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संपादक�य (िनिमष सोनार) 
नमस्कार वाचकहो! आरंभ �मैािसकाचा 2020 या वषार्तील पिहला अंक (माचर् ते मे) आिण एकूण सलग 14 वा 
अंक  आपल्या हाती दतेांना अितशय आनदं होत आह.े अंक आपल्या हातात पडेपय�त 27 फे�ुवारी हा मराठी 
भाषा �दन आपण साजरा केलेला असेल. परंतु, जगातील �त्येक मराठी माणसान ेवषार्चे सवर्च्या सवर् �दवस 

मराठी भाषेचा अिभमान बाळगून स्वत:च्या मातृभाषेच्या �गतीसाठी �य� केला पािहज,े तरच मराठी भाषा 

�टकेल!  "वाचाल तर वाचाल", असे म्हणनू आपण वाचनाचे महत्व सांगतो त्याच धत�वर मी मराठी भाषेसाठी 

म्हणेन क�, "वाचवाल तर वाचेल!" म्हणज ेमराठी माणसांनो, तुम्ही सतत बोलून, िल�न, वाचून  मराठी भाषा 

"वाचवाल" (हाच वारसा आपल्या पुढच्या िपढीकडेसु�ा  दते राहाल) तरच ती "वाचेल"! 
 

आरंभ टीमच ेमला नेहमी कौतुक वाटते. आपापल्या �ि�गत, सामािजक आिण �वसाय �कंवा नोकरी यातनू 

वेळ काढून ही टीम आरंभ अंक दज�दार व्हावा म्हणनू सतत झटत असते. �ि�गत कारणास्तव टीममधून 
काहीकाळ रजा घेतलेल्या सातारा येथील सिवता कारंजकर या अंकापासून िवशेष सल्लागार म्हणनू परत आल्या 
आहते तर आरंभ टीम मध्य ेनवीन सदस्य म्हणून नवी मुंबई यथेील वंदना म�े या �ूफ रीडर टीम मध्य ेसामील 
झाल्यात. तसेच, नािशकच्या मै�ेयी पंिडत या सह-संपादक म्हणून आपल्या आरंभ कुटंुबात सामील झाल्यात. 

सिवता यांची मुलगी वैष्णवी जी पुण्यात "मास्टर इन जनार्िलझम आिण मास कम्युिनकेशन" करते आह ेतीही 
स्वेच्छेन ेआपल्या टीम मध्ये आलेली आह!े या अंकात ितन ेगेल्या तीन मिहन्यांतील महत्वाच्या घडामोड�चे संकलन 
क�न �दलेले आह.े सामान्य ज्ञानासाठी त ेन��च वाचकांना उपयोगी पडेल!  कला �दग्दशर्न के्ष�ातील अि�नी 
िम�ी यांनी या अंकापासून कला िवभाग सांभाळला आह ेआिण या अकंाच ेसुरेख असे मुख�ु� त्यानंी तयार केल े
आह.े या अंकासाठी आपण एक अिभनव उप�म राबवला आह ेतो असा क�, वाचकांनी बिघतलेल्या आिण त्यानंा 

आवडलेल्या लघुपटाची कथा स्वत:च्या शब्दांत पटकथा स्व�पात िलहायची आह,े ते आपल्याला या अंकात 

वाचायला िमळेलच तसेच एकूणच िसनमेा के्ष�ाशी संबंिधत अनेक लेख या अंकात लेखकांनी पाठवले आहते, 

त्याला साजेसेच त्यांनी ह ेमखुपृ� बनवल ेआह!े! 
 

एकूणच काय तर दशे िवदशेातील मराठी वाचकांत लोकि�य असललेे असे न�ा सािहत्य युगाचा आरंभ करणारे 
ह ेआरंभ ई-मािसक आता त�ण िवचाराचं े�ैमािसक झाले आह ेआिण वाचकांना साद घालत आह ेआिण घालत 
राहणार आह ेक� - "िलिहत ेव्हा आिण िलखाणातनू वैचा�रक बदल घडवा!" कारण जगातील कोणताही बदल हा 
आधी मनांतील िवचारांत होतो आिण मग तो दशृ्य स्व�पात उमटतो!! 
 
िनिमष सोनार, संपादक, आरंभ �मैािसक 
(आरंभ... एका न�ा सािहत्य युगाचा!) 
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संपादक�य (मै�ेयी पिंडत) 
"अमृतातेिह पजैा �जंके" अशी थोरवी असणारी लाघवी मराठी भाषा! िजच्या संगाने दऱ्या-खोऱ्यातील िशळा 
जागतात असे वणर्न केले जाते त्या मातीत जन्माला येणे म्हणजे अहोभाग्यम्!! आज आरंभ �ैमािसकाच्या 
िनिम�ाने सहसंपादक म्हणून या अमृतवाणीची सेवा करण्याची संधी मला िमळते आह े ह े वाचक मंडळ�ना 
कळवण्यात मला अत्यंत आनंद होत आह.े  
 

नमस्कार, मी मै�ेयी पंिडत. मी नािशकची रिहवासी असून इंिजनीअर आह.े आरंभच्या माचर् मिहन्याच्या 

अंकापासून या वाचन�वासात तुमच्यात सामील झाललेी नवीन सह�वासी! सािहत्याचे माझ्यावर संस्कारच 
आहते असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. कारण लखेन ही मला माझ्या कुटंुबाकडून िमळाललेी दणेगी आह.े 
लहानपणी बालकिवता िलिहण्यापासून सु� झालेला माझा लेखन�वास उ�रो�र वाढत जाऊन आज या 
�ैमािसकाच्या संपादनापय�त आलेला आह.े या आधी मी महािव�ालयीन िनयातकलीकासाठी दोन वष� काम केले 
आह.े त्यािशवाय वेगवेगळ्या वृ�प�ामंधनू मी �ासंिगक लेखन करते. आिण आवड म्हणून वैयि�क ब्लॉगदखेील 
िलिहते. माझ्या या आवडी जाणून घेऊन, िनिमष सरानंी मला सहसंपादक म्हणून काम करण्याची संधी �दली 

याचा मला खूप आनंद आह.े  
 

परदशेातूनही ज्या अंकाला भरघोस �ितसाद िमळतोय अशा इ-मॅगझीनचे सह-संपादन करणे ही मला माझ्या 
लेखन�वासातील एक मोठी संधी वाटते आह.े आिण या �वासात मला िमळालेली टीमही अत्यतं उत्साही आह.े 
आमच्यातील �त्येकजण आपल्या कायर्के्ष�ातील जबाबदाऱ्या सांभाळून स्वयंस्फूत�ने या अंकासाठी काम करतो. 
आिण िवशेष गमतीची बाब म्हणज ेआमच्यापैक� कोणीही एकमेकांना भेटलेले नाही, तरीही कामातील सुसू�ता 

खूप छान आह.े आरंभच्या टीम सोबत काम करण्याचा हा माझा पिहलाच अनुभव आह.े त्यामुळे वाचकिम�ांसोबत 
ओळख क�न घेणे इतकेच या संपादक�य मध्ये मला संयुि�क वाटते. न�ा त�ण िवचारांच्या सािहत्य युगाचा 
हा "आरंभ" आह,े आिण या �ासपीठावर आपण दर अंकात न��च भेटू अशी मी अपेक्षा करते. आपल्या 

अंकािवषयीच्या �ित��या आिण सूचनाचंी मी आिण संपूणर् आरंभ टीम �तीक्षा करत असतो आिण त्या अंमलात 
आणण्यासाठी सदवै तत्पर असू या आ�ासनासह इथे शब्दांना अल्पिवराम दते;े पण... तुम्ही मा� वैचा�रक 

बदलांसाठी आपल्या लेखणीला मनसो� िल� �ा... िलिहते व्हा! आिण आरंभवर असेच भरभ�न �मे करत रहा. 
 

म�ैयेी पिंडत, सहसपंादक, आरंभ �मैािसक 
(आरंभ... एका न�ा सािहत्य यगुाचा!) 
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बातम्यांच्या जगात – वैष्णवी कारंजकर 

(गेल्या तीन मिहन्यात घडलले्या महत्वाच्या घटनांचा थोडक्यात आढावा) 
 
िडस�बर २०१९: 
१) पुण्याचे जनरल मुकंुद नरवण ेभारताचे २८ वे लष्कर�मुख(भूदल) 
२) स्वीडनची पयार्वरणवादी कायर्कत� �ेटा थनबगर्ला 'टाईम' मािसकाकडून 'टाईम पसर्न ऑफ द इयर' चा 
ब�मान 
३)रंगभमूीचा अनिभिष� नटस�ाट आिण सूयर् पािहलेला माणूस डॉ. �ीराम लागू काळाच्या पड�ाआड 
४)महारा�ाने न�दवला संपणूर् दशेात सवार्िधक 4443 स्टाटर्अप्स सु� करण्याचा िव�म 
५) तेलंगणातील डॉक्टर मिहलेवर सामूिहक बलात्कार क�न ितची हत्या करणारे आरोपी पोलीस चकमक�त 
ठार; चौकशीसाठी क� � सरकारकडून सिमतीची स्थापना 

६)नाग�रकत्व(द�ुस्ती)िवधेयक, २०१९ लोकसभा व राज्यसभेत मंजरू; दशेभरातून काय�ाला ती� िवरोध 
७) ई िसगारेट �ितबंध अिधिनयम २०१९ दशेभरात लागू 
८) जिमनीव�न हवेत मारा करणाऱ्या  QRSAM ( Quick Reaction surface to air missile) या 
के्षपणा�ाची यशस्वी चाचणी 
९) संयु� रा�संघाची २५वी जागितक हवामान बदल प�रषद COP25 स्पेनमधील मा��द यथे ेसंप� 
१०) महािवकास आघाडी मिं�मंडळाचा िवस्तार पूणर् 
 
जानवेारी २०२०: 
 

१) मानाच्या प� पुरस्कारांची घोषणा; बीजमाता राहीबाई पोपेरे, पोपटराव पवार यांना प��ी, मेरी कोमला 
प�िवभूषण परुस्कार 
२) चीनमध्य ेकोरोना िवषाणूचा धुमाकूळ; जागितक आरोग्य संघटनेकडून आणीबाणी घोिषत 
३) भारताच्या ७१ �ा �जास�ाक �दनाच्या िनिम�ान े�ाझीलचे रा�ाध्यक्ष जैर बोलसोनारो यांची भरातभेट 
४) महारा� सरकारकडून िशवभोजन योजनेला सु�वात; १० �पयात िमळणार पोटभर जेवण 

५) भारतात केरळमध्ये कोरोना िवषाणचूा पिहला बािधत सापडला; उपचार सु� 
६) महारा� सरकारने सवर् शाळांत मराठीच ेिशक्षण केल ेस��च े
७) गुवाहाटीमध्ये खेलो इंिडया युथ गेम्सला सु�वात 
८) क� � सरकारकडून 'एक रा�, एक रेशनकाडर्' योजना महारा�ासह १२ राज्यात लाग ू
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फे�ुवारी २०२०: 
 

१) �दल्ली िवधानसभा िनवडणुक�त आम आदमी पक्षाने मते 'झाडू'न मत ेघेतली; भारतीय जनता पक्षाचा जोरदार 
पराभव 
२) क�तर्नकार इंदरुीकर महाराज वाद�स्त व��ांमुळे अडचणीत; सामािजक कायर्कत्यार् तृ�ी दसेा�नी केली 
गुन्हा दाखल करण्याची मागणी 
३) ९२�ा ऑस्कर पुरस्कारावर को�रयन 'पॅरासाईट'ची मोहोर; 'जोकर'नेही गाजवला सोहळा 
४) सामािजक कायर्कत्यार् व �ीवादी लेिखका िव�ा बाळ यांच ेपुण्यात िनधन 
५) अमे�रक� रा�ाध्यक्ष डोनाल्ड �म्प भारत दौऱ्यावर; गुजरातमधील मोटेरा स्टेिडयमवर'नमस्ते �म्प!' 
६) उ�र �दशेातील सोनभ�मध्ये आढळल्या सोन्याच्या खाणी 
७) 'सीमारिहत भाषा' या थीमवर मातृभाषा �दवस दशेभरात साजरा 
८) नृत्य गोपाळ दास राम मं�दर �स्टचे नवे चेअरमन 
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|| मराठी राजभाषा िदन िवशेष लेख || 

अमे�रकेतील मराठी माणूस – नीला पाटणकर 
 
             उपजतच माणूस हा अनुकरण ि�य असतो. मराठी माणसात दसुऱ्याला सामावून घेण ेव आपण दसुऱ्यात 
सामावून जाण्याची वृ�ी जन्मजात असते.अथार्त �कती सामावून घ्यायच व �कती सामावून जायच हा तारतम्य 
भाव त्याच्यापाशी न��च आह.े याच गणुांमुळे त्याची िज�ीन ेयेथल्या संस्कृतीशी जुळवून घेण्याची असाधारण 
�वृ�ी �कषा�ने �दसते. मराठी माणूस स्वािभमानी तर आहचे पण नवीन तं�ज्ञान िशकून त्यावर मात करण्या ची 
उमेद व मनोधारणाही त्याजपाशी आह.े मराठी माणसू म्हणजे �दलदार ���मत्वाचा नमनुा आह.े बुध्दी 
कौशल्याने एखादी गो� �हण करण्याच ेचातुयर् त्याच्याकडे आह.े व�न कडक पण आंतून मधाळ, फणसासारखा 
गोड आह.े 
 
            “दशे तसा वेष” ह ेमौल्यवान वाक्य लक्षात ठेऊन व प�रिस्थतीच ेगाभंीयर् ध्यानात घऊेन सामजंस्याने 
वागणारा आह.े एखादी गो� पोटितडक�ने करण्याची वृ�ी मराठी माणसात �दसून यतेे. येथील राहणीमानानुसार 
नवरा बायको दोघांनाही कमाईसाठी घराबाहरे पडणे गरजेच े असते. अलबत संसाराचा भार दोघांच्याही 
खा�ंावर समसमान असतो. त्यामुळे बायकोच्या बरोबर पु�षही िततकाच बाहरेील व घरातील जबाबदारीला 
हातभार लावत असतो. 
 
          जो माणसू स्वत:च्या दशेात कांहीवेळा ता�ाने राहतो तोच परदशेात दसुऱ्या मराठी माणसाशी  दसपट 
जास्त जवळीक ठेवून आपुलक�ने व आदरयु� वागतो आिण मदत करतो. त्यात आनंदच आह.े कदाचीत आपल्या 
माणसांच्या व पयार्याने आपल्या दशेाच्या आिण दशेबांधवांच्या �रतेपणाची जाणीव त्याला होत असावी. 
 
             येथील मराठी लोक घरगुती व सावर्जिनक स्तरावर भारतीय सण, परंपरा, दसरा, �दवाळी, गणपती 
साजरे करतात. लावणी, भारतीय संगीत, नृत्य, खा� पदाथर्, भारतीय वेशभूषा, ढोल-ताशा, �दडंी, जुन्या 
पारंप�रक गो��चे आकषर्ण मराठी माणसात ओत�ोत भरलेलं आह ेव त्या�माण ेसवर् येथे वेळेनुसार आवजूर्न 
समारंभ आयोिजत क�न साजरे केले जातात. काही मो�ा शहरांमध्ये मराठी मंडळ आहते. तेथ ेका� वाचन, 
कथा वाचन, संगीत, मराठी पध्दतीच ेभोजन ठेऊन कायर्�म केले जातात. ह ेसण एकोप्याने, आनंदाने साजरे 
होतात. 
 
             दर दोन वषा�नी अिखल अम�ेरकन मराठी मडंळांचे �ेहसंमेलन होते. त ेचार �दवस असते. तेव्हा सवर् 
अमे�रकेतील मराठी लोक या िनिम�ानी एक� येतांना �दसतात. �ाख्यान, संगीत, भजन, लावणी, पुस्तकांच े
�काशन, नाटक, िच��फत दाखिवणे इ भरग� कायर्�म असतात. मराठमोळ भोजन, नास्ता यांची रेलचेल असते. 
भारतीय वस्तू, मौलीक पुस्तक, मािसक, कपडे, दाग दािगने इ.च ेस्टॉल असतात. 
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           अमे�रका खूप िवस्तृत पसरलेली आह.े �ठक�ठकाणी मोकळी जागा पा�न अचंबा वाटतो. पण त्या 
जागचेा योग्य उपयोग क�न घेतलेला �दसतो. संुदर, सुबक नक्षीकाम केलेली मदंीर बाधंून तो प�रसर भाव भ��ने 
भारावून �स� झालेला �दसतो. साहजीकच वातावरण भि�रसाला पोषक असत.े लोकाच्या रहदारीने परीसर 
भ�नही अनकेिवध दऊेळे व दऊेळांच ेपािव�य ठेवले जाते. कदािचत कांहीवेळा अनावधानाने ते इतर �ठकाणी 
ठेवले जात नसावे. भ�गण लांबून येत असल्याने �त्येक दवेळाच्या �ठकाणी �सादाची व खा� पदाथ�ची उ�म 
�वस्था केलेली असते.कुठेही अस्वच्छता,गलीच्छपणा �दसत नाही.िशस्त व स्वच्छता ह े ितथले ि�द वाक्य 
आह.ेकारण �त्येक गो� काय�ाच्या तागडीतून तावून सुलाखून िनघते.मनांत कुठेतरी काय�ा िवषयी धास्ती 
असते.त्यामुळे मराठी माणूसही त्याच ेउल्लघंन करत नाही. 
 
           येथील रीती�रवाज संस्कृतीचे मराठी माणूस अनुकरण क�न अमंलात आणतांना �दसतो. मराठी 
मंडळातफ�  भारतातून कलाकार बोलवून नाटक व संगीताचे,नृत्याचंे �योग केले जातात.तसेच यथेील मराठी लोक 
स्वत: नाटक,नृत्य बसवून सादर करतात. गाणी, िनबंध, रांगोळी, िच�कला, प�ट�ग इ.च्या स्पधार् लहानापासून 
मो�ांपय�त घतेल्या जातात व हौसेखातर �ोत्साहनयु� बक्षीसाचे िनयोजन केले जात.े मराठी लोक भेटल्यामुळे 
ओळखी होतात. गाठीभेटी वाढतात. िवचारांची दवेाण-घेवाण होते. अडीअडचणीवर उपाय योजना आखली 
जाते. जणेेक�न मराठीपण व मराठी संस्कृती जतन व्हावी हा सबळ हतेू असतो. मराठी भाषा आत्मसात क�न 
कशी �टकून राहील ह े�य�पवूर्क मेहनतीने पाहीले जात.े 
 
               आजारपणात, ल�कायार्त एक मराठी माणूस आपल्यासह िम�, मैि�णीला िह�ररीने मदतीला पढेु 
धावून येताना �दसतात. सुिशिक्षत लोक धा�मर्क िवधी िशकून ल� लावणे, सत्यनारायण पुजा सांगणे ह ेिवधी 
हौसेखातर आवडीने घरोघरी जाऊन करतात. त्यांना सन्मानाने वागवून मै�ीचे बंध घ� केले जातात. 
 
                कांही �ठकाणी घरगुती मराठी व संस्कृतचे वगर् घेतात. ितथे मराठी मळुाक्षर, अंक िलहीणे, वाचणे 
का� �कार, गाणी, म्हणी, वाक्�चार,अभंग याची त�डओळख क�न दणे्याचा कसोशीने �य� केला जातो. कलेचे 
सादरी करण्याचे �योग केले जातात.त्यातनूच त्याला स्पध�चे �प दऊेन बालगोपाल व पालकांना सामील क�न 
घेण्यांत येते.त्यातून नवीन उम�,उजार् िमळते.त्याच्या आकषर्णान े मुलांना कलावगार्त पाठिवण्यांत येते. 
भरतना�म व कथ्थक नृत्य क्लास,संगीत क्लासला मुले जातात.तेथे नृत्य व संगीताच्या स्पधार् घेऊन बक्षीस 
दतेात.त�ण वगर् गाण्याचे �ुप बनवून आठव�ातून एकदा एक� येऊन गाण्याच्या मैफ�ली करतात. अशा 
मैफ�लीला �ोता वगर् आवजूर्न हजेरी लावतो. 
 
               अमे�रकन लाय�रीत भारतीय नावाजलेले किव, लेखकांची उ�म मराठी पुस्तक, मािसक बऱ्याच 
वेळेला �दसतात. त्यासाठी वेगळे दालन असते. लावणी नृत्य �कारा प�ल अमे�रकन लोकांना फार िवलक्षण 
उत्सुकता असते.ते िशकण्याची इच्छा �द�शर्त करतात. काह�नी ती अवगतही केलेय. मराठी मुलं, मुली पण 
हा नृत्य �कार करतात. मराठी खा�पदाथर् व रेिसपी याचं िजतक मराठी लोकांना अप�प आह ेिततकंच  
येथील अमे�रकनांना आह.े त्यामुळे मराठी पारंपा�रक पदाथर् यथेे सवर्� मुबलक िमळण्याची रेस्टॉरंट आहते 
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वडा-पाव, कादंा-भजी िहर�ा िमरचीसह, आनंदाने आस्वाद घेतांना लोक �दसतात. याचे मालक मराठी 
�कंवा भारतीय असतात. 
 
               यथेे मराठी व भारतीयांनी, भारतीय वस्तूंची दकुानं थाटलेली �दसतात. त्यामुळे भाज्या, आइस��म  
मराठमोळ्या लोणची, पापड, पाप�ांपासून ते काज ूकतली, बाकरवडीपय�त सवर् भारतीय वस्तूंची उपलब्धता 
असते. 
 
             वर उल्लेख केल्या�माणे  मराठी भाषा िजवंत राहण्यासाठी क्लासेसची सोय असली तरी िनदान 
मुले सोळा वषार्ची हई पय�त खाजगी वाहनांतून इिच्छत स्थळी नऊेन सोडण्याचे काम पालकांनाच करावे 
लागते.कारण तेथे बस,�ेन सारखी वाहन सरार्स उपलब्ध नसतात.लहान मुले स्वतं�पणे बाहरे जाऊं शकत  
नाहीत. कांही शहरात सावर्जिनक वाहनांची तुरळक सोय आह.े आई-वडील अगर आजी-आजोबा त्याच्या 
कामाच्या �ापात �दवसभर �स्त असतात. मुलांसाठी तेवढा वेळ �ायला त्याचं्या जवळ वेळ नसतो. तरी 
ओढाताण क�न बरेच लोक वेळेचं िनयमन क�न हतेू साध्य करण्याची धडपड करत असतात.पुढे मलुांचा अभ्यास 
वाढल्यावर त्यांनाही ते करण शक्य होत नाही. येथे मदतीला मनुष्य बळ नसल्याने �त्येक काम स्वत:लाच करावे 
लागते. यथेील जीवनशैली शारी�रक व मानिसक क�ाची आह.ेत्यामुळे आठव�ातील पाच �दवस घाण्याला 
बांधलेल्या बैला सारखी यथेील लोकाचंी अवस्था असते.त्यामुळे शा�ररीक उजार् उत्साह कमी होऊन माणूस 
थकलेला असतो. 
 
             ब�तेक �ठकाणी घराघरात माता-िपता,आजी-आजोबा मराठीच बोलतात.ते समजून त्याच उ�र 
मा� मुलं इं�जीतून दतेात. �त्येक शब्द, म्हणी, वाक्�चा त्यांना अथर् कळत असतो.त्यांना त्याचा वापर कुठे 
करायचा ह ेही समजत असत. एखा�ा मराठी शब्दाचा �कंवा म्हणी, वाक�चा आपण जर त्यांना अथर् िवचारला 
तर अचून सिवस्तर अथर् मा� ते आपल्याला इं�जीतूनच सांगतात.  
 

पिहलं मुल जन्माला आल्यानतंर घरातील मराठी भाषा ऐकून �विस्थत साधारण तीन वषार् पय�त छान 
मराठी बोलत. एकदां ते डेकेयर मधे गेल क� हळुहळु इं�जी बोलायला लागत व थो�ा कालावधीत पूणर् इं�जी 
बोलायला लागते. त ेपुन्हा माग ेवळुन पहात नाही.नंतर त्याच ेशब्द कानावर पडुन दसुरे मुल अनुकरण क�न 
�थम इं�जी शब्द बोलते. व थो�ाच कालावधीत पूणर् इं�जी वाक्य बोलू लागत.ेतवे्हां त्यान ेमराठी बोलण्याचा 
��च येत नाही. परंतु घरात मराठी आपसात बोललं गेल्यामुळे त्याला मराठी कानावर पडल्याने मराठीच 
आकलन झालेल �दसत  व समजत पण असतं हहेी नसे थोडके असे बोलण्याची वेळ आई-विडलांवर येते. 
 
              आपण िवचार केला तर त्यांच्या दिृ�कोनातून ते बरोबर आह.ेएकदां घराच्या बाहरे पडल्यावर शाळा, 
कॉलजे, टीचर, समाजात वावरणे, स्कूल बस, िम�ामंधे ते वावरतांना संभाषण कसे करणार? कानावर पडणारे 
शब्द इं�जीच असतात ना? िशक्षण इं�जीतून िमळत असत. तस नाही केले तर त्याचंे संभाषणच खंुटेल सवा�शी!! 
पेपर िलहीताना ि�धा मनिस्थती होईल. समाजात वावरण कठीण होऊन जाईल. त्याकरीता �ामखु्याने घरांतील 
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सरावान ेमराठी भाषा जीवीत ठेवण्यास मदत होईल. त्याकरीता पालकांनी पुढाकार घ्यायला हवा. तेवढा 
पुरेसा वेळ घोटवून घ्यायला पालकांना नसतो. 
 
             येथ े येऊन स्थाियक झालेल्यांना स्वत:च्या कतुर्त्वावर व स्वबळावर स्वत:ला शाबीत करायच 
असत.त्याकरीता मेहनत करणे ओघान ेआलेच,स्पधार् परीक्षांना सामोर जाव लागते.तेव्हां कुठे ते स्वत:च्या 
�हमंतीवर येथ ेपाय रोवून तग ध�ंन उभ ेरा� ंशकतात.�कत्येक मराठी ��� संशोधन क�न उ�पदस्थ 
झाल्यात कांही मराठी बाधंवांनी येथे येऊन स्वत:च े स्वतं� �वसाय सु�ं क�न ते यशस्वी रीत्या करत 
आहते.त्यांचे कौतुक करावे िततके थोडे आह.ेतरीपण कांही अंशी अशा वेळी इतर गो��कडे मनांत असूनही लक्ष 
दणे होत नाही. 
 
             मुलांच्या जीभेला इं�जी उ�ारांचे वळण लागले क� मराठी उ�ार करायला त्यांना कठीण जाते. 
उदा.ळ,र,ज,छ,ज्ञ मूळाक्षरे बोलण ंजमत नाही. ती घोटवून घ्यायला वेळे अभावी व इथल्या जीवनशैली मुळे 
पालकांना जमत नाही. तरीपण खूप �माणात पालक महेनत घेतांना �दसतात.परंतु सवा�ना ते शक्य होत नाही. 
मराठीतील आदराथ� शब्द बोलण्यांत गडबड होते. तसेच बोलण्याच्या गती मध्य ेग�धळ होतो. संभाषण 
करतांना पुढचा शब्द आठवून वाक्य पटकन जुळवायला वेळ लागतो. तचे इं�जी वाक्य ते झटकन बोलून 
जातात व चकुले तर हसं होईल याची त्यांना लाज वाटते म्हणून मराठीतून उ�र �ायला आिण बोलायला ते 
कचरतात. 
 
              ह ेसगळं त्यांना इथली संस्कृती साभंाळून करावे लागते.इकडचे सण,हवामान वागणे,बोलणे,रीती 
पाळुन करणे म्हणजे तारेवरची कसरत असते.मराठी माणूस इष�न ेधडपड करत असतो.पोषक वातावरण 
िन�मर्ती करण्याचा आटोकाट �य� करत असतो.तीस,चाळीस वषार् पलीकडे ज ेलोक येथे स्थाियक झाले. 
त्यांना मराठीचा अिभमान आह.ेपण �� आह,ेपुढे यणेाऱ्या िपढीचा,त ेह ेमराठीपण,मराठी वाग्ड:मय,संगीत 
कला,ना�,खा� संस्कृती �टकवंू शकतील कां? याची खा�ी दतेा येत नाही. 
 

तरी मराठी माणसाच्या र�ात िज� आह.े पुढील िपढी माघार न घेतां आपला झ�डा व “मराठी बाणा” दशेोदशेी 
फडकवेल अशी आशा क�ं या.  
 

कदािचत आपले सणवार रीतीभाती त े साजरे करतीलही, पण पूवार्पार चालत आलेल्या पारंप�रक पध्दतीने 
करतीलच अस नाही. ते त्याचं्या सोयी �माणे करतील. त्या माग ेत्याचंी भावना व मानिसकता काय आिण कशी 
असेल ह ेसांगता येण कठीण आह.े  
 

मी ते पढुील ओळीतून िवषद करते! पहा तर कसं वाटतय!! 
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आह ेआमुचा मराठी बाणा, मराठी साठी धरतो वाणा 
वावरात िपकिवतो दाणा, �म आमचुे सकलांनी जाणा ॥ 
 
शेतात राबून पैशाची वाण, मनांत माणूसक�ची खाण 
घरादाराला दतेो आम्ह� दाणा, कुणी काहंीही म्हणा ॥ 
 
जीवाला जीव दते राहतो ताठ, थोपटु नका आमुची पाठ 
कुणी आम्हां उगा हाणा, वाकणार नाही आमुचा कणा ॥ 
 
सवा�ना दतेो मदतीचा हात, �ाच आमुच्या मराठी खूणा 
शूरवीर आम्ह� मराठा मावळा, काढतो दशेासाठी फणा ॥ 
 
दवेाला आम्ह� मनात ठेवतो, करतो साजरे मराठी सण 
�ेमळ भाव आमुच्या र�ात, हचे आमचुे मराठी पण ॥ 
 
मोडू पण वाकणार नाही,आहोत आम्ह� हाडाचे दांड 
अन् दहेान ेबलदडं, थोपटतो ईष�ने आम्ह� बा�दडं  ॥ 
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मातृभाषा म्हणजे केवळ संवादाचे माध्यम नव्ह!े – आिशष कल� 
 

काही लोक भाषेची �ाख्या ही भाषा म्हणजे केवळ एक संवादाचं माध्यम आह ेअशी करतात. माझ्या 
मते ही �ाख्या केवळ तेव्हा लागू पडेल जेव्हा ती भाषा ही मातृभाषा सोडून इतर कोणतीतरी भाषा असेल! 
 
  जेव्हा िवषय मातृभाषचेा येतो तेव्हा ती संवादाच्या माध्यमातूनही  खूप अिधक काहीतरी असते क� 
संवादाचे माध्यम एव�ा तोडक्या �ाख्यते समािव� करता येणार नाही, जसं तमुची आई ती तमुचा पिहला ग�ु 
असते तसेच तुमची मातभृाषा ही तमुच े पिहले गोड बोबडे बोल असते, तुम्हाला ज्ञान �ा� क�न 
दणे्यासाठी,आपल्या संस्कृतीची ओळख क�न दणे्यासाठी, लोकांशी संपकर्  साधण्यासाठी, आपल्या मूलभूत गरजा 
पूणर् करण्यासाठी, स्वतःच्या भावना �� करण्यासाठी ई�राने आईकडून  �दलेली अमूल्य भेट म्हणजचे 
मातृभाषा असते. 
 

�कत्येक शा�ज्ञांचे दखेील असे मत आह ेक� स्वतःच्या मातृभाषेत ���ची आकलनक्षमता इतर भाषां�न 
अिधक असते आिण याचे िजवंत उदाहरण म्हणजे आज जगातील सवर् दशेात जरी इं�जी भाषेला अवास्तव मह�व 
�दले जात असलं तरी �कत्येक असे दशे आहते क� ते स्वतःची भाषा आजही जपतात जसे क� 
जपान,स्पेन,रिशया,चीन... 

 
मग असे असताना आपणच आपल्या भाषेला का कमी लेखतो? आपल्या भाषेतील जर तुम्ही सािहत्य 

पािहले तर कधीच आपल्या भाषेला महारा�ापुरते मयार्�दत नाही ठेवलेले संपूणर् जगाचा िवचार केलेला आह ेया 
मराठीत! 

 

"माझ्या मराठीची बोल ूकौतुके, परी अमृतातेही पैजा �जकें" असे सांगत ज्ञाने�रांनी आपल्या मराठीला 
अमृतापेक्षा ही महत्व �दला आह.ेसंत ज्ञाने�रांनी  पसायदानामध्य ेिव� कल्याणाचा िवचार माडंलेला आह,े संत 
नामदवेांनी त्यांच्या अभगंातनू "नाचू क�तर्नाचे रंगी, ज्ञानदीप लावू जगी " असा संदशे �दला आह.े 

 
हजारो वषा�ची परंपरा असललेी आपली मायबोली मराठी जी भारतातील मोजक्याच भाषां�माणे �माण े

अिभजात भाषेचा दजार् �ा� होण्यास पा� असणारी भाषा आह.े आज कुठेतरी आपल्याच लोकांचा चुक�चा समज 
तो म्हणजे मराठी अभ्यदुयाचे साधन नाही, मराठीचा आ�ह न करणे यामुळे �कत्यके सेवा मराठीत िमळत नाही. 
 

मला इतर कुठल्याही भाषचेा �षे करायचा नाही कारण जशी माझी मातृभाषा मराठी आह ेत्याच�कारे 
त्या इतरही भाषा कोणाच्या ना कोणाच्या तरी मातृभाषा आहते आिण इतर भाषाचंा �षे करणे असा संस्कार 
आमच्या मायबोली मराठीने आमच्यावर कधीच केलेला नाही!  पण जेव्हा त्या भाषा या माझ्या मायबोलीच्या 
िवकासात अडथळा ठरत असतील, मराठी भाषलेा  पयार्य बनू पाहत असतील तर अशावेळी त्या भाषांना केलेला 
िवरोध हा त्या दसुऱ्या भाषचेा िनि�तच �षे नाही. 
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जेव्हा क� व्हा मराठीमध्ये बोलण्याचा आ�हाचा िवषय येतो �कंवा बऱ्याच जणांना असं वाटतं क�  
मराठीचा आ�ह हा केवळ अहकंार आह,े पण हा अहकंार नाही! हा आपल्या मातृभाषेचा अिभमान आह,े 
स्वािभमान आह ेितच्या ऋणां�ती खारीचा वाटा आह ेकृतज्ञता आह.े.. 
 
  आज महारा�ात क� � सरकार �ारे राबवले जाणारे ि�भाषा सू� ह ेकेवळ नावाला ि�भाषा सू� आह ेितथे 
�कत्येकदा मराठी भाषलेा डावलले जाते! आिण केवळ सरकारी योजना नव्ह ेतर �कत्येक खाजगी सेवा पुरवणाऱ्या 
लोकांचा असा समज झाला आह ेक� महारा�ातील लोकांना �हदंी समजत म्हणज ेइथे मराठीत सेवा दणे्याची 
आवश्यकता नाही! आिण यापुढे दोन पावले जाऊन आपलेच मराठी लोक समोरचा ��� मराठी आह ेक� मी 
मराठी आह ेह ेन जाणून घेता �हदंीत सु�वात करतो. जरी समोरची ��� मराठी नसली तरी आपण मराठीतच 
सु�वात करायला हवी. �हदंीमध्य े बोलून आपण त्याचंी सोय का करतो हचे मला समजत नाही. जर तुम्ही 
त्यांच्याशी �हदंीत बोलाल तर ते मराठी भाषा का िशकत आिण मग आपली भाषा कशी �टकेल आिण कशी 
वाढेल? त्यामळेु स्वतःच्याच राज्यात पा�णे बनू नका महारा�ात मराठीतच बोला! 
 
यासाठी एकच गो� करा... सवर् �ठकाणी मराठीचा आ�ह धरा!! 
 

िडस्कव्हरी नॅशनल जॉ��फ या बाबतीतही तसंच आह!े िहस्टरी टीव्ही 18 ने यापूव� मराठी भाषेचा 
पयार्य �दला होता परंत ुददु�वाची गो� ही क� म्हणावा िततका �ेक्षक वगर् न लाभल्याने मराठी ड�बंग बंद झाले... 
�कत्येक असे डीटीएच ऑपरेटर आहते त्यांची िसिस्टम लँग्वेज मध्ये क�ड तेलुग ू�हदंी अशा भाषा आहते परंतु 
मराठी भाषा नाहीत याचं कारण आपण मराठीचा न धरलेला आ�ह... यासंदभार्त मी एकदा त�ार केली असता 
मला समो�न उ�र आले होते क� �हदंी भाषा आह ेना समोरचा बोलणारा मराठी भािषक होता! �हदंी आह ेपण 
मराठी नाही ना जोपय�त आपण फ� आिण फ� मराठीच असा आ�ह धरणार नाही तोपय�त ते तो पयार्य उपलब्ध 
क�न दणेार नाहीत... म्हणनू आपण सवर्च के्ष�ात मराठीचा आ�ह धरला पािहज.े 
 

लोकमान्य �टळकांनी या आधीच सांिगतलं होतं क� जोपय�त भाषा आह े�वहारात िशक्षणात आिण 
�ापारात येणार नाही तोपय�त भाषचेा िवकास होणार नाही आिण या सवर् के्ष�ात मराठी भाषा येण्यासाठी 
भाषेच्या अ�हा िशवाय दसुरा पयार्य नाही... 
 

िविवध बँका संस्था कंपन्या यांची मािहती प�क मािहती पुस्तके क� आपण मराठीत मािगतली पािहजे... 
 

जर आपण ती मराठीत मािगतली नाहीत तर ती मराठीत कशी येतील आज तिमळ, तेलगू , क�ड भाषा 
सवर् के्ष�ात आहते कारण त्या भािषकांनी त्या भाषचेा आ�ह धरलेला आह ेतसा!  मग आपल्या मातृभाषेसाठी 
आपण का तसा आ�ह ध� नये... आपण जर इतर पयार्यांमध्ये समाधान मानल ंतर आपल्या भाषेचा पयार्य 
आपल्याला िमळणारच नाही... 
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म्हणूनच सवर्च के्ष�ात मराठीचा आ�ह धरा.... 
 
संदशे मराठीतच टाईप करा.... 
 
फोनवर बोलताना सु�वात मराठीतून करा हलॅो नाही तर नमस्कार म्हणा... 
 
बँका कंपन्या संस्था यांची मािहती प�के व मािहती पसु्तकाची मराठीतूनच मागणी करा.... 
 
(तुम्हाला जर मराठीतून मािहती िमळत नसेल अथवा मािहतीप�क मािहती पुस्तक �कंवा मराठीतून सुिवधा 
िमळत नसेल तर थोडा वेळ काढून यांना लेखी त�ार करा मग ती मेल �ारे असेल �कंवा प�ा�ारे...) 
 
तुम्ही जा कोणत्याही के्ष�ात काम करतात त्यावर मराठीमध्ये सािहत्य िनमार्ण करण्यासाठी �य� करा... 
 
बोलण्याची सु�वात मराठीतूनच करा, स्वतःच्याच राज्यात पा�णे बनू नका, महारा�ात मराठीतच बोला. 
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|| मुखपृ� कथा – िचत्रपट जगत || 

शॉटर् �फल्म (अँर�ज्ड मॅरेज): ल�ाकडे नेणारा एक सुदंर �वास - िम�लंद कोलटकर 
“अँर�ज्ड मॅरेज”. (Arranged Marriage). लघुपट.  
भाषा: इं�जी. लांबी: १२ िमिनटे.  
िनमार्ता: रफकट �फल्म्स (Roughcut Films)  
पटकथा आिण �दग्दशर्क: नासर् ��ष्णामाचारी (Nars Krishnamachari)  
छायािच�कार: िबभू (Bibhu)  
पा�: एरीझ गँडडी (Areesz Ganddi) : अजुर्न, संस्कृती खेर : ने�ा, अवंितका शे�ी : नेहा.  
उपलब्धता: https://youtu.be/Z8X97OL06OY 
 
िस्�प्ट �पातंर: 
 
(लघुपट सु� होतो त�व्हा “�� च कट” दाढी असलेला आिण �विस्थत सुटाबुटात असलेला एक पु�ष  रस्ता ओलांडून 
गाडीत बसताना �दसतो. यापुढे सुटाबुटातल्या या पु�षाला ‘सुप’ु ह ेिवशषेण मी वापरणार आह.े आिण आपल्याला 
दोघांतला – �ी आिण पु�ष यांच्यातला - संवाद ऐकू येऊ लागतो) 
 
ते गप्पा मारता आहते. पु�षाचा वेश आता थोडा वेगळा आह.े वेषातला हा फरक आपल्याला जाणवेल इतका 
आह.े 
 

ती गप्पाचंे, ��ो�रांच ेसोपे पण प�े िनयम (ground rules) मांडत.े जसे क� एकूण वीस (आिण वीसच) �� त े
एकमेकांना िवचारातील. आिण �� ‘खाजगी’ नसतील. पु�ष ‘खाजगी’ आिण ‘वैयि�क’ ��ातील भदे जाणून 
घेतो. वैयि�क �� चालतील. पण एखा�ा ��ाला तीने उ�र नाही �दल ंक� तो खाजगी होता ह ेसमजेल असे 
ती स्प� करते. तो गप्पांना सु�वात करतो.  
 

सु�वात एकमेकांच्या �ावसाियक मािहतीच्या दवेाणघेवाणीने होत.े ती मनोवैज्ञािनक आह,े आिण तो ऑडीटर 
आह ेह ेकळते.  
 

तोपय�त नोकर चहा आणतो. एक कप िबनदधुाचा, कोरा, ‘डीप’वाला असतो तर दसुरा नेहमीसारखा. हा फरक 
कॅमेरा व�न दाखवतो. ठसवला जातो.    
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इथे ‘सुपु’ गाडीतून जातांना आिण घ�ाळात पहात, थोडा �चंता�स्त. आिण वरच्या सारखंच दषृ्य 
संपायच्या आत संवाद ऐकू येऊ लागतो. (यापुढे याला मी दसृ ं– ‘दषृ्य संपायच्या आत संिगताच्या पा�र्भूमीवर 
पुढील संवाद ऐकू येणे’ असे म्हणणार आह.े) 
 

आता त े एकमेकांच्या ‘खाण्या-िपण्या’च्या आवडीिनवडी जाणून घेत आहते. रोज करावं लागलं नाहीतर ती 
‘स्वयंपाका’कडे थेरपी म्हणनू पाहते ह ेसागंते. त्याला िवचारता तो सांगतो क� त्याला कॉफ� आिण ती ही फ� 
‘इंस्टंट’ कॉफ�च बनवता येते. ते त्यांच्या व्हजे-नॉनव्हजे पसंतीिवषयी गप्पा मारतात. तो कधीकधी मांसभक्षण 
करतो आिण ती प�� ‘व्हगेन’ आह ेह ेकळते.  
 

गप्पा िच�पट िवषयावर वळतात. ितला �हदंी मसालापट, ‘शहा�खचे तर फारच’ आवडतात तर तो प�ा इं�जी 
िच�पटांचा चाहता असतो. त्यांच्या आवड�तला भेद स्प� होतो.  
 

आिण पुन्हा ‘सुपु’ हातात वे�नीत भेटवस्तू घेऊन मॉल समोर रस्ता ओलांडताना �दसतो. वरील�माणे दसंृ. 
आता ते पुस्तकांच्या आवडीिनवडी जाणून घेताहते. पुढे ते दोघ ेएकमकेांची संिगताची आवड जाणून घेतात. ितला 
रेहमान, तर तर त्याला इं�जी ‘टे�ो’ संगीत आवडते. इथहेी ठसते ती त्यांच्या आवडीिनवडीतली िभ�ता.  
 
यानंतर तो िवचारतो क� ती धा�मर्क आह ेका? ती हा �� ‘खाजगी’ आह ेम्हणनू टाळायचा �य� करते. My 
relationship with God is my buisness. ती म्हणते. या िवषयावर त्याच ंमत ऐकतांना ितच ेिस्मतहास्य, 
बट बाजूला करणे लोभस वाटते.   
 
आिण पुन्हा ‘सुपु’ गाडीतनू जातांना �दसतो. आता त्याच्या बाजूला आता एक मो�ा पषु्पगुच्छ आह.े 
मागच्यासारखंच दसंृ.  

 
त्यांच्या गप्पा आता ‘ल�िगकता’ (sexual) िवषयाकडे वळतात. तोच िवचारतो. ितला ते फारच ‘खाजगी’ वाटतं. 
तो सांगतो क� पुढे जन्मभर एक� राहायचं असेल तर ते जाणूनघेणे त्याला महत्वाचे वाटते. ती उ�रते क� त्याचे 
त्यालाच त े�डकावे लागेल. आिण मग ती तोच �� त्याला िवचा�न बाजू पलटवते, अिधक जाणून घ्यायचा 
�य� करते त�व्हा तो ितचाच ‘खाजगी’चा बचाव वाप�न सुटका क�न घेतो. गप्पाचंा �वास आता ‘��ंक्स’कडे 
वळतो. धू�पानावरही गप्पा होतात. आिण संभाषणातलं ितच्या चेहऱ्यावरच िस्मत आपल्याही ओठावर येतं. 
संवाद मी मु�ामच दते नाहीये. तो मुळातनूच अनुभवण्याजोगा आह.े 

 
आता पुन्हा ‘सुपु’. तो अजून गाडीतच आह.े परत दसंृ.  
 
ते एकमेकांना आयुष्यातल्या ध्येयांब�ल िवचा� लागतात. त्याची ध्ययें, मह�वाकांक्षा सहजसाध्य वाटल्याने ती 
टोकरते, तर तो म्हणतो: They evolve.  
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पढेु ती एक महत्वाचा �� िवचारत:े रस्त्यात मुलं एखा�ा मुलीची छेड काढतांना �दसली तर तो मधे पडेल का, 
त्या मुलांना थांबवेल का?  
 
तो सागंतो: एक�ाने नाही, पण कािहतरी फेकून मारेन आिण पळून जाईन.  
 

ती: ल�झाल्यावर हचे माझ्याबाबत घडलं तर?  
 

तो: न�� सांगता नाही येणार, पण अजून बरच काही फेकून मारेन. आरडाओरड क�न माणसं जमवेन, मदत 
मागवेन. 
 
(ितचे �� आता अिधक टोकदार होतायत ह े पुढच्या ��ाव�न जाणवतं. ती रस्त्यावरल्या िभकारी लहान 
मुलांब�ल िवचारते) 
 
ती: तू अशा मलुांना पा�न काय करतोस?  
 
त्यालाही याची जाणीव होऊन तो ितला तसे िवचारतो. पण ितच्या अबोल पण शा�ररीक �ितसादानंतर तो काही 
उ�र दतेो. आता �� िवचारण्याची  त्याची पाळी आह ेयाची ती त्याला जाणीव क�न दतेे.  
 
पुन्हा ‘सुपु’. काही क्षणात तो हातात ते �ेझ�ट, तो बुके, आिण त्याची अटॅची घेऊन गाडीतून उतरतांना आिण एका 
संकुलात िशरतांना �दसतो. दसंृ.  
 
आता संभाषणाची गाडी एकमेकांच्या आई-वडीलांकडे वळते. त्याचे आई-वडील ल�ानंतर त्याच्याबरोबरच 
राहतील ह े ठरलेलं असते. तो ितला सुचिवतो क� ितचे आई-वडीलही त्यांच्याबरोबर रा� शकतात. इथे ती 
एकुलतीएक मुलगी आह ेह ेआपल्याला कळते. ितला त ेपटत नाही.  
 
तो: �य� केल्यािशवाय कसं समजणार?  
 

पुन्हा एकदा ितचा तो अबोल शा�ररीक �ितसाद.  
 

ती घ�ाळाकडे पहाते. 
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त्याला सुचवत ेक� आपले वीस �� संपले आहते. तो सागंतो क� त्यान ेफ� पंधराच मोजलेत. ितलाच अजून 
िवचारायच ेअसल्यास त्याची तयारी दशर्िवतो. ती त्याला स्प� सांगत ेक� आपल्यात काहीच समान नाही. आपण 
फ� आपल्या आई-वडलांच्या इच्छेखातर भेटलोत. तो ितला पटवायचा �य� करतो क� तेच तर चांगले आह.े 
नवीन िवचारांना, अनुभवांना त्याला सामोरं जायच ंअसतं.  
 

पुन्हा ‘सुपु’. त्याच्या हातातल्या सगळ्या सरंजाम्यासह िलफ्टचे दार उघडतोय. दसंृ. िलफ्टने वर येतो. या दरम्यान 
‘ती’चा आवाज आपल्या सांगतोय क� ितला ह ेसारं नकोय. दसंृ.  

 
तो घराचा दरवाजा उघडण्यासाठी �कल्ली काढतो. पण काही लक्षात आल्यावर बेल दाबतो.  
 

आता दसंृ मध्ये त्याचा आवाज सांगतो क�: मला एकटे राहण्यापेक्षा भाडंणे आवडतील.  
 

दरवाजा उघडतो. कुणी नवीन मुलगी दरवाजा आतून उघडते.  
फोनवर ती नवीन मुलगी कुणाशी बोलत असते ते ऐकू येते.  
बोलतच त्याला ती नवीन मलुगी आत घेत.े  
पुन्हा पा�र्भूमीवर त्यांचा आधीचा संवाद.  
तो िवचारतो: तूला कशाने दखुः होतं?  
 
ती: कोणी माझा अनादर केला तर.  
 
तो: तूला आनदं कशाने होतो?  
 
ती: (तेच संुदर हसू) अनेक गो��नी.  
 
त्या गो�ी ती सांगते.  
 

त्यावर तो ितला िवचारतो: माझी ध्येय ंसांगू?  
 
ती: पण आपण यावर आिधच बोललोय.  
 
तो: I told you they evolove. (ितच्या संमतीने) मला ‘चॅट’ खायला आवडेल, रहमान ऐकायला आवडेल आिण 
मी िजमला जाईन म्हणतो. (‘चॅट’चा संदभर् ितच्या खा.पी.च्या आवडीत आलेला असतो. िवस्तारभयास्तव वर 
सगळंच �दलं नाही.) 
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पुढचं िमिनटभराचं काही इथ ेशब्दांत �� करण्यापलीकडे मस्त आह!े  
 
तो सांगतो क� इथे आला त�व्हा तो ितच्याइतकाच ग�धळलेला होता. I am a simple heartful guy. I adapt 
when adpating is required. I cross the bridge when I get there.  
 

तो अजून काही सागंतो. ितला ते आवडत असाव असं ितच्या चेहऱ्याव�न, दहेबोलीतनू जाणवत. ते पुन्हा भेटायचं 
ठरवतात. त्याच्या “मग, आईला सागं ूका क� मला माझी ‘िच.सौ.कां.’ भेटलीय?” यावर ती फ� दहेबोलीतनू 
हसते. इथ ेइतकावेळ त्यांच्या, दोघांच्या चहेऱ्यावर असलेला थोडा कॅमेरा लांब जावून दोघांनाही दाखवतो. 

 
पुन्हा मागचच ंती नवीन मलुगी बोलत दरवाजा उघडतांनाचं दषृ्य. ती नवीन मुलगी फोनवर बोलतच त्याच्या 
हातातला बुके घेते. पण आता तो आता जातांना आपली मूळ नाियका त्याने ितच्यासाठी आणलेल्या ‘भेटी’ब�ल 
छेडते. क्षणभर काही म्हणते. तेव�ात ती नवीन मुलगी हातात वाईनबॉटल घेऊन ितथे येते. नाियकेला िमठीत 
घेऊन ‘Happy Anniversary’ म्हणते. आिणक काही बोलून रजा घतेे. ितथून िनघते.  
 

आपले नायक नाियका एकमेकांना जवळ घतेात. आिण उमटते: 
Over 90% of maariages in India are still arranged. 
Less than 5% result in divorce. 
�ेयनामावली दऊेन लघुपट संपतो. 
 
आता थोडंस माझ ं:  
 
हा लघुपट २०११मध्ये आला. मी आिण प�ीने तो पिहल्यांदा २०१४मध्ये पािहला. खूप भावला. आवडला. 
इतका क�, मग तो अनेकांना - ल� झालेल्या आिण होऊ घातलेल्यांना आ�हाने दाखवला. आिण म्हणूनच 
‘आरंभ’च्या माध्यमातून संधी िमळताच मी आपल्या समोर त्याची कहाणी घऊेन आलो आह.े यु�ुबवर - 
https://youtu.be/Z8X97OL06OY वर साडेपाच लाखां�न अिधक लोकांनी तो पािहलाय.  
 
एक चालक (�ायव्हर), नोकर आिण शेवटच्या िमिनटभरात आलेली ती नवीन मलुगी सोडल्यास पूणर् लघुपटभर 
फ� ‘तो’ आिण ‘ती’च आहते. सुपु सोडल्यास ब�तेक दषृ्य ‘तो’ आिण ‘ती’च्यावर क� ��त आहते. कॅमेरा त्यांच्या 
चेहऱ्यावर िखळून आह.े आिण म्हणूनच ितचे त ेगोड हास्य. असे म्हणतात क� नाियकेची – संस्कृती खेरची – 
कार�कदर् या लघुपटाने बहरली. ती िनमार्ता-�दग्दशर्कांच्या नजरेत आली. 
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रा��ब�लची गो�! – अमृता दसेडार् 

(लेिखका आटपाडी नाईट्स या मराठी िच�पटाब�ल िलिहत आहते) 
 

'तुझ्याच्यांनं व्हईल का?' हा �� वश्याला उफर्  वसंताला सगळेच जण िवचारतात. त्याच्या पु�षपणावर 
शंका घेतात, कारण का तर तो �कड�कडीत आह.े  

 

पु�ष कसा असावा? �कंवा नवरा कसा असला पािहजे या संकल्पना भारतीय समाज मनात इतक्या 
खोलवर �जलेल्या आहते क� त्या तोडून टाकणं अजूनही जमलेल ंनाही.  

 

तीच गो�ी ि�यांच्या बाबतीत. �ी जर जाड असेल �कंवा �दसायला काळी �कंवा संुदर नसेल तर 
ल�ाच्या बाजारात ितचा कसा िनभाव लागणार? ितला मुले कशी होणार हा �� अनकेजण िवचारत राहतात. 

 
ही समस्या �कंवा �� हा काही फ� आजच्या िपढीचाच नाही. तर तो खूप आधीपासून िचघळत आलेला 

आह.े 'आटपाडी नाईट्स' या िसनेमाच्या माध्यमातून तो पुन्हा उपिस्थत झाला आह.े आिण मराठी बोलणाऱ्या, 
ऐकणाऱ्या,पाहणाऱ्या माणसांसाठी तो खुलेपणाने बोलायला भाग पाडतो असं म्हणायला हरकत नाही. 

 
वसंताची आई आपल्या ल� झालेल्या मुलाला जवळ घेत,े त्याच्या गालाव�न हात �फरवते त्याच ेपापे 

घेते तेव्हा मनाला �दलासा िमळतो. स्वतःच्या बारीकपणाचा न्यूनगंड असलेला आपला मुलगा चांगला आह ेह े
वारंवार ितच्या कृतीतून दाखवून दतेे. कुटंुबाचा संवादाचा पूल असललेी ही आई खूपच महत्वाची वाटते. 

 
�त्येक कुटंुबातला कतार् पु�ष हा उ�मच असला पािहज,े त्याने घराण्याचा वंश पुढे नलेा पािहज,े आिण 

एक मदर् म्हणनू बाईला कायम खुश ठेवलं पािहज ेया ज्या अपेक्षा आपल्या मनात असतात त्याच ं�ा�प म्हणजे 
वसंताचे वडील. घरात धाक दाखवत जगणारा, आिण नेमक्या अवघड वेळी मगु िगळून गप्प बसणारा बाप आज 
अनेक घरांमध्ये �दसतो. 

 
खाटमोडे कुटंुब ह े त्या अथार्ने संवादी वाटलं. पण एका बाजूने पारंपा�रक गो��च्या स्वाधीन असलेल ं

दखेील वाटलं. ल� झाल्यावरची वसंत आिण ि�याची पिहली रा�. पहाट झाली तरी खाटेचा यणेारा आवाज, 
घरातल्या माणसांची त्याव�न होणारी कुजबुज आिण माडीवर चाललेला धुमाकूळ एक�कडे हसवतो आिण 
एक�कडे अंतमुर्ख क�न सोडतो. 

 
पु�षाने पिहल्या रा�ी चागंला परफॉरमन्स �दला पािहजे, तो जर खूपच चागंला �दला तरीही आ�यर् 

आिण नाही �दला तरीही आ�यर्. या एका गो�ीमुळे वैवािहक जीवन कसं सु�ळीत होतं, आिण त ेजर झालं नाही, 
तर काय होतं ह ेपाहण्यासाठी हा िसनेमा एकदातरी पािहला पािहज.े 
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ल�िगक िशक्षण मुळात काय आिण त्याच्या अज्ञानाचा प�रणाम हा समाजजीवनावर कसा होतो या 
गो��कड ेकधीच गांभीयार्ने पािहले जात नाही.  

 

िम� जेव्हा चो�न तसली सीडी पाहतात, आिण त्यातून स्वतःचे समाधान करतात, तेव्हा त्यांनी जे 
पािहले त्यातून ल�िगक िशक्षण झाले असा एक समज जनरली �ढ होतो. पण त्यातून मनात अनेक समज- गैरसमज 
िनमार्ण होतात. पािहलेल ेजेव्हा �त्यक्ष सत्यात आणायचा �य� माणूस करतो तवे्हा मा� त्याचा �मिनरास 
होतो. 

 
कुठल्याही नात्यात संवाद आिण गप्पा या गो�ी जर झाल्या नाही तर, त्या नात्याच ेभाविनक, शारी�रक, 

मानिसक पदर ह ेखुलत नाहीत. �त्येक गो�ीला योग्य वेळ यावी लागते असा जो एक िवचार आह ेत्याचा जर 
आपण िवचार केला तर मानवी नात्यांच्या बाबतीत िततका वेळ �ावा लागतो. मखु्यतः �ी-पु�ष नात्यामध्ये 
पुरेसा एकमेकांना वेळ �ावा लागतो ह ेही या िसनेमातून अ�त्यक्षरीत्या सांिगतले आह.े 

 
मला वाटतं, ि�यांना जशी आदराची, �ित�चेी आिण समजून घेण्याची गरज आह,े तशीच पु�षांच्या 

बाबतीत पण थोडी जास्त गरजेची आह.े प�ुषाने त्याचं प�ुषत्व ह ेबेडवर आिण घराच्या बाहरे सतत िस� क�न 
दाखवायचं आिण त्यातून एक कतार् पु�ष म्हणून जी �ितमा जगवत ठेवायची ही जी अपेक्षा आह ेत्यातून आपण 
त्याच्याकडे केवळ एक माणसू म्हणून बघत नाही असेच वाटते. 

 
या िसनेमाच्या िनिम�ाने आजच्या समाजाच्या न बोलल्या गेलेल्या आिण लपवून ठेवलेल्या ��ांवरचा 

पडदा थोडा हलला असं म्हणायला हरकत नाही. हा पडदा पणूर् दरू होवून, �ी-आिण पु�ष मै�ीच्या नात्यात खुले 
होवून एकमेकांना समजून घवूेन स्वतःचे ल�िगक आयषु्य िनरामय आिण आनंदी प�तीने जगायला लागतील अशी 
आशा करते. 
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अंतर��ं: नाटक परीक्षण - अमतृा दसेडार् 
 

स्वतःच्या नवऱ्याची मनात असलेली भ�म �ितमा तशीच राहावी म्हणून स्वतःशी झगडणारी मदंोदरी 
खरी क�, अशोक वनात रामाच्या नावाचा जप करत अ�ू ढळणारी सीता खरी? �कंवा स्वतःला आवडेल आिण 
भावेल तो पु�ष उपभोगणारी आिण तरीही अस्वस्थ राहणारी शूपार् खरी? ह ेतीन �� मला 'महारा� राज्य हौशी 
ना�स्पध�तील' 'अंतर��ं' ह ेदोन अंक� नाटक पा�न पडले. या तीन बायकांच्या मनोिव�ाचा खेळ अलौ�कक 
वाटला. या ि�या रामायणातल्या पा� असल्या तरी आपल्या आजूबाजूला आजही आहते. त्यापैक�च मी एक 
आह,े �कंब�ना माझ्यातही एक शूपार् दडली आह,े एक सीता दडली आह ेआिण अथार्त मंदोदरी दखेील आह.े 
माझ्यात म्हणण्यापेक्षा आजबूाजूला असणाऱ्या ि�यांमध्ये या ितघी दडल्या आहते असे वाटत राहते.  

 
रावणाने रंभा आिण वेदवतीवर केलेली बळजबरी ही आजच्या यगुात होणाऱ्या भीषण 

बलात्कारासारखीच वाटली. वासनेचे ह ेअनाकलनीय कांड माणसाच्या आयुष्याचे मातेरे करते, मग तो माणूस 
लंकािधपती रावण असो, �कंवा आ�ाच्या नुकत्याच घडलेल्या ि�यांका रे�ीच्या बलात्काराच्या घटनेचे उदाहरण 
असो. काळ बदलतो, माणसे बदलतात, पण मानवी वृ�ी बदलत नाहीत. रामायण, महाभारत यासंारखे सािहत्य 
ह ेकाळ �कतीही पुढे गेला तरीही �टकून आह ेयाची साक्ष पदोपदी ह ेनाटक पािहल्यावर होते.  

 
स�ा आिण �ी या दोन गो�ी पु�षाने जर िमळवल्या तरच त्याचा पु�षाथर् िस� होतो हा िवचार त्याला 

काय काय करायला लावतो ह ेया नाटकात खूपच �भावीपणे मांडला आह.े यातला सध्या असलेला स�ेचा िस�ांत 
आ�ाच्या काळाला �कती चपखल लाग ूहोतो ह ेमहारा�ाच्या चाल ूराजकारणाच्या स�ेच्या घडामोडीतून �दसून 
येतेच ह ेकाही सांगायला नको.  

 
 या नाटकातला अजून एक म�ुा जो आत्मपरीक्षण करायला भाग पाडतो तो म्हणज ेमंदोदरी आिण सीता 

या दोघ�चे पाित�त्य. सीतेच्या बाबतीत ितचा पती राम हा ितच्याशी एकिन�. पण मदंोदरीचा रावण हा 
�ीलंपट. तरीही आपला पती हा एक चांगला माणूस आह,े आिण तो असा आह ेयात त्याचा दोष नाही, तर इतर 
���च्या मळेुच तो असे वागतो याचे समथर्न करणारी आिण स्वतःच्या डोळ्यानंी नवऱ्याला इतर ि�यांच्या 
कुशीत पाहणारी मंदोदरी ही अंगावर काटा आणते.  

 

ही �ि�रेखा म्हणजे �ीच्या भाविव�ाला एक�कडे झाकोळून ठेवणारी आिण दसुरीकडे आदशर् गिृहणी, 
प�ी म्हणून स्वतःचा समझोता करणारी मंदोदरी मनाचा तळ ढवळून टाकते. िवसंगतीने प�रपणूर् असलेल्या या 
जगण्यात मानवी हतबलता, आत्मीयता, आिण ि�य ���ब�ल वाटणारे पराकोटीचे �ेम अधोरेिखत करते.  

 
सगळ्यात बंडखोर आिण स्वैर असूनही अस्वस्थ असलेली शूपार् अथार्त शपूर्नखा ही �ि�रेखा नाटकातला 

सगळ्यात महत्वाचा क� ��बंद ूवाटला. ितच ेआिण ितच्या विहनीच ेसंवाद, ितच्या भावाब�ल वाटणारी असूया, 
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�ेम, �षे या भावना, रामाब�ल वाटणारे आकषर्ण, गेलले्या पतीब�ल वाटणारे दःुख, सीता आिण मंदोदरी 
या दोघ�च्या पतीिन�चे्या संकल्पनेब�ल असलेला ितटकारा या सगळ्याच गो�ी खूप िवचार करायला �वृ� 
करतात.  

 

शूपार् ही �ीच्या मनातल्या �ामािणक उघ�ा आिण स्वैर भावनांचे �ितक वाटली. अगदी स्वतःसाठी 
खरीखुरी आिण �ामािणकपणे जगणारी, आिण जसे आह ेतसे वागणारी आिण �� होणारी �ी वाटली.  
माणसाच्या मनात चालणारा कल्लोळ आिण त्यातून घडणारे ना� म्हणजे रामायण. ह ेआजही एक आदशर् आिण 
दवैी असलेल ेसािहत्य या दोन अंक� नाटकातून न�ा द�ृीकोनातून बघायला िमळाले याच ेसमाधान वाटल.े 
मानवी मनाचा हा ��ं �दसतो िततका सोपा नाही, आिण वाटतो िततका अवघड पण नाही.  
 

पण नाटकाच्या माध्यमातून तो �� होण्याचा उ�म �य� झाला असे तरी न��च वाटत आह.े  �दीप र�ाकर 
आिण जगदीश पवार  या दोघांचे खूप आभार. एक चागंली कलाकृती पाहायला िमळाली. 
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२०२०: नवीन िसनेमे, नवीन शक्यता, नवीन आशा - िनखील शेलार 

दादासाहबे फाळके या मराठमो�ा माणसाने राजा ह�र�ं� हा भारतातील पिहला िच�पट १९१३ स 

�द�शर्त केला. त्यावेळी कोणीच असा िवचार केला नसेल क� ह ेरोपटे एक�दवस महावृक्षाच े�प घेईल. आज 

भारतात �हदंी, इंिग्लश, मराठी आिण आदी �ादिेशक भाषेत सुमारे दोन हजार सेन्सॉर संमत िच�पट �द�शर्त 

होतात. यात आपले मराठी िच�पट सु�ा माग ेनाहीत. व्ही. शांताराम, भालजी प�ढारकर यासारख्या �दग्दशर्कांनी 

जुना सुवणर् काळ गाजवला. पण नव्वद दशकानंतर तोच तोच िथल्लरपणा मराठी िच�पटात �दसू लागला आिण 

मराठी �ेक्षकांनी मराठी िच�पटाकडे पाठ दाखवली. हा मदंीचा काळ असाच चालू असताना संदीप सावंत 

नावाच्या नवो�दत �दग्दशर्काने �ास नावाच्या िच�पटाने मराठी िच�पट सृ�ीसाठी नवीन द�ृी �दली. मराठी 

िच�पटांनी अक्षरशः कात टाकली. नवीन �दग्दशर्क, नवीन कलाकार, नवीन तं�ज्ञ या सगळ्यांनी चाकोरी बाहरेचे 

िसनेमे बनवायला सु�वात केली आिण प�रणामी मराठी �ेक्षक पुन्हा िच�पट गृहाकडे वळू लागला. २०१९ ला 

तब्बल १२० मराठी सेन्सॉर संमत िसनेम े�द�शर्त झाले. ह ेवषर् मराठी िच�पटासाठी संिम� �ितसादाचे ठरले. 

२०२० सु�ा नवीन िच�पट, नवीन कल्पना, नवीन �योग, नवीन चेहरे घेऊन यते आह.े त्यावर एक छोटासा 

दिृ�के्षप टाकू या. 

                        २०२० च्याच पिहल्या आठव�ात झी िसनेमा हा समीर िव�ांस �दग्द�शर्त आिण िक्षितज 

पटवधर्न िलिखत धुरळा हा िसनेमा घेऊन आला. मल्टीस्टारर असलेला या िच�पटाला चांगला वेलकम आिण 

उ�म �ितसाद �ेक्षकांनी दऊेन नवीन वषार्ला चांगली सुरवात झाली. जानेवारीच्याच दसुऱ्या आठव�ात 

तान्हाजी हा ओम राऊत �दग्द�शर्त �हदंी िच�पट �द�शर्त झाला. हा िच�पट �हदंी असला तरी यात खूप मराठी 

कलाकाराचंी हजेरी होती. या मराठमोळ्या आिण िशवकालीन अजरामर कथेला पूणर् भारतात उ�म �ितसाद 

भेटतोय. हा पण एका बाजूने मराठीचा िवजय म्हणावा लागेल. तसा हा िच�पट मराठीत डब होऊन सु�ा �द�शर्त 

झाला आह.े 

                       सैराटच्या आच�चा म्हणजे �रंकू राजग�ु अिभिनत मेकअप िच�पट लवकरच �द�शर्त होईल. 

यात ितच्याबरोबर सहअिभनेता िचन्मय उदगीरकर असेल. मराठी िच�पटातील परफेक्शिनस्ट म्हणून �चिलत 

असलेला सुबोध भावेचा भयभीत हा िच�पट फे�ुवारीच्याच शेवटच्या आठव�ात येईल. हा िच�पट �ेक्षकांना 

न��च भयभीत क�न मनोरंजन करेल अशी िच�पट वतुर्ळात चचार् आह.े मराठी िच�पटात म्हणे कथा, संिहता 
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हचे िसनेमाच ेखरे िहरो असतात. त्याच वाक्याला खरा ठरवणारा म्होरक्या िच�पटाचा �ेलर �ेक्षकाची मने 

�जंकत आह.े ही गावातील जातपात, शाळा या िवषयावर भाष्य करणारी, िच�पट महोत्सवात गाजलेली कथा 

फे�ुवारीत �ेक्षकाच्या भेटीस येईल. नेहा प�डसे आिण िस�ाथर् मेनन अिभिनत जनू नावाचा िच�पट यावष� 

�द�शर्त होईल. िजत�� जोशी अिभिनत असलेला चोरीचा मामला हा िच�पट सु�ा यावष� �रलीज होईल. 

अिनकेत िव�ासराव आिण िस�ाथर् जाधव याचंा जागो मोहन प्यारे हा िच�पट �ेक्षकांच्या मनोरंजनासाठी वण� 

लावेल.  

                        �हदंी आिण �ादिेशक िच�पटात सध्या बायोिपक या िपकाची चलती आह.े वसंतराव दशेपांडे 

यांच्या जीवनावर िच�पट बनिवण्याचे िशवधनुष्य िनपुण धमार्िधकारी या वयाने कमी पण �शार अशा 

�दग्दशर्कान ेउचलल ेआह.े या आधी धप्पा, बापजन्म असे दोन िच�पट िनपुणच े�रलीज झाल ेआहते. धप्पा साठी 

िनपुणला न�गर्स द� रा�ीय एकात्मतेचा रा�ीय पुरस्कार भेटला आह.े तान्हाजीच्या यशानंतर बाजी�भू दशेपाडंे 

या लढवय्या मावळ्याकडे लक्ष जात आह.े फजर्द आिण फ�ेिशकस्त या िच�पटाच्या यशानंतर �दगपाल लाजंेकर 

या �दग्दशर्काने जंग जौहर या िच�पटाची घोषणा केली आह.े यात बाजी�भू दशेपाडंे यांचे महवाचे पा� असेल. 

हा िच�पट जनू २०२० मध्ये भेटीस यईेल. या िवषयात अजुन ितढा िनमार्ण झाला जवे्हा अिभिजत दशेपांड ेयांनी 

पावन�खंड या िच�पटाची घोषणा केली. पावन�खंड म्हणज ेपुन्हा बाजी�भ ूदशेपाडंे चा इितहास जागा होईल. 

अिभिजत दशेपांडे यांनी दोन वषा�पूव� "आिण कािशनाथ घाणेकर" असा यशस्वी िच�पट �दला होता. अशा �कारे 

दोन िनष्णात �दग्दशर्क बाजी�भूवर िच�पट बनवत आहते. 

                     २०२० मधले अजुन एक आकषर्ण क� स्वयं िबग बी अिमताभ ब�न मराठी िच�पटात �दसणार 

आहते. िम�लंद लेल ेहा �दग्दशर्क अ ेबी आिण सी डी हा िच�पट साकार करतोय. यात अिमताभजी, िव�म गोखले, 

सुबोध भावे आिण सायली संजीव �दसणार आहते. ही सायली संजीव म्हणजे काह े�दया परदसे या डेली सोप 

मधली गौरी. या सायली संजीव साठी ह ेवषर् फार मह�वाचे आह.े हमेतं ढोम े�दग्द�शर्त सातारचा सलमान मध्ये 

ती �दसेल तसेच गो� एका पठैणीची यात ती लीड रोलमध्ये �दसेल. अशा �कारे ह ेवषर् छो�ा पड�ाव�न मो�ा 

पड�ावर �वेश करण्यासाठी आ�ासक आह.े 

                 मन फ�करा या िच�पटात सु�त जोशी आिण अंजली पाटील ही नवी कोरी जोडी �दसेल. गेल्या वष� 

�थमेश परब हा कलाकार टकाटक िच�पट घेऊन आला होता. यंदा तो टल्ली िच�पट घेऊन येतोय. तसेच २०२० 
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मध्ये काळ हा भयपट येतोय. त�ाड असे िविच� नाव असणारा िच�पट येतोय. वेगळी वाट, िवकून टाक, 

ये रे य ेरे पावसा, अनन्या, बलोच, दाह, एकदा काय झाले यासारखे नवनवीन कल्पनेने नटलेले िच�पट आपले 

नशीब आजमावण्यासाठी यतेील. असाच एक �दवस सैराट आला होता आिण १०० करोडच्या घरात �वसाय 

करत गौरिवला गेला. अशीच स्व�े पाहत पाहत अनके िनमार्ते, �दग्दशर्क, कलाकार आपले िवषय घेऊन येत 

असतात. काय कुणास ठाऊक नवा सैराट आपली वाट पाहत असेल २०२० मध्ये. 

                अशा �कारे नवीन वषर् ह ेनवीन संकल्पना घेऊन येत आह.े पण मराठी �के्षकांनी सु�ा मराठी िच�पट 

ह ेिच�पट गृहात जाऊन पािहले पािहजे. संध्याकाळी मराठी डलेी सोप मध्य ेगुंतत चाललेला मराठी �ेक्षकांनी 

िच�पट गृहात जाऊन या िच�पटांना �ितसाद �दला पािहजे. केरळमध्ये मल्याळम िच�पटाच ेबजेट २० करोड 

असते. पण त्याचे पिब्लिसटीचे बजेट त्या तुलनेत फार कमी असते. कारण त्या �ेक्षकांना फ� सागंावे लागत ेक� 

नवीन िच�पट येतोय. तो चांगला क� वाईट ह े�ेक्षक येऊन िच�पटगृहात ठरवतात. असे मुबलक वातावरण 

महारा�ात तयार करण्याची गरज आह.े नवीन िच�पट हा टीव्ही वर येईल तेव्हाच मी पाहीन ही पळवाट बंद 

केली पािहज.े िच�पट चालले तर नवीन र� या मराठी िच�पटात आपले उपजीिवकेचे साधन शोधून याकड े

वळतील आिण आपल्याला उतम्मो�म िच�पट भेटतील. चला तर मग नवी  वष� नवीन संकल्प क�न मराठी 

िच�पटांना �ितसाद दऊेन त्याचा गौरव क� या. 
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नागराज मंजुळे: माणूसपण बहाल करणारी द�ृी - िनखील शलेार 

एकदा सुनील गावसकर यांनी एका पुस्तकांची �स्तावना िलिहली होती क�, सिचन त�डूलकरने 

िमडलक्लास लोकांना काय �दले? तर जो त्याने पैसा कमावला त्याचा मध्यम व�गर्यांना काहीच उपयोग नाही, 

त्याने जी इतक� शतके मारली त्याचा मध्यम वग�यांना काहीच उपयोग नाही. त्याला जो सवर् जगात मान सन्मान 

भेटला त्याचा मध्यम वग�यांना काहीच उपयोग नाही. मग ज े सिचनने तेवीस वषार्त केले त्याचा सामान्य 

माणसासाठी काहीच उपयोग नाही का? तर या ��ांच ेउ�र आह ेक� "उपयोग आह"े. सामान्य कुटंुबात जन्माला 

येऊन सु�ा आपण एक �दवस िहमालयाच ेउ�ुंग िशखर माऊंट एव्हरेस्ट सर क� शकतो हा िव�ास आिण यशाचे 

उंच िशखर गाठून सु�ा आपले पाय जमीनीत घ� रोवून ठेवावे हा संस्कार ज्या माणसाने ब�जन समाजाला �दला 

तो सिचन रमशे त�डुलकर आह.े या एका प�रच्छेदात सुनील गावसकर यांनी सिचनचा गौरव केला होता. 

 माझ्या सारख्या ८० च्या दशकात जन्मलले्या मुलांनी सिचनची कारक�दर् पणूर् पािहली. तो जरी वयाने 

मोठा असला तरी तो ब�धा समवियन आह ेअसा भास व्हायचा. तरी माझे वय आिण सिचनचा खेळ एक� बहरत 

होते. सिचन �रटायडर् झाला आिण अनकेासाठी ��केट पाहण्यासाठी जे �मुख कारण होते तेच �रटायडर् 

झाल्यासारखे वाटले. िवराट �कंवा रोिहत ह े उ�म खेळाडू असल े तरी तो सिचनचा �फल या सिचन वे�ा 

�ेक्षकांना येत नव्हता. ब�तेक जनरेशन गॅप हा काही �कार आह ेतो आडवा येत असावा. पण सिचन �रटायडर् 

झाल्यावर फार मोठी पोकळी िनमार्ण झाली. ह े८० च्याच दशकात जन्मलेले आता वयाने ३५ - ४० च्या घरात 

येऊन पोहचल ेहोते. यांना समवय�न असा, सामान्य कुटंुबात जन्माला आलेला कोणी, पण असामान्य कतृर्त्व 

असलेला कोणी िमळू शकतो का असा �� मला पडू लागला.  

सैराट �रलीज होऊन एव्हाना तीन वषर् उलटली. सैराट...म्हणजे १०० करोड िबिझनेस करणारा एकमेव 

मराठी िच�पट. इतकं घवघवीत यशाच ेिशखर गाठून सु�ा आपला साधेपण न सोडता आपल ेपाय जिमनीवर 

ठेवणारा नागराज मंजुळेमध्ये मला तो सिचनचा �फल येऊ लागला. त्याचा िवचार करता करता त्याच्यासाठी 

�ेम �दवसागिणक वाढतच गेल.े अिमताभ ब�न अिभिनत आिण नागराज मजंुळे �दग्द�शर्त झंुड िच�पट 

�दशर्नाच्या वाटेवर असताना नागराजवर द�ृीके्षप टाकणारा हा छोटासा �य�.               
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नागराजचा जन्म सोलापूर िजल्�ातील, करमाळा तालुक्यातील, जेऊर या गावी वडार समाजातील 

एका कुटंुबात १९७७ रोजी झाला. नागराजच ेवडील दगड, खडी फोडण्याच ेकाम करत होते. नागराजच ेवडील 

पोपटराव याचे मोठे भाऊ बाबूराव यांना मुल नव्हते. तवे्हा पोपटरावांनी �दलेल्या वचना�माण ेतीन मिहन्याचा 

आपला मोठा मुलगा नागराज याला बाबूरावाच्या झोळीत टाकला. म्हणून नागराज जेव्हा आपला किवता सं�ह 

�कािशत करतो त्यास आपले नाव "नागराज बाबूराव मजंुळे" दतेो तर िच�पट �द�शर्त करतो त्यास आपल ेनाव 

"नागराज पोपटराव मंजुळे" दतेो.  

नागराज म्हणतो क� तो दहावीला असताना त्यास वजाबाक� सु�ा येत नव्हती पण तो िच�, रागंोळी 

संुदर काढत होता. कॅरम सु�ा चांगला खेळत होता. पण त्याला ह ेसंुदर िवषय अवगत होते त्याच्या परीक्षा शाळेत 

होत नव्हत्या तर ज्या िवषयाची त्याला �कळस वाटत असे त्याच्या शाळेत परीक्षा होत असे. प�रणामी तो दहावीत 

नापास झाला. दहावीच्याच सु�ीत त्याला वाचनाची आवड जडली. ही आवड इतक� जडली क� तो वतर्मानप�े, 

पुस्तके, लाय�री वाचून पालथ्या घातल्या. मग त्याने हळूहळू शालेय पुस्तकांचा अभ्यास केला. एक त्याच्या 

िम�ाने त्याला गिणतात मदत केली.  

कधीही पाठ न करता येणारा गिणत िवषयातील काही गिणते, �मये त्यान ेत�डपाठ केली आिण तो 

कसाबसा दहावी पास झाला. पुढे त्यान ेसोलापूर िजल्�ात तो पदवी झाला. पढेु पुण्याला जाऊन मराठी िवषयात 

त्याने एम ए  केले. नंतर एम �फल पणूर् केले. नगर िजल्�ात मास कम्युिनकेशन चा दोन वषार्चा कोसर् करताना 

अभ्यासाचा भाग म्हणून त्याने िपस्तुल्या ही लघुकथा िलहली आिण शटू केली. त्यास नागराज मंजळेुस आिण बाल 

कलाकार सूरज पवार यांना रा�ीय पुरस्कार भेटला. या लघुकथेत जाती धमार्ची म�ेदारी असलेल्या समाजात 

एक िचमुर�ास िशक्षणाची आवड असून सु�ा त्याला काय अडथळे, समस्या येतात याच संुदर, पण कमीत कमी 

दशृ्यात संुदर �दशर्न केले. या लघुकथेमळेु कला के्ष�ात लोकांना नागराज मािहती होऊ लागला. 

               नागराजने मग िच�पटाचा मागर् हरेला. फॅन्�ी िवषय िलिहताना त्याची भाषा मराठी असावी क� 

�ामीण बोली भाषा असावी यापासून वाद होते. पण नागराज आपल्या बोली भाषेवर अटळ होता. फॅन्�ी या 

शब्दाचा अथर् आह ेडु�र. ही कथा खालच्या एका वगार्तील डु�र पकडणाऱ्या कुटंुबाची आह.े यात वरचा वगर् 

आिण खालचा वगर् हा वाद आह,े खालच्या वगार्तील समस्या आहते. खालच्या वगार्तील मलुांच ेवरच्या वगार्तील 

मुल�शी एकतफ� �ेम आह.े या िच�पटाचा शेवट सगळ्या �ेक्षकाच्या डोळ्याच्या कडा ओल्या करतात. 
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िच�पटातील तथाकिथत कुटंुब जेव्हा एक डु�र पकडत होते. तेव्हा पूणर् गाव हा तमाशा िनल्लर्जपणे पाहत 

होता. शवेटी जेव्हा तो डु�र हाताशी लागणार असे वाटले होते िततक्याच बाजूच्या शाळेत रा�गीत सु� होत.े 

खालच्या वगार्तील त्या कुटंुबाची ओढाताण होत असून सु�ा रा�गीताच्या सन्मानासाठी त ेकुटंुब डु�र न पकडता 

ताठ उभ ेराहते. कारण रा�गीत बोलताना यणेारा शहारा हा कोणाची जातपात िवचारत नाही तर �त्येक दशेभ� 

���च्या अंगावर हा शहारा येतो. जात पात यासारख्या �काराला सु�ंग लावणारा हा िच�पट होता. २०१४ 

साली फॅन्�ी �द�शर्त झाला आिण महारा�ाला एक उ�म �दग्दशर्क भेटला.  

                  २००९ साली नागराजने एक संिहता िलिहली होती. ती वकर्  होणार नाही असे वाटून त्याने ही 

संिहता बाजूला ठेवली. पण फॅन्�ीच्या यशाने तो आधी चेपावलेला आत्मिव�ास पुन्हा उचल खाऊ लागला. 

२०१३ साली या िच�पटाची कास्ट आिण लोकेशन िनवड सु� झाली. सवर् काही परफेक्ट असावे असा नागराजचा 

आ�ह होता. सवर् नागराज आिण टीमच्या अथक प�र�माने हा िच�पट २०१६ साली �द�शर्त झाला. तो िच�पट 

म्हणजे आपला सैराट होय. या िच�पटातनतंर सवार्चे जीवन बदलले. मग नागराज असो �कंवा आच� परशा असो 

�कंवा अजय अतुल चे संगीत असो. सवर् काही िवलक्षण होते. सैराटच्या संगीताने ब�जन समाजाला भुरळ घातली. 

सैराट िजतका चांगला िच�पट होता िततक�च सैराट बनिवण्यासाठी लागलेली मेहनत वाखण्याजोगी होती.  

पुढे ही मेहनत लोकांना समजावी म्हणनू "सैराटच्या नावानं चागंभलं" नावाने गाग� कुलकण� िहन े

लघुकथा लोकाच्या समोर आणली. १०० करोड कमावणारा एकमेव मराठी िच�पट म्हणज ेसैराट होय. २००९ 

साली िच�पट िवषयी कोणतेही बॅक�ाऊंड नसलेल्या एका इसमान ेह ेस्व� पािहल ेआिण मराठी िच�पट सृ�ीस 

नवी द�ृी �दली.  

                   नागराजन ेनाळ नावाचा िच�पट िनमार्ता म्हणून �द�शर्त केला. यात त्याने एक मह�वाची भूिमका 

सु�ा केली. हा यशस्वी िच�पटसु�ा �ेक्षकांना �टव्हीवरील फुकट मनोरंजन सोडून िच�पटगृहाकड ेघेऊन आला. 

नागराजने "उन्हाच्या कटािव��" हा किवता सं�ह िलहला आह.े "पावसाचा �नंबंध" ही लघुकथा बनिवली आह.े 

िपस्तुल्यापासून व्हाया सैराट ते नाळ पय�त नागराजला रा�ीय पुरस्कार सह अनके पा�रतोिषके, अनेक मान 

सन्मान भटेले. पण या मातीतल्या माणसाची मती काही �� झाली नाही. त्याच्या हातांनी काही अहकंारास 

िशवले नाही. 
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                ज्याची मुळे या मातीत घ� �ळली आहते तो नागराज आता झंुड हा त्याचा पिहला �हदंी िच�पट 

घेऊन येत आह.े लहानपणी चोरी क�न ज्या ब�न साहबेांचे त्यान ेिच�पट पािहले. त्या िबग बी बरोबर िच�पट 

करणे म्हणज ेमानाचा तुरा होय. ही कथा एका िवजय बारसे नावाच्या नागपूर िस्थत ��डा �िशक्षकाची आह.े 

िवजय बारसे यांनी �कतीतरी झोपडप�ीमधील मुलांना फुटबॉलसाठी �वृ� केले. अमली पदाथर् आिण 

िनरिनराळ्या �सनाच्या आहारी गेलेल्या झोपडप�ीतील त�णांना त्यांनी खेळाचा मागर् दाखवून त्यांचे पुनवसर्न 

केले. िबग बी च्या आवाजात जेव्हा ह ेस्वर ऐकू येतात क� "सर, ईसे झंुड नाही तो टीम बोलीये"...तवे्हा ह ेकळून 

चुकते क� पुन्हा ही आपल्या मातीतील कथा आह.े ही कथा संघषार्ची आह.े ही कथा बुराई प ेस�ाईचा िवजय 

आह.े अशा या िन�याच्या कथेला, संघषार्च्या कथेला पणूर् जगात उदडं �ितसाद भटूे द ेही ई�र चरणी �ाथर्ना. 

                पवू� राजा हा फ� राणीच्या पोटातून जन्म घते होता. राजाचाच मलुगा राजा होऊन �संहासनाधीष 

होत असे. पण आता राजा राणीच्या पोटातून नव्ह ेतर मतदारांच्या पेटीतून जन्मतो. त्याच�माण ेआता कलेच्या 

के्ष�ात कतुर्त्वाची म�ेदारी आता फ� खान, कपूर आदी आडनावात रािहली नाही. ही कला िझरपत िझरपत 

ब�जन समाजाच्या हातात आली आह.े ही कला िजतक� �ामीण भागात �ळेल, ही कला िजतक� गरीब, भटक्या 

जमाती मध्ये पाझरेल िततक�च ती आपले �चंड �प धारण क�न समाजासमोर, �ेक्षकांसमोर उत्कृ� �प धारण 

करेल. त्याचचे उदाहरण म्हणजे छो�ाशा खे�ात जन्मलेले नागराज मजंुळेसारखी वल्ली. अशी उदाहरणच 

आपल्या काळजात हात घालून मानवी स्पंदनाची आठवण क�न दते माणूसपण बहाल करतात. हचे उ�ाचा 

नवीन भारत बनिवण्यासाठी न��च कारणीभूत ठरेल. 
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द िवचर: पोलंडचा महानायक ! – अक्षर �भु दसेाई 

(कल्पनारम्य कथांची मािहती दणेारी ही लेखमाला या अंकापासून सु� करत आहोत. त्याचा हा पिहला भाग!) 
 
  आरंभ मािसकातं आपण वाचकांना अितशय नािवन्यपूणर् असे लेख वाचायला िमळतात. �ा लेखांत आम्ही 
िवदशेी भाषातंील सु�िस� कल्पनारम्य कथांचा वेध घेणार आहोत.  मराठी भाष�त फ� टािस म्हणजे रम्य कथा 
इतर भाषांच्या तुलनेत जास्त नाहीत. नाथ माधवांचा वीरधवल िह कदािचत मराठीतील सवार्िधक लोकि�य 
अशी रम्यकथा होती. आम्हा भारतीयांना पण रम्यकथानची गरज सु�ा नव्हती कारण आमच्या धमार्तील ब�तेक 
पुस्तके कल्पनािवलासाने नटलेली आहते. मृत्युंजय सारख्या कादबंर�ना जर आम्ही िनव्वळ सािहत्य �कार म्हणून 
पिहले तर त्या सु�ा रम्यकथाच ठरतील. 
 

  आजच्या लेखांत आम्ही मािहती क�न घेणार आहोत पोिलश भाषेतील अितशय सु�िस� अश्या पुस्तक 
मािलकाचंी ज्यांना लोक "िवचर" म्हणून ओळखतात. १९९३ मध्य ेअलेक्सएण्डर सॅपकोिवस्क� �ा लेखकाने ह े
पिहले पुस्तक िलिहले आिण ते संपूणर् युरोप मध्य ेतुफान लोकि�य झाले. त्यांत २०१३ पया�त �ा महाकथचेी 
एकूण ८ पुस्तके �कािशत झाली. २०१६ मध्य ेिवचर ३ नावाची गमे सु�ा िनमार्ण करण्यात आली आिण आज 
पय�त जगांतील सवार्िधक लोकि�य गमे पैक� ती एक आह.े गेम ची लोकि�यता पा�न नेटिफ्लक्स ने िवचर �ा 
नावाने मािलका सु�ा बनवली आह ेजी �ा २० िडस�बर ला �कािशत होईल. �ांत िवचर नायकाचा रोल सुपरमॅन 
चा अिभनेता ह�ेी कवील करणार आह.े 
 

  ही कथा एका काल्पिनक दिुनयेत घडते. �ा काल्पिनक दिुनयेत सवा�त �थम एल्फ येतात. एल्फ िह एक 
काल्पिनक �जाती आह.े आमच्या �हदं ूधमा�त ज्यांना आम्ही गंधवर् म्हणतो त्याच �कारची. एल्फ अितशय संुदर 
�दसतात. त्यानंा गायन नृत्य इत्यादी येत ेपण त्याच वेळी ह ेलोक जवळ जवळ अमर सु�ा असतात. एल्फ लोकांना 
जाद ूिव�ा सु�ा येते. एल्फ िशवाय �ा दिुनयेत बुटके आिण राक्षस म्हणज े(गनोम) सु�ा असतात. बुटके आिण 
एल्फ �ांच े�चंड मोठे यु� होते ज्यांत एल्फ चा िवजय होतो. बुटके लोक अवजारे बनवण्यात वकगबगार असतात 
ते ड�गरांत पळून जातात आिण ितथ ेड�गर खणून गु� गुफा बनवून त्यांत राहतात. एल्फ लोक सुपीक जमीन 
आिण जंगलावर आपला कब्जा करतात. 
 

  मानवांच ेआगमन कथेच्या कलमांच्या सुमारे ५०० वष� आधी होते. मानव आधी यऊेन एल्फ कडून जाद ू
वगैरे िशकून घेतात आिण नंतर एल्फ लोकांवर उलटून त्यांचा पराभव करतात. कथेच्या सुरवातीला �ा दिुनयेत 
दिक्षणेला नीलफगद�अन्स �ांचे राज्य आह ेतर उ�रेला िविवध उ�रीय राजाचं ेराज्य आह.े समु�ांतील बेटांवर 
चाच्यांच ेराज्य आह.े नीलफ राजाच ेआिण �ा उ�रेच्या राजाचंे वारंवार यु� होत असते. संपूणर् कथ�त �ा दोन्ही 
पक्षांत २ महायु� ेहोतात. 
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  पण आता िवचर हा �कार काय आह े? �ा काल्पिनक दिुनयेत अनेक �कारच्या जादईु गो�ी आहते. 

िविवध राक्षस, भुते, महाभयानक जनावरे, चेट�कणी, हडळ, �ा�समंध  इत्यादी �ा दिुनयेत सोकाळली आहते. 

अत्यंत �ाचीन अश्या �ा गो�ी असून मानवांना �ा सवा�ची �चंड भीती वाटते. ज्या एल्फ लोकांना �ा सवा�ची 
मािहती होती ते ब�तेक क�न मारले गलेे आहते �कंवा अज्ञातवासांत आहते. �ा दिुनयेत येऊन ५०० वष� झाली 
तरी मानवाने अजून �ा सवर् अत���य आिण पारलौ�कक श��वर िवजय �ा� केला नाही. 
 

�ा दिुनयेत मजे म्हणजे पु�ष तांि�क आहते आिण सॉसेरेस म्हणजे �ी तांि�क आहते. �ातील काही 
िव�ान तंि�कांनी मं�श��न ेमानवी जनकुांत बदल कसा करायचा �ांचे ज्ञान संपादन केले आिण एक शाळा 
स्थापन केली. �ा शाळ�त त ेअनाथ �कंवा आई विडलानंी सोडून �दलेल्या मुलांना घेत असत आिण त्यांच्यावर 
मं��योग क�न त्यांना साधारण मानवापासून शि�शाली अश्या "िवचर" �ा �जात�त बदलत असत. फ� पु�ष 
मुलेच िवचर बनू शकतात. िवचर बनण्यासाठी अितशय खडतर असे िशक्षण घ्यावे लागते. म�ंिस�ी िशवाय 
िवचर ला �ािण जगत, भूत जगत आिण वनस्पती जगताब�ल इत्यंभूत मािहती िशकावी लागत असे. त्यािशवाय 

घोडेस्वारी, श� �योग आिण इतर खडतर असे शा�ररीक �ायाम सु�ा करावे लागत असत. ब�तेक मुलांचा �ा 

िशक्षणाच्या दरम्यान मृत्य ूहोत असे. �ा िशक्षणामळेु िवचर लोकांच्या जनुकांत बदल होऊन त्यांना अनेक िस�ी 
�ा� होतात. कु�या�माणे ती�ण घाण���य,े ग�डा �माण ेनजर, संमोहन श��, इत्यादी. पण �ाचा एक प�रणाम 

म्हणून िवचर लोकांना भावना अिजबात नसतात त्याच �माण ेिवचर मुलांना जन्म दणे्यास असमथर् असतात. 
त्याच �माण ेिवचर ह ेकधी म्हातारे होत नाहीत. ब�तेक िवचर ४० वषा�चे वाटतात. �ा वयांत ते त�ण तसेच 
�गल्भ वाटतात. 
 

कथेच्या ९० वष� आधी अनके पारलौ�कक श��नी �ा शाळेवर हल्ला केला आिण सवर् तंि�कांना आिण 
जवळ जवळ सवर् िवचर ना मा�न टाकले. �ा हल्ल्यांत फ� ४ िवचर वाचले आिण सवर् तंि�कांचा मृत्यू झाला. 
त्यामुळे आणखीन नवीन िवचर िनमार्ण होण्याचा मागर् सु�ा बंद झाला. 
 

आमच्या कथचेा नायक आह े िवचर गेराल्ट ऑफ �रिव्हआ. गेराल्ट १०६ वषा�चा आह े पण आपल्या 
श��मुळे तो फ� ४० वषा�चा वाटतो. गरेाल्ट संपूणर् दिुनयेत �फ�न िविवध श��शी लढून त्याचं्या नायनाट 
करतो. चेट�कणी, हडळ, भतूानी �स्त अशी घरे, पाण्यातील भुते इत्यादी श��ना मारण्यासाठी लोक त्याला पैसे 

दतेात. ह ेपैसे गेराल्ट नंतर िविवध संुदर वेश्या, दा� तसेच आपल्या साठी हत्यारे इत्याद�वर खचर् करतो. िवचर 

लोकांचे केस आिण डोळ्याचे रंग ह ेइतर माणसा �माण ेअसत नाहीत म्हणून सामान्य माणूस त्यानंा घाबरतात. 
अनेक राज्यांत जाद ूकरण्यावर बंदी असते इथे त्यांना िवचर लोक आवडत नाहीत. एल्फ लोकांना सु�ा िवचर 
आवडत नाहीत. त्यामुळे नाईलाज म्हणून िवचर ला लोक काम दते असले तरी त्यांच्यावर �ेम आिण आपुलक� 
कोणीही दाखवत नाही. 
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िवचर गेराल्ट च ेदोन िम� आहते. एक आिण मानव कवी दांडेलीन. दाडंेलीन हा संुदर आवाजाचा 
शी� कवी आह.े तो आपल्या बोलण्याने कुणालाही भुरळ पडतो आिण कुठलीही ललना त्याला सहज वश होते. 
दांडेलीन गेराल्ट च्या अनेक साहसावर कथा किवता िलिहतो. त्यामुळे  गेराल्ट सवर् दिुनयेत �िस� झाला आह.े 
गेराल्ट चा बुटका िम� आह ेझोलतान. हा �चंड शि�शाली बुटका आह ेआिण अनेक वेळा िविवध साहसांत गेराल्ट 
ला मदत करतो. 
 

गेराल्ट च ेआयषु्य बदलणारी एक घटना घटते. िसरी िह लहान मुलगी गेराल्ट च्या आयुष्यांत येत ेआिण 
भावना नसलेल्या �ा िवचर ला ितच्यावर एका िपत्या�माणे �मे जडते. िसरी एक राजकन्या असत े पण 
गेराल्टच्या सािनध्यातं येऊन ती सु�ा एक पिहली �ी िवचर बनते. �ा दोन्ही िवचर च्या आयुष्यांत अनेक संकटे 
येतात आिण आपल्या परीने दोन्ही त्याचंा सामना करतात. िसरी च्या जन्माचे रहस्य, ितचा गेराल्ट शी असलेला 

संबंध आिण यनेेफर नावाची संुदर सोसरेस �ाच्या ब�ल अनेक उलगड े�ा कथेत येतात. 
 

अथा�त सवर्च कथा सांगून रसभंग करण्याचा माझा इरादा नाही. पण मूळ कथानका बरोबर �ा कथ�त 
अनेक छो�ा कथा सु�ा आहते. गेराल्ट एखा�ा िडटेिक्टव्ह �माण े िविवध अत���य श��ची रहस्ये शोधून 
काढतो. कधी कधी तो िनदर्य पणे त्याचंा संहार करतो तर कधी कधी तो दया सु�ा दाखवतो. कधी कधी श�� 
इतक्या शि�शाली असतात �क त्याला हार पत्करावी लागते. तर कधी कधी कुठल्याही राक्षसापेक्षा अिधक �ूरता 
दाखवणायार् मानवाशी सु�ा त्याला लढावे लागते. 
 

गेराल्ट ऑफ �रिव्हया ची साहसे कदािचत मराठीत अजनू उपलब्ध झाली नाहीत परंतु �ा पुस्तकांची 
तुफान लोकि�यता लक्षांत घतेा लवकरच ती मराठी सु�ा उपलब्ध होतील �ांत मला शंका नाही. 
 

पोिलश भाषतेील �ा कथनेे सवर् जगावर आपले गा�ड केले आह.े िह एक अितशय स्तुत्य गो� आह.े 
जगांतील सुमारे ५ कोटी लोक पोिलश भाषा बोलतात. त्याच्या तलुनेत सुमारे ९ कोटी लोक मराठी भाषा 
बोलतात. मराठी भाषेतून सु�ा असे दज�दार सािहत्य िनमार्ण व्हावे आिण संपूणर् जगात त े�िस� व्हावे अशी 
आशा करण्यास हरकत नाही. 
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टोलकेन आिण िमडल अथर्, लॉडर् ऑफ द �रंग्स , हॉिबट इत्यादी – अक्षर �भ ु

दसेाई 
(कल्पनारम्य कथांची मािहती दणेाऱ्या लखेमािलकेतील हा दसुरा भाग) 
 

आजच्या लेखातं आपण जगातंील कदािचत सवा�त �िस� अश्या रम्यकथचेी ओळख क�न घेणार आहोत. 
JRR टोलकेन ह ेएक इं�ज कवी, लेखक तसेच भाषाशा�ाचे �ाध्यापक आिण संशोधक होते. त्याचंा जन्म १८९२ 

मध्ये झाला. आमच्या �हदं ूपुराणांत एक कथा आह े�क िव�ािम� ऋषीनी आपल्या तपोसामथ्यार्वर एक �ितसृ�ी 
रचली. त्याच �माणे टोलकेन �ांनी सु�ा एका �ितसृ�ीचे िनमार्ण केले. लॉडर् ऑफ द �रंग्स ह ेिच�पट कुणाला 
ठाऊक नाहीत ? �ा िच�पटांनी तुफान गद� तर खेचलीच पण मो�ा पड�ावर रम्यकथा कश्या भ�पणे 

दाखवल्या जाऊ शकतात �ाच्या कक्षा �ंदावल्या. 
 

पण िच�पटांच्या आधी सु�ा टोलकेन �ांची पुस्तके अफाट लोकि�य होती. टोलकेन �ांच्या नंतर 
�कत्येक संुदर रम्यकथा िनमार्ण झाल्या. मा�टर्न �ांच ेगमे ऑफ �ोन्स (स�ग ऑफ आईस अडँ फायर) , रोव�लंग 

�ांचे हरॅी पो�र, जेम्स �रगनी �ांचे व्हील ऑफ टाईम इत्यादी पण आज सु�ा रम्यकथानचा िवषय येतो त�व्हा 

टोलकेन �ांचे स्थान सवा�त वरचे आह.े 
 

टोलकेन �ांच्या कथेब�ल बोलायच्या आधी लेखक म्हणून त्यांची ओळख क�न घेणे अत्यंत गरजेचे आह.े 
इतर लेखका�माणे टोलकेन �ांनी कादबंरी िलहायला घेतली नाही तर त्यांनी एक काल्पिनक िव�च िनमार्ण 
केल.े �ा काल्पिनक िव�ाला एक अत्यंत संप� असा हजारो वषा�चा इितहास आह,े अनेक �कारच्या �जाती 

आहतेच पण त्या सवा�च्या आपल्या भाषा आहते आिण त्या भाषेतील सािहत्य सु�ा आह.े �त्यक्ष िव��माणे 
भाषांच्या अनेक बोली आहते आिण �ा भाषा सु�ा इितहासा�माणे बदलत गेल्या आहते. �त्येक शहराला आपला 
एक इितहास आह,े आपले एक िमथक आह.े 

 

अश्या �ा �चडं िव�ाला टोलकेन �ांनी िमडल अथर् असे नाव �दले. मराठीत आपण त्याला मध्य धरा 
असे म्हण.ू ४० वष� त्यांनी �ावर काम केले. लक्षांत घ्या �क हा काळांत संगणक नव्हता, इंटरनेट नव्हता त्यामुळे 

सवर् काम त्यानंा स्वतःला करावे लागत होते. एखा�ा िलखाणात बदल करायचा तर सवर् पान पुन्हा टंकिलिखत 
करावे लागत असे. त्याच वेळी टोलकेन �ांनी एलिवष िह भाषा सु�ा िनमार्ण केली. �ा भाषेला स्वतःचा इितहास 
होता त्याच वेळी अितशय �गल्भ असे सािहत्य सु�ा त्या भाष�त टोलकेन �ांनी िनमार्ण केले आिण �ा भाषेतनू 
किवता सु�ा िलिहल्या. �ा त्यांच्या �ितभनेे त्या काळाच ेसवर्च लेखक स्तंिभत झाले होते. आज काल संगणकाच्या 
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मदतीन े नवीन भाषा सहज िनमार्ण केल्या जाऊ शकतात पण अश्या भाषांतून किवता वगरेै िलिहणे 
आजकालच्या लेखकांना सु�ा जड जाते. 
 

१९१६ मध्ये ि�टन ने पिहल्या महायु�ांत भाग घेतला. टोलकेन ह ेत्यावेळी कॉलेज मध्ये िशकत होते. 
त्यांनी यु�ांत भाग घेतला नाही आिण आपण कॉलेज मध्ये आहोत िह सबब दाखवून त्यांनी आम� मध्य े
जाण्यापासून सरकारकडून सूट िमळवली. त्याचंा �ा िनणर्याने त्यांच्या नातेवाईकांनी त्याचंी बरीच टर उडवली. 
१९४१ आपल्या मुलाला टोलकेन �ांनी एक प� िलिहले त्यांत ते िलिहतात �क त्या काळी बंदकू घेऊन �हसंा 
करण्याला लोक जास्त महत्व दते होते आिण कल्पनाश�� आिण लेखन �ितभेची �कंमत त्या समाजाच्या नजरेत 
शून्य होती. 
 

पण शेवटी टोलकेन �ांना आम� मध्य ेजावेच लागले. आपल्या ि�य प�ीपासून दरू जाण ेत्यांच्या साठी 
अस� होतेच पण त्याच वेळी आपल्या िम�ांना यु�ांत मरताना पा�न त्यांचे कवी �दय अत्यंत पीिडत होत होते. 
त्या िनरथर्क �हसेंनेच कदािचत त्यांना िमडल अथर् िनमार्ण करण्याचे सुचले असावे पण टोलकेन �ांनी स्वतः ते 
कधीच मान्य केले नाही. 
 

१९१९ मध्ये त्यांना आम�तनू िनवृ� करण्यात आले. त्यांनी अनेक चकमक�त भाग घेतला होता आिण 
काही चकमक�त तर त्याचंी संपूणर् बटािलयन खलास झाली होती. टोलकेन सु�ा �ा यु�ांत खा�ीशीर पण ेमारले 
गेले असत ेपण त्यांची तब्येत िबघडल्याने त्यांना माघारी पाठवले गेले. आम�तील त्याचं्या अनुभवाब�ल टोलकेन 
एक भावना िवशेष क�न �� करतात. आम�त भेदभाव नसतो, गरीब लोक आिण �ीमंत लोक एक� एकाच 

तंबूत झोपतात आिण एकाच ध्वजाखाली लढतात, �ातून त्यांना अनेक नवीन अनुभव �ा� झाले. 

 

टोलकेन �ांनी १९१४ मध्य ेिसल्मा�रिलओन �ा त्यांच्या पुस्तकावर काम करायला सु�वात केली. ह े
पुस्तक त्यांनी कधीच पूणर् केले नाही, ४० वषार्नंतर त्याचं्या मृत्यूप�ात त्यांच्या मलुाने ते पूणर् क�न �कािशत 

केल.े  
 

िसल्मा�रिलओन �ा पुस्तकांत टोलकेन �ांनी इआ �ा िव�ाची िन�मर्ती केली. इआ िव�ांत िमडल अथर् 
हा पृथ्वी �माणे एक लोक आह ेत्याच �माण ेनुिमनॉर , वािलनॉर, बेलेऱीण्ड ह ेलोक सु�ा �ा िव�ांत आहते. 

इलुवतार नावाची एक श�� �ा िव�ांतील सवा�त मोठी दवैी श�� आह.े �ा श��ने (�म्हदवेा�माणे) ऐनूर �ा 
दवेांची िन�मर्ती केली. ऐनूर मधील मलेकोर हा सवा�त शि�शाली दवे होता. �ा दवेाने इतर दवेा पासून फारकत 
घेतली आिण इलुवतार िव�� बंड पुकारले. इलुवतार �चंड शि�शाली असल्याने त्याला काहीही फरक पडला 
नाही. इलुवतार ने शेवटी आरडा नावाचा लोक िनमार्ण केला आिण सवर् येनूर ना �ा िव�ांत जाण्याची संधी 
�दली. 

mailto:aarambhmasik@gmail.com


पान: 37   आरंभ (माच� ते मे 2020)                                   
                                                               

पान: 37                                अनु�मिणकेवर जा                                            aarambhmasik@gmail.com           
 

येनूर दवेांनी आरडा िव�ातं �वेश केला. �ा दवेांतील काही दवे ज ेजास्त शि�शाली होत ेत्यानंा वालार 
असे नाव पडले तर ज ेकमी शि�शाली दवे होते त्यानंा मायार असे नाव पडले. त्यांनी नवीन िव�ांत रचना 
करायला �ारंभ केला पण वारंवार मेलकोर �ा द�ु दवेान े त्या रचनेचा संहार सु�ा केला. शवेटी वालार नी 
वािलनॉर मध्ये जम बसवला आिण मेलकोर ला िमडल अथर् मध्य ेसोडून �दले. काही हजार वषा�नी त्यांनी ताऱ्यांची 
िन�मर्ती केली आिण त्यामुळे एल्फ �ा �जातीचा जन्म झाला. लॉडर् ऑफ थे �रंग्स मध्ये दाखिवल्या �माण ेएल्फ 
ह ेसंुदर, सोनेरी केसांच ेअमर असे लोक आहते. (एल्फ िह �जाती मळू जमर्न संस्कृतीतील आह.े एल्फ ना संस्कृत 

भाष�त �ीभ ूअसे म्हणतात. ). एल्फ शि�शाली होत ेतसेच िव�ान आिण फार चांगल ेकलाकार होते. वालार  नी 
शेवटी मेलकोर ला पकडून कैदते टाकले िन िसिमलीरॉन नावाच्या तीन अत्यंत संुदर अश्या ३ मोत्यांची िन�मर्ती 
केली. त्यामुळे सवर् जगाला �काश िमळाला. मेलकोर न ेसु�ा माफ� मािगतली आिण त्याला वालार िन माफ केले. 
पण शेवटी तो उलटलाच. त्यांनी ितन्ही मोत्यांची चोरी केली आिण तो पळून गेला. 
 

�ामुळे जगाला �काश दणे्यासाठी वालार दवेांनी सूयर् आिण चं� िनमार्ण केला. आिण �ाचा प�रणाम 
म्हणून मानवांची िन�मर्ती झाली. �ा िव�ाची तीन यगु ेआहते. पिहल्या युगांत मलेकोर आिण वालार �ांची 
वरील कथा आह.े 
 

दसुयार् यगुांत मेलकोर चा शि�शाली नोकर सौरऊन ची कथा आह.े सौरऊन हा लॉडर् ऑफ द �रंग्स मधील 
खलनायक. हा आपल्या कपटनीतीने मानवांना वालार दवेांच्या िव�� भडकावतो आिण त्यांच्यात यु� घडवून 
आणतो. दवेांना �ाचा इतका ध�ा बसतो �क ते इलुवतार कडून मदतीची याचना करतात. इलुवतार त्यांचे ऐकून 
�चंड मोठा �लय घडवून आणतो �ा �लयात सौरॉन ची सेन ेन� होते आिण सौरॉन सु�ा न� होतो. पण एक 
मायर दवे असल्याने तो िनराकार �पांत िव�ांत संचार करतो. 
 

वालार दवेांच ेकाही भ� �ा �लयात वाचतात त ेग�डोर �ा मानवी सा�ाज्याची स्थापना करतात. 
अथा�त ह ेसवर् थोडक्यांत झाले. �त्यक्ष कथ�त  डझन वारी शहरे, खंड, यु� ेइत्यादी आहते. सवर् राजांची संपूणर् 

वंशावळी आह,े �ेमकथा आहते, �ॅगन्स आहते, भुते, थरारकथा तसेच िविस्मत करणाऱ्या गो�ी आहते. मी त्या 

सवर् इथे सांग ूशकत नाही. 
 

अश्या �कारे दसुयार् युगाचा अंत होतो. 
 

ितसऱ्या युगातं लॉडर् ऑफ थ े �रंग्स आिण हॉिबट ची कथा घडत.े लॉडर् ऑफ द �रंग्स ह े िच�पट 
पाहण्यासारखे आहते आिण त्यांची कथा इथे सागंून मी वाचकांचा रसभंग करणार नाही पण कथचेी पाशर्वभमूी 
इथे सांिगतल्याने ह े िच�पट तुम्हाला जास्त आवडतील. �ा िच�पटातंील खलनाकाय सौरॉन  आह ेतरीसु�ा 
आकार स्व�पांत तो कुठेही �दसत नाही �ाचे कारण तुम्हाला समजेल. सौरॉन खलनायक असला तरी सवा�त 
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मोठा खलनायक नाही. �रंग िमळवण्याचा त्याचा मूळ उ�शे हा आह े �क तो पाताळ लोकांतील आपला 
स्वामी मेलकोर ला सोडवू शकेल. मेलकोर ला कथ�त मोरगॉथ असे सु�ा संबोिधत केले आह.े 
 

कथ�तील गडंाल्फ हा एक मायार म्हणज ेकिन� दवेता आह.े स�मन हा सु�ा एक मायार आह.े कथेच्या 
शेवटी गंडाल्फ, एल्फ आिण ४ हॉबीट्स ह ेवालार दवेतांच्या शहरांत जातात. 

 

इथ ेलक्षात घतेले पािहज े �क इतक� �चडं कथा िल�न सु�ा अनेक गो�ी टोलकेन �ांनी गूढ ठेवल्या 
आहते. इलुवतार �हदं ूधमार्तील �� �माणे एक �चडं अज्ञात श�� आह.े त्यांच्या श��ला सीमा नाही. आरडा 
ह ेएक िव� आह ेज्यांत �ा सवर् गो�ी घडतात. त्यािशवाय इतर िव�े सु�ा इलुवतार �ांनी िनमार्ण केली असू 
शकतात. आरडा िव�ांत सु�ा िमडल अथर् मध्य ेअनेक गढू गो�ी आहते ज्यांची मािहती खु� गडंाल्फ सारख्या 
महािव�ान मायार दवेतेला नाही. 
 

लॉडर् ऑफ द �रंग्ज मध्ये टॉम ब�बडील नावाचे एक गूढ पा� आह.े कुठेतरी जंगलात खोलवर हा िविच� 
माणूस राहतो. �ोडो आिण इतर हॉिबट्स ची तो मदत करतो. एल्फ राजा एलरोड च्या मते त्याच्या पूवर्जांनी 
सु�ा टॉम ला एक पुरातन �ि�मत्व म्हणून पिहले आह.े गंडाल्फ च्या मते टॉम िमडल अथर् मधील सवा�त जुनी 
��� आह.े टॉम खु� स्वतःला सवा�त जुनी ��� मानतो. एल्फ च्या िनमार्णा आधी सु�ा तो ितथे म्हण ेहोता. 
िविक्ष� असला तरी त्याच ेज्ञान आिण श�� अफाट असते. �ोडो च े�रंग त्याच्या हातांत असल ेतरी �रंग चा 
काहीही प�रणाम त्यावर होत नाही. गंडाल्फ च्या मते �रंग टॉम सुरिक्षत पाने ठेवू शकतो पण त्याच्या िविक्ष� 
पणा मुळे तो �रंग आठवणीने �विस्थत ठेवीलच �ाची शा�ती नाही. म्हणून शवेटी �रंग मॉरडोर मध्ये फेकून 
न� करण्याचा िनणर्य होतो. 
 

टोलकेन �ांनी ज्या िव�ाची िन�मर्ती केली ते मानवी �ितभेचे आिण कल्पना श��चे जबरदस्त उदाहरण 
आह.े �ा िव�ाची कथा टोलकेन �ांनी सुमारे ८ िविवध पुस्तके आिण शेकडो किवत�चा माध्यमातून लोकांच्या 
पुढे ठेवली. काही किवता तर च� एलिवष भाष�त िलिहल्या गेल्या आहते. टोलकेन ह ेआमच्या आधुिनक काळातील 
िव�ािम�ाच आहते असे आम्ही म्हणू शकतो. 
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|| प्रवासवण�न || 

हम्पी: एका सा�ाज्याची अखरे – अिजत मुठे 

 
अंतगर्त उम�च् या हाका �त् यकेाला येत असतात, मा� त् याला कसा �ितसाद दयायचा ह े�त् येकाला जमतेच 

असे नाही. शासक�य सेवेत असतांना कोणतीही आवड �कंवा छंद “ रजा नाही “ या सब बीखाली टाळले जातात. 
 

मा� मी शासक�य सेवेत वगर्- १ पदावर कायर्रत असुन ही माझ्या अंतगर्त उम�ला सकारात् मक �ितसाद 
दवुेन माझा पयर्टनाचा िवशषेतः बुलेटवर भारत �मण करण् याचा छंद जोपासला आह.े  
 

अिलबाग झाले, गोवा झाले, लडाख झाले, भुतान झाले आता िवजयनगर सा�ाज्याची राजधानी “ हम्पी 
“येथे बुलेटवर जायचे असे ठरिवले होते मा� तो योग यते नव्हता. अखेर दहावीच्या गृपमधील िनितन(बंडया) 
तयार झाला आिण हम् पीला जाण्याची तयारी सु� झाली. हा बंडया जय�हदं कॉलेज, धुळे येथे �ाध्यापक आह.े 
दहावीत असतांना तो, मी व राजु�शंद े“ खो-खो ” च्या �टममध्य ेहोतो व आम्ही सात िमनीटे �खंड लढवायचो.  
 

यापूव� बुलेटवर ब-याच �ठकाणी गेलेली असल्याने मला ते निवन नव्हते. मा� बंडया �थमच इतक्या 
दरु म्हणजे येवून जावून 1800 �क. मी. �वास करणार होता. संदीप व धनु यांनाही सोबत घ्यायचा िवचार होता 
मा� त्यानंी नकार �दला. संदीपने सांिगतले �क. मी. सध्या बाहरेच ेकाहीच खात नाही. िह शोएब अख्तरचा 
फेकाड बॉल�ग आह ेआमच्या तेव्हाच लक्षातआले होते. कारण “कधीतरी घरीही जेवत जा“ ! असे विहनी त्याला 
सतत म्हणतात ह ेसवा�ना मािहत होते. धन्याचा तर ��च नव्हता, कारण त्यान े
 फ� सं�हालयात ठेवण्यासाठीच घेतलेली आह.े त्याच�माणे दहावीच्या िम�ाचंेही तेच म्हणणे पडले क�, जर 
तुम्ही यांना नलेे तर तुम्ही जास्तीत जास्त िस�र पय�त पोहचू शकाल. मग त्यांना र�च केले.  
 

अखेर हम्पीला जाण्याचा �दवस उजाडला. हम्पीच का?  तर याआपल्या दशेाला �ाचीन परंपरेचा  वारसा 
लाभलेला आह.े िविवधतेने नटलेल्या परंपरांचा मला अिभमान आह ेआिण शाळेत “ पढुच्यास टप्पल व मागच्यास 
चप्पल “  मारत-मारत दशेाचा जबाबदार नाग�रक होण्याच्या द�ृीने घोकलेली �ितज्ञा मला या �वासादरम्यान 
आठवू लागलो.ऑफ�सला असलेल्या दोन �दवसांच्या सु�ीला जोडून तीन �दवसांची रजा घेतली. सकाळी हम्पीला 
जाण्यासाठी िनघालो, नगर, करमाळा, ट�भणु�माग� सोलापूरला पोहचलो, आज जवळ-जवळ ४२५ ते ४५० 
�कलोमीटर �वास झालेला होता.  
 

सकाळी सोलापूर-िवजापूर रस्त्याने �वास सु� केला. िवजापूरला “ गोल घमुट “ बिघतला. िवजापूर ह े
आ�दलशाहीच्या काळातील राजधानीचे �ठकाण होते. या आ�दलशहाला छ�पती िशवाजी महाराजांनी “सळो 
�क पळो”  क�न सोडले होते. अफझलखान याच िवजापूर दरबाराचा सरदार, ज्याचा महाराजानंी वध केला. 
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िवजापूर�न िनघालो. रस्त्यात “अलमटटी धरण” बिघतले. ितथ ेएकजण भेटले ते म्हणाले क�, तुम्ही “कुडाळ-
संगम”  ह े�ठकाणही बघा.  
 

“कुडाळ-संगम”  ह ेमल�भा नदीच्या काठावर असुन तेथ ेमहात्मा बसवे�र यांची समाधी आह.े यासाठी 
बरेच खाली उत�न जावे लागते.  समाधीचे दशर्न घेतल ेआिण आता हम्पीकडे �वास सु� झाला. आता बंडयाने 
बुलेट चालवायला घतेली होती. रस्त्यान ेएका �ठकाणी चहा प्यायला थाबंलो, ितथ ेएक आयशर �क चालिवणारा 
भेटला. साळंुके ह े पुण्याचे होते व िवजमंडळातून सेवा िनवृ� झाले होते. त्यांच्याशी गप्पा मारल्या, त्यांना 
िवचारले तुम्ही या वयात �क चालवता तहेी िक्लनर न घेता त ेम्हणाले साहबे मला सवय झाली आह.े आिण घरी 
बायको-मुलाकंडे पैशासाठी हात पसरण्यापेक्षा मी स्वत:च कमिवतो ह े महारा�ातल्या त�ण मुलांनी िशकले 
पािहजे. 
 
 हॉस्पेटला पोहचलो आिण हॉटेलवाल्याला फोन लावला. त्यांनी सांिगतले हॉटेल हॉस्पेटमध्ये नसुन ितथुन 
पुढे ३५ �क.मी. अंतरावर “तोरंगल” या �ठकाणी आह.े “गो-आयबी” या साईटव�न बु�कंग केल्याचे दषु्प�रणाम. 
हॉटेलला जायला िनघालो तेवढयात एक मुलगा “क�रज् मा” बाईकव�न आला. त्याने आम्ही बाईकर असल्याचे 
ओळखले व म्हणाला जर तुम्ही गावातुन जाल तर तुम्हाला उिशर लागेल मी तुम्हाला हायवेपय�त सोडतो मग 
तुम्ही जा. आिण दसु-या राज्यातही माणुसक� अनुभवास आली. रा�ी दहा वाजता हॉटेलवर पोहचलो. हॉटेलच े
�कचन बंद झालेले. मग काय बंडयाने  हॉटेलच्या वेटरला सोबत घेतले आिण जेवण घेवून आला. आता उदया 
सकाळी हम्पीला जायचे.  
 
 सकाळी हम्पीला जायला िनघालो. हम्पी ही िवजयनगर सा�ाज्याची राजधानी ! िवजयनगर 
सा�ाज्याची स्थापना १३३६ मध्ये ह�रहर आािण बु� या दोन भावानंी स्वामी िवदयारण यांच्या मागर्दशर्ना 
खाली  केली. हॉस्पेट रस्त्याला जाताना उज�ा हाताला हमॅ्पीला जाणारा रस्ता  आह.े त्याक�रता हॉस्पेटला 
जायची आवश्यकता नाही. हम्पीला यायला एकरस्ता गंगानगर�नही आह.े रस्त्यालाच “िवजयनगर सा�ाज्य क� 
राजधानी म ेआपका स्वागत ह,ै कमलापरू” असा बोडर् आह.े आता कमलापूर ह ेत्या काळातील छो�ाश्या खे�ाने 
गावाचे �प धारण केले आह.े  
 
 �ािचन हम्पीत अजुनही बरीचशी स्थळे अिस्तत्वात अिस्तत्वातआहते. यात महत्वाची म्हणज े“िवजय 
िव�ल मंदीर”, लोटस महाल, ह�ी शाळा, राणी महाल, हजार राम मदंीर, उगृ नर�संह मंदीर, िव�पाक्ष मंदीर, 
हमेकु�ा िहल, अंजनेय हनुमान मंदीर ह ेटेकडीवर असलेल ेमंदीर ही �िसध्द �ठकाणे आह.े  
 
 यातील “िवजय िव�ल मंदीरात” खांबातुन स� सुरांचे आवाज येतात. २००८पय�त या मंदीरात सवा�ना 
जायला �वेश होता. मा� आपल्या भारतीयांची �वृ�ी अशी �क, त्या खांबाच ेहरेीटेज महत्व लक्षात न घेता 
त्याच्यावर िमळेल त्या वस्तूने मारायचे, नकुतेच बंगलोरच्या काही मुखर् मुलांनी हम्पी येथील खांब पाडले आिण 
त्याचे िव्हडीओ अपलोड केले.  
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 या िवजय िव�ल मंदीरात �ाचीन दगडी रथ आह.े आपल्या लोकांनी त्याची ही चाके �फरवून-
�फरवून खराब केली म्हणुन िसम�टमध्ये आता प�� केली आहते.  
 
 आिण असेच लोक आपल्या दशेात कशी िशस्त नाही? यावर भाषण ेदतेात.  
 
 “िवजय िव�ल मं�दरातून” परत येतांना अनवाणी सहलीला आलेली लहान मुल ेभेटली. त्यांना बंडयाने 
सांिगतले “माझ्या बरोबर पळा, कोण पढेु पळते? आिण त्यांनी रेस लावली. बंडया हा रनर आह ेह ेत्या मुलांना 
काय मािहत! 
 
 त्यानंतर आम्ही त्या लहान मुलांना अननस/टरबूज खावू घातले. तेव्हा त्यांना झालेल्या आनंदाची तुलना 
कशाशीही करता येणार नाही.  
 
 हम्पी येथील आणखी एक वैिशष्� म्हणज ेयेथ ेअसलेल्या सवर् ह��च्या पुतळयांच्या स�डा त्या काळातील 
मुस्लीम आ�मकांनी तोडलले्या आहते. कारण काय तर मुस्लीम आ�मकांना वाटायचे �क, या स�डते िहरे-मोती- 
सोने भरलेले आह.े  
 
 िवजयनगर सा�ाज्य ह ेभारतातील श��मान राज्य होते. ते जवळ-जवळ संपुणर् दिक्षण भारतात पसरलेले 
होते. या सा�ाज्याचा सवार्त श��शाली राजा कृष्णदवेराय होता, तो तुलव वंशातील होता. त्याच्या दरबारात 
तेनालीराम हा पंिडत होता. या सा�ाज्याची राजधानी हम्पी होती. ह ेअितशय संप� शहर होत.े या �ठकाणी 
उघ�ावर िहरे-मोती-सोने-चांदी याची खरेदी-िव�� होत असे. या �ठकाणी त्या काळातील दमुजली शॉप�ग स�टर 
होते, ज्याचे अवशेष आजही �दसून येतात.  
 
 िवजयनगर सा�ाज्याचा नाश मुस्लीम आ�मणांमुळे झाला. बहामनी सा�ाज्याचे तकुडे होवून त्यातुन 
पाच शाहया िनमार्ण झाल्यात. या शाहया आपापसातील लढायांसाठी िवजयनगर सा�ाज्याची मदत घेत असत. 
या शाहया मधील काही शाहयांच्या डोळयात िवजयनगर सा�ाज्य, त्याची सुब�ा भरली. कृष्ण्दवेराया नंतर 
कोणीही कतर्बगार राजा या राज्यात झाला नाही त्याच्या नंतर या मुस्लीम स�ांनी िवजयनगरवर हल्ला केला. 
त्यात िवजयनगर सा�ाज्याचा पाडाव झाला. मुस्लीम सैन्य राजधानी हम्पीत घुसले व शहराचा िवध्वंस केला.  
 
 हम्पी दशर्नानतंर आता पटटकल, एैहोळ व बदामी तथा वातापी बघायचे ठरले. एैहोळ, प�कल, बदामी 
येथे चालुक्य  घराण े  पाच�ा शतकापासून राज्य करीत होते. याच चालुक्य घराण्यातील पुलकेशी दसु-यान े
“स�ाट हषर्वधर्नाचा“ पराभव केला होता. या �ठकाणी सुध्दा कला व वास्तु शा�ाचा नमुना असलेली मं�दरे व 
राजवाडे आहते. ही ितन्हीही �ठकाणे त्या-त्या काळात राजधानीच ेशहरे होती. एैहोळ येथील दगुार् दवेी मंदीर, 
पटटकल येथील म�ंदरे तर बदामी येथील गुफंा बघण्यासारख्या आहते. या�ठकाणी चालुक्य घराण्याचे राज्य होते. 
यातील एैहोळ येथ ेचौथ्या शतकात, बदामी येथ ेपाच�ा शतकात तर प�कल यथेे सात�ा व आठ�ा शतकात 
चालुक्य घराण्याचे राज्य होते ह ेसवर् बघुन सोलापूरकडे िनघालो. रा�ी सोलापूरला पोहचलो.  
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 सकाळी नाश्ता क�न सोलापरूला�न साडेनऊ वाजता िनघालो. रस् त् यात अनगर असा बोडर् �दसला म्हणुन 
ते अहमदनगरला जाण्याचा शॉटर्कट समजून गाडी घातली तर ते अनगर नावाचे गाव होते. ितथनू कुडुर्वाडीला 
पोहचलो. कुडुर्वाडीचे वैिशष्� म्हणजे सकाळी पावणे अकरा वाजता तेथे रोज रा�गीत लाऊडिस्पकरवर लावले 
जाते, अशावेळी जो िजथे असेल ितथे उभा राहतो. ह ेबघुन िथएटरमध्ये रा�गीत लावले असतांना स्वत:ला हाय 
सोसायटीतील समजुन उभ ेन राहणारे व नंतर त्यांना इतरांनी केलेली मारहाण ही योग्यच होती असे वाटते. 
आता माढा, करमाळामाग� नािशककडे �वास सु� केला. वाटेत माढा-करमाळा रस्त्यावर हॉटेलवर स्पेशल मेन ू
म्हणुन  “बाजार आमटी“ असा पदाथर् िलहीला होता. त्याचे कुतुहल वाटुन चौकशी केली तर अनेक डाळी एक� 
क�न बनिवलेला आमटीचा �कार होता.  
 
 आता नगरमाग� नािशक कड ेिनघालो व संध्याकाळी सात वाजता नािशकला पोहचलो. म्हणजे फ� दहा 
तासात आम्ही जवळ-जवळ ४२५ �क.िम. अंतर पार केले होते. अशा �रतीने आमची बाईक टुर पुणर् झाली. आता 
पुन्हा टुर कधी याचे प्लॅ�नगं सु� केले.  
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गाथा गुलशनाबादची - मै�ेयी पंिडत 
 
       समु� मथंनातनू जेव्हा अमृतकंुभ बाहरे आला तेव्हा दवेांना �� पडला क�, जर दानवांनी या अमतृाच े
�ाशन केले तर ते अमर होतील आिण अिखल िव�ाला सळो  �क पळो क�न सोडतील. तेव्हा ह ेटाळण्यासाठी 
दवेांनी इं�प�ु जयंत याला अमृतकंुभ घऊेन आकाशमाग� पळून जाण्यास सांिगतले. पण दानवांनी मा� हा 
अमृतकंुभ िमळवण्यासाठी घनघोर यु� केल. या यु�काळात अमृतकंुभातील काही थ�ब पृथ्वीवर सांडले. या 
सांडलेल्या अमृत थ�बानी पावन झालेली एक जागा म्हणजे; अमृतवािहनी गोदावरीच्या तीरावर वसललेी टुमदार 
‘नािशकनगरी’! 
 
       सत्ययुगात �भू �ीरामचं�ाचं्या वास्त�ाने पुनीत झालेली ‘पंचवटी’ अन् �ापारयुगात ‘जनस्थान’ म्हणून 
नामािभधान लाभलेली पुण्यभूमी! साधारणतः ि�स्तपूवर् �दडशे वषा�चा काळ असावा तो, जेव्हा भरतभूमीवरील 
सगळ्यात मोठी बाजारपेठ येथे उदयास आली होती. पढेु सातवाहन काळात इथल ेरेशीम युरोपीय दशेांत �िस� 
झाले आिण ‘जनस्थान’ या नावाचे खरेच साथर्क झाले. संुदर अशी ‘ि�कंटक’ नामक बौ� लेण्यांची या भूमीवर 
िन�मर्ती झाली ती याच सातवाहन काळात! ‘ि�कंटक’लेणी म्हणजे आजच्या काळातल्या ‘पांडवलेणी’ ! या 
पुण्यनगरीस फार मोठी अध्याित्मक, तसेच कला-अिवष्कारांची प�रपूणर् अशी परंपरा लाभली आह.े ल�मणाने 
शूपर्णखेची नािसका कापली म्हणून पंचावातीचे पुढे ‘नािसक’ ह ेनाव उदयास आले अशी �िस� आख्याियका आह.े 
इथे असणारी फुलांची बाजारपेठ आजही �िस� आह.े इ.स.१४८७ मध्ये मुघल सा�ाज्याच्या अिधपत्याखाली 
याच फुलांच्या बाजारपेठेमुळे नािसकला ‘गलुशनाबाद’ म्हणज ेफुलांच ेशहर म्हटले जाऊ लागले. पढेु इ.स.१७०७ 
मध्ये मरा�ानंी ही जागा काबीज केली आिण ती ‘नािशक’ झाली. 
 
      इ.स.१७३८ साली रामकंुड प�रसरात �िस� कपाले�र मं�दराची बांधणी झाली. या मं�दराचे खास 
वैिशष्� म्हणजे दशेातील ह े असे एकमेव िशवमं�दर आह े जेथे महादवेासमोर नंदी नाही. यामागे अनेक 
आख्याियका आहते. महादवेांना पापक्षालनासाठी रामकंुडात �ान करण्याचा सल्ला नंदीन े �दला होता. त्या 
अथार्ने नंदी महादवेाचा गु� झाला आिण त्याच्या सन्मानाथर् नंदीची सेवा या�ठकाणी महादवेांनी घेतली नाही. 
रामकंुड अध्याित्मक दषृ्�ा अत्यंत महत्वपूणर् प�रसर आह.े उगमापासून पूवर् �दशलेा वाहत येणारी गोदावरी या 
स्थळावर दिक्षणमुखी होते. यामुळे ती दिक्षण गंगा नावानेदखेील ओळखली जाते. दशेातल्या �मखु न�ांपैक� ती 
एक आह.े रामकंुड प�रसरातील ितच्या अिस्तत्वाला िवशेष महत्व आह,े याच े कारण ितच्यात असणारी 
अिस्थिवघटनाची श�� ! अिस्थ िवस�जर्त करण्यासाठी अनेक वषा�पासून आजतागायत लाखो लोक येऊन गेले 
असतील. मा� गोदामाई रामकंुडात अिस्थ िवरघळून टाकण्याची �कमया कशी करते ह ेरहस्य उलगडू शकलेले 
नाही आिण कधी अिस्थअवशेषही सापडलेले नाहीत !  
 

यािशवाय �संहस्थ कंुभमेळ्याच्या काळात मोक्ष�ा�ीसाठी रामकंुडात शाही�ान करण्याच्या उ�ेशाने दर 
बारा वषा�नी लाखो लोक येऊन जातात. 
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याच प�रसरात संुदर नारायण मं�दर, दहीपूल, रामसेत ूकाळाराम मं�दर, सीतागुंफा, दतु��ा मा�ती अशी 
�ेक्षणीय आिण पौरािणक स्थाने आहते. केवळ �संहस्थ काळात उघडण्यात येणारे गंगा-गोदावरी माता मं�दरही 
रामकंुडावर आह.े यािशवाय आज नािशक महानगरपािलकेचे िचन्ह असलेली नारोशंकर राज े बहा�र यांनी 
बांधलेली नरो सहकाराची घनता आिण रामे�र मं�दरही याच आवारात आह.े दतु��ा मा�ती आिण नािशककर 
यांचे एक अनोखे नाते आह.े अगदी पूव�पासून पावसाळ्यात पाऊस योग्य पडला याची खा�ी �ायला �त्येक 
नाग�रकास दतु��ाची हमी हवी असते. त्यान ेएकदा नखिशखान्त आपल्या अंगाखा�ंाव�न गोदामाईच्या पुरास 
जाऊ �दले म्हणजे वषर्भर पाण्याची �चंता िमटली अशी त्यामाग ेभावना असते. 
 

यािशवाय नािशकला तपोभमूीचे सामथ्यर् आह.े नािशकच्या भूमीवर किपलमुन�नी �संहस्थ कंुभमेळ्याच्या 
परंपरेला कावनाई येथे सु�वात केली. या जागेला आज किपलधारा असेही म्हणतात. शेगावच्या गजानन 
महाराजानंीदखेील कावनाई येथे बारा वष� तप�यार् केली. �भू रामच�ंाचं्या िनस्सीम भ� हनमुानाची जन्मभमूी 
अनाजानेरीची तर सानाथर् रामदासांची तपोभूमी टाकली येथील ! िजथ ेजीवनाच ेध्येय �ा� होऊन ज्ञान�ा�ी 
झाली त्या ��िगरीच्या पायथ्याशी �ी. िनवृ�ीनाथानंी संजीवन समाधी घेतली. ��िगरीच्या जंगलामध्ये 
िमळणारे ��ाक्षाना मो�ा �माणात मागणी असते. याच ��िगरीच्या पायथ्याशी असणारे �यंबके�र म्हणज े
तर महारा�ाची कशी अन ् नािशकचा स्वगर् ! बारा ज्योित�ल�गांपैक� एक मं�दर �यंबके�री आह.े यािशवाय 
शा�ांच्या ज्ञानाजर्नासाठी येथे असणाऱ्या संस्कृत पाठशाला व वेदशाळांमध्य े दशेभरातून िव�ाथ� येतात. 
गोदावरीचा उगम ��िगरीवरच झाला आह.े त्यामुळे �संहस्थ कंुभमळे्यात �यंबके�रच्या भूमीत, ��िगरीच्या 
सावलीत पिव� कुशावतार्त केलेले शाही �ान जणू मोक्ष�ा�ीचा मागर् खुला क�न दतेे अशी भावना आह.े 
 
       ही झाली नािशकची पौरािणक आिण आध्याित्मक पा�र्भूमी ! यािशवाय नािशकला �कंब�ना संपूणर् 
िजल्�ाला वीरत्वाचाही वारसा लाभला आह.े इ.स.१८५७च्या स्वातं�य समरातील �मुख नायक तात्या टोप े
यांची जन्मभमूी नािशक िजल्�ातील येवल्याची. तसेच इं�जसरकारला आपल्या कृतीने आिण व��ांनी दशेातच 
नव्ह ेतर परदशेातही पाळता भुई थोडी करणाऱ्या स्वातं�यवीर िवनायक दामोदर सावरकरांचा जन्म नािशक 
िजल्�ातील भगूरचा. दशेभ��च े बीज त�ण मनामंध्ये �जवून त्यासाठी ‘अिभनव भारत’ म्हणज े तत्कालीन 
‘िम�मेळा’ची स्थापना इ.स.१८९९ साली झाली ती याच तपोभमूीत. स्वातं�याच्या अि�कंुडात जकॅ्सनच्या 
वधासाठी स्वतःच्या �ाणाचंी अवघ्या अठरा�ा वष� आ�ती दणेारे �तात्मा अनंत कान्हरेे याच तपोभूमीवरचे 
एक स्वातं�ययोगी होत. स्वातं�य, समता, बंधुतेसाठी अिवरतपण े ज्यांनी आयषु्य वेचल े त्या युगपु�ष डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकरांनी समाजाच्या �त्यके घटकाला म�ंदरात �वेश िमळावा म्हणून सत्या�ह केला तो 
नािशकच्या काळाराम मं�दरात. अनेक ज्ञात-अज्ञात सािमधांची आ�ती नािशकनगरीने स्वातं�य यज्ञास अपर्ण 
केली अन् स्वराज्य�ा�ीच्या तप�य�त आपले सामथ्यर् िसध्द केले. 
 

नािशक महारा�ातील ितसऱ्या �मांकाचा सगळ्यात मोठा िजल्हा ! इ.स.१८६९ साली िजल्हा म्हणून 
मान्यता पावलेले नािशक यदंा दीडशे�ा वष्हार्त पदापर्ण करत आह.े अनेक चढ-उतार व बदल पिहले या गुलाबी 
थंडीच्या िजल्�ाने या काळात! नािशकच्या अनोख्या भौगोिलक स्थानामुळे त्याला �तीमहारा� असेही म्हटले 
जाते. याच ेकारण म्हणज ेनािशकच्या पेठ-सुरगाणा आिण इगतपुरी तालुक्यांची भौगोिलकता कोकणाची आठवण 
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क�न दतेे. तर पि�म महारा�ाची छबी िनफाड, िस�र, �दडंोरी, बागलाण �ित�बंिबत करतात. यािशवाय 
उरलेली िवदभार्ची दाहकता येवला, नांदगाव, चांदवड तालुके भ�न काढतात. पवू�स असणारे दख्खनचे पठार 
अन् पि�मेकडील स�ा�ीच्या पवर्तरांगा नािशकच्या सािज-या �पाला गुलाबी थंडीची लाली चढवतात. 
स�ा�ीच्या पवर्तरांगांमधील सव�� कळसुबाई िशखर म्हणजे जणू नािशकच्या मनाचा मकुुट ! नािशकचा 
इगतपुरी तालुका याच कालासुबीच्या कुशीत वसला आह.े जागितक क�त�चे ‘धम्मािगरी’ ह े आंतररा�ीय 
िवपश्यना क� �ाच े मुख्य िव�िव�ालय याच �ठकाणी स्थापन केलेले आह.े अनेक �हदंी-मराठी िच�पटांचे 
िच�ीकरण इगतपुरीच्या पठारांवर होते. याच िच�पट सृ�ीची भारतीयांना ज्यांनी �थमतः िन�मर्ती क�न 
दाखवली ते िच�पट सृ�ीच े जनक दादासाहबे फाळके ह े दखेील नािशकच्या �यंबकनगरीचे सुपु�! आधुिनक 
भारताच्या �गतीत योगदान दणेारे एक महत्वपूणर् ��� होते दादासाहबे! 
 

पुढे स्वातं�यो�र काळातही नािशकने आपली घोडदौड थांबवली नाही. दशेातील आ�थर्क 
चलनवलनासाठी वापरत यणेाऱ्या नोटाचंा छापखाना नािशक येथे आह.े यािशवाय शासक�य कागदप�े आिण 
स्टँपपेपरचा कारखाना येथेच आह.े ‘�हदंसु्थान एरोनॉटीक्स िलिमटेड’ या भारतीय बनावटीच्या लढाऊ िवमानांचा 
िन�मर्ती कारखाना नािशक्जावाल्च ओझर येथे आह.े तर दशेाच्या िसमाराक्षानास्ठी लागणारा श�साठा 
नािशकच्या दवेळाली कॅम्प प�रसरातील आट�लरी स�टर येथे आह.े महारा�ाची �िस� पैठणी िन�मर्ती नािशक 
िजल्�ातील येवाल्यातच होते. �दवाळीत काढल्या जाणाऱ्या मो�ा रांगोळ्या आिण सं�ांतीचा पतंगोत्सव िह 
येथील आणखी दोन आकषर्णे ! भारतातील पिहल ेमातीचे गंगापूर धरण नािशकमध्ये असून संपूणर् नािशकला 
त्यातूनच पाणीपुरवठा होतो. यािशवाय वैतरणा येथ ेअसणारे स्वयंचलीत जलिव�तु क� � दखेील वैिशष्�पूणर् 
आह.े दशेासोबतच जागितक स्तरावर आपले स्थान िनमार्ण करण्यात नािशक मागे रािहलेले नाही. 
 

आधी उल्लेख केल्या�माणे आंतररा�ीय स्तरावरील िवपश्यना िव�िव�ालयाचे मखु्य क� � नािशकच्या 
धम्मिगरी येथ ेइगतपुरी तालुक्यात आह.े जगभरातून लाखो लोक दरवष� िवपश्यनेसाठी या �ठकाणी येतात. 
सटाणा तालुक्यापासून साधारणतः तीस �कलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या मांगीतुंगी यथे े जैन तीथ�कर 
ऋषभदवेांचा १०८ फुट उंचीचा जगातला सगळ्यात उंच पुतळा उभारण्यात आलेला असून २०१६ साली त्याची 
िगनीज बुक ऑफ वल्डर् रेकॉडर्मध्ये न�द झाली आह.े या सवा�पलीकडे नािशक �िस� आह ेते कांदा, सोयाबीन व 
टोमॅटोच्या आंतररा�ीय �ापारासाठी; आिण त्याहीपेक्षा जास्त ‘वाईन सीटी’ म्हणून ओळख �ा� क�न दणेाऱ्या 
टपोऱ्या गोडगोड �ाक्षांसाठी ! दशेाच्या आ�थर्क उलाढालीत आज मोठा िहस्सा नािशकच्या �ाक्ष आिण वाईनच्या 
�ापाराचा आह.े �ितवष� दहा हजार टनांपेक्षा जास्त �ाक्ष उत्पादन होणाऱ्या नािशकमध्ये दशेातील ४६ पैक� 
२२ वाईनरीज स्थापन झाल्या आहते. ‘महारा�ाचे कॅलीफो�नर्या’ म्हणून नावा�पास येणाऱ्या िनफाड येथे ‘�वंचूर 
वाईन पाकर् ’ नावाची खास वाईन िन�मर्तीची औ�ोिगक वसाहत स्थापन करण्यात आिल आह.े इ.स.१९२५मध्ये 
रावसाहबे गायकवाड यांनी सु� केलेली �ाक्षबाग लागवड आज जागितक �प धारण करत आह ेह ेिजल्�ाच्या 
यशाचे �ोतकच नव्ह ेकाय?? 
 

तर असा आह ेजनस्थांच्या युरोपीय बाजारपेठेत रेशमाच्या �िस�ीपासून सु� होऊन वाईन िसटीच्या 
जागितक बाजारपेठेतील अिधराज्य गाजवण्यापय�तचा �वास ! आध्याित्मक, पौरािणक, आधुिनक अशा अनके 
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�कारच्या वारसा लाभलेल्या या नािशकनगरीत वास्त�ाचा मोह अनेकांना आवरला नाही. म्हणूनच 
पुरातन काळात अनेकांनी तपोभूमी म्हणनू तर आधुिनक काळात अनेकांनी कमर्भूमी म्हणून नािशकची िनवड 
केली. सवा�ची मनोरथ नािशकमध्ये न��च पणूर् झाले, यातच या भूमीचे लाघवीपण सामावले आह.े नािशकची 
जनस्थान म्हणनू असणारी ओळख अढळ रहावी म्हणून व मराठी सािहत्य के्ष�ात योगदानासाठी �ोत्साहन िमळावे 
म्हणून किव��े कुसुमा�जानंी मराठी सािहत्यातील सव�� पुरस्कारांमध्य ेगणल्या जाणाऱ्या ‘जनस्थान पुरस्कार’ 
सोहळ्याची इ.स.१९९१साली सु�वात केली. कुसुमा�ज ह े नािशकचा  अिभमान आहते. आकाशातील एका 
ताऱ्याला त्याचं्या नावाचे वेगळे तेज आह.े 
 

आज ‘वाईन सीटी’ म्हणून नवी ओळख उदयास येत असतानाच नािशकची गुलशनाबाद ही ओळख पुसली 
जाऊ नय ेअसा एक �य� यदंा िजल्�ाच्या दीडशे�ा वष� झाला आह.े दबुईच्या िमराकाल गाडर्नच्या धत�वर 
भारतातील पिहले फ्लॉवर पाकर्  नािशकमध्ये उभे रािहले आह.े तब्बल आठ एकरच्या प�रसरात उभारण्यात 
आलेल्या या पाकर् मध्ये तीन लाखांपेक्षा जास्त नानािवध �कारच्या व रंगांच्या फुलामंध्य ेसाकारलेले पश,ु पक्षी, 
राईड्स, खाऊगल्ली यथेे आहते. तर अशी आह ेनािशकनगरी... मं�ाभिूमकडून यां�ाभूिमकडे जाऊन तं�ज्ञानात 
�गती करणारी ! ��ाक्षाच्या पिव�यासह �ाक्षांचा गोडवा जपणारी, सवा�च्या स्वागतास उत्सुक असणारी ! कधी 
येतंय मग �ती-महारा�ाच्या गुल्शानाबादमध्ये �ाक्ष खायला ?          
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िमस बुम्बमु: �ाझीलमधील अनोखी स�दयर् स्पधार् - सलुक्षणा वऱ्हाडकर  
 

शरीराकडे संकोचूनच पाहण्याची सवय/संस्कार असलेल्या भारतीय मनाला न पेलवणारा ‘�ाझीिलयन’ 
आिवष्कार. �रओमध्ये ‘िसनो�रता’ हा शब्द इतक्या वेळेस माङया कानावर पडला क� मीसु�ा अनोळखी �ीला 
संबोधताना ‘िसनो�रता पोर फावर (प्लीज)’ म्हणायला लागले. 

 
िसनो�रता म्हटले क� उगीच झग्यासारखे सुळसुळीत पायघोळ �ॉक घालून कत�रनासारखे �दसण्याची 

गरज नसते हसुे�ा इथेच समजले. म्हणज ेबाईला हाक मारताना आपण जसे बाई, ताई �कंवा मॅडम म्हणतो तसेच 
इथ े‘िसनो�रता’ म्हणतात. दसुरा एक लोकि�य शब्द म्हणजे ‘दो�ा’. म्हणज ेदो�ा करोिलना, दो�ा इझाबेला, 
दो�ा सुलक्षणा. अथार्त माझ्या अवघड नावाचे इथ ेदो�ा सुला ह ेसोपे �पांतर होते. मीही मनातल्या मनात ह े
नाव नािशकच्या जग�िस� वाइनच्या गावाशी नाते जोडते म्हणून खूश असते. 

 
ल� झालेल्या मध्यमवयीन ि�यांना त्यांच्या नावापुढे दो�ा ह ेि��फक्स लावले जाते. ते अितशय �चिलत 

आह.े एकदा एका �ाझीिलयन मैि�णीच्या घरी गेले असता ितच्या �कचनमध्ये हात�मालांवर सात वारांची नावे 
भरतकाम केलेली �दसली. अगदी पायपुसणोसु�ा हाताने बनवलेले. 

 
शाळेत स्पोट्सर् टीचर असलेली ही मै�ीण तशी टॉम बॉय. ितच्याकडे ितच्या चार मुलांना 

सांभाळण्यासाठी पणूर्वेळ सेिवका. ही मै�ीण एकतर शाळेत �कंवा िजममध्य ेजास्त. घरी असली क� मुलांना, नव-
याला आिण कु�याला बरोबर घेऊन समु��कना-यावर. ितला ह ेसवर् करायला वेळ कधी िमळतो, माहीत नाही. 
मी आ�यर् �� करीत ितला तसे म्हटले.  
 

त्यावर ती म्हणाली, ितची आई ‘मुल्हरे ि�न्दादा’ होती. म्हणज ेआपण मराठीत िजला गृहकृत्यदक्ष म्हणतो 
अशी. घराची, नव-याची, मलुांची काळजी करणारी, घर सजिवणारी, िगफ्टेड वूमन. अशा ि�या बायको म्हणून 
चांगल्या असतात. आजच्या काळात मा� त्या थोडय़ा दमु�ळ आहते.  
 

या दशेात अशा बाईचा शोध घेणो वनवासाला िनघण्यासारखे आह.े वाटेत ितच्या वाटय़ाला काय काय 
भोग येतील त्याव�न ितची परीक्षा ठरते आिण िवशेषणसु�ा. �ाझीलच्या नावामध्ये �ा हा शब्द आह.े इथे ि�या 
अत्यंत सेक्सी कपडे घालतात. पण म्हणून त्याव�न या ि�यांना लेबल्स लावण्याची गरज नाही. त्यांचेही काही 
सामािजक �� आहतेच. इथल्या ि�याचं ेजगासमोर आलेले �प खूप दशर्नी आह,े ह ेमा� खरे! 
 

फ� आिण फ� िब�कनीमध्ये समु��कना-यावर �फरणा-या सुडौल बाधं्याच्या भरग� दहेाच्या ि�या 
थेट खजुराहोच्या िशल्पातून उत�न आपल्यासमोर उभ्या रािहल्यासारख्या �दसतात. म्हणज ेह ेिच� शु�वारी 
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संध्याकाळपासून ते रिववारी संध्याकाळपय�त समु��कनारी �दसतेच. कधीकधी तीच िब�कनी घालून 
य�यावत वयोगटातील ि�या रस्त्याने �फरताना �दसतात. पाहणा-याला त्याचे काही वाटत नाही.  

 

एखादा चकुलामाकला भारतीय जो त्याच्या बायकोला ‘�ी फोथर्’ घालण्यास मोठय़ा मनान ेपरवानगी 
दतेो, त्याची �टप्पणी सोडली तर बाक� सगळे ठीक असते. कुणी नैितकतेचा बाऊ करीत नाही, क� बलात्काराच्या 
घटना होताना �दसत नाहीत. सम�ु�कनारी खा-या श�गदाण्याच्या जोडीला िब�कनी िवकणारा, 
फुगेवाल्यासारख्या काठीवर तां ना िप िह रंगाच्या तलम िब�कन्या घऊेन म�ु िवहार करीत असतो. घणेारेसु�ा 
रंग, पोत, �फ�टंग, फ�ल ितथल्या ितथ ेतपासून घेतात.  

 

खरंतर एक वरचा भाग �कमान 5 सेमी कपडय़ामध्य ेबसतो परंतु खालचा भाग तर �चंधीपासूनच बनवला 
जात असावा यात शंका नाही. 

 
तर अशा या मु� दशेात बाईचा पा�वभाग म्हणज ेस�दयार्चा िनकष मानला जातो. इथ े�रओत काही 

समु��कनारे फ� �दगंबर अवस्थेत �फरण्यासाठीच आहते. दहेाच ेसगुण साकार �प सजवून िमरवण्यापेक्षा जसे 
आह ेतसे दाखवणो इथ ेमह�वाचे मानले जाते. यात कोणतीही दांिभकता नाही. ताकाला जाऊन भांडे लपिवण े
नाही. 

 
‘साडीतच बाई संुदर �दसत’े असे मानणारे आिण त्यातनू समाधान शोधणारे माझे भारतीय मराठी मन 

�ाझील दशेी येऊन बरेचसे हलून गेलेय.  
 

सतत काही ना काही इथे घडत असते, इतके ध�े बसतात. �चंधीपासून बनिवलेल्या िबक�नीज कमी क� 
काय म्हणून आता ही िमस बुम्बुम स्पधार्. म्हणजे आज नाही सु� झाली ही. अथार्त माझ्या �ाझीिलयन मैि�णी 
मला त्याब�ल मािहती दते असतात. २७ परगण्यातील २७ संुदर बुम्बुम असणा-या ललनांचा नामघोष केला 
जातो. यात एक पोनर्स्टारसु�ा होती जी ितच्या भरभ�म उरोजांसाठी �िस� आह.े आिण इतर जणी त्यांच्या 
जन्मजात ह�यारांब�ल खा�ी बाळगून आहते. �मोशनचा भाग म्हणून साओ पावलोमधील रस्त्यावर भर 
�ॅ�फकमध्ये या बुम्बुम्स िस�ल िनयं�णाचे काम करीत होत्या, म्हणजे पाहा! 

 
स�दयर् स्पधार् म्हटले क� आपल्याला चेहरा �दसतो, �फगर �दसते. फार फार तर रंग. इथ ेस्पध�च ेिनकष 

अजून ठाशीव आहते. म्हणज ेया सवार्बरोबर पा�वभाग गोलाकार, मो�ा, भरीव आिण िशल्पा�माणो असला 
पािहजे. असाध्य ते साध्य असा. याच्या जोडीला उरोजही तसेच असतील तर �जंकण्याची संधी िमळणारच!!  

 

साधारण सहा वषार्पूव� ही स्पधार् सु� झाली. खूप गाजावाजा झाला. अनेक कारणासंाठी स्पधार् गाजली. 
कधी परीक्षकांना लाच �दल्याचा आरोप झाला. कधी कुणी कौमायर् �टकिवण्यासाठी सजर्री केल्याचा दावा केला. 
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३९ वष�य स्पधर्क ही इथ ेिवजेती ठरली आह.े 
 

अन्�सेा नावाच्या एका स्पधर्क त�णीची शोकांितका इथ ेफार �िस� आह.े अन्�सेाचे बुम्बुम दसु-या 
�मांकावर आले होते. २७ वषार्ची ही त�णी एक मिहनाभर आयसीयमूध्ये होती. कारण ितन ेितच्या माडंय़ांमध्ये 
कॉस्मे�टक जेल �फलसर् इंजके्ट केले होत.े त्यामुळे ितच्या �ायूवर त्याचा प�रणाम झाला. ह ेहाय�ोजेल �फलसर् 
बाहरे काढल्यावर ितला सेिप्टक झाले.  

 

िविश� अवयवांना उठाव दणे्यासाठी टोचलेल्या कृ�ीम रसायनांचा ितच्या शरीराने स्वीकार केला नाही 
आिण ितचा पाय कापून काढावा लागेल अशी वेळ आली. सुदवैाने थोडक्यात िनभावले. 

 
�ाझीलला जगाची कॉस्मे�टक राजधानी म्हणतात. इथे सवार्त जास्त �ेस्ट इम्प्लांट आिण बटक 

ऑगमेन्टेशन्स केली जातात. क�लंगडाला इथे ‘मेलिन्सया’ म्हणतात आिण अशा ि�यांनासु�ा.  यावर एक 
गाणेसु�ा �िस� आह.े सांगण्याचा उ�ेश, एक�कडे माझ्या मायदशेात पोनर्वर बंदी येत आह ेआिण मी ज्या दशेात 
राहतेय ितथे �क�ी काही घडतेय. जगाच्या शाळेत िशकणे काय असते ह ेअसे समजत ेआह ेमला. स�दयार्चे आकार 
ऊकार जपणाऱ्या �ा दशेात माझी समज थोडी उपरीच ठरतेय.  
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|| लेख िवभाग || 

माई: एक �संधुदगुर् – �करण दिहवदकर 

(भावस्पश� �ि�िच� या लेखमािलकेतील हा चौथा भाग) 
 

माई ही सवा�ची आई. समस्त चार िप�ांसाठी गेले नव्वद वषर् खंबीरपणे सवा�च्या पाठीशी उभी असललेी 
माई. माई - एक �संधुदगुर् ह ेनाव या लेखाला दणे्याचे कारणही तसेच आह.े कारण मा�चे मुळ नाव ह े�संधू आिण 
कोकणांतील बळकट आिण खंबीर अश्या �संधुदगुार्�माण ेमाईसुध्दा अजुनही या वयात खंबीर आहते.  

आपल्या आयुष्यातील नव्वद दशक बिघतलेल्या मा�ची आज जगण्याची आिण लढण्याची िजद्द ्तशीच 
कायम आह.े मा�चा जन्म हा जळगांव खान्दशेातील एरंडोल या गावातला. विडल पंढरीनाथ ह ेगिणत िवषयाचंे 
िशक्षक होत.े िशस्तीच ेप�े आिण गावांतील �ित�ीत �ि�प�क� एक होते. त्यांना सवर्जण आदरांने नाना असे 
म्हणायचे. आई कावेरीबाई स्वभावाने कणखर आिण उ�म गृिहणी होत्या. मा�चा जन्म हा तीन फे�ुवारी 1930 
साली झाला. माई त्यांच्या भावंडानंामध्य ेसवार्त मो�ा होत्या मा�च्या पाठीवर पाच बिहणी आिण दोन भाऊ 
असा प�रवार होता. माई सवा�त मो�ा असल्यांने त्यांनी लवकरच घराची जबाबदारी सांभाळली. आई आिण 
नानांना मा�चे त्यांच्या कामात खुप सहकायर् होत असे. लहान बिहण भावांना साभांळणे. त्यांच्या अभ्यासांकड े
लक्ष दणे.े घरात काही कमी जास्त लागत असल्यास त्याकडे लक्ष ठेवण ेह ेमा�चे िनत्यांचे काम झाले होते आिण 
हो! ह ेसवर् करत असतांना स्वतःच्या अभ्यासांकडे लक्ष दणे.े कारण विडल िशक्षक असल्याने िशस्त आिण िशक्षण 
ह ेदोन्ही मह�वाचेच होते.  

काळ आपल्या गतीने वाटचाल करीत होता. माई ल�ायोग्य झाल्यात. मा�चा िववाह हा अमळनेर यथेील 
बाबुराव यांच्यासह झाला. बाबुराव ह ेसुवणर्अंलकार कारगीर होते. सुवणर्नगरी म्हणुन आजही �िसध्द असलेल्या 
जळगांवात या दोघांनी आपले िब-हाड थाटायच ेठरिवले.  

पूवार्�मीच्या �संधू आता ल�ानंतर �िमलाबाई झाल्यात. �िमलाबाई आिण बाबुराव यांनी जळगावंातील 
एका दोन खोल्यांच्या घरात गुण्यागो�वंदाने आपल्या संसाराला सु�वात केली. सु�वातीला माई या कतर्�दक्ष 
गृिहणी म्हणुनच होत्या आिण बाबुराव ह ेएका सोनारांच्या दकुानांत नोकरी क�न आपल्या कुटंुबाचा उदरिनवार्ह 
चालिवत असत.सगळ कस अगदी छान चाललं होत. असेच �दवसामंागून �दवस जात होते. हळुहळु मा�चा 
प�रवार फुलत गेला, बहरत गेला. तीन मलुं आिण तीन मुंलीनी मा�चा प�रवार पुणर् केला होता. काही �दवस 
मुलांचे बालपण आिण कौतकु पहाण्यात गेले. सवर् मुलं हळुहळु मोठी होत होती तशी तशी जबाबदारीही वाढत 
होती. मा�नी आपल्या मुलाला दादाला माहरेी एरंडोल येथे विडलांच्या दखेरेखीखाली िशक्षण घेण्यास पाठिवल े
होत.े दादासुध्दा ितथे लवकरच मामा आिण मावश्यांसोबत छान �ळले. मा� दादाची ग�ी ही समवयीन मामा 
आिण मावशीशी जास्त जमली. मा�ची इतर मुले मा�च्या पंखाखाली वाढत होती. यानंतर मा� प�रिस्थती 
हळुहळु िबकट होत गेली. मािसक उत्प� आिण वाढता प�रवार यांचा ताळमेळ बसेनासा झाला. माई मुळातच 
कतृर्त्वान आिण कायर्क्षम असल्याने, मा� या प�रिस्थतीमुळे अस्वस्थ होत होत्या. फ� गिृहणी म्हणुनच काम करत 

असतांना बैचने होत होत्या. त्यांच्यात घर सांभाळुन, घराला आ�थर्क हातभार लावण्यांची क्षमतासुध्दा होती. 
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कोणलाही मदत मागंण ेत्यापेक्षा आपणच सामथ�वान होणे यावर त्यांचा िव�ास होता म्हणुन मग मा�साठी 
नोकरीची शोधाशोध सु� झाली.  

आपल्या जवळपासच्या संपका�तुन त्यांना डॉ. ठुसे यांचा प�ा नोकरीसंदभार्त िमळाला. �ी व सौ. ठुसे ह े
दोघेही डॉक्टर होते. ठुसेबा�नी मा�ना न�स�गचा कुठलाही पुवार्अनुभव नसतांना, आपल्यासोबत मदतनीस म्हणुन 
कामावर घेतले. ठुसे बा�नी मा�ना सवर् मनापासुन िशकवले. मा�पण सवर् मेहनतीने िशकत होत्या. लवकरच मा� 
त्यांच्या कामात तरबेज झाल्या. मा�चे काम �विस्थत चालु होते. संसाराची आ�थर्क गाडीसुध्दा हळूहळू �ळावर 
येऊ लागली. मा�चा आ�थर्कद�ृया संसाराला हातभर लाग ूलागला. मलुंसुध्दा शाळेत िशकत होती. डॉ. ठुसेकडील 
काम सु�ळीत सु� असंताना अचानक एक �दवस डॉ. �ी. ठुसे याचं ेिनधन झाले. सौ. ठुसेवर आभाळच कोसळले. 
दवाखांना आिण संसार यांची जबाबदारी त्यांच्यावर एकदम येऊन पडली. अश्या क�ठण प�रिस्थतीत ठुसेबा�ना 
मा�चा खुप आधार िमळाला. मा� जण ुत्यांच्या घरातील एक सदस्यच झाल्यात. ठुसेबा�नी डॉक्टरांच्यानंतर 
त्यांचा दवाखाना त्याचंेच एक िम� डॉ. केळकर यांना चालिवण्यास �दला. मा�नी डॉ. केळकरांसोबत काम 
करण्यास सु�वात केली. आता मा�चा न�स�ग के्ष�ातील अनुभव खुपच चागंला झाला होता. अभाव होता फ� 
अिधकृत न�स�ग �माणप�ाचा.  

मा�ना काही जाणकार लोकांनी अमळनरे येथ ेजाऊन न�स�गचा अिधकृत कोसर् करण्याचा सल्ला �दला. 
मा�नांही तो सल्ला योग्य वाटला. मा�ची धडपड ही फ� अिधकृत �माणप�ामुळे आ�थर्क उत्प�ात वाढ 
होण्यासाठी होती. मा�च ेअमळनेर येथे �िशक्षण सु� झाले. सवर् मुलांना जळगांवला सोडून माई आपले �िशक्षण 
पुणर् करीत होत्या. तसे अधुन मधून माई जळगांवला मुलांना भेटणयास जात असत. ज्या�माण ेएखादा पक्षी उंच 
आकाशात उडत असला तरी त्याच ेलक्ष आपल्या घरटयाकड ेआिण घरटयातील िपलांकडे असत.े अगदी तसेच 
मा�चे झाल ेहोते.अमळनेरला जरी िशक्षण घेत असली तरी तीचे संपुणर् लक्ष ह ेजळगांवला असणांरा आपल्या 
मुलांकडे असायचे.  

(सचुना: लेखाचं्या या भागांपय�तची मािहती मा�नी स्वतः वाचली आह े आिण घटना�म सुसंगत करण्यास 
सहकायर् केल ेआह.े पुढील सवर् �ंसंग सागुंन ते िलिहण्यासाठी �ोत्साहन �दले आह.े ददुर्वाने मा�च्या हयातीत हा 
लेख पुणर् करण्यास मला यश आले नाही. ही खंत माझ्या मनात कायम राहील.) 

मा�नी आपला न�स�गचा अभ्यास�म यशस्वी�रत्या पुणर् केला आिण त्या परत आपल्या गावी आल्यात. 
मा�नी परत डॉ. केळकरांचा दवाखान्यात कामाला सु�वात केली.आता सवर्काही सु�ळीत चाल ुहोते. मा�ना 
आयुध िनमार्णी वरणगांव येिथल सरकारी दवाखान्यात सहाय्यक प�रचा�रका म्हणनु सुध्दा नोकरीची संधी आली 
होती. पंरत ूकाही कारणास्तव त्यांना ती संधी सोडावी लागली. मा�च्या जीवनात अनेक आव्हांन ेयेऊन गलेीत. 
परंतु �त्येक आव्हांनाला माई मो�ा धयैार्ने सामोरा जात होत्या. जेव्हा आ�थर्कद�ृया सवर् काही िस्थरस्थावर 
होत होत,े त्या वेळेस त्यांच्या पतीच ेअचानक िनधन झाले. संपुणर् प�रवाराची जबाबदारी एक�ा मा�वर येऊन 

पडली. आपली नोकरी आिण घर साभाळंून आपल्या मुलांच ेिशक्षण, मुलांना त्याचं्या पायावर उभे करण,े त्यांचे 
ल�कायर् आिण त्यांच्या संसाराची घडी बसवणे ह े मोठे कायर् मा�वर येऊन पडले. या सवर् जबाबदारी पार 
पाडण्यात मा�च्या धाक�ा भावाचा िसहांचा वाटा होता. मुलांच्या डोक्याव�न िपतृछ� जाताच, या मामांनी 
आपल्या �ेमाचे आिण आधारांचे एक भ�म असे छ� या मुलांवर धरले. आजसुध्दा मामाचा आधार आिण �ेम या 
सवा�ना िमळत आह.े सवर् मुलांनाही त्या अडचणीच्या वेळी आपल्या मामांमध्ये वडीलाचंा आधार िमळाला. मामा 
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काही �दवस जळगांवला आपल्या िशक्षणासाठी होत.े त्यांनी आपल ेिशक्षण तर उ�म�रतीने पुणर् केलेच पण 
या मुलांनाही िशक्षणासाठी �वृ� केले. मामा िशक्षणांत खुप �शार होते. आपल्या बुि�म�ेच्या जोरावर मामांना 
त्याकाळी अनके सरकारी नोकर�च्या संधी उपलब्ध झाल्या होत्या. त्यातुनच एक आयुध्य िनमार्णी वरणगांव 
येिथल नोकरी मामांनी िस्वकारली आिण ते ितथेच स्थाईक झाले.  

मा�च्या प�रवाराचंी जबाबदारी स्वीकारली असल्यामुळे त्यांनी पिहली मोठी गो� मा�साठी केली 
असेल, ती अशी क� मा�च े ज्ये� िचरंजीव ज्यांना सवर् दादा असे म्हणायच.े त्याचं्या सरकारी नोकरीसाठी 
वरणगांव येथे �य� केलेत आिण त्यांनी दादांना सरकारी नोकरीत �जू केले. त्याआधी दादा नुकतेच दहावी पास 
झालेले होत ेआिण दादा कुठेतरी छोटी मोठी नोकरी क�न मा�ना हातभार लावत होते. दादांची नोकरी मा�साठी 
मैलाचा दगड ठरली. दादांना त्याकाळी सरकारी नोकरीमुळे सरकारी िनवासस्थान सुध्दा िमळाले. मा�नी आपला 
संपुणर् प�रवार हा वरणगांव येथे दादांकड ेस्थलांतरीत केला. माई आिण दादाचंी बहीणभावांड दादांकड ेवरणगावं 
येथे राहायला आलीत. ती सवर् आपआपल्या प�रन ेिशक्षण घेत होती आिण घरात हातभार लाऊ लागत होती. तो 
काळ ऐवढा �गत नव्हता.स्वयंपाकाचा स्टोव्ह हा सुध्दा �िति�त लोकांनकडेच असायचा बाक�च्या 
सवर्सामान्यांचा वापर हा नेहमी चुलीवरच चालायचा. त्यासाठी लागणारा का�ा आिण छोटी लाकड ही भावंड 
जवळपासच्या जंगलात जाऊन आणत असत.  

दादा आपली नोकरी िनयिमत आिण जबाबदारीनी करत होते. दादांची दोन लहान बंधू नवीन तयार 
होणारां इमारतीमध्य ेरंगाचं ेकाम आिण कं�ाटी पध्दतीच ेकाम ेक�न हातभार लावत होते. माई आिण दोन्ही 
बिहण�नी घराची आिण स्वयंपाकघराची जबाबदारी सांभाळली होती. सवार्त लहान बिहणीचे िशक्षणांच ेवय 
असल्याने ती िशक्षण घेत होती. माईची ही सवर् मुल ेआपली प�रिस्थती ओळखून एकमेकांना सांभाळून घेत होती 
मा�च्या मायनेे आिण मामांच्या मागर्दशर्नाखाली गुण्यागो�वंदाने राहात होती. या काळात मा�ना आपल्या 
आईचा म्हणज ेकावेरी आजीचापण भ�म असा आधार िमळाला होता. मा� आिण मा�च्या माहरेीची मंडळी ह े
जणू एक�च कंुटंुब असल्यासारखे वाटायचे. अश्यातच मामाचंाही िववाह झाला आिण मामांच्या कायार्त आिण 
जबाबदारीमध्ये साथ दणे्यासाठी एक साथीदार मामंाना िमळाला. मामांच्या बरोबरीने मामीनीसुध्दा या 
प�रवारास चांगली साथ �दली. मा�ना आता मुलांच्या ल�ांची �चंता लागली होती. मो�ा मुलीचे ल� आनंदात 
पार पडले आिण ती आपल्या सासरी िनघुन गेली. मा�ची एक जबाबदारी पार पडली होती. आता मा�ना वेध 
लागले होत ेदादाच्या ल�ाच.े दादासाठी स्थळे पाहण्यास सु�वात झाली आिण पहाता पहाता दादाच ेपण दोनांच े
चार हात झाले. मा�च्या या प�रवारात आता जावाई आिण सुनसुध्दा सामील झाले होते. मा�नी आता आपल्या 
घरांची जबाबदारी नवीन आलेल्या सुनेवर सोपवली आिण जळगांवला वै�क�य सेवेसाठी परत आल्या.  

काही �दवस आपल्या जुन्याच घरात रािहल्या. माई ठुसे बा�ना जाऊन नोकरीसंदभार्त भेटल्या. पंरतू 
दवाखाना चालवण्यास बा�ना अवघड जात असल्याने तो त्यांनी बंद करण्याचा िनणर्य माई येण्यापुव�च घेतला 
होता. पंरतू मा�ची प�रिस्थतीची जािणव असल्यांने त्यांनी आधीच मा�च्या नोकरीची �वस्था डॉ.आठवले 
यांच्याकडे केली होती. डॉ. आठवले दांपत्य ह ेदोघेही �वसायाने डॉक्टर होते. माई या िजथे राहात होत्या ितधुन 
आठवल�चा दवाखाना अितशय दरु असल्यांने सुमनता�नी आपल्या दवाखान्यालगतचीच एक खोली मा�ना 
राहण्यास �दली. खरा अथा�न ेमा�च्या आयुष्यांतील आठवल ेपवार्ला येथुन सु�वात झाली. मा�ची खोली फार 
छान होती. चोकोनी आकाराची, एका कोनात छोटे बाथ�म तर दसुरा कोनात स्वयंपाकाची जागा, ितसरा 
कोनात दारा आडच ेसोयीच ेकपाट तर चौथ्या कोनात एक चारखानी टेबल ज्यामध्ये मा�च ेसवर् सामान आिण 
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वस्त ूअसायच्या. खोली जरी लहान असले तरी समोरील अंगण खुप मोठे होते. बाजुला पाण्याचा एक मोठा 
हौद होता. अगंाणात �लंबाची आिण नारळाची खुप झाडे होती. संध्याकाळी आठ वाजता िगरणीच्या भ�ग्याचा 
आवाज िनयमीत येत असे. घराजवळंच असणारां मेनरोडवरील वाहतुक�चा आवाज सतत येत असे.असो. सरकारी 
नोकरीत ज्या�माण ेएखादी ��� आपल ेसंपुणर् आयुष्य दऊेन टाकते. अगदी तसेच मा�नी आपल्या आयुष्यातील 
चाळीस वषर् डॉ. आठवले याचं्याकडील खाजगी नोकरीस �दल.े मा�ची वै�क�य सेवा ही 24/7 तास होती.  

दवाखान्याजवळच राहात असल्यांने कुठल्याही अडीअडचणीच्या वेळी आिण वेळकाळ न पहाता मा� 
डॉक्टर आिण पेशंट यांच्या एका हाकेवर धाऊन जात. या त्यांच्या सेवाकायार्मुळे मा�नी फार कमी कालावधीत 
असंख्य लोक जोडली होती. माई या �सुतीसंदभार्तील वै�क�य सेवा दते असल्याकारणांना पेशटं आिण पेशंटचे 
नातेवाईक यानंा मा�चा खुप मानसीक आधार वाटायचा. माई सवा�ना सढळ हाताने मदत करायच्या. आपल ेघर, 
वस्त ूआिण स्वयंपाकघर इत्यादी सुिवधा िवनामुल्य उपलब्ध क�न दते होत्या. डॉक्टर आिण पेशटं�माणेच मा� 
या आठवल�च्या दवाखान्यांतील स्टाफच्यासुध्दा आधारस्तंभ होत्या. स्टाफमधील सवार्त व�र� आिण 
सुमनता�च्या खास मज�तल्या असल्याने स्टाफच्या �वस्थापनांची अित�र� जबाबदारीसुध्दा मा� फार खुबीने 
पार पाडत असत. आठ तासांची एक िशफ्ट असा �ुटीचा �कार होता आिण त्यातच नाईट िशफ्टपण येत असे. 
मग स्टाफमध्ये मा�च्या सहकारी असलेल्या रमाबाई, िवमलबाई, सुिशलाबाई यांच्या आपल्या वैय��क 
सोयीनुसार �ुटी लावण्यांव�न सतत भुणभुण चाललेली असायची. आता माग ेवळून पहातांना जरी या गो�ी 
गंमतीदार वाटत असतील तरी तेव्हा मा� मा�साठी या गो�ी फार कटकटीच्या असायच्या. पण त्यात फार गमंती 
जंमतीसुध्दा असायच्या. माई जेव्हा आपल्या घरी मोकळ्या वेळेत बसलेल्या असायच्या त्यावेळेस या सहकारी 
मैि�णी एकमकेांच्या नकळत एका मागोमाघ येऊन आपआपल्या पध्दतीने त�ार मांडून जात आिण मा�कडून 
त्यानांच मा�चे सहकायर् िमळेल असे आ�ासन घेऊन जात. त्यावेळेस त्या सवा�च्या समस्या ऐकून त्यांचे सवा�च े
समाधान करण्याचे कसब ह ेमा�कडे होते.  

कालातंराने मा�च्या मधल्या मुल�च ेल� वरणगांव येथ ेपार पडले होत.े मा�च्या मो�ा सुनेने आता 
मा�चा बराच भार हलका केला होता. ल�कायर्, मुल�च ेमाहरेपण, पा�ण्यांचे स्वागत आिण येणारां जाणारांची 
सरबराई उ�म�रत्या सांभाळत होती. तसे मा�च ेवरणगांवला अधनूमधून येण ेचालू असायच.े मा�चे दोघहेी 
धाकटे मुलं आपल्या उ�वल भिवष्यांच्या शोधात मायानगरी मुंबई यथे ेसंघषर् करण्यासाठी दाखल झाले होते. 
मुंबई येथेसुध्दा मा�च्या लहान भावांनी आपल्या या भाच्यांना आधार �दला आिण मुबंई मध्य ेस्थाईक होण्यास 
मदत केली आिण यथावकाश दोघेही सरकारी नोकरीत �जू झालेत. मा�ची ितनही मुले सरकारी नोकरीत 
िस्थरस्थावर झालीत. त्याकाळी ितनही मलुे सरकारी नोकरीत असण ेही खुप मोठी भाग्याची आिण सामािजकद�ृा 
�ित�चेी बाब समजली जायची. एकंदरीत आता मा�च्या आयुष्याला एक नवीन वळण िमळाले होते. मुल ंस्थाईक 
होऊन मुलचंे िववाह संप� झाले होते. पण म्हणतात ना सुखा पाठोपाठ दःुख ही माणसांच्या आयषु्यात पाठलाग 
करत असत.े अश्यातच अभ्यासात अत्यंत �शार असणारा ंमा�च्या सवार्त धाक�ा लेक�ला एका ददु�वी आजारानंे 
�ासल.े त्या आजारांने अत्यंत �शार असणारां मुल�च ेआिण त्यासोबतच मा�च ेसंपुणर् आयुष्यच बदलवुन टाकले. 
मा� स्वतः वै�क�य �वसायात असतांनाही आिण शहरातील मोठ मो�ा डॉक्टरांची ओळख असतांनाही मा�ना 
लेक�च्या आजाराला पराभुत करण्यास अपयश येत होते. मा�नी आपल्या या लेक�ला जळगांव येथ ेआपल्यासोबत 
उपचारासांठी ठेऊन घेतले. आजार इतका भंयकर होता क� त्यामुळे ितला आपल ेिशक्षण अधर्वटच सोडावे लागल े
पंरतू अभ्यासाब�ल असणारी गोडी आिण �ंचड इच्छा या मुल�चे अभ्यासावरील �ेम कमी क� शकली नाही. 
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कारण जरी शाळा सुटली असली तरी ितची िशकण्याची िज�, ितच ेआजारपण कमी क� शकली नाही. ितच े

शाळेचे दफ्तर, व�ा, पुस्तकं, खोडरबर, पेिन्सल आिण कंम्पास हचे ितचे आता सोबती बनले होते. त्याकाळची 

रोज संध्याकाळी पाढे म्हणायची प�त, शुभंकरोती आिण रामरक्षा हा ितच्या जीवनाचा अिवभाज्य घटक ठरला 
होता. आता माई इतर मुलांच्या काळजीतून मु� झाल्या होत्या. पंरतु या मुल�च्या काळजीने मा�ना �ासल ेहोत.े 
पंरतु हरण ेह ेमाईच्या स्वभावातच नव्हत.े मा�ना कधीही रडतांना पाहील्यांचे आठवत नाही पंरतु लढतांना 
नेहमी पाहील.े मा�च ेजीवन ह ेखुप संघषर्मय होते आिण मा�नी जीवनाचा हा संघषर् खुप िज�ीनी आिण िहमंत�ने 
लढला. आता मा�ची ही लकेच मा�च्या जगण्याचे कारण झाली होती. मा�नी आता आपले पुणर् लक्ष ितच्यावर 
क� ��त केल ेहोते. ितच्यावरील औषधौ-उपचार सतत चालले असायच.े  

परदशेातून यणेारे डॉक्टरानंासुध्दा, माईची मुलीला उपाचारासंाठी दाखवण्याची धडपड चाललेली 

असायची. मा�चा आपल्या कमार्वर आिण कतृर्वावर जास्त िव�ास होता. मा�नी कधीही फ� दवे दवे केले नाही, 
कमर् हाच मा�चा दवे होता. पण याचा अथर् असा नाही क� माई या नािस्तक होत्या. मा�कडेपण स्वतःचे असे एक 
छोटेखानी दवेघर होते. त्या दवेघरातं मा�च्याच शब्दात.. लंगडा बाळकृष्ण, महादवेांची �पंड, स्वामी समथर् आिण 

�ी द�गु� िवराजमान होते. मा�नी आधुिनक उपचारांसोबतच दवैधमर्, �तवैकल्ये, उपासनासुध्दा आपल्या 
लेक�च्या आरोग्यासाठी केली. पंरतु त्यात अपेिक्षत असे यश मा�ना यते नव्हते. वै�क�य के्ष�ात असल्याने मा�ना 
ह ेआधीच कळून चुकले होते क� या आजारावर जगात कुठेही उपचार नाही पंरतु मा�मध्य ेअसणारी आई, मा�ना 
स्वस्थ बसू देत नव्हती आिण लेक�वरील उपचार हा मा�च्या जीवनाचां िनत्याचा भाग बनून गेला होता. पण 
एका अथार्ने मा�नी लेक�चे आजारपण िस्वकारले होते. लेक�ला लागणारा ंसवर् सुख सुिवधा दणे्याचा त्यानी 
अखेरपय�त �य� केला आिण ितला खुपच सुखांत ठेवण्याचा �य� केला.  

मा�नी आपल्या मलुांन�माणेच इतरांच्या मलुांवर सारखेच �ेम केले. मा�च्या नात्यागोत्यातील 
मुलेसुध्दा मा�ला आपल्या आई�माणेच मानत असत. मा�पण त्या सवा�चे जातीने लाड पुरवायच्या. मा�ची 
सवार्त धाकटी भावंड ही मा�च्या मो�ा मलुांच्याच बरोबरीची असल्याने त्या भावंडासंाठीसुध्दा माई, आईच्याच 
जागेवर होत्या. मा� या सवर् प�रवारासाठी धन्वंतरीच होत्या. तशा त्या इतरांसाठीसुध्दा होत्याच. 
आरोग्यासंदभार्त कोणालाही कोणतीही समस्या असो पिहला संपकर्  हा मा�ना होत असे. मा�च्या दवाखान्यात 
समस्या सुटत असेल तर उ�मच अथवा मा�च्या �कंवा मा�च्या डॉक्टरांच्या ओळखीने इतर संबंिधत डॉक्टरांचा 
संपकर्  केला जाऊन समस्या सोडिवल्या जात असतं. �ीरोग आिण लहांन मुलांच्या समस्या सोडिवण्यात मा� 
आिण मा�च्या डॉक्टर तंज्ञ होत्या. अनेक िनसंतान जोडप्यांना मागर्दशर्न करणे. त्या काळातील उपलब्ध उपचार 
पध्दतीच ेमािहती दऊेन, त्यांच्या आयुष्यात आनंद िनमार्ण केला होता. अनेक आईवडीलांनी आपल्या मुलांच्या 

�ाधीने �स्त होऊ त्यांच्या जीवनाब�लच्या आशा सोडल्या होत्या, त्यांनासुध्दा मा�नी मानिसक आधार दऊेन, 

त्यांच्या मुलानंा ओषधोपचार क�न, आरोग्यदषृ्�ा संप� बनवून त्यांचा जीवनातील आंनद परत िमळवुन 

दणे्याचे पुण्यकमर् केले होते. अनेकांना मतृ्युच्या दाढेतनु खेचुन आणले होते. अशा अनेक जवळच्या, दरुच्या 

नातेसंबंधातील, ओळखीचे आिण अनोळखी लोकांच्या मदतीला माई नेहमी धाऊन गेल्यात. मा�नी �कती जणांना, 
कश्या स्व�पात मदत केली असेल ह ेमा�सुध्दा आठवत नाही. काही जािणव आिण संवेदनाक्षम असलेले लोक 

mailto:aarambhmasik@gmail.com


पान: 55   आरंभ (माच� ते मे 2020)                                   
                                                               

पान: 55                                अनु�मिणकेवर जा                                            aarambhmasik@gmail.com           
 

आजही मा�च ेनाव घेतात आिण मनोमन आभार �� करतात. मा�चा सामािजक कायार्त सहभाग होता. 
आपल्या माहरे असो वा सासर या प�रवारातील सुख, दखु, समस्या आिण अडीअडचण�च्या काळात माई त्यांच्या 
सदवै सोबत असायच्या. माई िजथ ं राहायच्या ते एक िजल्हांच े �ठकाण होते. तथेे आजुबाजुच्या गावातील 
नातेवाईक आिण ओळखीच ेलोक नेहमी आपल्या नोकरीिनिम�, सरकारी कामािनिम� यायच.े त्या सवा�चासुध्दा 
मा�च्या घरी एक च�र असायचा. माईच ेघरसुध्दा कचेरीच्या ऑ�फससारखेच होते. ितथे लोक आपआपल्या 
समस्या सुख दःुख मा�ना सागंत असत आिण माईसुध्दा त्यांच्या समस्या माईच्या प�रने सोडवण्याचा �य� करत 
असायच्या. त्यात आरोग्यासंदभार्त तर असायच्या, परंतु त्या �ित�र� ल� जळुवण,े ल�ांतील िव�, वधु 

वरांकडील समस्या, घरगुती समस्या, क�टुिबक वादिववाद, िशक्षण या सवर् समस्या असायच्या. मा� ज्या वै�क�य 

�वसायात होत्या त्यात मा�च्या पेशंटमध्ये मोठे मोठे अिधकारी, िशक्षक, मोठे �ापारी आिण पोलीस 
अिधकारीही होते. त्या सवा�ना मा�नी नेहमी�माणेच मदत केली असल्याने त ेसवर् मोठे लोक मा�ना माईमावशी 
म्हणुन आदराने सन्मान दते असत. मा�च्या शब्दालासुध्दा त्यांच्याकडे मान असे. या सवर् गो�ीचां फायदा मा�ना 
आपल्या लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी होत होता. जळगांवतील मोठ मोठे सोन्यांचे �ापारीसुध्दा मा�ना, 
त्यांच्या कायार्मुळे आदरांने ओळखत असतं. तसाच मा�ना आपल्या घराजवळच राहणारा ंचुलतभावाचा आिण 
त्यांच्या प�रवाराचा खूप आधार होता.  

मा�च्या �त्यके अडीअडचण�च्या वेळी हा भाऊ आिण त्यांची मुल ेपुढच्या क्षणाला मा�च्या मदतीस 
धाऊन येत असत. मा�च्या या भावाच्या उल्लेखािशवाय मा�चा हा लेख अपणुर् रािहला असता. मा�चा हा 
जीवन�वास असाच सु� रािहला. मा�चा प�रवार हळूहळू वाढत गलेा. इतर मुलांची ल�े झालीत.जवळपास 
सगळीच नातवंडे ही मा�च्याच दवाखान्यात मा�च्याच दखेरेखीत जन्माला आली. मा�नी इतके वषर् आपली सेवा 
या के्ष�ात �दली क� नातवंड तर नातवंड, मा�चा एक पंन्तूसुध्दा मा�च्याच दवाखान्यात जन्माला आला होता. 
आता नातवांचीसुध्दा ल� कायर् होऊ लागली होती. मा� शा�ररीकदषृ्�ा थकत चालल्या होत्या. मा�ची धाकटी 
मुलगीच आता पं�ाशीच्या जवळ आली होती. त्याव�न मा�च्या वयाचा अंदाज येत होता.  

मा�च्या नोकर�च्या �ठकाणीही बराच झपा�ाने बदल होत होता. सुमनताई ज्याच्यासोबत मा�नी 
आपली नोकरीतील वाटचाल सु� केली होती, त्यांनीही आपली सेवा आता कमी केली होती आिण िनवृतीचा 
िवचार केला होता. जसा काळ कोणासाठी थाबंत नाही तसा येथेही थांबला नाही. न�ा िपढीनी जुन्या िपढीची 
जागा घेण्यास सु�वात केली. सुमनताईनी िनवृती घेऊन आपला दवाखाना आपल्या िचल्�ंन स्पेशिलस्ट असलेल्या 
आपल्या सुनेच्या स्वाधीन केला होता. �सृती क� � हळूहळू बंदच केले. आता फ� लहांन मुलांचा दवाखाना  मो�ा 
�माणात सु� झाला होता. नवीन डॉक्टरांना नवीन लोकंच सहाय्यक म्हणुन लागू लागली. मा�च्या बरोबरीचे 
सहाय्यक कमी करण्यात आले �कंवा त्याना इतर� दवाखान्यात स्थलांतरीत करण्यात आले. पंरत ूमा�ची एकिन� 
सेवा आिण सेवेची दखल घऊेन त्यांना नवीन लोकांमध्ये आदरांन ेआिण सन्मानाने सामील क�न घेण्यात आल े
होत.े पंरतु मा�नासुध्दा नवीन िपढीचा वेग आिण पध्दत जळवून घेणे क�ठण जात होत.े माई ह ेसवर् याही वयात 
फ� ऐव�ाचसाठी करत होत्या क� त्याचंी आिण त्यांच्या मुलीची जबाबदारी आिण भार कोणावरही पडू नये. 
तसे मुल ंआपल्या आईच ेक� पा�न अधुन मधुन आपल्या आईला नोकरी सोडून आपल्या घरी बोलवण्यासंदभार्त 
बोलत असत. पण मा� म्हणायच्या माझ्याकडून होईल तोपय�त मी काम करेल आिण नाही जमेल, तेव्हाच 
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तुमच्याकडे यईेल. मा�च े मुलांकडे जाण े त्यांच्या द�ृीने तेवढे सोप े नव्हते. कारण मा�सोबत त्यांची 
मुलगीपण होती आिण ितच्यासह मा�ना मुलांकडे जाण ेयोग्य वाटत नव्हते. तसे मा�च्या मुलांना मा�च्या क�ाचंी 
जािणव असल्याने, ते आपआपले संसार सांभाळून, आपल्या आईकडे लक्ष दतेच होत.ेआता मा�चे नातूसुध्दा िशक्षण 

संपवून नोकरीला लागले होते, म्हणजे मा�ची ितसरी िपढी आता नोकरीला लागली होती. नातंवंड ल�ांची झाली 
होती. तरी आजी आपली नोकरी करत होती. मा�चा मुलगासुध्दा आता िनवृ�ीच्या वयाला येऊन पोहचला 
होता.आता सवर् नातवंडांनासुध्दा आजीन ेनोकरी सोडवी असे वाटू लागले होत.े तसा आ�ह त ेितच्याजवळ करत 
असत. अखेर ितने ते मान्य केले आिण मलुांनीसुध्दा बिहणीसह आईला आह ेत्या प�रिस्थतीत साभांळ्यांचे मान्य 
केल.े  

मा�ना आपली कमर्भुमी, आपली जोडललेी जीवाभावाची लोक सोडून, आपल्या मुलांकडे जायचे होते 
ितच्यासाठी ह ेसोपे नव्हते. पण असे म्हणतात वृध्दपकाळ हा सवा�साठीच कठीण असतो. त्याला मा� तरी कश्या 
बरा चुकणार. उतारवयातील कमी जास्त सुख दःुख ही मा�च्या वा�ालासुध्दा आलीत. अश्यातच आपल्या 
लेक�चा आजार बळावला आिण ती मा�ना सोडून या जगातुन िनघनु गेली. तीच खरा अथार्न ेमा�च्या जगण्याचा 
आधार आिण कारण होती. मा�ना ितची कमी खुप �दवस जाणवत होती.पंरतू लोकांच्या म्हणण्यानुसार मा� 
आता खरा अथार्ने आता मोकळ्या झाल्या होत्या. पंरतू त्या मातचे ेदःुखं तीच जाणो.  

मा�नी आयुष्यभर सवा�ना िवना अपेक्षा मदत केली होती. भरभ�न �दले होते आिण परतीची कुठलीही 
अपेक्षा ठेवली नव्हती. आता आयुष्याच्या या वळणांवर वेळ होती त्या �त्येक ���ची ज्यांना ज्यांना ितने 
भरभ�न �दल ेहोते. ितने कोणाकडे कधीही काहीही मािगतले नाही. परंतु ही त्या �त्येक ���ची जबाबदारी 
नव्हती का? क� आपण जािणव ठेऊन या ���च ेकाहीतरी दणे ेलागतो. असो. यापैक� कुठलीही अपेक्षा ितने 
आपल्या आयषु्यात ठेवली नाही आिण �� केली नाही. �त्येक �ि� ही गणुदोषाचंा पुतळा आह ेअसे संत 
महात्मा सागंनू गेले आहते. त्याला मा� तरी कसा अपवाद असणार. त्यांच्यावर ओढवलेली प�रिस्थती, मुलांचा 

सांभाळ, त्यांच्यावरील संस्कार आिण आयषु्यातील सततचा संघषर् यातुन त्या घडल्या आिण स्वभावातील गणु 

दोष त्यांनाही लागू होते. माझे एक स्प� म्हणणे आह.े त्याच लोकांनी इतरांचे दोष दाखवावे, ज्याच्यामध्ये फ� 
गुणंच गुंण आहते आिण एकही दोष नाहीत. हा िनयम सवा�नाच लाग ूहोतो. मा� आयुष्याच्या ज्या वळणावरती 
होत्या त्या वळणाव�न आपल्यालाही कधी ना कधी वळण घऊेन जायचेच आह ेना.ं आयुष्याचा हा टप्पा आपणा 
सवा�नाही कधी ना कधी पार करायचाच आह.े असो.  

मा�चा जीव आपल्या सवर् लोकांसाठी शवेटपय�त तुटतच रािहला. ह ेज ेलोक त्यांच्या जवळ शेवटपय�त 
रािहल े तेच चांगल्या�कारे जाणु शकतात. असे म्हणतात आईला आपल्या मुलावंर �ेम आिण माया �� 
करण्यासाठी कुठलेही वय आडवे येत नाही. �ंचड पाऊस पडल्यानतंर आपल्या 72 वषार्च्या मुलांला पावसात 

बाहरे पडू नको ह ेसागंणारी हीच 90 वषार्ची आई असते. आपल्या आधीच आजारांने अंथ�णाला िखळलेल्या, 

आपल्या 68 वषर् वयाच्या मुलीला पुन्हा आजारातुन उठवण्यासाठी �य� करणारी हीच 90 वषार्ची आई असत.े 

सुनांच्या आजारपणात काळजी करणारी हीच ती 90 वषार्ची सासु असते. इतक्या सवर् नातवंडांनाच्या गोकुळांत, 

�त्येकांची नावािनशी काळजी आिण चौकशी करणारी हीच ती 90 वषार्ची आजी असते. या वयात आपल्या 
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पंणतूची शाळेतुंन येण्याची वाट पहाणारी, त्याला गरम वरण भात दऊेन त्यांच्यासोबतच जेवणाचा आंनद 

घेणारी हीच ती 90 वषार्ची पणजी असते. भाऊबीज आिण रक्षाबंन्धनाला आपल्या 80 वषार्च्या भावाला त्याच 

उत्साहाने ओवळणारी हीच ती 90 वषार्ची बहीण असते. मा�चे आयषु्य ह ेसुखां दःुखाच ेसंिम� िम�ण होते.  

मा�नी जसे दःुख पािहले तसेच अलौ�कक असे सुखही पाहीले. नातवंड, पंतू आिण पणती याचंा आनंद 
मनमुराद लुटला. ती आपल्या पंणतूंमध्ये खुप रमायची. मा�नी आपल्या नातवांसोबत आिण त्यांच्या 
प�रवारासंोबत आयुष्यातील खुप चांगला कालावधी घालवला. नातवासोबत ह�ैाबाद यथे ेस्थलांतरीत होऊन 
ितथेल संस्कृतीचा आनदं लटुला. मा� आपल्या ितन्ही मुलांकडे ठरािवक कालावधीसाठी राहण्यास जात असत.ं 
आयुष्याच्या शवेटच्या टप्प्यात त्यांनी आपल्या नातवाला स्प�पणे सांिगतले होते क� मी आता येथुन कुठेही जाणार 
नाही आिण जाईल तर यथेुनच दवेाघरी जाईल. मा�नी कधीही दवेाजवळ मरण मािगतले नाही �कंवा मु�� 
मािगतली नाही. कारण ितला चागंल े जीवन जगण्याची �ेरणा िमळाली होती. सतत कायर्म� राहणे आिण 
िवनात�ार िमळालेले आयुष्य जगण ेहाच ितचा उंदड आयुष्याचा मं� होता. ितने आपल्या आयुष्यात ऐवढे क�ठण 
�दवस पािहल ेहोते, त्यांना �कंवा निशबाला ती कधी दोष दते बसली नाही आिण आयुष्यातील �त्येक क्षण ती 

आनंदाने जगली ितच्या अश्या पध्दतीने जीवन जगण्याने, कुठलाही रोग ितला स्पशर् क� शकला नाही �कंवा 
कुठलीही गोळी ितला लागली नाही.  

स्वतःची घरगतुी पध्द्तीन ेकाळजी घेत ितने आपल्या शरीरांची आिण आपल्या मनांची काळजी घेतली. 
यासोबतच नवनवीन गो�ी िशकण्यासाठी तीचा उत्साह असायचा. आपल्या पंतूकडून मोबाईल आिण कंम्प्युटर 
िशकणे. फुलाचंी झाड ेलावण,े त्याची काळजी घेण,े पंतू, नातवासोबत अभ्यास करण ेह ेसवर् ितच ेचालेले असायच.े 
ितने िशकलेली आधुिनक कला म्हणज ेिलफ्टचा स्वंत�पणे वापर करण ेआिण सेल्फ� घेणे. ितने स्वतःच्या हाताने 
अनेक सेल्फ� आपल्या नातंवडासोबत घेतल्या. नातवाच्या कारमध्ये पुण्यात फेरफटका मारला, कारमध्ये जाऊन 
आपली कमर्भमुी जळगांवला भेट दऊेन झाली. फ� िवमान�वास बाक� होता तोही जवळपास िनि�तच झाला 
होता. पंरत ु िनयतीला मा�ची एकतरी इच्छा बाक� ठेवायची असेल. कारण दवेाची आिण मा�ची जीवन 
जगण्याब�लची जणू स्पधार्च लागली होती. पण म्हणतांत ना शेवटी तोच िजकंतो.  

दसऱ्याचा  सण उजाडला. मा�ची सकाळपासून लगबग सु� होती. सणाला माई आवजुर्न नवीन पातळ 
घालायच्या, मोत्याची माळ आिण दािगन ेघालायच्या, छान तयारी करायच्या, आपलासोबतच इतरांनाही तयार 
होण्यास सांगायच्या. मा�मळेु सगळ्या घरात आनंदाच ेआिण सणाचं ेवातावरण िन�मर्ती व्हायची. दसराला सवर् 
तयारी क�न सणांच्या जेवणाचा यथेच्छ आनंद घेतला. तीने त्या �दवशी पुरणपोळीचा मनमुराद आनंद घेतला. 
नातसुनेचे जेवण उ�म झाल्याचे कौतुक केले.  

 

दपुारी बसल्या बसल्या आराम केला. सध्याकाळी पुन्हा तयारी केली. मला नमस्कारासंाठी यणेारां लहान 
मुलांसाठी खाऊ मािगतला आिण आपल्या जागेवर जाऊन मुलांची आिण येणारा जाणाराचंी वाट पा� लागली. 
मी, माझा मुलगा आिण माझे वडील सीमोलंघनासाठी जाऊन आलो. आल्यावर िवधीवत पुजा झाली. �थे�माण े
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मो�ांच्या आिशवार्दाने सणाची सु�वात झाली. आम्ही सवार्नी माईला सा�ागं नमस्कार केला. ितने 
आम्हाला भरभ�न आिशवार्द आिण खाऊ �दला आिण ितच्यासोबत ितने एक गृप फोटो काढण्यासाठी सांिगतले 
आिण बोलता बोलता असेही बोलुन गेली क� पुढच्या दसराला मी असेन, नसेन माझ्यासोबत एक फोटो काढा. 
आम्ही सवा�नी छान फोटो काढला.  

ती थो�ावेळ आमच्याशी हसत खेळत बोलली आिण आपले कपड ेबदलुन आरामास जाते असे सांगून 
गेली. आज ती दपुारी झोपली नव्हती. म्हणुन तीला पडताच क्षणी गाढ झोप लागली. आम्ही सवर् आपआपल्या 
कामास िनघुन गेलो.  

रा� झाली सवर्जण झोपी गलेो.  

मा�ची नातसून सकाळी िनत्यनेमाने पाच वाजता उठली आिण सवयीने मा�च्या खोलीत डोकावली.  

ितला रोजच्यासारख नाही वाटले, ती मा�जवळ गेली.  

मा�ना आवाज दऊेन बिघतले पण मा�नी कुठलाही �ितसाद �दला नाही.  

माझे वडील आलेत.  

त्यांनीसुध्दा माईला आवाज दऊेन पािहला.  

मला मा�चे शरीर थंड जाणवल ेआिण तेव्हाच मला कळले क� माई झोपतेच आम्हाला सोडून पुढच्या 
�वासाला िनघुन गेल्यात.  

अगदी त्यांना हव तसंच कोणालाही �ास न दतेा आिण नातवाच्याच घ�न, ह ेजग सोडून ही सवा�ची 
आई सवा�ना पोरकं क�न गेली.... 

कायमची!!!! 
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स्वा. िव.दा. सावरकर: एक धगधगते यज्ञकंुड – वंदना म�े 
 
   सावरकरांचा जन्म 28 म े1883 या �दवशी नािशक िजल्�ातील भगरू �ा गावी झाला.  रँडच्या  जुलुम 
जबरदस्तीमुळे चाफेकर बंधूनंी रँडची हत्या केली. अन त्यांना फाशी झाली. तेव्हाच दशेभ��ची पिहली �ठणगी 
िव�ाथ� वयात असलेल्या सावरकरांच्या मनात �फुिल्लत झाली. �ाला �े�रत होऊन सावरकरांनी सश� 
�ांतीचा केतू उभारण्याची �ितज्ञा कुलदवेतेपुढे त्यांनी िव�ाथ� अवस्थेत असताना घेतली . त�णपणी छ�पती 
िशवाजी महाराज आदशर् होते.  
               

“माझ्या दशेाच्या स्वातं�यासाठी मी �ा सश� यु�ात श�ुस मा�न चाफेकरा�ंमाण े मरेन �कंवा 
िशवरायां�माणे िवजयी होऊन माझ्या मरेन �कंवा िशवरायां�माण ेिवजयी होऊन माझ्या  मातृभमूीच्या मस्तक� 
स्वराज्याच्या राज्यिभषेक करेन " अशी �ितज्ञा केली.  
 
         सावरकरांचे स्फु�तर्स्थान होते इटािलयन जोसेफ मेिझनी . त्याचंा उ�ेशच होता " सश� �ांती " हा अ�ी 
सावरकरांनी कधीही िवझू �दला नाही. तर �ा �ांतीमळेु �ांतीकारकांची मन ेत्यांनी पेटुन उठवली. व त ेसश� 
�ांतीचे अि�हो�ी ठरले.  
 
          १९०२ साली त्यानंी "अिभनव भारत" �ा सश� �ांतीकारी संस्थेच े नामकरण क�न त्या संस्थेला 
आंतररा�ीय �ासपीठ िमळवुन �दले. तुझ्यासाठी "मरण त े जनन"  तुझ्यािवना "जनन त े मरण" ही फ� 
त्यांच्यासाठी किवता नव्हती तर ही किवता सावरकर जगले. �हदंरुा�ाचा सामािजक िवचार हा तत्वज्ञानाशी 
जोडला जावा ह ेते सदवै सागंत रािहले.  
 
           िशवरायांची आ�या�न सुटका �ाचा आदशर् त्यांनी समोर ठेवला. अन् बोटीतून उडी समु�ात मारली. 
त्यांची ही उडी जगभर गाजली . परंतु त्यानंी सगळ्यांना बजावून सांिगतले. "एकवेळ  तुम्ही मी सम�ुात मारलेली 
उडी िवसरलात तरी चालेल पण माझा सामािजक िवचार आिण त�वज्ञान कधीही िवस� नका कारण मी म्हणज े
स्वतं� �हदं ूरा�ाची �कंकाळी आह"े   
   
            ि��टश सा�ाज्याच्या िवरोधात त्यांनी सश� �ांतीचा उठाव केला.   उठावाचे ते िवचारवंत सेनानी 
झाले.  हा वणवा  फ� भारतीय �ांितकारकांना पुरताच मयार्�दत नव्हता तर त्यात इिज�, आयलडँ या दशेातील 
नेते आिण �ांितकारक फ� स्वातं�यासाठी लढले नाहीत तर त्यांनी भारतात समािव� असलेल ेचुक�चे राजकारण, 
चुक�ची जीवनसरणी, धमर्, त�वज्ञान आिण अस्पृश्यता यांच्यािव�� सु�ा  लढा �दला.  कारण त्यांच्यासाठी हा 
दशे म्हणजे एखादी जमीन नव्हती तर ती एक भावना होती. हा भारत म्हणज ेत्याचंी माता होती. 
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             ितला त्यांना ि�टीशांच्या बेडीतनु सोडवायचे होते.  इं�जांच्या श�ूंचे सहाय्य घेऊन त्यानंी स्वदशेी 
बंड पुकारले.   तेथील सैन्यांमध्ये सु�ा राज�ोह पेटवला.  �ा सश� �ांतीच्या उठावाचा वनवा त्यांनी जगभर 
एवढा पेटवला क� पुस्तकांबरोबर पुस्तकांच्या पानांमध्य ेत्यांनी भारतात श�े आिण बॉम्बची िव�ाही पोचवली.  
 
           त्याचं ेसहकारी मदनलाल �धं�ा ,लाला हरदयाळ, वीर�� चटोपाध्याय, मॅडम कामा व  व्ही. व्ही.अय्यर 
ह ेहोते.  १९११  जून मध्ये महाराजा बोटीने त्यांना काळ्यापाण्याच्या िशके्षसाठी अंदमानात सेल्युलर जेलमध्य े
आणले गेलदडंा मृत्यूच्या जब�ात त्यांनी �वेश केला.   "अना�द मी अवध्य मी" ह ेमृत्युंजय कवच त्यांनी धारण 
केले व तेथील यमयातना भारत मातेच्या संरक्षणासाठी सहन करण्यासाठी ते पुन्हा सुस� झाले.   
 
           त्यांना तेलाच्या कोलुसाला जुंपल ेगेल ेदडंाबेडीत अडकवून टांगण्यात आल.े फ� भाकरी खाऊन त्यांनी 
�दवस काढले. कोणीही पा� न शकणारे असे तेजपुजं सूयर्�बंब होते ते मग त्या सूयर्�बंबाला सूयर्�करणांची काय 
गरज म्हणूनच एव�ा मो�ा अंधारकोठडीत त्यांना �त्यक्षात सरस्वती दवेी �स� झाली. आिण पायात 
बोचणार् या का�ांची त्यांनी लेखणी केली आिण �भंत�चा कागद केला आिण मनात साठलेल े का� त्यांनी 
कारावासाच्या �भंतीवर िल�न काढले.  
 
              जवळ काहीही लेखन साम�ी उपलब्ध नसतानाही अंधारकोठडीत सािहत्याची िन�मर्ती करणारे पिहले 
आिण शेवटचे सािहित्यक म्हणजेच स्वातं�यवीर सावरकर.  ि��टशांनी एवढे छळुन सु�ा त्यांनी तेथील कै�ांमध्ये 
�हदंी भाषचेा �चार केला स्वतःचे धोरणे त्यांच्या अंगीकृत केली बाबाराव सावरकर यांना मृत्यूशय्येवर पाहताच 
त्यांनी "स्वातं�य ल�मी क� जय" ही �ांती घोषणा केली.  
 
         अ�हसंा व चरखा या मागार्न े स्वातं�य संपादन करणाऱ्या म��ांच्या कळपात रा�न स्वतःचा 
सदसदिववेकबु�ीशी अ�ामािणक राहण्यापेक्षा स्वतःच्या साहसी �ि�म�वाला साजशेी अशी त्यांची त्यांनी �हदं ू
महासभा िनमार्ण केली व ती एक स्वतं� राजक�य श�� आह ेह ेत्यांनी िस� क�न दाखवले.  हा अखंड भारत 
म्हणज ेमाझी माता आह ेत्यातले �ांत आिण भाषा म्हणजे माझ्या भिगनी आहते �ा माझ्या दशेाकडे कोणीही 
वाईट नजरेने पा� नये त्यासाठी �ा भारतमातेच्या संरक्षणासाठी एक मदर् मराठा पुरेसा आह ेह े त्यांनी िस� 
क�न दाखवले.  
 
                    दशेभ��, स्वातं�य, �ीती, साहस, �ितभा, �ज्ञा, परा�म, यज्ञ भावना , वकृत्व यांचे द�ुमर्ळ 
रसायन म्हणजे स्वातं�यवीर सावरकर पण एक गुण दसुऱ्या कुणाशी स्पधार् करणारा आिण मुख्य म्हणजे कुठलाही 
गुण अपेके्षने आिण िहतसंबंध याने दिूषत झाला नव्हता.    
 �ा �हदंसु्थानाच्या स्वातं�यसं�ामात अनके ज्ञात आिण अज्ञात �ांितकारकांनी स्वतःच्या आयुष्याचा होम केला. 
 
          मातृभमूीसाठी सावरकरांनी स्वतःचे आयषु्य, वकृत्व, लेखन एवढेच सम�पर्त केले नाही तर संपणूर् 
कुटंुबाच्या असीम त्यागाची आिण बिलदानाची आ�ती धगधगत्या यज्ञकंुडात �दली. आिण त्या यज्ञकंुडाच्या 
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ज्वाळा  जगभर एव�ा पसरल्या क� स्वातं�ययु�ाचा वनवा पेटला यातून भारत माता बंधन मु� होताना 
�दसली.  
 
               एकदा  स्वातं�यवीर सावरकर गवार्ने म्हटले होते, " माझे कान भरण्याचा अिधकार फ� िशवाजी 
महाराजानंा आह"े  माझे िवचार लोकांना दहा वषा�नी पटतील दहा वष� वाट पाहण्याची माझी िस�ता आह.े 
 
“झाले ब�, होतील ब�, परंतु या सम हा" या अथार्ने िस� करणारा नरशादुर्ल म्हणजेच स्वातं�यवीर सावरकर!" 
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सकारात्मक िवचार - सिवता कारंजकर 
 

ई�राने मोराला रंगीबेरंगी िपसारा �दला..को�कळेला कंठ �दला..मा� बु�ी आिण िवचार करण्याची 

श�� फ� माणसाला �दली.िवचार माणसाच्या जीवनात फार मह�वाचे असतात.िवचाराचंा माणसाच्या 

जीवनावर �भाव पडत असतो. कारण िवचार ह ेसतत मनात स्फुरत असतात.तुम्ही कामात गुंतललेे असा अथवा 

�रकामे असा..मन सतत िवचार करत असते.मानसशा� असे सांगत,े �दवसभरात मानवी मनात साधारण साठ 

हजार िवचार येतात.त्यातील काही िवचार आपण जाणीवपूवर्क करतो..काही िवचार संगतीनसुार तर काही 

संस्कारांमुळे येत असतात. 

मन वढाय वढाय 

उभ्या िपकातलं ढोर 

�कती हाकला हाकला 

�फरी येती िपकावर... 

बिहणाबाईनी केलेले ह ेमनाचे अत्यंत चपखल वणर्न.  

 

या िवचाराचंा आपल्या जीवनावर प�रणाम होत असतो.आपण चांगला िवचार केला तर जीवन चागंल्या 

गो��नी बह�न येते.वाईट िवचार केला तर अथार्तच त्याच�माण ेजीवन घडत जाते.िवचारां�माणे माणसाच े

जीवन घडत असेल तर माणसाने िवचार करताना सतत सावध राहणे दखेील फार गरजचेे आह.े वाईट, 

नकारात्मक िवचार जीवनाला चुक�ची कलाटणी दतेात तर सकारात्मक िवचार माणसाला जीवनात यशाच्या 

िशखरावर नेतात. मा� िवचारांबाबत सावध नसल्यामुळे आजकाल सगळीकडेच नकारात्मक िवचारसरणी �दसून 

येते. मन आिण िवचाराचंे सामथ्यर् मािहती नसल्यामुळे कदािचत अनेक माणसे कळत-नकळत सतत नकारात्मक 

िवचार करत असतात. 
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तुमचे मन �स� असते तेव्हा त्याचे सुप�रणाम तुमच्या शारी�रक आिण मानिसक आरोग्यावर �दसून 

येतात  अगदी त्याच�माणे मनातील दःुखद भावनांचे दषु्प�रणामदखेील तुमच्या शरीरावर �दसून येतात. म्हणूनच 

िनरोगी राहण्यासाठी सतत सकारात्मक िवचार करणे फार गरजचेे आह.े 

  �त्येक माणसाला सकारात्मक िवचार आिण मनाचे सामथ्यर् मािहती असायलाच हवे. सतत �य�पूवर्क 

सकारात्मक िवचार क�न तुम्ही तुमच्या जीवनात न��च यश िमळवू शकता. मा� त्यासाठी नेहमी  सकारात्मक 

िवचार कसे करायचे  ह ेतुम्हाला मािहती असायला हवे.  

 

जी माणसे सकारात्मक िवचार करतात ती माणसे सभोवताली आनदं पसरिवण्याच ेकाम करतात म्हणून अशी 

माणसे सवा�ना हवीहवीशी असतात..इतरांना �भािवत करतात.सकारात्मक िवचारसरणीमुळे त्यांच्यात 

आत्मिव�ास ठासून भरलेला असतो त्यामळेु आपल्या आयुष्यात आपल्याला हवं तसं पोषक वातावरण ते िनमार्ण 

क� शकतात त्यामुळे त्याचंे जीवन नंदनवन बनते. 

तुम्हाला जर सकारात्मक िवचारसरणी अंिगकारायची असेल तर तुम्हाला तुमच्यामध्ये काही बदल करावे 

लागतील. 

१. सगंत बदलण े- तुम्ही ज्या संगतीत राहता त्याचा जीवनावर मोठा प�रणाम होत असतो.म्हणून जाणीवपूवर्क 

आनंदी लोकांच्या संगतीत रहावे. 

२. �ायाम - सुदढृ शरीरात चांगले मन िनवास करते.म्हणून आपल्या �दनचय�मधील काही वेळ खास 

�ायामासाठी राखीव ठेवा.दररोज �कमान बारा सूयर्नमस्कार घालणे फायदशेीर.�ायामाने शरीर सुदढृ 

बनते.हलकेपणा येतो.उत्साह वाढतो पयार्याने आपली कायर्क्षमता वाढते.त्याचबरोबर िनयिमत �ाणायामाचा 

अभ्यास केल्यास रोग�ितकारश�� वाढत.ेआयुमार्न वाढते. मन �स� होते.�दवसाची सु�वात �स� झाल्याने 

अथार्तच �दवस चांगला जातो.अथार्त �ायाम �ाणायाम ह ेतज्ज्ञांच्या मागर्दशर्नाखाली करावा. 

३. वाचन -  उ�मो�म पुस्तके चांगल्या िवचारांचे वाचन केल्याखेरीज �दवस संपवू नये.पुस्तके आपले जीवन 

घडिवता. माणसाला अंतबार्� बदलवून टाकण्याची क्षमता �ंथामंध्य े असते.जगातील अनेक महान �ि�मत्व 

ही त्यांच्या सकारात्मक िवचारांमुळे जीवनात यशस्वी झालेली असतात. अशा लोकांनी त्यांच्या अनुभवातून 

िलहीलेल्या पुस्तकांच्या वाचनाने तुम्हाला न��च �ोत्साहन िमळू शकते. िशवाय तुमच्या िवचारांना त्यामळेु 

योग्य �दशा िमळू शकते. दसुऱ्याच्या अनुभवातून िशकल्याचा माणसाला नेहमीच चांगला फायदा होतो. 
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४. ताणतणाव िवस�न जा - ऑ�फसमधला अथवा कामाचा ताण सतत असतोच. अशावेळी मन खंबीर 

असेल तर कोणत्याही प�रिस्थतीत न डगमगता समस्येला सामोरे जाण्याचे धैयर् िमळते. 

५. सगंीत ऐका - संगीताचा आपल्या शरीरावर आिण मनावर खूप चांगला प�रणाम होत असतो.तेव्हा �दवसातील 

खास वेळ संगीत ऐकण्यासाठी राखीव ठेवा. 

६. िनसगार्च्या साि�ध्यात रहा - रोजच्या धकाधक�च्या जीवनात चार क्षण िनखळ आनंद िमळवण्यासाठी 

िनसगार्च्या साि�ध्यात राहणे म्हणजे एक �कारे शरीर आिण मन याचंे चा�ज�ग होय.यासाठी खूप खचर् क�न 

दरूवर सहलीलाच गेल े पािहजे असे काही नाही.आपल्या अवतीभवती िनसगार्ने मु�हस्ते उधळण केली आह े

त्यासाठी कलास� नजर हवी मा�.िनसगार्त संगीत भरलेले आह ेते ऐकण्याचा �य� करा.  

७. स्वसवंाद - स्वतःशी संवाद साधण ेयासारखा आत्मपरीक्षणाचा चागंला मागर् नाही. 

�दवसाच्या शवेटी आज �दवसभर आपण काय काय केले यावर एक नजर टाका.आजच्या चुका उ�ा पुन्हा 

होणार नाहीत याची खूणगाठ बांधा स्वतःशीच. 

 

�दवसभरात कोणालाही दखुावले असेल तर आवजूर्न माफ� मागा.मग बघा..�कती हलके वाटते ते! 

िम�ांनो, आपल्या आयुष्यात अनेक छो�ा छो�ा गो�ीत आनदं भरला आह.ेतो ओळखता आला 

पािहजे.आनदंाचे क्षण चुटक�सरशी स�न जातात..योग्यवेळी त्यांचा उपभोग घेतला पािहजे. घरच े काम, 

ऑ�फसचे काम, झोप, जेवण, �ायाम, वाचन, �चंतन, आरोग्य, कुटंुबाला पुरेसा वेळ दणें या सवर्च गो�ी  

माणसाच्या जीवनात फार महत्वाच्या आहते. यासाठी या सवर् कामांचे योग्य िनयोजन करा. िनयोजन केल्यामुळे 

तुम्ही �त्येक कामाला योग्य न्याय दऊे शकाल. सतत नवनवीन ज्ञान आत्मसात करा जीवन ह ेअनेक चांगल्या- 

चांगल्या गो��नी भरलेले आह.े जगात अनेक सकारात्मक गो�ी घडत असतात. मा� माणसे स्वभावानुसार 

नकारात्मक गो�ी, गॉिसप यामध्य ेजीवनातील बराचसा वेळ वाया घालवतात. जर तुम्हाला जीवनात यशस्वी 

व्हायचे असेल तर चागंल्या आिण सकारात्मक गो��च ेज्ञान िमळवा. या  ज्ञानामुळे तुमच ेजीवन आनंदी आिण 

�फुिल्लत होईल. 
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मायमाखली नजर – �साद वाखारे 
चांदण्या रा�ीनंतराची सोनेरी पहाट, िचमण्याचंा िचविचवाट ती क�ब�ाची बांग आिण न�ाने 

�दनचय�ला सु�वात कुणाला आवडणार नाही. पण यणेारी नवीन पहाट सोबत पूव�ची लालीच नव्ह ेतर अनेक 
जबाबदाऱ्या सु�ा आणते आिण त्यातलीच सवार्त मोठी जबाबदारी म्हणजे �टचभर पोटाची खळगी भरण्याची, 
कदािचत म्हणनूच गणेश ला नवी पहाट जणू ओझं वाटते. गणेश तसा क�ाळू मुलगा, िमळेल ते काम करायचा, 
िमळेल ते खायचा अंगभर कपडे नव्हत ेपण शरीर झाकेल एवढा मस्त सदरा होता ज्याला भोकं पडलेली अगदी 
त्याच्या नशीबासारखीच! अगंावर पळीभर मास नाही पण स्वािभमान कधी वेशीला टांगला नाही. उगवता  सूयर् 
सोबत भूक पण आणायचा म्हणून पुन्हा न�ाने दोन पायांची गाडी चालवत गावभर भटकायचा आिण हाती 
आलेले काम एवढा चोख पण ेपार पाडायचा क� कुणी तरी त्याला िशळ्या पोळी ऐवजी गरम पोळी भाजी दईेल. 
पण त्या कवळ्या बु�ीला कुठे कल्पना क� भावनाशून्य माणसांच्या गद�त हरवलाय तो! आिण असाच त्याचा 
रोजचा कायर्�म अगदी आनदंात पार पडायचा. 
 

एके �दवशी पोट दखुीने दार ठोठावल ंआिण गणेश आळ्यािपळ्या दऊे लागला. अस� झालं दखुण ंम्हणून 
नर�ात बोटं घालून उल�ा क� लागला. काही वेळात थोडं बरं वाटलं आिण भुक लगेच मांडी घालून पु�ात 
बसलीच होती. िनघाला रस्त्याच्या कडे कडेने पुन्हा �टचभर पोटासाठी. आज निशबाने त्याच्यासाठी वेगळीच 
मेजवानी तयार केली असावी म्हणून एक म्हातारी त्याला �दसते. आई बाळाला जशी कुरवाळते जणू तसच 
म्हातारी शेणाने घर सारवत होती. गणेश अगदी कुतूहलाने ते सवर् बघत होता आिण कुठे तरी तो सुखावला असावा 
म्हणून अलगद हसू त्याच्या चेहऱ्यावर आले. पाटी भर शेण आणून आणून म्हातारी थकलेली आह ेयाची चा�ल 
गणेश ला लागली म्हणून त्यानेच पाटी उचलली आिण घरापाशी आणनू ठेवली. म्हातारीने आशीवार्द �दला तोच 
गणेश च्या डोळ्यातला पिहला थ�ब ितच्या हातावर पडला. गणेश ने क्षणभर िवचार न करता 'आई' म्हणून ितला 
हाक मारली आिण तोच म्हातारीच्या डोळ्यातून अ�ू टपकले. कदािचत म्हातारीलाही आई म्हणणारं कुणी नव्हतं 
आिण गणेश तर आईिवना पोर, एक अनाथ! 

 
आई पण िमळायलाही भाग्य लागतं म्हण,े पण आई म्हणायलाही खूप पुण्य लागत असावं. आज गणेश 

ची भूक त्या म्हातारीच्या मायमखल्या नजरेने शांत झाली. म्हातारीने जवळ घऊेन अगदी लाडाने गणेश ला 
कवटाळले आिण पुन्हा एकदा आई म्हणून हाक मारायला लावली. गणेश जणू माळच जपू लागला 
आई...आई...आई...आिण म्हातारीचे डोळे अगदी ओसंडून वाहत होते. डोळ्यासमोर सवर् कसं धसूर होऊन गेललें 
कारण आज अ�ुंचे मेघ दाटले होते. चातका�माणे वाट बघत असावं त्या म्हातारीचं मन आई ह ेशब्द ऐकण्यासाठी 
आिण पिहलाच पावसात िपसारा फुलवून नाचणारा मोर जण ूआज गणेश बनून गेला. क्षणभर उशीर नाही केला 
आिण "बाळ भूक लागली का रे तुला?" असे उदगार म्हातारीच्या त�डून िनघालेत. गणेश आता अगदी शांत होता 
बस न्याहळत होता त्या मायमखल्या नजरेला. "आज कुठे पोट भरलं बघ आई" एवढं म्हणून गणेश ने म्हातारीच्या 
कुशीत डोकं ठेवलं. सायंकाळची वेळ झाललेी दवेा पढेु �दवा लावायचा म्हणून म्हातारीने पणती मध्ये तेल ओतले 
आिण �काश च� बाजू पसरला. आज म्हातारीच्या तेजोमयी चेहरा या �द�ाच्या �कशालाही लाजवत होता. 
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आज गणेश ला झोपही नव्हती आिण येणाऱ्या उ�ाची �चंता दखेील नव्हती, जण ूस्वगर्च गवसला 
होता त्याला. रा� भर गणशे म्हातारीच्या मांडीवर डोकं ठेवून िनपिचत पडला आिण म्हातारीही त्याच्या 
डोक्याव�न हात �फरवत होती. पहाटेला कोण बरे थांबवणार? आिण ती उगवलीच! आज गणशे साठी भूक हा 
�� मुळीच नव्हता बस ओढ होती ती त्याच मायमखल्या नजरेची. म्हातारीन ेगणेश ला आवाज �दला जवळ 
बोलावले आिण एक मुका घतेला. गणेश आज िनशब्द होता. तेव�ात म्हातारी गणेश ला म्हटली "काय रे का�ा, 
�कती वेळ बघणार अजून मलाच? कामाला लाग बघ,ू उचल ती पाटी आिण कर गोळा त ेशेण". म्हातारीच्या या 
वाक्यान ेगणशे सुखावला आिण क्षणभर वाया न घालवता पाटी घऊेन म्हातारीच्या मागोमाग िनघाला. शेणाने 
घर सारवून म्हातारी पोट भरायची आिण आता ितच्या हातांना बळ दणेारा गणेश ितच्या सोबत होता. कदािचत 
म्हातारीने गणेश मध्य ेआपलं पोटच ंकुणी बिघतल ंअसावं आिण गणेश न ेम्हातारीत आई शोधली असावी. पढेु 
दोघी िमळून कामे क� लागलीत आिण गुण्यागो�वंदाने रा� लागलीत. खरंच आईची �कंमत काय असते ह ेएक 
अनाथ न��च सांगू शकतो, तर आईपणाच ंसुख काय असते ह ेदखेील एक आईच सागंू शकते. 

 
शेवटी िनरोप घेतांना... 
 
भूक त्या तुझ्या उबदार मायचेी, 
नाही त्या फाटक्या गढुघाभर चादरेची... 
भूक तुझ्या त्या दोन गोड शब्दांची, 
नाही त्या िच� िविच� भाषांची... 
भूक तुझ्या हातच्या दोन घासांची, 
नाही त्या िशळ्या कुजक्या तुक�ांची... 
भूक त्या मायमखल्या नजरेची, 
नाही त्या ितरकस पेचाची.. 
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आमची माती, आमची िमसळ - नवनीत सोनार 
 

जीवनातल्या काही गो�ी आिण �संग ह े अिवस्मरणीय ठरतात आिण असे �संग ब�तेक वेळेस 
योगायोगान ेघडतात. असाच एक �संग जो आम्ही कधीच िवस� शकत नाही. 
 

आमच्या कुटंुबातील आम्ही सहा सदस्य कधीकधी संसाराच्या रहाट गाडग्याचा कंटाळा आल्यानंतर बाहरे 
जेवायला जात असतो. असेच एकदा सु�ीच्या �दवशी सावर्जन बाहरे जवेायला िनघालो. जरा संध्याकाळी उिशरा 
आिण पायी िनघालो. 
 
मी: कोणत्या हॉटेलात जायचे? 
 
मलुगा: इथून सरळ पुढे गेल्यावर एक छान हॉटेल आह.े 
 

प�ी, सून आिण नातवंड ेअशा सवा�च्या संमतीने आम्ही पुढे चालू लागलो. पण तचे हॉटेल नेमके त्या 
�दवशी बंद िनघाले. रागंेने पढेु त्या रस्त्यावर अनेक हॉटेल होती मग आम्ही पुढे पुढे चालत रािहलो. एक पयार्य 
सापडला आपण ितथ ेमेनू बिघतल्यावर ब�तेक पदाथर् नॉनव्हजे असल्याने ते टाळून पुढे गेलो. मग इथे जाऊ ितथ े
जाऊ करत करत अधार् तास िनघून गेला. 
 

िहरमोड होऊ नय े म्हणून पुन्हा घरी जाण्याऐवजी सवार्नुमते एका छो�ाशा उपहारगृहात जाण्याचे 
ठरवले. चुटे होते तरी छान उपहारगृह होते. गोल टेबलाभोवती छान खुच्यार् मांडलले्या होत्या. पायी �फ�न 
थकवा आल्याने बसल्यावर बरे वाटले. वेटरने थंडगार पाणी आणून �दले ते िपल ेआिण बरे वाटले. 
 
मी वेटरला हाक मारली. 
 
मी: जरा इकड ेया बरं! 
 
वेटर: काय साहबे? 
 
मी: खायला काय काय आह?े 
 
वेटर: पावभाजी, िमसळपाव, बटाटेवडे, सामोसे, दहीवडे, मेदवूड े... 
 

आणखी त्यान ेबऱ्याच पदाथा�ची नावे सांिगतली. क्जेवान करण्याऐवजी आम्ही नाश्याचेच पदाथर् पोटभर 
खाण्याचे ठरवले आिण सवा�नी िमसळपाववर िश�ामोतर्ब केले आिण मी धान्य झालो! 
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मी: वेटर, पाच िमसळपाव आण 
 
वेटर: आणतो सर थोडा वेळ लागेल 
 

िमसळपाव बनत असतांना जो वास आला त्यात मला काहीतरी आठवले आिण हा वास आधी 
अनुभवल्यासारखा वाटला. त्याने थो�ा वेळाने िमसळ आणून �दली. दोन घास खाल्ल्यानंतर मी वेटरला 
बोलावून घेतले आिण िवचारले, "िमसळची चव कशी खानदशेी वाटते! 
 
वेटर: होय, सर! 
 
मी: या उपाहारगृहाचे मालक कोण आहते? त्यांना बोलावता का? 
 
मालकाला बोलावल्यावर ते आले. 
 
मी: आपण राहणारे कोठले? तुम्हाला यासाठी िवचारले क� िमसळची चव खानदशेी वाटते! 
 
मालक: मी भसुावळचा! आिण माझ्या हाताखालची माणसंही ितकडचीच! 
 
मी: म्हणूनच! कारण मला ही चव ितकडची वाटली, ओळखीची आिण आवडीची वाटली! माझे आयुष्य ितकडचे 
गेले त्यामुळे िमसळची अशी ितखट चव मी ओळखली! 
 

मग मालकाशी भरपूर गप्पा झाल्या. संवादातून कशी आपली माणसे बरोबर जवळ येतात, याची �चीती 
आली. खूप बरे वाटले. हा योगायोग होता. त्या �दवशी जवेणापेक्षा छान िमसळपाववर ताव मारला. मला वाटले 
खरंच ज्ञान���ये सु�ा एखा�ा पदाथार्ची चव ओळखून साक्ष दतेात. तवे्हापासून तो उपहारगृहाचा मालक आमचा 
िम� झाला. जुन्या आठवणी ताज्या झाल्या. जीवनातील काही आठवणी चवीच्या �पात ताज्या होऊन मनाला 
आनंद दऊेन गले्या. 
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आम्ही मैि�णी - अनुष्का मेहरे 
 

'िबनधास्त' नावाचा मराठी मूव्ही आठवतोय का? मी कॉलेजच्या फस्ट इयरला असताना �रलीज झाला 
होता. त्यात एक डायलॉग होता, दोन पु�षांची मै�ी आयुष्यभर �टकते, पण अशी मै�ी मुल�ची �टकत नाही'... 
मग त्यातल्या वैजू आिण मय ूआणाभाका घतेात क� ल�ानंतरही आपण आपली मै�ी �टकवायची... 

 
     माझा स्वभाव तसा एकलक�डा, त्यामळेु माझ्या मैि�णी कमी होत्या. पण ज्या होत्या त्या मा� फार िजवलग 
होत्या. मा� आपले लंगोटीयार असतातच ना, अशी माझी मै�ीण �हेल. आता अशा आणाभाका घ्यायचा �फल्मी 
�कार काही आम्ही केला नव्हता... पण आमची मै�ी �टकली, नव्ह ेतर बहरली. 
 
    एकतर आम्ही शाळेपासूनचे सोबती. मला तर आठवतही नाही क� पिहल्यांदा आम्ही कधी भेटलो ते? दोघीही 
ज्युिनअर केजी पासून एकाच वगार्त... वसईमधल्या आगाशीतील 'कािशदास घलेाभाई' असं भारदस्त नाव 
असलेली आमची शाळा. �हेलबाई शाळेच्या जवळच रहायच्या... इतक्या क� मी चाळपेठ नाक्यावर बसची वाट 
बघत असताना स्वारी घरी जाऊन, कपडे बदलून सायकल व�न �फरायची... मला फार हवेा वाटायचा ितचा 
तेव्हां. वाटायचं, आपल ंघर का जवळ नाही असं?... असो...  तर ितसरीत असतानाची गो�, मला काहीही क�न 
'तीन पायाची शयर्त' अशा िवयडर् नाव असलेल्या एका रेस मध्ये भाग घ्यायचाच होता. एका मैि�णीने मला, 
पडल्यावर गुडघ्यातून वाटीभर र� िनघतं असं सांगून परावृ� करण्याचा �य� केला. पण ऐकेन ती मी कसली? 
मग मी �ेहलला िवचारलं, तर ती हो म्हणाली आिण आम्ही दोघी एकेका पायाला �माल बांधून अश्या धावलो 
म्हणता ना, क� दोघीही पिहल्याच आलो.... क�न दाखवलं!! 
     

सातवीत असताना, आम्ही दोघी जणी एका ब�चवर बसायचो. मा�, अखंड बडबड करत असल्यामुळे 
आमच्या बा�नी माझी उचलबांगडी क�न आमची युती फोडली. त्या�दवशी नमेक� मी शाळेत गेले नव्हते... 
आजच्या सारखे मोबाईल नसल्यामुळे ती �े�कंग न्युज मला दसुऱ्या �दवशी िमळाली... आिण ती सागंताना, अजून 
एका मैि�णीने शेरा मारला, आता �ेहलच्या मनाची िस्थती यावर एक िनबंध िलहायला पािहज.े  

 
  मा� असं असलं तरी आम्ही काही तोपय�त एकमेकांच्या बेस्ट �� ड, � �� ड वगैरे नव्हतो... ितच ंवेगळं 

िव� होतं, माझं वेगळं होतं. आमची मै�ी जास्त बहरली जेव्हा आम्हालंा एकाच कॉलेजात ऍडिमशन िमळाली... 
     

बां�ा ईस्टला, आमचं इंिजनीअ�रंग कॉलेज होतं... १९९९-२००० मधलं बां�ा ईस्ट आिण वेस्ट म्हणजे 
लॉरेल आिण हाड�ची वेगवेगळी �प.ं.. ग्लॅमरस बां�ा वेस्टला गावठी ईस्ट अगदी खेटून होतं... त्यावेळी अजून 
BKCची भुताटक� अवतरली नव्हती. आमच्या ददु�वान ेआमचं कॉलजे नॉन-ग्लॅमरस ईस्टला होतं. खरंतर वयाने 
आम्ही तशा लहानच पण, तेव्हापासून �ेनचा �वास आमचा सु� झाला... आजही इतक� वष� झाली तरी मला 
अजूनही बां�ा- िवरार �ेनच्या वेळा मा� लक्षात आहते.  
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      शाळेत आमच्याबरोबर बऱ्याच मैि�णी होत्या... को-एड शाळा असतानाही मुलाशंी मा� आमची 
मै�ी  नव्हती... आम्ही च� लाजायचो तेव्हा... तेच कॉलेजमध्येही सु� झालं. खरंतर 'कोणीतरी' आह ेयाच  एका 
पॉ�टवर ितथे ऍडिमशन झाली होती. घरच्यांना वाटायचं क� आधार आह ेचला... मा� आम्ही दोघीजणी खरंच 
एकमेकांचा आधार झालो... आमच ेकॉलेज मधले तर इतके �कस्से आहते ना... शेवटपय�त तशा दोघीच रािहलो... 
अजूनही शाळेतले �कत्येकजण चांगल्या संपकार्त आहते मा� कॉलेजमधले कोणीही नाहीत... आिण त्याची गरजही 
वाटत नाही. 
 
    सकाळची आमची ८:२९ची चचर्गेट �ेन असायची... या मॅडम, आठ पासून िवरार स्टेशनवर असायच्या. आिण 
मी धावत पळत ८:२० नतंर यायचे. कधी कधी तर दोघ�नी जीव खावून धावून �ेन पकडली आह.े पण मी 
आल्यािशवाय ती �ेनमध्य ेबसायची नाही. मोबाईल नसताना असा आमचा संवाद कसा चालत असे असा मला 
कधी कधी �� पडतो. ठरलेल्या �ठकाणी आम्ही एकमके�ची वाट बघत बसायचो. बां�ा स्टेशनव�न कॉलेजला 
जायला दोन रस्ते होते. एकूण वीस िमिनटांच्या अंतरावर कॉलेज होतं. मा� गद�च ंवावडं असल्याने शॉटर्कटव�न 
आम्ही कधीही गेलो नाही. वेस्टन एक्स�ेस वे व�न चालत जायचो. मा� कधीही �रक्षा केली नाही. तेव्हां �रके्षचं 
कमीत कमी भाड ं७/८ �पये होतं... आिण तेव्हा ती भलतीच उधळप�ी वाटायची. भा�दरव�न येणाऱ्या दोन 
मुली होत्या. ज्या नेहमेी फस्टर् क्लास मधून यायच्या आिण दोन्ही वेळेला �रके्षने �वास करायच्या... त्यांना बघून 
आम्ही आ�यर् �� करायचो... पण त्यामळेु खरंच एक चांगली सवय लागली... कसलीच त�ार न करता, असेल 
त्या प�रिस्थतीत रहायची. असं नाही, क� घरी काही �ॉब्लेम्स होते... पण पैसे जपून वापरण्याची सवय त्यावयात 
लागण ं ह े फार फार गरजचें असतं. तोच �टनएज संपायचा काळ मुख्यतः तुमचं भिवष्य घडवत असतो. 
�वहाराच्या बाबतीत सु�ा आम्ही फार पट�क्यूलर होतो. अगदी चार आण्याचेही िहशोब केले आहते आम्ही.  
 
    आमचं कॉलेज सकाळी दहा ते पाच असायचं. तेव्हाचं आमचं ल�य असायचं ते म्हणज े५:३५ ची डाऊन 
�ेन पकडणं. जी बां�ा व�न दादरला जायची, आिण पाच िमिनटांनी ितच �ेन दादर- िवरार होऊन परत िवरारला 
जायची. कारण तेव्हा बां�ाला 'बां�ा- िवरार' �ेन पकडणं म्हणज ेपायाच्या चव�ांवर उभं रा�न �वास करणं... 
त्यामुळे आम्ही िजवाच्या करारावर डाऊन �ेन सोडत नसू. एकदाची सीट िमळाल्यावर 'अडीच �पयाचा' वडापाव 
आठव�ातून एक/दोन वेळेला खाणं म्हणजे आमची सव�� चैन.  
 
  आमचं कॉलजे ईस्टला असल्याचा आम्हालंा अगदी जळफळाट व्हायचा. एकदा आम्ही दोघी जणी बां�ा वेस्टच्या 
बाहरे असलेल्या साई��ा नावाच्या रेस्टॉरंटमध्ये गेलो होतो. थोडेसे पैसे होते जवळ. पण ितथे गेलो आिण जास्त 
खायची चटक लागली... आिण आम्ही स�र �पयाचं िबल केलं... तोपय�त आम्ही ितथेच रा�न भाडंी घासण्याचे 
वगैरे जोक केले. मा� िबल आल्यावर आमची गाळण उडाली, दोघ�च्या बॅगेचा कप्पा न कप्पा परत परत तपासून 
झाला. आिण हाताशी येतील तसे एकेक �पया, दोन �पये गोळा क�न स�र �पये वेटरला �दल.े त्यानंतर 
आमच्याकडे मला िवरार स्टेशन व�न घरी जायला �रके्षचे तीन �पये तर ितला घरी जायला पाच �पये एवढेच 
उरले... वेटरने स्प� शब्दात 'कौनसे स्टेशन पे बैठे थे' असं बोलून आमचा अपमानही केला. टोचून बोलण्याचा 
म�ा काही फ� पुणेकरांनी घेतला नाही आह.े.. उगा आम्हां पुणेकरांना नावं नका ठेवू यापढेु... 
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     कॉलेजचं थडर् इयर एक वेगळी जबाबदारी घेऊन आलं. आमचं �ोजेक्ट चालू झालं. त्यासाठी आम्ही 
ने�ळला जायचो. मजा म्हणजे, तेव्हा न�ेळ आता सारखं अफाट मोठं झालं नव्हतं. त्यासाठी आम्हांला नेहमेी 
ने�ळला जावं लागायच.ं ितथे रा�ी अपरा�ी �फरायलाही आम्हांला भीती नाही वाटली. एके �दवशी, �ोजके्टची 
फाईल आम्ही �ेनच्या वरच्या रॅकवर ठेवली आिण आम्ही िवरार आल्यावर उत�न िनघून गेलो. लक्षात आल्यावर 
आम्हांला स्वगर् आठवला... मा� मी लगचे माझ्या मावसभावाला फोन केला. ितच सेम �ेन परत दादर स्टेशनला 
जाणार होती. तो घाईघाईने दादरला आला. आम्ही ज्या �ेनच्या 'डब्यामध्ये' बसलो होतो ितथे तो येऊन 
पोहोचला. दादरला �ेन आल्याबरोबर डब्यातल्या लेडीज 'बायकांच्या' हातापाया पडून त्याने फाईल िमळवली. 
संध्याकाळच्या वेळी खच्चून भरलेल्या लडेीज डब्यात एखा�ा पु�षाने चढणे म्हणजे काय आ��त त्याच्यावर 
�ाची फ� कल्पना करा. Anurag बंटी, आठवतेय का? त्या आमच्या �ोजेक्टच्या िनिम�ाने आमची नागपूरला 
सु�ा वारी झाली. कॉलेजचा काळ खरंच आम्ही जगलो... जबाबदारी िशकवणारा... आमच्या पंखात बळ येण्याचा 
तो काळ होता... 
     

आम्ही बऱ्याच वेळी एकमेकांकडे जायचो. ��ीतकधी रा�ी पण राहायचो. त्यांच्याघरची 'वांगी- 
बटा�ाची' भाजी माझी िवशेष आवडीची. ितची मोठी बिहण, माझी पण बेन झाली. ितचे आई- बाबा मला 
त्यांचीच मुलगी असल्या�माणे वागवायचे. माझ्या घरी सु�ा ितला तशीच �ीटम�ट िमळायची. त्याचंा लडँलाईन 
नंबरसु�ा अजूनही माझ्या लक्षात आह.े ****40 बरोबर ना गं �हेल? आिण तो प्लाझा ला जाऊन बिघतलेला 
'िचमणी पाखरं' आठवतोय का? काय रडलो होतो आपण. काय �दवस होते त.े.. िनरागस... आता बघ ूका, तो 
िचमणी पाखरं परत? 
    

कॉलेज नंतर आमच्या गाठीभेटी कमी झाल्या. फोन व�न कॉन्टॅक्ट व्हायला लागले. दोघी नंतर 
आपापल्या �ापात �स्त झालो. यथावकाश आमची ल�ही झाली... मलुं झाली. मा� ितच्या सासूबा�ब�ल मला 
सांगावसं वाटतं, त्यांचा माझ्यावर फार जीव. त्या मूळच्या कोल्हापूरच्या. एकदा मी �ेहलकडे गलेे होते, तेव्हां 
चिव� अशी कोल्हापूरी िमसळ त्यांनी माझ्यासाठी केली होती. फोनवर सु�ा त्या नेहमेी बोलतात. त्यांना खास 
माझं घर बघायचं होतं. त्यासाठी त्या आमच्या पुण्याच्या घरीसु�ा आल्या होत्या. िनघताना माझ्या नवऱ्याला 
म्हणाल्या, 'रश्मी माझी मुलगी आह.े ितला जपा.'.... खरंच कोण कुठल्या त्या... तर कोण कुठली मी...मैि�णीची 
सासू... दोन- तीन वेळेला भटेले फ�... पण कसे ऋणानबंुध असतात ना? 

 
    आमच्या भेटी आता जास्त होत नसल्या तरी आमची मै�ी ही िनरंतर आह.े.. जसं कॉलजेच्या �दवसांमध्य े
आमच्या घरातल्यांना वाटायचं क� बरोबर 'कोणीतरी' आह ेआज तीच फ��लंग आम्हांला एकमेक�ब�ल वाटते... 
अजूनही!! 
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एक �ी – ि�या भांबुरे 

 
"आई, आज खूप कंटाळा येतोय ग काहीही करण्याचा" असं ल�ाआधी म्हणणारी मुलगी ल�ानंतर 

�कतीही कंटाळा आला, थकवा आला तरीही मन लावून ते काम पूणर् करत असते.सोपा नसतो ितचा हा �वास....  
 

लहानपणीची आई-बाबाची लाडक� परी राणी, राजकन्या मोठी झाल्यावर कुण्या अनोळखी ���च्या 
हातात हात दतेे, जन्मोजन्मीची गाठ बांधते, त्याच्या मनाची राणी होते आिण बदलत जाते एका प�रपुणर् �ी 
मध्ये!! जोपय�त ती लहान असते तोपय�त ितचे आयुष्य एका फुलाच्या कळी�माणे असते. ल� झाल्यानंतर फुलाच्या 
पाकळ्या �माणे ितचे वेगवेगळे नात े फुल ूलागतात. प�ी, सून, आई, विहनी, काकू आिण �कतीतरी! �संगी काही 
झालं तर केिवलपणे रडणारी ती खंबीर व्हायला िशकते, कठीण वेळी मागर् शोधण्याचा �य� करते. ल�ानंतर 
स्वतःचे घर,नाते मागे ठेवून ती नवीन घरात �वेश करते त्यामुळे तडजोड हा नैस�गर्क गुण ितच्यामध्ये असतोच 
असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. नवीन नात्यामध्ये सगळ्यांची मन �जंकून घेण्याची जबाबदारी ही ितची 
असते. जमेल का मला सगळं अशी धाकधूक ितच्या मनात असते. मग हळूहळू नवीन लावलेल्या रोप�ा�माण े
ितच्या आपुलक�ची मुळे सासरच्या घरामध्ये खोलवर �जू लागतात अन् ितच ेस्वतं� असे अिस्तत्व तयार होऊ 
लागते. मग तीसु�ा आपली मतं माडंायला िशकते,चकू-बरोबर गो��ची पारख क�न �� करायला िशकते. 
बऱ्याच वेळा प�रिस्थती अशी येते क� ितला राग येतो ,स्वाभािवक आह ेते मा� त�व्हाही ती राग िनयंि�त क�न 
शांत राहते. नवीन घरच ेरीित-�रवाज, संस्कृती, �तवैकल्ये सगळं कसं समरसून करते. कलह, मतभदे ह ेघरामध्ये 
होतातच मा� त्यातूनही जी ते कुशलतेने हाताळते ती िनि�तच लाडक� होऊन राहते. घर एकसंध ठेवण्यात यश 
आले क� िमळणारे समाधान िनराळेच!  िनसगार्ने मातृत्व बहाल केल्यावर तर ती अजून उजळते, ितच्यातील सु� 
गुण, स्वभावाचा िनराळा पैलू बाहरे येतो. तोपय�त असणारी राणी आता समजदार झाली असते �कंब�ना 
राणीपेक्षा पणूर्वेळेची माता झालेली असते. वयानुसार अनुभवाची िशदोरी वाढत जाते, स्थैयर्ता येत जाते 
.घरातील सगळे नकळत ितच्यावर िवसंबून रा� लागतात. छोटी छोटी कामही मग ितच्यावाचनू अडायला 
लागतात. घरात जणू काही जादचूी कांडी �फरवल्यागत ितचे कायर् सु� असते. कधी नवीन खाण्याचा पदाथर् 
करायचा असो वा कधी घरात नवीन �कारची सजावट करायची असो ती ते करण्यास उत्सुक असते ,तत्पर असते. 
वष� सरत गेली क� घरच्याशंी ती खूप एक�प झालेली असते. संसार�पी मुकुटावर समाधानाचा, सुखाचा िहरा 
िवराजमान झालेला असतो.अन् एके  �दवशी तो सहज म्हणतो, काय आजीबाईसारखी वागतेस ग!!! मग ती 
खुदकन गालातल्या गालात हसते कारण ती आता प�रपणुर् �ी झालेली असते. 
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वृध्दा�म: गरज क� अप�रहायर्ता – नीला पाटणकर 
 
                        वृध्दा�म गरज क� अप�रहायर्ता ? हा एक गहन िवषय आह.ेवृध्दा�म हा वृध्दासाठी शाप क� 
वरदान न म्हणतां ती एक काळाची सोय,गरज कांहीही म्हणू शकता.कांह�ना ती खरोखर िनकडीची गरज 
असते.मुनष्या पासून �ाण्यां पय�त �त्येकालाच आपल ेस्वत:चे असे ��� स्वातं�य हवे असते.जो तो आपापल्या 
परीने जगत असतो.िवचार,वागणे,राहणे यासाठी स्वतं� पेस हवी असते.कालानु�प ते योग्य ही आह.ेपूव� एक� 
कुटंुब पध्दती होती.त्यामुळे एक दोन तरी वयस्कर वृध्द ��� घरात असायची.त्यांचे अनुभव,मत िवचारात 
घेऊन,िशरसावं� मानल ेजायचे.त्याच्या िवषयी आदरयु� दरारा ठेऊन त्यांना मानाने वागवले जायच.ेत्याच्या 
आधाराची घरातील �क्येकाला ज�र वाटायची.त्याचंी सवर् आनंदान ेसेवा शु�ुषा करायचे.त्यात कुणाला वावगे 
वाटायचे नाही.आता िवभ� कुटंुब पध्दतीत त�णांना वेळ नसतो.आपली मत माडंण्याचा आिधकार आपल्याला 
आह ेअसे त्यानंा वाटू लागले आह.ेपूव� वृध्दांच्या अनुभवच्या िशदोरीचा त�ण िपढी वापर क�न घ्यायची.आता 
त�णांना िवचार वेगळ्या मागार्ने मांडण्याची कला म्हणा सामथ्यर् आले आह.ेआत्मसन्मान आत्मसात करण्याची 
�वृ�ी जागी झाली आह.ेअशावेळी �णानुबंध कुठे तरी िवस्मृतीत हरवून गेलेत क� काय अस कधीतरी मनाला 
चाटुन जात. 
               मोबाईल,फोन,इंटरनेट,िवमानसेवा यामुळे जग इतक जवळ आलय.क� आपण अनेक कोसावर 
असलेल्या ���शी बोलूं,व पा� ंशकतो.पण एक� रा�न जे एकमेकांचे �मे लागत,हवंहवंस वाटते ते ओघानचे 
कमी झालय.नकळत दरुावा िनमार्ण झालाय.आस्था,आपलुक� ह ेशब्द कालबा� झाल्यात जमा 
आहते.जे घडतच नाही ितथ ेमनाची ओढ कशी काय वाटणार ? कुठेतरी ते शोधण्याचा �य� मा� न कळत चालूं 
असतो,ते कुणालाच कळत नाही.नवे िवचार,नवी िवचारसरणी,दोन िप�ांतील अंतर वगैरे बोलले जाते  पण 
खरच ह ेअसे आह ेकां? याचा खोलवर िवचार करायला सुध्दा त�णिपढीला वेळ नाही. 
                      जग यांि�क होत चाललयं ,नवे तं�ज्ञान झेप घेऊ लागलेय ही न��च चांगली गो� आह.े 
यातून माणूस दरू कुठे तरी जाऊ लागलाय.नवीन महाग�ा गो��चे आकषर्ण िनमार्ण झालय.यात दोष कुणाचाच 
नाही.ना जुन्या िपठीचा ना न�ा िपढीचा.त�ण व वृध्दांनी समन्वय घडुन आणला तर कांहीच कठीण 
नाही.सामंजशाने �� सोडवणे सुलभ असल तरी या धकाधक�च्या व धावपळीच्या स्पध�च्या जगात 
तो िवचार करायला सुध्दा त�णांना वेळ नाही.याची �कषा�ने खंत वाटते.ह ेमा� िततकेचं खरे आह.ेत�णांची 
जीवाच्या आकांताने ध्येय गाठण्याची मनीषा चालू ंअसते.कायम �टकुन राहण्याची सतत धडपड व मेहनत सु�ं 
असल्यामुळे घराकडे ि� व प�ुष दोघांनांही बघायला वेळ नसतो.त्याचंा द�ृीकोन बदललाय यांत गैर मानावे क� 
नाही हा ज्यांचा त्याचंा �� आह.ेत्यापके्षा �त्येकाने आपले आयुष्य कसे समृध्द क�न जगायचं त्याचे अगोदरच 
िनयोजन करणे �म�ा� होईल. 
                        अशावेळी वृध्दांना वृध्दा�माची िनतातं आवश्यकता असते.कोणती ही नवी संकल्पना अमलात 
यायला वेळ हा लागतोच.ती �जायला समाजाकडून मान्यता िमळायला थोडा कालावधी जातो.जो तो आपापल्या 
�ठकाणावर योग्य असतो.त्यासाठी आपला मागर् सुलभ व्हायला वृध्दानंी चार पावलं पुढे व  
त�णांनी चार पावलं मागे जावे.आिण दोघांचे ही मागर् सुकर करावे.ह ेसांगण ेिजतके सोपे आह ेिततके  
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भाविनक पातळीवर अमलातं आणण ेकठीण आह.ेपरदशेात हा िवचार जोमाने �जलेला आह.ेपरदशेीयांच े
नको ते िवचार व नकोत्या इतर अयोग्य गो��च ेआपण अधंानुकरण करतो.पण ही गो� मान्य करायला मन धजत 
नाही.िजव्हाळा व आपुलक�चे बंध आपल े इतके खोलवर �जलेले असतात क� ते आपल्याला तस क� दते 
नाही.आजी-आजोबांचा जीव नातवंडात अडकलेला असतो.तस म्हटल तर च�बंाजुनी झालेली ती क�डी 
असते.त्यातून मागर् काढण एक �द�च अ◌ाह.ेनातवंडानंा ही आजी-आजोबांची छ�छाया हवी हवीशी 
असते. 
           पूवार्पार आपल्या भारतीयांची चालत आलेली एक� कुटंुब �वस्था संस्कृती व लहानपणा पासून मनावर 
घडलेल ेचागंले संस्कार याला कारणीभतू आहते.आपल्या माणसाला दरू लोटायला मन कबूल नसत भारतीय 
माणूस कुटंुबवत्सल व समाज ि�य आह.ेआता ती कांही अशंी न राहील्याने �� िनमार्ण झालाय. पोटापाण्या साठी 
गावोगाव बदल्या होणे.नोकरी िनिम� व िशक्षणा साठी परदशेागमन होण.ेयामळेु �ेम संबंध दरुावले जाऊ 
लागलेत.जास्त काळ एक� राहील्याने िजव्हाळ्याचे संबंध आपोआप िनमार्ण होतात. 
हीच गो� परदशेी सहज मान्य क�न आचरणात आणतात.कारण त्याचंी संस्कृती व मानिसकता त्याला 
पोषक असते.तरी पण “ वारा येईल तशी पाठ �फरवण े“ ह ेसामोपचाराचे वाटते.” कालाय तस्मैय नम: “ 
हचे बरोबर आह.े 
          दोन िपढीच्या िवचारांच्या तफावतीत वृध्दांनी आपले पुढील आयुष्य आपल्या वैचा�रक िन�ा 
बाळगुन भावनीक न होता योग्य वेळी बाजुला होऊन,आपल्या आवडी-िनवडी,सोयीनुसार जपून,आनंदी 
राहण्याचा �य� करावा.आ�थर्क बळ कमी असेल तर त्याचे सा� गरजेनुसार न��च घ्यावे.वैचा�रक 
पातळ�वर झंुज दते बसण्यापेक्षा ही समृध्द तडजोड केव्हांही बळकट आह.े 
           कांही स्वािभमानी वृध्दांना लादलेले बांडगुळ होऊन ओझे होणे,पसंत नसत. अशावेळी वृध्दा�माची 
योजना रास्त वाटते.व पुढच्या िपढीला स्वातं�य �दल्याच समाधान िमळेल.आिण त्यांना ही स्वातं�याच ��� 
स्वातं� मोकळेपणाने उपभोगता यईेल.या माग ेही एकमेव िवचार व संकल्पना आह.े 
                      आजकाल सरार्स घरटी एक तरी मुल परदशेात स्थाियक झालेल असत.( कांही वेळा 
दोन्ही ही ) जीवनांत दोघा जोडीदारा पैक� कुणी तरी आिध जाणार हा िनसगर् िनयम आह.े तो तर आपण बदलु 
शकत नाही.आयुष्याच्या उतरंडीवर साथीदार जाण्याच द:ुख एकलेपणाच असत.अशावेळी माग े
राहणारा वृध्दत्वाच्या �ाधीसह ह ेकटुसत्य काल्पिनक साखरेत घोळुन पचवत असतो.तरी हरकत नाही, 
अशी मनोधारणा व मनोधैयर् क�ाने ठेवावे लागते.िवचारांची �गल्भता व समतोल ठेऊन, जन �नदंकेडे 
दलुर्क्ष क�न पुढील वाट सुखकर करण्यास वृध्दा�म हा एकमवे मागर् आह.े त्यात गरै काय आह े?फ� 
पुढील दिृ�कोनातून आजारपणा िवषयीच्या सुख सोयी पा�नच पाऊल ठेवण्याच्या िनणर्य घ्यावा.आिण  
आपल उवर्रीत आयुष्य �चतंामु� जगण्याचा �य� केला असे मनाला समजवावे.मानिसकता व िनकड याचा 
ताळमेळ साधनु यावा लागतो.जग काय म्हणेल याचा िवचार करण्यापेक्षा मी काय करतोय ह ेजगाला दाखवून 
�ावे यातच सवा�चे भले आह.ेआपल्याला िहतकर व काय सोयीच ेआिण योग्य आह ेते बघावे.त्यात स्वत: सकट 
सवा�चा आनंद दडलेला आह ेअसे वाटते. 
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|| कथा || 

आगंतुक – सिवता कारंजकर 
शेखर पुन्हा पुन्हा दोन्ही मलुांना कुशीत घेत होता.नीताच्या नजरेला नजर िभडवणे त्याला आज जड जात 
होते.नीताही सकाळपासून भरल्या   डोळ्यांनी कामं करत होती. 
सगळी आवराआवर क�न झाली. 
 
चार वषा�चा सोनू आईजवळ घुटमळत होता.रोजपेक्षा काहीतरी वेगळेपण त्याला जाणवत होत ेआई मध्ये...पण 
कळत नव्हते.त्याचे वयतरी कुठं होतं एवढं? 
 
आठ वषा�च्या मनूला वातावरणातील गाभंीयर् समजल ंहोतं पण न�� काय होणार आह ेयाचा ितला अंदाजही 
येईना आिण आईबाबांना िवचारायचं धाडसही होईना.ती िहरमुसली होती.आईच्या डोळ्यातले अ�ू आिण 
बाबांची हतबलता ितला समजत होती. 
 
संध्याकाळचे साडेसहा वाजले होते.नेहमी दवेासमोर समई लावून शुभकंरोती म्हणण्यासाठी गडबड करणारी आई 
आज कसलीही धावपळ करत का नाही? 
 
असा िवचार मनू करत होती.कसं बरं आईबाबांना मदत करता येईल मला? या ��ावर ते िचमुकलं मन उ�र 
शोधत होते.तवे�ात त्या बालमनात एक िवचार चमकला... 
 
येस्स्स्...बस्..आता मी माझ्या आईबाबांना खूश क� शकते... 
 
मनू उठली..शखेरजवळ गेली हलकेच एक पापी घेतली आिण म्हणाली.. 
 
"बाबा, तुम्ही अिजबात काळजी क� नका..मला नवा �ॉक नको..खाऊ नको आिण कोणतीच पुस्तकंही  नकोत..मी 
शाळेतही नाही जाणार..मी आई सोबत कामाला जाईन आिण  भरपूर पैसे िमळवेन ह.ं.." 
 
मनूचे ह ेबोलणे ऐकून नीताचा संयम संपला .ती ढसढसा रडू लागली. ितचं सांत्वन करण्याइतपतही धैयर् शेखरकडे 
नव्हते. त्याला स्वतःच्या िनिष्�यतेची लाज वाटत होती आिण त्यान ेघेतलेल्या िनणर्याची भीती वाटत होती 
त्यालाच. 
 
पण त्याच्यासमोर पयार्यच उरला नव्हता.त्याच्या एका चुक�च्या िनणर्यामुळे तो स्वतःची आजवरची पुजंी आिण 
वाडविडला�जर्त सगळी इस्टेट गमावून बसला होता... 
 
आिण म्हणूनच त्यान े नीता आिण मुलांसह आज रा�ी आत्महत्या करायचे ठरवले होत.े 
 
नीताचे रडणे संपले..हळूहळू ितला राग अनावर होऊ लागला. 
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ती शेखरवर त�डसुख घेऊ लागली. ितचा आवाज �टपेला पोचला होता.डोळे आग ओकत होते..त�डातून जणू 
आगीच ेलोळ बाहरे पडत होते. 
 
इतक्यात..दारावर टकटक झाली.सु�वातीला दोघानंीही कानाडोळा केला..पण काही क्षणातच टकटक 
वाढली.शखेर चमकला.नीता बडबडू लागली..बघा, असेल कुणीतरी मागतकरी..कुणाकुणाकडून �कती कजर् 
घेतलंय दवे जाणे! बघा...उघडा दार.. 
 
शेखर अत्यंत जड अंतःकरणाने उठला..दार उघडल.ं.दारात एक जख्ख म्हातारी उभी होती.अंगावरचे कपड े
फाटलेल,े मळलेले होते.आिण हातात फ� एक कळकट कापडी िपशवी होती.ती शेखरला न जुमानता घरात 
िशरली . तशी नीता ितच्या अंगावर धावून गेली... 
 
कोण आहात तुम्ही? अशाकशा घरात घुसलात?  
 
 आजी म्हणाली..अगं..मी तुमच्याकडे काही �दवसांसाठी पा�णी म्हणनू आलेय..बाई ग.ं.माझे थोडचे �दवस 
रािहलेत..मला या घरात आसरा �ा..मी तुमचे उपकार िवसरणार नाही ..म्हातारीच्या आवाजात कंप होता. 
ती कुणाच्याही परवानगी वाट न पाहता एका कोप-यात जाऊन पडली. 
 
नीता आणखी भडकली..आम्हाला इथं जगणं मुिश्कल झालंय आिण ही कोण आगंतुक पा�णी? 
 
ितने शेखरकडे पािहलं..तो मनाने कधीचा मेला होता..आता या आगंतुक पा�णीची जगण्यासाठीची धडपड पा�न 
तो गलबलून गेला होता.  त्याच्या केिवलवाण्या चेह-याकडे पा�न नीतालाही कसंनुसं झालं.ती वरमली. 
 
पाण्याचा ताबं्या घेऊन ती आजीजवळ आली.घोटभर पाणी प्यायलावर आजीला तरतरी आली.  
 
"आजी,तू आलीस आमच्याकडे पा�णी...पण बाई गं आमचंच जगणं मुिश्कल झालंय आम्हाला..आम्ही तुला काय 
सांभाळणार. गं?" नीता म्हणाली.. 
 
यावर आजी केिवलवाणी हसली आिण म्हणाली..बाळांनो, मी असं �कती जगणार? पोटच्या पोरांनी संप�ीच्या 
पायी मला संपवायचं कटकारस्थान केलं..त्या नराधमांच्या तावडीतून सुटून मी जीव मुठीत ध�न इथं 
आले..दपुारपासून तुमच्याकडे बघतेय..का कोण जाण.े.असं वाटतंय..आपले काही ऋणानुबंध आहते..म्हणून मग 
िशरले तुमच्या घरात..मला उबदार वाटतंय रे या तमुच्या घर�ात!"  
 
आजी एवढंच कसंबसं बोलली...ितची ताकतच संपली आिण ती ितथचे कलंडली.. ितच्या हातातली ती कळकट 
िपशवी मा�  ितने घ�  पकडून  ठेवली होती  क्षीण अवस्थेत त्या आजीला बघून शेखर आिण नीता क्षणभर आपल े
दःुख िवस�न गेली.होत ंनव्हतं तेवढं दधू नीताने गरम केलं आिण चमच्याने आजीला पाजले.आजी �स� हसली 
आिण चेह-यावर �स�ता समाधान घेऊन लगेचच िनजली.  अित िवचाराने नीताशेखरचा  म�दहूी िशणला 
होताच.घाब�न िन�ादवेीच्या  कुशीत िशरलेल्या मुलांना  जवळ  ओढत ते दोघेही िन�ाधीन  झाले.  
 
दसुरा �दवस  उजाडला..शखेर नीता आता आजीच्या सेवेत म� झाले.आह ेत्या प�रिस्थतीत  आपण आपली आई 
समजून आजीची सेवा क�..ितला बरं क� आिण मग बघू ितच ंकाय करायचं ते..असं  ठरवून ते कामाला लागले.  
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नीताने भाताची गरमागरम  पेज आजीला �दली..कढत पाण्याने ितला अंघोळ  घातली.आपला स्वेटर ितला 
घालायला �दला.ऊब आल्यावर  आजी �ेश �दसू लागली. 
 
असे करत करत आठवडा उलटला.नीता आिण  शेखर आजीच्या सेवेत  दगं होत.ेआजीही छान �ितसाद  दते  होती. 
"आता पुढे काय?" नीताच्या या ��ान े शेखर दचकला..   
 
" मी बोलतो   आजीशी...उ�ा ितला ितची सोय करायला  सांगू आिण.... " 
 
"आिण?..आिण काय?" नीता म्हणाली  . 
 
"आपल्या समोर  आह ेका दसुरा  पयार्य?"....शेखर  नकळत खेकसला ितच्यावर .खरंतर तो आतून पूणर्  खचलेला 
होता..मुलंही दबावाखाली  वावरत  होती.कुणीच कुणाशी काही  बोललं नाही  .. 
 
सूयार्ने  उधळलेली  शतरंगी  �करणं शेखरनीताच्या  घरात िशरली.नीताला जाग आली..ितने 
डोळे  �कल�कले  क�न  पािहलं..शेखर शातं झोपला  होता.  मृत्यूच्या  भयाची  �कंचीत छटासु�ा त्याच्या  चेह-
यावर �दसत नव्हती.ितने मलुांकडे पािहलं..मुल ं बाबांच्या कुशी सुरिक्षत होती आिण  सोनेरी भिवष्याची सोनेरी 
स्व�ं पाहत होती. 
 
नीताने  आजीकडे पािहलं . 
 
आजी शांत  झोपली होती..मंद िस्मत आिण एका अनोख्या  तेजाने आजीचा चेहरा उजळला  होता . 
 
नीताने आजीकड े िनरखून पािहले..आिण एक कळ ितच्या काळजात उठली..नीताने  शेखरला हलवून जागं केलं.. 
 
आजीचा िनष्�ाण  दहे  शांत समईसारखा भासला त्याला. 
 
दोघांनीही अथर्पूणर्  नजरेने एकमेकांकडे पािहले.शेखर उठला..थरथरत्या  हाताने  त्याने आजीची िपशवी 
उघडली.. 
 
त्यात प्लािस्टकच्या  चारपाच िपश�ांमध्ये  अगदी जपनू ठेवलेली काही कागदप� े होती.त्या कागदप�ावर एका 
�िथतयश  वक�ल साहबेांचे नाव आिण फोन नंबर होता.शेखरने त्या नंबरवर फोन क�न 
आजीब�ल  सांिगतले...आिण आजीचा मतृदहे  नातेवाईकांच्या ताब्यात  �ावा अशी िवनंती  केली. 
 
शेखर नीता अतंबार्�  हादरले होते.आठवडाभरापूव� त ेज्या मृत्यूला कवटाळणार  होते तोच मृत्य ू त्यांच्या  घरात 
येऊन त्यांच्या आगंतुक  पा�णीला घऊेन गलेा होता. जीवाचा थरकाप उडाला होता  त्या  दोघांच्या... 
 
अधार् पाऊण तास  उलटला असेल तोच वक�ल महाशय शेखरच्या घरी आल.ेत्यानंी स्वतःची ओळख सांिगतली. 
आजीच ेअंत्यदशर्न  घेतले आिण  शेखरला ते म्हणाले.. 
 
या ल�मीबाई  माझ्या  क्लायंट होत्या..तीन मूलं सुना नातवंडं असा मोठा प�रवार असूनही यांना कोणी 
सांभाळायला तयार नव्हते. गेले काही  �दवस   त्या स्वतं�  एक खोली घेऊन राहत होत्या.या आजीबाई 
करोडोच्या संप�ीच्या मालक�ण आहते..पण मुलांना फ�  संप�ी हवी आह ेआई नको. 
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गेल्याच मिहन्यात त्या माझ्या  ऑ�फस मध्ये  आल्या होत्या आिण  त्यांनी मृत्यू प� क�न घेतले.त्यात 
त्यांनी  असं िलहलंय...माझ्या  शेवटच्या  �दवसात जो मला सांभाळेल तो माझ्या  संप�ीचा वारस असेल.  
 
आिण या त्यांच्या  इच्छेनुसार  ही सगळी  संप�ी  तुमच्या  मालक�ची झाली.." 
 
नीता आिण शखेरचा पुतळा झाला   होता.  
 
त्यांना भानावर आणत वक�लसाहबे म्हणाले..." ह ेघ्या माझं िव्हजीट�ग  काडर्..काही फा◌ॅम्य�िलटीज् पणूर्  करा�ा 
लागतील. .. 
 
"ह ेकसं शक्य  आह े वक�लसाहबे?" 
 
शेखर इतकंच बोलू शकला. 
 
वक�लसाहबे  म्हणाले,आजी तुमच्या कड े आगंतुक  पा�णी  म्हणून  आली आिण तुमच ंआयुष्य  बदलवून गेली.... 
आभार माना... 
 
बघता काय नुसत?े 
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|| किवता िवभाग || 
 

तरीही माझं जीवन सुखाचं होतं – अिवनाश हळबे 
 
माझं घर तसं तीन खोल्यांचच होतं 
आजोबांपासून नातवापय�त भरलेल होतं, 
पोपट, कु�ा, मांजरांनाही म�ु�ार होतं 
घरादाराला कधीही ’लॉक'  नव्हतं.. 
तरीही माझ् जीवन सुखाचं होतं ||१|| 
 
आजोबांच स्थान घरात सव�� होतं 
स्वयंपाकघर आजीच्या ताब्यात होतं, 
पा�ण्यांचे येणे-जाणे िनत्याचच होतं 
आई-बाबांना एकमेकांशी बोलताही येत नव्हतं.. 
तरीही माझं जीवन सुखाचं होतं ||२|| 
 
घरासमोर छोटंसं अंगण होतं 
तुळस, �ाज�ाला ितथे फुलता येत होतं, 
दारात रांगोळी काढणं अिनवार्य होतं 
िविहरीव�न पाणी भरण क�ाचं होतं, 
तरीही माझं जीवन सुखाचं होतं || ३ || 
 
आंघोळीला लाईफ़बॉय साबण असायचा,  
माणसापासून म्हशीपय�त सगळ्यांनाच चालायचा, 
दात घासायला कडु�लंबाचा फ़ाटा लागायचा-  
दगडाने अंग घासणं फ़ारसं सुस� नव्हतं 
तरीही माझं जीवन सुखाचं होतं || ४ ॥ 
 
पायात चप्पल असणं स��च नव्हतं 
हाफपॅट बिनयनवर �फ़रण ंजगन्मान्य होतं 
शाळेसाठी मैलभर चालण्याचं अ�ूप नव्हतं 
मो�ांना सायकलिशवाय दसुरं वाहन नव्हतं.. 
तरीही माझं जीवन सुखाचं होतं || ५ ॥ 
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शाळेत गु�जनां�ती आदर होता 
घोकंप�ीला दसुरा पयार्यच नव्हता, 
पाढे पाठांतराचा आ�ह सवर्� होता 
छडी ह ेिशक्षकाचं लाडकं श� होतं.. 
तरीही माझं जीवन सुखाचं होतं || ६ ॥ 
 
शाळेत गरीब �ीमंत हा भेदभाव नव्हता, 
नादारी सांगण्यात काही संकोच नव्हता, 
वारावर जेऊन  िशकणाराही एक वगर् होता 
कलांना "िभकेचे डोहाळे" असंच नाव होतं, 
तरीही माझं जीवन सुखाचं होतं || ७ ॥ 
 
न�ा कप�ांचा लाभ ल�-मुंजीतच व्हायचा 
पाटाखालच्या इ�ीला पयार्य नसायचा,  
शाळेचा युिनफोमर् थोरल्याकडूनच िमळायचा 
ितन्हीसांजेला घरी परतणं स��च होतं, 
तरीही माझं जीवन सुखाचं होतं || ८ ||  
 
वळचणीत िचमण्यांच्या िप�ा नांदायाच्या 
पोपटांचा थवा झाडावर िवसावायचा, 
कु�ा, मांजर, डुकरानी गाव भरलेला असायचा -  
उंदीर, डास, ढेकुण यांचे सावर्भौम्य राज्य होतं.. 
तरीही माझं जीवन सुखाचं होतं || ९ || 
 
पुस्तकातले �ाणी अचानक रानात �दसायचे 
घाबरगंुडी उडाली तरी ते आपलेच वाटायचे, 
उरलेले �ाणी नंतर पेशवेपाकार्त भेटायचे -  
नॉनवेज खाणं ह ेतर मािहतीच नव्हतं, 
तरीही माझं जीवन सुखाचं होतं || १० || 
 
शाळेत अभ्यासाला खूप महत्व होतं 
नंबरावर बक्षीस/छ�ा यांचं �माण ठरत होतं, 
कॉपी, गाईड, क्लासेसना ितथे स्थानही नव्हतं 
विशल्याने पास होणं मािहतीच नव्हतं, 
तरीही माझं जीवन सुखाचं होतं || ११ || 
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गावची ज�ा  हीच एक करमणूक असायची -  
च�-पाळण्यात �फरण्यात मजा िमळायची,  
बु�ीके बाल, गाठीशेवेची त�डलावणी व्हायची 
िवमानातला फोटो काढणं चमत्का�रक होतं, 
तरीही माझं जीवन सुखाचं होतं || १२ || 
 
गावाबाहरेच जग िहरवागार असायचं 
सगळ्या न�ांचे पाणी स्वच्छच असायचं,  
पावसाळ्यात ढगांनी आकाश भरायचं, 
�दषूण, पयार्वरण वगैरे मािहतीच नव्हतं, 
तरीही माझं जीवन सुखाचं होतं || १३ || 
   
 
�तुतू आ�ापा�ाचा खेळ गल्लीत चालायचा 
��केटच्या मॅचेस चाळीत व्हायच्या, 
बापू नाडकण�, चंद ूबोड�च्या गो�ी रंगायच्या 
डे-नाईट, ट्व�टी- २० चं नावही नव्हतं, 
तरीही माझं जीवन सुखाचं होतं || १४ || 
 
�वास झालाच तर एस्टीनेच व्हायचा 
गचके, ठेचकाळणे याला अंत नसायचा, 
होल्डा◌ॅल सोबत �फरक�चा तांब्याही लागायचा 
लक्झरी, फस्टर्क्लास एसीचं नावही नव्हतं, 
तरीही माझं जीवन सुखाचं होतं || १५ || 
 
�दवाळी खऱ्या अथार्ने �दवाळी होती 
चमनिचडी, पानप�ी, भुईनळ्या यांची रा� होती, 
रंगीत तेल, उटणे, मोती साबणाची ऐश होती 
लाडू, चकल्या, करंज्या यांचे दशर्न वा�षर्कच होतं.. 
तरीही माझं जीवन सुखाचं होतं || १६ || 
 
जुनाट रेिडओतून आकाशवाणी बरसायाची 
िबनाका गीतामालेने बुधवारची रा� सजायची, 
रेडीओ िसलोनने ता�ण्याची ल�त वाढायची 
ताई, नाना हरबा यांच्या इतकच बालो�ान होतं, 
तरीही माझं जीवन सुखाचं होतं || १७ || 
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खाण्याच्या बाबतीत भेदभाव केला जायचा 
दादाच्या ताटात जास्त िशरा पडायचा, 
पानात टाकणाऱ्याच्या पाठीत र�ा बसायचा 
हॉटेलात जाण ंतर पूणर् िनिष� होतं, 
तरीही माझं जीवन सुखाचं होतं || १८ || 
 
मामाच्या गावाला कधी जाण-ंयेण होतं 
�धंगामस्ती करायला ितथं  नॅशनल परिमट होतं, 
िविहरीत पोहायला ितथेच िमळत होतं 
भाऊिबजेला आईच्या ताटात फारस पडत नव्हतं, 
तरीही माझं जीवन सुखाचं होतं || १९ || 
 
घरातले पु�ष कत�सवरते असायच े
बायांना दपुारी झोपणे मािहती नसायचे, 
पोराबाळाना गोडधोड सणावारीच िमळायचं 
�ायव्हसीला ितथे काडीचंही स्थान नव्हतं, 
तरीही माझं जीवन सुखाचं होतं || २० || 
 
पाव्हणे रावळे इ.चा घरात राबता असायचा 
सख्खा, चुलत, मावस असा भेदभाव नसायचा, 
गाववाल्यानाही पं��त सन्मान असायचा 
पं��त �ोक म्हणण ंमा� स��चं होतं, 
तरीही माझं जीवन सुखाचं होतं || २१ ||   
 
आज घराऐवजी लक्झुरीयस फ्लॅट आह े
मोपेड, स्कूटर, मोटारचा सूळसुळाट आह,े  
टीव्हीवर शंभर वािहन्यांचा दणदणाट आह े
फास्टफूड, पा�ार्, ��ंक्स याना सन्मान आह,े 
कौटंुिबक सुसंवादाची मा� वानवा आह े|| २२ || 
 
आज मलुांसाठी महागडी शाळा-कॉलेजेस आहते 
दधू, बूस्ट, का◌ॅम्प्लानचा भरपूर मारा आह,े 
क्लास, गाईड, कॅल्क्यूलेटरची ऐशच ऐश आह े
कपडे, युिनफोमर् ��डासािहत्य हवे िततके आह,े 
बालकांच्या निशबी मा�  पाळणाघर आह े|| २३ || 
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आज पतीला ऑ�फसात मरेस्तोवर काम आह े
सुिशिक्षत प�ीला क�रयरचा ह�ास आह,े 
एक्स्�ा अॅक्टीिवटीजना घरात सन्मान आह े
छंद, संस्कार यांच्यासाठी क्लासेस उपलब्ध आह,े 
आजीआजोबांना मा� वृ�ा�माचा रस्ता मोकळा आह े|| २४ || 
 
आज घरात �चंड आ�थर्क सुब�ा आह े
मागेल ती वस्तू क्षणात हजार होते आह,े 
इन्स्टालम�ट, �ेडीट काडर्चा सूळसुळाट आह े
सध्या बाय वन गेट वनचा जमाना आह.े. 
म्हणून 
 
पैशांवर  समाधान �� िमळण्याची मी वाट पहात आह.े... 
 
पैशांवर  समाधान �� िमळण्याची मी वाट पहात आह.े || २५ || 
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भाव अंतरीचा – छाया पवार 
 
भाव तुझ्या अंतरीचा 
 
कधी जाणला नाही 
 
नजरेतले का�ण्य तुझ्या 
 
कधी उमगलंच नाही II 
 
                             मनात दडवलेले शब्द 
 
                             ओठावर आलेच नाही 
 
                             समोरच्याला जाणण्याचा �य� 
 
                             कधी केलाच नाही II 
 
�दयातील स्पंदने तुझ्या 
 
मनाला सांगू पहातात 
 
मनातल्या गाभार् यातले शब्द 
 
आज मु� होवू इिच्छतात II    
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स्व�ीच्या फुला – योगेश खालकर 
 
फुला माझ्या स्व�ीच्या, 
 
             उमलू नकोस सत्यात, 
 
तुझ्या उमलण्याकडे  सवर्, 
 
             ठेवून आहते लक्ष।। 
 
कधी मारतील डंख, 
 
             कधी घालतील घाव, 
 
सोसणार नाही तुला, 
 
             आता अिधक दःुख।। 
 
म्हणूनच माझ्या फुला, 
 
              उमलू नकोस आता, 
 
वारा गातो गाणी, 
 
              पक्षांची मंजूळ वाणी।। 
 
फसवी आहते बाळा, 
 
              उमलू नकोस फुला।। 
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आई कुठे काय करते ? – िवलास गायकवाड 
 
सोसूनी अस� यातना , 
हास्य चेहऱ्यावरी फुलिवते . 
�ेमाची क�नी उधळण , 
द:ुख आपुले �दयी ठेवते . 
 
संसारासाठी होऊनी पणती, 
सदवै ती तेवत राहते . 
ितिमर जाळूनी िवरहाचा , 
वाट ती सुखाची दावते . 
 
साऱ्यांसाठी जगता जगता अशी ती, 
सवर्स्व आपुलेच िवस�नी जाते. 
स्व�ांना दवूेनी आपुल्या मुठमाती, 
तीच आपुल्या र�ांच ेस्व� होते . 
 
चंदनापरी िझजवूनी आयुष्य , 
ती स्वत:च गंधहीन होते . 
बळ पंखास िमळताच ऊडूनी जाती पाखरे, 
सारे आपुलेच म्हणता म्हणता शेवटी एकटीच ती घर�ात राहते. 
 
साऱ्या सुख द:ुखांचा मांडीत िहशोब, 
आसवांत ती पुरतीच बुडूनु जाते. 
तुटलेली स्व�े कवठाळूनी ऊराशी जीवनास पाहते, 
- - -  तरीही आई कुठे काय करते? 
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सून माझी लाडाची – नीला पाटणकर 
 
सून माझी लाडाची,ग बाई लाडाची 
कधी न मला दखुवायची,  बाई दखुवायची. ॥१॥ 
 
सून माझी �ेमाची,ग बाई �ेमाची 
कधी न मला बोलायची, बाई बोलायची  ॥२॥ 
 
सून माझी क�ाची,ग बाई क�ाची 
कधी न मला काम सांगायची, बाई सांगायची  ॥३॥ 
 
सून माझी सुगरण,ग बाई सुगरण, 
कधी मला पंचप�ा� िखलवायची, बाई िखलवायची ॥४॥ 
 
सून माझी गोडाची,ग बाई गोडाची 
नेहमी माझी स्तुती गायची, बाई गायची.  ॥५॥ 
 
सून माझी हौसीची,ग बाई हौसीची, 
कधी ही माझी हौस पुरवायची, बाई पुरवायची  ॥६॥ 
 
सून माझी िशस्तीची,ग बाई िशस्तीची, 
रोज माझे िशस्तीच ेधडे िगरवायची, बाई िगरवायची  ॥७॥ 
 
सून माझी वळणाची,ग बाई वळणाची, 
नेमेची मला वळण लावायची, बाई लावायची.  ॥८॥ 
 
सून माझी �क�ी छान,ग बाई छानच, 
सदा मला आवडायची, बाई आवडायची. ॥९॥ 
 
सून माझ्या ि�तीची,ग बाई ि�तीची, 
कधी ना माझी व्हायची नावडती, बाई नावडती. ॥१०॥ 
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शोध – मगंल िबरारी 
 
काय आह ेमी माझी मलाच सापडत नाही, 
कशी आह ेमी माझी मलाच कळत नाही. 
�य� नेहमीच होता आदशर् मुलगी होण्याचा, 
 इंतजार अजून आह ेत्या आदशर् �शस्तीप�ाचा. 
 
िव�ाथ� दशेत मान मोडून अभ्यास खूप केला, 
ितन्ही ि�काळ घरकाम होतेच खनपटीला. 
ओल्या मातीला मा� आकार �ा� झाला, 
पण गवसले नाही मी "माझीच मला". 
 
उंबर�ाच ेमाप ओलांडून सॄजनाचा �ारंभ झाला, 
आनंदाने सवर्स्व अ�पर्यले त्या घरकुलाला. 
साित्वकता जपली कुटंुब एक� गंुफण्याला , 
 पण सापडनेा मी त्या नात्यांच्या मेळ्याला? 
 
आईपण िनभावण्यात कधी कुसूर नाही केली, 
संस्कारांच्या िशदोरीची कधी कमी नाही पडली. 
गॄिहणी व आईपण ठरले का पा� कौतुकाला? 
िवचारले �कत्येक �� मी माझ्याच वे�ा मनाला 
 
नात्यांचा तर गंुता �िचतच असेल झाला 
कधी मोठं नाही होऊ �दलं माझ्यातील" मी" ला. 
तरी �� आह ेमनात मोठा आज या घडीला, 
�ाल का कोणी शोधून "माझ्यातल्याच मला"? 
 
सापडले जर मी कळवा न�� मला, 
तुमच्या कसोटीवर पारखून घेईन स्वतःला. 
गुणांचे करीन संवधर्न, दोषांची करीन वजाबाक�, 
तुमच्या मनातील मंगलला  �ित�बंिबत करा क� 
तूमच्या मनातील मंगलला �ित�बंिबत करा क�…… 
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िलखाणाच ेसू� – �दपाली साळेकर / खामकर 
 
मला नाही कळत िलखाणाच ेसू� 
काय ग� अन् काय प� 
लेखणी हातात घेऊन 
मनाला बोचलेले थेट िल�न काढते 
त्यातच मगं राग �षे �ेम िवरह  
सगळं सगळं ओळीतच मांडते 
 
िवचारांचे ड�गर मग  
डोक्यावर नाचत असतात 
िलिहता िलिहता कोऱ्या पानावर  
पडत असतात 
सोसलेल्या त्या वेदना 
उगाच सलत राहतात 
पानांवर मांडताना मा�  
�दयाला टोचतात 
 
रा�ीच्या कातरवेळी सगळ्याच जखमा 
 उघ�ा पडतात 
त्यातूनच मग न�ा न�ा रचना 
उदयाला येतात 
अध� अिधक िवचार स्व�ातच 
िवरघळून जातात 
�दयस्पश� दःुख मा� नेहमी  
आठवणीतच राहतात 
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सुख – भरत उपासनी 

िशणला रे दहे 
िशणले रे मन 
�कती ही परीक्षा 
दवेराया // 
रंजले गांजले 
आयुष्य गंजले 
कशासाठी घेतो 
परीक्षा ही // 
कोण तुझ्यावर 
ठेवील िव�ास 
छळशील जर 
अितरेक� // 
तुझ्या नावाने मी 
बोलतो कुणाशी 
माझाच माझ्याशी 
लपंडाव // 
पुरे झाले आता 
वृथा क�िवणे 
द ेरे सारी सुखे 
जीवनात // 
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|| आरंभच ेलेखक आिण आरंभच्या टीमचा प�रचय || 

अिवनाश ब. हळब,े िशवतीथर्नगर, पणु.े  

मोबाईल: 9011068472  ईमेल: avinash.halbe21@gmail.com 

(लेखक टाटा मोटसर् मधील िनवृ� िडिव्हजनल मॅनेजर असून ते लेखक, �वचनकार, कथाकथन कार, �ाखाते, 
भा�ड स�ाट आहते आिण या सवर् के्ष�ांत त्यांनी अनेक पा�रतोिषके �ा� केली आहते) 

अिभषके ठमके , ड�िबवली 

मोबाईल: 9768650098  ईमेल: abhishek.thamke@gmail.com 

(लेखक साय-फाय िवषयाच ेअभ्यासक आिण ई-पुस्तक �काशक आहते. ते आरंभ च ेसंस्थापक आहते. आिण त्यांनी 
आतापय�त िविवध वतर्मानप�े आिण मराठी वािहन्यांसाठी आिण िच�पटासंाठी कला �दग्दशर्न केले आह.े त्यांच्या 
आतापय�त अि�पु�, मै� जीवांचे, टेरर अॅटॅक अॅट ड�िबवली स्टेशन, पुन्हा न�ाने सु�वात यासारख्या कादबंऱ्या 
�िस� झाल्या आहते.) 

�ी. हमेतं बेटावदकर, जळगावं 

मोबाईल:  9403570268   

(लेखक �रटायडर् SBI कमर्चारी असून वाचन, लेखन आिण िच�कला ह ेत्यांच ेआवडते छंद आहते. ते सकाळ आिण 
लोकमत वतर्मानप� तसेच अनेक �दवाळी अंकांमधून सातत्याने िलखाण करत असतात. तसेच त्यांनी "काळ 
सुखाचा" आिण "माझं काय चुकलं?" ही दोन �िस� पुस्तके िलिहली आहते) 

आिशष अ�ण कल�. 

मोबाईल: 9765262926  ईमेल: ashishkarle101@gmail.com 

(मूळ गाव 32 िशराळा सध्या िशक्षणािनिम� पनवेल राहतात. गेहलोत इिन्स्ट�ूट ऑफ फामर्सी कोपरखैरणे नवी 
मुंबई येथे बी फामर्सी औषधिनमार्णशा� फायनल इयर ला आहते.ई सािहत्य �ित�ाण �कािशततफ�  फामार्िसस्ट 
तुमच्या आरोग्यासाठी या पुस्तकाचे �काशन, आरंभ मध्य ेकायर्कारी संपादक पदावर काम करतात) 
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मीना झाल्टे, औरंगाबाद  

मोबाईल: 9860610547 ईमले: meenazalte@gmail.com    

(या उ�ोिजका असून आरंभ मािसकाच्या मु��त शोधक आहते) 

म�ैयेी पंिडत 

मोबाईल : 7507881587   ई-मेल : ek.koparamanatala@gmail.com 

(�ोडक्शन इंिजनीअर, दीड वषर् �ॉम्प्टन ि�व्ज येथे िडझाईन इंिजिनअर म्हणून कामाचा अनुभव, संपादक म्हणून 
दोन वष� महािव�ालयीन िनयतकािलकासाठी कामाचा पूवार्नुभव, महारा� टाईम्स, पुणे सकाळ इत्यादी 
वृ�प�ांमधून समयोिचत लेखन, "एक कोपरा मनातला..." हा वैयि�क ब्लॉग, तसेच लेखन, वाचन व िच�कलेचा 
(िवशेषतः वारली प��टंगमध्य ेहातखंडा) छंद सध्या आरंभ मध्य ेसह संपादक म्हणतात कायर्रत आहते) 

वदंना म� े 

मोबाईल – 9833343481  ईमेल- vandanamatre3135@gmail.com 

(नवी मुंबई येथे रहातात सध्या नवी मुंबई सािहत्य प�रषदते कायार्िन्वत असून प�काराच्या �वेशाच्या तयारीत 
आह.े  कथा, कादबंरी, नाटक लेखन, सवांद लेखन, �वास वणर्न, का�लेखन, िवडंबनगीत असे सािहत्य िलहण्याची 
आवड असून सािहत्य के्ष�ात अनेक कथा, किवता आिण नाटकाला राज्यस्तरीय , रा�ीय, आंतररा�ीय पुरस्कार 
�ा�. कथासं�ह �काशनाच्या मागार्वर. आपल्या आरंभ मध्य ेमु��त शोधक (�ूफ रीडर) पदावर कायर्रत आहते) 

िव�ास पाटील, �टटवाळा 

मोबाईल: 9765841700  ईमेल: vishwaspatil4@gmail.com  

(ह ेिशक्षक असून आरंभ मािसकाचे मु��त शोधक आहते) 

मजंषुा सोनार, पणु े(ज्योितष �ाज्ञ) 

मोबाईल: 9767676972  ईमेल: sonar.manjusha@gmail.com 

(लेिखका अथर्शा� िवषयाच्या अभ्यासक असून त्या ज्योितष िवषयातील पदवीधारक तसेच अंकशा� �वीण 
आहते) 
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�कशोर बळीराम चलाख, च�ंपरू 

ईमेल: kishor.chalakh@gmail.com  फोन: 9405900987 

वषै्णवी कारंजकर, सातारा 

आईचा ईमेल: karanjkar.savita@gmail.com  

लेिखका Mass communication and journalism च्या िव�ा�थर्नी आहते तसेच आकाशवाणी पुणे, युवावावी 
कायर्�म संचालक असून त्यांनी अनेक नाटकांत काम केले आह.े 

अिजत मठेु, नािशक                                                                           

ईमेल: ajitmuthe@yahoo.com 

(लेखक हौशी �वासी आिण जळगाव शहर महानगरपािलका उपायु� आहते) 

िनिखल शलेार 

मोबाईल: 9987959084 

ईमेल: shelar.nikhil@gmail.com  

अक्षता �दवटे, बगंलोर 

मोबाईल: 7483619155  ईमेल: adivate484@gmail.com 

(लेिखका एका खासगी कंपनीत काम करतात) 

सिवता कारंजकर, सातारा 

मोबाईल: 9922814183  ईमेल: karanjkar.savita@gmail.com  

(लेिखका �िस� िनवे�दका आिण कथा लखेक तसेच पाककला िनपुण आहते. त्यांनी अनेक नाटकांमध्य ेभाग घेतला 
आह.े)  
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िस�शे �भगुावकर पणु े

मोबाईल: 9405952001  ईमेल: siddheshpg@gmail.com 

(लेखक आयटी कंपनीत काम करतात आिण ई-पुस्तक �काशक आहते. बुक स्�क या ऑनलाईन पुस्तक �काशन 
संस्थेचे ते मालक आहते) 

उदय सधुाकर जिडय,े �पपंरी, पणु े

मोबाईल: 9552626496  ईमेल: udayjadiye2006@rediffmail.com 

(लेखक ह े�पंपरी येथील सु�िस� कवी आहते आिण ते खासगी कंपनीत काम करतात) 

सभुाष �क. दशेपाडं े

मोबाईल:  9421576069, 8830770906  

बी. 603, आराध्य टॉवसर्, न्यू पाईपलाईन रोड? 

लोकमान्य �टळक ट�मर्नस जवळ, घाटकोपर पूवर्, मुंबई 400077  

(लेखक गीतेच ेअभ्यासक आहते) 

�काश रामच�ं क्षीरसागर, कुडुर्वाडी 

ईमेल: kshirsagarprakash@gmail.com  

िस�शे दवेधर, गोवा 

मोबाईल: 9420161525  ईमेल: siddhesh.deodhar@gmail.com  

(लेखक खासगी कंपनीत काम करतात आिण ते �िस� �ंगिच�कार आिण कलाकार आहते) 

http://siddheshcreations.blogspot.com/ 

http://ittoons.blogspot.com/ 

 

 

 

mailto:aarambhmasik@gmail.com


पान: 95   आरंभ (माच� ते मे 2020)                                   
                                                               

पान: 95                                अनु�मिणकेवर जा                                            aarambhmasik@gmail.com           
 

डॉ. केतन ह�रभाऊ दागंट   

ईमेल: vdketandangat@gmail.com  

एम.डी. आयुव�द 

मह�ेर िक्लिनक,  तुकाई टेकडी चौक, 

हडपसर, पुणे - 411028 

अक्षर �भ ूदसेाई 

मोबाईल: +1 (408) 881-2287  ईमेल: akshar@akshar.co.in / akshar100@gmail.com  

(लेखक कॅिलफो�नर्यात खासगी कंपनीत काम करतात. त्यांनी IIT मुंबईत M. Tech. केले आह.े) 

http://akshar100.wordpress.com/ 

स�रता सावतं भोसल े

ईमेल: saritasawant27@gmail.com 

िनिमष सोनार, पणु े

मोबाईल: 8805042502  ईमेल: sonar.nimish@gmail.com 

(लेखक B.E. (Etc), PMP, ITIL, ISO27K  certified आहते. ते एका खासगी कंपनीत काम करत असून िलखाण, 
वाचन, िच�कला आिण �ंगिच� ेहा त्यांचा छंद असून आतापय�त त्यांच्या अनेक लघुकथा आिण तीन कादबंऱ्या 
िव�रचनेच ेअज्ञात भिवष्य, वलय, जलजीवा या कादबंऱ्या �िस� झाल्या आहते. ते सध्या आरंभ च ेसंपादक आिण 
मजकूर आयोजक आहते) 

मयरुी िवजय घाग 

ईमेल: ghagmayuri2000@gmail.com  

सुवणार् काबंळे / कसब े 

मोबाईल. 9960354673  ईमेल: suvrnakamble474@gmail.com 

�म न.25 सेक्टर.12 साई ओमकार सोसायटी, कलंबोली  
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िवलास गायकवाड, लातूर 

मोबाईल: 8605026835 ई मेल: vilasdgaik668@gmail.com 

 (ऑन लाईन स्पध�त जवळपास 70 पा�रतोषके िमळाली आहते.जगातल्या  सवार्त मो�ा का� सं�हात "अिस्थर 
जगात"  या किवतेचा समावेश .का�सं�हाच े"कोिहनूर"  नांव असून त्याच े�काशन पुणे येथ ेझाले होते. अनेक 
सामािजक लेख दिैनक पुण्यनगरी मध्ये �कािशत झाले आहते.िव�ोही आिण बंडखोरी  �हदंी आिण मराठी 
का�लेखन) 

भरत राधाकृष्ण  उपासनी 

मोबाईल 8055852978   ई मेल:br1957u@gmail.com 

(लेखक किव  मु�  प�कार िशक्षण : एम ए बी एड ( मराठी ) 

प�रचय : नािशक  आकाशवाणीच े लोकि�य  लेखक .नािशक  आकाशवाणी    व�न  �सा�रत  झालेल्या  घरकुल, 
क�तर्नरंग ,नािशकचा  मं�दर  वारसा  �ा  मािलका  िवशेष  �माणात  गाजल्या.काही वृ�प�ात नोकरी.लेखन 
किवता  ना�  क�तर्न  वाचन लेखन धमर्  अध्यात्म  तत्वज्ञान  संस्कार  वारसा आई  वडील  मातुल आजोबा  आजी 
�ांच्या कडून िमळाला.) 

सलुक्षणा वऱ्हाडकर 

(एमए (राज्यशा�) कायदा, एमबीए (एसएचआरएम) िवजेते िव�ापीठ.शंघाईच्या ट�जी िव�ापीठातून 
मँडा�रनमध्य े१ वषर् पदवी.कायर्शाळांमध्ये आिण भाषणातून भारतीय पौरािणक कथा, पाककृती आिण सामािजक 
िविवधता याब�ल �ाख्याने दतेात.�ॉस सांस्कृितक समाजशा� ह ेयांच ेआवडते िवषय आह.ेइंिडयन शॅलोट्सचा 
मालक.) 

रोहन केदारे 

ईमेल: vickair2011@gmail.com  

प�ा:  CGS कॉलनी ,  

सेक्टर - A/93 BLG - 05  

भांडूप ईस्ट, मुबंई-42 
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जईुली अिततकर 

मोबाईल: 8655778845  ईमेल: juilyatitkar@yahoo.in 

301, �ी �र�ी िस�ी धाम, प्लॉट नं – 210/217,  

सेक्टर नं – 10, नवीन पनवेल. 

अिसस्टंट टीचर, न्यू इंिग्लश स्कूल, कळंबोली 

त्या आधी ACTREC मध्य ेकाम केले 

योगशे रामनाथ खालकर 

पंचवटी -  नािशक 

मोबाईल: 7498400485  ईमेल: ykhalkar@gmail.com 

नीला पाटणकर, िशकागो 

अमे�रका 

मोबाईल +1(847) 8403286   ईमेल: patankarneela@gmail.com 

�ा. िवलास गायकवाड, लातरू  

मोबाईल: 8605026835  ईमेल: vilasdgaik668@gmail.com 

स्व�ील �काश धन े

वैजापूर (औरंगाबाद) 

ईमेल: swapnildhane1@gmail.com  

रा�ल दव,े कॅिलफो�नर्या 

मोबाईल: +1-734-720-2744   

(लेखक खासगी कंपनीत असून ते सध्या  कॅिलफो�नर्या येथे राहतात.  ते  कॅलगरी (कॅनडा) येथे स्थाियक आहते) 
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शरण्या िगरजापरेु  

(वय ११, जैन बांिथया इंिग्लश मेिडयम स्कूल, �चंचवड) 

वडील ईमेल: nileshgirjapure@gmail.com 

अमतृा देसडार् 

(लेिखका पुण ेयेथे रहातात व आयएलएस लॉ कॉलेज येथ ेिशक्षण पूणर् केले आह ेव डॉ बाबासाहबे आंबेडकर संशोधन 
व �िशक्षण संस्था येथ ेकायर्रत आहते. 

िम�लदं कोलटकर 
मोबाईल  8197241934  ई मेल: milind.kolatkar@gmail.com 
 (जन्म: 1970 (वालचंदनगर). B.Sc., M.Sc. (संख्याशा�): पुणे िव�ापीठ. १९९३ पासून बंगळुरात वास्त�. 
‘भारतीय िवज्ञान संस्था’ (Indian Institute of Science) येथे उत्�ांती अभ्यासकाकडे  नोकरी करताना वाचनाची 
जोपासलेली आवड आज साडेआठशे�न अिधक पुस्तक सं�हात परावत�त. भारतीय शा�ीय संगीताची, मराठी 
उपशा�ीय संगीत, िच�पट यांची आवड.) 
 

�करण �ीकातं दिहवदकर, पणु े 

मोबाईल:  07757025122  ई-मेल: kirand.personal@gmail.com 

(िशक्षण M.C.M, M.B.A(IT)    आह.े मी TCS, पुणे या कंपनीमध्ये IT Departmentला मॅनजेर या पदावर 
कायर्रत आह.े मला संिगत, गायन, लेखन, वाचन, फोटो�ाफ� आिण िच�पट या माध्यमाची िवशेष आवड आह.े 
िलखाणात लघुकथा, िच�पट, �ट. व्ही. मािलका या वरील प�रक्षण िलहीण्याची आवड आह.े भावस्पश� 
�ि�िच�च ेलेखन आिण संकलन क�न भिवष्यात एक छोटया पुस्तकाच्या स्व�पात िन�मर्ती करण्याचा मानस 
आह.े धन्यवाद.) 

िनिखल शलेार 

मोबाईल: 9987959084  ई मेल shelar.nikhil@gmail.com 

(लेखकांचे पद�ु�र िशक्षण पूणर् झाले असून िसवूड्स नवी  मुंबई येथे राहतात व स्टॉक अँड िसक्यु�रटीज या 
कंपनीत नोकरी करततात) 
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मगंल र�ाकर िबरारी 

मोबाईल:  9665291900  ई मेल: mangal.birari@gmail.com 

बी.ए ( स्पेशल -राज्यशा�) 

गॄिहणी . �पंपळे सौदागर. पुणे 

योगशे रामनाथ खालकर 

ई मेल: ykhalkar@gmail.com 

(नािशक येथ ेराहतात, ते पेशाने एक िव�ुत अिभयतंा आह.े िलखाण, वाचन तसेच भाषण करणे ह े
त्यांच े छंद आहते. समाजपयोगी कायर्�मात पुढाकार घेण े त्यांची िवशेष आवड आह.े लेखणीतून 
मनातील भावनांना तसेच सामािजक ��ांना वाचा फोडण्यासाठी �य� नेहमी कायर्रत असतात) 

नाव - �दपाली िशरीष खामकर 

मोबाईल नं. 9930036081  ई मेल - khamkardips88@gmail.com 

(िशक्षण - M.Com राहण्याच े�ठकाण - हडपसर पुणे सध्या बँकेत कायर्रत असून किवता िलिहण्याचा छंद वेळ 
काढून जोपासतात.) 

नवनीत सोनार 

मोबाईल  9421974648 

(लेखक पुणे येथे राहतात व िनवृ� िशक्षक आहते) 

नाव:सौ ि�या गौरव भांबरेु  

priyanikum@gmail.com  

तळेगाव दाभाडे पुणे  

छाया पवार 

(लेिखका नािशक येथे राहतात) 
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अनषु्का महेरे 

(लेिखका पुणे येथे राहतात) 

मयरुी िवजय घाग 

फोन नंबर : 9890941051  ई मेल:ghagmayuri2000@gmail.com 
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