तुमच्या आरोग्यासाठी” र्ा लेखमाचलकेत लेखक वै द्यक आचि औषधचनमायि क्षे त्रांतील
घडामोडीबद्दल माचहतीपर लेख चलचहतात)
फॅभमली भफभजभशयन भकंिा फॅभमली डॉक्टर ही संकल्पना सिां नाच पररभचत आहे पण फॅभमली फामक भसस्ट ही संकल्पना
तुम्ही पभहल्यां दाच ऐकली असेल. ‘औषधभितरण आभण त्यासंबंभधत िैद्यकीय सेिा पुरिणे’ हे फामक भसस्ट चे काम आहे .
याच्या एक पाऊल पुढे जाऊन फामक भसस्ट त्याची ओळख ‘फॅभमली फामक भसस्ट’ अशी बनिू शकतो. याचा फायदा रुग्ण
आभण फामक भसस्ट दोघां ना ही होतो.
मु ख्यत्वे याचा फायदा रुग्णां ना होतो. त्यां ना उत्तम दजाक ची िैद्यकीय सेिा भमळते. रुग्ण एकाच फामक भसस्ट कडून सेिा घेत
असल्याने रुग्णाची िैद्यकीय नोंद (Patient Medical Record PMR) हे फामक भसस्ट कडे असते. त्यामु ळे औषध भितरण
करताना कोणतीही चूक होण्याची शक्ता तसेच औषध त्रु टी ि औषधां चे हाभनकारक पररणाम अशा गोष्ट्ी होण्याच्या
शक्ता टाळल्या जातात. याभशिाय आपकालीन क्तस्थतीत तुम्हाला सहजतेने औषधे उपलब्ध होऊ शकतात.
रुग्ण इभतहासाची नोंद असल्यामु ळे िैद्यकीय तपासणी ि उपचारादरम्यान योग्य सल्ला ि मागकदशक न हे केिळ तुमच्या
फॅभमली फामक भसस्ट कडून भमळू शकतो. तुमच्या दै नंभदन आरोग्यसंदभाक त योग्य मागकदशक न हे तुम्ही फॅभमली फामक भसस्ट
कडून घेऊ शकता.
तुमच्या आरोग्यसंदभाक त सिक प्रकारच्या शं का, प्रश् याबाबत तुम्ही फॅभमली फामक भसस्टशी मनमोकळ्यापणाने बोलू
शकता. औषधयोजने भशिाय घेता येणारी औषधे (ओ.टी.सी डरग्ज( खरे दी करताना योग्य सल्ला ि औषधाची भनिड
करताना तुमचा फॅभमली फामकभसस्ट चां गल्या प्रकारे मागकदशक न ि सेिा पुरिू शकतो. औषध योजने बाबत सिक सुभिधा या
योग्य रीतीने भमळू शकतात.
बाहे रच्या दे शां मध्ये फामक भसस्ट हा िैद्यकीय सेिेतील एक मुख्य घटक आहे . मात्र दु दैिाने भारतात ‘फॅभमली फामक भसस्ट’
ही संकल्पना भततकीशी पररभचत नाही. भशिाय व्यिसायात्मक त्रु टींमुळे िैद्यकीय सेिा दे ण्यात फामक भसस्टदे खील
कुठे तरी कमी पडत आहे त. परं तु आता हळू हळू भारतात दे खील फामक भसस्टची भूभमका व्यापक होत आहे . यासाठी सिक
फामक भसस्टनी योग्य प्रकारे िैद्यकीय सेिा पुरिणं ि डॉक्टर ि रुग्ण यां नीही सहकायक करणं गरजे चं आहे .
WE ARE PHARMACIST. ALWAYS READY FOR YOUR HEALTH. BETTER DRUGS FOR BETTER WORLD!
लेखक: आभशष अरुण कले .
मोबाईल: 9765262926
ईमेल: ashishkarle101@gmail.com
(गेहलोत इक्तियूट ऑफ फामक सी कोपरखै रणे, निी मुं बई(
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आमच्या िेळेस असं होतं? - भनभमष सोनार
पूिीच्या पालकां चं बरं होतं. मु लं जास्त प्रश् भिचारायचे नाहीत आभण भिचारले तरीही पालक दरडािून चूप बसित. (कारण
बरे चदा पालकां नाही उत्तरं माभहती नसायची, इं टरने ट नव्हते त्यािेळेस, लायब्ररीत जाऊन पुस्तकां त बरे चदा उत्तरं
शोधािी लागायची. अथाक त जीिनातील ज्या प्रश्ां ची उत्तर गुगल दे ऊ शकत नाही मी त्याबद्दल बोलत नाही आहे !(
त्यािेळची बहुतेक लहान मुलं सुद्धा एखाद दु सऱ्या दरडािण्याने चूप बसत, त्यां चे मनातले कुतूहल या पालकां च्या
धाकापायी मनाच्या कोपऱ्यात कुठे तरी घाबरून पायात मान खाली घालू न जाऊन बसायचं आभण आणखी कधी मान िर
करून प्रश् भिचारायची संधी भमळते का ते शोधत बसायचं. एखाद्या पालकाने उत्तर माभहती नसलं तरीही कसलं तरी थातूर
मातूर उत्तर भदलं तरी िेळ भनभािून नेली जायची. मू ल तेच उत्तर खरं मनायचं जोपयंत खऱ्या उत्तराशी त्यां ची भे ट होत
नव्हती तोपयंत.
पण अंदाजे 1990 भकंिा 2000 सालानं तर म्हणजे इं टरने ट युग आल्यानं तर जन्मले ल्या बालकां च्या पालकां ना संगोपन हे
खू प आव्हानात्मक झाले आहे . कारण आज कोणतीही माभहती मोबाईलमधील एका अंगठ्याच्या टॅ पिर भकंिा माऊसच्या
क्तिकिर समोर हजर होते. िाटक फोन्स आले म्हणून ही मुलं सुद्धा ओव्हरिाटक झाली आहेत. काही तर पालकां ना उत्तरं
माभहती आहे त की नाही हे सुद्धा चेक करत असतात.
पूिी चे पालक "तू लहान होता तेव्हा हे नव्हतं, ते ही नव्हतं!" असं सां गून पालक मोकळे व्हायचे. पण आता?
उदाहरण घ्यायचे झाले तर समजा मु लां नी भिचारले , "माझे लहानपणीचे फोटो क्तव्हडीओ का नाहीत आपल्याकडे ?" आभण
समजा आपण थाप मारली की, "तू लहान असताना मोबाईल मध्ये कॅमे रे नसायचे भकंिा कॅमेरेच नव्हते!" असं सां भगतलं
तर मू ल लगेच भिभकपीभडया आभण गुगल िर जातं आभण हुडकून काढतं की कोणत्या सालात कोणती गोष्ट् कोणत्या दे शात
अक्तस्तत्वात होती नव्हती िगैरे. अँडरॉइड मोबाईलचा भकंिा कोणत्या गोष्ट्ीचा शोध लागला होता नव्हता िगैरे.
त्यापेक्षा प्रामाभणक राहून "तेव्हा मोबाईल मध्ये कॅमे रे होते भकंिा नु सते कॅमे रे होते पण आपल्याला 'परिडत' नव्हतं म्हणून
आपल्याकडे नव्हता!' असं सां भगतले लं 'परिडतं'. इं टरने टच्या महाजालात माभहतीच्या महाभिस्फोटात कदाभचत थोडा
प्रामाभणकपणा मात्र िाढत जातो हे खरे . एखादे उत्तर माभहती नसले तर सरळ पालकां नी "मला माभहती नाही आपण
सोबत भमळू न गुगल िर शोधू" असे सां भगतलेले सगळ्यात चां गले म्हणजे त्यां च्या सोबत आपल्यालाही नॉले जचा लाभ
होईल. आभण आपण आयुष्यभर भशकतच असतो नाही का? भशकले ले ज्ञान कधीही िाया जात नाही.
मी येथे मु लां नी भिचारले ल्या ताक्तत्वक प्रश्रनां बद्दल बोलत नाहीये. म्हणजे "काय पाप काय पुण्य, काय योग्य काय अयोग्य,
जीिनात कसे िागािे?"
मी फॅक्च्च्युअल प्रश् आभण उत्तरे याबद्दल बोलतोय म्हणजे , "रे भडओचा शोध कधी लागला? भारतात पाभहला भटव्ही कधी
आला अशा प्रकारच्या प्रश्रनां बद्दल सां गतोय. तसे पाभहले तर आजकाल ताक्तत्वक प्रश्ां ची उत्तरं सुद्धा आजकाल इं टरने टिर
भमळतात. इतकंच नाही तर गुन्हा कसा करािा हे ही इं टरने ट भशकितं. हे मोठे जगापुढे आव्हान आहे .
एखादे मूल भिचारू शकते, "मु ल आईच्या पोटात कसे जाते भकंिा कसे काय बाहे र येते?" आभण तत्सम लैं भगक प्रश्.
(अथाक त हा स्वतंत्र लेखाचा भिषय आहे (. पण आजकाल या संदभाक तील काही उत्तरं नििी दहािीच्या शाले य पाठ्यपुस्तकात
भमळतात. भकंिा उरले ल्या प्रश्ां च्या उत्तरासाठी भिभकपीभडया आहे च. गुगल आहे च.
मग तुम्ही म्हणाल की मुलां च्या मनातील बहुतेक प्रश्ां नी उत्तरे जर इं टरने ट दे त असेल तर मु ले पालकां ना प्रश् भिचारतीलच
कशाला? पण नाही. तसं नाहीये. माभहतीचे हे भनजीि महाजाल जसं आपल्याला गाईड करतं तसं भमसगाईड ही करू
शकतं कारण इं टरने ट िरील सगळीच माभहती फॅक्च्च्युअली खरी असेलच असे नाही. हे ज्या िाटक मुलां ना समजतं ते
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नक्की पालकां ना प्रश् भिचारातच. पालकां नी त्यां च्या िागणूकीतून मु लां च्या मनात भिश्वास भनमाक ण केला असेल तर मुलां ना
नक्की भमत्रां पेक्षा पालक जिळचे िाटतील!
आभण मु लां ना समजू न घेणारी आभण त्यां च्याशी मोकळे पणाने संिाद साधणारे पालक असले तर मू ल इं टरने टपेक्षा प्रथम
पालकां िर नक्की अिलं बून राहील आभण म्हणून पालकां नी स्वताः इं टरने ट आभण टे क्नॉलॉजी सेव्ही बनणे अरी आिश्यक
झाले आहे . म्हणजे इं टरने टिरचे काय खरे काय खोटे हे आपल्याला प्रथम माभहती असेल आभण मग आपण मु लां ना
समजािून सां गू शकू. इं टरने टिरील एखादी माभहती जेन्युईंन (अिल( असेल तर आपणच स्वताः पाल्यां ना िाचायला दे ऊ
शकू. "टे क केअर गुड नाईट" हा सभचन खे डेकर, पणक पेठे, इरािती हषे यां चा मराठी भचत्रपट आपल्याला हे च सां गतो. या
भचत्रपटाबद्दल नं तर पुन्हा कधीतरी िेगळा ले ख भलभहन पण भचत्रपट नक्की बघा.
आभण "आमच्या िेळेस असं होतं आभण तुही तसंच कर" असली िाक्े आपण आपल्या पालकां कडून सतत ऐकून घेतली
पण आपल्या पाल्यां ना आपण ऐकिू शकत नाही कारण आज सतत आभण झपायाने बदलत जाणाऱ्या इं टरने ट आभण
टे क्नॉलॉजीच्या जमान्यात पाच िषां पूिीच्या गोष्ट्ी आज कालबाह्य होतात त्यामुळे पूिीची कोणतीच गोष्ट् आजही तेिढीच
लागू होईलच असे नाही त्यापेक्षा पाल्यां च्या भपढीत आपण रं गून जािे हे च बरे ! आज नै भतकतेच्या संकल्पना बदलत आहे त
आभण त्या अनु षंगाने कोटक कायदे सुद्धा बदलित आहे आभण आपण सामान्य माणसे जु ने घेऊन बसू शकत नाही. आभण
"खरं च आपल्या िेळेस असं होतं की आपण थाप मारतोय" हे आपली बालके गुगलिर शोधून काढतीलच आभण
तुमच्यािेळेस असं नव्हतं तुम्ही खोटं बोलताय असं आपल्याला ऐकािं लागून तोंडघशी पडण्यापेक्षा आपणही पाल्यां इतके
िाटक झालेले बरे , नाही का? आभण जसे कुणीही परफेक्ट नसतं, चुका सगळ्यां कडून होतात तसे काही बाबतीत आपल्या
पाल्यां ना सरळ आपण सां गू शकतो की, "बाबा रे आम्ही परफेक्ट नाहीत आभण दे ि तर मु ळीच नाही आहोत. इतर
माणसासारखी चुका करणारी आम्हीही माणसंच! आम्ही सुद्धा जीिनाच्या प्रिासात अजू नही भशकतोय, तेव्हा आजिर
आम्हाला आले ल्या अनु भिातून आम्ही हे सां गतोय खरं पण हे तुम्हाला जसेच्या तसे लागू होईलच असे नाही!" कोणत्याच
आदशक िादी ताक्तत्वक संकल्पना मु लां िर लादू नये. कारण आपल्याला माभहती असतं की जगात कुणीही आदशक व्यक्ती
नसतोच. चां गल्या सियी आभण भशस्त लािणे यासाठी प्रयत्न करणं योग्य पण ताक्तत्वक आदशक िादी सुभिचार लादणे चूक.
काळाची कधी नव्हे एिढी झपायाने चालणाऱ्या पािलां च्या मागोमाग जाण्यािाचून आपल्याला गत्यंतर नाही, आपल्याला
जे िढे जमे ल तेिढे काळा सोबत चालािे, एके भठकाणी थां बले तर ती पािले आपल्या डोक्ािर पाय दे ऊन आपल्याला
जभमनीत एके भठकाणी खड्ड्यात अधकिट घुसितील आभण पुढे भनघून जातील.
दरडािून गप्प बसिणे, मारणे, भशक्षा करणे, धाक दाखिणे हे जु न्या काळातले पाल्यां ना हँ डल करण्याचे फॉम्युकले आता
लागू होत नाहीत आभण आजच्या काळातही एका घरातला मु लां ना हँ डल करण्याचा फॉम्युकला दु सऱ्या घरात लागू होईल
असेही नाही. आपल्यालाच आपला फॉम्युकला शोधून काढू न आपल्यासाठी िापरािा लागतो. मी हे भलभहतोय म्हणजे मी
परफेक्ट पालक आहे असे मुळीच नाही, मी फक्त एक भिचार मां डतो आहे . बि! पण हे नक्की आहे की, आजचे
पालकत्व आजपयंत कधीही नव्हते एिढे आव्हानात्मक झाले आहे !! आभण आजच्या पालकां समोरच्या समस्या सुद्धा
अभतशय नाभिन्यपूणक आभण िेगळ्या आहे त (उदा. मोबाईल गेम्स आभण एकूणच सोशल मीभडयाचे मु लां चे व्यसन, यािर
तर जगभरातील डॉक्टर अजून िेगिेगळी संशोधन करताहेत( आभण हो, आजकालची मुले सुद्धा कधी नव्हे एिढ्या
जीिघेण्या स्पधेला आभण ताण तणािाला तोंड दे त आहे त, हे भिसरून चालणार नाही!!
लेखक: भनभमष सोनार, पुणे
मोबाईल: 8805042502
ईमेल: Sonar.nimish@gmail.com
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दु ष्काळ: महाराष्ट्राची एक शोकां भतका - मयुर बागुल
महाराष्ट्रातील दु ष्काळ हा 1972 च्या दु ष्काळापेक्षा मोठा असेल. हा दु ष्काळ भनसगकभनभमक त नसून मानिभनभमक त आहे .
पाण्याचे दु भभक क्ष्य पाण्यासाठी भटकंती भिभहरी कोरड्ा, पाण्याची आगगाडी हे शब्द महाराष्ट्र िाभसयां साठी आता
ने हमीचेच झाले आहे त. कारण गेल्या काही मासां पासून दु दैिाने महाराष्ट्रातील सिकच जनता अल्प-अभधक प्रमाणात
कोरड्ा दु ष्काळाचा सामना करत आहे .
“मे रे दे श की धरती, सोना उगले उगले भहरे मोती” या काव्यपंक्ती आता केिळ स्वप्नितच िाटतील, अशी क्तस्थती
महाराष्ट्रात भनमाक ण झाली आहे . मध्यंतरी शासनाने 15 सहस्र 747 गािां मध्ये दु ष्काळ असल्याचे घोभषत केले . गेली 2 िषे
अत्यल्प पडले ला पाऊस, िेळीअिेळी होणारी गारपीट आभण िाढती उष्णता यां ची पररणती शे िटी दु ष्काळात झाली.
या दु ष्काळाची प्रामु ख्याने दोन कारणे आहे त. एक भनसगकभनभमकत आभण दु सरे मानिभनभमक त.
भनसगक आभण मनु ष्य हे एकमे कां ना खरे तर पूरक असायला हिेत पण दु दैिाने आज मनुष्यच भनसगाक च्या भजिािर या ना
त्याप्रकारे उठला आहे . मग ती िृक्षां ची अमाप केली जाणारी तोड असो, समु द्राच्या पाण्यािर केले जाणारे बां धकाम
असो भकंिा या सिां च्या मु ळाशी असले ला स्वाथीपणा असो. हा दु ष्काळ माणसाला भगळं कृत करणारा आहे , हे
भचंताजनक आहे . याचा मनुष्याने भिचार करण्याची आिश्यकता आहे . पजक न्यमान कमी आभण लोकसंख्या िाढ याचा
कुठे च ताळमे ळ बसत नाही, पाण्याची मागणी िाढतच जाणार, मोठी धरणे पूणक लाभक्षे त्रास पाणी पुरभिण्यास असमथक
होत राहतील. हररतिां तीमु ळे उत्पादनात प्रचंड िाढ झाली हे भजतके सत्य आहे तेिढे च काही चुका झाल्यामु ळे घातक
झाले आहे , रासायभनक खते, जंतुनाशके, तणनाशके, अनै सभगकक भबयाणे िापरामुळे पयाक िरणाचे संतुलन नष्ट् झाले .
पाणी, हिा, अन्न दू भषत झाल्यामु ळे माणसाचे ि जभमनीचे आरोग्य कायमचे भबघडले . पाण्याचा स्त्रोत फक्त पाऊस आहे .
भनसगक. पाऊस, पाणी, हिा यां चा उपभोग घेण्याचे ज्ञान जलशास्त्राच्या दृष्ट्ीकोनातून अिगत झाल्यािरच दु ष्काळाची ि
टं चाईची जाणीि कमी होिू शकते. आपल्याकडे टं चाई अनेक प्रकारे जाणिू शकते. पाणीटं चाई, चाराटं चाई, अन्नटं चाई,
शे तीत मजु रां ची टं चाई या सिक टं चाई भिचाराच्या टं चाईतून बोकाळतात.
यािर मात करण्यासाठी जलसाक्षरता, जलसंिधकन, पाणी िापर साठिणूकीचे प्रबोधन, लभलत िाङमयाच्या माध्यमातून
हसत खे ळत रं जकपणे, कथा, कभिता, लेख, पत्रकाररता ि त्यां ची पररणामकारकता भनभश्चतच िाढिता येईल या
भिचारातून सिक जलतज्ज्ां नी महाराष्ट्र भसंचन सहयोग या व्यासपीठािरून महाराष्ट्रभर जन भहतोपयोगी भिचारां ची ि
प्रबोधनाची ज्योत तेित ठे िणे आिश्यक आहे .
जलस्त्रोत आभण उपभोक्ता यां चे भािभनक, भौभतक, अध्याक्तत्मक, व्यिहाररक, सां स्कृभतक आभद नाते अतूट असते.
संिधकन, भिभनयोग, काळापासून इं ग्रजां च्या आगमनापयंत हजारो िषे अबाभधत राभहली. परं तु इं ग्रज सत्तेने जलसंिधकन,
जलसंरक्षण ि जलउपभोक्ता यां ची भिभागणी केली. संिधकन ि संरक्षण यां ची जबाबदारी एकीकडे आभण उपभोक्ता
एकीकडे (परािलं बी) त्यामुळे माझे पाणी हे आपुलकीचे नाते नष्ट् झाले . दु ष्काळाने असंख्य संकटे समोर मां डून ठे िली
आहे त, मात्र याचा सिाक भधक फटका बसला आहे , तो अथाक तच शे तकऱ्यां ना भपकां ची झालेली हानी, बेताची आभथक क
पररक्तस्थती, चाराटं चाई, पाणीटं चाई यां मुळे या दु ष्काळाशी दोन हात करतां ना हा शे तकरी राजा कोलमडून गेला आहे .
पािसाने च दगा भदला, तर आशा तरी कुणाची करायची या भचंतेत शे तकरी असल्याने त्यां च्यासाठी प्रत्येक क्षण प्रत्येक
िषक च जणू काही दु ष्काळमय झाले आहे . दु ष्काळाने त्याचे जीिन उद् वस्त झाल्यामु ळे त्याच्याजिळ एकच उपाय
उरला आभण तो म्हणजे गळफास लािून आत्महत्या करणे.
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िषक 2015 मध्ये राज्यात सहस्रािधी शे तकऱ्यां नी आपले आयुष्य संपिले . शे ती हा भारतीय अथक व्यिस्थे चा कणा मानला
जातो, पण आज हाच कणा मोडून पडू लागला, तर अथकव्यिस्था तरी कशी काय भटकेल, याचा राज्यकत्यां नी कधी
गां भीयाक ने भिचार केला आहे का?
शे तकऱ्यां चे दु ख हे धोरणाची अंमलबजािणी मध्ये नसून खरे तर ते शे तकरी भिरोधी कायदयामध्ये आहे . शे ती
करण्यासाठी कधी मुक्त स्वातंत्र्य शे तकरी बां धिाना भदले च नाही. सरकारने प्रथम शे तकरी भिरोधी कायदे रद्द करािे
आभण महाराष्ट्रातील जनतेला जलसाक्षर, हिामान साक्षर ि संभिधान साक्षर यासाठी प्रकल्प तयार करािे.
दे शाला स्वातंत्र्य भमळाल्या नं तरही आपण इं ग्रजां नी घालू न भदले ले कायदे च अमलात आणत असल्याने संस्कृतीचा िेगाने
ऱ्हास होत आहे . माणूस आभण जलस्रोत यां चा एकमे कां शी असले ला संबंधच तुटत आहे . त्यामु ळे पािसामुळे धरणे जरी
भरली, तरी आिश्यक तेिढे पाणी भमळतच नाही. त्यामुळे कायमच पाणी टं चाई सारख्या समस्यां ना तोंड द्यािे लागते.
पूिीच्या काळी खे डेगािे अभधक आभण शहरे अल्प असायची मात्र आता उलट झाले आहे . लोकसंख्येच्या भिस्फोटामु ळे
शहरात ना शु द्ध अन्न, ना शु द्ध हिा, ना शु द्ध पाणी. शहरां ना भसंचनाद्वारे केला जाणारा पाणीपुरिठा ही अल्प होत आहे .
या सिां चाच पररणाम म्हणून भभिष्यात भीषण अन्नटं चाईलाही सिां नाच सामोरे जािे लागणार आहे . येणारा काळ
भयािह असेल, याची काही अंशीतरी कल्पना सध्याच्या दु ष्काळािरून करता येईल.
100 भममी पाऊस म्हणजे हे क्टरी 10 लाख भलटर. याचा अथक अिषक णप्रिण भागात हेक्टरी ३० ते ५० लाख भलटर पाणी
भू मीिर पडते. या भागातील दर चौ. भक.मी.ची लोकसंख्या घनता भिचारात घेतल्यास माणसी 15 ते 25 लाख भलटर
पाणी िषक 2014 च्या पािसाळ्यामध्ये भमळाले . एिढे पाणी भकमान भरण पोषणां च्या आिश्यकता भागिण्यास नक्कीच
पुरेसे आहे . या प्राथभमक साधन-साक्षरतेची आज भनतां त आिश्यकता आहे . दु ष्काळी जनतेची होणारी ससेहोलपट
टाळािी, पशू -पक्ष्यां चे हाल होऊ नयेत, तसेच अन्नधान्य तुटिडा भासू नये, यासाठी दु ष्काळाचा प्रश् कायमस्वरूपी
सोडिािा लागेल. पाणी हा भिषय भिज्ञान,तंत्रज्ञान, भनयोजन आभण कृती यां च्याशी संबंभधत आहे . या सिकच स्तरां िर प्रयत्न
केल्यास दु ष्काळासारख्या भीषण समस्ये िर काही प्रमाणात मात करता येईल. यासाठी शासनाने भिभिध पयाक यां चा
अभ्यासपूिकक भिचार करणे आिश्यक आहे . आज जलयुक्त भशिार, जलसंधारण, जलपुनभकरण, रे निॉटर हािेक्तस्टंग
यां सारखे निे प्रकल्प राबिले जात आहे त. मात्र याच जोडीला भू गभक पातळी िाढिण्यासाठीही सिां नीच प्रयत्न करायला
हिेत. आज सिकत्र केली जाणारी िृक्षतोड भू गभाक तील पाण्याची पातळी अल्प करत आहे .
िृक्ष संिधकनाने च खऱ्या अथाक ने भू मातेला आभण पयाक याने मानिाला पाणी लाभू शकते. यासाठी सिां नी िृक्षतोड थां बिून
अभधकाभधक झाडे लािण्यासाठीही प्रयत्न करायला हिेत. भिकभसत आभण अभिकभसत खेड्ां मध्ये जल भनयंत्रणाच्या
दृष्ट्ीने उपाययोजना राबिायला हव्यात. लहान लहान बंधारे बां धणे, नदी-नाले यां तील गाळ काढणे यां कडे लक्ष द्यायला
हिे. राज्याच्या या भागात शे तीला कोणताही पुरक व्यिसाय नाही. नद्या आहे त पण त्यािर धरणं बाधले ली नाहीत.
एखादा व्यिसाय करायला कजक भदल्या गेलं तर त्याची परतफेड होईलच याची कोणतीही शाश्वती नाही, कारण कजाक ची
परतफेड होण्याला तो व्यिसाय फायद्यात चालायला हिा. अशा पुरोगामी म्हटल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात आजही लाखो
लोक अशा पररक्तस्थतीत जगत आहे त की त्यां ना दोन िेळचं जेिण भमळण्याची भ्रां त आहे . कारण स्वाथी राजकारणी
िृत्तीने महाराष्ट्ाच्या सगळ्या भागात सारखी भिकासाची गंगा िाभहली नाही त्याचेच हे फळ आहे .
लेखक: मयुर बागुल, पुणे
मोबाईल: 9096210669
ईमेल: bagul.mayur@gmail.com
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स्पधाक परीक्षां ची पूिक तयारी! - भििम अरने .
स्पधाक परीक्षा ि त्यां च्या अभ्यासाची तयारी पदिीच्या सुरुिातीच्या िषाक पासूनच िमािमाने करणे आज खू पच गरजे चे
आहे . कारण आजच्या घडीला स्पधाक परीक्षां चा अभ्यास ि त्यां च्या अभ्यासासाठी भदिस-रात्र एक करणारे , यां ची स्पधाक ही
परस्परां शी सुरू आहे .
आज स्पधाक परीक्षेला सामोरे जाण्यापूिी प्रत्येकाने स्वताःला एक प्रश् भिचारणे गरजे चे आहे तो म्हणजे हा अभ्यास मी
खरे च माझ्या मनाला िाटत आहे म्हणून मी करत आहे का? यातील यशस्वीतेसाठी अथक पररश्रम घेण्याची माझी
शारीररक आभण मानभसक तयारी झालेली आहे का? आभण जर या प्रश्ां ची उत्तरे सकारात्मक असतील तरच या
आव्हानां चा सामना कराियास सज्ज व्हािे आभण अशातही या परीक्षां चा काटे कोरपणे भनयोजन करून अभ्यास जरी
केला तरी यश भमळे लच याची खात्री नसते. त्यामु ळे आपण भनराश न होता प्रयत्न करतच राहािे.
स्वताःिर भिश्वास ठे िून आपण यशस्वी होण्यासाठी आणखी कशा प्रकारे आपल्या अभ्यासाच्या भनयोजनात बदल करणे
आिश्यक आहे . गरज पडल्यास तज्ञां ची मदत घ्यािी. भिशेष संदभक पुस्तकां चा, भनयभमत पाठ्यपुस्तकां चा अभ्यास
करािा.
स्पधाक परीक्षां मधून काय भमळणार हा सिाक त महत्त्वाचा प्रश् असतो. तर एक सामान्य ि खरे उत्तर म्हणजे सरकारी अशी
कायम स्वरूपाची नोकरी तसेच त्या शासकीय नोकरी बरोबर भमळणारा मानमरातब ि रुबाब. केंद्र शासनाच्या
यू.पी.एस.सी. ि राज्य शासनाच्या एम.पी.एस.सी च्या िगक-1 च्या पदािर भनिड झाल्यास भमळणारा अभधकारी पदाचा
दजाक , लाल भदव्याच्या गाडीचे असणारे आकषक ण, भदमतीला असणारा कभनष्ठ अभधकारी ि सेिक िगक, प्रशासनातील
प्रत्येक भनणकय घेण्यात असणारा आपला सहभाग, आपल्या भनणकयाला असणारे महत्त्व या सिक गोष्ट्ी स्पधाक परीक्षां चा
अभ्यास आपण यशस्वीपणे पूणक केल्यास भमळू शकतात.
आता पुढची तयारी म्हणजे िरील पररच्छे दात जे काय सां भगतले आहे ते सिक भमळण्यासाठी एक भिद्याथी म्हणून काय ि
कशी तयारी करािी लागेल.
तर अशा परीक्षां चा अभ्यास करण्यासाठी सिकप्रथम आपल्या दै भनक कायकिमाचे भनयोजन कराियास हिे. ज्यात आपण
सकाळी झोपेतून उठल्यापासून ते रात्री झोपेपयंत काय ि कसा अभ्यास करािा याचे तंत्रशुद्ध िेळापत्रक कराियास
हिे. त्या िेळापत्रकाचा काटे कोरपणे पाठपुरािाही कराियास हिा. कदाभचत सुरुिातीचे काही भदिस या सियींचे
भनयमन ि पालन करणे आभण स्वताःला समजािणे हे खू प अिघड िाटे ल परं तु या सिक गोष्ट्ींिर मात करून जर आपण हे
सिक पालन करायचेच असा दृढभनश्चय करून स्पधाक परीक्षे त मी काही झाले तरी यशस्वी होणारच ही खू णगाठ मनाशी
पक्की बां धण्यात यशस्वी झालात तर तुमच्या स्पधाक परीक्षे तील अध्याक भिजयाची खात्री येथेच भमळालेली असते. उिकररत
यश हे तुम्हाला तुमच्या या अभ्यासाच्या सहायाने भमळणार असते!
उदाहरण सां गायचे झाल्यास:
समजा, एकदा एक महाभिद्यालयाची मु लगी भतची स्कुटी गाडी घेऊन महाभिद्यालयाला भनघालेली असते.
महाभिद्यालयात स्पधाक परीक्षे चा अभ्यास कसा करािा? या भिषयािर एका कायकशाळे चे आयोजन केलेले असते. ती
मु लगी महाभिद्यालयात येते त्या व्याख्यानास उपक्तस्थत राहते ि ती खू प भारािून जाते. आपणही स्पधाक परीक्षा दे ऊन
यशस्वी व्हािे असे ती मनाशी ठरिते. तसेच खू प मन लािून भदिस रात्र एक करून अभ्यास करायचा असा ठाम भनणकय
ती घेते. व्याख्यान सुटल्यानं तर भारािलेल्या अिस्थे तच ती भतच्या उिकररत तासां ना उपक्तस्थत राहते ि महाभिद्यालय
संपल्यानं तर ती घरी येण्यास भनघते.
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ती मोठ्या ऐटीत पाभकंग मधली आपली स्कुटी गाडी काढते. भतला आता भतची स्कुटी गाडी म्हणजे जणू लाल भदव्याची
गाडीच िाटू लागलेली असते तसेच भतची गाडी पाभकंग गेट मधून सोडणारा चौकीदार हा एखाद्या अभधकाऱ्यास सॅल्युट
ठोकणाऱ्या सेिेकऱ्यासारखा िाटू लागलेला असतो.
ती गाडी घेऊन घराच्या भदशे ने भनघते. परं तु दोन अडीच भकलोमीटर गेल्यािर भतची गाडी रस्त्यातच बंद पडते ती गाडी
पुन्हा सुरू करण्याचा खू प प्रयत्न करते. परं तु काही केल्या गाडी सुरू होत नाही. ती भनराश होते ती भडक्की खोलून
टू लभकट बाहे र काढते. काही करता येईल याची चाचपणी करते की जे णेकरून आपली गाडी सुरू होईल ि आपण
लिकर घरी जाऊ. पण भतच्या पदरी भनराशाच येते.
भतची हतबलता पाहून आसपासचे नागररक भतला सां गतात पुढे शं भर मीटरच्या अंतरािर एक गॅरेज आहे गाडी घेऊन
भतथे जा. भतला बरे िाटते ती त्वररत या भठकाणी गाडी ढकलत घेऊन पोहचते. मे कॅभनक हातातले काम सोडून भतच्या
गाडी जिळ येतो भतच्याकडे गाडीला काय झाले याची भिचारपूस करतो, थोडािेळ गाडीकडे पाहतो मग आपली
अिजारे आणतो ि इं भजन जिळ त्याच्याजिळ असणाऱ्या हातोड्ाने अंदाज घेऊन एक हलकासा प्रहार करतो ि त्या
मु लीला म्हणतो "ताई , चािी ऑन करून स्टाटक र द्या ि गाडी स्टाटक करा."
ती मु लगी स्वताःशीच म्हणते काय िेडा आहे का हा? मी तासभर प्रयत्न करत होते तरी गाडी सुरू नाही झाली आभण हा
शहाणा एकच हथोडी मारून म्हणतोय करा सुरू.
भतने नाईलाजाने च गाडीला चािी लािून स्टाटक र ऑन केला आभण काय आश्चयक!
गाडी क्षणात सुरू झाले ली होती. भतने मे कॅभनकला धन्यिाद भदले ि सकाळच्या असणाऱ्या तोऱ्यात भतने भिचारले ,
"दादा, भकती पैसे झाले ?"
यािर मे कॅभनक भततकाच नम्रपणे म्हणाला "ताई ,एक हजार रुपये झाले ."
त्यािर ती मुलगी क्षणभर उडालीच. म्हणाली ,
"अहो तेिढा एकच हाथोडा मारायचे एक हजार रुपये? िेड लागल आहे की काय ? मला सां गायचे मी मारला असता"
भतच्या या आिेशािरही जराही संयम ढळू न दे ता तो मे कॅभनक उत्तरला.
"ताई, हातोडा मारायचा तर मी केिळ एकच रुपये घेतला आहे पण बाकीचे नऊशे नव्याण्णि रुपये हे मात्र मी हातोडा
कुठे मारायचा याचे घेतले त!"
यािर ती मुलगी ओशाळिाणे होऊन भनमू टपणे एक हजार रुपये त्या मे कॅभनकच्या हातािर ठे िून आपल्या घराच्या
भदशे ने गाडी घेऊन भनघून गेली.
िरील उदाहरणात स्पधाक परीक्षेच्या अनु षंगाने सां गायचे तात्पयक एिढे च की आपण जो अभ्यासिम भनिडला आहे त्याचा
अभ्यास ने मका असायला हिा. स्पधाक परीक्षां चा अभ्यास आपण जीिनात सिकजण करत असतो परं तु ने मका अभ्यास
कसा करािा? कोणती पुस्तके ि प्रकाशने यां चा संदभक घ्यािा? कोणाचे मागकदशकन घ्यािे? या सिक प्रश्ां ची ने मकी आभण
अचूक उत्तरे भमळाली तरच आपल्या स्पधाक परीक्षे त यशस्वी होण्याचा राजमागक खु ला होईल यात मात्र शं का नाही.
भारतीय परं परे त म्हटले आहे की 'न ही ज्ञाने न सदृश्य, पभित्र इहभमद्यते'. ज्ञानसंभचत गोळा करण्यापेक्षा पभित्र अशी
दु सरी कोणतीही गोष्ट् नाही. तेव्हा स्पधाक परीक्षा दे ताना जर पैसा, कीती, मान अशा गोष्ट्ी दु यम स्थानी ठे िून ज्ञानसाधना
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केली, तर भनराश होण्याची िेळ येणार नाही. मयाक भदत जागा असल्याने प्रयत्न, भचकाटी, मे हनत, धाडस असे सिक गुण
आत्मसात करूनही ि संपूणक झोकून दे ऊन प्रयत्न करूनही यश भमळे ल, असे नाही.
अशािेळी जे व्हा प्रयत्न संपल्यािर भनराशा येते, तेव्हा बाकी उरे ल, ते उमे दिाराने भमळिले ले ज्ञानसंभचत. जर त्याने
खरोखरच मनापासून अभ्यास केला असेल, तर यानं तर तो ज्या क्षे त्रात प्रिेश करे ल (नव्याने सुरुिात करताना
सुरुिातीची िषे खडतर असतील हे जमे स धरूनही( त्यात आपला ठसा उमटिल्याभशिाय राहणार नाही. शेिटी
अभधकारी होणे हे साधन आहे ि समाजासाठी योगदान दे णे साध्य.
साध्य-साधन भििेक सुटला, तर आत्महत्येची िेळ येते. तेव्हा आपल्या प्रेरणा जर चुकीच्या पायािर उभ्या असतील, तर
त्यां ना आत्ताच सुधारून घ्या. यश भमळे लच, पद भमळिल्यािर भकंिा पद न भमळिूनसुद्धा. शुभेच्छा!

लेखक: श्री भििम अरने .
ईमेल: vikramarne@gmail.com
मोबाईल: 09975252587

(लेखक हुजूरपागा मचहला वाचिज्य महाचवद्यालर्, पु िे र्ेथे सहाय्यक प्राध्यापक आहे त)
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माकंडा महादे ि मं भदर, गडभचरोली - प्रभतक पुरकर
भिदभाक तील ‘प्रभत खजु राहो’ म्हणिले जाणारे माकंडा महादे ि मं भदर महाराष्ट्रातील गडभचरोली भजल्ह्ह्यात तालु का चामोशी
पासून जिळच िैनगंगा नदीच्या तीरािर आठव्या शतकात बां धल्या गेले आहे . हे मं भदर शै ि संप्रदायाचे असून भगिान
शं कराच्या पूजा-अचकना कररता बां धले ले आहे . या मं भदराचे नामकरण हे हररयाणातील माकंडे य ऋषींच्या नािािर आहे .
येथे स्थाभनकां त अशी आख्याभयका सां गण्यात येते की, भगिान शं कराच्या कृपेने जन्म घेतलेले माककण्ड ऋषी हे ियाच्या
सोळाव्या िषी मृ त्यूला सामोरे जाणार होते. आपल्या िभडलां च्या इच्छे खातर ियाच्या चौदाव्या िषी माकंडे य ऋषींनी येथे
शं कराची तपश्चयाक केली. यािर प्रसन्न होऊन भगिान शं करां नी माककण्ड ऋषींचा ियाच्या सोळाव्या िषी होणारा मृ त्यू
परतिून लािून त्यां ना चौदा कल्पजीिनाचा आशीिाक द भदला.
पूिक भिदभाक तील सिाक त मोठ्या अशा िैनगंगा नदीच्या तीरािर चामोशी पासून सात भकलोमीटर दू र या भठकाणी हे मं भदर
चौदा एकर पररसरात भिस्तारले ले आहे . येथे दभक्षणेकडे िाहणारी नदी उत्तरिाभहनी आहे . या मं भदराला िळसा घालू न
परत ही नदी दभक्षणिाभहनी होते. यामधील उं चियािर हे मं भदर िसलेले आहे .
मं भदराचे आयुष्य साधारण बाराशे िषक आहे . हे मं भदर आठव्या शतकात ‘एभलचपूर’ सध्याचे ‘अचलपूर’ येथे राजधानी
असले ल्या राष्ट्रकूट राजे यां च्या काळात बां धल्या गेल्याचे आढळते. मं भदराचे बां धकाम हे स्थाभनक बेसाल्ट दगडाचे आहे .
नदीच्या पात्राजिळच आढळणारे हे काळे , लाल काळे दगड सां धुन एकमे कां िर रचलेले आढळतात. त्याकररता चुना ि
इतर नै सभगकक भचकट रसायन घटक म्हणून िापरले आहे त ि त्याआधारे दगड एकमे कां िर रचून नं तर कोरीि काम
करण्यात आले आहे . मं भदराचा बाह्यभागािर कलाकुसर ि कोरीि काम क्वभचतच आढळते भकंबहुना ते टाळलेले
भदसते. एकंदरीत रचने िरून हे मं भदर हे माडपंथी बां धकाम शैलीचे जरी िाटत असले तरीही ते तसे नाही कारण
दगडां ना जोडण्याकररता िापरण्यात येणारे चुना ि इतर रसायनां चे भमश्रण हे हे माडपंथी शै लीत आढळत नाहीत ि ही
शै ली यादिकालीन आहे राष्ट्रकूटां ची नाही, परं तु मं भदर हे टणक दगडात असूनही अत्यंत आखीि-रे खीि ि सुबक
बां धण्यात आलेले आहे .
सदर पररसरात मु ख्य मं भदरासोबतच इतरही मं भदर आहे त. यामध्ये दशाितार मं भदर, मारुती, गणपती ि इतरही आहे त
परं तु मु ख्य मं भदर हे भगिान शंकराचे म्हणजे च ‘माकंडे य’ या नािाने प्रभसद्ध आहे . जे साधारण दोनशे िषां पूिी
भिद् युल्लता पातामुळे भं ग पािले होते. त्याच्या जीणोद्धाराचे काम आता पुरातत्व भिभाग भारत सरकारच्या अंतगकत सुरू
आहे . हे मं भदर ि पररसर या पूिीच ‘िर्ल्क हे ररटे ज साईट’ म्हणून घोभषत करण्यात आले ले आहे .
कळसाचा आकार ि शै लीही उत्तर भारतीय मं भदराप्रमाणे आढळते. ज्या खाली भशखरािर क्तिष्ट् पद्धतीचे जाळीदार
भकंबहुना गुढ िाटािे असे कोरीिकाम केलेले आहे . मं भदर ि सभामं डपाच्या पृष्ठभागािर भचतारण्यात आलेल्या कोरीि
शं गाररक भािातील मू त्यां मुळे यास ‘प्रभत खजु राहो’ अशी भबरुदािली भमळाली आहे . परं तु ह्या मु त्यां चा भाि उत्सिी
स्वरूपाचा आहे . रभतभिडा िा भमथु नरत नाही ज्यामध्ये िस्त्रालं कारीत ब्रम्हा, भिष्णू ि महे श भतघेही सपत्नीक
भचतारण्यात आले ले आहे . सोबतच भिभिध प्राणी, पक्षी ि दे िगंधिक, यक्ष यां च्या प्रभतमा पाहण्यास भमळतात. या सिक
प्रभतमा एक पुरुष उं चीिर कोरण्यात आलेल्या आहे त. साधारणता पूणक िाढ झाले ल्या संसारी पुरुष ि क्तस्त्रयां च्या
नजरे च्या टप्प्यात भराव्या अशा भठकाणी त्या आहे त ि सपत्नीक भत्रमू ती दे खील हे च दशक भिते की हे मं भदर संसाररक स्त्रीपुरुषां कररता इतर मनु ष्य, पशूपक्ष्यां सह आनं भदत राहण्याचा ि दीघक आयुष्य जगण्याचा जसा साक्षाकार माकंडे य
ऋषींना झाला तसा मागक सां गतात. यातील बहुतेक भशल्प आपल्याला इतर भहं दू मं भदरातही आढळतात ते येथेही आहे त.
जसे हत्तीिर भिजय भमळभित असले ल्या मु द्रेतील भसंह जो प्रत्येक मं भदरात दशकनी स्थानी असतो. जो भाभिकां ना मागक
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दाखभितो अशीच त्याची रचना असते. तसेच कोपऱ्यां िर आढळणारे यक्ष भकन्नर यां च्या मु त्याक मध्यभागी असलेल्या मु ख्य
दे ितां च्या मु त्याक या दरम्यान नृत्य,गायन,िादन ह्या मु द्रेतील मग्न नभतकका भचतारले ल्या आहे त.
एकंदरीत उकृष्ट् िास्तु कले चा नमु ना असले ल्या या मं भदरामुळे आपले तकालीन कला, स्थापत्य ज्ञानामुळे राजकीय,
सामाभजक आभथक क क्तस्थतीची कल्पना येते. मू तीिरील अलं कार िस्त्र हे तकालीन लोकजीिनाचा आढािा दे तात.
त्यामु ळेच असे हे पुरािे जतन करणे आिश्यक आहे ि भारत सरकार पुरातत्व भिभागाने याचा जो पुनभिककास
चालिलेला आहे तो योग्य आहे त्याकररता आपल्या सरकारला धन्यिाद.
ले खक: आकीटे क्ट प्रभतक पुरकर. नागपूर. B.Arch., MBA
मोबाईल: 8600430005
ईमेल: pratikppurkar@gmail.com

(ले खक नागपू र र्ेथील प्रचसद्ध आचकयटे क्ट असून त्ाना समाज कार्ायिी फार आवड आहे )
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नाभशकची भत्ररश्मी ले णी - अभजत मु ठे
नाभशक - मुं बई रस्त्यािर अंजनेरी डोंगर रां गेत साधारणत: 70 मीटर उं चीिर एकुण 24 ले ण्यां चा समु ह कोरले ला आहे .
या ले ण्या बुध्दधभमक यां च्या असुन प्रामु ख्याने भहनयान पंथीयां च्या आहे त. 24 पैकी 22 ले णी भहनयान पंथी, 2 महायान
पंथीयां नी कोरलेल्या आहे त. 22 पैकी 5 शै लगृहे नं तर महायान पंभथयां नी ताब्यात घेिून त्यात बुध्दाच्या मु ती कोरभिल्या
तर एक ले णे 11 व्या शतकात जै न धमाक च्या िापरात आले . महायान पंथातील भद्रयानीय संघाचा येथे मोठाप्रभाि होता.
िास्तु शास्त्राच्या दृष्ट्ीने येथील ले ण्यां चे चार प्रकार पडतात.
1( चैत्यगृह - ले णी िं. 18
2( ले णी - ले णी िं.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,22,23,24
3( मटप - ले णी िं. 21
4( पोढी (पाण्याची कुंडे ( - एकुण - 10
ले णी िं - 1 :हे ले णे पाण्याचा प्रिाह दगडातून िाहु लागल्यामुळे अपुणाक िस्थे त सोडु न भदले ले आहे . या लेण्यात पाण्याचा साठा करुन
नं तर पाण्याच्या िापराकरीता या ले ण्याचा उपयोग केल्याचे आढळते.
या अपूणक ले ण्याचे भिधान ि दशक नी भागािरील नक्षी याच्या आधारे हे ले णे इ. स. च्या दु स-या शतकाच्या पुिाक धाक त कोरले
असािे असे भदसते. ले णे िं.3 शी हे ले णे जु ळते आहे . ले णे अपूणक असले तरी ले णी कशी कोरली जात याची कल्पना या
ले ण्यािरुन येते.
ले णी िं. 2 :हे एक साधे ि छोटे ले णे असुन यात एक सभागृह, व्हरां डा ि त्याच्यामागच्या बाजुला दोन छोटया खोल्या अशी रचना
आहे . या ले ण्यात एक खराब झाले ला भशलालेख आढळतो. (भशलाले ख िं. 1( त्यात आज फक्त िाभसष्ठीपुश
फुळु मािीच्या (पुलुमािी( राज्यरोहणापासुन नं तरच्या 6 व्या िषाक चा उल्ले ख िाचता येतो.
ले णी िं. 3 :राणीचे ले णे तथा गौतमीपुत्राचे ले णे म्हणुनही हे ले णे ओळखले जाते. पभश्चम महाराष्ट्रातील शैलगृहां चा कालिम
मां डण्यासाठी या ले ण्याचा फार महत्वाचा उपयोग होतो. या लेण्यात चार भशलाले ख असुन हे ले णे तीन िेगेिगेळया
कालखं डात कोरले गेले. िेगिेगळया कालखं डात ले ण्याची अिस्था, तकालीन िास्तु शास्त्र ि त्यास जोड दे णारा
भशलाले खाचा पुरािा या भतन्ही गोष्ट्ींची सां गड घातल्यािर शै लगृहां चा काळ, िास्तु शास्त्रात झाले ले बदल ि प्रयोग
त्यातील प्रगती यां ची कल्पना येते.
या ले ण्यात 18 छोटया खोल्या असले ले सभागृह, व्हरां डा, व्हरां डाच्या टोकाला एकेक लहान खोली अशी रचना
असले ल्या भिहार असुन त्यात बौध्दभभक्षुं ची राहण्याची सोय असे.
याचे प्रिेशव्दार सां चीच्या स्तु पाच्या प्रिेशव्दारासारखे असुन त्याला तोरणा सारखा आकार भदले ला आहे . दोन्ही बाजु ला
हातात कमळ घेतले ल्या पुरुष मु ती कोरलेल्या असुन व्हरां डयातील खां बही िैभशष्ट्यपूणक आहेत. या खां बािर हत्ती, बैल,
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भसंह, िाघ, बकरी यासारख्या प्राण्यां िर स्वार झाले ल्या मनु ष्याकृती कोरले ल्या असुन काही प्राण्यां ची तोंडे पक्ष्यां सारखी
आहे त.
या ले ण्यात चार भशलाले ख आहे त. हे सिक ले ख व्हरां डयात कोरले ले आहे त. सिाक त जु ना लेख व्हरां डयाच्या डािीकडे
असुन गौतमीपुत्र सातकणीच्या राज्यरोहणच्या 18 व्या िषी कोरला आहे . या लेखात गौतमीपुत्र सातकणी याने बेष्णाकर
या भठकाणाहुन काढले ल्या हुकूमान्वये पभश्चम करिडी ( अपरक( गािातील उसभदात याच्याकडे असले ली 200 भनितकने
जभमन ते भकरसी येथील भभक्षुं ना दे ण्यात आली. दु सरा भशलालेख गौतमीपुत्र सातकणीच्या राज्यरोहणानं तरच्या 24 व्या
िषी भलहीला गेला असुन त्यानुसार गौतमीपुत्र सातकणी ि राजमाता यां च्या आदे शान्वये पुिी करिडी गािातील भदलेल्या
जभमनी ऐिजी गोिधकनच्या हददीतील असलेली जभमन भतरष्ट्हुक ले ण्यातील भभक्षुं स दान भदली आहे . भतस-या लेखात
िाभसष्ठपुत्र पुळुगािी याच्या राज्यारोहणा नं तरच्या 19 व्या िषाक त हे ले णे गौतमी बलश्री, िाभसष्ठ पुत्राची आजी, भहने
कोरभिले ि भदायनीय संघास दान भदले . तसेच सुभदसन, िसामलीपद ही दोन गािे दान भदली. चौथा लेख िाभसष्ठपुत्र
पुळगािी च्या 22 व्या शासन िषाक त कोरले ला असुन त्यात राणी ले ण्यात राहणा-या श्रमणां ना भपसाजी पद हे खेडे दान
भदले असुन त्यात पुळुगािीने भजं कले ल्या प्रदे शां चा उल्लेख आहे .
भशलाले ख ि िास्तुशास्त्राच्या आधारािर हे ले णे तीन िेगिेगळया कालखं डात कोरले गेले असुन याचा कालखं ड इ.स.
124 ते इ. स. 149 हा आहे .
ले णे िं. 4 :हे ले णे आज पूणकपणे बदले ल्या अिस्थे त आहे . मु ळची जमीन आणखी खोलिर कोरुन याचे पाण्याच्या टाक्ात रुपां तर
करण्यात आले . दगडात मोठया प्रमाणािर दोष आढळल्यामुळे हे ले णे खोदणे सोडु न दे ण्यात आले . हे ले णे इ.स. 150
च्या आसपास कोरले असािे. हे ले णे िं. 2 शी साधम्यक दाखभिते ि ले णे िं. 3 च्या शे िटच्या टयातील परं परे शी सादृश्य
दाखितो.
ले णे िं. 5 :हे सुध्दा नं तरच्या काळात पाण्याच्या टाक्ात रुपां तरीत करण्यात आले .
ले णे िं 6 :हे ले णे साधे असले तरी भशलालेख ि िास्तु शास्त्राच्या आधारे साधारणत: इ.स. 200 इतका मानला आहे .
भशलाले खातील उल्लेखाप्रमाणे हे ले णे गृहपती, व्यापारी िीर याने त्याची पत्नी नं दभसरा ि कन्या पुररस दत्ता यां ना दान
भदले .
ले णे िं. 7 :हे साधे ले णे असुन यात दगडी बाक कोरले ला आहे .
चारही भदशातील भभक्षु संघाच्या उपयोगासाठी सिस याची भशष्या भभक्षु णी तापभसनी भहने हे लेणे भदले असुन याचे
खोदकाम इ.स. च्या भतस-या शतकात झाले .
ले णे िं. 8 :-
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या ले ण्यात दोन ले ख कोरलेले आहे त. एका ले खात चेभतक संघाच्या मु गुदासाने हे दान भदल्याचे नमु द आहे . तर दु स-या
ले खात मु गुदासाचा उल्लेख चेभतक उपासक असा केला आहे . हे ले णे इ. स. भतस-या शतकाच्या उत्तराधाक त खोदले गेले
आहे .
ले णे िं. 9:हे ले णे दोन टयात खोदले गेले आहे . हे ले णे इ. स. च्या दु स-या शतकात कोरले गेले आहे .
ले णे िं- 10 :यास नहपानाचे ले णे म्हणुन ओळखतात. यात 6 भशलाले ख असुन िास्तु शास्त्राच्या दृष्ट्ीकोनातुन ले णे िं.3 प्रमाणेच याचे
महत्व आहे .
या ले ण्यात चार खां ब ि दोन अधकखां ब असले ल्या व्हरां डा, एक सभामं डप ि त्यात 16 खोल्या आहे त. सभा मं डपाच्या
मागच्या भभं तीत स्तु प उठािात कोरला आहे . ओिरीचे खां ब िैभशष्ट्यपूणक आहे त. या खां बाना तळाशी पाय-या असून िर
घट आहे . िरच्या टोकीला उलटया घंटेसारखे अलं करण असुन त्यािर एकमे कां कडे पाठ करुन बसले ले िाघ, क्तस्फक्स,
भशं ग भकंिा भशं गा भशिाय बोकड, बैल, हत्ती ि भसंह आहे त. त्याभशिाय िाघाचे शरीर ि पक्ष्याप्रमाणे चोच असलेले
प्राणीही आहे त.
यात सहा भशलालेख असुन त्यापैकी 3 उसिदाताचे 3 त्याच्या पत्नीचे ि एक आभीरनृ पत ईश्वरसेन याचा आहे . या
भशलाले खात उसिदाताने भत्ररश्मी डोंगरातील लेण्याचे दान भदल्याचा उल्ले ख आहे . त्याचप्रमाणे उसिदाताच्या पत्नीने
दान भदल्याचा उल्ले ख आहे . त्याचप्रमाणे आभभरराजा ईश्वरसेन याने श्रमणां च्या औषधासाठी एका श्रे णीत पैसे
गुंतभिल्याचा उल्लेख आहे .
िास्तु शास्त्राच्या दृष्ट्ीने हे ले णे महत्वाचे आहे . उसिदात (ऋषभदत्त( हा शक होता ि तो नहपान या क्षत्रपाचा जािई
होता. शै लगृहाच्या िास्तु शास्त्रात नभिन गोष्ट्ींची भर ि पक्ष्याप्रमाणे चोच असले ले प्राणी हे अभारतीय प्रकार या
कालािधीत कोरले गेले. इ.स. 120 मध्ये हे ले णे खोदले गेले.
ले णे िं. 11 :हे ले णे भतस-या शतकाच्या सुरुिातीला कोरले असािे. हे ले णे िं. 4 शी साधम्यक दशकभिते. या ले ण्यातील भशलालेखात
रामनक याने हे ले णे दान केल्याचा उल्ले ख आहे . इ. स. 11 व्या शतकात जैन धमीयां नी हे लेणे ताब्यात घेिून त्यात
ऋषभदे ि, अंभबका, िीर मणीभद्र यां च्या मु ती कोरल्या.
ले णे िं. 12 :ले ण्यातील भशलालेखािरुन रामनक या िेलीदत्ताच्या मुलाने भभक्षु संघाला िस्त्र पुरभिण्यासाठी श्रे णीत पैसे गुंतभिल्याचा
उल्ले ख आहे . भलपीिरुन हे लेणे इ.स. च्या 3 शतकाच्या उत्तराधाक त कोरले .
ले णे िं. 13 ि 14 :ही ले णी साधारणत: ले णी िं. 3 च्या कालखं डात कोरली आहे त.
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हे ले णे महायान पंभथयां नी इ.स.5 व्या शतकात कोरले . यात भसंहासनािर बसलेले बुध्द असुन दोन्ही बाजु स नागराजही
कोरले ले आहे त. भशिाय बोभधसत्व दाखभिले आहे त.
ले णे िं. 16 :मु ळचे भहनयान पंभथयां चे ले णे महायान पंभथयां नी आपल्या ताब्यात घेिून त्यात बुध्दमु ती, बोधीसत्व, इं द्र, पदमपाणी,
िश्रपाणी यां ची भशल्पे कोरली. इ.स.6 व्या शतकात या मु ती कोरल्या.
ले णे िं. 17 :सिाक भधक नासधुस झाले ले मात्र िास्तु शास्त्राच्या दृष्ट्ीने महत्वाचे ले णे होय. या ले ण्यातील भशलाले खात दत्तभमतीचा
रभहिासी ि उत्तरे कडील यिनधमदे िाचा पुत्र इं द्राभग्नभमत्र याने भतरष्ट्हु पिकतािर चैत्य ले णे ि कुंड खोदल्याचा पुरािा
भमळतो.
ले णे िं. 18 :हे ले णे म्हणजे चैत्यगृह असुन यात 17 खां ब आहे त. या सभागृहाचे छत गजपृष्ठकार असुन यािर तुळया सारख्या
दगडाच्या पटया कोरले ल्या ि त्या शे जारी लहान भछद्रे आहे त. त्यात लाकडाच्या पटटया अडकभिल्या जात असाव्यात.
प्रिेशव्दार चौकोनी असून त्यात लाकडी दरिाजे अडकभिण्या कररता भछद्रे पाडलेली आहे त.
या ले ण्यात 3 भशलाले ख आहे त. प्रिेशव्दाराच्या िरच्या भशलालेखात धक्तिक-ग्राम-भनिासींची दे णगी असा उल्लेख आहे .
यक्षमु तीच्या िरच्या दु स-या भशलालेखात नदभसरीया ि आणखी एका व्यक्तीचे नाि नमु द आहे मात्र ते भझजले आहे .
भतस-या भशलालेखात महाहकुभसरी भटपालीका भहने हे चैत्यगृह कोरभिल्याचा उल्ले ख आहे . या ले ण्यां चा काळ इ.स.पुिक
120 ते इ.स.120 मानला जातो.
ले णे िं. 19 :या ले णी समु हातील सिकप्रथम कोरले गेलेले ले णे आहे . यात एक भशलाले ख असुन नाभसकचा महामात्र समन याने दान
भदल्याचा उल्लेख आहे . हा ले खपहीला सातिाहन राजा कव्ह(कृष्ण( याच्या कारकीदीतला असून याचा कालिधी
इ.स.पुिक 205 ते 187 मानला जातो.
ले णे िं. 20 :हे ले णे दोन िेगिेगळया कालखं डात कोरले गेले. मु ळचे ले णे भशलाले खातील माभहतीनु सार, बोपकी नािाच श्रमणाने
कोरभिले ि अपूणक असले ले हे ले णे िासु,भिगोप या सेनापतीच्या पत्नीने पूणक केले . या लेण्यातील भशलाले खात गौतमीपुत्र
सतकणीचे 7 िे शासनिषक नमुद केले ले आहे . म्हणजे हे काम इ.स.179 या िषी करण्यात आले . त्यानं तर 400 िषां नी
महायान पंभथयां नी सभागृहाची मागची भभं त पाडली ि एक गभकगृह ि 2 खोल्या खोदल्यात. गभक गृहात बुध्दभशल्प असुन
भशं ग असले ले 2 भसंह कोरण्यात आले आहे त. या ले ण्यात दोन भशलाले ख असून उपाभसका मिाभहने भदलेल्या ले ण्याच्या
दे णगीचा उल्लेख आहे .
ले णे िं. 21 :यात फक्त सभागृह आहे . कदाभचत हे सत्र असािे.
ले णे िं. 22 :-

पान - 33

aarambhmasik@gmail.com

आरं भ त्रैमासिक (जून जुलै ऑगस्ट 2019)

पान - 34

यात सभागृह, एक खोली ि एक अपूणाक िस्थतेतील खोली आहे .
ले णे िं. 23 :मु लत: 5 ते 6 िेगिेगळया लेण्या असले ल्या हा समु ह मधल्या भभं ती नष्ट् झाल्याने एकच ले णे झाले आहे . यातील काही
भाग भहनयान पंथीयां नी तर काही महायान पंभथयां नी कोरला आहे . महायान पंथीयां नी बुध्द मु तीची भर घातली. यातील
भशलाले खानु सार िाभसष्ठपुत्र श्री. पुळमािीच्या काळात म्हणजे इ.स. 132 मध्ये काही भाग कोरला तर महायान पंथीयां नी
इ.स.च्या 5 व्या शतकात बुध्दमुती कोरल्यात.
ले णे िं. 24 :यात सुध्दा एकापेक्षा जास्त ले णी मधल्या भभं ती नष्ट् झाल्याने एकच ले णे तयार झालेले आहे . याच्या दशक नी भागािर बौध्द
धमाक चे भचन्ह कोरलेले असून िरच्या पटटयािर प्राण्यां िर स्वार झाले ली मुले दशक भिलेली आहेत. यात िाघ ि घुबड या
प्राण्यां चाही समािेश आहे . यात एक भशलाले ख असुन त्यानु सार दशपुरचा रभहिासी एक शक व्यक्ती याने भदल्याचे
कळते. भलपीच्या ि िास्तुशास्त्राच्या आधारािर हे ले णे इ.स. 120 च्या आसपास कोरले असािे.
-: पां डि ले ण्यातील भशलालेख :भत्ररश्मी लेण्यातील भशलालेखातुन ऐभतहाभसक दृष्ट्याच नव्हे तर राजकीय, सामाभजक, धाभमकक, सां स्कृभतक दृष्ट्या
महत्वपूणक अशी माभहती उपलब्ध होते.
दभक्षणापथािर म्हणजे महाराष्ट्रािर राज्य करणा-या सातिाहन राजघराण्याचे या ले ण्यातुन 9 ले ख बघाियास भमळतात.
सातिाहनां चे समकालीन ि त्यां ना शह दे णारे पभश्चमी क्षत्रप या राजघराण्याशी संबंधीत 5 ले ख बघाियास भमळतात.
सातिाहन राजिंशाचा सिाक त प्राचीन लेख ले णे िं.14 मध्ये आहे . या ले खां ची भलपी प्राभचन ब्राहमी ि भाषा प्राकृत आहे .
या ले ण्यातील ले खां चे क्तस्टव्हन्सन, ब्रेट, सेनाटक , भपशे ल, एडिडक िेस्ट, ऑथक रिेस्ट, भफ्रके, रा. गो. भां डारकर, भगिानलाल
इं द्रजी, रॅ प्सन, भमराशी इत्यादी तज्ञां नी त्याचे िाचन करुन त्यािर अभ्यासपूणक मते मां डली आहेत.
ले खक: अभजत मु ठे, नाभशक
ईमेल: ajitmuthe@yahoo.com
(ले खक हौर्शी प्रवासी आहे त. संबंचधत फोटो अं काच्या र्शेवटी बघा)
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आफ्रीका आभण यु.ए.ई ! - अभिनाश लोंढे
(मी खरगपूर आय आय टी येथून एम टे क केले असून माझ्या बेधुंद या चारोळी संग्रहाचे भसंधुताई सकपाळ यां च्या हस्ते
प्रकाशन झाले . तसेच आय आय टी खरगपूर येथे मी महाराष्ट्र मं डळाचा सां स्कृभतक सभचि होतो. माझे भमत्र 'भनभमष
सोमार' यां नी भिनं ती केली की माझ्या परदे शातील अनु भििार एखादा ले ख भलही , कोणत्याही एखाद्या दे शातील
प्रिासिणकन भकंिा अनु भि ! माझ्या 'मे हता पक्तब्लभशं ग हाऊसने ' पक्तब्लश केले ल्या 'बेधुंद' ह्या कॉले ज भिश्वािर आधाररत
कादं बरीनं तर मी अजू नतरी दू सरे काही भलहायला घेतले नाही! तेव्हा हा लेख कसा िाटला जरूर कळिा!)
मग मला प्रश् पडला की ने मक्ा कोणत्या दे शबद्दल भलहािे? मग िाटले दोन दे शां बद्दल भलहािे - भजथे मी भे ट भदली
आहे ते! आभफ्रकेतील इभथओभपया आभण इतर आभण यूएई मधले दु बई त्यामुळे लेख थोडासा मोठा होईल, पण
इं जीभनयर असल्याने प्रश्ां ची उत्तरे ही मु द्देसूद, पॉइं ट टू पॉइं ट भलहायची सिय आहे .
आचिका :
तर मी सुरुिात करें न आभफ्रकेपासून! कामभनभमत मी अभफ्रकेतील इभथयोभपया, युगां डा आभण केभनयामधे जाणार हे
ठरल्यापासून, जगाच्या नकाशािर 'इभथओभपया' कुठे आहे , हे बघायला सुरुिात केली !
'जाऊन जाऊन जं गलात काय चाल्लायस? भतकडे आभदिासी लोकां नी पकडल्यािर आम्हाला फोन कर' असे बरे च
भिनोदी कॉमें ट भजिाभािाच्या भमत्राकडून भमळाले ! जाताना मनात थोडीशी भीतीही होती कारण आपल्याकडच्या
भसने मामध्ये भकंिा इतर मीभडयामध्ये जो आभफ्रका दाखिला आहे ते बघून भीती िाटत होती! खरं च असे असेल का?
इभथओभपयातील अभडस अबाबा ह्या एअरपोटक मध्ये पोहचल्यािर , आपण नक्कीच कुठे तरी िेगळीकडे आलो आहे , हे
समजले , इभथओभपयातील लोकां ची चेहरे पट्टीही इतर आभफ्रकन दे शातील लोकां पेक्षा िेगळी आहे , आभण त्यां चा रं ग
काळा, सािळा आभण गोरा ह्या कॅटे गरी मध्ये मोडतो. आपल्याकडे काळा, सािळा, गोरा असे रं गभे द आहे त पण
भारताबाहे र गेल्यािर फक्त काळा आभण गोरा असे दोनच आहे त. आपण भारतीय काळा ह्यामध्ये मोडते! त्यािरून
आपल्याला कशा ना कशात भेद करायची सियच आहे असे जाणिले !
इतर कोणत्याही परकीय दे शां चे इभथओभपयािर आिमण झाले नसल्याने इभथओभपयातील लोकां चे कल्ह्चर युअर
आहे ! नक्कीच तुम्हाला इथे गरीब भभकारी रस्त्यािर भदसतील पण त्याचबरोबर मोठ्या मोठ्या भबर्ल्ींग्ससुद्धा
भदसतील, ऐकल्याप्रमाणे आपण जं गलात आलो नाही ह्याचेही समाधान भमळाले आभण ऐकीि माभहती भकती खोटी असू
शकते ह्याचे दशक न उघड्ा डोळ्यां नी भे टले .
इकडे येण्याआधी फक्त भारतातच दे िाला लोक मानतात आभण बाकी सगळ्या जगात लोक कधीही कुणाबरोब जातात
भकंिा त्यां ना संस्कृती नाही असा माझा भोळा - भाबडा समज होता. 'इभथओभपअन्स' दे िाला इतके मानतात की
कदाभचत आपल्या भारतीयां पेक्षा जास्त भकंिा भततकेच! इकडे ही उपास - तापास आहे त, तसेच काळी जादू चंही समज
आहे . फरक एिढाच की ह्यां चा दे ि येशू भिस्त आहे .
भिश्चन आभण मु क्तिम असे दोन प्रमु ख धमक आहे त - पण इथे धमाक िरून दं गल झाली नाही! दे शाचा एररया 10 लाख
स्केिर भकलोमीटर असून जिळपास 10 करोड एिढी लोकसंख्या आहे .
12 भिभागामध्ये हा दे श भिभागाला आहे , त्यां ना आपण राज्यही म्हणू शकतो. इथे पभहलीच गोष्ट् माझ्या नजरे त भरली ती
- रस्ता िॉस करताना जिळपास सगळे च लोक फक्त झेब्रा िॉस िरूनच िॉस करतील, आभण एकदा माणूस रस्ता
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िॉस करत असेल तर गाड्ाही थां बतात , आपण ज्या दे शाला मागासलेले म्हणतो त्यां च्या मनात एिढी भशस्त कशी ?
हा प्रश् मनाला सताित असे !
गाडी थां बिताना, गाडीचे चाक झेब्रा िॉसिर जात कामा नये हा भनयम आहे , आभण ही लोकं तो भनयम पाळतातही!
इकडे अपघात (ऍक्सीडे न्ट) मध्ये जर एखाद्या माणसाचा जीि गेला तर त्याला खू न समजतात आभण त्याप्रमाणे भशक्षा
होते. जर एखाद्याच्या शरीराचा कोणताही भाग अपघातामध्ये िाया गेला तर त्याप्रमाणे त्याला भशक्षा होते! इकडे
माणसाच्या जीिाला भकंमत आहे !
टॅ क्सीची िाट बघतानाही 100 लोकं असो िा 10 लोकं असो सगळे जण शाळे तील मु लां च्या रां गेप्रमाणे रस्त्यािर
उभे राहतात , आपल्यासारखे धक्का बुक्की करून एकमे कां िर चढत नाहीत! भिश्वास ठे िा - बघायला ते खू प सुंदर
भदसते!
लोक सरकारला घाबरतात , आता निीन सरकारला लोकशाही आणायची असल्याने सगळीकडे उद्रे क होत आहे
आभण भसस्टम थोडीशी गडबडत आहे ! 5/6 िषां पासून तरी इथे कुणी गुंड भकंिा ग्रुप भदसत नाहीत, चोरी, बलाकार
ह्याचे प्रमाण एकदम कमी, मागील 5/6 िषाक त फक्त 1/2 बलाकाराच्या केसेस मी ऐकल्या आहे त.
इथे एकच गुंड तो म्हणजे सरकार! इथे दोनच जाती - एक गुन्हेगार आभण एक सामान्य नागररक!
ह्यां नी गुन्हगारां ना लगेच भफल्टर लािून जेल मध्ये डां बले आहे . इकडच्या जेलमध्ये जाण्यापेक्षा लोक आत्महत्या
स्वीकारतात - कोंबड्ाचे खु राडे जशे असते तसे येथील 'जेल्स' आहे त. त्यामु ळे कोणताही गुन्हा करायला इथली लोक
घाबरतात. सरकारच्या भिरोधात सहसा कुणी ओपनर्ली बोलत नाही. दु बईमध्ये ही असाच अनु भि आला.
'आपल्याकडे मुली कमी कमी कपडे घालतात, िेस्टनक कल्ह्चरचे अनु करण करतात, त्याने रे भपस्टना रे पसाठी उत्ते जना
भमळते ' - असे भिधान करणाऱ्या संस्कृती रक्षकां िर हसू येते कारण इभथओभपया या दे शामधेही मु ली कमी कपडे
घालतात! “िीिेज” दाखिणे ही इकडची फॅशनच असािी इतके टी शट्क स खाली आभण गळे खोल असतात, मग इकडे
रे प का होत नाहीत? असाही प्रश् पडला.
आपल्याकडे जसे साडी घातल्यानं तर स्त्रीचा सहजपणे कमरे चा खू प मोठा भाग भदसते आभण त्याची आपल्याला सियही
असते, आपल्याकडे क्तस्त्रयां नी “िीिेज” (Cleavage) दाखिणे ह्यािर जे िढ्या भुिया उं चाितात तेिढ्याच भु िया त्या
दे शातील स्त्रीने कमर दाखिल्यािर उं चाितात.
आपल्या सारखे सेक्स आभण संस्कृतीची एकमे कां िी घातर्लेर्ली सां गड (भकंिा इं टरलॉक) ना मला युरोपमध्ये भदसला, ना
अमे ररकेमध्ये भदसला. जेव्हा मी अमे ररकेत होतो तेव्हा न्यू यॉकक मधील टाइम स्केअर िर भरभदिसा चालताना 100- 200
बायकां ची फक्त पॅंटी आभण ब्रा मध्ये परे ड होती - कसल्यातरी भनणकयाच्या भिरोधात! तसे तर भारतात होत नाही, मग
भारतामध्ये क्तस्त्रयां िर भजतके अत्याचार होतात तेव्हढे अमे ररकेत भकंिा युरोप मध्ये का होत नाहीत? युरोप मधील
ब्रुसेल्समध्येही अशीच एक रॅ ली बभघतली होती. त्यािेळी त्यां च्या संस्कृतीचा ह्रास होतो का?
इभथओभपयातील लोकं बॉभलिूडला मानतात, भारत दे श हा शाहरुख खानच्या भचत्रपटां त दाखिल्याप्रमाणे स्वच्छ आहे असा समज आहे . इकडच्या लोकां नी अजूनही सत्या, गँग्स ऑफ िासेपूर सारखे भसनेमे पाभहले ले नाहीत. सगळे हम
आपके हैं कौन भकंिा कभी ख़ुशी कभी गम सारखे भसनेमे लागतात आभण आपण जे tv भकंिा मीभडया िर बघतो तेच खरे
असाही आपला समज होतो. भारतातील लोक प्रेमाचे पुजारी असून भारतात कसलाच द्वे ष नाही असाही समज आहे .
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इभथओभपयामध्येही प्रॉब्लेम्स आहे त, इकडे लोक सहसा सरकारच्या भिरोधात जात नाहीत. मोचे, सरकार भिरोधी
घोषणा दे णे म्हणजे डायरे क्ट पोलीस गोळाबारी करतात. त्यामु ळे मानिी अभधकाराच्या बऱ्याच केसेस ह्या दे शािर
आहे त. पण फॉरे नसकना संरक्षण आहे .
इकडे भमडल िास नाही आहे . एक तर तुमच्याकडे 1 बीर (1 बीर – 2.50 रुपये) ही नाही भकंिा तुमच्यासाठी 100 बीर
म्हणजे 'कचरा 'आहे ! इकडे 'ओपन प्रॉक्तस्टयूशन' आहे आभण भरपूर नाईट क्लब आहे त. अल्कोहोल (भबअर आभण
िाईन) भपणे हे फॅभमली मध्ये आपण चहा भपण्यासारखे आहे . एकदा पाहुणा घरी आला की कोर्ल् डरींक्स ऐिजी भबअर
(5% अल्कोहोल) भिचारणे प्रथा आहे ! अजू न एकदा आपण अल्कोहोल आभण संस्कृतीचा संबंध जोडला आहे असे
िाटले !
इभथओभपयामध्ये जु ने चचेस, बभहरदार येथे ताना नािाचा तलाि आहे आभण आभडस अबाबा सोडले तर बाकीची शे हरे
इतकी डे व्हलप नाहीत!
इभथओभपयामध्ये 90 िेगिेगळ्या भाषा बोलल्या जातात, कुणीही राज्य केले नसल्याने इकडे कुणालाही सर भकंिा साहे ब
बोलायची प्रथा नाही, सगळे प्रत्येकाला नािाने बोलतात.
युगां डा येथील कंपाला येथे मी 1 आठिडाभर राभहलो होतो, भतकडे ही टर ाभफक रूल्सची भारतासारखीच बोंबाबोंब आहे .
मी काही मटे ररयल भिकत आणायला गेलो तेव्हा - साधारण सकाळी 11 च्या सुमारास तेथील बेंगॉली दु कानदाराने शटर
ओढू न घेतले - काय झाले हे भिचारले तर त्याने सां भगतले की दोन ग्रुप मध्ये भां डण झाले आहे आभण भरदु पारी आम्हाला
गन शॉट् स ऐकू येऊ लागले , संध्याकाळी 5 िाजता मी हॉटे लिर आलो - आपल्यापेक्षाही िाईट व्यिस्था युगां डा मध्ये
आहे , लाचखोरी भजथे येते - भतथे तेथील प्रजा सरकार अन पोभलसां ना घाबरत नाहीत! युगां डामध्ये बरे च भारतीय आहे त बरीच इले कटर ोभनकसची दु काने भारतीयां ची आहे त. युगां डा मध्ये भिकट्टोररया नािाचे तलाि बघण्यासारखे आहे आभण
त्याच्याच आजू बाजूला िॉटर स्पोट्क स पण आहे त.
युगां डामध्ये त्यां ची करन्सी सीभलं ग आहे , उगां डात 50000 (हो पन्नास हजार ) भशभलं ग्सची नोट आहे - त्यामु ळे भतथल्या
करप्प्शनची तुम्ही कल्पना करू शकता. 1000 भसभलंग्सचे नाणे आहे .
भारतामध्ये काही लोक जास्त रकमे ची नोट बाजारात आली भकंिा जास्त रकमे चे नाणे बाजारात आले तर काहीतरी
दे शाने परािम केला असे पोस्ट करतात. आपण अजून गरीब होत आहोत आभण ही नोट भ्रष्ट्ाचारामध्ये भकती भर
घाले ल ह्याची कल्पना करा. समजा एखादा 1 लाख रुपये ब्लॅक मनी म्हणून लपित असेल भकंिा कुणाला तरी लाच
दे ण्यासाठी जात असेल तर तो पैसा ने ण्यासाठी लागणारी जागा 2000 च्या नोटां नी 1 लाख साठी िेगळी आभण 100 च्या
नोटां नी 1 लाख ही िेगळी असेल. जर सगळे व्यिहार इं टरनेटने झाले तर सगळा पैसा व्हाईट होईल. आता काहीजण
म्हणतील की भारतातील जनता अडाणी आहे , त्यां ना कळणार नाही इं टरने ट कसे िापरािे - मग जे अडाणी आहे त
त्याच्याकडे एिढा पैसे नाही कीत्यां ना व्यिहार करताना 100 पेक्षा मोठ्या नोटां ची त्यां ना गरज भासेल. 2000 तर खू प
डोक्ािरून गेले!
केभनया मधील नै रोबी मध्येमी आठिडाभर होतो, नै रोबीमध्ये रस्त्यािर चालतानाही आपल्या मोबाईलची काळजी घ्यािी
चोरीला जाण्याची शक्ता आहे. नै रोबी मधल्या नॅ शनल पाकक बघण्यासारखे आहे , जं गल सफारी मध्ये बरे च प्राणी
बभघतले भतथे च भसहां ची फॅभमली जिळजिळ 20 मीटरिरून बभघतली, 1 भसंह , 1 भसंहीण आभण त्यां चे 2 बछडे एका
बैलाचा फडशा पाडून मस्त खेळत बसले होते. जिळपास 5 भमभनटे आम्ही थां बलो होतो, सककशीत अन झूमध्ये िाघ,
भसंह बघणे आभण जं गल सफरीत बघणे ह्यात जमीन अिानाचा फरक आहे , आमच्या डरायव्हरचे लक्ष त्यां च्याकडे होते,
जे व्हा एक भसंह उठला तेव्हा त्याने लगेच गाडी पळिली.
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भतथे बॅकग्राऊंडला भसंहां ची फॅभमली सोबत घेतलेला सेल्फी सिाक त घाबरािणारा होता!

र्ूनाइटे ड अरब एचमरे ट् स:
युनाइटे ड अरब एभमरे ट् सह्या दे शामध्ये दु बई हे एक एभमरे स्ट् स आहे ,एभमरे ट् स म्हणजे आपण त्याला राज्य ही म्हणू
शकतो - आजमान, फुजारा,रास - अल कोभहमा, शारजा, उम अल क्वेन अशी बाकीची एभमरे ट् स आहे त.
त्यापैकी दु बईमध्ये 2 आठिडे आभण रास - अल कोभहमा मध्ये आठिडाभर राभहलो आहे , पभहल्यां दाच दु बईचा
एअरपोटक बघून मन भरून जाते, मग बाहे र पडताना तेथील महागड्ा कासक आभण टॅ क्तक्सस बघून आपण दु बईत आलो
आहे हे समजते.
रस्ते एकदम स्वच् , टर ाभफक भनयमामध्ये इभथओभपयाच्या भकतीतरी पुढे, भारतशी तुलनाच नको! रस्त्यािर सगळीकडे
कॅमे रे, एकही टर ाभफक पोलीस तुम्हाला रस्त्यािर भदसणार नाही,गरजच नाही! प्रत्येक कारचे स्पीड मॉभनटर केले जाते
आभण जर कुणी भसग्नल तोडला भकंिा स्पीड भलभमट िॉस केले तर डायरे क्ट तुमच्या काडक मधून पैसे िजा होतील भकंिा
तुमच्या मोबाईल िर मे सेज येईल! टर ाभफक रूल्स एकदम कडक आहे त, इकडे डरायभिंग लायसन्स भमळिण्यासाठी
तुम्हाला िास लािला लागतो मग भथअरी आभण प्रॅक्तक्टकल, आपल्यासारखे फक्त ररव्हसक घे म्हटलं अन जमलं की
लायसन्स भमळत नाही! इभथओभपयामधेही जिजजिळ मभहना - दोन मभहने िासमध्ये जाऊन थे अरी भशकािी लागते
मगच डराईक्तव्वंग टे स्ट दे ता येते.
जर डरायक्तव्हंग करताना अपघातात मृ त्यू झाला तर जेिढा फाईन डरायव्हरर्ला आहे , त्याच्यापेक्षा 34 पट जास्त.
सौदी अरे भबयामध्ये चोरी केली तरी हाथ कापण्याची सजा आहे असे ऐकले आहे , कोण चोरी करे ल? दु बईमध्ये साधा
टर ाभफकचा भनयम मोडला तर त्याची भशक्षा १९ हजार रुपये पासून पुढे सुरु होते, स्पीड भलभमट िाढिले तर 58 हजार
रुपये इतका दं ड! जर अपघातात मृ त्यू झाला तर कोटक ने ठरिले ली रक्कम आभण 6 मभहने जे ल, आता कोटक 19 लाख
रुपये पेक्षा तर सजा नाही ठोठिणार!
दु बईमध्ये पभहल्याच भदिशी दु बई मॉल मध्ये गेलो - जगातील सिाक त मोठा मॉल आहे . भतथे च शे जारी जगातील सिाक त
उं च भबक्तर्ल्ंग बुजक खभलफा आहे , रस्त्याच्या बाजू ला िॉकिे, रस्त्यािर भकंिा आजू बाजू ला अभजबात घाण नाही,
लोकां साठी मस्त बागा, भिजे ची व्यिस्था, पाण्याची व्यिस्था, सामान्य नागररकाला संरक्षण, गुन्हेगारी खू प कमी अजू न
काय हिे असते सरकारकडून?
९० % डरायव्हसक हे भारतीय भकंिा पाभकस्तानी आहे त.
बुजक खभलफाच्या “अॅट द टॉप जाणे'' हा मस्त अनु भि आहे , इथे तुम्ही भदिसभर घालिू शकता. बुजक खभलफािर
जाण्यासाठी भतभकटे आधीच बुक करा, डायरे क्ट गेलात तर ऐनिेळी खू प महाग भे टते, भजतक्ा टॅ क्तक्सस महागड्ा
भततकेच मे टरो स्वस्त आहे , इथे काही भदिसां चा पास भमळतो - टॅ क्सी ऐिजी हा पास घ्यािा!
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दु बई म्हणजे संस्कृती आभण आधुभनकतेचा ताळमेळ आहे , दु बई एअरपोटक िर गेल्यािर सगळ्यात पभहले जे नजरे त
भरले ते एक मोठे भचत्र ज्यािर 1960 पासूनचे प्रत्येक दहा िषाक नंतरचे फोटोस! 50 / 60 िषाक त जर िाळू पासून दु बई
घडिता येत असेल तर आपले भारतीय ने ते भकंिा जनता काय करत आहे हा - मोठा शॉक ब्रेनला लागू शकतो, मला
तरी लागला!
चां गले लीडसक जर एखाद्या दे शाला भमळाले तर त्या दे शाचा भकती कायापालट होऊ शकतो ह्याचे उदाहरण म्हणजे
दु बई! काहीजण म्हणतील की त्यां च्याकडे तेल आहे पण दु बईच्या इनकम मधला 5 पेरसेन्ट फक्त तेलाचा आभण
पेटरोभलयमचा आहे , दु बईने त्यां च्याकडे काय आहे हे ओळखले आभण जगातली बेस्ट फॅभसभलटी असलेला प्रदे श
बनिला. त्यां चा महत्वाचा इन्कम सोसक हा मॅ नुफॅक्चररं ग आभण टु ररझम आहे .
हे करत असताना भतथल्या सरकारने लोकल्सचाभह भिचार केला, जर एखाद्या इन्क्व्हेस्टरला भकंिा कंपनीला UAE मध्ये
पैसे गुंतिायचे असतील भकंिा फॅभब्रकेशन युभनट काढायचे असेल तर भतथल्या एकाद्या लोकल माणसाला पाटक नर घ्यािे
लागते आभण त्या पाटक नरला त्या कंपनीच्या नफ्यातील भहिा भमळतो. त्यामु ळे लोकल्स आपोआपच श्रीमं त होतात भकती डोके ने त्यां चे! त्यां नी फक्त स्वताःचीच घरे न बसिता, न भरता, सामान्य नागररकां च्या भल्याचाही भिचार केला.
अजू न एक म्हणजे दु बईचा सिाक त जास्त कामगार िगक (टॅ क्सी डरायव्हसक, टॉयले ट िीनर, हॉटे ल िेटसक, िेर्ल्सक / भफटसक)
भारतातून आणले जातात, हे ऐकून कदाभचत आिडणार नाही. एका केरळच्या माणसाची चहा भिकण्याची चेन प्रभसद्ध
आहे . बाकी बरे च भारतीय लोकां चे व्ययसाय आहे त. दु बईत तुम्ही एकही रे पची केस ऐकणार नाही भकंिा मडक र ऐकणार
नाही , भकंिा भीक मागणे हा गुन्हा आहे . इथले लोक सरकारचा सन्मान करतात कारण सरकार लोकल्सची काळजी
घेते. पूणक दु बईच्या लोकसंख्येच्या 20 टक्के लोक लोकल्स आहे त आभण बाकीची 80 % इतर दे शातून आले ली आहे त.
तरीही सगळी सूत्र लोकल्सकडे आहे त. सरकारी कामगार आभण पोलीसमध्ये लोकल्स आहे त, बाकीचे इन्वेस्टसक आभण
कामगार िगक हे बाहे रचे लोक आहे त. कामगारां मध्ये भारतीय, पाभकस्तानी, आभफ्रकन, भफभलभपन्स इथले बरे च आहे त.
पभहला भदिस दु बई मॉलमध्ये आभण बुजक खभलफाच्या आसपास घालिल्यानं तर दु सऱ्या भदिशी इतर मॉल्स बघायला
सुरुिात केली, मग दु बई माररन ह्या मस्त एररयामध्ये गेलो. समु द्रभकनाऱ्याचा िापर कसा करािा हे UAE ला नक्कीच
समजले आहे . भतथू न तुम्ही समुद्रात चक्कर मारू शकता. आपल्याकडच्या कोकण भकनारपट्टी भकती िाया जात आहे नै सभगकक संरक्षण आभण संस्कृतीच्या नािाखाली ! लास िेगसला गेल्यानं तर भतथले कभसनो आभण नाईट लाईफ बघून
डोके फीरलं ! भतथे ही लोक राहतात, समाज भतथे ही आहे ! मग हे सगळं आल्याने आपलं च समाज कसा बरबाद होईल,
भनदान िेगास सारखं नाही पण दु बई सारखा ब्लेंड तरी भारतात तयार करता येईल?
भतसऱ्या भदिशी सगळे महत्वाचे सोप्ट्स बघण्यात गेले, पुन्हा एकदा बुजक खभलफा जो 830 मीटर उं च आहे , 124 मजल्या
िरून तुम्ही पूणक दु बई शहर बघू शकता. दु बई मॉलमध्ये दु बई मत्स्यार्लय बघण्यासारखे आहे - त्यामध्ये तुम्ही शाककही
बघू शकता. स्कुबा डायभिंग बरोबरच त्यां चे िेगिेगळे कायकिम असतात. दु बईच्या इनकम मध्ये टु ररस्टचा िाटा का
आहे हे समजते!
त्याचबरोबर अटलक्तन्टस हॉटे ल (जे थे है प्पी न्यू इअर चे शू भटं ग झाले होते ) मधल्या िॉटर पाककचा अनु भि भयाण आहे .
बॉभलिूडिाले आपल्याला भकती मू खक बनितात हे प्रत्यक्ष दु बई बभघतल्यािर कळते. डे सटक सफारीचा अनु भि ही मस्त
आहे .
दु बईमध्ये जाऊन पैसे कमािणे हे जरी शक् असले तरी पैसे त्याच दे शात खचक करण्यासाठी सरकाने मस्त 'टर ॅ प' मां डला
आहे , कामगारां ना कजक काढायची सोप्पी व्ययस्था आहे त्यामुळे दु बईमध्ये कामासाठी गेलेल्या लोकां ना खरं च भकती
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'सेभिंग' पडत असेल हा प्रश् आहे . भारतीय कामगारां चे पासपोट्क स त्यां च्या कंपनीकडे असतात, त्यामु ळे अप्रत्यभक्षत
गळ्यात चैन असलेले गुलाम ह्या पेक्षा दु सरी तुलना इथल्या कामगाराची करणे काही िािगे नाही ठरणार!
लेखक: अभिनाश लोंढे - इभथयोभपया
मोबाईल: +251966215982
ईमेल: avi4u.iitkgp@gmail.com

(अचवनाश लोंढे हे बे धुंद र्ा मेहता पक्निचशंग हाऊस ने प्रकाचशत केलेल्या पु स्तकािे लेखक आहे त. ते सध्या
इचथर्ोचपर्ा र्ा दे शात कोका कोला कंपनीत मॅनेजर आहे त.)
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पुलिामा हल्ला- अक्षता भदिटे
सगळी कामे उरकून टीव्ही चालू केला. पुलिामा हल्ल्याची ची बातमी चालु होती. जशी बातमी कळली की पुलिामा
हल्ला झाला आहे शरीरातील रक्त उसळायला लागल. अभण फक्त माझच नाही तर प्रत्येक भारतीयां च रक्त उसळत
होत. डोक्ात फक्त एकच भिचार येत होता शहीद झालेल्या जिानां च्या कुटुं बाचे काय होणार?
दे शाचे जिान बॉडक र िर पहारे दे तात त्यामु ळेच तर आपण सुरभक्षत आहोत. ते ने हमी कतकव्यभनष्ठ असतात मग
कडकडती थं ड असो की रखरखते ऊन… आमी, ने व्ही आभण एअर फोसक मध्ये असलेला प्रत्येक सैभनक आपले कतकव्य
न भिसरता दे शासाठी प्राण दे ण्यासाठी 24 तास सज्ज असतो म्हणुनच तर दे शाला त्या प्रत्येक सैभनकां िर गिक आहे ..
पुलिामा हल्ल्यामध्ये शहीद झाले ल्या माझ्या बंधू जिानां ना माझी भािपूणक श्रद्धां जली..!
पुलिामा हल्ला - दे शाचे सैभनक बस मधुन श्रीनगरला जात होते. बस नं बर - HR49F0637 मध्ये जिळजिळ 42 सैभनक
श्रीनगर ला जात असताना जै श-ए-मु हिद. या संघटने च्या एक नालायक आतंकिादी आदील मु हिद याने एका फोर
व्हीलर मध्ये जिळ पास 300 Kg RDX ठे ऊन बस ला जोरात टक्कर मारली. टक्कर झाल्यामुळे RDX फुटला. त्याचा
आिाज जिळजिळ 10 KM पयंत ऐकु आला त्यािरून हा बॉम्ब स्फोट भकती भयािह होता त्याची कल्पना आपण
करू शकता…
या बॉम्बस्फोट च्या आधी नालायक आतंकिादी आदील मु हिद याने एक भचत्रभफत शे अर केली आहे . ही भचत्रभफत
पाभहल्यािर पाभकस्तान कुठल्या स्तराचा आहे आभण त्यां चे भिचार भकती खालच्या पातळीचे आहे त हे लक्षात येते. पाकचे
नापाक इरादे . माणुसकी अभजबात नाही यां च्याकडे . जगण्यासाठी आतंकिादी संघटनां चा आधार घेतात त्यां चे
पालनपोषण करतात. पूणक जग आतंकिादी संघटनां च्या भिरोधात असताना पाभकस्तान असा एकच दे श आहे की जो
आतंकिादाला पाभठं बा दे तो. पाभकस्तान पुलिामा हल्ल्याबद्दल पुरािे मागतो. 26 चा ताज हॉटे लमध्ये झाले ला
आतंकिादी हल्ला सगळ्यां च्या लक्षात आहे ना?
भकती पुरािे भदले तरी पण पाभकस्तानची “अळी भमळी गुप भचळी “ तोंडािर बोट आभण हाताची घडी… आता बस झाल…
ये नया भारत है … ये घुसकर भी मारे गा और घुसने पर भी मारे गा…….!
आतंकिादी संघटने चे पालन पोषण करणाऱ्या आभण आतंकिादी संघटने माफकत काक्तश्मरी लोकां ना भडकािून
त्यां च्याकडून आतंकिादी हल्ले करणाऱ्या पाभकस्तानला म्हणािे तरी काय मभतमं द की बुद्धीभ्रष्ट्? भनणकय तुमचा आहे .
पुलिामा हल्ल्यानं तर एअर स्टर ाईक झाली आठिते ना सगळ्यां ना? यामध्ये भारतीय एअर फोसकने पाभकस्तानात घुसून
आतंकिादी भठकाणां िर हमला करून आतंकिादी अड्डे उद् वस्त केले . ही एअर स्टर ाईक मध्यरात्री 3 िाजता
झाली..त्यात जिळजिळ 200 ते 300 आतंकिादी मारले गेले आहे त अशी बातमी न्यू ज चॅनेल द्वारे कळली. यानं तर
पाभकस्तानने जनतेच्या दबािाखाली येऊन एअर स्टर ाईक केली एअर स्टर ाईक मध्ये पाभकस्तानचे 3 युद्ध भिमानां नी
भारतात घुसून भमभलटर ी भठकाणां िर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला पण तो अपयशी ठरला कारण भिंग कमां डर अभभनं दन
सारखे जिान आपल्या दे शात आहे त आभण ते करोडो भारतीयां च्या सुरक्षे साठी बॉडक र िर सज्ज आहे त. भिंग कमां डर
अभभनं दन यां नी F16 या पाभकस्तानी युद्धभिमानािर हल्ला करून त्याला उवस्त केले पण दु दैिाने यामध्ये अभभनं दन
यां च्या युद्धभिमानाला दे खील हानी झाली.
‘अभभनं दन’ यां नी पॅराशू ट सभहत युद्धभिमानातून उडी मारली आभण िाऱ्याच्या प्रिाहामू ळे ते पाभकस्तानात गेले.
अभभनं दन यां ना माभहती नव्हते की ते पाभकस्तानात आले आहे त त्यां नी लोकां ना भिचारताच त्यां ना आपण पाभकस्तानात
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आलो आहोत याची जाणीि झाली. पाभकस्तानात आहोत हे कळताच िीरपुत्र भारताचा भसंह ‘अभभनं दन’ यां नी ‘भारत
माता की जय’ असे म्हणत भपस्तू ल काढू न हिेत फायर केले . त्यानं तर त्यां ना पाभकस्तानी भमभलटर ी द्वारा अटक केली.
पाभकस्तानने अभभनं दन यां ना मानभसक त्रास दे ऊन एक भचत्रभफत तयार केली. या भचत्रभफत मध्ये पाभकस्तान सैन्य खू प
चां गले आहे अभण मी प्रभाभित झालो आहे . असे खोटे क्तव्हडीओ इं टरने ट िर टाकून पाभकस्तान दशक िू तरी काय करु
इक्तच्छतो दे ि जाणे, पण जे व्हा भारताचा िीर ‘अभभनं दन’ भारतात आला तेव्हा लोक इतके आनं दी होते की त्यां ची
सकाळी पाच िाजल्या पासून िाट बघत होते. भारताची लढाई पाभकस्तानशी नसून भतथल्या आतंकिादी संघटने शी
आहे ..
(ही माभहती इं टरने ट ि काही न्यू ज चॅनेल िरुन एकभत्रत केली आहे .)
ले क्नखका: अक्षता भदिटे , बंगलोर
मोबाईल: 7483619155
ईमेल: adivate484@gmail.com
(लेक्नखका एका खासगी कंपनीत काम करतात)
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माहे रची चैत्रगौर - श्रे या गोभलिडे कर
चैत्र मभहना सुरु झाला की पाडव्यानं तर िेध लागायचे ते चैत्रगौरीच्या हळदीकुंकिाचे!
आमच्या लहानपणी तो एक छान आनं ददायी सोहळाच असायचा. पभहल्या भतजे ला दे िघरातली अन्नपूणाक छान घासून
पुसून स्वच्छ केले ल्या भपतळी झोपाळ्यािर भिराजमान व्हायची भतला मोगऱ्याचा गजरा, डाळ, पन्ह, क्तखरीचा नै िेद्य असा
सगळा थाट असायचा.
आजी सां गायची ही चैत्रगौर आता मभहनाभर म्हणजे अक्षयतृतीयेपयंत माहे री आले ली असते. भतला सगळं थंडगार द्यायचं
भतचं गोडकौतुक करायचं मग एखादा मं गळिार भकंिा शु ििार ठरिून हळदीकुंकिाचा भदिस ठरायचा. या भदिसाची
आम्ही अगदी आतुरतेने िाट पाहायचो , आदल्या भदिसापयंत गौरीपुढे ठे िायला लाडू,शे ि,चकली असे फराळाचे पदाथक
करण्याची आजीची आभण आईची गडबड असे. आमची नु सतीच लु डबुड...
मग दु सऱ्या भदिशी सकाळी लिकर उठून उन्हाच्या आत बायकां ना आमं त्रण द्यायचं काम आमच्याकडे असायचं. आमची
आजी कोणाकोणाला आमं त्रण द्यायचं हे इतक्ा छान पद्धतीने सां गायची की आमची ग्राम प्रदभक्षणा व्हायची.
गौरीपुढे आरास करण्यासाठी आजोबा, बाबा, भाऊ, मामा ही पुरुषमं डळी दे खील खू प उत्साहाने सहभागी
व्हायची.घरातली बाकं, पत्राचे डबे, पाट हे ठे िून दोन तीन पायऱ्या तयार करायच्या. त्यािर शाली, रं गीबेरंगी बेडशीट
अंथरूण त्या पायऱ्या तयार करायच्या. दोन्ही बाजू ला रं गीत साड्ां च्या कमानी सजायच्या. आं ब्याचे डहाळे आं ब्यासकट
आणले जायचे, द्राक्षां चे घड, कभलं गड कापून छान कमळं तयार करून ती गौरीपुढे ठे िली जायची.
गौरीचा मुखिटा स्टँ डिर ठे िून आजी छान साडी भतला ने सिायची. दाभगने , फुलां चे गजरे घालू न भतला सजिायची ही
उत्सिमू ती. . आभण झोपाळा मधील गौर भतच्यापुढे ठे िायची.
फराळाचे केले ले पदाथक आकषक क ररत्या मां डायचे हे सगळं झालं की आजीनं 40-50 िषां पासून जपून आभण जमिून
ठे िले ली खे ळणी, भचत्र काढायची हा आमचा सिाक त आनं दाचा भाग असायचा कारण ही खेळणी फक्त आत्ताच काढली
जायची एरिी ती माळ्यािरच असायची.
त्यात भकतीतरी जुन्या काचेच्या बाहुल्या, पक्षां च्या जोड्ा, हत्ती, मोर, कृष्ण आभण त्याच गोकुळ, गायी, घोडे काही मोत्यां नी
भिणले ल्या िस्तू , प्रत्येक िस्तू शी आजीची एक आठिण असायची. ती प्रत्येक िेळी सां गायची अशी मजा करत नाजू कपणे
आभण कलात्मक पद्धतीनं गौरीची आरास करायची. भतच्या पुढं छान रां गोळी काढायची कधी कधी ही रां गोळी पाण्यातली
असायची. म्हणजे पाण्यािर बुक्का भकंिा कोळशाची पूड टाकून त्यािर मग मी बदकाची रां गोळी काढायचे.
आजी आजोबां ना त्याच भकती कौतुक!!
ही आरास होईतोपयंत आईनं डाळ पन्ह तयार केलेलं असायचं, नं तर छान नटू न थटू न हे डाळ पन्ह ओले हरभरे गािातल्या
अंबाबाईच्या रामाच्या दे िळात जाऊन ठे िून यायचं.
मग सगळ्या बायका हळदी कुंकूिाला यायला लागायच्या. त्यां ना अत्तर लािणं, गुलाबपाणी, पन्ह डाळ दे णं आम्ही बभहणी
अगदी हौसेनं करायचो. मग सगळ्या बायका आरास चे तोंडभरून कौतुक करायच्या. ओघानं आमचंही कौतुक व्हायचं.
सगळ्या बायकां नी नाि घ्यायचं असा आग्रह आमच्या आजीचा असे आभण बायकाही छान छान उखाणे घ्यायच्या. यामध्ये
रात्रीचे 9 -10 कधी िाजायचे कळायचं नाही. मग पुरुष मं डळींना बोलािून हरभऱ्याची उसळ (त्यािेळची या उसळी ची
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चि पुन्हा यायची नाही( फराळाचे पदाथक , डाळ, पन्ह यािरच गप्पागोष्ट्ी करत जे िण व्हायचं. असा हा हळदीकुंकिाचा
भदिस छान साजरा व्हायचा.
रात्री आरास उतरिताना मात्र एक हुरहूर िाटायची. पुढल्या िषीच्या हळदी कुंकिाच्या भदिसाची प्रतीक्षा असायची.
आजही हे सगळं भलभहताना तो सगळा सोहळा डोळ्यासमोर उभा राहतोय. आजही आईकडे गेलो की अशीच आरास
करण्याचा प्रयत्न करतो आभण या आठिणी पुन्हा पुन्हा जागितो. हा आनं द सोहळा अनु भितो.
ले क्नखका: श्रे या गोभलिडे कर, सातारा
ईमे ल: shreyagoliwadekar10319@gmail.com
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रजोभनिृती - अभभलाषा दे शपां डे
स्त्रीमध्ये जेव्हा माभसक पाळी येणे पूणकपणे बंद होते. त्या अिस्थे ला ‘रजोभनिृती’ म्हणतात. रजोभनिृती ही एक प्रत्येक
स्त्रीमध्ये ठराभिक काळानं तर साधारणपणे ४० ते ५५ ियादरम्यान येणारी एक सामान्य अिस्था आहे . या अिस्थे मध्ये
स्त्रीच्या प्रजनन अियिामध्ये क्षीणता येण्यास सुरूिात होते. शरीरात हामोनल पररितकन होते ि त्यामू ळे माभसक स्राि
पूणकपणे बंद होण्यास सुरूिात होते. रजोभनिृती चाभळशीनं तर प्रामु ख्याने आले ली आढळते. रजोभनिृती काळाचे
सरासरी िय हे ४७ िषक इतके आहे . जर ियाच्या ४०शी पूिीच आल्यास त्या भिकृतीस 'अकाली रजोभनिृती '
(precocious Menopause) असे म्हणतात. ियाच्या ५५ व्या िषाक नंतर जर रजोभनिृती झाल्यास त्या भिकृतीस 'भिलं भबत
रजोभनिृती'- (Delayed Menopause)असे म्हणतात.
लक्षणेाः शारररीक,मानभसक ि भािभनक स्तरािर रजोभनिृतीत खालील लक्षणे उत्पन्न होतात.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

शारररीक थकिा जाणिणे.
अंगदु खी, डोके दु खणे, कंबर ि सां ध्याच्या भठकाणी िेदना होणे.
भचडभचड होणे.
अनु त्साह आळस येणे.
त्वचा कोरडी होणे.
हाडे भठसूळ होणे.
छातीत धडधडणे.
झोप न लागणे.
भू क मं दािणे.

कोणती काळजी घ्यािी ?
•
•
•
•
•
•
•
•

रजोभनिृतीमध्ये आहाराकडे भिशे ष लक्ष दे णे.
या अिस्थे त हाडे भठसूळ होण्याचे प्रमाण िाढते. त्यामू ळे आहारात कॅक्तल्ह्शयमयुक्त पदाथाक चा समािेश करािा.
सकाळ- संध्याकाळ भफराियास जािे.
मानभसक ताण, तणािापासून दू र रहािे. यासाठी प्राणायाम, ध्यानधारणा करािी.
आपल्या आिडीचा छं द जोपासािा.
भिभिध पुस्तके,कादं बऱ्या िाचाव्यात.
अध्यात्माची ओढ लािून घ्यािी.
सिाक त महत्त्वाचे रजोभनिृतीची भभती मनातून काढू न टाकािी.

लेक्नखका: अभभलाषा दे शपां डे , डोंभबिली, मुं बई
मोबाईल: 7045948961
ईमेल: abhilashardeshpande@gmail.com
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छत्री भदसर्लीच पाभहजे - भरत उपासनी
(हा ले ख एक नाट्यछटा आहे )
मं डळी, यािषीचा उन्हाळा एकंदर भयानकच होता म्हणायचा! थोडं तीन-चार मभहने मागे जाऊन पाहा म्हणजे र्लक्षात
येईर्ल र्लगेच! आं तरराष्ट्रीय भकतीचा उन्हाळा होता महाराजा! िैताग होता नु सता िैताग! काय ती पाण्याची टं चाई...काय ते
भिजे चे ने मकं प्रचंड उकाड्ात गायब होऊन जाणं...काय तो घामाचा भचकभचकाट.झाड,भचमण्या,पिु पक्षी,माणसं सगळी
किी स्तब्ध आभण भन:िब्द! भसने मागृहात जाऊन बसािं तर भतथे ही तोच उकाड्ाचा िैताग! इतके र्लोक प्राणिायू घेतात
आभण कबक िायू सोडतात! मग होतं काय भसने मा गृहात प्राणिायू कमी कबक िायू जास्त,मग जास्त जीि घाबरतो!
पाण्यात डु ं बून बसािं तर पाणी सुद्धा नाही. पंखा काय गरम हिा सोडत होते अिा िैतागात एक भमत्र आर्ला आभण म्हणार्ला
भमत्रा,मी तैिानहून एक निीन छत्री आणर्ली आहे घेणार का?
आधीचा हा उन्हाळ्याचा उर्ल्हास आभण त्यात छत्री भिकत घेण्याचा फार्ल्गुन मास ! इम्पोटे ड िस्तू भतचे आकषक ण जास्त!
त्यात हा भमत्र कनपटीर्ला बसर्लेर्ला! म्हटर्लं, आण बाबा आण छत्री ! आता तुम्ही म्हणार्ल या छत्रीत भििे ष ते काय?
सां गतो सगळं काही सां गतो सां गतो ऐका. अरे काय सुपीररयर चकाकता चंदेरी कपडा आहे महाराजा! तबीयत खुि
होऊन जाईर्ल खु ि! कपड्ात स्वताःचा चेहरा पाहून घ्यार्ल इतकी पारदिक कता इतकी तर्लमता आभण इतका मऊ
मु र्लायम कपडा आहे महाराजा! इतका तर्लम रे िमी स्पिक आहे ह्या छत्रीच्या कापडाचा ! हात भफरिार्ल तर हातच भफरित
रहार्ल! माझ्या सौंदयाक चं रहस्य ‘भर्ल..री र्ल..’असं म्हणत साबणाच्या फेसात डु ं बणाऱ्या मधाळ डोळ्याच्या भसने नटी पेक्षाही
जास्त मुर्लायम असा स्पिक आहे माझ्या ह्या छत्रीच्या कापडाचा!
अजू न सां गतो ऐका, फक्त एिढं च नाही पां ढऱ्यािु भ्र फायबरच्या पारदिक क दां डीची ही छत्री आभण त्या फायबरच्या आत
तळािी आभण िर टोकािी अंतगकत सुंदर भिजे चे भदिे छत्रीच्या दां डी जिळचं हे बटन दाबर्लं की र्लाईट र्लागर्लाच पाभहजे!
िा..िा...िा महाराजा, अिा या प्रचंड उन्हाच्या धुमश्चिीत सुद्धा तैिानची ही छत्री सुखािून गेर्ली हो! आभण बस मनािी
एक पक्कं ठरिर्लं की येनकेन प्रकारे माझी छत्री र्लोकां ना भदसर्लीच पाभहजे ! भदसर्लीच पाहीजे !
मग काय त्यासाठी पािसाची िाट पाहत बसर्लो सगळी उन्हाळ्याची कटकट संपर्ली एकदाची आभण असा धो-धो बरसर्ला
पाऊस की भिचारता सोय नाही! "डोळे भरून पाभहर्ला, असा पभहर्ला पाऊस, मनातर्ल्या कभितां चा, गाि झार्ला ग बेहोि!"
असं एका कभितेत म्हटर्लेर्लं आहे ! असा छान कभितेसारखा पाऊस पडर्ला! बरसर्ला धो-धो बरसर्ला! मग काय भिचारता?
जं गर्ली भचत्रपटातर्ल्या या ििी कपूर सारखी या $$$ हू $$$. ......या $$$ हू $$$ अिी एक जोरदार आरोळी घरातच
स्वताःिीच ठोकर्ली आभण भनघार्लो की छत्री घेऊन बाहे र! कारण आपर्ला भनधाक रच होता ना की छत्री भदसर्लीच पाभहजे !

भनघार्लो छत्री घेऊन बाहे र! बरसात मे ... ताक भधना भधन....ताक भधना धीन! अिा थाटात भनघार्लो की जणू काही, आगे
पीछे हमारे सरदार, यहॅ ां के हम है राजकुमार$$$! असा रुबाब असा आिेि अिी िान, की बघणाऱ्याने बघतच रहािं!
िेळ संध्याकाळची....मस्त पाऊस पडर्लेर्ला आहे .....भचत्रपटासारखं .... सुंदर कभितेसारखं िातािरण भनमाक ण झार्लेर्लं
आहे .... आभण राजकुमाराच्या थाटात ही तैिानची छत्री घेऊन मी भनघार्लो आहे ! एकटाच नाही भनघार्लो! मर्ला माझ्या
छत्रीचं प्रदिकन करायचं होतं! म्हणून मग एका भमत्रार्ला बरोबर घेतर्लं! कोपऱ्यािरच्या एका इराण्याच्या टपरीिर सुंदर
गरमागरम िाफाळते दोन चहा र्लागोपाठ मी ही घेतर्ले आभण भमत्रार्लाही पाजर्ले आभण भनघार्लो भफरायर्ला! आगे पीछे
हमारे सरदार यहॅ ां के हम है राजकुमार! छत्री भदसर्लीच पाभहजे ना सगळ्यां ना म्हणून भनघार्लो भफरायर्ला!
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थोडा अंधार पडर्ला.....छत्रीच बटन दाबर्लं....छत्रीतर्ला र्लाईट र्लागर्ला....! चंदेरी प्रकाि चमकर्ला...! आश्चयाक ने भमत्रच
काय, पण भोितार्लची सगळी येणारी जाणारी रस्त्यािरची मंडळीसुद्धा जागच्या जागी स्तब्ध झार्ली महाराजा! प्रत्येक जण
भिचारू र्लागर्ला कुठून आणर्ली? केव्हा आणर्ली? केिढ्यार्ला आणर्ली? छान आहे , सुंदर आहे , अप्रभतम आहे मग मी
सगळ्यां च्या प्रश्नां ना एका िेगळ्याच थाटात उत्तर दे ऊ र्लागर्लो..... जणू काही पत्रकार माझ्या सभोितार्ली उभे आहे त ते
मर्ला प्रश्न भिचारत आहे आभण मी एखाद्या सेभर्लभब्रटीसारखा त्यां च्या प्रश्नां ना उत्तर दे त आहे .... दू रदिक न बातम्यां साठी
मी स्वताः खू दपसंत तळिाडकर..... आजच्या िाताक पत्रात इतकच....पुन्हा भे टू या......आमच्या पुढीर्ल िाताक पत्रात
मध्यरात्री एक िाजता....तोपयंत नमस्कार...! अिा थाटात...अिा थाटात माझं छत्री प्रदिकन चार्लू होतं....! गिाक ने छाती
फुर्लून गेर्ली होती...! हरभऱ्याच्या झाडािर चढू न मी अगदी खु िीत गाजरे खात होतो....! खू प आनं दी झार्लो होतो कारण
छत्री भदसर्ली पाभहजे ना महाराजा!
मग काय मी जास्तच छाती फुगिून अगदी आत्मभिश्िासाने भमत्राबरोबर रस्त्याने चार्लू र्लागर्लो...!
र्लोक कुतूहर्लाने प्रश्न भिचारत होते आभण मी उत्तर दे त होतो! माझा आतर्ला आिाज मर्ला सां गत होता बच्चमजी,
र्लोकां च्या प्रश्नां ची उत्तरे दे त जा.....थाटात चार्लत रहा... कारण येनकेनप्रकारे र्लोकां ना आपर्ली छत्री भदसर्लीच पाभहजे ना
महाराजा...! आगे पीछे हमारे सरदार और इस छत्री के हम है राजकुमार....अहो पहात काय राभहर्लात माझ्याकडे नु सते?
छत्रीकडे बघा, माझ्या छत्रीकडे कारण तुम्हार्ला माझ्यापेक्षा सुद्धा जास्त प्रमाणात माझी छत्री भदसर्लीच पाभहजे ....!
ले खक: भरत उपासनी
ईमेल: br1957u@gmail.com
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कथा: अद्वै त - सभिता कारं जकर
(मे 2019 मध्ये नवी मुंबई साचहत् पररषदे च्या वतीने आर्ोचजत केले ल् र्ा कथा स्पधे त चितीर् क्रमांक चमळाले ली
ही कथा आहे .)
जु ई ,आिरलं का?आज लिकर जायचंय ना कॉर्लेजर्ला...आईचा आिाज ऐकून जु ई पळतच भकचनमधे आली...
"आई,दे लिकर मला ब्रेकफास्ट...मला पभहलं ले क्चर अटें ड करायचंय गं"..
आईने पटकन थाभलपीठ लोणचं दही आभण ठे चा..असा झक्कास बेत जु ईपुढे ठे िला...
भिश्वसम्राज्ञीच्या थाटात जु ईने आपल्या दोन्ही तळहातां िर चेहरा ठे िून डोळे मोठे आभण ओठां चा चंबू केला...
"आई..आई..माझी फेिरीट आई...म्हणूनच तू मला आिडतेस गं!"
मग असंच आईचं कौतुक करत लाडीगोडी लाित जु ईनं बेत फस्त केला. .गडबडीनं सॅक पाठीिर टाकली..आईच्या
गळ्यात पडली आभण हलकेच आईच्या गालािर आपले ओठ टे किले आभण पळाली..
घाई करू नको गं..गाडी सािकाश चालि. .आभण िेळेिर घरी ये गं. ..
आईच्या या सूचनां चा एका हाताने क्तस्वकार करत जु ई भु र्ककन भनघून गेली...
आई बराच िेळ ती गेली त्या भदशे ला बघत राभहली.....
जु ई..सुरेश आभण सुमन या दां पत्याची अने क निसाने झालेली एकुलती एक मु लगी..खू प दे खणी नसली तरी नाकीडोळी
नीटस..प्रमाणबद्ध बां धा..लां बसडक केस..सािळी जुई बोलू लागली की मोत्याची माळ भनसटू न मोती घरं गळू लागले त
असा भास व्हािा इतकी लाघिी...
नायशास्त्रात बी.ए.च्या शे िटच्या िषाक त भशकणारी. .
आपली ही गोड पोरगी सतत आपल्या नजरे समोर असािी असंच सुमनताईंना िाटायचं..िां झपणाच्या सगळ्या िेदना
त्यां नी साभहल्या होत्या ना..
सुरेशराि सरकारी खात्यात िगक१ चे अभधकारी..आपल्या मुलीला हिं तसं जगता यािं एिढीच त्यां ची इच्छा..त्यामुळेच
जु ईच्या आिडीनु सार भतनं हा अभ्यासिम भनिडलेला.. नायशास्त्रात जु ई चमकदार कामभगरीही करू लागली
होती..एकाहून एक सरस अशा संधी भतला अभभनयक्षेत्रात खु णाित होत्या..
भतचं कॉर्लेज..नाटकां च्या तालमी..िक्तृत्व स्पधाक ..िादभििाद स्पधाक अशा अने क उपिमां मुळे भतची घरी येण्याची िेळ
काही ठरले ली नसायची.
सुमनताई याबाबत काळजी व्यक्त करायच्या..पण सुरेशराि मात्र ठाम...आपण चां गले संस्कार भदले त भतला. .भतचं
पाऊल कधीच िाकडं पडणार नाही..असं म्हणून ते सुमनताईना शां त करायचे..तशी सुमनताईनाही खात्री होतीच..पण
आईचं काळीज ना...
जु ई कॉर्लेज मध्ये पोचली.. त्या पररसरातच इं भजभनअरींग..मे भडकल..कॉमसक आटक स्. अशी सगळी कॉर्लेजे स होती..
गेटिरच भतला भतच्या ग्रुपमधले भमत्रमै भत्रणी भे टले ..पाभकंगमधे गाडी पाकक करून जु ई त्यां च्यात
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भमसळली..गप्पा..चेष्ट्ामस्करी करत सगळे ले क्चर हॉर्लकडे पोहोचले ..ती भतच्या ने हमीच्या जागी बसली..बेंच िर एक
पाकीट भतला भदसलं .त्यािर भतचं नाि होतं..ती चमकली..पाकीटािर प्रेषकाचं नाि नव्हतं
मला कोण इथं पत्र पाठिणार?असं म्हणत जु ईनं ते पाकीट फोडलं ..आत एक पत्र होतं...त्यािरचा मजकूर असा...

भप्रय जु ई,
आज भपिळ्या सलिार सूटमध्ये छान भदसतेयस!!आभण एिढे लां बसडक केस मोकळे का सोडतेस?
तुझा चाहता...
खाली नाि नव्हतं..सही नव्हती..पाभकटािरही काहीच भलभहलेलं नव्हतं..ती भिचारात गढू न गेली..त्याभदिशी भतचं लक्ष
कशातच लागलं नाही...
जु ई घरी आली..आईला सां गािं का नको या पत्राबद्दल?या भद्वधा मनाःक्तस्थतीत ती होती..पण ठोस काही कळल्याभशिाय
आईकडे बोलायला नको..असं ठरिून ती झोपली...
दु स-या भदिशी ती पुन्हा कॉर्लेज मध्ये गेली..पुन्हा पत्र..

भप्रय जु ई..
घाबरू नको..तुला त्रास होईल , तुझी बदनामी होईल असं मी काहीच िागणार नाही..
मला तू खू प आिडतेस..तुझा अभभनय..तुझी भाषणं मला खूप आिडतात. .
पण समोर यायचं धाडस नाहीए गं. .
तुझा चाहता..
जु ईला आता काय करािे कळे ना..कुणाला सां गािं की नको...ती गोंधळू न गेलेली..
पत्रां चा हा भसलभसला असाच चालू राभहला..
त्या पत्रां मध्ये कधीही िाईट , अश्लील..मुलगी म्हणून भतचा अपमान होईल असा कोणताही शब्द िापरला गेला
नव्हता..उलट भतच्याबद्दल आभण समस्त स्त्री जातीबद्दल सन्मान च व्यक्त होत होता. .
कधी एखादी छानशी कभिता यायची पत्रामध्ये..कधी छानसं भचत्र...
पत्रले खकाबद्दल काहीही माभहती नसताना आता जु ईला त्याच्याबद्दल आदर िाटू लागला.. तो एक उत्तम भचत्रकार आभण
संिेदनशील किी आहे हे भतनं चां गलं च ओळखलं होतं...हळू हळू त्याच्या प्रेमात आपण पडलो आहोत अशी जाणीि
भतला होऊ लागली..खू प खु श व्हायची ती त्याच्या कभितां िर...भचत्रां िर..आभण स्वताःिरही..
फक्त तो स्वताःबद्द्ल काहीच बोलत नव्हता आभण त्याच्यापयंत पोहोचण्याचा कोणता मागकही भतच्याकडे
नव्हता..त्यामु ळेच ती खट् टू व्हायची..भचडायची स्वताःिरच...तरीही मनानं ती त्याचीच झाली होती..
जात्याच गुणिान असलेल्या जुईला त्याने भतच्या केले ल्या स्तु तीमु ळे आत्मभिश्वास आला होता..स्वताःिर ती मनापासून
प्रेम करू लागली होती आभण हे भतच्या सगळ्या उपिमात भदसू लागलेलं.. कॉर्लेजमध्ये.. घरात.. नायक्षे त्रात भतचं
कौतुक होऊ लागले लं..
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भतला िाटायचं.. हे सगळं त्याच्यासोबत शे अर करािं..पण ते ती करू शकत नव्हती..
एव्हाना भतच्या भमत्रमै भत्रणीना या भननािी पत्राबद्दल समजलं होतं. .पण ते सगळे भतला भचडिू लागले ..सगळ्यां नीच ही
गोष्ट् गमतीत घेतली..
ती मात्र आता भसरीयस होऊ लागली...पण आईिभडलां ना सां गणं भतला जमे ना...
यथािकाश भतचं भशक्षण संपलं ..जिळच्याच नात्यातल्या एका चां गल्या मुलाचं स्थळ भतला सां गून आलं ..
ती सुरूिातीला तयारच होत नव्हती. .पण सगळ्या बाजू नी जुळतंय तर नाही का म्हणायचं?या आईिभडलां च्या प्रश्ाला
ती उत्तर दे ऊ शकली नाही...आभण भिशे ष म्हणजे घरात या स्थळाचा भिषय सुरू होताच पत्र येणं ही बंद झालं होतं..
याचं भतला खू प निल िाटत होतं...पण इलाज नव्हताच..
अखे र भतनं भहं मत करून एके रात्री ही गोष्ट् आईला सां भगतली..सुमनताईच्या काळजात धि् झालं ..त्यां नी काहीबाही
कारणं सां गत ह्या स्थळाचा भिषय पुढे ढकलला...सुरेशरािही चिािले ...पण त्यां नी जु ईला िेळ द्यायचं ठरिलं ..
सुमनताईंनी त्यां च्यापरीनं पत्रलेखकाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला..पण छे ...
मु लाकडील लोकही िेगिेगळ्या प्रकारे सुरेशरािां ना भिचारत होतेच..पुढची बोलणी कधी करायची िगैरे..
शे िटी सुमनताईंना ले कीची समजू त काढली. या मु लात नाकारण्यासारखं काहीच नव्हतं.. सगळं च कसं छान
होतं..भशिाय जु ईला नायक्षे त्रात कररयर करण्याला तेजससह त्याच्या घरच्यां चा भबलकुल भिरोध नव्हता..उलट
कौतुकच जास्त होतं..
जु ईने ही नाईलाजाने होकार भदला..
जु ई आभण रुबाबदार तेजसचा साखरपुडा झाला..लग्नाचा मु हूतक सहा मभहन्यानं तरचा काढला..सुरेशराि साशं क
होतेच..भशिाय ज्यां ना आयुष्य एकत्र काढायचंय त्यां ची मनं जुळायला हिीत..त्यासाठी त्यां ना िेळ भमळायला हिा..असं
त्यां चं म्हणणं होतं..म्हणूनच सहा मभहन्यानं तरचा मु हूतक..
जु ई आभण तेजस.. अगदी अनुरूप जोडी आहे असं सगळे च म्हणत होते..दोन्हीकडचे नातेिाईक जाम खु श होते..
सुरेशरािही आपल्या लाडक्ा ले कीचं लग्न धूमधडाक्ात लािून दे णार होते...

इकडे दोघां नी एकमे कां ना जाणून घेणं सुरू होतं..नािाप्रमाणेच तेजस तेजस्वी होता..कतृकत्विान होता..पैशाला काहीच
कमी नव्हती..तेजसचा बंगलाही खू प मोठा होता..आईिडील दोघंही सरकारी खात्यात भनिृत्त झाले ले. तेजसचा एक
छोटा भाऊ होता नु कताच डा्ॅक्टर झालेला..इं टनक भशप करत होता..म्हणजे कुटुं बात तेजसिर फारशी काही
जबाबदारी नव्हतीच..
सुमनताई आभण सुरेशराि दोघंही आपल्या ले कीच्या या दृष्ट् लागािी अशा सुखाकडे पाहून भनभश्चं त मनाने लग्नाची
जोरदार तयारी करत होते..
हळू हळू जु ईला तेजस आिडू लागला..ती भतच्या अनाभमक चाहत्याला भिसरू लागली...
अखे र तो भदिस उजाडला..
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अगदी शे िटच्या घडीला काहीतरी चुकतंय असं िाटत असतानाही जु ई बोहल्यािर चढली
सगळ्या नातेिाईकां नी तोंडात बोटं घातली..असा जुई-तेजसचा लग्न सोहळा पार पडला..कशाचीही कमतरता त्या
सोहळ्यात नव्हती..
अत्यंत जड मनानं सुमनताई आभण सुरेशरािां नी आपल्या लेकीची सासरी पाठिणी केली..
जु ईचं सासरी धडाक्ात स्वागत झालं ..भतच्या मािस नणंदेनं दारातच भतला अडिलं ..
उखाणा घेताना जु ई खू प लाजली..भतच्या त्या मोहक भदसण्यािर..गोड बोलण्यािर मं डळी जाम खु श होती...तेजसच्या
नजरे तलं भतच्याबद्दलचं कौतुक आभण प्रेम ओसंडून िाहत होतं..
भििाहानं तरचे सगळे भिधी अगदी हसतखे ळत पार पडले ..
तेजसच्या आईने दोघां ची दृष्ट् काढली आभण सगळे झोपायला गेले..जु ई भतच्या मािस नणंदेजिळ झोपली...झोपताना
भतला भतच्या आईबाबां ची खू प आठिण आली..भतनं आईबाबां ना लॅण्डलाइनिरून फोन केला..ते दोघंही ले कीचा
आिाज ऐकण्यासाठी आतुर झाले ले..
जु ईला भतचं घर खू प आिडल्याचं ऐकून दोघां नीही आपला भनणकय योग्य ठरला म्हणून सुस्कारा सोडला...
शां त समाधानी मनाने ते झोपी गेले..
तेजस आभण जु ईही भभिष्याची गोड-गुलाबी स्वप्नं रं गित झोपी गेले...
आज सगळे अंमळ उशीराच उठले ...कालच्या धािपळीनं सगळे च थकलेले होते..हसत खेळत सिां चा भदिस सुरू
झाला..सगळे खू प खु श होते...
जु ई उठली..भकचनमधे आली . .सासूबाईनी सगळ्यां साठी चहा ठे िले ला पाहून ती िरमली...पटकन पुढे होत
म्हणाली..."आई, मला नाही का हाक मारायची?मला जागच नाही आली हो..."
तेजसच्या आई म्हणाल्या..."अगं चालायचंच..तू आत्तापासून कशाला काम करतेस?
अगं मजा करायचे भदिस आहेत तुमचे....परत आहे च ची रहाटगाडगे...."
ती हसली.. तेिढ्यात टे बलािरचा फोन खणखणला...नीरजने ..तेजसच्या धाकया भािाने तो फोन उचलला..
"गुड मॉभनं ग, नीरज बोलतोय.."
ओह..दे तोच हं ..असं म्हणून त्याने जु ईला फोन घेण्याची खू ण केली..
नीरजचं भतला. .िभहनी तुझा फोन आहे . असं न म्हणणं भतला खटकतं होतं पण भतनं दु लकक्ष केलं.
जु ईनं ओळखलं ..बाबाच असणार...
ती धाितच फोन कडे गेली..भतचं धािणं पाहून सगळे हसू लागले
ती लाजली...बाबां शी पोटभर बोलल्यािर ती आईशीही बोलली...
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कल्याणी..जु ईची नणंद खयाळपणे म्हणाली.."िभहनी अगं बास गं आता आईबाबां शी बोलणं....आम्हाला भू क
लागलीय..आज तुझ्या आभण दादाच्या आिडीचा बेत करायचाय नाश्त्त्याला.."
जु ई..आईला म्हणाली.."आई मी खु श आहे ..आता मी तुझ्यासोबत नं तर बोलते...आता फोन ठे िू.?"
सुमनताईंना खरं तर जु ईशी खूप बोलायचं होतं..पण आता ती सासरी खुश आहे हसतेय खेळतेय हे ऐकून त्या
सुखािल्या...
जु ई पटकन भकचनमधे गेली...सासूबाईनी चहा गाळला होता..भतने कपबश्या टर े मध्ये ठे िल्या आभण ती हॉर्लमध्ये
आली..सगळ्यां ना चहा भदला...सगळ्यात शे िटी ती तेजसकडे िळली...त्याला चहा दे ताना भतची नजर टे बलिर
पडले ल्या पाभकटािर पडली...क्षणभर ती चपापली..भतला भननािी पत्रं आठिली..त्यातला मजकूर आठिला..ती
शहारली..पण त्याचक्षणी तो भिचार भतने झटकला...
तेजस भतच्याकडे एकटक पहात होता...त्याच्याकडे पाहून भतने नजर िळिली आभण...आभण भतचं लक्ष तेजसशेजारी
बसले ल्या नीरजकडे गेलं..तोही भतच्याचकडे पाहत होता..पाकीट पाहून भतचं चपापणं त्याच्या नजरे नं भटपलं होतं . ..
त्याच्या नजरे तलं िेगळे पण पाहून ती पुन्हा चपापली...
भतच्या मनात प्रचंड खळबळ माजली...ती आत भनघून गेली...
सगळे हसतखे ळत गप्पा मारत असताना जु ईच्या सासरे बुिां नी भतला हाक मारली आभण सगळ्यां सोबत तूही बस असं ते
म्हणाले ...
ती संकोचून खु चीत बसली..
कल्याणी भतच्या दादािभहनीची खू प चेष्ट्ा मस्करी करत होती...
सगळे हसत क्तखदळत असताना अंगणातून.... तेजस... तेजस.. अशा हाका ऐकू आल्या
कमलाकर..म्हणजे तेजसचे िडील क्तखडकीत गेले..त्यां नी क्तखडकीतून डोकािून पाभहलं तर तेजसचे काही भमत्र
सायकली घेऊन सायकल सफरीसाठी तयार होऊन उभे होते..
कमलाकर म्हणाले .."अरे ..तुम्ही या भफरून..तेजस काही येणार नाही..आता पभहल्यासारखा तो ररकामाही नाही..लग्न
झालं य त्याचं.."
मु लं म्हणाली.."काका,प्लीज एकच तास. .पाठिा ना त्याला"
तेजस उठून जाऊ लागला..तेिढ्यात त्याची आत्या त्याला अडित म्हणाली.."अरे , कुठं भनघालास?अजून अंगाची हळद
नाही भनघाली तुझ्या!"
इकडे मु लं. .तेजस तेजस. .असं ओरडत होती..
कमलाकर म्हणाले .."मु लां नो..आज तेजसचं ररसेप्प्शन आहे ..सूनबाईचं स्वागत करायचंय..भनमं त्रणं करायचीत...तुम्ही
भनघा बघू" . ..
तेजसनं सुिणकमध्य काढला...
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तो उठला सगळ्यां ना उद्दे शून तो म्हणाला..."मी बाहे र जात नाही कुठे ...भमत्र बाहे र उभे आहेत रस्त्याच्या पभलकडे ..मी
भे टून येतो फक्त"
याला सिां नी परिानगी भदली.. आई म्हणाली.."बाळा,लिकर ये हं "..
"हो गं, आई "...असं म्हणत त्याने एक भतरका कटाक्ष जु ईकडे टाकला..नजरे नं च भतला "आलोच थोड्ािेळाने "असं
सां भगतलं .. भतनं ही नजरे नं च लिकर ये असं खु णािलं ...
तेजस बाहे र पडला..जु ईनं कपबश्या उचलू न टर े मध्ये ठे िल्या..टर े घेऊन ती भकचनकडे िळली...
भकचनच्या चौकटीतला छोटा उं बरा भतच्या लक्षात आला नाही..ती ठे चकळली . .कपबश्या हातातून पडल्या आभण
खळ्ळकन् फुटल्या...
भततक्ात...
बाहे रून एक जोरात भकंकाळी ऐकू आली. .धडाम् असा मोठ्ठा आिाज झाला...धरणीकंप व्हािा इतका
मोठा...पाठोपाठ. .तेजssस..अशा भकंकाळ्यानी आभाळ फाटलं ...
घरातले सगळे बाहे र धाित गेले..
अंगणापासून सात आठ फुटािरच हमरस्ता होता..भतथलं दृश्य पाहून एकच हलकल्लोळ माजला...
जु ईही आपली साडी सािरत पळत बाहे र आली..तोिर बरीच गदी जमली होती. .गदीला बाजूला सारत ती पुढे आली
आभण...समोरचे दृश्य पाहून ती एकदम पुतळाच झाली...
एका टर कने तेजसला ठोकरले होते..तो रक्ताच्या थारोळ्यात पडले ला..भतथला आिोश कानठळ्या बसिणारा होता...
होत्याचं नव्हतं झालं होतं...
एका क्षणात जु ईची अिघी दु भनया उद् वस्त झाली होती..
सगळे सोपस्कार पार पडले ...
कुणीही काहीही बोलत नव्हते.
हे सगळं घडिून आणण्यात भनयतीचं काय प्रयोजन आहे ..हे च कुणाला कळत नव्हतं..
जु ईच्या आईला ही घटना समजल्यापासून ती बेशुद्धच होती...
जु ईच्या तोंडून अजू न एकही पुसटशीही िेदना बाहे र पडली नव्हती...
भतची समजू त कशी घालािी..हेच कुणाला समजे नासं झालं ..
सुरेशराि आभण कमलाकर हतबुद्ध होऊन बसले होते..
दू रिरून ररसेप्प्शनसाठी आलेले नातेिाईक समोरचं दृश्य पाहून हळहळत होते..
सां त्वनासाठी शब्दच गोठले होते...
सुरेशराि जु ईला डॉक्टर कडे घेऊन गेले होते..
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भतला आिश्यक ती औषधे भदली ती सुरेशरािां नी खरे दी केली..आभण घरी आले ..
सुमनताई सािरल्या होत्या...
त्या अंगणातच सुरेशरािां ना म्हणाल्या.."अहो..आपण जु ईला घरी घेऊन जाऊ..इथे भतला कुणी ना कुणी दोष दे णारच"
हे ऐकून जिळच उभे असले ले कमलाकर खड्ा आिाजात बोलले .."जु ई आमची आहे आता...ती कुठे ही जाणार
नाही..भतला कसलं ही दु :ख आता आम्ही दे णार नाही..भतचं सुख ही आमची जबाबदारी.."
सुमनताई आभण सुरेशराि यापुढे काही बोलू शकले च नाहीत..
कायक उरकलं .. जु ई हळू हळू भानािर येऊ लागली होती..
नातेिाईक भनघू लागले ..तोच कमलाकर पुढे आले ...
" तुमच्या सिां समोर आत्ताच मला काही बोलायचं आहे ..तुम्ही कुणीही जाऊ नका...मी काही भनणकय घेतलाय..तो मला
तुम्हाला सां गायचाय"..
सगळे बसले ..सुमनताई सुरेशराि तेजसच्या आई..सगळे आ िासून कमलाकरां कडे पाहत होते..
ते काय बोलतात..याकडे सिां चे लक्ष लागले .. जु ईला समोर बसिलं .. नीरजही होताच..
कमलाकर बोलू लागले ..
"मी घेतले ला भनणकय तुम्हाला पटे ल की नाही..माभहत नाही..पण..मी ते धाडस करणार आहे ..आज जे जु ईच्या बाबतीत
झालं य ते माझ्या मुलीच्या बाबत झालं असतं तर? तरीही मी असाच भनणकय घेतला असता...
मी जु ईला सून म्हणून या घरात आणलं ... दु दैिाने नको ते घडलं ..यात आपल्या कुणाचाच कसलाच दोष नाही..पण मग
त्या मु लीनं आपलं आयुष्य याच दु ाःखात घालिायचं का? . .हे मला अभजबातच मान्य नाही...
मी कालच नीरजशी बोललोय..नीरज खू प धीराचा आभण गुणी मु लगा आहे आभण त्याचा आम्हाला खू प अभभमान
िाटतो..मी ठरिलं य.. उद्याच जुईचं आभण नीरजचं लग्न लािून द्यायचं.."
समोर बसलेल्या प्रत्येकासाठी हा मोठा धक्का होता..
सुरेशराि तर धाय मोकलू न रडू लागले ..काय प्रभतभिया द्यािी..हे कुणालाच कळे ना...
कुजबुज सुरु झाली..पण कमलाकर ठाम होते..ज्यां ना पटलं नाही ते काही नातेिाईक उठून गेले..
तेजसची आत्या म्हणाली.."दादा, पण या सगळ्यात जु ईचं मत भिचारात घेतलं स का?"
कमलाकर जु ईजिळ गेले..भतच्या पाठीिर हात ठे िून त्यां नी भतला जिळ घेतलं ..आपल्या बाबां च्या कुशीत भशरािं
इतक्ा सहजपणे ती त्यां च्या कुशीत भशरली आभण हमसून हमसून रडू लागली..कमलाकरां नी भतला रडू भदलं ..बराच
िेळ तसाच गेला..ती रडून रडून थकली..
"बाबा, माझ्या हाती काहीच उरलं नाही हो..."
"असं नाही बाळ!..अजू न सगळं आयुष्य उरलं य तुझं..आभण तुझं आयुष्य याच घरात फुललेलं मला
पहायचंय"..कमलाकर म्हणाले.
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एव्हाना तेजसच्या आई या निीन धक्च्क्ातून सािरल्या. पुढे येऊन जुईच्या डोक्ािर हात भफरिला त्यां नी आभण
कमलाकरां च्या भनणकयाला आपली पसंती दशक िली..
दु स-याच भदिशी घरातच जु ई आभण नीरजचं साधेपणाने लग्न झालं ..
ती दगड होऊनच उभी होती.. तेजससोबत बोहल्यािर चढताना. .काहीतरी चुकतंय..असा भिचार भतच्या मनात
आले ला..तो भतला आठित होता.. तशाच अिस्थे त भतनं पुन्हा गृहप्रिेश केला..
सासूबाईनी प्रेमानं भतचं स्वागत केलं .. पूजाभिधी आटोपले ..पाहुणे आपापल्या घरी परतले ..
पुन्हा एकदा आपल्या ले कीचं घरटं भिणलं गेलं हे पाहून सुरेशराि आभण सुमनताई कृतकृत्य
झाले ..कमलाकरां चे,नीरजचे आभण सगळ्याच मंडळीच
ं े आभार कसे मानािेत हे त्यां ना सुचेना..
जड अंताःकरणाने तेही आपल्या घरी परतले .. रात्र झाली..आता नीरज आभण जु ई..भे टणार होते..
ते दोघे त्यां च्या बेडरूममध्ये आले ..नीरजने हलक्ा हाताने कडी लािली..
"जु ई..जोिर तू मनानं पूणकपणे सािरत नाहीस..तोिर आपण फक्त चां गले भमत्र राहू"..नीरज म्हणाला..
ती काहीच बोलली नाही.
"जु ई..तू भनधाक स्त रहा..मी कधीच तुला दु खािणार नाही"..
आता मात्र जु ई उठली..
"नीरज..तुझ्यािर असा भनणकय घ्यायची िेळ आली ना?माझं आयुष्य बरबाद होऊ नये म्हणून..बाबां नी जबरदस्ती केली
म्हणून तू हा भनणकय घेतला आहेस ना?"
नीरज म्हणाला.."अभजबात नाही..काही भदिसां पूिी मी एका मु लीिर जीिापाड प्रेम केलं ..पण भतच्यासमोर व्यक्त नाही
करू शकलो..पण दु दैिाने भतचं लग्न दु सरीकडे झालं ...
मी स्वताःची अशी समजू त घातली की..प्रेमाची पररणती भििाहातच व्हायला हिी..असं काहीच नाही..
प्रेमाची अने क रुपं असतात.प्रेमाची सगळीच रूपं भनराळी,
कधी रम्य िनराई, कधी ऋतू िसंत, तर कधी रात्र काळी...
त्यातलं त्यागाचं रूप माझ्या नशीबी आलं ...आभण त्यागातच खरं प्रेम असतं...हे मला पटलं .. तशीच मनाची समजू त
घातली..
मौनातच अश्रू ढाळत बसलो सुकले ल्या फुलां ना सुगंध मागत राभहलो.
जु ई थरारली...तेच पत्रं िाचून शहारणं भतनं क्षणभरासाठी अनु भिलं ..
मनानं मनाला ओळखलं ..ह्रदयानं ह्रदयाशी संिाद साधला.. प्रेम असंही असू शकतं?
शब्द संपले ..ती स्वताःच्याही नकळत नीरजच्या कुशीत भशरली..त्याच्या ह्रदयाशी डोकं ठे ित ती म्हणाली...
"नीरज..मी ओळखलं तुला..का नाही तेव्हाच समोर आलास?का माझा असा अंत पाभहलास?"
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शां तपणे नीरजने भतच्या डोक्ािरून हात भफरिला..
जु ई, प्रेमाचा हा रं ग आपल्याला खू प काही भशकिून गेला. .हो ना? आधीच मनाचं अद्वै त झालेलंच होतं...
श्वासात श्वास भमसळले आभण आता दोन शरीरं एक झाली... कायमची..
ले क्नखका: सभिता कारं जकर सातारा
मोबाईल: 9922814183
ईमेल: karanjkar.savita@gmail.com

(ले क्नखका प्रचसद्ध चनवे चदका आचि कथा ले खक तसेि पाककला चनपु ि आहे त. त्ांनी अने क नाटकांमध्ये
भाग घे तला आहे .)
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कथा: प्रेमात पडताना (भाग 1)- सत्यजीत भारत
सत्यजीत बी.एिी च्या दु सऱ्या िषाक त सोमया कॉर्लेज मध्ये भिक्षण घेत होता. कॉर्लेजचा भरमसाठ खचक पाहता घरी
िारं िार पैसे मागणं त्यार्ला पटत नव्हतं म्हणून त्याने चेंबूर मधीर्ल एका नामां भकत कोभचंग क्लास मध्ये भिकभिण्यास
सुरुिात केर्ली जे णेकरून पॉकेटमनी चा खचक तरी भागेर्ल.
सत्यजीत हा िां त स्वभािाचा. कसर्ल्याही प्रकारचा िायफळ खचक करने तो टाळत. भसने मार्ला जाणे, पायाक
करणे, भडरींक्स घेणे, िोभकंग करने हा त्याचा स्वभाि नव्हता. भमत्रां नी आग्रह केर्ल्यास तो भमत्र बदर्लेर्ल पण भसद्धां त
नाही.
त्यार्ला छं द होता तो हररनामाचा. ितकमानपत्रा मध्ये आर्लेर्ली आध्याक्तत्मक पोस्ट् स तो आिकजुन कभटं ग करून संग्रभहत
करत. दू रदिक निर दाखिर्लेर्ली संतिाणी िहीत टीपून घेत. मराठीच्या पुस्तकातीर्ल अभं ग तो नीट अभ्यासत. ईश्िराप्रभत
ि सनातन धमाक भिषयी त्याच्या मनात प्रगाढ़ श्रद्धा होती. तो एका आध्याक्तत्मक संघचा सदस्य होता. समभिचारी भमत्रां चा
सहिास आनं ददायकच होता त्यार्ला. प्रत्येक आभयतिारी तो सत्सं गास जात.
पण जे व्हापासून सुरया त्याच्या आयुष्यात आर्ली तेव्हापासून रभििारचा सत्सं ग बंदच झार्ला. आठिड्ातून तीनच भदिस
त्याचे क्लासेस मध्ये र्लेक्चरस् असायचे पण आजकार्ल तो सातही भदिस क्लासेसिर यानं त्या कारणाने जात. भतच्यािी
बोर्लण्याची संधी िोधत. त्याचं बदर्लर्लेर्लं िागणं पाहून घरी कोणी काही भिचारर्ल्यािर त्याची भचडभचड होत. कारण
होतं सुरया......
हो सुरया..... सुरया ही अत्यंत दे खणी, मृ दु भाषी, रं गाने सािळी पण स्वभािाने धिळ. भतचं भिक्षण उदू क माध्यमातून
सातिी पयंत झार्लेर्लं. इं ग्रजीचा गंध ही भतर्ला नव्हता. पण तरीही भतर्ला एका नािाजर्लेर्ल्या क्लासेस मध्ये काउं सर्लरचा
(Counsellor) जॉब भमळार्ला होता. कारण होतं दे खणं रूप आभण कमी पगारात काम करण्याची तयारी. भतच्या घरी
अठराभिश्ि दाररद्र्य. भतचा अब्बा पक्का बेिडा. मोठा भाईजान ररकामटे कडा ि उडान-टप्पू. र्लहान
भािंडां ची तर मोठी रां गच होती. भतची अिी ही भटक-भिानी. म्हणून घराची सिक जबाबदारी सुरया िर होती.
सत्यजीत आभण सुरया च्या प्रेमाची कळी उमर्लू र्लागर्ली. त्याचा गंध सगळीकडे पसरू नये याची काळजी दोघे पण घेत.
पण उमर्लर्लेर्ल्या फुर्लां चा गंध कैद करता येत नाही. तसंच प्रेमाची िाताक र्लपभिता येत नाही. हो हो म्हणता म्हणता
प्रेमाची खबर सुरया च्या घरात जाऊन पोहचर्ली. सुरया िर प्रश्नां चा भडीमार झार्ला. भतनं हे सिक साफ खोटं असर्ल्याचं
म्हटर्लं. तरी सुद्धा भतच्या अिीने भतर्ला धिक र्लाडू घातर्ले होते. मोठ्या भाईजान ने तर बकरा हर्लार्ल करायचा सुरा
काढर्ला होता. पण एिढ्या नं तर ही भतर्ला काम सोड.... घरात बस.... असं कोणीच म्हं टर्लं नाही. पण जासुसां चा
ससामीरा सुरू झार्ला.
दोघां ना भे टण्याची पंचायत झार्ली.
दोघां ची आठिड्ाची ऑफ ( सुट्टी ( िेगिेगळ्या भदििी होती. सुरया ची सुट्टी ज्या भदििी असत त्या भदििी कॉर्लेजेर्ला
दां डी मारून बेर्लापुरर्ला भे टण्याचं सत्यजीतने ठरिर्ले. निी मुं बई मध्ये एिढ्या र्लां ब कोणी कबाब में हड्डी असणार
नव्हतं. पण रजे च्या भदििी घरातून बाहे र पडण्यासाठी सुरयार्ला बरीच कसरत करािी र्लागे. बेर्लापूर स्टे िन पासून
सरळ चार्लत गेर्ल्यािर खाडी च्या भकनायाक िर सुंदर सरोिर भिहार उद्यान साकारर्लं आहे . प्रेमी युगर्लां साठी तर चां गर्ले
भठकाण. पण काहींच्या डोळ्यात प्रेम ही खु पणारी गोष्ट्. सिक नै भतकतेचा ठे का या संस्कृती रक्षकां नी घेतर्लेर्ला
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असािा. पोभर्लसात कंपर्लेट (तिार( करणं हे त्यां चे मजबूत िस्त्र. या िस्त्राचा प्रहार हा सत्यजीत आभण सुरयािर
झार्ला.
एकदा दोघे उद्यानात बसर्ले होते. अचानक उद्यानाच्या बाहे रच्या बाजू स िॅन येउन थां बर्ली. एक प्रोढ हिार्लदार त्यां चं
जणु सहा मभहन्याचं पोट सां भाळत त्यां च्या मधोमध दत्त म्हणून उभा ठाकर्ला.
कणककककि आिाजात त्याने दरडाियार्ला सुरूिात केर्ली.
"पक्तिक प्ले स (सािकजभनक स्थानी( मध्ये कसर्ले चाळे चार्लर्लेत.... "
"सर आम्ही फक्त बसर्लोत..आणखी काही नाही.. "
सत्यजीतने स्पष्ट्ीकरण दे ण्याचा प्रयत्न केर्ला.
"जास्त बोर्लू नकोस.... चर्ल िॅन मध्ये बस..... "
"पण सर आम्ही काहीच चुकीचं केर्लं नाही..... " सत्यजीत म्हणार्ला.
"मु कायाने गाडीत बस.... नाहीतर हा दां डका बोच्यािर पडर्ला म्हणून समज.... " हिार्लदार जोराने खडसािर्ला.
सुरयाची तर बोर्लती बंद झार्ली. भतच्या दोन्ही कमळनेत्रां मध्ये गंगाजमु ना दाटू न आर्ल्या. सत्यजीत नाइर्लाजाने िॅन
मध्ये चढर्ला. िॅन मध्ये आभधच तीन-चार टाळकी याच कारणामु ळे जमा होती.
िॅन मध्ये जाताच सत्यजीत िर अन्य पोर्लीसकभमक न कडून सिार्लां ची फायररं ग सुरू झार्ली.
"तुझं नाि काय ?
कोणत्या कॉर्लेज मध्ये भिकतोस ?
कौन होती ती पोरगी....??
थां ब.... भतर्ला पण आत घेतो....
कुठे राहतोस ?
बाप काय करतो.....? बापाचा नं बर दे ...."
सत्यजीत पूणक भां बािून गेर्ला.
बेचारा सत्यजीत केभिर्लिाणा चेहरा करून चार्लत्या िॅन मध्ये स्थीर उभा राहण्याचा प्रयत्न करत होता.
िे िटी पोर्लीस ते पोर्लीस..... त्यां च्या मु ळ स्वभािािर आर्ले.
एक हिार्लदार म्हणार्ला,
"तुर्ला जायचं असेर्ल तर फाइन भरािी र्लागेर्ल."
सत्यजीत ने उत्तर दे ण्या आभधच दु सरा म्हणार्ला,
"..... आठिे रूपये ची पािती फाडािी र्लागेर्ल"
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"पण सर माझ्या कडे इतके रूपये नाहीत.... ", असं म्हणत सत्यजीत ने िॉर्लेट समोर धरर्लं.
"आम्ही कोणाच्या पाभकटार्ला हात र्लाित नाही. .... " असं म्हणत अन्य एका पोर्लीसकमींने
पूणक िॉर्लेट तपासर्लं. त्याच्या मध्ये फक्त अठ्यान्नि रूपये पन्नास पैसे होते. यामु ळे तर पोर्लीसां चा पारा चां गर्लाच
चढर्ला. हाती आर्लेर्ला बकरा काहीच कामाचा नव्हता.
सत्यजीतचा रडकुंडी चेहरा पाहून जमा टाळक्ां पैकी एक जण हळू च त्याच्या कानात म्हणार्ला, "भाई काय को रोता
है , थोडी दे र घुमायेंगे, खचाक पाणी भनकार्लकर सबको छोड दें गे.... टे न्क्िन नॉट.... समजा" बहुतेक तो महािय बराच
अनु भिी होता.
झार्लं ही तसच. बराच िेळ िॅन बेर्लापूर च्या परीसरात भफरर्ली....िे िटी ज्याच्या कडून भजतके भनघतीर्ल भततके पैसे
काढू न सिां ना िॉभनं ग दे िून सोडर्लं. कोणार्ला ही पैसे घेतर्ल्याची कसर्लीही पािती िा रसीद भदर्ली नाही.
गाडी तून उतरताच ईश्िराचं आभार मानत पुन्हा इकडं यायचं नाही असं त्याने मनोमन ठरभिर्ले. भानािर येताच.....
सुरया कुठे असेर्ल....? भतची हार्लत किी असेर्ल ? अिा अनेकाने क प्रश्नां चा कोर्लाहर्ल त्याच्या मनात चार्लर्ला होता.
भतर्ला िोधण्यासाठी त्याने संपूणक सरोिरभिहार उद्यान पररसर, आजू बाजू चा स्टे िन एररया पार्लथा घातर्ला. बराच िेळ
िोधर्ल्यािर सुद्धा ती काही सापडर्ली नाही.
िमिाः . ..
उिकररत कथा पुढीर्ल भागात....
प्रस्तु त कथा सत्य घटने तून प्रेरीत आहे ....कथे संदभाक त िाचकां नी आपर्ला अभभप्राय र्लेखकास WhatsApp च्या
माध्यमातून नक्की कळिािा..... WhatsApp No. 7208789104
ले खक: सत्यजीत भारत, निीन पनिेर्ल
मोबाईल: 7208789104
ईमेल :excelindia786@gmail.com
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बाल कथा: ते दोन अभद्वतीय - ले भहनी नायर, मले भशया
टॉम र्ंग
टॉम यंग एक सत्तर िषां चा स्कायडाइव्हर होता जो खे ळण्याच्या कारखान्यात अधकिेळ म्हणून काम करीत होता. तो
भहमालयातील माउं ट के 2 च्या िरुन डािीक्तव्हंगचे स्वप्न पाहत असे.
माउं टनच्या भशखरािरुन उडी मारण्याआधी त्याला खू प सराि करािा लागला. बऱ्याच सरािानं तर तो काही उं च
टे कड्ां िरून स्कायडाइव्ह करू शकला. काही भदिसां नतर त्यां ना या माउं ट के 2 डोंगरािरुन स्कायडाइव्ह
करण्यासाठी प्रभशक्षण घेण्यासाठी मभहनाभर शाळा सोडण्याची गरज होती.
अखे रीस तो भदिस आला जेव्हा तो डोंगरािरुन जायला भनघाला. एका िेगिान भिमानाने त्याला के 2 माउं टच्या िर
आणले . पण त्याचा संरक्षक पट्टा तुटला आभण दु दैिाने त्याचे डोके खडकािर आपटले गेले, त्याच्या चेहऱ्यािर आभण
पायां िर बऱ्याच जखमा झाल्या.
थोड्ा िेळाने तो जभमनीिर सपाट पडले ला होता आभण भिचार करीत होता की तो कुठे आहे आभण त्याचे नाि काय
आहे ? कारण टॉमला मे मरी लॉस झाला होता.
पिकताचा आत्मा शां तपणे त्याचेकडे पाहात राभहला.
बचाि टीमने त्याला हॉक्तस्पटलमध्ये नेले. टॉम दु ाःखाने हॉक्तस्पटलच्या बेडिर पडलेला होता. स्कायडाइक्तव्हंग आभण त्याच्या
कुटुं बासाठी त्याच्या इच्छा िगैरे अशा त्याच्यासाठी सिाक त महत्त्वाच्या गोष्ट्ी दे खील त्याला आठित नव्हत्या.
एक भदिस टॉम फक्त थकला होता म्हणून सहज लोळला होता तेव्हा सहज म्हणून त्याने एका टे बलािरुन एक माभसक
घेतले . त्यात माउं ट के 2 बद्दल भलभहले होते. ते पुस्तक िाचल्यानं तर त्याला पिकतािर चढिायची इच्छा झाली.
त्या भदिशी, तो जगाला दाखित होता की काहीही अशक् नाही. तो माउं ट के 2 िर चढत होता. लोक म्हणाले की
कुणीही तेथून भजिंत खाली येत नाही. आपले जाकीट घेऊन तो चढला आभण त्या भठकाणी पोहोचला पण टॉम पिकताच्या
भशखरािर पोचला पण अस्वस्थ झाला आभण बेशुद्ध पडला कारण ऑक्सीजन कमी पडला.
पिकताचा आत्मा बघत होता, त्याला दया येऊन त्याने टॉमला त्याची मे मरी परत केली.
दु सऱ्या भदिशी बचाि टीमने त्याला परत घरी नेले. तो त्याच्या खोलीत बराच िेळ झोपला. जेव्हा तो जागे झाला तेव्हा
टॉम म्हणाला, "हं ममी आभण पप्पा"!
त्यां नी त्याला आभलं गन भदले . टॉम खू प आनं दी होता आभण त्याच्यामु ळे बऱ्याच लोकां ना प्रेरणा भमळाली.
डार्ना स्ट्र ॉंग
डायना स्टर ॉंग एक 19 िषीय भचत्रकार होती, भजने लाकडी खेळणी बनिणाऱ्या कारखान्यात काम केले . जगातील सिां त
महान भचत्रकारां पैकी एक बनण्याबद्दल भतने ने हमीच स्वप्न पाभहले .
एके भदिशी जेव्हा कारखान्यात कोणीतरी अनु पक्तस्थत होते तेव्हा भतला त्याच्या ऐिजी काम करण्यास सां भगतले गेले.
लाकूड तोडणे हे काम होते. भतने मशीन सुरू केली तेव्हा भतचा फोन िाजला. भतने एक क्षण दू र बभघतले . तोपयंत मशीन
भतच्या दोन्ही हातािर चालत आले आभण भतने दोघेही हात गमािले . भतला हॉक्तस्पटलमध्ये दाखल करण्यात आले, पण
डॉक्टर भतचे हात िाचिू शकले नाहीत.
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डायनाच्या फक्त शरीरातच नव्हे तर भतच्या मनातही िेदना होत होत्या. उकृष्ट् पेंभटं ग्जची भतची स्वप्ने भिस्कळीत धुळीस
भमळाली की काय असे भतला िाटू लागले .
एका िषाक नंतर...
भतच्या पायां नी सामान हाताळण्याची डायनाला आता सिय झाली हॊती. ती भलभहण्यास, भतचे केस बां धण्यास आभण
पोहायला जाण्यास मदत करायला ते पाय सक्षम होते. म्हणून भतने भतचा पेंटब्रश भतच्या उजव्या पायासह धरण्याचा प्रयत्न
केला आभण हे भतला जमले . भतचा पुढची पायरी भचत्र पेंट करण्याचा प्रयत्न ही होती. भतने प्रयत्न केला पण भतने भचभत्रत
केले ले सिक भचत्र भिभचत्र भदसू लागले . भतने हार मानली नाही कारण तसा प्रयत्न करण्यात भतला ळू प मजा िाटू लागली.
डायना म्हणाली, "मी आता प्रयत्न सोडले तर मी एक कायम भबछान्यािर पडून राभहले ला एक भबनकामी व्यक्ती होऊन
जाईल! "
म्हणून भतने दररोज प्रयत्न चालू ठे िले .
एके भदिशी भतने भचत्रां भिषयी एक लोकभप्रय पुस्तक िाचले . भतने पुस्तकासाठी भचत्र काढण्याचा प्रयत्न केला.
भदिसेंभदिस भतने भचत्रां िर काम केले . एक भदिस त्यात यश आले .
डायना यां नी त्या पुस्तकाचे लेखक शॉन स्टीव्ह यां ना भचत्र पाठभिण्याचा भनणकय घेतला. शॉन स्टीव्ह भतच्या भचत्रां मुळे
प्रभाभित झाले आभण त्यां नी भतला भे टायचे ठरिले .
भनयोभजत भे टीच्या ठरले ल्या भदिशी डायना जे व्हा श्री स्टीव्हच्या घरी पोहोचली तेव्हा भतने भतच्या कपाळाने दरिाजािर
बेल दाबली. श्रीमान स्टीव्हने दरिाजाची घंटी ऐकली आभण दार उघडले . डायना बेलला डोके मारताना त्यां नी पाभहले .
डायना म्हणाली, "हाय भमस्टर स्टीव्ह!"
श्रीमान स्टीव्ह म्हणाले , "आपण साक्षात डायना आहात का?"
डायना म्हणाली, "हो मी डायना आहे . आपण शॉन स्टीव्ह असणे आिश्यक आहे ".
तो म्हणाला, "पण आपल्याकडे हात नाहीत. आपण कसे पेंट करू शकता? " तो आश्चयकचभकत झाला.
डायना म्हणाला "हो, मी करू शकतो. माझ्या पायां सह ".
श्री स्टीव्हने भतच्यामध्ये स्वागत केले .
तो म्हणाला, "मी त्याबद्दल भिचार केला आहे आभण मी माझ्या पुस्तकासाठीचे आपण काढलेल्या भचत्रां चे प्रदशक न करू
इक्तच्छतो".
डायना ने संमती दशक िली. अनेक लोक प्रदशक नाकडे आले कारण ते लोकभप्रय पुस्तक होते आभण भतने फक्त भतचे पाय ते
पेंट करण्यासाठी िापरले होते. प्रदशक न संपल्यानं तर ती लोकभप्रय झाली आभण जगातील महान भचत्रकारां पैकी एक
बनली.
ती जगातील सगळ्यां साठी एक प्रचंड प्रेरणा स्रोत बनली.
दोन िषां नंतर…
डायना भतच्या कामाच्या जुन्या भठकाणी भे टायला गेली.
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भतने दोन िषाक पूिी कारखान्यात अनु पक्तस्थत असले ले टॉम भदसले , ज्यां च्यामु ळे भतला लाकूड कापािे लागले होते. ती
त्यां च्याकडे गेली.
ती म्हणाली, "अहो आपण तेच आहे त ना , माउं ट के 2 पिकतािर चढू न भििम करणारे ?."
टॉम म्हणाला, "होय आभण तुम्ही डायना स्टर ॉंग, प्रभसद्ध भचत्रकार आहात. बरोबर?"
डायना म्हणाली, "मला माभहत नव्हते की तुम्हीही इथे काम केले होते. तुझा प्रिास कसा झाला ?"
टॉम म्हणाला, "फार चां गला नव्हता, परं तु मी खु श आहे की मी एक आनं दी जग माझ्याभोिती बनभिले आहे ".
"मी सुद्धा" डायना म्हणाली.
त्यां च्यात बऱ्याच गोष्ट्ी समान होत्या. दोघेही चां गले भमत्र झाले आभण जग एकत्र प्रिास केला.
ते प्रथम क्तस्वत्झलं डमध्ये गेले होते. क्तस्वत्झलं डनं तर ते िॉसाक येथे गेले. एक कलाकार म्हणून, यािेळी, डायनाने या सिां चा
आनं द घेतला.
लेक्नखका: ले भहनी नायर (इयत्ता 9 िी), मलेभशया
ईमेल: storybonds@gmail.com
अनुवाद: भनभमष सोनार (मू ळ कथा इं ग्रजीतून आहे )
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शभन ग्रहाचे महत्व – मं जुषा सोनार

(हा लेख ज्योचतषशास्त्राशी संबंचधत आहे )
शभन हा सूयकमाले तील सहािा ग्रह आहे . शनीच्या भोिती कडे आहे . शनीचा व्यास 120500 भकमी आहे . अडीच
िषां मध्ये शनी एक रास पुढे सरकतो. शनीला सूयाक भोिती एक प्रदभक्षणा पूणक करण्यास साधारण 29 िषे लागतात.
शनीदे िां च्या डोक्ािर सुिणक मु कुट, गळ्यात माळा शरीरािर भनळ्या रं गाचे िस्त्र असते. शनीच्या हातात धनु ष्यबाण
आभण भत्रशू ल असते. शनीच्या फेऱ्यात शं कराला बैल बनिून जं गलातून भफरायला लागले होते. रािणाला पण मृ त्यूच्या
फेऱ्यातून जािे लागले .
शभनदे िाचे िडील सूयक आहे त. कुंडलीतील शनीचे स्थान महत्त्वपूणक आहे . अंकशास्त्र नु सार शभन 8 अंकाचा कारक
आहे . शभन मकर ि कुंभ राशीचा अभधपती आहे . शनीचा शरीरातील हाडां िर अंमल आहे . ज्योभतषशास्त्रीय
दृष्ट्ीकोनातून पाभहल्यास शभन आयुष्याचा कारक आहे . शनीचा मू ळ भपंड दु ाःख आभण नै राश्यिादी आहे . शनी हा
मृ त्यूचा कारक आहे . शनीचा अंमल शरीरातील हाडां िर असतो.
कंपिात, दीघक मु दतीचे आजार, संभधिात, खोकला, अधां गिायु, मु केपणा, व्यं ग िगैरे दृष्ट्ीने शनीचा अभ्यास कुंडली
साठी करता येतो. शनी हा व्यिसाय आभण उद्योग यां चा कारक आहे . ज्योभतषां नी शनीचा संबंध आयुष्य मरण भय
लोखंड भशसे िृद्धािस्था दाररद्र्य चोरी आळस व्यं ग मोह नाश भनष्ट्ठुरता दु बुकद्धी आपत्ती दै न्य कष्ट् या गोष्ट्ींशी लािला
आहे . या सिक गोष्ट्ींचा कारक ग्रह म्हणजे शनी. शभन हा शां त मं द भिचारी गंभीर आहे , शनी काटकसरी आहे . शनी
आतल्या गाठीचा आहे . दीघक भिचार, हळू हळू घेतले जाणारे भनणकय, सतत टोचणी, काळजी, हळू हळू ग्रासणारे नै राश्य,
पीछे हाट होणे, उतरती कळा हे सगळे शनीच्या कारकत्व खाली येते.
शभन ची सकारात्मक बाजू म्हणजे तो कुंडलीतील चां गल्या क्तस्थतीत आभण अनु कूल असेल तर भचकाटी, दीघोद्योगी
पणा, उत्तम भनयोजन, सूत्रबद्धता, सुसंगतता, कायक-कारण पररणाम िगैरे सिक दे तो. त्यासोबत तो काटकसर, शां तपणा,
व्यिहारीपणा हे सगळे दे तो.
शनी हा पूिकजन्मी केले ल्या कमाक प्रमाणे फळ दे णार असतो. म्हणून हा ज्योभतष शास्त्र मधील सगळ्यात महत्त्वाचा ग्रह
ठरतो. हे फळ साडे साती तसेच शनीच्या महादशे त भमळते. साडे साती साडे सात िषां ची तसेच शनीची महादशा 18
िषां ची असते.
शभनच्या साडे साती आभण त्याच्या महादशे त आभण अंतदक शेत तो कुंडलीमध्ये ऍक्तक्टव्ह होतो. शभन प्रत्येकालाच िाईट
फळ दे तो असे नाही. कुंडलीतील भद्वतीय स्थान तसेच इतर ग्रहां शी असणारे संबंध त्यािरून हा भनणकय घेता येतो.
ले क्नखका: मं जुषा सोनार, पुणे (ज्योभतष प्राज्ञ)
मोबाईल: 9767676972
ईमेल: sonar.manjusha@gmail.com

(लेक्नखका अथयशास्त्र चवषर्ाच्या अभ्यासक असून त्ा ज्योचतष चवषर्ातील पदवीधारक तसेि अं कशास्त्र
प्रवीि आहे त)
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त्या रात्री मला कोण बरे भे टले? – प्रभाकर पटिधकन
आजकाल दै िी गोष्ट्ी घडत नाहीत असे काहीजण म्हणतात परं तु माझा अनु भि िाचल्यािर त्यां चे मत भनभश्चत बदलेल
असा मला भिश्वास आहे . त्या अनु भिातून गेल्यािर मी एिढा सुन्न झालो होतो, एिढा रोमां भचत झालो होतो, की मी
एिढा भाग्यिान आहे यािर माझा भिश्वासच बसत नव्हत. उगीचच न कळण्यासारखे गोलगोल भलभहत बसण्यापेक्षा मी
पभहल्यापासून काय झाले ते तुम्हाला सां गतो!
त्या भदिशी मला काही कामाभनभमत्त रत्नाभगरीला जाियाचे होते. आमच्या गािाहून एसटी नसल्यामु ळे दोन तीन
भकलोमीटरिरील गािात जाऊन भतथू न एसटी पकडािी लागे.एसटी बरोबर आठ िाजता होती. आमच्या गािाहून
सुमारे चाळीस भमभनटे पािस, भजथू न एसटी सुटते, भतथे पोचेपयंत लागतात. मी सकाळी सात िाजता घरातून भनघालो.
िाटे त आमच्या गािचे एक आदरणीय गृहस्थ काकासाहे ब भेटले . काकासाहे ब ने हमीच जरा अघळपघळ बोलतात.
मला जायचे आहे असे म्हणून चटकन तोडून जाता येत नाही. आपण जरी मला गाडी पकडायची आहे म्हणून जोर
केला,तरी ते जाशील रे , असे म्हणून आपली कथा पुढे चालू ठे ितात. त्यात पंधरा भमभनटे गेली. अजू नही आठची एसटी
पकडणे सहज शक् होते. जर भरभर चालत गेले आभण उतारां िरून पळत गेले तर अध्याक तासात पोहोचता येते. पुढे
िाटे त बैलां ची एक झंुज लागली होती. दोघे एकमे कां ना एिढे रे टत होते की त्यां च्या जिळू न रस्त्यातून जाणे धोक्ाचे
होते.रस्त्यात गदी अथाक तच नव्हती. गदीच काय भचटपाखरूही नव्हते. खेडेगािातील रस्त्यां िर एका गािाहून दु सऱ्या
गािाला जाताना कुणी भे टले तर एखादे माणूस भे टते , अन्यथा सिक शु कशु काट असतो. रस्ता अरुंद आभण रस्त्यातच
त्यां ची झंुज चालू होती. झंुज सुटेपयंत आणखी दहा भमभनटे गेली. आता एसटी भमळणे दु रापास्त होते. ले ट असेल
नभशबात असेल तर भमळे ल असे म्हणून मी भरभर चालत स्टॅं डिर गेलो.
एसटी भनघून गेलेली होती दु सरी एसटी नऊ िाजता होती. ती एसटी पकडून रत्नाभगरीत पोचेपयंत साडे दहा
िाजू न गेले होते. आता माझी सिक कामे आटपून संध्याकाळी िेळेिर घरी परत येणे कठीण होते.तरीही मी पटापट
कामे उरकत होतो. कधी नव्हे ते आज बरे च ओळखीचे लोक भे टत होते. त्यां च्याशी दोन चार शब्द बोलण्यात
आणखी िेळ जात होता. माझी दं तिैद्याकडे अपॉइं टमें ट होती.जे िून मी त्यां च्याकडे गेलो. भतथे गदी होती. आत गेलेल्या
पेशंटने बराच िेळ खाल्ला. नं तर माझे काम होऊन भतथू न भनघेपयंत संध्याकाळचे पाच िाजले . अजू न दोन तीन कामे
उरकेपयंत संध्याकाळचे सात िाजले .
संध्याकाळची सहाची एसटी भनघून गेली होती. आता शे िटची आठची एसटी भमळणे शक् होते.रात्री
सव्वानऊ साडे नऊनं तर मला एकटय़ाने च सड्ािरून कातळ तुडिीत जाणे भाग होते. रत्नाभगरीला काकां कडे िस्ती
करािी असा एक भिचार केला. परं तु घरची मं डळी काळजी करतील. मी रत्नाभगरीला राभहलो हे त्यां ना कळभिण्याचे
काहीही साधन नव्हते. तेव्हा रत्नाभगरीला राहण्यापेक्षा आपण आठच्या एसटीने जािे असे मी ठरभिले .रस्ता
पायाखालचा आहे आपल्याजिळ बॅटरी आहे हा हा म्हणता घरी पोचू असा भिचार मी केला. चां दणी रात्र आहे
काळजीचे कारण नाही.असाही मी भिचार केला. शे िटी हो ना, हो ना, करता करता मी आठची एसटी पकडली.
दु दैिाने ती एसटी िाटे त बंद पडली. काही तरी खाटखू ट करून डरायव्हरने ती सुरू केल्यािर पुढे टायर पंक्चर झाला.
टायर बदलू न पुढे स्टॅं डिर पोचेपयंत रात्रीचे साडे बारा िाजले . पािसला कुणाला तरी उठिून त्याच्याकडे िस्ती
करण्यापेक्षा सरळ आपल्या घरी जािे असे मी ठरभिले .
आभण अशा प्रकारे मध्यरात्रीनं तर सड्ािरून मी एकटाच चालत घरी भनघालो. भनघालो तेव्हा मनात
काहीही भीती नव्हती.चालत असताना मनात केव्हा भीतीचा प्रादु भाक ि झाला ते माझे मलाच कळले नाही. सड्ािरून
अशाचप्रकारे एकटे जाणाऱ्या लोकां च्या ऐकले ल्या हकीगती आठिू लागल्या. फलाणा असाच रात्रीचा सड्ािरून
एकटा जात होता त्याला फुरसे चािले आभण तो दोन मभहने अंथरुणािर पडून होता.
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दु सरा एक असाच जात असताना त्याला भुलीचे झाड भे टले आभण तो रात्रभर एकटाच िाटोळा िाटोळा सड्ािर
सकाळपयंत भटकत होता.
भतसरा एक सड्ािरून जात असताना त्याला िाघरू भे टले सुदैिाने िाघाने त्याला काही केले नाही.
कुणाला कोल्हे भे टले. कुणाला लां डगे भे टले . कुणाला रानडु क्कर भे टले .कुणाला भू त भे टले. एक ना दोन नाना
हकीगती. भमं या मू ठभर आभण दाढी हातभर या म्हणीप्रमाणे छोया गोष्ट्ीना िािभर शे पूट जोडून कहाण्या भनमाक ण
करण्यात आभण घोळू न घोळू न त्या सां गण्यात खे डेगािातील मं डळी िाकबगार.
त्या सगळ्या कहाण्या मला आठिू लागल्या. रत्नाभगरीला राभहलो असतो तर फार चां गले झाले असते असे िाटू लागले .
भनदान पािसला तरी एखाद्याकडे जाऊन राहायचे एिढ्या माझ्या ओळखी पण आता या भिचाराचा काय उपयोग.
आगे बुद्धी िाभणया ि पीछे बुद्धी बामणीया या म्हणीप्रमाणे सिक कारभार!असे करता करता मी चालतच होतो आता
भनिे िाट सरली होती.चां दण्यात झुडपां च्या सािल्या काहीतरी भिभचत्र आकार दाखित होत्या.कुठे ही बभघतल्यािर
काहीतरी भिभचत्र आकार भदसत होते. भरभर भरभर चालता चालता मला धाप लागली होती. समु द्राचे गार िारे
अंगािर बसत असतानाही मला दरदरून घाम फुटला होता. आता उतार लागला होता. उतारािरून धाित सुटािे
आभण एकदा घर गाठािे असे िाटत होते. परं तु पाय भिचारां ना साथ द्यायला तयार नव्हते.
इतक्ात पाठीमागून मला कुणी तरी हाक मारली. प्रभाकर प्रभाकर अरे थां ब.माझ्या अंगािर सरसरून काटा उभा
राभहला. भीतीने पाय लटपटू लागले . झक मारली आभण या रात्री घरी जाण्याच्या फंदात पडलो असे मला िाटू लागले .
एिढय़ात पाठीमागून हाक मारणारी व्यक्ती माझ्या पुढय़ात येऊन उभी राभहली. पाहतो तो ते आमच्या गािचे मला
सकाळीच भे टलेले काकासाहे ब होते.सकाळचाच पोषाख त्यां च्या अंगािर होता.फक्त भरीला एक दणकट काठी
त्यां च्या हातात होती.कातळािर आपटल्यािर त्याचा एखादे नाणे खणकन िाजािे तसा खणकन आिाज येत
होता.काकासाहे बां ना भे टल्या बरोबर माझी भीती कुठच्या कुठे पळाली. घाम येणे थां बले . लटपटणारे पाय क्तस्थर झाले .
अरे इतका रात्रीचा तू घरी कसा काय भनघालास?रत्नाभगरीला, पािसला, कुठे थां बायचे नाही का ?भकती भरभर
चालतोस ?मघापासून मी तुला गाठण्याचा प्रयत्न करीत आहे . तू तर धाितच सुटला आहे स.ने हमी प्रमाणे
काकासाहे बां नी अघळपघळपणे फटकारले आम्ही हळू हळू उतारािर चालू लागलो. चालताना ते कातळािर काठी
आपटू न आिाज करीत होते. अशा आिाजाच्या लहरी सरपटणायाक प्राण्यां पयंत पोचतात आभण ते िाटे तून बाजू ला
होतात. यासाठी कोकणात रात्री चालताना काठी आपटत जाण्याची पद्धत आहे . त्याचप्रमाणे मु द्दाम करकर िाजणाऱ्या
चपला,िहाणा, बनिून घेतल्या जातात. मी काकासाहे बां बरोबर उतारािर चालत असताना, ते सकाळी भे टल्यापासून
झाले ली सिक हकीगत सां भगतली. मला भनरभनराळ्या कारणां नी उशीर का झाला ते सां भगतले . िाटे त उशीर का झाला
तेही खु लिून खु लिून सां भगतले. कुठे ही न थां बता घरी जाण्याचा भनणकय का घेतला तेही सां भगतले . काकां बरोबर
चालताना मला आश्वस्त सुखरूप असल्यासारखे िाटत होते. ते मला बोलता ठे िून,मला सुखरूप िाटे ल ,असे पाहात
होते,हे माझ्या लक्षात आले . काका एिढ्या रात्री इथे कसे काय हे माझ्या लक्षात येत नव्हते.कुणीतरी ओळखीची मोठी
सोबत भे टल्याच्या आनं दात माझे भतकडे दु लकक्ष झाले होते. तो भिचार आता मनात जोरात डोकिू लागला.
काकां ना माझ्या मनातील भिचार जसे काही कळतच होते त्याप्रमाणे त्यां नी मी भिचारण्याअगोदर आपणहून खु लासा
करण्यास सुरुिात केली. ते पािसला कुणाच्यातरी कीतकनासाठी गेले होते.कीतकन संपल्यािर गप्पा मारता मारता उशीर
झाला. काकासाहे ब रात्रीचे कुठे ही भबनधास्त जातात हे सगळ्यां ना माभहत होते. भीती हा शब्द त्यां च्या शब्दकोषात
बहुधा नसािा. गप्पा नं तर कॉफी झाली आभण काकासाहे ब एकटे च घरी येण्यास भनघाले . काकां चा गक्तप्पष्ट् स्वभाि,
त्यां ची कीतकन प्रिचनाची अ्ािड, त्यां चे भबनधास्त रात्रीचे भफरणे,त्यां चा धाडसी स्वभाि,हे सिक मला माभहत
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असल्यामु ळे ,त्यां चे असे एकटे मध्यरात्री येणे,मला कुठे च खटकले नाही. उलट ते मला त्यां च्या एकूण स्वभािाशी
सुसंगत िाटले .
बोलता बोलता आमचे घर केव्हा आले ते कळले च नाही. आमच्या घराच्या पुढे त्यां चे घर होते. मला बेड्ात (एक
प्रकारचे फाटक) सोडून गुड नाइट म्हणून ते पुढे काठी िाजिीत गेले.मीही आपल्या घरी गेलो.इतका उशीर कां ?
म्हणून भिचारता मी काकासाहेबां ना सां भगतलेली सिक हकीगत पुन्हा सां भगतली.कुणी सोबतीला होते का ?असे भिचारता
मी िभडलां ना काकासाहे ब बरोबर होते असे सां भगतले . काकासाहे बां चा स्वभाि सिां ना माभहत असल्यामु ळे त्यां चे
रात्रीचे असे एकटे येणे भे टणे कुणालाही खटकले नाही.
दु सऱ्या भदिशी मी काही कारणाने काकासाहे बां च्या घरी गेलो होतो. सहज बोलता बोलता मी त्यां ना कालचे कीतकन
कुणाचे होते? असे भिचारले .त्यािर त्यानी कुठचे कीतकन? कुठे होते? असे मला उलट भिचारले .तुम्ही काल पािसला
कीतकनाला गेला होता ना? असे मी भिचारता त्यां नी छे : मी काल रात्री घरीच होतो असे सां भगतले . मला तू असे का
भिचारतोस ?असे भिचारता मी त्यां ना मला कुणीतरी पािसला कीतकन होते असे म्हणत होते आभण कीतकन म्हणजे तुम्ही
भतथे जाणार म्हणून सहज भिचारले असे म्हणून िेळ मारून ने ली.
घरी येताना आभण अजू नही माझ्या मनात एकच प्रश् आहे मला रात्री कोण भे टले ?आमच्या घराच्या शे जारी आमच्या
कम्पाऊंडमध्ये आमचे दत्तमं भदर आहे .आमच्या घराण्यात दत्त उपासना अने क भपढ्या चालत आले ली आहे . "मला
दत्ताने तर नाही सोबत केली ? मी इतका भाग्यिान आहे का ?आभण मी करं टा त्याला ओळखू शकलो नाही. "असे तर
नसेल झाले ?की मी घाबरू नये म्हणून माझ्या मनाने च एक आकृती भनमाक ण करून मला अ्ाश्वस्त केले .*मला काही
कळत नाही दत्तप्रभू च खरे काय ते जाणे*.
ले खक: प्रभाकर पटिधकन
ईमेल: pvpdada@gmail.com
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कुठे असेल नागी? - साररका उबाळे
कधीतरी आपसूकच मन दू र दू र चालत जातं. हरिलेल्या मैभत्रणी शोधत. खू प म्हणजे खू प म्हणजे खू प दू र भनघून
गेलेल्या.. बालियातल्या. जात धमक यां च्या पभलकडच्या.... मै त्रीणी.
बालपणात भशरलं की आलम साहब आजोबां च्या िाड्ातच धाित जातं मन.. त्याभशिाय पयाक य च नसतो काही!
शु भ्र कपडे पायजामा ि ने हेरु शटक . तोंडाने काहीतरी नामिरण. मागे बां धलेले हात. हातातली जपमाळ. त्याचा रे शमी
गोंडा.सगळ्या िाड्ातल्या लहान मुलां िर लक्ष ठे ित इकडून भतकडे फेऱ्या मारणारे अब्बा....
कारखान्यात इस्तताः पसरलेल्या मोठाल्या लाकडाच्या ओंडक्ां िर आम्ही नदी की पहाड खे ळत असू.कधी मोठ्या
ओंडक्ां च्या मागे लपणा छपणी (हा बालपणीचा शब्द) तर कधी नु स्तंच ओंडक्ािर गप्पा मारत बसायचो. एक एक
ओंडका सहा सात मभहने पडून राहायचा. आभण त्या िर अक्षरशाः जीि जडायचा.
अचानक एखाद्या भदिशी मग तो कापण्यासाठी उचलू न आरीजिळ अधकिट अिस्थे त भदसायचा भकंिा त्याचं अने क
फळ्यां मधे रुपां तर झालेलं भदसायचं..त्याची जागा सूनी सुनी िाटायची अन् उगाच गलबलून यायचं..
िाड्ाच्या कोपऱ्यात एका छोयाश्या झोपडीत नागी राहायची. आरीिर लाकूड कापणायाक हानू ची मुलगी. हानू िाड्ात
सगळ्यां ची मे हनतीची कामे करुन द्यायचा..ने हेमी हसतमू ख. एक भछद्र पडलेली बभनयान आभण लुं गी. लाकूड कापत
असेल तर एक रबरी एप्रन त्याच्या गळ्यात अडकिलेलं असायचं आभण एक मोठा पॅक बंद चष्मा. त्याला पूणक कपडे
घातले ला कधी कोणी पाभहलाच नाही.
बाररक डोळे , पसरट नाक मजबूत बां धा...याउलट त्याची बायको नाजू क गोरी , कुरळ्या भपंगट केसां ची , भपंगट
डोळ्यां ची. ती भदिसभर काम करायची. भतला मराठी बोलता येत नव्हतं. घरमालकाकडे काम करुन थोडं बहूत भहं दी
यायचं.ती फेंट कलरचे नऊिारी पण खू प छोटे छोटे पातळ नेसायची.नागीशी ती गोंडी भाषेतच बोलायची.
नागी....... अशी घोगयाक आिाजातली हाक ऐकली की ,'बता...ल' म्हणत नागी पळतच जायची.
आईची भतला खू प काळजी िाटायची कारण भदिसभर कामाने थकले ला हनू संध्याकाळी दारु यायचा आभण बायकोला
खू प मारायचा. मग सकाळी ती काही कामाभनभमत्त िाड्ात आली की भतचा चेहरा सुजलेला, कधी डोळा काळा भनळा
पडले ला तर कधी भतच्या गोऱ्या चेहेऱ्यािर व्रण भदसायचे. आईसगट िाड्तल्या इतर बायकाही हळहळायच्या. अन् ती
काहीच न समजू न भकंिा समजूनही असेल कसंनूसं हसत राहायची.
“भकती मारलं गं माय कडू भाड्ानं" या िाक्ानं मलाही हनूमामाचा राग..राग.. यायचा.
संध्याकाळी स्वैपाकाच्या िेळी आई मला माझ्या छोया भािाला कडे िर द्यायची. "ह्या ला जरा न्क्ह्या गं घंटाभर कूठतरी"
हे ऐकून ऐकून तो सुध्दा" मला जरा न्क्ह्या ये कूटतरी घंटाभर" असं म्हणून दोन्ही हात पसरायचा िषाक भदड िषाक च्या छोया
भािाला कडे िर घेऊन मग मी लाकडां िर नागीसोबत खे ळायला जायचे. त्याला घेउन खेळता यायचं नाही. मग आम्ही
गप्पा मारत त्याला संध्याकाळी आकाशात उडत परतणारे पोपट, कािळे , बगळे दाखित बसायचो. िाड्ाच्या मागेच
मक्तिद होती. बहुधा पाच साडे पाचला अल्लाहू अकबर अल्ला... अशी आजान व्हायची.
त्यािेळी मी नागी, छोटा रे णू तर कधी कधी िाड्ातली इतर मराठी लहान मुलं आब्बाच्या घरात नमाज पडणाऱ्या अिी
संभजदा, नाहे दा बाजी आभण घरातली इतर नोकर मं डळी कडे भकतीतरी िेळ कुतूहलाने बघत बसायचो. त्याआधी
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नळािर अिी िजू करायची ते बघायचो... आभण िेळ कसा जायचा ते कळायचंच नाही. त्यां ना ते सगळं करताना बघणं
हा एक सोहळा च होता. सरळ नाकाची , मोठ्या सुंदर डोळ्यां ची गोरी अिी आभण त्यां च्या सुंदर पोरी कपाळापट्टी
झाकून कानामागे सारलेली ओढणी अंगाभोिती गुंडाळू न घ्यायच्या आभण डोळे भमटू न, दोन्ही तळिे िर धरायच्या तेव्हा
आम्हाला ही तिंच करुन अल्लाकडे दु िा मागािीशी िाटायची. मग इकडे आमच्या अड्ड्यािर येऊन आम्ही ते करुन
घ्यायचो.अगदी मनोभािे.नागी जिळपास माझ्या च ियाची पण खू प थोराड िाटायची.भतची आई गोरी असूनही नागी
मात्र गोरी नव्हती. भतचं नाक थोराड आभण बसकं होतं. ओठ बाबरे होते.आभण केस कुरळे . ती त्या दोघां पेक्षाही खू पच
िेगळी भदसायची. भतला रे णूला सां भाळायला खू प आिडायचं त्याला घेउन माझाही हात अिघडून जायचा.
मी भतला त्या बदल्यात आईने क्तखशात भदले ले काजू , भाजके शें गदाणे, षटकोनी खारे भबक्तस्कट द्यायचे. नागी अजू नच
खू श व्हायची. शाळे ची िेळ सोडून सकाळ संध्याकाळ सुट्टीचा भदिस मी नागी फरजाना, शमीम, भनमक ला लाकडां मधे
हुं दडत राहायचो.
लाकूड कापताना बघत तासंतास भतथे उभे राहायचो.अब्बाशी भडल करण्यासाठी बरीच लोकं येत राहायची. मग अब्बा
आम्हाला 'अगे अिा चलो अंदर जाओ गे...'म्हणत ऑभफसात भशरायचे आभण आम्ही थे ट त्यां च्या घरात. भतथे कधी
बायका पान खात बसलेल्या असायच्या तर कधी तखत पोशािर बसून जेित. मग आम्ही दु सऱ्या दरिाजातून धूम
ठोकायचो. निीन घर बां धाल्यािर त्या धािपळीत, उत्साहात इकडे राहायला आल्यािर काही भदिसात नागी कूठे ,
कशी हरिली कळलं नाही. त्यानं तर कधी कधी स्टे शन च्या रस्त्यािर अब्बाच्या िाड्ासोरुन जातां ना ती भे टायची. मग
आम्ही गप्पा करताना अिी चष्म्यातून बघत आिाज द्यायची..
'कोन है गे. ..?
काभशराम की बेटी की.....? साररखा..?
अई इधर आ गे मा....भकतनी बडी हो गयी गे....
मग मी अिीकडे नी नागी घराकडे धूम ठोकायची...
आता िाड्ात णा अिी आहे ना अब्बा ना नागी....
त्या लाकडाच्या ओंडक्ाच्या ररकाम्या जागेसारखं सूनं सूनं सगळं .
गािी गेल्यािर कधीतरी भतकडून जातां ना तसंच गलगलबलू न येतं. . अजू नही...
कुठे असेल नागी...?
ले क्नखका: साररका उबाळे (परळकर), अमरािती
मोबाईल: 9423649202
ईमेल: sarikaubale077@gmail.com

(ले क्नखका कवचर्त्री आचि समुपदे र्शक आहे त)
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असािे घरकुल आपुले छान - भरत उपासनी
माणसाच्या तीन मूर्लभू त गरजा पूिाक पार आपण मानत आर्लो आहोत. अन्न िस्त्र आभण भनिारा. जगतां ना माणसार्ला जी
भिभिध स्वप्न पडतात त्यात एक स्वप्न असतं, ‘असािे घरकुर्ल आपुर्ले छान!, छोटं सं का होईना पण स्वताःचं घरकुर्ल
असािं असं प्रत्येकार्लाच िाटतं पण जीिनाच्या या भाऊगदीत आभण प्रचंड जीिघेण्या स्पधेच्या युगात भकती जणां चं हे
स्वप्न साकार होतं ? आजही भकतीतर जीि कुठे तरी झाडां च्या आडोिार्ला, एस टी स्टॅं डिर, मं भदराच्या आिारात,
धमक िाळे त, रे र्ल्िे फर्लाटां िर, ररकाम्या मोठ्या पाईपां मध्ये, जागा भमळे र्ल भतथे हे आपर्लं आयुष्य कंठत आहे त.
भिंचिाचं भबऱ्हाड पाठीिर अिा पद्धतीने आजही जीिन जगणारी माणसं आहे त.
आमच्या र्लहानपणी आम्ही एक गाणं ऐकायचो ते असं, “उद्याच्या पोटाची काळजी किार्ला ? आकाि पां घरू दगड
उिार्ला, नाचतो डोंबारी गं नाचतो डोंबारी!” ‘िर आभाळ खार्ली धरती’ अिा प्रकारचं घरकुर्ल जगणारीही माणसं या
पृथ्वीतर्लािर आजही भदसतात. नटसम्राट नाटकातर्ला अप्पासाहे ब बेर्लिर्लकर जीिाच्या आकां ताने टाहो फोडतो,
“कुणी घर दे ता का घर!” तर दु सरीकडे ‘जो जे िां छीर्ल तो ते र्लाहो’ असं पसायदान मागणारा ज्ञाभनयां चा राजा
म्हणतो,हे भिश्िची माझे घर,ऐसी मती जयाची क्तस्थर,भकंबहुना चराचर आपण की जाहर्ला !”
चार काडक्ा जमिून चुर्ल बोळक्ां चा संसार भचमण्या कािळे सुद्धा मां डतात असं भनधाक राने बायकोर्ला सां गून
स्वताःचा घर संसार राष्ट्राच्या स्वातंत्र्यापुढे याःकक्तश्चत मानणारे स्वातंत्र्यिीर सािरकर उदात्त ध्येय डोळ्यासमोर ठे िून
जन्मठे पेची भिक्षा भोगतात आभण मृ त्युंजय स्वातंत्र्यिीर ठरतात. तर दु सरीकडे समथक रामदास ‘भचंता करतो भिश्िाची’
असं म्हणत आत्मकर्ल्याणासाठी आभण राष्ट्रकर्ल्याणासाठी घराचाच काय पण सगळ्या ऐहीकाचाच त्याग करतात.
‘भक घेतर्ले न व्रत हे आम्ही अंधतेने, र्लब्धप्रकाि करी हा इभतहास माने ‘अिा तऱ्हे चा उजक :स्वर्ल ध्येयिाद बाळगणाऱ्या
माणसां ची नव्हे नव्हे महामानिां ची घरं तुमच्या आमच्या घरां पेक्षा भकतीतरी भिस्तीणक आभण व्यापक असतात. राष्ट्रसंत
तुकडोजी म्हणतात, “सबके भर्लए खु र्ला है , मं भदर यह हमारा” अिी त्या घरां ची धारणा असते.
आधीच कपाळािर भरगच्च आठी,त्या तही मग आयहोर्लमधून पहायचं,नं तर मग फक्त तीस अंिातून दरिाजा
उघडून ‘साहे ब घरात नाहीत’ भकंिा त्यापुढेही जाऊन ‘अपॉइं टमें ट’ घेतर्ली होती का? अिा भिभिध सबबी पुढे करून
भजिंत माणसाची दखर्लही न घेणारी घरं दारं महामानिां ची नसतात भकंिा असेही म्हणता येईर्ल की, काळाच्या आभण
भदिां च्या मयाक दा ओर्लां डून गेर्लेर्ल्या पररणत प्रज्ञे च्या, या सगळ्या भिश्िाचं आतक काळजात उतरर्लेर्ल्या महापुरुषां च्या
घरां ना दारं च नसतात. आभण असर्लीच तर ती सगळ्यां साठी खु र्ली असतात.
माणसां च्या िृत्तीनु सार त्यां च्या घरां च्या कर्ल्पना सापेक्ष असतात. भचमण्या घरटं बां धतात, कािळे घरटी
बां धतात,सुगरण भकती सुबक खोपा तयार करते. अिा िेळी भतर्ला भिचारािंसं िाटतं, “सुगरणी, सां ग मर्ला खोपा कसा
केर्ला? इं जीभनयरचा भडप्लोमा गं तुर्ला कुणी भदर्ला ? उकृष्ट् िास्तू भिर्ल्पज्ञासारखी प्रभतभा ह्या सुगरण पक्ष्यार्ला
भनसगाक ने बहार्ल केर्ल्यासारखी िाटते.
गाईम्हिींना गोठा असतो,घोड्ां ना तबेर्ला असतो,िाघ भसहां ना गुंफा असते आभण ऋषीमुनींना गुंफा असते. माणसां ना
घर असतात आभण दे ितां ना दे िघरं असतात. भकंिा दे िघरं ही छोटी मं भदरं असतात आभण मं भदरं म्हणजे मोठी दे िघरं
असतात. मुं गीपासून माणसां पयंत सिाक नाच हिं असतं एक छोटं सं घरकुर्ल. स्वताःचं घर असर्लं म्हणजे ‘भाड्ाचं घर
आभण खार्ली कर’भह िंचना संपते. घरादारां च्या रचनां मध्येसुद्धा कार्लानु सार फरक भदसतो. मुं गी िारूळ असंच का
बां धते आभण सुगरण खोपा असाच का भिणते तर भतची तिी गरज आभण आिड आहे म्हणून. हडप्पा संस्कृतीतीर्लं
घरं किी होती.इग्र्लू भपग्मी घरं अिीच का उभारतात,काही माणसं झोपडीत राहतात तर काही फामक हाउस
उभारतात. कोणार्ला फ्लॅ ट आिडतो तर कोणार्ला स्वतंत्र बंगर्ला. कंपाऊंड, गेट, दरिाजे -क्तखडक्ा, बाथ, भकचन,
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फभनक चर.िीज यंत्रणा,झंुबरं ,िो पीस,िॉर्लपीस याबाबत प्रत्येक घराची रचना िेगळी असते कारण काय तर गरज आभण
आिड. आपण आभककटे क्चरर्ला सां गतो त्यानु सार काही संकर्ल्पभचत्र, मॉडे र्ल्स आभककटे क्चर आपर्ल्यार्ला सुचितो.
आपण भनिडतो त्यातर्लं एक संकर्ल्प भचत्र.अमु कच एक संकर्ल्पभचत्र आपण का भनिडर्लं तर ते आपर्ल्यार्ला आिडर्लं
म्हणून.तात्पयक काय तर भनिड ही आिडीिी संबभधत असते. दहा मु र्ली दाखिर्ल्यानं तर त्या दहां मधू न अमु कच एक
मु र्लगी बायको म्हणून का भनिडर्ली तर ती आिडर्ली म्हणूनच ना !
भचत्रकर्लेमध्ये रं गसंगती भिचारात घेतात. चां गर्ल्या साजेर्लिा िोभे र्ल अिा कपड्ां साठी डरेस भडझायनरचा सर्ल्र्ला
घेतात. केिभू षा, िेिभू षा, रं गभू षा अिा िेगिेगळ्या प्रां तात िेगळे िेगळे सर्ल्र्लागार असतात. त्याचप्रमाणे असर्लेर्ल्या
सामानाची मां डणी किी करािी, कोणती रं गसंगती साधािी, याचा सर्ल्र्ला इं टेररयर डे कोरे टर दे तो.आता िास्तु
किाप्रकारे बां धर्ली म्हणजे ती सुखार्ला, स्वास्थ्यार्ला कारणीभूत होते याचा भिचार करून िास्तु िास्त्र नािाचे एक
निीन िास्त्र आता भिकभसत झार्ले आहे .
अभभजात संगीत, अभभजात भचत्रकर्ला, अभभजात िास्तु कर्ला, अभभजात संस्कृत साभहत्य,अभभजात भिर्ल्पकर्ला या
सगळ्याच क्षे त्रात आभण प्रां तात भारतीय संस्कृती आघाडीिर होती,ह्यार्ला इभतहास साक्षी आहे , पण आता सिकच क्षे त्रात
असं अभभजातपण भकती भिर्ल्र्लक आहे ? अभजं ठा-िेरूळ घारापुरी सारखी र्लेणी पुन्हा भनमाक ण झार्ली का?प्राचीन
हे माडपंती मं भदरां सारखं भिर्ल्प पुन्हा भनमाक ण झार्ली का? र्लेण्यां मध्ये जे रं ग आहे त तसेच रं ग पुन्हा भनमाक ण करता आर्ले
का ?बार्लाजी मं भदर, कोर्ल्हापूरची महार्लक्ष्मी मं भदर या सारखी रचना, भिर्ल्पाकृती पुन्हा भनमाक ण झार्ली का ? दीपराग
गाऊन तानसेनासारखे कोणी भदिे प्रज्वभर्लत केर्ले का? दीपराग आळिर्ल्यानं तर अंगाचा दाह असे तो िां त
करण्यासाठी मे घमर्ल्हार राग आळिर्ला जात असे. संगीतातर्लं असं अभभजात सामथ्यक आज कुठे र्लोप पािर्लं आहे ?
प्राचीन िारिाचे डोळे भदपिून टाकणारे प्रचंड िैभि जर पाभहर्ले तर प्रत्येकच क्षे त्रात आमची पीछे हाट झार्ली आहे .
भतृकहररचं नीभतितक आभण िात्सायनाचं कामसूत्र भकंिा कामितक दोघां नीही िं भर सूत्रं सां भगतर्ली. एकाने
मु र्ल्यभिक्षणाची तर एकाने भनरामय सुदृढ आभण संपन्न अिा कामजीिनाची सूत्रं सां भगतर्ली. पतंजर्ली मु नींनी योगसूत्रं
सां भगतर्ली. आभण भनरामय िरीर आभण आत्मभिकासाचा पाया घातर्ला. इस्ट इज िेस्ट आभण िेस्ट इज बेस्ट असं आता
आमच्याकडे काही मं डळींना िाटू र्लागर्लं आहे .आभण म्हणून कोणताही निा भिचार मां डर्ला की टीकेचा पभित्रा घेतर्ला
जातो.ज्योभतष हे िास्त्र आहे की नाही? िास्तु िास्त्र हे िास्त्र की थोतां ड ? मी नथु राम बोर्लतोय हे नाटक चार्लािं की
बंद पाडािं ?अिा दोन्ही बाजूंनी टोकाची भू भमका घेणारे आपापर्ली बाजू मां डत जातात. िैचाररक खळबळ भकंिा फॅड
भनमाक ण करतात. समाजातर्ला जो सामान्य बहुजन समाज आहे त्याने ह्या दोन्ही बाजूं चा भिचार करािा आभण स्वताःच्या
भिचारसरणीर्ला जो भिचार पटे र्ल तो स्वीकारािा.मु ठभर र्लोकां नी त्यां च्या भिभिष्ट् मतां चा भिक्का का म्हणून मारािा?
यादृष्ट्ीने भिचार करता िास्तु िास्त्र म्हणून जो निीन भिचार मां डर्ला जात आहे आहे तो ज्यार्ला घर बां धायचं आहे त्याने
स्वताःच स्वीकारायचा की नाकारायचा हे ठरिािं.निं ते सगळं च स्वीकाराहक आभण जून ते सगळं च आक्षे पाहक ही
भू भमका चुकीची आहे . दोघां मधर्लं इष्ट् ते स्वीकारािं अभनष्ट् ते नाकारािं. इष्ट्अभनष्ट्ाचा मू र्ल्यभििेक स्वताःच करािा.
िास्तु िास्त्र हे सौंदयकिास्त्र आहे .घर चां गर्लं नीटने टकं प्रसन्न असािं. सुबक असािं.िास्तू म्हणून आपण जो िेळ, पैसा,
पररश्रम खचक केर्ला आहे तो सकारणी र्लागर्ल्याचं समाधान भमळािं ,यासाठी प्राचीन आभण निीन अिा दोन्ही
भिचारां मधीर्ल सम्यक धागा पकडून िास्तु िास्त्राकडे सौंदयकिास्त्र म्हणून पाहािं. आपणा सिां ना र्लाभािं असं
समाधान,थोडक्ात असािं घरकुर्ल आपुर्लं छान!
लेखक: भरत उपासनी ईमेल: br1957u@gmail.com
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आमची आजी म्हणायची! - श्रे या गोभलिडे कर
आताची चाळीशी पंचेचाळीशीत असले ल्या भपढीने आजी आजोबां च्या सहिासातील समृद्ध बालपण बऱ्यापैकी
अनु भिलं आहे आई िभडलां बरोबर आजी आजोबां च्या संस्कारानी त्यां ना घडिलं आहे त्यामु ळंच आजच्या भपढीला
काही सां गताना आमची आजी म्हणायची अस आपसूकच येत.....
आमची आजीही अशीच आम्ही भतला इन्नी म्हणायचो इन्नी म्हणजे िभहनीचा अपभ्रं श तर अशी ही आमची आजी भकती
साध्या साध्या गोष्ट्ींमधून ती छान भशकिण द्यायची. ...
तरुण ियात आलेल्या आम्ही मुलामु लींनी कामात आळस केला ,चालढकल केली की म्हणायची लोखं ड भपळायच िय
तुमचं* आळस काय कामाचा भकंिा म्हणायची जणू पंधरािा मभहना लागलाय असं करताय तेव्हा हसू यायचं रागही
यायचा पण सगळी काम मात्र पटापट उरकली जायची
कोणतीही सिय भकतीदा सां गूनही जात नाही असं िाटलं तर म्हणायची पाचािं ते पन्नासाि म्हणजे आताच चां गल्या
सियी लागल्या तर त्या मोठे पणी भह राहतील अस...आपोआपच चां गल्या सियी लागल्या
एखादं काम झाल्यािर समजा चुकून सगळा पसारा भतथं च राभहला तर म्हणायची आमच्या मुलीचं काम कसं भजथल्या
भतथे . ..आपोआपच भजथं ल्या भतथं िस्तू ठे िायची सिय लागली
आभण म्हणायची पडे ल ते काम करायला हिं त्यामु ळं हे माझं ते तुझं अशी कामाची भिभागणी
न करता समोर आलेलं काम करून मोकळं व्हायचीही सिय लागली
कधी भतच्या बोलण्यािर लगेच आपण उत्तर भदलं काही म्हटलं तर म्हणायची भठकरीिर थें ब पडू दे त नाहीत अगदी
त्यामु ळं भिचार करूनच बोलण्याची सिय लागली.
एखादया स्वभाि आिडणाऱ्या व्यक्तीबरोबर भभन्न स्वभाि असणाऱ्या व्यक्तीची जोडी असेल तर म्हणायची
“सोन्याबरोबर भचंधीलाही जपलं पाभहजे”...असं सां गून सिां बरोबर जु ळिून घ्यायची भशकिण भदली.
अशा खरतर अने क छोया छोया गोष्ट्ी.... लहानपणीचे संस्कारच स्वभाि घडितात त्यासाठी घरातील मोठ्या व्यक्तीच
ं ं
िागणं बोलणं खू प महत्त्वाचं ठरतं आं भण ज्यािेळी आपण त्या ियात त्या भू भमकेत जातो तेव्हा हे सगळं आठितं
लहानपणी त्या गोष्ट्ींचे भकंिा त्यां च्या िागण्या बोलण्याचे सगळे च अथक कळतात असं नाही पण कुठे तरी मनािर ते
भबंबल जातं आभण आपल्या आयुष्याला एक चां गलं िळण लागतं.
ले क्नखका: श्रे या गोभलिडे कर, सातारा
ईमेल: shreyagoliwadekar10319@gmail.com
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एक िात्सल्यपूणक भपता - भप्रया भनकुम
भपता: आज पभहल्यादां च त्याच्याभिषयी मां डण्याचा प्रयत्न मनापासून करीत आहे . ही व्यक्ती माझ्या आयुष्यात सिाक त
महत्त्वाची आहे . लहानपणापासून ते आत्तापयंत जीिनां तील जोडले गेलेले प्रत्येक तास, भदिस त्यां च्यां सोबत जास्त
घालिल्यामु ळे त्याचं महत्त्व भह त्यामु ळे तेिढं च आहे .जर कोणी मला "तुला दे ि भदसला का?" हा प्रश् भिचारल्यास मी
बोट त्याच्याकडे च दाखिून ' हो ' म्हणून सां गते.
आपल्याकडे मुलां ना िाढभिण्यां त ,त्यां च्यािर संस्कार करण्यां त आईचे नाि साहाभजक पुढे येते. आई नऊ मभहने
बाळाला पोटां त सां भाळत असली तरीसुध्दां जन्मां च्या आधीपासून ते आयुष्यभर जी व्यक्ती आपल्याला डोक्ां त ठे िते.
भतचा मात्र आपल्याला कुठे तरी भिसर पडतो. आपल्याला िाढभितां ना ते काय काय खस्ता खातात. ह्यां बद्दल जर दे खील
उल्ले ख कुठे ही आढळतं नाही.
त्यां च्यामु ळे आईशी एक िेगळी जिळकी भनमाक ण होऊन भतच्याबद्दल आपल्या मनां त एक िेगळीच भािना भनमाक ण
झाले ली असते. म्हणूनच, भतच्यासाठी काहीही आभण केव्हाही काहीपण करायला आपण ने हमीच तयार असतो. आभण
मग ले ख, कभिता, िैगरें अश्या माध्यमां तून ते ऋण दे खील आपण भनभश्चत व्यक्त करतो. भतने आपल्यासाठी घेतलेल्या
कष्ट्ाच्या जाभणिेतुन आपली ही कृती घडतं असते.
हे सगळं जरी खरं असलं तरीसुद्धा ह्या सगळ्यां त एका व्यक्तीला आपण आपल्यासाठी घेतलेल्या त्या अने क कष्ट्ाच्या
जाभणिेचा उल्लेख करायला कुठे तरी मागे पडतो. त्यां च्याशी असले लं नातं त्यां च्या असलेल्या दराऱ्यामुळे कदाभचत मागे
रहात असेल असं मला िाटत. ते नातं असतं आपलं आपल्या िभडलां शी. माणसाला ठे च लागल्यािर पटकन ओठां िर
"आईssगं "असा शब्द बाहे र पडतो. मात्र मोठी िादळे ,आव्हानं पेलतां नाचा प्रसंग आल्यािर बाबाच आठितो. म्हणजे,
अश्यािेळेस एका खं बीर माणसां ची आपल्याला साथ असणे आिश्यक असते. त्यामु ळेंच प्रत्येकां च्या आयुष्यात
कोणत्याही रूपां त आपल्या िभडलां भिषयीचे स्थान हे महत्त्वाचे असतेच.
कापसां च्या नाजु क धाग्यां नी भिणुन नात्यां चे महािस्त्र तयार होईपयंत ते तुटणार नाही, फाटणार नाही याची दक्षता ही
व्यक्ती घेत असते. कारण, ती ह्या कुंटु बातील प्रमुख असते. त्याच्यां च पंखाखां ली व्यभतत केले ले सिक भदिस आयुष्यातील
सिाक त सुंदर, सुरभक्षत आभण िरणीय असतात. मोठे होऊन त्यां च्या ितुकळातुन बाहे र पडायचं म्हटलं की, जगण्याची
लढाई सुरु होते आभण तेव्हा जीिनाचा अथक उलगडायला लागतो. त्यां च्या असण्यां मुळेच नात्याला पूणकत्व लाभते.
िभडलां चा स्वभाि प्रसंगी रागीट ि कणखर असल्याने आई इतकी जिळीक नसेल. पण,त्यां च्या इतकी काळजी घेणाऱ्या
व्यक्तीला शोधुनही पयाक य सापडणार नाही. हे दे खील भततकंच खरं !
असं म्हणतात की, बाकी कोणाशी नाही पण जगातल्या प्रत्येक िभडलां चं आपल्या मु लीशी एक िेगळं च नातं असत. जरी
ते बोलू न दाखित नसले तरी सुध्दा काही भािना ह्या केिळ जाणायच्या असतात. कदाभचत, ती मोठी झाल्यािर आपल्या
काळजाचा तुकडा दु सऱ्याला सुपूतक करायचा असतो. म्हणून एखाद्या िेळेला जगातील प्रत्येक िडील आपल्या
मु लींबाबत फार हळिे असतात. आभण म्हणूनच,मु लीचं आभण िभडलां चं हे फार िेगळं असत.
माझ्या दे खील िभडलां चं माझ्या आयुष्यात एक िेगळं स्थानं आहे .त्यां चं नािं आहे .बाबा" या दोन अक्षरां च मु ल्य मापन
केले तर आपल्यासमोर भकतीही संपत्ती तसेच कोणतीही मोठी व्यक्ती आली तरी त्यां ची या दोन अक्षरां च्या शब्दां शी
तुलना करताच येणार नाही.माझे पप्पा त्याचं नािं. श्री. प्रकाश भनकुम.
मु ळचे नामपूरचे असून दे खील त्यां नी त्यां च्या हुशारीच्या जोरां िर तेथुन बाहे र पडून आपली प्रगती केली. आज आं म्ही
सगळे जण नाभशक येथे स्थाभयक आहोत.आम्ही त्यां ची तीन मुलं.गायत्री,सुरज,आभण मी (भप्रया(. आम्हां ला भतघां ना काय
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हिं न सां गता आधीचं समजत गेल्याने हट्ट काय ? हे कधी माभहतीच नाभहये. माझ्या प्रत्येक भनणकयां त मी त्यां ना सामील
करून घेते. कोणताही कठीण प्रसंग आला तरी आपण खचायचं नाही. अशी त्यां ची भशकिणं असते. त्याच्यां शी भनगडीत
अश्या काही आठिणी आहे त ज्यामुळे त्याचं आभण माझं नातं फार घट्ट आहे . घरां त मी भािंडां मध्ये सिाक त लहान
असल्यामु ळे शें डेफळ म्हणून अगदी लाडाची आहे .
माझ्या िभडलां शी असले ल्या जिळीक मु ळे आभण रोजच्या सहिासामु ळे ते कुठे जरी लां ब गेले तरीसुद्धा मला फार
बैचेन व्हायला लागते. त्यां च्याभिना हे घर खू प सुनंसुनं व्हायला होत. कारण काही का असेना ते दोघ घरात असली की,
एक प्रकारचा धाक असतो. सगळी काम िेळच्यािेळी पूणक होत असतात. नाहीतर काय आज कोणी घरात नाही
म्हणून काम सगळे रे गाळत पडून राहता. ते घरात नसले की घरातील भजितपनणाच भनघून गेल्यासारखा िाटत.खरं च
गंमत असते, ते असतात तेव्हा नाही जाणित पण, नसले की मात्र रोजचाच भदिस तो सुध्दा खू प मोठ्ठा मोठ्ठा िाटायला
लागतो. ते गािािरून घरी आल्यािर िाटत की , भकती भदिसाचा काळ लोटू न गेलां त्यां च्या भशिाय ते भदिस मला खू प
खायला उठतात.आज सासरी आल्यानं तर जास्त जाणित भक,आपण त्यां ना खू प त्रास भदला का?खू प हट्ट तर केले नाही
ना ?पण, एिढं मात्र खर भक,त्यां च्या सहिासात ते भदिस खू प छान होते. ज्याप्रमाणे म्हणतात ना प्रत्येक बापाला आपली
मु लगी एका राजकन्ये पेक्षा कमी िाटत नाही. आभण त्याप्रमाणेच तो भतला ठे ितो सुद्धा. माझ्या िभडलां नी दे खील मला
खरच ठे िलं य. अजू नही!!!
म्हणूनच, त्यां च्याशी जोडल्या गेलेल्या नात्यामुळे दे िाला सां गून ठे िते कीयेणाऱ्या प्रत्येक जन्मां त िडील म्हणून तेच लाभू
दे कारण, ते माझं आभाळ आहे . त्यां च्या साभन्नध्यात जग आहे , त्यां च्यामु ळे बाप - मु लगी नात्याला अथक आहे !
लेक्नखका: भप्रया भां बुरे - भनकुम, पुणे
मोबाईल: 9890048474
ईमेल: priyanikum@gmail.com
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सात लघु ले ख - अभभलाषा दे शपां डे
(खाली चदलेले सवय लेख माचहतीपर आचि प्रासंचगक आहेत)
डार्नोसााँर:
हा प्राणी इभतहासपूिक काळातील पृथ्वीिर सरपटणारे प्राणी ि पक्षी होते. सुमारे १६ कोटी िषाक पूिी हे प्राण्यां चे पृथ्वीिर
िचकस्व होते. 9000 पेक्षा अभधक जाती अक्तस्तत्वात असले ल्या डायनोसाँ र पैकी काहींमध्ये उडण्याचु क्षमता होती. काही
शाकाहारी होते. तर काही मासां हारी ,काही भद्वपादी होते तर काही चतुष्पाद. साधारणताः अिाढव्य आकारासाठी
भिख्यात असणाऱ्या डायनोसाँ र पेकी मानिी आकाराचे दे खील अने क प्राणी होते. सुमारे 6.5 कोटी िषाक पूिी घडले ल्या
एका मोठ्या भिनाशचिादरम्यान डायनोसाँ रचा अस्त झाला. भहं दी महासागरात अभफ्रका खं डाच्या पूिक भकना-याच्या
लगत असले ल्या मादागािस्कर या प्रचंड बेटिजा दे शां मध्ये आढळले ल्या डायनोसाँ रच्या पायां च्या अिशे षािरून
डायनोसाँ र मासां हारी होते. या कल्पने ला पुष्ट्ी भमळाली आहे . सुमारे 65 लक्ष िषाक पूिी पृथ्वीतलािर िािरणा-या
डायनोसाँ र ना 'बालाऊर बोंडाँ क' शास्त्रीय संज्ञेने ओळखण्यात येते. पाय उचलून पािला माफकत जोरदार प्रहार
करण्याच्या क्षमता या जीिां मध्ये होती. डाव्या ,उजव्या पािलां च्या कडे ला ििाकार नख्या असल्याने भक्ष्याला
रक्तबंबाळ करून खाणे शक् होते. बालाऊर बोंडाँ क या प्रकारच्या डायनोसोरचे अिशेष उत्तर कँनडा,रोमेभनया ,
आँ क्तस्टरया या दे शामध्ये सापडले आहे त. त्यामु ळे त्याचा िािर शीत कभटबंधातील प्रदे शात होता असे मानले जाते.
भक्ष्यां ची संख्या कमी कमी होत राभहल्याने उपासमार, भशकार करण्यासाठी प्रचंड भटकंती इत्यादी कारणां मूळे
डायनोसाँ र पृथ्वीिरून सुमारे 30 लक्ष िषाक पूिी नामशे ष झाले असािेत असे मानणारे काही भिचार प्रिाह आहे त.
जीिाष्म - आभशया, अभफ्रका, युरोप ि उत्तर अमेररका खं डात सापडलेले जीिाश्म अंडी ,सां गाडे ि इतरही माभहती यां चे
आधारे इभतहासाचे दशकन होते.
राष्ट्रीर् चवज्ञान चदवस:
राष्ट्रीय भिज्ञान भदिस 1928 मध्ये भारतीय भौभतक शास्त्रज्ञ सर चंद्र शे खर िेंकट रमन यां नी कलकत्ता येथे केले ल्या
िैज्ञाभनक आभिष्कार म्हणजे 'रमण प्रभाि 'यां चा िृती भदन म्हणून 28 फेब्रुिारी रोजी संपूणक भारतभर साजरा केला
जातो. याचा मू ळ उद्दे श भिद्याथ्यां ना भिज्ञान ि िैज्ञाभनक उपिमाबद्दल आकभषक त ि सतकक करण्याचा आहे . भिज्ञान
भदनाचा इभतहास: भारतामध्ये 28 फेब्रु 1928 हा एक महान भदिस होता. ह्या भदिशी प्रभसद्ध भारतीय भौभतक शास्त्रज्ञ
िेंकट रमण द्वारा भारतीय भिज्ञान.क्षे ञात एक आभिष्कार पूणक झाला. भभिष्यात हा कायकिम ने हमी आठिणीत
राहण्यासाठी 1986 मध्ये भिज्ञान ि तंञज्ञानाचा प्रचारासाठी राष्ट्रीय पररषदे व्दारे भारतात 28 फेबु हा राष्ट्रीय भिज्ञान भदन
म्हणून नामां कन करण्यात आले .
चव.दा.सावकरांच्या पु ण्यचतथी चनचमत्त:
1857 च्या स्वातंत्र्य समरानं तर सशस्त्र िां तीचा इभतहास िीर सािरकरां च्या नािाभशिाय पूणकच होऊ शकत नाही.
स्वातंत्र्याच्या यज्ञकुंडामध्ये त्यां नी भदलेली ती पूणाक हूती त्यासाठी ज्या यातना सहन केल्या. त्याचा इभतहास जर
साक्षीनसता तर पुढील िां ती घडणे अशक् होते. सािरकरां चे मु ळचे घराणे कोकणचे परशू राम भू मीतील गुहागर
भिभागतले . छञपती भशिराय ि बाजीरािां च्या काळात त्यातील काही घराणी दे शािर आली. त्यातीलच सािारकर
कुटू ं ब नाभशक जिळील भगूर येथे क्तस्थर झाले . सौं. राधाबाई यां नी 4 थ्या मु लाला जन्म भदला. परं तु यां ना मातृप्रेमापासून
िंभचत रहािे लागले . लहानाचे मोठे होत असताना त्यां ना ले खन ि िक्तृ त्व या गुणां चा छं द जडला. एकदा एका िक्तृत्व
स्पधेची बातमी त्यां ना उभशरा समजली. तरीही त्यां नी त्या स्पधेत भाग घेतला. परं तु भाषण करणाऱ्याचा यादीत त्यां चे
नाि शे िटी आले . सिक स्पधककां ची भाषणे ऐकताना पररक्षक कंटाळले .अशािेळी सािरकर भाषणासाठी उभे झाले .
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त्यां च्या बाणेदार भिचारां नी ओघळत्या भाषे नी पररक्षकाचा कंटाळा कुठल्या कुठे गेला. त्या स्पधेत सािरकराना पभहला
िमां क भमळाला. ते भशक्षणाकररता पुढे इं ग्लंडला गेले. तेथे भशक्षण चालू असताना दे श कायाक त खं ड पडू भदला नाही.
ियाच्या १६व्या िषी सभिय राजकारणात ते भाग घेऊ लागले.इं ग्लंड तेथे त्यां नी 'अभभनि भारत' ही िां ती संघटना
चालू केली. गािठी भपस्तुले तयार करून भमञां करिी 21 भपस्तुले भारतात पाठिली. 1857 सहस्ञ उठािाची माभहती
व्हािी म्हणून "स्वातंत्र्य समर" हा जिळ जिळ 500 पृष्ठां चा मौभलक ग्रंथ भलभहला. त्यात भहंदू राष्ट्रां च्या दृष्ट्ीकोनातून
िां ती युध्दां चे समीक्षण पूणकपणे केले ले असल्याने याची पररभणती म्हणजे स्वां तंञ्य यूध्द भडकिण्याची होती. अखे र 26
फेब्रुिारी 1966 रोजी ते काळाच्या पडद्याआड गेले. परं तु त्याच्या साभहत्य, ग्रंथ ले ख या रूपाने इभतहास कायम आहे ,
त्याची िृती आजही अजरामर आहे . "सागरा प्राण तळमळला" जय भहं द जय भारत!!
मराठी राजभाषा चदन आचि त्ािे महत्त्व:
लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी! जाहलो खरे च धन्य ऐकतो मराठी! धमक ,पंथ,जात एक जाणतो मराठी! एिढया
जगात माय मानतो मराठी ! 27 फेब्रुिारी हा भदिस 'जागभतक मराठी भाषा भदिस,मराठी भाषा भदन, मराठी भाषा
गौरि भदन'आशा अने क नािाने साजरा केला जातो. मराठी भाषे तील ज्ये ष्ठ साभहक्तत्यक ि ज्ञानपीठ पुरस्कार भिजे ते
भि.िा. भशरिाडकर उफक कुसुमाग्रज यां च्या जन्मभदनाभनभमत्याने 'मराठी भाषा भदन' साजरा करण्याची सुरूिात
करण्यात आली. कुसुमाग्रज यां चे मराठी साभहत्यातील योगदान खरच अिणकनीय असून आपण आभण भभिष्यातील
भपढीने मराठीचा िारसा पुढे चालिािा. म्हणून 'मराठी राजभाषा भदन 'साजरा करण्याची प्रथा सुरू करण्यात आली.
याचे महत्त्व आपण पुढे पाहूयात. 27 फेब्रुिारी या भदिसाचे औभचत्य साधून महाराष्ट्रात, जगभरात, दे शभरात भजथे
मराठी माणसे िास्तव्यास आहेत. तेथे मराठी राजभाषा भदन साजरा केला जातो. या दरम्यान भिभिध प्रकारचे मराठी
नाटके भचञपट, शास्त्रीय संगीत ,काव्य संमेलन, भनबंध ,िक्तृ त्व स्पधाक ि मराठी भाषेला उत्तम भदशा दे ण्याचे कायकिम
आयोभजत केले जातात. मराठी भाषा संिधकनाची जबाबदारी आपलीच दरम्यान आज आपण आपल्या भाषे चा म्हणजे
आपल्या मायबोलीचा त्याग करून इं ग्रजी भाषे चा अिलं ब कररत आहोत. इं ग्रजी ही काळाची गरज आहे . नक्कीच
याबद्दल दु मत नाही, परं तु त्यासाठी आपण मराठीची कास सोडािी,हे मनाला पटणारे नाही. आज आपण आपल्या
मु लां ना इं ग्रजी शाळे त भशक्षणासाठी पाठितो, मध्ये मराठी भाषा कशी अिघड आहे . ि काना,माञा,उकार ि िेलां टीने
आम्ही कसे है राण झालो आहोत, अशा आशयाचे भिद्याथ्यां च्या क्तव्हभडयो व्हाँ टसअपिर व्हायरल करण्यात आले होते.
मु लां ना मराठीचे ज्ञान योग्य दे ण्याऐिजी आपण ते क्तव्हभडयो एकमे कां ना पाठिून मजा घेत होते. अशा ररतीने मराठी
भाषा संिधकन होणार नाही. तरूण मुलां ना इं ग्रजी सोबत मराठी भाषे चे ज्ञान द्या. मु लां ना मराठी शाळे त पाठिा ,जर
इं ग्रजी शाळे त गेला तर आपल्या भिद्याथ्यां ची दु सरी भाषा मराठी असािी. आपल्या भाषे तील साभहत्य िाचायला प्रिृत्त
करा हे करताना तुम्ही ते पभहले कररत आहे त का ,हे पहा पभहले स्वताः करा नं तर दु सऱ्यामध्ये बदल करायला जा. म्हणून
सुरूिात स्वताःच्या घरातून करा. माझ्या मराठी मातीचा , लािा ललाटास भटळा, भहच्या संगाने जागल्या, दऱ्याखोयाक तील
भशळा!!
र्शवं तराव िव्हाि जन्मचदवस:
यशिंतराि बळिंतराि चव्हाण हे भिभाजननं तर महाराष्ट्राचे पभहले मु ख्यमं त्री आभण भारताचे पाचिे उपमु ख्यमंञी
होते. पररचय- महाराष्ट्रातील सतारा भजल्ह्ह्याच्या जन्म गाि दे िराष्ट्र नािाचे गाि महान ने ते मराठा शे तकरी कुटू ं बात
जन्मलेले 12 माचक 1913 मध्ये मुं बई भिद्यापीठातून राज्यशास्ञ ि इभतहास मध्ये पदभिधर झाले . आई भिठाबाई त्यां चे
बंधू ज्ञानदे ि यां नी कष्ट् करून घर चालिले . यशिंतराि या पुञाने खू प भशकािे ही त्या माऊलीची इच्छा. यशिंतरािां नी
शाले य जीिनात िक्तृ त्व स्पधेत पाररतोभषके पटकािली. त्यां नी संगीत,भजन-भकतकन याचाही आस्वाद घेतला. ते
येरिडा तुरुंगात असताना आचायक भागित एस.एम. जोशी यां च्यासारखे ने ते तेथे होते. तुरुंगामध्ये राजकीय,सामाभजक
भिषयािर चचाक होत. यशिंतरािां ना त्या ियातच भिचारिंत,साभहक्तत्यक यां च्या ग्रंथासंबंधी आकषक क िाटू लागले . त्यां नी
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कोल्हापूरातील राजाराम महाभिद्यालयामध्ये असताना त्यां चा व्यासंग िाढिला.ना.सी फडके यां च्यासारखे नामिंत
ह्यां चे प्राध्यापक होते. ते बी.ए.एल.एल.बी परीक्षा उत्तीणक झाल्यानं तर 1942 मध्ये स्वातंत्र्य लढ्यात भूभमगत होऊन
कायक केले . 1947 नं तर मं ञी ,मु ख्यमं त्री नं तर दे शाचे संरक्षण मं ञी ,गृह,परराष्ट्र ि भित्तमं ञी पदे सां भाळली.
यशिंतराि चव्हाण यां नी 25 नोव्हें बर 1984 जगाचा भनरोप घेतला. यशिंतराि ब्राम्हण ब्राहणेतर चळिळी पासून
अभलप्त राभहले . त्यां नी महाराष्ट्रातील सिाक भगण भिकासाला प्राधान्य भदले .
कलावस्तू व अवशेषािे संरक्षि:
प्रस्तािना - िारा, ऊन, पाऊस ,धूळ,आग ,महापूर,भू कंप यासारख्या नै सभगकक आपतीमू ळे तसेच यूध्दासारख्या
मानिभनभमक त आपतीमू ळे भिभिध प्रकारची भचञे,धातूचे ि मातीचे पुतळे ,िारके धातूचे ि मातीचे पुतळे ,िारके, मं भदर
इत्यादी कला िस्तू चा नाश होतो.
ऐभतहाभसक आढािा - नै सभगकक ि मानिभनभमक त आपतीमू ळे इभजक्तप्प्शयन ,बाँ बेलोभनयन सम्राट हामु राबी याने पुरातन
कलािस्तू जतन करण्याचा त्यािेळच्या रुढीस कायद्याचे स्वरूप भदले होते. इ.स.पूिक 550 सुमारास होऊन गेलेल्या
बेलशें झर नािाच्या बाँ बेलोभनयन राजाने पुरातन अिशेषां साठी बां धले ले एक खास दालन आढळले . हिेतील धूळीचा
भिपरीत पररणाम िस्तू िर होतो. संरक्षण कररता िातानु कूल व्यिस्था असणे आिश्यक आहे .
पुरातन िस्तूं चा संग्रह ि रक्षण- 18 व्या शतकापासून युरोपात पुरातन िस्तुं चा संग्रह ि त्यां चे संरक्षण याभिषयी भिशे ष
आिड भनमाक ण झाली. अशा िस्तू नीट ि सुरभक्षत राखण्यासाठी संग्रहालये स्थापन झाली. तथाभप 19 व्या शतकाच्या
अखे रीस ि 20 व्या शतकाच्या सुरूिातीस युरोपात आधूभनक ि शास्त्रीय पध्दतीचा कायाक साठी िापर सुरू झाला.
पुरातन अिशे षाच्या स्थळी पध्दतशीर उत्खनने होऊ लागली. नाभशिंत िस्तू कररता उदा-बां धकाम.त्यां चे नकाशे
तयार करुन,छायाभचत्रे घेिून त्यां ची नोंद करण्यात येऊ लागली.
भारतातील संरक्षण भिषयक प्रयत्न - भारतािर झालेल्या परकीय स्वा-यां मध्ये अने क भठकाणाच्या कलािस्तूं ची ि
अिशे ष स्थानाची फार मोठी हानी झाली. तथाभप त्या काळात अडचणीस तोंड दे ऊन भठकभठकाणी सतत भजणोध्दाराची
काये झाले ली आढळतात. अनेक राजे लोकां नी मं भदराचे भजणोध्दार करण्याकररता तसेच त्यां ची योग्यप्रकारे दे खभाल
व्हािी ,म्हणून काही उत्पन्न दान भदल्याचे उल्ले ख तकाळ लेखातून आढळतात. उदा-महाराष्ट्राचे माडी इ.स.१२१२(
याभशिाय भिजयनगरचा राजा कृष्ण दे िराय (1509-1529( याने मं भदराच्या भजणोध्दाराकररता एक भनधी उभारला होता.
या पुढे मोठे स्वरूप प्राप्त झाले असे भिभिध लेखातून आढळतात.
मंगल पांडे: भारतािा आद्य क्रांतीकारक:
1857 मध्ये भारताच्या 1ल्या स्वातंत्र्य चळिळीत एक महत्त्वाची भू भमका बजािणा-या भारतीय स्वातंत्र्य सैभनक होते.
ते ईस्ट इं भडया कंपनीचे 34िे बंगाल इं फटीचे सैभनक होते. मंगल पां डेचा जन्म 19 जुलै 1927 ला झाला. उ. प्रदे शच्या
'बभलया' गािात झाला. त्यां च्या िडलां चे नाि भदिाकर पां डे होते. तसेच आईचे नाि अभै रानी होते. ज्यािेळी 1849साली
त्यां नी ईस्ट इं भडया कंपनीच्या सैन्यात नोकरीस सुरुिात केली. त्यािेळी ते 22 िषाक चे होते. हे बराकपुर सैन्य दलातील
बंगालच्या 34 व्या बी.एन.आय तुकडीच्या 5व्या कंपनीत काम करत होते. एिढ्यात शे ख पालटू नािाचा भशपाई मं गल
पां डेच्या भदशे ने येऊ लागला. तो आपल्या पलटनीतील असल्यामु ळे तो आपल्याला मदत करायला येत आहे असे
पां डेना िाटले . पण तसे नव्हते शे ख पालटू न पां डेना पाभठमागून भिळखा घातला. पां डेनी तो सोडिला. भारत सरकारने
5 आँ क्टोबर 1984 रोजी पां डेची प्रभतमा असले ली टपाल भटकीटे जारी केली. ि पां डे यां नी भब्रभटश अभधकाऱ्यािर
हल्ला केला ि नं तर त्यां ना फाशी दे ण्यात आली. त्या जागेिर शभहद मं गल पां डे महाउद्यान नािाच्या एका पाककची
उभारणी बराकपुर येथे करण्यात आली आहे .
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कभिता :गररबीतील जीिन - सुिणाक कां बळे

संसाराचा गाडा ओढताना, मे टाकुटीला यािं लागतंय
रोजचं कष्ट् करून सुद्धा, अधकपोटी राहािं लागतंय

जीिनातील गरजे साठी, राब राब राबाि लागतंय
गररबीचा िणिा पाहून, आम्हा पोट जाळाि लागतंय

संकटाला तोंड दे ता ,दे त-होरपळू न जािं लागतंय
दु ाःखाचे िेदना सोसताना, आसिात भभजािं लागतंय

पोराबळाच्या भशक्षणा साठी, सािकार शोधािा लागतोय
कजक परत करण्यासाठी, पार खचून जािं लागतंय

भािने चा भनचरा होताना, रडतच राहािं लागतंय
रडत असताना दे खील, हसतच जगािं लागतंय

या गररबीतील जीिनात, रखडत बसािं लागतंय
कोणीतरी एकच भदिस, गररबीला पाहािं लागतंय

जीिनातील घडामोडीना, मनात साठिाि लागतंय
ते मन मोकळे करताना, कागद , पेन लागतंय
ले क्नखका: सुिणाक कां बळे
पत्ता: साई ओंकार सोसायटी, सेक्टर- 12, रुम नं- 25, कळं बोर्ली
मोबाईल: 9960354673
ईमे ल: Suvarnakamble474@gmail.com
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कभिता :पोरी पदर तुझा सािर - सुिणाक कां बळे

पोरी पदर पदर तुझा सािर गं सािर! आलीस यौिनां च्या उं बरठ्यािर!

खळी तुझ्या गालािर, क्तित तुझ्या ओठािर,
दृष्ट् लागेल रूपािर, पोरी पदर तुझा सािर ग सािर!
तोल तुझा आिर ग आिर ! जाशील िळणाच्या िाटे िर,
मऊ होईल तो रुळल्यािर, पोरी पदर तुझा सािर ग सािर!

नजर भफरि या जगािर! मायाजाल फसिेभगरी िर ,
जगू नको फसव्या आशे िर, पोरी पदर तुझा सािर ग सािर!

भिश्वास ठे ि ग मनािर! प्रेम कर तू जगण्यािर,
नौका येते ती भकनाऱ्यािर, पोरी पदर तुझा सािर ग सािर!

ले क्नखका: सुिणाक कां बळे
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कभिता :तू जीिनात आला आभण असं िाटलं - भप्रया भनकुम
तू जीिनात आला आभण तेव्हा िाटलं ...

जीिन सगळं बदललं
तुझ्या आगमनात जरा जास्तच बहरलं
तुला पाभहल्यािर िाटलं
क्षणभर माझं हृदय हरिलं
पुढच्याच क्षणी मला ते
तुझ्या मनात भदसलं

तुझ्या येण्याने िाटलं
एक स्वप्न पूणकत्वाला आलं
लाड पुरिायला हक्काचं कुणीतरी भमळालं

तुझ्या आगमनाने सुरु झाला
सोहळा निीन आयुष्याचा
साजरा होईल प्रत्येक भदस
तुझ्या माझ्या नात्याचा

तुझ्या येण्याने सजीिता
भमळाली एका मू तीला
फुलाप्रमाणे नातसुद्धा
लागल बहरायला

तू जीिनात आल्यािर िाटलं
अने क जन्मच प्रेम माझ्या नभशबी आलं
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तुझ्या रूपात ते माझ्यापयंत पोहचलं

तुझ्या येण्याने ह्या उचकीशी
एक निीन नातं जु ळलं
तूच आठिण काढत असशील म्हणून
भे टण्यास मन तेव्हा तेव्हा आतुर झालं

तुझ्या सहिासात जाणिलं
सगळं आहे जगात
एक हक्काचं घर भमळालं
मला तुझ्या मनात

मला िाटलं तुझ्या रूपाने एक
तारा माझा झाला
कारण,माझी कभिता ऐकून तो बघ
भकती प्रेमाने गालात लाजला

तुझ्या येण्याने िाटलं
म्हतारपण दे खील सुखात जाईल
काठीची गरज कशाला ?
जे व्हा तुझी सोबत राहील

तू आल्याने िाटलं सिक क्षण मी जगले
आता श्वासाने थां बु का?
म्हटलं तरी आनं दाने म्हटले " हो "
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तू जीिनात आल्याने माझ्या
डोळ्यातील अश्रूं ची जागा संपली
कारण, तुझ्या हषे ची कळी
माझ्या आयुष्यात उमलली

तू जीिनात आला तेव्हा
भनसगाक पासून ते पशु - पक्षां पयंत
सिाक नी तुझे भनिासस्थानं भिचारले
तेव्हा अभभमानाने मी प्रत्येकाला
बोट माझ्या हृदयाकडे दाखभिले

म्हणूनच ; माझ्या भप्रया ,
आज एकाच सां गणे तुला,
"मरण जरी आलं तरी
ते ऐटीत असािं
फक्त इच्छा एिढीच
मी तुझ्या भमठीत रहािं .. ."

(ले क्नखका: भप्रया भनकुम)
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कभिता संग्रह: शारदे य(भाग1)- कभपल निले
1. आठवि

िरते जे व्हा आठिण तुझी
येतात त्या सिक िृती मन:चक्षूसमोर

आपण सोबत घालिलेले ते क्षण
आपल्या त्या सिक आठिणी

साद घालतात मनात जे व्हा
असह्य होते जगणे तेव्हा

हिा हिासा िाटतोस तु
मला भदलेल्या भन:स्वाथी प्रेमामुळे

एकत्र आपण यािे िाटते मला
त्या जु न्या आठिनी उजळिण्यासाठी

परत यािे िाटतात ते भदिस
आपण हसत खे ळत घालिलेले

समजते मला
आता तू नाहीस म्हणुन

पण मन माझे
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हे एकायला तयार होत नाही

सारखे िाटत असते मनाला माझ्या
तू इथे च आहे स म्हणुन

भे टशील पुन्हा केव्हातरी
रोज या आशे त रहातो मी

2. कचवता

शब्दरुपी कभिता ही
अक्षराच्या समु द्रातून

अथक रुपी गाभ्यासह
गहन आशय घेऊन

आकषक क रचना करुन
स्पष्ट् भिचार मां डून

कल्पने चा मु क्तसंचार करुन
कभित्वाची कसोटी दे ऊन
रहािी िरणात भटकून

३ स्वप्न असाचवत कशी

स्वप्न असतात, आशा आकां क्षा पूणक करणारी
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स्वप्न असतात, भािना पुलभकत करणारी
स्वप्न असतात, सत्यात सहसा न घडणारी
स्वप्न असतात, भािभिश्व भनमाक ण करणारी
स्वप्न असतात, दु रािले ल्यां ना जिळ आणणारी
स्वप्न असतात, नव्या कल्पना मां डणारी
स्वप्न असतात, असाध्य गोष्ट्ी साध्य होताना बघणारी

लेखक: कभपल निले , औरं गाबाद
मोबाईल: 8459526141 / 8888893548
ईमेल: kapilnawale@yahoo.com


चारोळी: दशक न - भसद्धे श प्रभु गािकर
आलो मी तुज भे टाया गािाला,
पण झाले नाही तुझे दशक न
िाट पाहूनी पाहूनी
आिंदू नी गेले मन
ले खक: भसद्धे श प्रभु गािकर
ईमे ल: siddheshpg@gmail.com
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भफल्मी गॉगल: चोरीचा मामला - भनभमष सोनार
एफ एम रे भडओिर एकदा सहज "एक लडकी को दे खा तो ऐसा लगा" या गण्याचं ररमे क गाणं माझ्या ऐकण्यात आलं .
त्यात "एक लडकी को दे खा तो ऐसा लगा" यानं तर पुढे कोणती शब्दरचना ऐकायला भमळे ल याबद्दल मी उत्सु क होतो.
पूिीच्या शब्दां पेक्षा आणखी चां गलं काहीतरी असेल का भकंिा त्या तोडीचं असेल असं िाटू न पुढे ऐकल्यािर मला
आत्यंभतक घोर भनराशा झाली कारण "एक लडकी को दे खा तो ऐसा लगा" नं तर अचानक, "तेणू साडे गल्ली भिच्च, मे णू
भकंदा, तेरे नाल, चाभलया बभलया, भकंदा, कुडी नचंदी" असले शब्द ऐकायला भमळाले आभण दु धाची घट्ट बासुंदी भपता
भपता अचानक कुणीतरी त्या बासुंदीत मोठमोठे भमठाचे पिकत टाकून मला जबरदस्तीने यायला लाितोय असे िाटले .
अचानक गाण्याची चि भबघडली. नु सतं जु न्या गाण्याचं कडिं िापरलं आहे , बाकी काही नाही. जु न्यात निीन शब्द
टाका रे बाबां नो पण त्यात काहीतरी थोडातरी कॉमन सेन्स असला पाभहजे ना?
मी गाणे भकंिा भचत्रपटां च्या ररमेकच्या भिरोधात नाही, मात्र ररमेक करतां ना सुद्धा थोडी तरी बुद्धी आभण सृजनशीलता
िापरािी लागते, हे काही ररमेक िाल्यां ना आजकाल कळत नाही. बरे चदा काही गाण्यां चे ररमे क हे ओररभजनल
गाण्यां इतकेच चां गले झाले आहे त भकंिा त्याहीपेक्षा अभधक श्रिणीय झाल्याची उदाहरणी आहे त.
मला "आभशक बनाया आपने ", "आज भफर तुम पे यार आया है ", "आं ख मारे लडका", "भदलबर भदलबर", "जाब कोई
बात भबगड", "राबता", "हर भकसीको नही भमलता", या सिक गाण्याचं ओररभजनल इतकंच ररमे क आिडलं आहे . मी
फक्त ऑभडओबद्दल बोलतोय, व्हीभडओबद्दल बोलायचं तर तो संपूणक िेगळा भिषय होईल. "दम मारो दम" चं ररमे क
गाणं असंच फसलं होतं त्यािर ओररभजनल िाली झीनत अमान भचडली होती. मात्र भचत्रपटाची प्रभसद्धी भमळािी म्हणून
काहीच बुद्धी न िापरता ररमे क गाणे बनिण्यात काहीच अथक नाही. ररमे क ऐकल्यािर ओररभजनल गाण्यां चे कॉपीराईट
िाले मालक ररमे कच्या सीडी िर दणादण डोके आपटू न स्वताःची सृजनशीलता डोक्ातून घालिून बसत असतील.
अभमताभच्या डॉन भचत्रपटाचा ररमे क करताना फरहान अख्तरने शे िट इतका बदलला आहे की डॉन भचत्रपटाच्या मू ळ
कथानकाच्या उद्दे शालाच सुरुंग लािला जातो पण त्यां नी तशी भिस्ट घेतली कारण त्यां ना डॉन पाटक 2 काढायचा होता.
पण हा जो डॉन पाटक २ होता, तो तर पाटक 1 मधील फक्त काही व्यक्तक्तरे खा घेऊन एक स्वतंत्र कथा असलेला "चोरी
िाला" भचत्रपट होता ज्याचा तसा डॉन 1 शी डायरे क्ट संबंध नव्हता. डॉन 1 मधले सगळ्यात फसले ले ररमे क गाणे आहे ,
"खै के पान बनारस िाला". हे गाणे शाहरुखच्या डॉन मध्ये थायलं ड मध्ये घडते. थायलं ड मध्ये बनारसचं पान आभण
त्यात भप्रयंकाचा अभत भिभचत्र डान्स! काय तो गाण्याचा ररमे क! मात्र इतर ररमे क गाणी चां गली झाली आहे त.
"चोरी िाला" भचत्रपट म्हणजे "फास्ट अँड फ्युररयस 5" या भचत्रपटासारखा ज्यात एखाद्या भठकाणची कडक
बंदोबस्तातली भतजोरी भकंिा सोने भकंिा भहरे एखादी चोर टोळी भमळू न सुरक्षा भे दून चोरतात, जसा अभभषे क बच्चनचा
"प्लेयसक" होता. प्लेयसक हा भचत्रपट "द इटाभलयन जॉब" चा ररमे क होता ज्यात ते एका रे ल्वे तील सोने त्या रे ल्वे ला आणखी
एक समां तर रे ल्वे चालिून लु टतात, तसेच आणखी चोरी िाला भचत्रपट म्हणजे धूम2 ज्यात आपला हृभतक जेम्स बॉण्ड
िाल्या भहरे चोरीच्या आयभडया िापरतो, म्हणजे हाही भचत्रपट जे म्स बॉण्ड मुव्ही च्या आयभडया िापरून बनिलेला! जु ना
धमें द्र चा शाभलमार आठितोय? तो पण आयभडया चोरलेला चोरपट!
सतत भु तां च्या मागे असले ल्या राम गोपाल िमाक ला सुद्धा एकदा अचानक ररमे क काढायची बुद्धी झाली होती (आभण
तोही शोले चा) आभण नाि भदले "आग!" त्यात गब्बरची भू भमका अभमताभला भदली (आभण अभमताभने कशी काय
स्वीकारली??) आभण भचत्रपट एिढ्या जोरात आपटला की त्या आिाजाने अने क भसने मा मालकां चे कान बभधर झाले
आभण राम गोपाल िमाक पुन्हा भुतां च्या मागे लागला, पण आजकाल भु ते सुद्धा त्यां चेिर नाराज आहे त. आजिर शोले
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भचत्रपटाचे सगळे ररमे क भकंिा भ्रष्ट् नकला फसल्या आहे त: धडाकेबाज (किया महाकाल म्हणजे मराठीतला गब्बर),
थरथराट, मेला, आग, शान, चायना गेट.
मु केश भट सारखा भदग्दशक क त्याही पुढे जातो. तो भु तां चे भचत्रपट काढतो आभण त्यां चे भसक्वेल म्हणजे पुढचे भाग
काढतो. तीन भाग झाल्यािर आणखी पभहल्याच भागाचा ररमे क बनितो आभण भिषेश म्हणजे ठराभिक प्रेक्षकिगाक त हा
ररमे क सुद्धा भहट होतो. भबपाशाचा "राज" सुपरभहट झाल्यािर त्याचे पुढचे दोन भाग भिशे ष चालले नाहीत पण "राज
ररबूट" हा मला पभहल्या राजचा ररमे क मला मात्र आिडला (यात इम्रान हाश्मी होता, आभण परदे शातील ने त्रसुखद
स्थळां चं भचत्रीकरण होत) यात पभहल्या "राज"ची तीच कथा घेऊन पण त्याला इं टेभलजं ट तडका मारून भिस्ट भदलेली
होती ती मला फार आिडली. 1920, 1920 Retunrs, 1920 London, 1921 असे कालचि ही भट्ट मं डळी भफरित
राहतात, पुढे काही सुचेनासं झाला की मग तेच चि पुन्हा गोल भफरून पभहल्या भागाचा ररमे क. या १९२० िाल्या आभण
इतर भू तपटां त आभण त्यां च्या भसरीज मध्ये असले ले बहुतेक भहरो हे मख्ख चेहेऱ्याचे आभण चेहऱ्यािरची मख्खी न
उडणारे का असतात हे मात्र न उलगडले ले कोडे आहे . कदाभचत भहरोच्या ऍक्तक्टंगिर लक्ष दे त बसण्यापेक्षा भू त, भीती
आभण त्यातील हॉट भहरोईन्सची शारीररक भमती हे च अशा भचत्रपटाचे भहरो आहे त असं भट्ट मंडळीच
ं ा समज झाले ला
असतो आभण प्रेक्षकां नी तो खराही ठरिलेला असतो.
जु ना शोले हा अभतशय सुपरभहट भचत्रपट सुद्धा तीन ते चार हॉभलिूड भचत्रपटां िरून बनिला आहे . बाजीगर (अ भकस
भबफोर डाईंग), डर (केप भफयर) हे पण हॉभलिूड भचत्रपटां चे ररमे क आहे त. बाजीगर मध्ये तर काजोलच्या हातातून
टीव्ही िरची न्यू ज बघतां ना कपबशी ज्या पद्धतीने खाली फरशीिर पडते ती तो भसन अगदी तसाच्या तसा ओररभजनल
भचत्रपटातला उचलला आहे . इतकाच काय तर "यार तो होना ही था" हा सुद्धा फ्रेंच भकस या हॉभलिूड भचत्रपटाचा
ररमे क आहे .
आभण अने क जु नी प्रभसद्ध भहं दी गाणी ही हॉभलिूड गाण्यां िरून भबनधास्त चोरली आहे त म्हणजे त्यां ची धून भकंिा काही
िाक्े भकंिा संपूणक गाणे सुद्धा! (ऑभफभशयल ररमे क नाही) आभण तेही मू ळ मालकां ची परिानगी न घेता! पण त्यािेळेस
इं टरने ट नसल्याने सामान्य प्रेक्षकां ना त्याबद्दल काळात नव्हते. अनु मभलक ने इतरां च्याच नाही तर स्वताःच्याच गाण्यातून
सुद्धा चोरी केली आहे . इष्क हुिा कैसे हुिा या गाण्यातील "ना मै जानू ना तू जाने " या िाक्ाची चाल त्याने त्याच्या
स्वताःच्या बाजीगर मधल्या "ए मे रे हमसफर" या गाणयातील एका भशटीतून चोरली आहे (भकंिा घेतली आहे असे म्हणूया
फार तर). ताल साठी सुभाष घाई ने ए आर रे हमान ला घेतले पण तेव्हा अनु मभलक नाराज झाला होता. असं ऐभकिात
आहे की "रमता जोगी" हे गाणं रहमान पेक्षा त्याने आणखी भकती चां गल्या प्रकारे कंपोज केलं असतं हे सुभाष घाई ला
ऐकिून दाखिलं होतं.
बरे चदा म्यु भझभशयन्स (संगीतकार) यां ची एक भिभशष्ट् स्टाईल असते त्याद्वारे ते संगीत कुणाचे आहे हे लगेच ओळखू येते.
पण त्यातही बरे चदा एकमे कां च्या स्टाईलची सुद्धा चोरी होतां ना भदसतंय. ए आर रहमान इलायराजा टीम मधून बाहे र
पडला पण त्याच्या म्यु भझकिर इलायराजाची छाप जाणिते. फना मधल्या "चां द भशफारीश" या गाण्यािर तसेच परदे स
मधल्या "दो भदल भमल रहे है , मगर चुपके चुपके" या गाण्यां िर रहमानची छाप जाणिते. लक्ष्मीकां त यारे लालच्या
म्यु भझक स्टाईलचा प्रभाि इिाईल दरबार आभण त्याचा प्रभाि संजय लीला भन्साळीच्या म्यु भझक िर आभण त्याचा
प्रभाि कलं क मधल्या प्रीतमच्या म्यु भझकिर जाणितो. रहमानच्या स्टाईलचा प्रभाि संदीप चौटा िर सुद्धा जाणितो
आभण माझ्याअ मते अजय अतुल यां च्या म्यु भझक िर पण जाणितो. गजनीमधील रहमानच्या म्यु भझक िर इतर
संगीतकारां च्या प्रभाि जाणितो. रहमान च्या लगान मधील म्युभझक िर लक्ष्मीकां त यारे लाल भकंिा इिाईल दरबारचा
थोडा थोडा प्रभाि जाणितो. असो. एकातून दु सरी भलं क ही अशी आठित जाते. अथाक त हे माझे िैयक्तक्तक मत आहे . या
प्रभािाबद्दल मतभे द असू शकतात आभण त्याचा मी आदर करतो.
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तसेच सारख्या धाटणीच्या भचत्रपटां ची सुद्धा एक लाट येते. म्हणजे कथा बीज तेच फक्त हाताळणी िेगळी! अभग्नसाक्षी
(नाना, मनीषा) आभण दरार (जुही, अरबाज) आभण कुछ ना कहो (अभभषे क, अरबाज, ऐश्वयाक ) आभण त्याच भिषयािर
आणखी बरे च; भलजं ड ऑफ भगतभसंग आभण 23 माचक शाभहद; बायोभपकची लाट; फॅभमली भचत्रपटां ची आभण लां बलचक
नािे असलेल्या भचत्रपटां ची लाट जसे हम आपके है कौन, हम साथ साथ है , हम आपके भदल मे राहते है , हमारा भदल
आपके पास है ; कॉमेडीची लाट जसे हे राफेरी भसरीज, यािर पागल भदिाना भसरीज, क्ा कुल है हम भसरीज, धमाल
भसरीज; रामगोपाल िमाक च्या "सत्या" नं तर िाईम आभण अंडरिर्ल्क भचत्रपटां ची लाट आली; बाहुबली नं तर ऐभतहाभसक
फँटसी भचत्रपटां ची लाट आली, हॉभलडे आभण बेबी नं तर दहशतिादािर आभण दे शभक्तीिर आधाररत भचत्रपटां ची लाट
आली; "मडक र" (मक्तल्लका शे राित) नं तर हॉट भचत्रपटां ची लाट आली अशी भकतीतरी उदाहरणे दे ता येतील.
आता सारख्या धाटणीचे काही गाणे बघू. बाजीगरचे टायटल सॉंग चे उदाहरण घेऊ. त्यातील काही िाक्े बघा: "ओ मे रा
चैन चुरा के, मे री नींदें उड़ा के, खो न जाना भकसी मोड़ पर, बाज़ीगर मैं बाज़ीगर...मु झको गलत ना समझना, मैं नहीं
बादल आिारा!" म्हणजे यात प्रेमी प्रेभमकां ना एकमे कां भिषयी असले ल्या भनष्ठे भिषयी शं का भकंिा भीती आहे . मग यानं तर
अशाच धाटणीची अने क गाणी भलभहली गेली. जसे "भदल को चुराके, अपना बनाके, धोका ना दू ं गा ि बेखबर, गॅम्बलर
गॅम्बलर हा मै गॅम्बलर!", चुराके भदल मेरा गोररया चली या गाण्यातील "भकसी मोड़ पर मैं , तुमको पुकारू
ं , बहाना कोई
बना तो ना लोगे!...नही बेिफा तुम ये मु झको खबर है , बदलती रुतों से मगर मु झको डर है " िगैरे. भलहायला बसलं की
खू प काही भलभहता येईल, खू प आठित जातं. या ले खात आता इथे च थां बतो. पुन्हा पुढे भे ट राहू आभण भचत्रपटां तील
असेच काही धागे पकडून भफल्मी गॉगल लािू!! लेख संपिता संपिता तुम्हाला डोक्ाला खाद्य भकंिा होमिकक दे तो.
खाली भदलेल्या गाण्यां ची ओररभजनल गाणी तुम्ही शोधून काढा पाहू!
काही जु न्या गाण्यां ची चोरीची उदाहरणे:
हा यही यार है , भबन तेरे भदल काही लागता नही
तीरछी टोपीिाले (भत्रदे ि)
ऐ भदल है मु क्तिल (दे िानं द CID)
भमल गया (RD बमक न हम भकसींसे कमी नही)
मे रे रं ग मे (मै ने यार भकया)
सून सून सून बरसात की धून (अनु मभलक, सर)
एक शरारत होणे को है (अनु मभलक, डु क्तप्लकेट)
कोई याहा नाचे नाचे (बप्पी लाभहरी, भडस्को डान्सर)
पहली बार भमले है (नदीम श्रिण, साजन)
जय माँ काली (राजेश रोशन, करणं अजुक न)
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एक भिचार: पाकीट - उदय जभडये
आपर्ल्या हृदयाप्रमाणेच आपण आपर्लं पाकीट जपून ठे ित असतो,
पाकीटातीर्ल जुन्या- नव्या नोटा आपण खचक करीत असतो.
अगदी तसंच हृदयातीर्ल जुन्या- नव्या आठिणी, अनुभि खचक करायर्ला काय हरकत आहे .
धकाधकीच्या जीिनात चार िब्द सां गणारा अपिादाने च आढळतो.
एक भिचार: िाढभदिस - उदय जभडये
खरोखरच एखाद्यार्ला िाढभदििी भकंिा र्लग्नाच्या िाढभदििी िु भेच्छा दे ण्यात भकती आनं द आहे . त्या भनभमत्ताने
आपर्ल्यार्ला त्या व्यक्तीची ि भतच्या संदभाक तीर्ल अने क गोष्ट्ींची आठिण येते. त्या आठिणींमध्ये आपण आपर्ल्या
रोजच्या आयुष्यातीर्ल ताणतणाि काही काळ तरी भिसरतो. हे तर झार्ले दु सऱ्याच्या बाबतीत, पण आपर्ल्या
िाढभदिसार्ला जर आपर्ल्यार्ला कोणी िु भेच्छा भदर्ल्या तर तोही आनं द िेगळाच असतो.
ले खक: उदय सुधाकर जभडये, भपंपरी, पुणे
मोबाईल: 9552626496
ईमेल: udayjadiye2006@rediffmail.com
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ग्राभफटी: अभिनाि हळबे
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व्यं गभचत्रे: भसद्धे ि दे िधर
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भत्ररश्मी र्लेणी : फोटोग्राफ्स
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वाचक मित्र िै मत्रण न
ीं ो

िराठ भाषे त ल नवप्रमतभाशाल सामित्यिकाीं ना वाचकाीं पर्यंत ने णे आमण जगभर
मवखु रलेल्या िराठ वाचकाीं ना उत्तिोत्ति सामिि उपलब्ध करून दे णे. आजवर अने काीं न
िे काि केले. आजि अने क सींस्था व व्यक्त िे काि करतात. बुक स्ट्रक आमण िराठ
अथथ र्या अशाच सींस्था आिे त. िाीं न चालवले ले आरीं भ िे मनर्यतकामलक मवनािूल्य मवतररत
करण्याचे अमिकार िाीं न ई सामिि प्रमतष्ठानला मदले आिे त. आमण ई सामिि प्रमतष्ठान ते
अमिकार आपल्या वाचकाीं ना दे त आिे .
आपण िे मनर्यतकामलक वाचावे आमण आपल्या मित्र आप्ाीं ना ते मवनािू ल्य द्यावे. तसेच
आपल्याला र्यात कार्य आवडले व र्यात अजू न कशा सुिारणा करता र्येत ल तेि आम्हाला
साीं गा. आपल्याला र्यात भाग घ्यार्यचे आिीं त्रण आम्ह दे त आिोत.
आपण सवथजण मिळू न आपल सिृ द्ध िराठ भाषा अजू न सिृ द्ध व आिुमनक करुर्या.
र्या अींकात ल लेखनाचे सवाथ मिकार िा िा ले खकाीं चे/ कलाकाराीं चे आिे त. िाचा इतर
कुठे ि वापर करण्यापुवी िाीं च लेख परवानग घेणे आवश्यक आिे .

िन्यवाद

ई सामिि प्रमतष्ठान
www.esahity.com
esahity@gmail.com
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