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सपंादकीय 

नमस्कार वािक मंडळी! आरंभिा सप्टेंबर अंक आपल्या हाती देताना मिा खूप आनंद होत आह.े ह ेआरंभिे 

दसुरे वषय असून हा सुरुवातीपासूनिा एकूि १२ वा अंक आह.े आपल्या सवाांना माणहती आहेि की आरंभ ह े

एक ऑनिाइन त्रैमाणसक असून वषायतून िार वेळा प्रकाणित होते आणि गुगि प्िे स्टोअरवर मोफत उपिब्ध 

असते तसेि या अंकािी पीडीएफ आवृत्तीसुद्धा णनघते आणि तीसुद्धा मोफत उपिब्ध असते. यात णिणहिारे 

प्रणसद्ध तसेि नवोक्नदत िेखक कोितेही मानधन न घेता णिखाि करत असतात. संपूिय आरंभ टीम एक 

सामाणजक बांणधिकी म्हिून, मराठी भाषेिी सेवा करावी म्हिून तसेि नवोक्नदत िेखकांना णिणहण्यासाठी 

व्यासपीठ णमळावे म्हिून हा अंक िािवत आह.े णविेष म्हिजे क्नदवसेंक्नदवस िेखक आणि वािकांिा आरंभिा 

भरघोस प्रणतसाद िाभतो आहे, ही खूप आनंदािी गोष्ट आह!े 

 

गेल्या काही मणहन्यातीि महत्त्वाच्या घडामोडींिा आढावा घ्यायिे झािे तर, जुिै आणि ऑगस्ट 

मणहन्यामध्ये महाराष्ट्रात आिेल्या महापुरामुळे अनेक जि बेघर झािे तसेि जीणवत आणि णवत्तहानी झािी. 

आरंभ टीममधीि प्रत्येकाने आपापल्या परीने पूरग्रस्तांना मदत केिी आणि सामाणजक बांणधिकी जपिी 

यािा मिा आनंद वाटतो. तसेि जम्मू-काश्मीरमधीि किम 370 रद्द झािे आणि िडाख ह ेवेगळे राज्य 

झािे. त्यािे दरूगामी पररिाम हळूहळू क्नदसायिा िागतीि. तसेि भारताने वल्डयकप गमाविा यािे सच्चा 

क्रीडा रणसकांना दुुःख झािे असेि पि ज्याच्या अंगी णखिाडू वृत्ती आह ेअिा प्रेक्षकांनी आणि क्रीडाप्रेमींनी हा 

पराभव णखिाडूवृत्तीने नक्कीि घेतिा असेि. आगामी T20 वल्डय कप साठी आरंभ टीम कडून टीम इंणडयािा 

िुभेच्छा! फक्त क्नक्रकेटि नाही तर इतर क्रीडा प्रकारात भारतािे प्रणतणनणधत्व करिाऱ्या सगळ्या खेळाडंूना 

आराम टीम तफे हार्दयक िुभेच्छा! नुकतेि पी. व्ही. पसंधू ने जागणतक बॅडपमंटन स्पधेिे णवजेतेपद पटकाविे. 

णित्रपट के्षत्रात नवनवीन बदि होत आहेत सामाणजक, राजकीय, कायदा, कॉपोरेट क्षेत्रात नवनवीन बदिािे 

वारे वाहत आहेत. कोिताही बदि असो त्याबद्दि सुरुवातीिा भीती आणि णवरोध होति असतो. पि त्यािे 

बरे वाईट पररिाम अनुभवायिा भरपूर काळ जाऊ द्यावा िागतो. असो. कोितेही णनयतकाणिक, 

वतयमानपत्र आणि पुस्तक असो ककंवा मग टीव्ही माणिका, णित्रपट असो त्यात सद्यणस्थतीतीि 

समाजजीवनािे प्रणतपबंब उमटत असते. आरंभमध्ये सुद्धा आपिास ह ेक्नदसेिि पि त्याि सोबत आपि 

णनखळ साणहत्यािा आनंद सुद्धा घेत असतो म्हिजे कथा कणवता आणि किा यांनाही आपि बरोबरीने स्थान 

क्नदिे आह.े सध्या णवनोदी णिखाि करिारे खूप कमी आहेत, तेव्हा पुढीि अंकासाठी णवनोदी णिखाि 

करिाऱ्या िेखकांनी पुढे यावे अिी िेखकांकडून आरंभ टीमिी अपेक्षा आहे. ििा तर मग हा अंक वािनािा 

आनंद घ्या आणि पुन्हा भेटूया णडसेंबर मणहन्यात म्हिजेि या वषीच्या िेवटच्या अंकात! तोपयांत णिणहते व्हा 

आणि णिखािातून वैिाररक बदि घडवा. 

 

- संपादक 
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|| िखे णवभाग || 

नऊवारी साडी – णिल्पा कोटणगरे,  पिु े

: 9404241270 / 9370061478 

(पारंपाररक वेिभूषा या िेख माणिकेतीि हा पणहिा भाग आह)े 

 

नऊवारी साडी म्हटिे की आपल्यासमोर महाराष्ट्रीयन पारंपररक घरंदाज स्त्री उभी राहते.   

 

पणहल्यांदा महाराष्ट्रात नऊवारी साडी नेसिी जात अस.े  त्यामध्ये वेगवगेळे प्रकार असायिे जस,े  ब्राह्मिी,  

पेिवाई,  कोळी,  िाविी इत्यादी.  साडीिा प्रत्येक प्रकार कामाच्या स्वरूपानुसार नेसिा जायिा.  नऊवारी 

नेसून घोड्ावर बसून यदु्ध सदु्धा िढिी जायिी.  

 

पि आता सदु्धा िहान मुिींपासून सवय वयोगटामध्ये नऊवारी साडीिी आवड आह.े  रेडीमेड नऊवारी साडी 

नेसायिा सहज सोपी आह.े  सिवार प्रमाि ेझटपट नेसू िकतो.  यामध्य ेपारंपररक आणि आधुणनकतेिा संगम 

आह,े  त्यामुळे ती फॅिनमध्ये आह.े  

 

सांस्कृणतक काययक्रम,  िग्नकायय,  तसेि गिपती,  क्नदवाळी,  दसरा यासारख्या सिांना आता रेडीमेड नऊवारी 

साडी वापरिी जाते.  

 

तरुि णपढीमध्ये फॅिन रेंड बदिताना क्नदसतात.  गेल्या काही वषाांमध्ये नऊवरीिे पारंपररक व आधुणनक अस े

फॅिनेबि रेंडी रूप आपल्यासमोर आि ेआह.े  कॉिेजिे स्नेहसमंेिन,  फॅन्सी ड्रेस स्पधाय,  सोसायट्ांमधीि सि 

समारंभासाठी ककंवा ऑक्नफसमधीि संस्कृणतक काययक्रम याणनणमत्त रेडीमडे नऊवारी साडी नेसण्यािी फॅिन 

आिेिी आह.े  

 

या रेडीमेड नऊवारी साड्ा अनेक पारंपररक आणि फॅिनेबि प्रकारात उपिब्ध आहते: जस ेब्राह्मिी नऊवारी 

साडी,  पेिवाई साडी,  णजजाऊ साडी,  मस्तानी साडी,  िाही मस्तानी साडी,  राज नंक्नदनी साडी इत्यादी अिा 

फॅिनेबि प्रकरिांमुळे स्त्री अणतिय सुंदर घरंदाज नटखट तसेि करारी क्नदसते.  अिी ही नऊवारी साडी 

आमच्याकडे सवय प्रकारात उपिब्ध आह ेत्यािबरोबर गौरीसाठी नऊवारी साडी णिवून णमळते.  

 

आरंभच्या या अंकातीि मुखपृष्ठावर नेसििेी नऊवारी साडी आणि वेिभषूा ही आम्ही बनविेिी आह.े  त्यािा 

मुखपृष्ठावर स्थान क्नदल्याने आरंभ टीमिी मी िति: आभारी आह.े या सभंायतीि आिखी काही फोटो िेवटच्या 

पानावर बघा. 
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यरुोपायन – ररता जोहरापरूकर  

 rita.joharapurkar@gmail.com 

 

युरोपायन: भाग १ - आदमी मुसाक्नफर ह ै

 

युरोप प्रवासाच्या णनमीत्ताने बऱ्याि जिांिी संपकय  आिा.  त्यामुळे संवाद साधिा गेिा आणि अनेकांिी मैत्रीिी 

नाळ जोडल्या गेिी.  मािूस हा प्रेमािा,  सहवासािा भुकेिा असतो.  ह्या संपूिय प्रवासादरम्यान सवाांनी 

ऐकमेकांना क्नदिेि प्रेम,  साहियय हवहवस ंवाटिारं होति,  णिवाय अनेक अंगांनी णिकविांर देखीि होतं ह े

मनापासून सांगावस वाटतं.  नंदाताईकडून िांतपिे व ठामपि ेआपिा मदु्दा कसा पटवून द्यावा,  तर मीिनकडून 

कुिािाही न दखुावता कसे हडँि करावे ह ेणिकि.े  तर न कंटाळता वायफायसाठी मदत करिाऱ्या णवद्यािी व 

पायिमुळे मी घरच्यांिी बोिू िकि े व मुिगी नसल्यािी उिीव भासिी नाही.  अिाि थायिंड टूरमध े

भेटिेल्या मंजीरी,  जाज्वल्या,  अपिाय यांिी आठवि झािी.  मंजीरी तर रोज सकाळी णनत्य तीिा काव्यािा 

झरा घेऊन भेटत.े  तसिे नावाप्रमािेि णििवंत िेणखका,  प्रत्येकािी टर उडवून णनखळ हास्यािी कारंजी 

उडविाऱ्या क्नदपािी व अणश्वनी ह्या बणहिी,  मतै्रीि,  बहीि,  निंद,  वणहनी अिा अनेक नात्यांिा संगम होऊन 

आिेल्या देसाईताई,  तीन णपढ्ांिा एकत्र कुटंुबािा आदिय असिारी तांडेि फँमीिी तर वयाच्या पंच्चाहत्तरीतही 

पीकल्या पानािा देठ ही कसा णहरवागार ठेवता येतो ह ेप्रतीभा आजीकड ेबघून कळि.े   

 

प्रथम मिा वाटि ंहोत की युरोप टूर म्हिजे सगळ्या हाय फाय संस्कृतीवाल्या असतीि.  आपि ेकसे होिार? 

पि सरुवातीिा सगळ्या आनंदी आणि कुठिीि समस्या नसिाऱ्या वाटत असल्या तरी प्रत्येकीच्या आयुष्यािा 

एक दखुा:िी क्नकनार होती.  ह ेत्या जसजिा स्वतुःिा उिगडत गेल्या तेव्हा समजिं.  

 

कुिािे जोडीदार अिानक अध्यायवरि डाव सोडून गेिे होते,  तर कुिी पसंगि,  तर काहीजिी अगदी िून्यातून 

उभ्या राणहल्या होत्या.  अिा सवय सामान्यि तरी आपापल्या क्षते्रात स्वकतुयत्वाने असामान्यि होत्या.  जीवनािा 

बोध होण्यास या छोट्ा छोट्ा गोष्टी कारिीभूत ठरतात.  तरीही त्या हरविेल्या स्वरांसाठी मनात एक हळवा 

कोपरा ठेवून काही क्नदवसांसाठी ते सगळं णवसरून नव ेगीत गाण्यासाठी आल्या होत्या.  खरिं एकदम कुिाबद्दि 

िगेि मत ठरव ूनय ेयािा धडा मी णिकिे.  अिा क्नकतीतरी आठविींिा एक कप्पा मी मनात जपून ठेविाय.  

त्यामुळे हव्या तेव्हा मारता येतात दरू गेिले्यांिी गप्पा.   

िेवटी काय. आदमी मसुाकफंर ह,ै आता ह ैजाता ह,ै आते जाते रस्ते में यादे छोड जाता ह।ै 

क्नदि भिू जाता ह ैजब क्नकसीको, वो भिूकर भी याद आता ह.ै  तूतय अिणवदा! 
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युरोपायन: भाग २- िेतकरी आम्ही आणि ते 

  

युरोप बघताना रस्त्यात णित्रात रेखाटल्याप्रमाि ेअनेक आखीव रेखीव ितेी बघण्यात आल्या.  ितेीिी आवड 

असल्याने णमळेि तेवढी तीथल्या िेतीिी व िेतकऱ्यांिी माणहती घेतिी तेव्हा अनेक गोष्टी कळल्या.   प्रथम 

तेथीि सरकार जमीन क्नकती व किी आह ेयािी पाहिी करत.े  मग त्यानुसार त्या जमीनीिा अनुकूि असे णबयाि े

देते.  त्याि बरोबर पेरिीपासून तर पीक येईपयांत िेतकऱ्यांना िेताति राहि ेबंधनकारक आह.े  त्यामुळे प्रत्येक 

िेतात टुमदार घरे आहते.  यािा फायदा असा होतो की िोवीस तास फक्त िेतीकडेि िक्ष क्नदल्यामुळे व 

यांणत्रकीकरिामुळे िेतीिा व पीकािा दजाय उत्तम राहतो.  िोर णििटे,  जंगिी श्वापदापासून पीकािे सरंक्षि 

होते.  पीक तयार झाि ेकी सरकारिी मािस ेत्यािी पाहिी करतात व त्याच्या दजायनुसार त्यांना भाव देतात.  

इतका सरळ साधा पारदियक मामिा! थोडलयात एखाद्या उद्योगपतीएवढाि मान िेतकऱ्यांना असतो! 

     

पिूपािनातही त्यांिी णिस्त,  स्वच्छता वाखािण्याजोगी आह.े  प्रत्येक िेतकऱ्यािा एक नंबर क्नदिा जातो,  तो 

त्याने जनावरांच्या गळ्यात अथवा कानाच्या पाळीजवळ िावायिा असतो.  त्यांना ठरवून क्नदिेल्या पररसराति 

जनावरे िरतात.  याव्यणतररक्त जर जनावरे रस्त्यावर आिी वा मोकाट सुटििेी क्नदसिी तर सरकार त्या 

जनावरांिा नंबर बघून त्या िेतकऱ्यांना जबरदस्त दंड ठोठावते.  त्यामुळे कुठेही रस्त्यावर मोकाट जनावरे वा 

त्यांिे मिमूत्र पडिेि ेक्नदसत नाही.  

 

 या उिट आम्ही! आरामात उठिार,  िूळ भरिार,  िहा होईपयांत िेजारी गावगप्पा,  मग नाष्टापािी,  

बीडीतंबाखू करून आरामात दहावाजेपयांत िेतात जािार (अपवाद वगळून) मग  

पाि वाजि ेकी घरी परतिार.  त्यात पारंपाररक पद्धतीमुळे व अज्ञानामुळे यांणत्रकीकरिािा अभाव आणि 

आििे तरी अनेक छोट्ा छोट्ा तुकड्ात णवखुरििेी िेती,  सहकाऱ्यािा अभाव,  धुऱ्यांिे,  भाऊबंदकीिे 

वाद! यामुळे न परवडिारा खिय,  वेळ वाया जािे! िेतात वास्तव्य नसल्याने िेतीसाठी वेळ कमी,  तसेि िोर 

णििटे व जनावरांमुळ मािािे होिारे नुकसान.  ह ेणिणहत असतांनाि गावाकडून मािसािा फोन आिा की 

िेतातीि वायर,  पाईप िोरीिा गेिा.  मागीि वषी णवणहरीतीि मोटर िोरी गेिी.  तसेि आधुणनक तंत्रज्ञान 

व प्रणिक्षि यांच्या  अभावामुळे मािािा णनकृष्ट दजाय! तरीही सवय मदत सरकारनेि करावी ही अपके्षा!! 

 

पाळीव प्राण्यांच्या बाबतीतही णनष्काळजीपिा तर णविारता सोय नाही. ‘सब भूमी गोपािकी’ या उक्तीप्रमाि े

िोफेर मोकाट सोडििेी अस्वच्छ जनावरे.  अथायत काही थोडेसे अपवाद असतात.  काही प्रमािात पणिम 

महाराष्ट्र व केरळकडे सुधाररत िेती व िेताति राहिारे िेतकरी क्नदसतात.  पि स्वतुःिा दषु्काळी म्हिविाऱ्या 

णवदभायत अजून ही मानणसकता रुजिी नाही.  पि मिा खात्री नाही तर णवश्वास आह ेकी आपिा िेतकरी 
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गावातीि त्या अस्वच्छ,  दहा बाय दहाच्या कोंदट,  अधंाऱ्या खोिीत न राहता िेतीति राणहिा तर नक्कीि 

त्याच्या उत्पनात व आरोग्यातही फरक पडेि.  अस्मानी संकटे तर सगळीकडेि आहिे पि इस्रायिने त्यावर 

मात केिीि की! गरज आह ेफक्त णनधायरािी! िवेटी आपल्याि घरातीि एखादी व्यक्ती िुकत असेि तर तो कुठे 

िुकत आह ेह ेदाखवून त्यािा योग्य मागय दाखविे व ‘बुडती ह ेजन न देख ेडोळा' 

हाि णिणहण्यािा हतूे! कुिी गैरसमज करू नये!  ओम ्िांती.  

 

युरोपायन: भाग ३ - तारीफ करु लया उसकी? 

  

युरोपमधीि िलझरी बसमधून प्रवास करत असतांना बसिा प्रवास इतका आनंददायी व आरामिीर असू िकतो 

यािी मी स्वप्नातही कल्पना केिी नव्हती.  असे वाटायिे कारि ही तसेि होते कारि दर मणहण्यािा मी 

आपल्याकडीि िलझरीने प्रवास करत ेतेव्हा दसुऱ्या क्नदविी हाडे पार णखळणखळी झािी असतात.  

 

पि िंडन ते इटिीपयांत ह्या संपूिय प्रवासात िंभरच्या स्पीडने बस धावत असतांनाही णवमानात बसल्या सारख े

वाटत होते.  कुठे हिेकाव ेनाही की उसळि ेनाही.  अंगी फोटोग्राक्नफि ेकौिल्य नसूनही धावत्या बसमधूनही 

काढिेि ेफोटो इतके सुंदर आिे ते त्या बसच्या रिनेमुळेि.  पारदियक स्वच्छ कािेच्या णखडलया त्यामुळे बाहरेिे 

संपूिय दशृ्य क्नदसते.  

 

आपल्याकड ेजेवढे मागे बसू तेवढा त्रास जास्त.  पि इथे उिटेि! एकतर कुठेही बसा सारखाि क्नफि येतो.  मागे 

तर जास्त मजा येते.  कारि मागीि सीट थोडी उंि असते.  त्यामुळे समोरिे व डाव्या,  उजव्या अिा दोन्ही 

बाजूिे णनसगय सौंदयय मनसोक्त न्याहाळता येते.  णनजीव वस्तूपि तुमच्यािी बोित असतात.  आपल्यािाि 

त्यांना वािता आि ंपाणहजे! 

 म्हिूनि जेव्हा िेवटिे तीने इटिीच्या णवमानतळा जवळ सोडिे तेव्हा मी गेटच्या आत जाईपयांत ‘कन्या 

सासूरासी जाये, मागे परतोनी पाह’े ह्या भावनेने तीच्याकड ेपाहता पाहता मनात म्हित होते: ‘ तारीफ करु 

लया उसकी,  जीसन ेतुम्ह ेबनाया ' अिणवदा.  

 

युरोपायन: भाग ४ - देिाणभमानी लिारा 

  

िंडनच्या प्रणसद्ध स्थळािंी माणहती’अवघ ेपाऊि िे’वयोमान असिाऱ्या व सदाबहार क्नदसिारी लिारा (तेथीि 

गाईड) समरसून देत होती.  अवघ ेपाऊिि ेवयमान म्हिन्यािे कारि म्हिजे वयािी साधी पन्नािी ओिांडिी 

की आमिे नेत्र पैितीर बघायिा िागतात (अपवाद वगळता),  आता आपि काय राणहिे,  िोक काय म्हितीि 

इत्यादी अनेक गोष्टींिा बाऊ करुन आपिि आपल्यािा झाकोळून टाकतो.  आज जगातीि बिाढ् देिांच्या 
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तुिनेत भारतात सवायत जास्त  तरुि आहते.  पि आपल्यात सामर्थयय,  उत्साह,  नाणवन्य,  धाडस,  कल्पकता 

ह ेगुि फारसे क्नदसत नाही.  अजूनही आपि रुढीवादी,  आत्ममग्न असेि आहोत.  

 

संसाराच्या सवय जबाबदाऱ्या पार पाडल्या,  मिु बाळं मागी िागिीत असे म्हिून आपि णनवतृ्ती घेतो.  पि इथ े

फक्त लिाराि नाही तर णतच्या सारख्या साठी उिटिेल्या,  िैतन्याने रसरसिेल्या अनेक ििना गाईड म्हिून 

वावरताना क्नदसल्या.  खरंि  आह,े  मनात तीव्र इच्छा िक्ती असिे आणि त्यािा अथक,  मनापासून प्रयत्ांिी 

जोड मीळािी तर एखादे अवघड वाटिारे कामही आनंदाने करता येते.  यािे सुंदर उदाहरि म्हिजे लिारा! 

 

िॉकिेट फँलटरी असो,  सायन्स म्युणझयम,  णब्ररटि िायब्ररी असो ककंवा राजप्रासाद वा राष्ट्रीय स्मारक असो 

सगळ्यांिी माणहती जि ू पणहल्यांदाि सांगत आह ेअस ेवाटाव ेइतलया उत्साहाने सांगत होती आणि ह ेसांगतांना 

त्या सगळ्यांन बद्दि असिेिा णतिा जाज्वल्य देिाणभमान सतत जागृत होता.      

 

त्यासरिी मिा आठविी ती आपिी उथळ व बेगडी देिभक्ती.  स्वातंत्र्य क्नदनी आणि प्रजासत्ताक क्नदनी काययक्रम 

झाल्यावर पायदळी पडिारे असंख्य णतरंगी झेंडे.  राष्ट्रगीताच्या वेळी उभे राहायिे की नाही यािा वाद,  अनेक 

ऐणतहाणसक वास्तंूिा केिेिा आणि करत असििेा णवध्वंस! कानाने जरी ती सांगत असििेी माणहती ऐकत व 

डोळ्याने णति े णनरीक्षि करत असिे तरी डोलयात अनेक णविारांिा कल्िोळ माजिा होता.  ती ज्या 

अणभमानाने िंडनिे वैभव दाखवीत होती.  (त्यात कोणहनूर व बाकी भारतातून आििेल्या गोष्टींिा उल्िखे 

नव्हता) ते पाहून का कुिास ठाऊक सारख ेमनात येत होतं, “ ज्या वैभवािा समदृ्धीिा तुम्हािा अणभमान आह े

गवय आह,े ते खरं तर आमि होतं.  आमच्या जीवावर तुम्ही येवढी समृद्धी उपभभोगताय!” माझाही स्वाणभमान 

उफाळून आिाि व मी बोिून गेिेि!!”  

Where is the kohinoor Diamond? Where are the king shivaji’s Throne and his sword? 

And where are all things of my India? 

 

आणि ते ऐकून एकि क्षि का होईना ती हडबडिी.  िगेि सावरुन आठवल्यासारख ेकरून कोणहनूर कुठे आह ेते 

सांणगतिे व णिताफीने तेथून णनसटिी.  बाकी काही असो.  आपल्या वयािा बाऊ न करता एखाद्या 

खळाळत्या झऱ्यासारखी भासिी मिा लिारा.  णतच्याकडे बघून वाटि ेआयुष्य समरसून जगता आिे पाणहजे.  

ती किा आत्मसात झािी की अनेक द:ुखद प्रसंगाच्या आठविी अंगावर येत नाही.  पानगळीतही मनात सुखद 

क्षिांना िगडिेिा वसंत उधाित असतो. रीतरंजन.  
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युरोपायन: भाग ५- केल्याने होत आह ेरे 

  

काही क्नदवसांपूवी सोिि मीणडया,  रट. व्ही.  िँनेिवर िेतकरी संपाच्या नांवाखािी दधू,  भाजीपािा यांिी 

जी नासाडी िाििीय ते बघून मन णवषन्न झाि ेआणि एकदम आठवि ंआमच्या टूर मॅनेजरन े णस्वझरिँडिी 

संस्कृती,  तेथीि िोकांिी मानणसकता सांगत असतांना जेव्हा तेथ ेदधुािे उत्पादन जास्त झाि े तेव्हा तेथीि 

सुबुद्ध नागररकांनी त्यावर समजूतदारपिे स्वतुःच्या हुषारीने कसा मागय काढिा ते पि सांणगति.े  

 

 अथयिास्त्राच्या णनयमाप्रमाि ेमागिी जास्त उत्पादन कमी व उत्पादन जास्त मागिी कमी.  अिी पररणस्थती 

दधुाच्या बाबतीत जेव्हा णनमायि झािी तेव्हा,  दधू ह ेतर नािवंत पदाथय त्यािा साठाही करता येत नाही,  

उत्पादन जास्त झाल्यामुळे भाव पि नाही,  जनावरांिा खिय पि नीघि ेमुश्कीि,  म्हिून त्यांनी रस्त्यावर दधू 

ओतून समाजािा,  देिािा वेठीस धरिे नाही.  पऱ्यावरि व नागररकांिे आरोग्य धोलयात आिि ेनाही.  तर 

स्वत:िी बुद्धी वापरून त्यापासून वेगवेगळ्या स्वादािे िीज,  िाँकिेट घरोघरी बनणविे सुरु केि.े  क्ांरटटी,  

क्ाणिटी आणि आकषयक पँकींगमुळे आज त्यांिे ह ेपदाथय हजारो रुपय ेखिूयन सगळं जग खरेदी करतय! 

 

प्रत्येक छोट्ा छोट्ा गोष्टींिी उत्तम सजावट उत्तम सादरीकरि करून त्यािी जाणहरात किी करावी ह्याि 

अजून एक उदाहरि म्हिजे त्यांिी जगप्रणसद्ध ‘काऊ बेि'.  आपि रोज देवासमोर वाजवतो तिी छोटी घंटी 

आकषयक सजावट करून हजार बारािे रुपयािा णवकतात आणि पययटक ती भेट देण्यासाठी म्हिून पाि दहा पीस 

घेतात.  

 

पुढ ेजाऊन ह ेपि कळि ेकी त्यांच्या गाईच्या दधुापेक्षा आपल्या गाईिे दधु व वेळू ह ेअणधक उत्तम दजायिे 

असतात.  त्यासाठी आपिा वेळू व त्यांच्या गाईपासून एक वेगळीि सकंरीत जात णनमायि करण्यासाठी ते 

आपल्या कें द्र सरकारिी ििाय करिार आहते.  

 

आणि आम्ही काय करतोय? जीिा ‘गोमाता’ म्हितो,  णजच्या जगण्यामारण्याच्या वादातून मािसांच्याि 

जीवावर उठतो आज तीिेि दभुते हजारो िाखो मिु ेकुपोणषत,  उपािीपोटी असताना रस्त्यावर ओतून सवय 

जगासमोर ओंगळवाि ेप्रदियन करतोय.  ह्यािे पररिाम भंयकर आहते.  आपिा भणवष्यकाळ,  आरोग्य,  समदृ्धी,  

स्वातंत्र्य सारं काही धोलयात येत आह.े   

 

आपि जर खोिात जाऊन णविार केिा तर ह ेिक्षात येईि की ह्या राडा संस्कृतीमुळे व समाजव्यवस्थेमुळे जो 

धोका णनमायि होत आह ेती संस्कृती व व्यवस्था क्नकती किकड्ािी व कमकुवत आह.े  
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कुठिेही संप,  आंदोिन ेकरतांना त्या प्रश्ांिा गांभीऱ्याने णविार केिा व त्यावर सकारात्मक उत्तरे िोधिी 

तर त्या आंदोिनािा काही उणित व िांगिा अथय िाभिे.  अन्यथा संपाच्या नावाखािी साजऱ्या होिाऱ्या राडा 

संस्कृतीमुळे,  बेणिस्त झुडंिाहीमुळे पऱ्यावरिािी समाजािी व सवायथायने देिािी जी हानी होतेय,  तो मागय 

फरत आपल्यािा पारततं्र्याकड े घेऊन जात आह े ह े णनणित समजा आणि बिवंतांच्या बिदंड मेळाव्यात 

कोित्याही दबुयि,  असहाय मािसांिी,  देिांिी खरेदी णवक्री करिाऱ्या धनवंतांच्या,  राजकारिाच्या मंडईत 

आपल्या सारख ेसामान्यि भरडि ेजातात ह ेइणतहासपि सांगतो.   

 

सब िाहते ह ैमंजीि पाना, िेकीन िि ेणबगर।  जन्नत भी सबको िाणहए, िेकीन मरे णबगर।  

ही धारिा आम्हािा बदिावीि िागेि. ओम ्िातंी.  

 

युरोपायन: भाग ६- कॅबरे िो ऑफ पॅररस.  

  

पॅररस मध ेआपल्यािा काय काय बघायिे आह ेत्यािी माणहती आमिा टूर मॅनेजर आम्हािा देत होता.  िेवटी 

म्हिािा इथिा ‘PARA DlS LATIN’ म्हिून एक कॅबरे िो प्रणसद्ध आह.े  कॅबरे नाव ऐकल्याबरोबर ह ेकाय 

भिति काहीतरी म्हिून अनपेणक्षतपि ेआम्ही सकंोिून एकमेकींकड ेपाहू िागिो.  

 

आमच्या मनातीि भाव ओळखून तो पुढ ेम्हिािा हा तुमिा ऐणच्छक प्रश् आह.े  पि मी ऐवढेि म्हिेन कुठिाही 

पूवयग्रह मनात ठेवून नेहमीि त्याि नजरेने एखाद्या गोष्टीकड ेबघ ूनय.े  तर एक किा म्हिून बघा अस ेम्हिून 

त्याने णनियय आमच्या वर सोपविा आणि म्हिािा ज्यांना कुिािा जायिे असेि त्यांनी आठ वाजता खािी 

कँराडोर मध ेजमाव.े  रात्रीिं रात्री बघू म्हिून आम्ही पि दसुऱ्या णवषयाकड ेवळिो.  

 

जसे रात्रीिे आठ वाजिे तसे बघूया तर खरं काय असत ंअसा णविार करुन आम्ही खािी आिो.  बघतो तर काय 

सतरा वषायपासून ते पचं्याहत्तर वयाच्या आजीपयांत सगळ्याच्या सगळ्या त्रेिाळीस जिी तयार होऊन आल्या 

होत्या.  ते पाहून आमििं आम्हािा खूप हसू आिे. त्याि मुडमधे कधी हॉटेि आिे कळिेि नाही.  काहीिा 

संकोिानेि आम्ही आत गेिो.  एखाद्या बॉिीवूडमधे असतो तसा देखिा हॉि.  सुंदर झुंबरांिी सजावट,  

टेबिांिी आकषयक मांडिी,  त्यावर कोपल्ड्रंलस पासून वाईन पयांत ज्यािा जे हव ेते सव्हय केल्या जात होत जोडीिा 

म्युणझक असा सवय थाट होता.  

 

थोड्ाि वेळात िाईट ऑफ झािे व िो िा सरुुवात झािी.  एकाहून एक सुंदर अप्सरा आपिी किा सादर 

करीत होत्या आणि आपल्या इकडच्या कॅबरेतिा आणि णतथल्या कॅबरेतिा फरक आम्हािा जािवत होता.  संपूिय 
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णववस्त्र असूनही कुठेही त्या वल्गर (Vulger) वाटत नव्हत्या ना त्यांिे नृत्य अश्लीि वाटि े ना त्यांिे 

हावभाव! त्यांना पाहून कुिीही िीट्ा वाजवीत नव्हते ना अश्लीि िेरेबाजी करीत होतं. ’न्यूड’नंतर दसुऱ्यांदा 

मी इतलया मोकळेपिाने कुठेि खािी मान न घािता व एक दसुऱ्यापासनू नजर न िोरता स्वच्छ पिे हा िो 

पाहत होते.  

 

“ आपिि घाितो आपल्या भोवती,  अनेक बंधनािे कंुपि,  कधी करावी सैि बेडी,  अनुभवाव ेस्वप्नांिे स्पंदन!”  

 

असे मनािा बजावत रात्रीिे रंगीन पॅररस पाहण्यासाठी हाँिमधून बाहरे पडिो.  मुळाति सुंदर असििे ेपॅररस 

रात्री सप्तरंगात नाहून णनघािे होते.  आयफेि टॉवर तर िाईटटंगमुळे अणधकि सुंदर क्नदसत होता.  िंभर वषय 

जुनी रस्त्यातीि स्रीट िाईटस ज्या पद्धतीने अजूनही जतन केिे आहते ते ही रस्त्याच्या सौंदऱ्यात भर घािीत 

होते.  त्यावरून अनेक जोडपी हातात हात घािून मकु्तपि ेणवहरत होती.  प्रत्येक जि आपापल्या णवश्वात मग्न 

होते.   

 

ह ेसगळं बघतानंा मिा आपल्या व त्यांच्या मानसीकतेतिा एक मोठा फरक जािविा.  तो म्हिजे णतथे सगळ्या 

गोष्टीत मोकळेपिा असनूही आपल्याकडे क्नदसतात तसे पाविागणिक आंबटिोकी टवाळखोर नव्हते.  एकट्ा 

तरुि मुिीही मकु्तपि ेक्नफरत होत्या.  पुरुषांि जाऊ दे,  मुळाति तो एक िंिि भ्रमर असतो.  पि मी एक ‘स्त्री’ 

असूनही अधून मधून त्यांच्याकड ेएक िोरटा कटाक्ष टाकून त्यांिे णनरीक्षि करत होते.  यािं कारि जन्मापासूनि 

आपल्या समाजात,  आपल्या मनात काही धारिा खोिवर रुजल्या असतात.  म्हिूनि तर अगदी वषय दोन 

वषायच्या अबोध,  िहान णनरागस मुि ंजेव्हा संपिूय कदंगबर अवस्थेत  असतात आणि अिावेळेस जर घरी कुिी 

आिे तर आपि िटकन त्यािा/तीिा म्हितो िि िवकर कपडे घाि,  नाहीतर िेम िमे म्हितीि,  अस ंम्हिून 

िहानपिीि एखाद्या अवयवाबद्धि त्याच्या मनात बागुिबुवा उभा करतो आणि काही कारिाने त्या धारिांना 

धक्का बसिा की समाजात,  घरादारात,  आपल्यात अवस्थता पसरत.े  खरंि क्नकतीतरी गोष्टींिे अनावश्यक ओझ े

तनामनावर घेऊन आपि जन्मभर वावरत असतो ह ेअनेक प्रसंगात क्नदसतं.  

 

ज्या वेळेस दसुऱ्या णवमानासाठी दोन तीन तासासाठी दबुई एअरपोट्वयर आमिा मुक्काम होता.  त्यावेळेस मी 

पाणहिे की दोघीतीघी आया आपल्या िहान मुिांना कुठल्याही संकोिाणवना स्तनपान करीत होत्या.  ना 

त्यांच्याकड ेकुिी बघत होते ना त्या मायिेकराा़ना यािा गंध होता.  ते दशृ्य पाहून मिा ह्या नैसर्गयक गोष्टीसाठी 

ही आपल्याकड ेअनेक आयांिी होिारी कंुिबिा आठविी.  एकत्र कुटंुब असो वा सावयजणनक रठकाि ंवा समारंभ 

काययक्रमाच्या रठकािी बाळ भुकेने क्नकतीही रडत असो,  योग्य आडोसा णमळाल्याणिवाय ती मोकळेपिाने 

स्तनपान देखीि करु िकत नाही.  कायम कुिी यईेि का,  कुिी पाणहि का नाना धास्तीनेि उरकाव ेिागतं!! 
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अथायत त्यांच्या आणि आपल्या संस्कृतीत,  पररणस्थतीत जमीन आसमानिा फरक आह.े  णतकडच्या 

वातावरिामुळे त्यांच्या िरीरािा मणहनोन्मणहन ेसूययप्रकाि व मोकळा वारा णमळत नाही.  त्यामुळे त्यांिी त्विा 

फार सेंन्सेटीव्ह झाििेी असत.े  अिावेळेस जेव्हा सूयय उगवतो ते क्नदवस त्यांच्यासाठी एखाद्या उत्सवासारख े

असतात.  म्हिून त्यािा उपभोग घेण्यासाठी ते सारेजि ह्या काळात बाहरे पडतात.  त्यामुळे कपडेही कमीतकमी 

असतात की ज्यामुळे िरीरािा जास्तीत जास्त सुययप्रकाि व ताजी हवा मीळेि.  त्यामुळे त्यािं ते कल्िर आह े

म्हिून ते वावगं वाटत नाही.  त्यात एक सहजपिा वाटतो.  

 

 या उिट आपल्याकड ेवगेवेगळ्या राज्यातिे वेगवगेळे वातावरि,  अठरा पगड जाती,  त्यानुसार प्रत्येकािी 

संस्कृती,  भाषा,  वेष साऱ्याति वेगळेपि! धारिाही अिग अिग.  म्हिूनि आपि जेव्हा अनाठायी त्यािं 

अनुकरि करायिा जातो तेव्हा ते नैसर्गयक न वाटता स्वतुःच्या देहाि प्रदियन केल्यासारखे वाटत.े  त्याति 

तळागाळातीि प्रत्येक समाजािी िोकांिी मानणसकता वेगवेगळी.  तीिा आपि सध्यातरी बदिव ूिकत नाही.  

त्यामुळे व्यणक्तस्वातंत्र्य,  कस,े  कोिते,  कुठे आणि किासाठी यािा णविार होि ेगरजेिे आह.े  तरि आपि 

खऱ्या अथायने एक व्यक्ती म्हिून मोकळेपिाने जगू िकू!  

 

म्हिोत कोिी या जगण्यािा  नश्वर वा खोटे, सूर भाविा ज्यािा,  त्यािा परमेश्वर भटेे.  

असोत क्नकतीही खेद खंती वा िल्यािे पूर, त्या सवाांिे साथयक, एकि णनखळ मुक्त सरू 

आसवात तु सरू णभजवूनी, स्वरात ओल्या गा,  गाि ेगा रे!  रीतरंजन.  

 

युरोपायन: भाग ७- जखमी पसंह 

  

जेव्हा कुिावर बेसावध असतांना हल्िा करुन त्यांना मारि ेजाते तेव्हा त्या हल्यािा आपि भेकडपिािे कृत्य,  

भ्याड हल्िा ककंवा पाठीत खंजीर खुपसिे म्हितोआणि जगात असे हल्िे आधीही झाि ेव आताही होतात.  

 

असाि भ्याड हल्िा णस्वझरिँडच्या िरू सैणनकांवर ते बेसावध असतांना झािा.  त्यात त्यांिे अनेक िोक व 

सैणनक मारल्या गेि.े  त्यािं िल्य त्यांच्या णजव्हारी िागि.ं  त्यािी आठवि व प्रतीक म्हिून ल्यसुनय िहरात ह े

जखमी पसहंािं स्मारक आह.े  बारकाईने पाणहल्यावरही त्यातिा अजून एक संदेि आमच्या िक्षात नाही आिा.  

पि जेव्हा आमच्या टूर मॅनेजरन ेसांणगति ेकी, “ तो एक उत्तम गाईड पि आह.े िक्षपूवयक बघा त्या पसंहाच्या 

वर जो काळा आकार क्नदसतोय त्यािा आकार डुकरासारखा आह ेआणि युरोणपयन िोकांमध्य ेहा िब्द णिवी 
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समजिा जातो!”  म्हिजेि तो जखमी पसंह म्हिजे त्यांिे िूर सैणनक व तो आकार म्हिजे बेसावध असतांना 

पाठीत खंजीर खूपसिारे भ्याड ित्र!ू 

 

   प्रत्येक किाकृती णतच्याही नकळत काही संदेि देत असत.े  तो संदेि ती भूणमका म्हिजे आपल्यािा 

उपदेि नसतो की बोधही नसतो.  तो प्रिारही नसतो तर आपि ेमािूसपि व मािसूकी अधोरेणखत करिारे 

अमोणिक अिी मलु्यात्मक स्वरुपािी जाि असते.  हिे कायय णिल्पकार घटना,  प्रसंग,  संवेदना ह ेसारे त्या 

णिल्पात ओतून नकळतपि ेत्यात एक जाणिवेिे बीज पेरतो.  

 

 अिी ‘स्मारकं’ समाज िदु्धीकरिािेही काम करीत असतात.  त्यातून संस्कृती णवकृती पासून वेगळी होते 

आणि हाि संदभय पकडून ज्या छोट्ा छोट्ा देिांनी आपापल्या वेगळ्या िुिी मांडल्या होत्या त्यानंा आता 

कळून िुकि ेकी सामर्थययवानाच्या िांततेिाि अथय असतो.  म्हिून ती छोटी छोटी राष्ट्र एकत्र आिी व ठरणवि े

की आपि जरी स्वतंत्र असिो तरी आपि ेििन एकि राहीि व एकमेकांच्या देिात येण्यासाठी कुिािा सीमा 

बंदी नसेि.  थोडलयात अपयि मािसािा िहाि ेबनवते.  पुन्हा उभ ेराहण्यािी ताकद देते व आपिा पाया 

भक्कम करण्यास मदत करत.  खरिं अपयिानं मािूस जे काही णिकतो ते यि णमळणवल्यानंतरही कामी येतं.  

कदाणित हाि संदेि द्यायिा असिे! ओम ्िांती.  

 

युरोपायन: भाग ८- अखडं उजेिा प्रवाह (जॉय ऑफ युरोप) 

  

युरोप मधीि प्रवास सुखकर व आनंददायी करिाऱ्या अनेक व्यक्तींपैकी िक्षात राहिारी व्यक्ती म्हिजे बसिा 

कोि कँप्टन! म्हिजेि आपिाकडिा ड्रायव्हर! णतकड ेत्यािा “ए ड्रायव्हर” म्हिून संबोधिार नाही,  तर कँप्टन 

म्हिून सन्मानपूवयक वागिूक देतात! 

 

असा हा जॉय नावाप्रमािेि सतत आनंदी हसतमुख व अखंड उजेिा स्रोत असिारा.  आम्ही बसमधून केव्हाही 

िढत उतरत असतांना गुड मार्नांग,  गुड आफ्टरननु,  हवॅ अ नाईस डे असं त्या त्या वेळेप्रमािे िुभेच्छा देिारा! 

या उिट आपि मािस ं अगदी सहजपि े जात,  धमय,  रंग,  रुप,  आर्थयकता इत्यादी प्रकाराने समाजािा 

णवभागतो. त्यापेक्षा  कािानुरूप  क्नदिेल्या अिा िभुेच्छा अखंड उजेिा स्रोत  घेऊन,  िेतना बनून िरीरात 

जीवनरस ओततात.  त्यामुळे आपल्या वाटेिा आिेिा प्रत्येक क्षि खऱ्या अथायने व आनंदाने जगायिा णिकवतो.  

व्यणक्तगत संवेदना,  आनंद सामाणजक सावयणत्रक होत जातात.  त्यामुळे सतत आनंदी राहण्यािा  मागय सापडतो.  

   

ह्या न्यायाने आमच्या  त्रेिाळीस जिींच्या  जवळजवळ ऐंिी नव्वद बॅगा तो एकटाि रोज सकाळी णडक्नक्कत 

ठेविार व रात्री काढिार,  ते ही व्यवणस्थति! कुठेही किाही न फेकता िाईन मधे ठेविार! 
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अिावेळेस आम्हािाि िाज वाटून त्यािा आम्ही “कँन आय हले्प यू?” म्हित असू तेव्हा नम्रपिे (िािारीने 

नव्ह)े नकार देऊन हसून “नो प्राब्िेम” म्हितं असे.  अिावेळी मिा आपल्याकडिा णिवनेरी बसिा प्रसगं 

आठविा.  एकदा पुि ेनाणसक प्रवास करीत असताना बसमध्य ेदोन तीन वयस्कर बायामािस ंहोती.  नाणसकिा 

गाडी थांबल्यावर त्यांना स्वतुःि णडक्की उघडून त्यांच्या बॅगा काढाव्या िागल्या.  गाडीत कंडलटर असूनही 

कुठिीही मदत न करता णनघून गेिा.  त्याति आमच्या भारतीयांिी अवजड सामानाच्या बाबतीत जी 

मानणसकता आह ेती टूर कंपन्यांनी क्नकतीही सोय केिी तरी बदिायिा तयार नाही.  काही तुरळक अपवाद 

वगळता प्रत्येकीच्या दोन दोन अवजड बॅगा,  हडँबँग वेगळ्याि! याउिट तेथीि िोकांच्या बॅगा एखादा िहान 

मुिगाही ओढू िकेि इतलया छोट्ा असतात.  

 

वेळ पाळण्याच्या बाबतीतही ह ेिोक एकदम कडक णिस्तीिे! जी वेळ ठरिी असेि त्याि वेळेस हजर! एक 

णमणनटही मागेपुढ े नाही की णवडी तंबाख ूखात टाईमपास नाही.  माझ्या पाठीवर व बँगवर िाकाहाराच्या 

समथयनाथय िावििेे बॅनर बघून एकक्नदवस तो आमच्या टेबिकडे उत्सुकतेने आम्ही काय जेवतो ह ेबघण्यास व 

जेवण्यासाठी आिा.  मी केििेी वड्ािी भाजी व पािक पुरीिा स्वाद त्याने आवडीने घेतिा व प्रामाणिकपि े

कौतुक ही केिे.   

 

कुिीतरी म्हटिंय,  “ये दणुनया ताकद स ेनही,  रंगो स ेनही,  मोहब्बत स ेििती ह!ै”  

खरिं आह ेते:  अवघ ेणवश्विी माझ ेघर. ओम ्िातंी.  

 

युरोपायन : भाग ९- आह ेमनोहर तरी.  

  

 युरोपायनच्या या िेखमािेतून िंडन ते इटिी या आठ,  दहा देिांिे धावते वियन करतांना आिेि ेअनुभव आणि 

त्यािे मनात उमटििे ेपडसाद मांडि.े  वरवर जरी ते बघायिा व ऐकायिा मनोहर वाटत असिे तरी म्हितात 

ना नाण्यािा दोन बाजू असतात.  त्याप्रमाि ेह्या देिांिी दसुरी बाजू काही वेगळिं सांगत होती.      

 

िंडन बघत असताना एकीकड ेडोळ्यात कौतुक व कुतूहि दाटत होते तर दसुरीकडे णविारिक्र िािू होते,  ह े

सार साम्राज्य दसुऱ्यािा िटूुन उभ ंकेिय यांनी व काही अिंी का होईना वियभेदही आह.े आपल्या देिातही 

उत्तुंग इमारती आहते,  आकािािी स्पधाय करिारे णगरीणिखरे आहते,  दगुयम गड क्नकल्ि ेआहते,  तरीसुद्धा आपि 

पययटन क्षेत्रात ही इतके मागे का? तर णनसगायनेि आपल्यािा दोन्ही हाताने भरभरून फुकट क्नदल्यामुळे 

आपल्यािा त्यािे मोि नाही? 
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िोवीस तास स्वगीय सखुाच्या रंगीन दणुनयेत डुबिेि ेपॅररस बघताना जािविे,  णवज्ञान,  तंत्रज्ञान यांच्या 

साहाय्याने सखुोपभोगािंी मुबिक साधने यांना प्राप्त झािी आह.े  त्यामुळे पैसा कमविे आणि सखुोपभोगांसाठी 

त्यािी उधळपट्टी करिे हाि बहुतांि िोकांिा एककिमी काययक्रम असावा असे वाटत.े  त्यामुळे अिा या अणनबांध 

जीवनिैिीमुळे स्पधाय,  संघषय,  मानणसक तिाव,  असरुणक्षतता,  परस्परांणवषयी अणवश्वास या गोष्टींनी त्यांिे 

जीवन सैरभैर होत आह.े  त्यािमुळे कदाणित तेरा िोदा वषायिी मिुांिी पहसंक होऊन णपस्तुिाने अनेकांिे प्राि 

घेण्यापयांत मजि जात आह.े  त्याति आता णनवायणसतांच्या िोंढ्ामुळे तेथेही िोऱ्यामाऱ्या गुन्हगेारी वाढिी 

आह.े  

 

णस्वझरिँडिे माऊंट रटटिीस पाहतानाआपल्या कडीि सोनमगय,  िडाख,  दार्जयपिंगिी णहमणिखरे आठविी.  

जरी णस्वझरिँडिा परृ्थवीवरिा स्वगय म्हिून ओळखिे जात असिे तरी त्यातही आपल्या भारतीयांिाि मोठा 

वाटा आह ेकारि परक्नकयांच्या आश्रयाने स्वकीयांनाि िुटण्यािा सोपा मागय स्वतुःिा संस्कृती रक्षक,  समाज 

रक्षक म्हिविाऱ्यांनी णस्वकारिा व अरबो खरब संपत्ती त्याचं्या बँकेत ठेविी आह ेआणि जेव्हा त्यांिे अकस्मात 

णनधन होते तेव्हा पुराव्या अभावी क्नकतीतरी अब्जो रुपय ेतसेि पडून राहतात व कािांतराने त्याि पैिातून 

त्याि पैिातून त्यांनी त्यांच्या देिािा स्वगय भासावा असा णवकास केिा.  म्हिून तर णसनेमाच्या िटुटंग द्वारेही 

आपि त्यांना प्रणसद्धी मीळवून क्नदिी.  

 

थोड्ाफार फरकाने सवय युरोपमधीि देिांिी कहािी सारखीि आह.े  त्याचं्या पूवयजांनी जे बक्कळ कमवून ठेवि े

व जो वारसा जतन करून ठेविाय त्यावरि ही राष्ट्र ेऐिोआराम भोगत आहते.  थोडलयात आपल्याकडीि 

िाडाविेल्या बाळासारखी ही राष्ट्र ेआहते.  पसंगापूर,  दबुईिी तुिना करता गेल्या वीस पंिवीस वषायत यांनी 

एकही नवीन िोध िाविा नाही.  आह ेत्या णवरासतीिी उधळपट्टी िािू आह.े  त्यामुळे त्यांनाही बेकारीिी 

समस्या भेडसावत आह.े  

 

इटिीच्या एकक्नदवसीय वास्तव्यात तेथीि वास्तू पाहतांना अिंणबत व्हायिा होतं.  आमिा टूर मॅनेजर सांगत 

होता हा देि इतका मोठा आह ेकी तो सवय पाहण्यासाठी एक मणहना ही कमी पडिे.  तेवढं एक सोडि ेतर तो 

भारतािाि भाऊ िोभावा असा आह ेकारि तेथेही प्रत्येक गोष्टीत भ्रष्टािार आह,े  बेणिस्तपिा आह.े  यािी 

थोडी जािीव त्या देिात प्रवेि करतांनाि होते कारि संपूिय युरोपमधे अगदी िेवटच्या सीटवर बसूनही 

णवमानात बसल्यासारखे वाटत होतं.  ते आठवून मिाि माझ ेहसू आिे.  वाटिं आम्ही जे दहा बारा क्नदवस हवेत 

तरंगत होतो,  ते आता जणमनीवर येण्यासाठी! मुद्दाम इटिीिा िेवटी ठेविे असाव े त्यामुळे भारतात त्याि 

वातावरिात जाण्यासाठी मानणसकता तयार व्हावी.  
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थोडलयात काय तर “क्नदसतं तस नसतं” या म्हिीप्रमाि े सवय यरुोणपयन एकाि साच्यातून काढिेल्या 

िाडूच्या मूतीप्रमाि ेवाटतात.  रंगरुप,  वेषभषूा,  संस्कृती,  खािेणपि ेजवळपास सारखेि! या उिट आपल्या 

देिात दर दहा मैिावर बदििारी भाषा,  वेगवेगळे रंगरुप,  संस्कृती,  णनरणनराळी वेषभूषा त्यामुळे किी 

णवणवधतेतही एकता क्नदसते.  फक्त गरज आह ेत्यािा प्रामाणिकतेिी,  स्वच्छतेिी व णिस्तीिी जोड णमळण्यािी.  

तेव्हा आपल्यासारख ेआपिि अस ूकारि देिािी आर्थयक व सामाणजक व्यवस्था णनकोप असिे तर त्याि देिािा 

दजाय उंिावतो.  िेवटी एवढेि म्हिेन! 

  

अनेक भाषा, जातीपंथ, याभूमीिे वैणिष्ट् असे। णवणवधतेत, या वैणित्र्यातही, भारत परी एकात्म क्नदसे। 

भारत माझी माय माऊिी,  भारतीय मी प्रथम असे। या श्रद्धिेा,  परंपरेिा, ित्रूि ेआव्हान अस।े जय पहदं.  

 

युरोपायन: भाग १०- स्वाथय ते परमाथय 

  

पययटन म्हिजे फक्त मौजमजा करिे नव्ह ेतर आपिे व्यक्तीमत्व समदृ्ध करण्यासाठी आपल्यािा णवणवध प्रांत,  

देि,  त्यांिी संस्कृती,  इणतहास,  वतयमान इत्यादी बघण्यािी एक अपार उत्सुकता जवळ बाळगावी िागते.  

त्यािबरोबर आपल्याही एखाद्या तत्वािा प्रसार करता आिा पाणहजे.  म्हिूनि युरोप बघत मौजमजा 

करतांनाही जे जीव स्वत:िी बाजू मांडू िकत नाहीत,  स्वतुःच्या समथयनाथय बोिू िकत नाही,  त्यांच्यासाठी 

बोिून िांतपि ेत्यांिी बाजू मांडण्याि काम मी करण्याि ठरणवि.े  

 

कारि वास्तव भयंकर आह.े  फक्त प्रािीि नव्ह ेतर आपि ेआरोग्यही धोलयात आह ेकारि णनसगयसाखळीि 

आपि धोलयात आििी आह.े  या सवय पररणस्थतीस अज्ञानी नाही तर स्वतुःिा पदवीधारक,  सुणिणक्षत 

समजिाऱ्यांिेि कतृयत्व कारिीभूत आह.े  मानवािा क्नदवसेंक्नदवस वाढिारा कू्ररपिा णिक्षिामुळे का थांबिा 

नाही बरं? अपहसंा,  सणहष्ि ूया भावना फक्त पुस्तकांिी िोभा वाढणवण्यापुरत्या राणहल्या आहते,  व्यवहारात 

मूल्य णनष्फळ ठरत आह ेकारि मुल्यांऐवजी स्वाथायिा,  व्यवहारािा आपि महत्त्व देत आहोत.  मुलया प्राण्यांच्या 

जीवापेक्षा,  यातनेपेक्षा कुतकय  करण्याकडे कि वाढतोय.  ह ेवांरवार घडिाऱ्या घटनांकडे बघतांना जािवते.  

आपि जे करत आहोत त्याबद्दि सारासार णविार करण्यािीही तसदी आपि घेत नाही.  

 

खरतरं तत्वज्ञान,  अध्यात्म,  अपहसंा,  फक्त मानवािी नाहीतर सवय प्रािीमात्रांबद्धि समता,  करुिाभाव या 

साऱ्यांिे प्रथम पुरस्कते आपि आहोत आणि स्वतुःच्या जीभेिे िोििे परूवन्यासाठी णनष्पाप,  दबुयि,  मुलया 

प्राण्यांिा केिा जािारा छळ,  त्यांिी णनघृयि कत्तिी व त्यािे मतिबी समथयन यािी पराकोटीही आपल्याि 

देिात सवायणधक वेगाने होते आह.े  
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या उिट थोर संस्कृती,  थोर इणतहास ह ेकाहीही नसिाऱ्या णवदेिीयांिी नैणतकता,  प्राण्यांप्रती असििे त्यांि 

पे्रम,  मोजलयाि का होईना जेन गुडैि सारख्या काहीजिी स्वतािा जीव धोलयात घािून प्राण्यांच्या 

अणस्तत्वासाठी वषोनवषे जंगिात राहून धनदांडग्यांिी िढा देत आह.े  बाकी गोष्टींप्रमािे त्यांच्या ह्या वृत्तीिं 

अनुकरि आम्ही का नाही करत? उिट त्या णवरोधात अणधक उन्मादाने मुलयाप्राण्यांना उिटे सुिटे क्नफरवून सवय 

जगासमोर क्नकळसवाि ेप्रदियन करतो.  

   

अिावेळी मुठभर का होईना,  सगळ्या प्रािीमात्रांच्या अणस्तत्वासाठी िढण्यािे क्नदवस अजूनही संपि ेनाहीत.  

सारेि दीप काही मंदाविेि ेनाहीत.  णनष्ठा,  समपयि,  मूल्य ह्या िब्दांिे अथयही बदिि ेनाहीत अजून! प्रश् आह े

तो ह्या साऱ्या प्राण्यांप्रती आपल्याही मनात करुनाभाव जागृत होण्यािा! 

  

मिा माहीत नाही माझा हा हतूे क्नकती सफि होईि? पि त्यांच्या णविारांना न बोिता,  कुठिीही घोषिा  न 

देता एक छोटासा धक्का देण्याि काम मी पाठीवर व बॅगवर िाकाहाराच्या समथयनाथय बॅनर िावून नक्कीि केि.ं  

यािा पुरावा म्हिजे िेकडोजि मेसेज वाित होते तर काही फोटो देखीि काढत होते.  तरीही आपि जेव्हा 

सामाणजक पररवतयनासाठी काम करतो तेव्हा आपल्या अपेक्षांमधे अिीही एक िलयता ठेविी पणहजे की कदाणित 

आपल्या हयातीत काहीि बदि होिार नाहीत.  तरीही आपल्यािा काम करायिं आह ेकारि जबरदस्त इच्छेिा 

पारसमिी हातात असिा की आपि जगही बदि ूिकतो.   

िेवटी हीि प्राथयना, जे टाळि ेअिलय,  दे िक्ती ते सहाया| जे िलय साध्य आह,े  णनधायर दे कराया | ओम ्िांती.       

  

युरोपायन: भाग ११- णजने को और लया िाहीय े

  

ज्यांच्यामुळे मी नेहमीच्या अनुभवापिीकडल्या प्रदेिात पाऊि ठेव ूिकिी व अनेक स्नेहीजि जोडल्या गेि े

त्यामुळे माझ ंअनुभवणवश्व अणधक समदृ्ध झािे.  ह्यािे सारे शे्रय मी प्रथम माझ्या णमस्टरांना देते.  दोन्ही मुि ं

व्यवणस्थत सेटि झाल्यावर मी णमस्टरांना सांणगतिे की आतापयांत मी माझ्या जबाबदाऱ्या व्यवणस्थत पार 

पाडल्यात.  त्यामुळे आता मिा वषायतून पधंरा क्नदवस फक्त स्वता:साठी जगायिे.  पि नक्की कुठे जायिे असा 

काहीि प्िॅन नव्हता.  जाऊ एखाद्या णवपश्यना णिणबरात  असा णविार केिा होता.  कारि एकटी दसुरीकडे 

कुठे जािार! पि एकक्नदवस योगायोगाने’वुमन्स स्पेिि’िी जाणहरात वािण्यात आिी आणि माझ्या मनाने परत 

उिि घेतिी.  मिा माझ ेइणप्सत साध्य झाल्यासारख ेवाटिे.   
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पि नेहमीि आपि ठरवतो तसेि घडू देईि ती णनयती कसिी? ती आपिा तडाखा देतेि.  त्यामुळे 

आयुष्यात आिेल्या काही अकस्मात कठीि प्रसगंांना तोंड देता देता सार आर्थयक गणित कोिमडिं.  पि 

त्यावरही मात करत आमच्या ह्यांनी मिा थायिंडच्या रुपाने पणहिी परदेिवारी घडवून आििी.  खरतरं 

मनातून थोड णगल्टी वाटत होते! पि म्हिाि े मिा माणहती आह े तुिा जग बघण्यािी खपू हौस आह!े तू 

णनसंकोिपिे जा! यािा अथय असा नाही की आम्ही, “जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे,  तुम क्नदनको रात कहो 

तो रात कहेंगे” या कँटेगरीतिे आहोत!  

 

तर, “भाडि,ं  रुसवफुेगव,े  थोडासा ईगो” ह्या सवय गोष्टींनी पररपूिय अस ेसामान्यि जोडप ंआहोत! तरीही आमिी 

जोडी किी जोडाक्षरा सारखी, एकमेकांना णविग केल्यास अथय नसल्या सारखी अिी अतूट आह!े 

 

त्यानंतर माझ ेदोन्ही मुिं आपापल्या कामािा व्याप सांभाळून दरू असनूही आमिी काळजी घेिारे! अकस्मात 

आिेल्या संकटांना न डगमगता सामोरं जात वरतून, “आई तू जा क्नफरायिा,  होईि सारं नीट,  आम्ही आहोत 

ना!” म्हिून धीर देिारे! माझ ेस्वप्न पूिय करण्यािी दोघांमध्ये जि ूिढाओढि िागििेी असते.   

 

ते म्हिजे माझ्यासाठी. “मेरे दो अनमोि रतन,  एक ह ैराम और दजूा िखन” आहते.  

 

आणि त्यांच्या पाठीिी माझ्या दोन्ही सुना आनंदाने उभ्या असतात.  माझ्या ह्या महागड्ा छंदाबद्धि त्यांिी 

कधीही कुरकुर नसते.  उिट जास्तीत जास्त नवीन नवीन तंत्रज्ञानािी मिा ओळख करून देऊन मिा अणधक 

स्वाविंबी बनवतात.  त्याि बरोबर माझ इंग्रजीिे ज्ञान वाढणवण्यासही मदत करतात.  त्यामुळे बाहरेच्या जगात 

वावरताना सोपे जाते.  सुना नावािाि! आमच्यात मैत्रीिेि नातं अणधक! त्यामुळे त्यांना नात्याि दडपि व 

मिा अपके्षांिे ओझ ेबाळगावे िागत नाही.  

 

आणि िेवटी ज्याच्या णनरागस हास्यामुळे व मोहक बाििीिांमुळे मी सारी द:ुख णवसरून नव्या उमदेीने रोजच्या 

जगण्यािा सामोरी जाते तो माझा गोंडस नातू! खरंि - णजनेको और लया िाहीए? 

 

मी युरोपिा जायिे ठरवि े तेव्हा माझी एक मतै्रीि जी काँिेजिी णप्रणन्सपि होती.  मागीि वषीि ररटायर 

झािी.  मी तीिा म्हिािे िि आता परत जुने क्नदवस आठवून आठ दहा क्नदवस एन्जॉय करुया,  तर म्हिािी, 

“अरे क्नकती भाग्यवान आहसे गं तू! माझ ेणमस्टर तर मिा एकटीिा सोडति नाहीत.  आम्ही म्हिजे सोन्याच्या 

पपंजऱ्यात फडफडिारे पक्षी आहोत! तू खरी करोडपती!”  
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णतच्या  त्या िब्दांमागिी वेदना मनात कािवाकािव करुन गेिी.  पि त्याि बरोबर आज मिा साथय 

अणभमान आह ेकारि पिैाने नसिी तरी अनुभवसंपन्न जग पाहण्यािी श्रीमंती 

आणि त्यामुळे पाणहििे ेजीवनातीि िढ उतार! अस आयषु्यावर बोिण्यासारख ंमाझ्याकड ेखपू काही आह.े  

म्हिून आज मी करोडपती पेक्षाही स्वतुःिा श्रीमंत समजते.  म्हिून माझ्या ह्या पाटयनरिा परत एकदा थँलस 

म्हिून त्यांच्या एकसष्टसाव्या  वाढक्नदवसािी ही माझी िब्दरुपी भावसुमनांजिी! 

 

 नाही आििेत आकािातिे तोडून जरी तारे, नव्या नव्या णविारांिे रोज घाति ेवारे 

नसेि कधी आििा गजरा माझ्यासाठी,  आयुष्याि सुगंणधत केि ेसतत राहून पाठी.  रीतरंजन.  

 

युरोपायन: भाग १२- णवड ेणनरोपािे 

  

युरोपायनच्या िखेमाितेीि हा िेवटिा िेख.  अनेक देि क्नफरतांना आिेि ेअनुभव व सोबतच्या सगळ्यांच्या 

सहवासातून णनमायि झािेि ेमैत्रीिे नाते.  ह ेसगळं अनुभवल्यानंतर त्यािे मनात उठिेिे तरंग ह ेसगळं तुमच्या 

समोर मांडतांना स्वतुःि अनुभवणवश्व अणधकाणधक समदृ्ध होत असल्याि जािवत होत.  तसेि तुमच्या 

प्रांजळपिे उस्फूतय दाद देिाऱ्या प्रणतक्नक्रया मिा नेहमीि आनंददायक वाटतात.  त्याबद्दि  वािून व्यक्त होिारे 

व अव्यक्तांनाही मनापासून धन्यवाद. तसेि सोिि णमडीयािेपि आभार मानते कारि इथे आपिा एकिव्य 

होत नाही.  त्यामुळे मुक्तपि ेणविार मांडू िकतो आणि त्या द्वारे जर कुिाच्या भावनांना मोकळे होण्यािी वाट 

णमळत असेि तर माझ्यासाठी तो आनंदािा,  समाधानािा क्षि आह.े  कारि प्रत्येकाच्या मनात जरी असिे 

भाव असि ेतरी सगळ्यानांि नाही व्यक्त होता येतं.  म्हिून ह्या साऱ्या भावना माझ्या एकटीच्या नाहीत तर 

आपल्या सवाांच्या आहते.  म्हिून मी सहसा आभार मानन्याच्या फंदात पडत नाही.  कारि तुमिे स्थान माझ्या 

ह्दयात आह.े  

 

िेवटी इतकेि म्हिेन की वािकांपैकी काहीजिी जरी वषायतून िार आठ क्नदवस फक्त स्वता:िा नव्याने 

ओळखण्यासाठी परत एकदा भूतकाळातल्या सारखे समरसून जगण्यासाठी व त्याि त्या मऱ्याक्नदत पररघात 

क्नफरून डाऊन झािेिी बँटरी खऱ्या अथायने ररजाजय करण्यासाठी सगळ्या पािातून मुक्त होऊन एकदा तरी 

परदेिात प्रवासािा जावे.  त्या णनणमत्ताने सवय गुिदोषासकट आपिि आपल्यािा नव्याने सापडतो आणि आपि े

ओठ एक स.े मी. ने का होईना सगळ्यांनकडे बघून प्रसरि पावतात! 

 

मिा माणहती आह े‘बँग भरो णनकि पडो’ ह ेम्हिायिा सोपे आह ेपि ते कृतीत उतरवनं णततकेि कठीि आह.े  

कारि एकतर’स्त्री’िा स्वतुः एकटीने प्रवासािा जाण्यािी पहमंत नाही आणि िुकून केिीि तर तिी पाठवण्यािी 
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पुरुषांिी मानणसकता नसते.  पि ‘वुमन्स स्पेिि’ टूरिा असिारी गदी पाहून बराि बदि झाििेा क्नदसतो.  

प्रश् आह ेअजून णजथ ेराणहिाय तीथे होण्यािा! तसा काही बदि घडिा तरी या िखेमािेिा उद्देि सफि झािा 

असे मी समजेन!  

 

बापरे; यरुोप क्नफरतांना नाही दमि ेएवढे त्यािे वियन रंगवन्यात दमछाक झािी.  ििा तर आता ह ेणनरोपािे 

णवड ेतुम्हािा पि पययटनाच्या आनंदात रंगण्यासाठी देऊन तुतायस तुमिा णनरोप घेत!े 

स्वगय नको सुरिोक नको, मज िोभस हा इहिोक हवा. मकु्ती नको मज तृप्ती नको, मज येथीि हषय णन िोक हवा.  

सध्या एवढीि भावना. बायबाय.   
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ऑणस्रयािी सफर - समीर गद े 

 

भाग १: णव्हएन्ना आणि बुडापेस्ट 

 

ऑणस्रयािा जाऊन देखीि बरीि वषे झािी.  मे मधे आठवडाभर सटु्टी काढून ऑणस्रयािा गेिो होतो.  

णव्हएन्नािा माझा मावसभाउ असतो.  त्यामुळे सधंी णमळािी की णतकड ेजायिेि होते.  आपि ंकोिी असिे तर 

सगळं कसं णनवांत होतं.  दोन मणहन ेआधी भावािा फोन करुन तो आह ेका ते णविारुन घेतिं आणि णवमानािी 

णतकीटे काढिी.   

 

कधी नव्ह ेते जाताना ऑणस्रयन आणि येताना एअर फ्रान्सिी णतक्नकटं स्वस्तात (ह ेमहत्वािं!) णमळािी.  जरा 

बरं वाटिं की यावेळी सामान िेक-इन करुन नेता येइि!  पि त्यानंतर आठवडाभरािी आखिी भावावर सोडून 

क्नदिी.  ते णनघण्याच्या आठवडाभर आधीपयांत आम्ही काही म्हिजे काहीही णविार केिा नाही! 

 

णव्हएन्ना तर बघायिं होतंि,  त्याबरोबर आधी प्राग (िेक ररपणब्कक) आणि बुडापेस्ट (हगेंरी) बघाव ंअस ंिािि ं

होतं. (म्हिजे अजुन दोन देिही झाि ेअसत!े) पि बुडापेस्टिा भाऊि नेिार होता (एका क्नदवसात!) आणि प्राग 

तसं िांब पडतं.  मग वाटि ंऑणस्रयाि नीट पाहावं.  त्यामुळे साल्झबगय आणि इन्सब्रुक (स्वारोस्की क्नक्रस्टल्स ्

फेम) बघायिं ठरिं.  

 

जाताना ऑणस्रयनच्या णवमानात गरमागरम जेवि काय सही होतं,  िाकाहारी पऱ्याय देखीि होता.  सगळ्या 

णवमानात नसतात.  स्वस्त णवमानात तर काहीि (फुकट) णमळत नाही.  पि परत येताना बणघतिं,  एअर फ्रान्स 

मधेपि थंड आणि (फक्त) मांसाहारी जेवि!’िाकाहारी आह ेका?’ ह ेणविारल्यावर ती फ्रें ि (हवाई) सुंदरी ‘नाही’ 

म्हिािी आणि (कुिीही न सांगता) िक्क माझ्यासमोर ठेवििें ते थंड णिकन उििून घेतिं! िेवटी मीि म्हिािो,  

रठक आह ेबाई,  णिकन तर णिकन.  काहीतरी खायिा णमळू दे!”  

 

तर,  १ मे रात्री आम्ही णव्हएन्नािा पोििो.  दादा-वणहनी णवमानतळावर न्यायिा आि ेहोते! इथुन आमिा 

आराम सुरू झािा.  त्यांच्या गाडीतुन थेट त्यांच्या घरी,  मग मस्तपैकी घरिं जेवि.  नाहीतर एरवी 

णवमानवळावरुन मेरो/बस िी सोय बघा.  मग हॉटेिात िेक-इन करा.  ते कसं असिे काय माहीत.  मग 

आपल्यािा काहीतरी खाता येइि अस ेएखादे हॉटेि िोधा.  केवढ्ा कटकटी! आणि ही तर सुरवात असत.े  मग 
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सकाळी पययटन काऱ्यािय िोधा.  हॉप ऑन बस.  बऱ्याि रठकािांपैकी आज काय करायिं? सकाळी कुठ 

जायिं? आणि बरेि प्रश्ि.  पि इथ ेदादा-वणहनीवर सगळं सोडुन आम्ही णनवांत होतो.  

 

दसुऱ्या क्नदविी,  ठरवल्याप्रमाि,े  दादा (िणनवारी) आम्हािा णव्हएन्ना जवळिी दसुऱ्या महायुद्धावेळिी एक 

छळछाविी बघायिा घउेन जािार होता.  दसुरा काहीि पऱ्याय नव्हता,  कारि रणववारी आम्ही बुडापेस्टिा 

जािार होतो आणि बाकी आठवडाभर त्यािा ऑक्नफस होते.  

 

ही छळछाविी माउर्थहाउजन (Mauthausen) या गावी आह.े  णव्हएन्नाहुन ऑटोबाह्न घेउन अडीि-तीन 

तासात णतथे पोहोिता येतं.   ऑटोबाह्न म्हिजे जमयनी-ऑणस्रया मधिे हमरस्ते,  णजथे प्रती तास १३० क्नक. 

मी.  एवढ्ा वेगात गाड्ा जातात.  पणहल्यांदा त्या वेगािी थोडी णभतीि वाटत!े जमयनी-पोिंड इथल्या मानानी 

ही छळछाविी तिी मोठ्ठी नाही.  पि क्रौयय सगळीकड ेतेि.  जवळपास िाखभर िोकांनी इथ ेप्राि गमावि.े  

आत्तापयांत फक्त ऐकिे होते.  प्रत्यक्ष बघिं हा थरारक अनुभव होता.   

प्रविेद्वार: 

ऑणडओ गाइड सगळं ऐकिं पि िलय झािं नाही.  पोटात 

कािवाकािव होऊ िागते.  ते प्रवेिद्वार,  बंक्नदवानांिी 

बरालस,  गॅस िेंबर,  मानेत गोळी घािायिी जागा,  रोगी 

बंघकांना एकाकी ठेवण्यािी जागा सगळेि पािवी.  

 

 

 

गसॅिेंबर: 

अस े म्हितात की त्या छाविीबाहरेच्या गावातल्या िोकांना 

माहीतीही नव्हतं म्हि ेइथे आतमधे काय िाित ेते.  खरं खोटं देव 

(ककंवा णहटिर आणि कंपनी) जािो.  आता इथ ेबऱ्याि देिांनी 

स्मारके बांधािी आहते. इथुन णव्हएन्नािा परतताना ऑटोबाह्ननी 

घेतिा नाही,  तर डेन्युबच्या क्नकनाऱ्यानी णतच्याबरोबर वळस ेघेत 

घेत णनघािो.  बाहरेच्या णनसगयसौंदऱ्यानी छळछाविीच्या 

आठविी कधीि पुसुन टाकल्या.  आम्ही जात होतो तो वखाउ 

प्रदेि वाइन साठी प्रणसद्ध आह.े   णतथल्याि एका खेड्ात दादानी गाडी थांबविी.  इतके सरेुख खेड ेमी याआधी 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mauthausen-Gusen
http://en.wikipedia.org/wiki/Autobahn
http://en.wikipedia.org/wiki/Wachau
http://en.wikipedia.org/wiki/Wachau
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पाणहिे नव्हते. छोटे छोटे दगडी रस्ते,  बाजुिा जुनी घरं.  

या खेड्ातुन एक रस्ता डोंगरावर जातो.  वरती ११ व्या 

ितकातीि क्नकल्यािे अविेष आहते.  वरुन आजूबाजूिा पररसर 

अणतिय सुंदर क्नदसतो.  णवखुरिेि ेडोंगर,  वळस ेघाित जािारी 

डेन्युब,  मधेमधे रेणखव घरांिे समुह,  द्राक्षाच्या बागा आणि 

दरुून ऐकु येिारे संगीत.  िणनवार सधं्याकाळणनणमत्त कुठेतरी 

वाजविे जािारे.  अस ेवाटत होते की णतथेि बसाव!े 

खािी आल्यावर त्या खेड्ात एका उंि िाकडावर काही 

सजावट क्नदसिी.  भावानी सांणगतिं की इथिी प्रथा आह.े  

त्यािा मे-पोि म्हितात.  त्यानंतर ऑणस्रयात इतरत्र क्नफरताना 

बऱ्याि वेळा ह ेक्नदसि.े (बाजूिे णित्र पहा) 

तसेि डेन्युबच्या कडेकडेने एक छोटा सायकििा रस्ता जात 

होता.  हा रस्ता म्हि ेजमयनी-ऑणस्टया-स्िोव्हाक्नकआ-हगेंरी-पुढ े

बाल्कन देिातुन िेवटी (डेन्युब बरोबर) काळ्या समद्रात जातो.  

साधारि २००० क्नक. मी.  िांबीिा रस्ता! हौिी िोकं 

सायकिवर सगळं सामान घेउन प्रवास करताना आम्ही बघीतिी.  नदीक्नकनारी या 

िोकांसाठी खास हॉटेि (सायकि साठी णविेष सोईंसकट!) आहते.  काय काय करतीि 

ही िोकं,  काही नेम नाही.   डेन्युबमधुन पययटकांसाठीिी मोठ्ठी जहाजं देणखि 

िाितात. अिाप्रकारे ऑणस्रयातिा पणहिा क्नदवस मजेत गेिा.  आता दसुऱ्या क्नदविी,  

रणववारी,  दसुऱ्या देिात! हगेंरीिी राजधानी बुडापेस्टमधे! 

णव्हयेन्नापासनू गाडीने तीन तासावर बुडापेस्ट! दादा आधी बऱ्याि वेळा गेिा होता 

त्यामुळे काही पिंता नव्हती.  सकाळी (िलय णततलया) िवकर णनघािो,  पुन्हा 

ऑटोबान्् पकडिा.  दोन तासांनी हगेंरीिी सीमा िागिी.  हगेंरी युरोणपयन संघटनेत 

उणिरा (२००४ सािी) आिेिा देि.  त्यांिे िेिनही वेगळे आह.े  ह ेमाझ्यासारठ नणवनि होते.  मिा वाटे 

युरोपीयन संघटनेतीि सगळ्या देिांिा एकि णव्हसा (श्यांगेन) आणि एकि ििन (युरो) आह,े  पि तस ेनाही.  

युरोपात युरोपीय व्यापार समहु,  श्यांगेन णव्हसा आणि युरो वापरिारे असे देिांिे (आणि अजुन बरेि) वेगवेगळे 

समुह आहते.  त्यामुळे काही णविेष उदाहरि तयार होतात,  जस ेखािीि सगळे देि यरुोपीय संघटनेत आहते,  

पि -  

- इंग्िंड मध्य ेयुरो ििन िाित नाही आणि त्यािंा णव्हसापि वेगळा आह.े  

- आयिांडिा णव्हसा वेगळा आह ेपि णतथे यरुो वापरतात.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Donauradweg
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- तर, पोिंड,  णस्वडन आणि हगेंरीत णव्हसा युरोपािा पि युरो िाित नाही.  

अणधक माणहतीसाठी णवकीणपणडया बघा.  

युरो ििन वापरायिे असेि तर त्या देिाच्या अथयव्यवस्थेिा काही क्नकमान अटी पुिय कराव्या िागतात! अथायति 

हगेंरी त्यािा पात्र नाही.  आम्ही गेिो तेंव्हा एका युरोिा २८० हगेंररअन ििन णमळाि.े  त्यामुळे णतथल्या 

ककंमती हजारोंमध ेहोत्या.  खरेदी करताना सहज िाखो (हगंररयन) रुपय ेउडविे! इथल्या क्नकमती (ऑणस्रयाच्या 

तुिनेत) कमी असल्याने सीमाभागातीि ऑणस्रअन हगेंरीत खरेदीिा जातो म्हि!े बुडापेस्टिा पोिल्यावर बाकी 

युरोपापेक्षा हा देि गरीब आह ेह ेिक्षात येते.  सावयजनीक स्वत्छतागृह देणखि फुकट नाही.   

(हा काही देि गरीब असण्यािा णनकष नाही.  ह ेआपिं माझ ंणनरीक्षि!) 

णव्हएन्नामधुन पुढ ेडेन्युब बुडापेस्टमधून जाते.  नदीच्या एका णतरािा ‘बडुा’ आणि दसुरीकडे ‘पेस्ट’वसिेि ेआह े

(खरिं!).  आख्ख िहर पाहायिं असेि तर णसतादेिा वरून मस्त क्नदसतं.  णसतादेिा म्हिजे क्नकल्िा.  इथेि 

हगेंररअन स्वातंत्रदेवतेिा पुतळा पि आह.े  

 

इथुन आम्ही बुडा क्नकल्यावर गेिो.  हा क्नकल्िापि छोट्ा डोंगरावर आह.े  वरती क्नकल्यात अजुनही वस्ती आह.े  

इथिी मुख्य आकषयि ंआहते क्नफिरमन्स बािन,  णतथिे ििय,  मुख्य महाि आणि खािी क्नदसिारे िहर.   

बडुा क्नकल्यावरिा महाि: इथ े थोडी पटेपुजा 

केिी आणि खािी उतरुन गाडीने पिीकडल्या  

तीरावर,  पेस्ट गावात गेिो.  णतथ े

बघण्यासारख्या गोष्टी म्हिजे णहरोज् स्केअर 

(राष्ट्रीय स्मारक),  जगातीि पणहिी मेरो 

(हगेंरीयन िोकांच्या मते) आणि णमलिोस 

िोगेटीिा ‘अज्ञात’ पुतळा.  ह्या पुतळ्याने 

हातात एक िेखिी धरिीये.  त्या िेखिीिा रंग 

अजुनही मुळिा णपवळा आह ेतर बाकी पुतळा 

‘गंजुन’ काळपट णहरवा झािा आह.े  त्या िेखिीिा हात िाविाऱ्यािा म्हि ेथोडे िहािपि णमळते म्हि.े  

http://en.wikipedia.org/wiki/Member_State_of_the_European_Union#Notes
http://en.wikipedia.org/wiki/Citadella
http://en.wikipedia.org/wiki/Buda_Castle
https://en.wikipedia.org/wiki/Fisherman%27s_Bastion
http://en.wikipedia.org/wiki/Matthias_Church
http://en.wikipedia.org/wiki/Heroes%2527_Square_(Budapest)
http://en.wikipedia.org/wiki/Heroes%2527_Square_(Budapest)
http://en.wikipedia.org/wiki/Mikl%C3%B3s_Ligeti
http://en.wikipedia.org/wiki/Mikl%C3%B3s_Ligeti
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म्हिून प्रत्येकाने हात िावल्याने णतथिा रंग मूळिा णपवळा राणहिा आह.े आम्हीपि थोडे िहािपि घेऊन 

णतथून णनघािो,  जगातीि पणहिी मेरो (इ. स.  १८९६) बघायिा.   

बुडापेस्टच्या मेरोिे बांधकाम िंडन मरेोच्या आधी सुरु झािे पि िंडनमध ेमेरो पणहल्यांिा काऱ्यान्वीत झािी,  

त्यामुळे दोघेही  म्हितात की आमिीि जगातिी पणहिी मरेो! 

(कोिािी का असेना आपिी नाहीय ेना, मग आपल्यािा काय फरक 

पडतो!) तो जुना दोन-अडीि बस एवढा फिाट त्यांनी तसाि ठेविाय.  

तेवढ्ात एक मेरो खडखडत आिी आणि आम्ही णतथून बाहरे पडिो.  

 

आता तसे सगळे बघून झािं होतं.  थोडी 

पोटपूजा करून रात्र व्हायिी वाट 

पाहिार होतो.त्याआधी िाखो 

(हगेंरीअन) रुपय े उधळून स्मरणिका 

णवकत घेतल्या.  हगेंरीिे ििन णनराळे असि ेतरी छोट्ा-मोठ्या खारादेसाठी दकुानदार युरो घेतात.  पि 

उरििेे पसैे युरोमध्ये देतीिि यािी खात्री नाही. परत णनघण्यापूवी रात्रीिे बुडापेस्ट डोळे भरून बणघति.े  

युरोपात कोठेही जा,  सगळी रठकािं क्नदवसा आणि रात्री परत बघायिाि पाणहजेत.  

रात्रीिा एणिझाबथे पिू बघा: (पाश्वयभमूीिा णसतादिेा) 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Budapest_Metro
http://en.wikipedia.org/wiki/Erzs%C3%A9bet_Bridge


आरंभ अंक (सप्टेंबर ते नोव्हेंबर २०१९)                                   

Page: 29                   aarambhmasik@gmail.com                 अनुक्रमणिकेवर परत जाण्यासाठी येथे णलिक करा 

तर अस ेपणहि ेदोन क्नदवस गेिे.  परत णनघायिा िणनवारच्या णवमानािी णतक्नकटे काढिी होती.  म्हिजे 

आमच्या हातात पाि क्नदवस होते.  ठरल्या प्रमाि ेदोन क्नदवस णव्हएन्ना,  दोन क्नदवस साल्झबगय आणि एक क्नदवस 

इन्सब्रुक करिार होतो.  हॉटेि आधीि बुक केिी होती.  आता सोमवारी पणहल्यांदा रेल्वे स्टेिनावर जाऊन 

णव्हएन्ना-साल्झबगय-इन्सब्रुक-णव्हएन्ना अिी णतक्नकटे काढिी.  

 

युरोपातीि प्रत्येक िहर दसुऱ्यापेक्षा वेगळे भासत.े  (युरोपातिंि का? तस ंतर कुठिंही िहर दसुऱ्या कुठल्याही 

िहरापेक्षा वेगळ असतंि!) पॅररस कस ं इतकं णनटनेटकं आह े की क्नफरताना सगळ्या गल्ल्या एकसारख्याि 

वाटतात.  एक िेनिा रस्ता,  बाजुिा (असल्यास) पार्कां ग आणि दोन्हीकडे  दगडाच्या िार-पाि मजिी इमारती,  

मधे छोटासा पादिारी मागय.  सगळं आह ेरेखीव पि त्यात एक तोितोिपिा येतो.  बार्सयिोना अगदी वेगळं,  

कुठल्याही दोन िेजार िेजारच्या इमारती एकसारख्या नसल्या पाणहजेत असा णनयम आह े बहुतेक! प्रत्यके 

इमारतीिा बाल्कनी असतेि आणि त्यांिी रिनाही णनरणनराळी असत.े  या किातही सतु्रबद्धता नसिी तरी 

बार्सयिोना आवडिं.  णव्हएन्नापि या दोन्हीपेक्षा वेगळं.  गावाच्या मध्यभागी णस्टफन्सडोम नावािं ििय आह े

त्याच्या अजुबाजुिा रस्ते अगदीि िहान आहते.  पि तेवढे सोडि ेतर बाकी रठकािी रस्ते प्रिस्त आहते.  अगदी 

दोन्हीकडे पार्कां ग मग प्रिस्त पादिारीमागय आणि त्यापणिकड ेजुन्या णगिावा केिेल्या इमारती.  णव्हएन्नामध े

मेरो आहिे णिवाय रामही बऱ्याि आहते.  त्या रामच्या तारा डोलयावरुन जातात.  त्या तारांसाठी खांब न 

बांधता अजुबाजुच्या इमारतींवरुन तारांनी ओढुन धरल्या आहते णति गोष्ट रत्यावरच्या क्नदव्यांिी,  त्यामुळे 

रस्त्यावरुन जाताना डोलयावर तारांिं जाळ क्नदसतं.  मिा नेहमी वाटयिं की या तारांवर एक ताडपत्री पसरुन 

क्नदिी की पूिय रस्ताभर मस्त िेड होईि.   

कुिीतरी केिले्या पाहािीत णव्हएन्नात म्हि ेवदृ्ध/अपंग 

व्यपकं्तसाठी सवायधीक सोयी आहते.  ह ेमात्र िगेि िक्षात 

येतं.  प्रत्येक भूणमगत मेरो स्थानकात णिफ्ट आह.े  नवीन 

राम पायरी नसिले्या आहते (वर िढायिी गरज नाही),  

णिवाय पुढिी अपंगांसाठी सोईिी राम क्नकती णमनीटात 

आह ेह ेदेणखि थांब्यांवर दाखविं जातं.  तुिना पॅररसिी 

करायिी तर,  मेरोमधे णिफ्ट सोडा सगळीकड ेसरकत े

णजने देणखि नाहीत.  धडधाकट मािसु देणखि बरोबर 

सामान घेउन जाताना असिा वैतागतो! अन मेरो बदिायिी असिे तर इतकं िािावं िागतं.  त्यामुळे पॅररसमध े

वृद्ध/अपंगांना बसणिवाय पऱ्याय नाही.  
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यावेळी पणहल्यांदाि वाया-णमिेणिनिे पययटक मागयदियक (travel guide) वापरिे.  मस्त उपयोग झािा 

त्यािा.  णव्हयेन्नामधे भाऊि असल्याने इथेतरी आम्ही टूर घेिार नव्हतोि.  कुठुन कसे जायिे आणि काय काय 

बघायिे ते दादानी सांणगतिे,  बाकी सगळी माणहती त्या पुस्तकात व्यवणस्थत णमळािी.  णिवाय एक पायी 

क्नफरण्यािा रस्ताही त्यात असतो,  तो केल्याने जुन्या णव्हएन्नातीि जवळपास सगळी रठकािे कमी वेळात बघता 

आिी.  णव्हएन्नामधे आम्ही खािीि रठकाि ंपाहीिी,  यातिी काही पययटकांमध ेप्रणसद्ध आहते तर काही माझ्या 

भावामुळे आम्हािा बघायिा णमळािी.  

श्योनबनृ महाि: पॅररसजवळीि व्हसाययच्या (व्हसाययिा तह फेम) महािािी आठवि करुन देिरा.  समोर 

आडवा पसरििेा महाि,  मागे िांबवर बाग,  बागेत बरेि पुतळे,  फस्त बागेच्या त्या टोकािा तळ्याऐवजी 

एक टेकडी.  

 

 

 

त्या टेकडीवरुन आख्ख णव्हयेन्ना बघता येतं: 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Viamichelin
http://en.wikipedia.org/wiki/Shonbrunn
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णस्टफन्सडोम (सेंट णस्टफन्स ििय): णव्हयेन्नािे सगळ्यात महत्वािे 

ििय.  अजुबाजूिा णिक्कार पययटक (आमच्यासारखे).  िियच्या एका 

भागािे अजुनही नूतनीकरि िािू आह.े  दसुऱ्या महायुद्धाच्या अिा 

जखमा अजुनही बऱ्याि रठकािी बघायिा णमळतात.  

िियच्या आत पणहल्यांदाि मिा ऑगयन पाइप ठळकपि े क्नदसि.े  ह े

णपयानो आणि बासरी यांिे हायब्रीड वाद्य यानंतर ऑणस्टयात इतर 

िियमधेही क्नदसून आिे.  

 

ऑणस्रयािी ससंद: ही बाहरेुन पॅणन्थऑन सारखी 

क्नदसिारी भव्य इमारत आतुनही पाहाण्यािा 

योग आिा.  दसुऱ्या महायुद्धात यािेही बरेि 

नुकसान झाि े होते.  ऑणस्रयािी िोकिाही 

बररििी आपल्यासारखी (ससंदीय) असिी तरी 

बराि फरक आह.े आत आम्ही तीन वेगवेगळी 

मोठ्ठी दािन े बणघतिी.  एक बरेि जुने होते.  

त्यािे कािेिे छत अणतिय सुरेख होते.  सुदैवाने 

महायुद्धात त्या छतािा काही झाि ेनाही.  

http://en.wikipedia.org/wiki/St._Stephen%27s_Cathedral,_Vienna
http://en.wikipedia.org/wiki/Pipe_organ
http://en.wikipedia.org/wiki/Austrian_Parliament_Building
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बिेवडेरे महाि: ह्या महािाच्या पुढ-ेमागे प्रिस्त बाग आह.े  महािात एक संग्रहािय आह ेपि आम्ही ते पाणहि े

नाही.  (अजुन पॅररसमधिेी बरीिं संग्रहािय ंराणहिी आहते!) 

वायनर रेसनराड: डेन्यबुच्या क्नकनाऱ्यािा,  णव्हयने्नाच्या थोडे बाहरे एक मनोरंजन उद्यान (amusement 

park) आह.े  णतथिा १०० वषय जुना पाळिा प्रणसद्ध आह.े  जवळपास तो ‘िंडन आय’ िा पूवयज वाटतो.  

गसॅोणमटर: ह्या इमारती बाहरेुन बघायिा काणहतरी णवणित्र वाटतात.  फार पुवी िहरात इंधन म्हिुन नैसर्गयक 

वायू वापरिा जात अस.े  त्याच्या ह्या टालया होत्या.  तंत्रज्ञानातीि बदि आणि इतर कारिांसाठी या टालयांिा 

वापर थांबवण्यात आिा आणि आता त्यांिे बाहरेीि स्वरूप तसेि ठेउन आतमधे मोठे्ठ िॉपपंग सेंटर उभारि े

आह.े  

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Belvedere_(palace)
http://en.wikipedia.org/wiki/Wiener_Riesenrad
http://en.wikipedia.org/wiki/Gasometer,_Vienna
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स्टाड बाग: येथीि जॉह्न स्रॉसिा पुतळा हा फोटो काढायिे पेटंट रठकाि आह.े 

हा स्रॉस काळा की गोरा मिा अजुनही माणहती 

नाही.  हातात व्हायोणिन आह ेम्हिजे संणगतकार 

असावा.  ऑणस्टया देि हा संणगतासाठीही प्रणसद्ध 

आह.े  णबथोवन,  मोझाटय झािितर हा स्रोस यांिी 

ही कमयभूमी.  मिा त्यातिं ओ की ठो कळत नाही.  

त्यामुळे मी काय जास्त त्यांच्या वाट्ािा गेिो 

नाही.  

वॉहटरंग णसमरेी: इथ ेणबथोवनिे थडगे आह.े  तसिे 

मोझाटयिे स्मारक ही आह.े  पणहल्यांदाि अस े

स्मिानातुन (दसुरं काय म्हिू?) क्नफरत होतो.  

वेगवेगळ्या प्रकारिी अनेक किाकुसर केिेिी थडगी बणघतिी.  

 

भाग २ - साल्झबगय आणि इन्सब्रुक 

 

आता पुढिा टप्पा होता साल्झबगय आणि इन्सब्रुक.  सगळा प्रवास ऑणस्टयन रेल्वेने,  स्वस्त आणि मस्त! 

णव्हएन्नािा आल्यावरि पुिय प्रवासािे आरक्षि केि ेहोते.  रेल्व ेस्थानकांजवळिी हॉटेि मणहनाभर आधीि 

आरणक्षत केि ेहोते.  साल्झबगय ही दादािी णिफारस होती तर इन्सब्रुकिा स्वारॉस्की क्नक्रस्टि वल्डय बघायिा 

जायिं होतं.  

 

बुधवारी सकाळी णव्हएन्नाहुन णनघुन साल्झबगय,  णतथुन दसुऱ्या क्नदविी रात्री इन्सब्रकु आणि िुक्रवारी रात्री परत 

णव्हएन्ना असा दौरा होता.  साल्झबगयिा पोिल्यावर बघतो तर धो धो पाऊस.  रेल्व ेस्थानकावरि असिले्या 

प्रवासी मदत कें द्रातून माणहती घेतिी.  इथ ेतिा बऱ्याि सफरी आहते,  आम्ही दपुारी णनघिारी ‘डोंगर आणि 

तळी ’ (Lakes and Mountains) ही सफर आरणक्षत केिी.  इथ ेया सफरी घेउन जािऱ्या दोन संस्था आहते 

साल्झबगय साइटसीइंग आणि पॅनॅरोमा टूसय.  त्यापैकी आम्ही साल्झबगय साइटसीइंग नी गेिो कारि त्याि 

णतक्नकटावर दसुऱ्या क्नदविी िहरात क्नफरायिा हॉप-ऑन-हॉप-ऑफ बस दोन तास फुकटात णमळिार होती.  

हॉटेिात जाइपयांत पाऊस पडति होता.  सफर वाया जािार या तयारीने आम्ही साणंगतिेल्या जागी पोहोििो.  

पावसामुळे बऱ्याि जिांनी सफर रद्द केिी होती त्यामुळे दहा जिांच्या गाडीत आम्ही दोघ,ं  एक दसुरा पिंकी 

पययटक आणि आमिी गाइड कम िािक एवढे िारि जि होतो.  जास्त आपेक्षा न ठेवता सफर सुरु झािी.  

आमिी िािक-कम-गाइड िहरातुन जाताना िहरािा इणतहास-भुगोि सांगत होती.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Stadtpark
http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Strauss_II
http://en.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4hring#Cemeteries
http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven
http://en.wikipedia.org/wiki/Mozart
http://en.wikipedia.org/wiki/Death_of_Mozart
http://www.oebb.at/en/index.jsp
http://www.hrs.com/web3/
http://en.wikipedia.org/wiki/Salzburg
http://en.wikipedia.org/wiki/Innsbruck
http://kristallwelten.swarovski.com/Content.Node/homepage.php
http://www.salzburg-sightseeingtours.at/
http://www.panoramatours.com/
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जमयनमध्ये ‘साल्झ’ म्हिजे ‘मीठ’ आणि ‘बगय’ म्हिजे ‘क्नकल्िा'.  या िहराच्या आजुबाजू डोंगरात खणनज मीठ 

मुबिक प्रमािात होते.  या णमठािी बाजारपेठ म्हिून ह े िहर नावारूपािा आि.ं  त्यािबरोबर इथल्या 

धमयप्रमुखािे पदही बरेि िणक्तिािी झािे.  िहराच्या मध्यभागी असिले्या डोंगरावर क्नकल्िा बांधून त्यात तो 

राहत अस.े  िहर आणि तो क्नकल्िा आम्ही उद्या क्नफरिार होतो.  आज िहराबाहरेािी तळी आणि डोंगर बघिार 

होतो.  वेळेअभावी अजून काही करि ंिलय नव्हतं,  नाहीतर इथल्या खणनज णमठाच्या खािींिी सफरही आकषयक 

होती.  िहराच्या आजु बाजु आल्प्स पवयत रांगा आहते.  पाउस-पािी मुबिक.  त्यामुळे ७० टके्क वीज ही 

जिणवद्युत आह े(स्वस्त आणि तुिनेने पऱ्यावरिािा कमी हाणनकारक) त्यामुळे सावयजणनक वाहतुक करिाऱ्या 

बसही णवजेवर िाितात.  

 

आमच्या गाडीनी िहर सोडि ंआणि वळिदार रस्त्याने एक डोंगर िढू िागिी तेंव्हा अिानक ढग दरू झाि े

आणि सूयय बाहरे येऊ िागिा.  तो डोंगर पार करेपयांत मस्त उन पडि.े  आता आम्ही खेड्ात आिो होतो.  

आजूबाजूिा मोजकी घरं आणि णवस्तीिय माळरान.  असं वाटत होतं की िारी बाजूिा णवन्डोसिा वॉिपेपर 

िाविाय.  

 

णमठाच्या व्यापाराबरोबर इथिा दसुरा मुख्य धदंा दधुािा.  या माळरानात अनेक गाई िरत असिले्या क्नदसत 

होत्या.  आमिी गाईड त्यांना happy cows म्हि.े  कारि त्यांना कोिी खािार नव्हतं! त्या गाईडिे सामान्य 

ज्ञान अगदीि सामान्य नव्हतं.  भारतात holly cows असतात ह ेही णतिा मणहती होतं!! 

 

आजूबाजूिा काही तासापंूवीि धुऊन काढिेिे मस्त णहरव ेगार डोंगर होते.  त्यावर गाई-गुरं (क्णित पाळिेिी 

हरिं देणखि) िरत होती.  मागे राणहिेि ेकाही ढग टंगळ-मंगळ करत होते.  मध्ये मध्य ेिहान मोठी तळी होती.  

असं वाटतं होतं की कुठिातरी हॉणिवुडपट बघतोय.  मी स्वतुः ह ेबघतोय यावर णवश्वासि बसत नव्हता.  

याआधी ‘आयफेि टॉवर’ समोर मिा असंि वाटि ंहोतं.  आमच्या गाईडनी सांणगति ंकी इथ ेघर बांधायिं 

असेि ककंवा काही बदि करायिे असतीि तर फार अवघड जातं,  कारि सरकार पासुन पार िेजायाांिीही 

परवानगी घ्यावी िागते.  णिवाय पययटन णवभाग पररसराच्या सौंदऱ्यािा काही बाधा होिार नाही यािीही 

काळजी घेतो.  
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या सफरीत पाि सहा तळी दाखविी जातात आणि एका मोठ्या तळ्यातून फेरी बोटीतून पिीकडल्या 

गावात घेऊन जातात.  थोड्ाि वेळात ते सेंट गील्गन नावािं गाव आिं.  ह ेमोझाटयच्या आईिं गाव.  गाव छोटं 

आणि अगदी टुमदार! 

 

आम्ही बोटीच्या धलयावर गेिो.  पाऊस थांबिा होता तरी हवेत गारवा होता.  आम्हािा बोटीिी णतक्नकटे देऊन 

आमिी गाईड गाडी घेऊन तळ्यािा वळसा घािनू पिीकड ेगेिी.  आम्हािा बजावून गेिी की सेंट वलु्फगांग 

या गावी न िुकता उतरा! 

 

आम्ही बोटीच्या डेकवरून आजूबाजूिे डोंगर बघत होतो.  दोन-तीन थांब्यानंतर आमिा थांबा आिा.  धलयावर 

गाईड होतीि.  गाव आणि णतथल्या िियिी िक्कर मारताना गाईडने त्या सेंट वलु्फगांग यांिी कथा सांणगतिी.  

याि गावातून एक छोटी रेल्व ेवरती डोंगरावर िढून जाते.  तीव्र िढावर िािण्यासाठी रॅक-णपणनअन वापरिारी 

णह रेल्वे अजूनही वाफेच्या इंणजनावर िाित.े  आम्ही गेिो तेंव्हा ती िािू नव्हती.   

 

आता आमिा परतीिा प्रवास सुरु झािा.  हा रस्ता वेगळा होता,  यावरही अजून एक दोन तळी होती.  प्रत्येक 

तळ्यािी काही दंतकथा होती पि आमच्या सफारीिा उच्च पबंद ूयेऊन गेिा होता त्यामुळे ह ेतळे बणघतिे तरी 

िेक वलु्फगांगिीि आठवि येत होती.  

 

साधारि तीन-िार तासात आम्ही साल्झबगयिा परत आिो.  हॉटेिात थोडा आराम करून पोटपूजेिी जागा 

िोधात क्नफरू िागिो.  इथ ेएक बरं असतं की मेनू बाहरेि णिणहििेा असतो.  असाि एक मेनू बघून आत गेिो.  

आतिी सजावट अनोखीि होती.  एक आख्ख घर तयार केिं हकेि,ं  अगदी वाळत टाकिेल्या कपड्ांसकट! 

प्रत्येक खोिीत टेबि-खचु्याय होत्या.  आम्ही क्नदवािखान्यात बसून जेविो.  मी घेतिा सािमन मासा आणि 

बायकोसाठी िीज-बटाटे असििेी कसिीतरी ऑणस्रअन णडि होती.  दसुऱ्या क्नदविी साल्झबगय िहर बघायिा 

सकाळी िवकरि बाहरे पडिो.  कािच्या सफरीच्या णतक्नकटावर आज त्याि कंपनीिी हॉप ऑन-हॉप ऑफ बस 

दोन तासासाठी मोफत होती.  आज हवामान एकदम मस्त होतं.  ही तर युरोपातल्या हवेिी खासीयत आह.े  

एका रात्रीत हवामान यू-टनय घेत.े  आज णनरभ्र आकाि आणि गरम हवा होती.  बस घेऊन आम्ही िहरातून 

णनघािो.  प्रत्येक रठकाि पाहायिा मूड नव्हता.  अजुनही काििी सफरि डोलयात होती.  दादाने हले्ब्रून 

महािामधिी कारंजी जरून बघायिा सांणगतिी होती त्यामुळे आम्ही हले्ब्रून महािाच्या थांब्यािा उतरिार 

होतो आणि पुढच्या बसनी बाकीिी सफर पूिय करून मुख्य िहर आणि मधल्या डोंगरावरिा क्नकल्िा बघिार 

होतो.  आमच्याि बसमध्ये असििेे एक ‘देसी’ कुटंुब आमच्याबरोबर हले्ब्रूनिा उतरि.े  बोिता बोिता त्या 

काकांनी सांणगतिे की त्यांच्या मुिी जमयनीमध्ये णिकतात आणि ते पती-पत्ी त्यांच्याकड ेआि ेहोते.  बसमधून 

http://en.wikipedia.org/wiki/St._Wolfgang_im_Salzkammergut
http://en.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_of_Regensburg
http://en.wikipedia.org/wiki/Hellbrunn_Palace
http://en.wikipedia.org/wiki/Hellbrunn_Palace
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मिा बाहरेिे णनसगय सौंदयय बघ ून देता ह ेश्रीमान मिा सांगत होते की ते इथे इटिीहून आिे आणि त्यांना 

काही इथ ेयायिं नव्हतं,  ह ेकाही त्यांना ‘खास’ वाटत नव्हतं.  पि त्यांच्या मुपिंनी आधीि ह ेठरवि ंहोतं,  

आणि ट्ा.ँ ट्ा.ँ ट्ा!ँ! उतरल्यावर त्यांना करंज्याबद्दि सांणगतिं पि त्यांना काही त्यात रस नव्हता.  

 

त्यांना कसबसं कटवून आम्ही कारंजी बघायिा गेिो.  तो काय प्रकार होता (तो म्हिजे कारंजी.  काका नाही) 

यािा आम्हािा काही अंदाज नव्हता.  णतकीट णखडकीवर कळि ेकी कारंजांिी गायडेड टूर असते.  आमिी टूर 

काही णमणनटाति सुरु झािी.  आमच्याबरोबर युरोपातल्या कुठल्यातरी िाळा-कॉिेजातिी बरीि मुिं-मिुी 

होती.  गाईडनी आधी आम्हािा एका रठकािी बसवून या जागेिा इणतहास सांणगतिा.  आमच्या समोर दगडी 

टेबि-खुच्याय होत्या त्यावर आमच्यापैकीि काही उत्साही मंडळींना बसविं.   

 

तर अथायति सांगण्यासारखी गोष्ट आह ेहा क्नकल्िा! आपल्या महाराष्ट्रासाराखेि ऑणस्रआमधेपि आम्हािा बरेि 

डोंगरी क्नकल्िे क्नदसि.े  साल्झबगयच्या क्नकल्यावर िढायिी गरज नाही.  एक कॉग रेल्वे सरळ वर (क्नकल्यावर) 

नेते! वरती क्नकल्यावर तर क्नफरता येताि,  णिवाय तटबंदीच्या ‘आतमध्य’े घेऊन जािारी एक सफरही आह.े  

ऑणडओ गाईड आणि सुरक्षा रक्षका बरोबर पययटकांच्या समूहािा पाठवि ंजातं.  आपि एका दरवाज्यातून आत 

जातो आणि तटबंदीवरून (आणि मधून) क्नफरून दसुऱ्या दारातून बाहरे पडतो.  आतमध्य ेऑणडओ गाईडवर 

क्नकल्ल्यािा इणतहास-भूगोि सांणगतिा जातो.  या क्नकल्यात इथिा आिय णबिप राहायिा.  आधी फक्त त्यािा 

राहण्यापुरता असिेिा हा क्नकल्ल्यािा आकार,  णबिापिे सामथय (आणि ित्रू) यांबरोबर वाढू िागिा.  नव्या 

इमारती,  दहुरेी-णतहरेी तटबंदी अस ेकरत करत बराि मोठ्ठा पसारा झािा.  णजथ ेित्र ूवाढि ेणतथ ेिढाया या 

व्हायच्याि.  अिाि एका िढाईत क्नकल्ल्यािा वेढा पडिा.  काही केल्या तो सटेुना.  क्नकल्यावर िोकांिे पोट 

भरायिा एक एक बैि कापिा जाऊ िागिा.  िेवटी एकाि बैि उरिा होता.  आता पराभव णनणित होता.  

क्नकल्ल्याखािी ित्रूिी पररणस्थतीपि जास्त वेगळी नव्हती.  कुिािं मनोबि पणहल्यांदा ढासळेि तो हरिा!  

अिाति क्नकल्ल्यावर कुिािातरी एक कल्पना सुििी.  त्या िेवटच्या बिैािा रोज वेगवेगळा रंग िाऊन 

तटबंदीवरून खािच्या ित्रूिा दाखवत क्नफरवि ेजाऊ िागि.े  यािा पररिाम व्हायिा तोि झािा आणि ित्रूंनी 

माघार घेतिी.  त्यािी आठवि म्हिजे हा बैि! 

 

आमच्या सफरीत पुढ ेआम्ही तटबंदीमधून काढिेल्या छोट्ा छोट्ा मागाांवरून पुढ े गेिो.  कधी कधी गोि 

णजन्याने वर जाऊन बुरुजावरून आजूबाजूिा पररसर न्याहाळिा.  िेवटी खािी उतरण्याआधी एक जुना ‘म्युणसक 

प्िेअर’ बणघतिा! या मोठ्ठ्ठ्या ऑगयनमधून येिारे सूर एका क्नफरिाऱ्या नळीवरीि उंिसखि भागांवर अविंबून 

असतात.  इथून वाजविले्या या ऑगयनिा आवाज खािी साल्झबगयकरांना ऐकू जायिा.  
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अिा प्रकारे साल्झबगयने सुखद धक्का क्नदिा.  साल्झबगय मस्त बघायिे असिे तर तीन क्नदवस तरी हवेति.  पि 

आम्हािा सधं्याकाळी इंन्सबृकिा णनघायािेि होते.  रात्री इंन्स्बृकिा पोिल्यावर आम्ही सरळ हॉटेिात जाऊन 

तािून क्नदिी.  सकाळी उठून इंन्सबृक रेल्व ेस्थानाकासमोरून आम्ही स्वरोस्की क्नक्रस्टि वल्डय साठी बस पकडिी.  

बऱ्याि पहदंी गाण्यांिे छायाणित्रि इथेही झाि ेआह.े  हा मोठ्ठा णहरवा िेहरा बऱ्यापैकी पररियािा झािा आह.े  

 

इथिे स्वरोस्कीिे दकुानही बरेि मोठे्ठ आह.े  मिा आख्या ऑणस्रयामध्ये जेवढे देसी क्नदसि ेनाहीत इतके या 

दकुानात क्नदसिे.  प्रदियनात नाही.  इंन्सब्रूक िहरातही कोिी नव्हते!! भारतातून युरोप वारीिा आिेिी ही प्रजा 

इंन्सबृकिा फक्त स्वरोस्कीच्या दकुानात आिे होते.  आम्हीदेखीि तुरळक खरेदी करून इंन्सबृक िहरात परतिो.  

इथून इंन्सबृकिी सरै सुरु झािी.  इथहेी मगािी सांणगतल्यासारख एक ‘वणैिष्टपूिय’ ििय,  एक जुना रस्ता,  एक 

ऐणतहाणसक इमारत आणि िहरामधून जािारी नदी आह.े  खरतर ह्या गोष्टी सोडून बाकी इथे जास्त काही नाही.  

णहवाळ्यात आिात तर बाजूिाि असिेल्या आल्प्समध्य ेबफायत जाता येईि.  स्की करता येतीि.  पि आम्हािा 

संध्याकाळी आठ पयांत वळे घािविं देखीि अवघड होऊन बसि.ं  त्यामुळे िवकरच्या गाडीने आम्ही णव्हएन्नािा 

परत णनघािो.  माझ्या वैयणक्तक मतानुसार तरी इंन्सब्रूकिा जायिी काही खास गरज नाही.  स्वरॉस्कीिा 

जायिं नसेि तर! बाकी सफर मस्त झािी.  रात्री दादा णव्हएन्ना रेल्व ेस्थानकावर घ्यायिा आिा होताि! 

ऑणस्रयामधे िेवटिा क्नदवस राहुन पॅररसिा परत आिो.  काय करिार.  सगळ्या िांगल्या गोष्टी कधी ना कधी 

संपताति! पि ऑणस्रयापेक्षा सुंदर देि मी याआधी बणघतिा नव्हता आणि नंतरही बघेन अस ंवाटत नाही.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kristallwelten.swarovski.com/Content.Node/homepage.php
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मोठयािं ेमोठेपि - अणवनाि हळब े

 avinash.halbe21@gmail.com   9011068472  

(िेखक  टाटा मोटसय मधीि णनवृत्त णडणव्हजनि मनेॅजर असून ते िखेक, प्रविनकार, कथाकथन कार, व्याखाते, 

भारुड सम्राट आहते आणि या सवय क्षेत्रांत त्यांनी अनेक पाररतोणषके प्राप्त केिी आहते) 

 

मािसािे मोठेपि वय,  णिक्षि,  िारीररक आकार,  ताकद,   सांपणत्तक णस्थती,   हुद्दा,   घरािे,   वकृ्तत्व आणि 

णवद्वत्ता इत्यादी गुिवैणिष्टयांतून ठरत ेअस ेसांगतात.  परंतु काही मािसातं एकाि वेळी अनेक गुिांिा संगम 

आढळून येतो.  याबाबतीता मिा आिेि ेदोन मोठया मािसांिे हृद्य अनुभव यथेे देत आह.े  

 

पणहिा अनुभव डॉ.  णवजय भटकर यांिा आह.े  पुण्यातीि श्री सद्गुरू जंगिी महाराजांच्या पुण्यणतथी ऊत्सवात,  

सायंकािीन ज्ञानसत्रामध्य,े  व्याख्यानांच्या आयोजनािी सेवा माझ्याकड ेअसत.े  एके वषी यात डॉलटरसाहबेांिे 

व्याख्यान असाव ेअस ेवाटून,   मी अपॉइंटमेंट घऊेन माझ्या पत्ीसह त्यांना,  सकाळनगर मधीि काऱ्याियात 

जाऊन भेटिो.  व्याख्यानास त्यांनी रूकारही क्नदिा.  बोििे िािू असताना माझ ेिक्ष त्यांच्या टेबिावरीि आद्य 

िंकरािायाांच्या संगमरवरी पुतळयाकडे गेिे आणि त्यांना आपि एक वस्त्र अपयि करावे अस ेवाटि.े  डॉ.  ना 

णविारताि,   त्यानंी त्यासाठी अनुमती क्नदिी.  िगोिग माझ्या पत्ीने एक भरजरी कापड आिून स्वत:  णिवून 

ते तयार केि.े  काययक्रमािी णनमंत्रि पणत्रका देण्यािे वेळी आम्ही ते डॉलटरसाहबेांकडे सुपूतय केि.े  

डॉलटरसाहबेांनी “संन्यासी व्यक्ती साध्या सुती कापडािी भगवी छाटी धारि करतो,  भरजरी अथवा अन्य 

कोित्याही कापडािी िाित नाही” असे सांगून नम्रपि ेती परत केिी.  ही गोष्ट माणहती नसल्याने आम्ही काहीस े

खजीि झािो.  पि काही क्नदवसांति िूक सधुारून,  त्यांनी सांणगतल्याप्रमािे बनवििेी छाटी घऊेन जाताि,  

डॉलटर साहबेांनी आनंदाने ती िंकरािायाांना घातिी.  

 

मंक्नदरातीि व्याख्यानािे वेळी डॉलटरसाहबे एक आंतरराणष्ट्रय ख्यातीिी व्यक्ती असल्याने,  आम्ही पारंपाररक 

व्यासपीठा ऐवजी,  टेबिखुिीिी व्यवस्था केिी होती.  परंतु,  डॉलटरसाहबेांनी “मी उभा राहूनि बोिेन” अस े

सांणगतिे.  मी नम्रपि ेकारि णविारताि “स्वत: महाराज समोर उभे असताना,  मी बसून बोिि ेबरोबर आह े

कां?”   असे णस्मतहास्यपूवयक उत्तर क्नदि.े  (मंक्नदरातीि श्री जंगिीमहाराजांिी तस्बीर उभ्या पणवञ्यािी (स्टॅंपडंग 

पोश्र्िर् मधीि आह)े आम्ही त्या तस्बीरीकडे केवळ प्रणतमा म्हिून पाहात होतो परंतु डॉलटरसाहबेांिी भूणमका 

समोर प्रत्यक्ष महाराज उभे आहते अिी होती.  त्यांच्या या भक्तीभावनायुक्त नम्रतेस काय म्हिावे? 
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दसुरा अनुभव डॉ.  रघुनाथ माििेकर यांिा आह.े  मी एक व्याख्याता आह.े   साधारिपि े2008 च्या 

सुमारास,  डॉ.  अब्दिु किाम,  डॉ.  णवजय भटकर आणि डॉ.  माििेकराचं्या िेख,  भाषिे,  इतर कामणगऱ्यांतून 

प्रेरिा घेऊन,  मी ‘भारतािी गौरवगाथा’ या माझ्या भाषिािी बांधिी करून,  त्यावर एक पॉवरपॉइंट 

प्रेझेंटेिनही बनविे.  ते डॉ.  रघुनाथ माििेकर यांना दाखवून त्यांिे मागयदियन घ्याव,े  या हतूेने मी 

डॉलटरसाहबेांिी अपॉईंटमेंट घेऊन,  एन.  सी.  एि.  मधीि त्यांच्या काऱ्याियात जाऊन भेटिो.  मिा 5 

णमनीटांिा अवधी णमळािा होता.  त्यांच्या स्वीय सहाय्यकांनी णनदेि करताि मी केबीनपािी गेिो,  तो खदु्द 

डॉ.  माििेकरांनीि दार उघडून माझ ेस्वागत केिे! मी भेटीिे प्रयोजन सांगताि,  त्यांनी ते प्रेझेंटेिन,  त्यांच्या 

आसनाच्या डाव्या बाजूिा असिेल्या,  पीसीवर (कॉम्प्युटरच्या स्क्रीनवर) दाखवण्यास सांणगति ेआणि आपिी 

जागा सोडून टेबिासमोरच्या खुिीत बसिे.  मी तातडीने णतथे जाऊन पेन ड्राईव्हवरून माझ ेप्रेझेंटेिन त्यांच्या 

पीसी वर मराठी फॉंटसह िोड केि.े  सुरूवात करताि त्यांनी ‘अहो उभे किािा रहाता,  बसून बोिा की’ अस े

मिा णस्मतहास्यपूवयक सांणगतिे.  मी नकळत खािी बसून,  माझ ेप्रेझेंटेिन माझ्या णववरिासह स्िाईड बाय 

स्िाईड त्यांना दाखवण्यास सुरूवात केिी.  प्रत्यके स्िाईड डॉ.  काळजीपूवयक पहात होते आणि काही सूिना 

ककंवा अणधक माणहती पि सांगत होते,  जी मी रटपून घेत होतो.  आमिी भटे खरेतर 5 णमणनटांिी ठरिी होती,  

पि हा काययक्रम साधारिपि ेपाऊि तास िािनूही,  एकदाही त्यांनी मिा वेळेिी जािीव करून क्नदिी नाही,   

अथवा थांबण्यास सांणगतिे नाही.  उिट सवय स्िाईडस् दाखवून झाल्यावर त्यांनी माझ ेकौतुक केिे आणि भावी 

व्याख्यानांसाठी मिा िभुेच्छाही क्नदल्या.   

 

पेन ड्राईव्ह वगैरे काढून आवराआवर करताना,  एक गोष्ट माझ्या िक्षात आिी आणि मी णविक्षि दिकिो! ती 

म्हिजे प्रेझेंटेिन दाखवताना  पाऊि तास मी पद्मभूषि डॉ.  रघुनाथ मािेिकर यांच्या Executive Chair 

मध्ये बसिो होतो अणि ते स्वतुः मात्र,  टेबिापिीकड ेमाझ्या समोर एखाद्या णवद्यार्थयायप्रमािे िांतपि ेबसून 

ऐकत होते! या नम्रतेस काय म्हिाव?े णनघताना न रहावून मी त्यांना िरिस्पियपूवयक नमस्कार केिा.  बाहरे 

आिो तो ‘कास्प’ या स्वयंसेवी संस्थेिे िोकणप्रय प्रिेते डॉ.  िरश्र्िंद्र गोखि ेह ेडॉलटरसाहबेांच्या भटेीसाठी 

ताटकळत बसि ेहोते.  मी काहीसा ओिाळून  त्यांनाही अणभवादन करून णनघािो.   

 

या दोनही प्रसंगातून एक इंग्रजी वालय मिा उद्धतृ करावेस ेवाटत.े  ते असे की –  

Great People do not do any extra ordinary things, but they do ordinary things extremely 

well!  पुढ ेमाझी या णवषयावर िेकडो व्याख्याने झािी.  यथावकाि मी या दोघांवर िेखही णिहीिे.  पि या 

दोघा महान व्यक्तींनी घािून क्नदििे ेआदिय  मी आजन्म णवसरू िकिार नाही!!     
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पयायवरि आणि बाधंकाम व्यावसाणयक – प्रवीि णगरजापरेु 

 pravin.girjapure@gmail.com  7972466295 / 8149108897 

(िेखक पपं्रट णमडीया क्षते्रातीि असून त्यांनी आजवर अनेक वतयमानपत्रात काम केिे आह)े 

 

आपल्या मिुांना भणवष्यात काही वषाांनंतर योग्य ऑणलसजन णमळिार नाही फक्त एकदाि णविार करा,  केवळ 

िरीरातीि ऑणलसजनिी कमतरता िक्षात घेऊन समाजातीि िोक मरिार आहते.  ही एक गोष्ट नाही जी मी 

तुम्हािा सांगत आह,े  जर आपि वेळेत जागे होिार नाही,  तर ह ेनक्कीि होईि.  आजकाि वकृ्षारोपि आणि 

मृतावस्थाबद्दि कोितीही गोष्ट पिंताजनक नाही.  जर आपि पुरेिी झाड ेिाविार नाही तर ह ेनक्कीि होईि.  

जर आपि झाडांना णजवंत ठेव ूिकिो नाही तर ह ेनक्कीि होईि.  म्हिूनि आपि सवयजि जेथ ेिलय असिे तेथ े

वृक्षारोपि करू.  आपि प्रत्येक जन्माच्या क्नदविी एक वकृ्ष िावावे ह ेठरवावे िागेि.  

 

आजकाि आम्हािा महाराष्ट्रातीि सवय िहरांमध्य े उंि इमारती आढळतात.  केवळ महाराष्ट्राति नाही तर 

आम्हािा सपंूिय भारतातीि उंि इमारती आढळतात.  आम्हािा या उंि इमारती फक्त िहरी भागाति आढळत 

नाहीत,  आम्हािा अिा प्रकारिी इमारती अधय-िहरी आणि िहरे क्षते्रातीि देखीि आढळतात.  

 

िहरी भागात घरे आवश्यक असल्यामुळे ररअि इस्टेटिा व्यवसाय किाहीसारखा उदय झािा आह.े  जर आपि 

आमच्या िहराच्या पुण्याबद्दि बोििो तर अस ेबरेि उप-िहरी भागात आहते जे णसमेंट जंगिे बनत आहते.  

 

या व्यवसायात णबल्डसय इतके पैस ेकमावत आहते.  आणि ते फ्िटॅ मािकांना णवणवध सुणवधा परुवत आहते.  

जेव्हा ह ेसवय होत आह,े  णबल्डसय ककंवा फ्िॅट मािक पऱ्यावरिाबद्दि णविार करीत आहते? मी म्हिािो की ते 

पऱ्यावरिाबद्दि णविार करीत नाहीत.  णबल्डसय कमाई करत असिले्या पैिाबद्दि णविार करीत आहते आणि 

फ्िॅट मािक त्यांच्याकडून णमळािेल्या फ्िटॅ्सबद्दि पिंता करतात.  

 

सवय बांधकाम व्यावसाणयकांना त्यांच्या एफएसआयच्या णवरूद्ध झाड ेिाविे आवश्यक आह,े  परंतु त्यांच्या 

एफएसआयच्या णवरूद्ध झाड े िावण्याऐवजी णबल्डसय त्यांच्या अनुपािन प्रमािपत्र णमळणवण्यासाठी 

पीएमसीकडे ठेवी देतात.  आणि पीएमसीच्या ठेवीबद्दि त्यांना त्रास होत नाही.  आणि पीएमसीिा या 

वृक्षारोपि बद्दि पिंताही नाही,  त्यांच्याबरोबर ठेवी ठेवण्यात देखीि त्यांना आनंद आह.े  
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या बांधकाम करिाऱ्या समाजािा या सवय मृतावस्थेतीि क्नक्रयाकिाप कधी बंद करतीि? पीएमसीच्या 

वृक्ष दक्षि णवभागात गेल्यास तुम्हािा पुण्यातीि नवीन बांधकामासाठी क्नकती वृक्ष िागतीि ह ेकळेि.  बांधकाम 

व्यावसाणयकांच्या वृक्षारोपिांणवरूद्ध पीएमसीने कोट्ावधी रुपय ेजमा केि ेआह.े  आणि त्या कोट्ावधी रुपय े

पीएमसीने बऱ्याि वषाांपासून आयोणजत केि ेआहते.  या णवषयावर णविारिारा कोिताही राजकीय नेता नाही,  

असा कोिताही सामाणजक काययकताय नाही जो पीएमसी ककंवा ररअि इस्टेट प्िेयसयवर प्रश् णविारत आह.े  वरीि 

सवय णिहायिे माझ े हतूे आह े की तुम्ही सवय पीएमसीच्या वकृ्षसंवधयन णवभागात जाि आणि त्यांना समान 

समस्येबद्दि प्रश् णविारा.  अन्यथा आमच्या envornment मध्य ेऑणलसजन कमतरता णमळणवण्यासाठी प्रतीक्षा 

करा.  
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सले्फ मणेडकेिन - आणिष कि,े  णिराळा 

 ashishkarle101@gmail.com   9765262926 (िखेक औषधणनमायि क्षेत्रात काययरत आहते) 

 

सेल्फ मेणडकेिन म्हिजे वैद्यकीय तपासिी व सल्ल्याणिवाय स्वतुःहून औषधांिा वापर करिे होय.  माणहती 

तंत्रज्ञान क्षेत्रात झाििेी वाढ आणि सहजतेने उपिब्ध झाििे ेमाणहतीिे स्रोत यामुळे सले्फ मणेडकेिन मध्य े

मोठ्या प्रमािात वाढ झािेिी क्नदसून येत आह.े  

  

सेल्फ मेणडकेिन िे काही फायदेदेखीि आहते.  

  

यामुळे आरोग्य यतं्रिांवरीि ताि कमी होतो णिवाय डॉलटरांिी वाट पाहण्यामध्ये जािारा वेळ वाितो,  काही 

काळापुरत ेत्रासापासून मुक्तता णमळते,  अणवकणसत व णवकसनिीि देिातीि िोकांिी आर्थयक पररणस्थती तसेि 

णवकणसत देिातीि महागड्ा आरोग्यसेवा यामध्ये कुठेतरी सले्फ मेणडकेिन िोकांना फायदेिीर ठरत,े  परंतु 

यामध्ये आरोग्यासंदभायत दषु्पररिाम सभंावण्यािा व रुग्िाच्या णजवावर भेतण्यािा धोका असतो.  त्यामुळे 

िलयतो सेल्फ मेणडकेिन टाळावे.  

  

सेल्फ मेणडकेिनिा माहीत स्रोत हा इंटरनेट,  यापूवी त्या औषधािा वापर केििेे रुग्ि,  जाणहराती,  

दरूदियनवरीि व इतर प्रसार माध्यमातीि णवणवध आरोग्यणवषयक काययक्रम असतात.  

  

बऱ्यािदा िक्षि ेसारखी असिी तरी आजार वेगळे आस ूिकतात त्यामुळे सारख्या िक्षिांसाठी एकि औषध 

वापरिे टाळावे णिवाय रुगिािे वय, पिंग,  वजन यानुसार औषधािी मात्रा (डोस) बदित असतो.  

  

प्रथमोपिारामध्ये सेल्फ मेणडकेिन बऱ्यापैकी फायदेिीर ठरत े ज्यामुळे पुढ े जाऊन उद्धभवनाऱ्या समस्या 

काहीअंिी टाळल्या जातात.  

  

सुरणक्षत सले्फ मेणडकेिनसाठी औषधे व आरोग्यसदंभायत माणहती असि ेगरजेिे आह.े  यासाठी िलयतो स्वतुःहून 

औषधांिा वापर करण्यापूवी फामायणसस्ट ककंवा डॉलटरांिा सल्िा जरूर घ्यावा.  

  

सवयसाधारिपि े Over The Counter Drugs (औषधयोजनेणिवाय घेता येिारी औषध)े यांिाि सेल्फ 

मेणडकेिन म्हिून मोठ्या प्रमािात वापर केिा जातो परंतु ददैुव बऱ्याि रठकािी जी औषध ेफक्त औषधयोजना 
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दाखवूनि खरेदी करता येतात अिी औषध ेसदु्धा सहजतेने उपिब्ध होतात.  त्यामुळे सेल्फ मेणडकेिनिा 

धोका सभंावण्यािी िलयता असते.  

  

सुरणक्षत सले्फ मेणडकेिन व सले्फ मेणडकेिनमुळे होिारे दषु्पररिाम टाळण्यासाठी वैद्यकीय सेवा परुविारे 

फामायणसस्ट,  डॉलटर पररिाररका (नसेस) यांनी जनजागृती काययक्रम राबणवि ेगरजेिे आह.े  

  

सेल्फ मेणडकेिन मध्ये फामायणसस्टिी भूणमका महत्वपूिय ठरत.े  फामायणसस्ट हा औषधातीि काययकारी तत्व,  

औषधािा िरीरावर कसा पररिाम होतो,  िरीरावर होिारे दषु्पररिाम याबद्दि सणवस्तर माणहती देऊ 

िकतात.  सेल्फ मेणडकेिन मध्ये औषधेही थेट फामायणसस्ट कडूनि खरेदी केिी जात असल्यामुळे यामध्य े

फामायणसस्टिा भूणमका खूपि महत्वपूिय आह े त्यामुळे रुग्िांनी स्वतुःहून औषधािा वापर करण्यापूवी 

फामायणसस्टिा सल्ि जरूर घ्यावा.  

  

आणि िलयतो सले्फ मेणडकेिन टाळावे व औषध ेही डॉलटरांकडून तपासिी करून डॉलटर व फामायणसस्ट यांच्या 

त्यांच्या सल्ल्यानेि घ्यावीत तसेि औषधािा वापर केल्यानंतर होिाऱ्या समस्यांबाबत फामायणसस्ट आणि 

डॉलटरांिी संपकय  करावा.  

  

जरी तुम्ही स्वतुःहून कोितेही औषध घेति ेअसिे आणि काही दषु्पररिाम जािव ूिागि ेअसतीि तर त्वररत 

त्या औषधािा वापर थाबंवून फामायणसस्ट आणि डॉलटरिी सपंकय  साधावा.  
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जनािंा प्रवाहो िािीिा -  हमेतं बटेावदकर,  जळगावं 

 9403570268  

(िेखक सातत्याने वतयमानपत्रांत णिणहत असतात तसेि त्यांिी दोन पुस्तके प्रणसद्ध झािी आहेत) 

  

गेल्या मणहन्यापासून संपिूय महाराष्ट्रात पंढरीच्या वारीिीि ििाय सुरू आह.े  गावागावातूनवारकऱ्यांच्या कदंड्ा 

णवठूनामािा जयघोष करत हातात टाळ,  खांद्यावर भगवी पताका घेवून पायी मजि दरमजिकररत 

णवठुरायाच्या दियनासाठी पंढरपूरच्या क्नदिेने जात आहते.   

  

“सुंदर ते ध्यान उभ े णवटेवरी कर कटावरी ठेवूनीया” तुकोबारायानीवियन केिेि े णवठ्यािे ते सावळे णपतांबर 

नेसििेे रुप पहाण्यासाठी भेटीिागी जीवा िागिीसे आस अस ेभाव मनात ठेवून जनांिा हा प्रवाहिाितो आह.े  

  

 ििा पंढरीसी जाऊ रखमुादेवीवरा पाहू॥ डोळे णनवतीि काना मना तेथे समाधान।। 

  

समस्त वारकरी या एकाि ध्येयाने प्रेररत होवून पावसा पाण्यािी,  उन्हा तान्हािी,  कापड्ा ित्त्यािी इतकेि 

काय पि तहानभकेूिीही पवाय न करता ह ैिेकडो मैिािे अंतर पायी पायी कापत आहते.  

  

“रूप ेसंदर सावळा गे माय”े अिा त्या णवठूरायाच्या पायािी जाऊन पडण्यािी काय ही ओढ? िंद्रभागेत स्नान 

करावे,  वाळवंटात रंगिाऱ्या भजन क्नकतयनािा आस्वाद घ्यावा,  पुंडिीकाच्या पायरीवर माथा टेकवावा आणि 

ितजन्मािे पुण्य पदरी पाडून घ्याव.े  

  

“तुका म्हिे डोळा। णवठो बैसिा सावळा।।” अस ेतुकोबाच्या नेत्रांनीि त्यािे रुप डोळ्यात साठवावे आणि अश्रुंना 

मोकळी वाट करुन देत माघारी परतावे.  या वारीिा जातांना सगळ्यांच्या मनात एकि भावना असत.े  

सुखिागी जरी कररसी तळमळ। तरीत्पैदरीिीजाय एकवेळ॥ मग तूअवघाणि सुखरुप होसी। जन्मोजन्मीिे दुुःख 

णवसरिी।।  

  

वाटेवर इतर कदंड्ा येवून णमळतात, भक्तीिा महापूर येतो टाळ आणि मृदंगच्या सोबतीने कधी िाित, कधी 

नाित, कधी फेर धरत, तर कधी टरंगि करत हा महासागर जेंव्हा णवठ्ठि मंक्नदििे कळसदियन होते तेव्हा बेभान 

होतो आणि त्याच्यापािी एकि मागिे आतयतेने मागतो. णवठुराया रे, पाहू नको अंत। बोिावी मज सत्वरी आता।। 
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नामदवेराव: प्रमेािा णनमयळ झरा  - क्नकरि दहीवदकर,  पिु े

 kirand.personal@gmail.com   7757025122 

(भावस्पिी व्यणक्तणित्रि या िेखमाणिकेतीि हा णतसरा भाग. िेखक IT क्षेत्रात काययरत आहते) 

 

संध्याकाळ झाििेी होती.  थोडासा अधंार पि पडििेा होता.  दपुारी िग्न णवधी आटपून आता नवरदेव 

नवरीच्या स्वागत संमारंभािी जय्यत तयारी सरुू होती.  सगळीकडे धामधमू सरुू होती.  नुकत्याि सजणविेल्या 

प्रवेिदवारातून नवरदेव आणि नवरीिे आगमन झािे होते.  स्टाटयर,  णितपेय,  िहा आणि कॉफीिी रेििेि 

िािू होती.  प्रिस्त जागेवर सुरेख ओळीने खचु्याय मांडल्या होत्या.  काही मडंळी खुच्याांवर णवसावुन,  आपापल्या 

गंप्पामध्ये रंगिी होती.  सुिगं्न िावण्यासाठी िोक ओळींनी सभामंडपावर आणि खािीही रांगेत उभे होते.  

नवरदेवाच्या बाजुने एक आणि नवरीच्या बाजुने एक अस ेदोन िहान मिुी णमळिारा भटेवस्तु िगबगीने घेत 

होत्या.  वधुवरही सगळ्यांिे हसतमुखानं स्वागत करीत होते आणि पाया पडून भावी जीवनासाठी आिीवायद 

घेत होते.  नवरदेवािा भाऊ आणि बहीि त्यांच्या पररने आिले्या पाहुिेमंडळीिे आदराणतर्थय करत होते  सगळ 

कस ंआनंदी आनंद िाििेि ेहोते. नव्हते फक्त नामदेवराव आणि त्यांच्या पत्ी.  आज त्याचं्या सवायत िहान 

मुिािा िग्नसंमारभ िािु होता.  ह ेसवय पहात असतांना माझ्या डोळ्यांच्या कडा मधुन,  मधुन ओिसर होत 

होत्या आणि उरही भरून येत होते.  हा िग्नसोहळंा पाहण्यासाठी नामदेवराव आणि त्यांच्या पत्ी असायिा 

हव्या होत्या.  मुि ंसवयकाही ररतसर पार पाडीत होती.  नामदेवरावांच्या मुिीिी बोितांना असे कळिे की 

आईनी जाण्यापुवी मुिानंा सांगीति ेहोते की आमच्या नंतर डोळ्यात पािी आिुन रडायिे नाही,  कायम 

आनंदी राहायिे.  असे सांगत असतांना णतच्या िेहरांवरीि संणमश्र भाव माझ्या नजरेतून सुटिे नाहीत.  मोठ्या 

पहमंतीने आपल्या भावंनावंर णनयत्रंि ठेऊन हसतमुखानं सवय समारंभात ती मुिं काययरत होती.  त्या मुिांकड े

बघुन मीसदु्धा माझ्या भावंनावर आवर घािण्यािा णनष्फळ प्रयत् करीत होतो.   

माझी नजर सहजि आकािात असिारा दोन णवणिष्ट तारकांकडे गेिी.  ते फक्त दोनि तारे एकाि रठकािी 

िुकिुकत होते.  मिा खात्री झािी की ह े दोन तारे म्हिजेि नामदेवराव आणि त्यांच्या पत्ी आहते.  जे 

आकािातंुन आपल्या िाडलया मुिाच्या आणि सुनेच्या अंगावर पषु्षवषृ्टी करून आिीवायद देत होते.  त्या 

ताऱ्यांकडे पहात असतांना माझी नजर िुन्यात गेिी आणि मी अिानक माझ्या िहानपिात,  माझ्याि नकळत 

जाऊन पोहििो.  

माझ्या िहानपिी माझ्या आजोळी. नामदेवमामा म्हटंि ेकी आम्हािा धडकी भरायिी.  नामदेवमामा ह ेएक 

धाक दाखवण्यािे मानवी यंत्र होते.  िाळेत जायिे नाही म्हटंि ेकी नामदेविा बोिवू का ? अस ेम्हिायिी देर 

की आम्ही मुकाट िाळेत जायिा तयार.  आमच्या कुठल्याही बािहट्टांिा एकमेव रामबाि उपाय म्हिजे नामदेव 

मामा.  त्याचं्याबद्दि णभती वाटण्यािे कारि ही तसेि होते,  ते िािता बोिता आमच्या सवय िहानांच्या सतत 

खोड्ा काढत असत.  कधी कोिािा तुिा ससा दाखवतो म्हिुन दोन्ही कान उपटून,  कानांच्याि आधारावर 

उििून घेिे.  ससा क्नदसिे तर दरुि पि कान प्रिंड दखुायिे.  कोिािा णिमटे काढि.े  एखादा आपिा ऐटीत 



आरंभ अंक (सप्टेंबर ते नोव्हेंबर २०१९)                                   

Page: 46                   aarambhmasik@gmail.com                 अनुक्रमणिकेवर परत जाण्यासाठी येथे णलिक करा 

िाित जात असिे,  तर हळुि त्यांच्या डोलयावर टपिी मारि ेआणि सवाांत भयानक धमकी म्हिजे िाळेत 

गेिा नाही तर णिबांच्या झाडािा उिटा टागंून ठेवेि.  या सवयि प्रकारामुळे आम्हािा त्यावेळेस त्यांिी प्रिंड 

णभती वाटायिी आणि या सवाांिाि गैरफायदा आमिी पािक मंडळी त्याकाळी घेत असत.  यािा अथय असा 

नाही की नामदेवमामा खुप कु्रर होते.  त्यांिे आमच्या सवाांवर प्रेमही तेवढेि होते.   त्याकाळी दहा,  वीस पैसेही 

खुप होते.  ते आमच्यासाठी संत्र्याच्या गोळ्या,  अस्मतंाराच्या गोळ्या आित असत.  अगदीि काही नसिे तर 

आमच्या हातावर दहा,  वीस  पसैे ठेऊन तर कधी,  कधी एक रुपया ठेऊन दकुानात गोळ्या आिायिा णपटाळत 

असत.  आमच्या आजोळी संयकु्त कुटंुब पध्द्ती होती.  अगदी गोकुळ होते.  माझी आजी कृष्िािी भक्ती करायिी.  

णतच्या तोंडी सतत गोपाि कृष्ि,  राधे कृष्ि असा जप िािििेा असायिा.  आम्ही आठ,  दहा अस ेबािगोपाि 

त्या एका मोठया वाड्ात गोकुळासारखे खेळत असायिो.  आमिा वाडा अगदी प्रिस्त होता.  दोन्ही बाजुच्या 

मुख्य रस्त्यावर,  वाड्ािी प्रवेिव्दार उघडायिी.  भव्य आणि सुदंर अश्या वाड्ात आमिे बािपि गेि.े  

आजोबांनी िहानपिी सांणगतिेल्या माणहतीनुसार,  आम्हािा नामदेवरांवािे बािपि आणि संघषय याणवषयीिी 

माणहती णमळािी.  नामदेवरावांिी कौटंुणबक पररस्थीती फार णबकट होती.  नामदेवराव दोन वषाांिे असतांना 

त्याचं्या वणडिांिे णनधन झािे होते.  आई दोन,  तीन घरांिी धुिी भांडी करून आपिा व िहान नामदेवािा 

उदरणनवायह करीत असे.  नामदेवाच्या आईिा णतच्या मुिावर प्रंिड जीव होता आणि नसिेही कसा म्हिा,  

णतिा नामदेवि णति अवघ णवश्व होता.  नामदेवाच्या आईने नामदेव जेवल्याणिवाय कधी अन्नग्रहि केि ेनाही 

आणि हा णनयम त्यांनी आपल्या अखेरच्या श्वासांपयांत पाळिा.  

िहान नामदेव आपल्या आईसोबत,  आईच्या कामासाठी घरोघंरी क्नफरत असे.  आई काम करत असतांना 

आईच्या नजरेसमोरि नामदेव खेळत असे.  थोडा जरी आईच्या नजरेआड झािा तर आई अस्वस्थ होऊन 

जायिी,  असेि एकेकांकडिे काम आटपून आई,  नामदेव सोबत आमच्या आजींच्या घरी यायिी.  आमच्या 

आजीिी नामदेवांच्या आईिी मस्त गट्टी जमायिी.  हसत खेळत,  गप्पा टप्पा करत,  त्या आमच्या आजीिा 

णवनामूल्य मदत करायच्या.  नामदेवसदु्धा आमच्या आजीच्या घरी येण्यास खपु उत्सकु असायिा.  कारि त्याच्या 

वयोगटातीि माझे मामा,  आई,  माविी यांच्यािी त्यािा खेळता यायिे म्हिुन.  नामदेवािा आमच्या वाड्ात 

खेळायिा खुप आनंद वाटायिा.  नामदेव आणि त्याच्या आईिा माझ्या आजोबा,  आजीबद्दि फार प्रेम आणि 

आदर वाटायिा.  माझ े आजोबा णिक्षक असल्याने नामदेवाच्या णिक्षिंाबद्दि,  भणवष्याबद्दि त्या नेहमीि 

त्यांिा सल्िा आणि मागयदियन घ्यायच्या.  माझ्या आजोबांना सवय अण्िा म्हिायिे.  त्यांिा अण्िांवर ऐवढा 

णवश्वास होता की,  “अण्िा म्हनंतीन तस,  आपल्यािे काय समजते त्यातिे”  अस ेव-हाडी पध्दतीने बोिुन 

त्यांिा अण्िांवरीि असिेिा णवश्वास व्यक्त करीत असत.  अण्िांनी नामदेवावर आपल्या मिुांप्रमािे प्रेम केिे.  

िैक्षिीक मागयदिांनासोबति वेळप्रंसंगी आपल्या मुिांसोबत नामदेविासुद्धा कपडेित्ते,  वह्यापुस्तके आणि 

अडीअडििीिा िाळेिी फी भरि ेअसे िािििे ेअसायिे.   

नामदेविासुद्धा अण्िांच्या प्रेमािी जािीव होती.  ते त्यांना णपतासमानि मानत आणि सन्मान देत 

असत.   अण्िांनीसुद्धा नामदेवािा आपिा मानसपुत्र मानि ेहोते.  अण्िांकडे कुठिाही सखुांिा,  द:ुखांिा प्रसंग 
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असो अण्िांिे नामदेवाणिवाय पान हिायिे नाही.  असेि क्नदवसां मागून क्नदवस गेिेत.  नामदेव णिक्षिात 

प्रगती करीत होता.  दहावी,  बारावी सदु्धा यिस्वीररत्या पुिय केिी आणि त्या काळातीि अणतिय िोकणप्रय 

असििेा कोसय आयटीआय च्या ईिेलरीकि िाखते नामदेवनी प्रवेि णमळविा होता.  णनयोणजत कािावधीत 

त्यानी तो कोसय अणतिय मेहनतीने पुिय केिा.  उच्च णिक्षि घेण्यािी क्षमता असतांना सुद्धा प्राप्त पररणस्थतीिे 

भान राखून आणि आपल्या आईिा णतच्या रोजच्या कष्टातुन मुक्ती णमळावी यासाठी त्यांनी िवकरात,  िवकर 

रोजगार णमळवुन,  आपल्या पररणस्थतीिी गाडी रुळावर आिण्यािा प्रयत् केिा.  णनयतीनीसुद्धा त्यांना िांगिी 

साथ क्नदिी,  िवकरि नामदेवनी राज्य सरकारिी महाराष्ट्र राज्य णवद्युत मंडळािी नोकरी णमळविी.  नामदेव 

आणि आईच्या कष्टांना फळ णमळािं.  आईिा आनंद गगनात मावेनासा झािा.  आईिा जि ूआभाळि ठेगंिे 

झािे होते.  नामदेवािा आता माझ्या आईिे कष्ट संपिार यािाि खुप आनंद झािा होता.  दोघहेी मायिकेांनी 

हा आनंद अण्िांच्या पररवारासोबत साजरा केिा.  नामदेवानी सवयप्रथम आपल्या आईिे काम बंद केि ेआणि 

आईच्या आणिवायदाने आपल्या नणवन नोकरीिा सुरूवात केिी.  

एकेका क्नदवसागणिक,  नामदेवािी घरािी आणि आर्थयक पररणस्थती सुधारत गेिी.  नामदेवािी संतोषी मातेवर 

खुप श्रध्दा होती.  नदीच्या काठावर त्याच्या एका स्नेहींिें घर होते.  त्यांच्या घराति संतोषी मातेिे मंक्नदर होते 

आणि णतथे संतोषी मातेिी भव्य मुती होती.  नामदेवािा गावािा जाण्या,  येण्यािा  तोि रस्ता होता.  

नामदेवािा एक अणिखीत णनयम होता.  ते गावांहुन घरी येतांना आणि गावांिा जातांना न िुकता संतोषी 

मातेिे दियन घेत असत.  मी सदु्धा िहान असंताना बरेिदा त्यांच्यासोबत जात असे.  संतोषी मातेसोबंति 

नामदेवांिी महािक्ष्मी या संिावरती खूपश्रध्दा आणि भक्ती होती.  पुवी पररणस्थती नसतांना सदु्धा रािीवरती 

का होईंना पि महािक्ष्मीिे मुख ठेऊन आह े त्या पररणस्थतीत ते महािक्ष्मीिा तीन क्नदवसांिा सि मोठ्या 

आनंदात आणि उत्साहात साजरा करायिे.  

सवयकाही णस्थरस्थावर झाल्यानंतर नामदेवाच्या आईच्या मनात आता नामदेवाच्या िग्नािे णविार घोळू िागिे.  

आईनी हा णविार माझ्या आजीिा बोिुन दाखणविा आणि संधी णमळताि अण्िांच्या कानावर या णवषयी 

बोिण्यािी णवनंती केिी.  माझ्या आजीिा सदु्धा आनंदि झािा,  िेवटी अण्िांिा मानसपुत्रि होता. 

आजीनीसुद्धा संधी साधुन अण्िांच्या कानांवर ही गोष्ट घातिी.  मग काय िगेिि नामदेवासाठी वधुसंिोधनािी 

प्रक्नकया सुरू झािी.  नामदेव राज्य सरकारी कमयिारी असल्याने आणि एकुिते एक असल्याने त्यांना स्थळांिी 

कमी नव्हती.   

आमिे नामदेव मामा क्नदसायिा अगदी देखिे होते.  सुदढृ,  गोरेपान. अगदी  ऋषी कपूर या नायकाप्रमािेि 

म्हिां ना!  मग या ऋषी कपूर मामासाठी वधूसदु्धा एखाद्या णहरोईन सारखीि िागिार ना! दैव योगाने िवकरि 

आम्हािा मामांसाठी एक सुयोग्य वध ुणमळािी.  ती पि ऐणतहासीक िहर असिले्या ब-हािंपुरात.  त्यांिे नाव 

मंगिा होते.  मामी क्नदसायिा खुपि सुंदर होत्या.  त्यािें डोळे खुपि बोिके आणि णनळसर होते.  त्या क्नदसायिा 

बराि प्रमािात जुन्या काळातीि मंदाक्नकनी प्रमािे क्नदसायच्या.  सवायत महत्त्वािे म्हिजे त्यांच्या सौदयाांपेक्षा 

त्यांच्या मनािे सौदयय ह ेणविाि असे होते.  तस ेपाणहिे तर नामदेवािे िग्न ह ेररतसर  वधसुंिोधन करून,  स्थळ 

णनवडून आणि िहा पोह्यांच्या पारंपाररक पध्दतीने झाि ेहोते.  पंरतु त्या दोघांमणधि प्रमे आणि आपिुकी 

बघता,  कोिीही त्यांना सहजि तुमिा प्रेमणववाह झािा आह ेका हो ? असे पटकन णविारून जात असत.  
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नामदेवािे िग्न ठरिे तेव्हा त्यांिी नेमिुक कु-हा काकोडा या गावी झािी होती.  ते आपल्या आईसह णतथ े

स्थिांतरीत झािे होते.  त्यांना एक छान टुमदार असे सरकारी घर णमळािे होते.  एम.  ए.  णस.  बी.  मध्य े

काययरत असल्याने सब स्टेिनिा िागूनि त्यांिे कमयिारी णनवास स्थान होते.  सबस्टेिन नणवनि सुरू झाि े

असल्याने,  नणवनि बांधकाम आणि रंगरंगोटी झािेिी होती.  त्या सरकारी कॉिनीत तारेिे कंुपि होते.  त्या 

कंुपिात सबस्टेिन आणि िारि कमयिारी व त्यांिा पररवार राहीि अिी दोन मजिी इमारत होती.  मी त्या 

वेळेस फार िहान होतो.  मामांिे ह ेघर म्हिजे आमच्यासाठी राजािा राजवाडाि होता.  तारेच्या कंुपिाच्या 

आत वाटेि तसे खेळायिे.  सबस्टेिनिा जाऊन ते रंगणबरंगी गोि िाईट पाहायिे.  मोठ मोठे,  एका ओळीने 

िावििेे कपाट पहात राहायिे.  तेथुन येिारे णित्र णवित्र आवाज ऐकत बसायिे.  त्या जुन्या काळ्याकुट्ट 

दरुध्वनीिा ररसीवर कानािा िाऊन मनात येईि ते नंबर क्नफरवत बसायिे.  मामा आमच्यावर िक्ष ठेऊन 

असायिे.  पंरतु त्यांनी आम्हािा कधीही यािा हात िाऊ नको,  त्यािा हात िाऊ नको अस ेसाणंगतिे नाही.  

या उिट ते आमच्यात आमच्यातिेि िहान होऊन खेळायिे.  एखाद्या  सिांिा भजे,  वडे बनत असिे तर ते 

बनत असतांना गुपिुप आमच्यापयांत पोहिवण्यात त्यांिे कौिल्य होते.  माझ े अजुन एक मामा एस टी 

महामंडाळात िािक या पदावर होते.  ते नेहमी नांदरुा - कु-हा - काकोडा बस घेऊन जायिे.  जेव्हा मिा 

िाळेिा सटुी िागायिी,  तेव्हा मामा मिा गाडीत रटकीट काढुन,  केणबनमध्ये बसवायिे.  नामदेवमामा 

सबस्टेिनच्या थांब्यावरीि रठकािी उपणस्थत असायिे आणि मिा बस मधनु उतरवुन घरी घेऊन जायिे.  दोन,  

िार क्नदवस राहुन माझे मन भरि ेकी पुन्हा त्याि पध्दतीने मी परत गावी यायिो.  मी माझ्याि बािपिात 

रंगिो. असो.   

तर मामािे िग्न ठरि ेआम्ही सवय पवीच्या काळी िग्नप्रवासासाठी वापरण्यात येिारा मटेॅडोअरनी ब-हािपूरिा 

िग्नांसाठी गेिो.  मिा िागंिे आठवते की त्यांिे िग्न ज्या वषी झािे,  त्याि वषी ॠषी कपूरिा ‘प्रेमरोग’ हा 

णित्रपट प्रदर्ियत झािा होता आणि तो गाजिाही होता.  त्या णित्रपटािी गािीसुद्धा अप्रणतम होती.  मामाच्या 

िग्नात बँडवरही तीि गािी वाजिी होती.  िग्न थाटामाटात पार पडिे होते.  आम्ही वरातीसह परत आिो 

होतो.  मामािे दोनांिे िार हात झाि ेहोते.  नणवन नवरीसह मामािे ववैाणहक जीवन सुरू झाि ेहोते.  नणवन 

मामी आमिी खुप काळजी घ्यायिी आणि आम्हािा हवे नको त्या सवय गोष्टींिी जातीनी िक्ष द्यायिी,  सवाांत 

महत्त्वािे म्हिजे आम्ही त्यांच्यापेक्षा िहान असुनही आम्हािा अहो,  काहो अस े म्हिुन आवाज देत असे.  

िहानपिात णमळिारा या मानामुळे आम्ही खुप सखुावुन जायिो आणि हा मान आम्हािा कायम 

णमळािा  म्हिुनि त्या आमच्या िाडलया मामी झाल्यात.  मामी खुप िांगल्या स्वभावाच्या होत्या.  नामदेव 

आणि त्यांच्या आई मध्य ेअसिले्या प्रेमािा त्यांनी प्रवेिव्दारांवरीि माप ओिंडताि अदांज घतेिेिा होता.  

नामदेवानीसुद्धा आपल्या नववधुिा आपल्या आईच्या कष्टांिी आणि जीवनातीि णतच्या त्यागािी कल्पना क्नदिी 

होती.  मामींनीसदु्धा या गोष्टी समजुतदार पिाने समजावुन घेतल्या होत्या.  मामींच्या आगमनानंतर बराि 

जिांनी असा अंदाज बांधिा होता की मायिेकांच्या प्रेमात आता नणवन सुनेमुळे नक्कीि अंतर पडिार.  पि 

िोकांिा अंदाज मामींनी साफ खोटा ठरणविा होता आणि याउिट मायिेकांच्या प्रेमािा मामींिाि जास्त 

आधार णमळािा होता.  मामींना सासूबाईंनी घेतिेल्या कष्टांिी पुिय जाणिव होती आणि या सवय गोष्टींिी जाणिव 

त्यांनी सासूबाईंच्या िेवटच्या क्षिांपयांत ठेविी.  मी आजपयांत अिी एकही सुन नाही बणघतिी जी सासूंिी 

ऐवढी णजवापाड सेवा करते आणि काळजी घेते.  काही काही णस्त्रयांना घडवतांना देव असा काही घडवतो की 
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राग,  िोभ,  ईष्याय,  मत्सर,  आणि संताप या दगुय॔िािा िविेिही त्यांच्या व्यक्तीमत्वात िोधुन सापडत 

नाही.  अिा व्यणक्त खरोखरि फार दरु्मयळ असतात आणि आमच्या मामीही त्यापैकी एक होत्या.  

नामदेवरावांिा संसार छान सुरू झािा होता.  त्यांच्या घरी एका णिमकुल्यािे आगमन झािे होते.  संतोषी 

मातेिे भक्त असल्याने,  पणहल्या बाळािे नाव सतंोष ठेवण्यात आिे.  मामांकडे आता मामांिे बाळ आल्याने,  

आमच्या प्रेमात वाटा पडुन मामांिे आमच्यावरीि प्रेम कमी होईि की काय ? अिी आम्हािा णभती वाटायिी,  

पंरतु प्रेम कमी होण्याऐवजी,  त्यात वाढि झाल्यांिे आम्हािा जािविे.  संतोषच्या पाठीवर पुनम आणि 

पुनमच्या पाठीवर सरुज,  असे आिखी दोन अपत्य मामांच्या कंुटंुबात जन्मािा आिीत.  मामा मामींने आपल्या 

परीने सवय मुिांना िांगिे आणि सारखेि संस्कार देण्यािा िेवट पयांत प्रयत् केिा.  नामदेवच्या आईिे पि 

आपल्या नातवांवर प्रिंड प्रेम होते.  मिुंही आपल्या आईवडीिांने क्नदिेल्या संस्कारांप्रमािे आजीिा,  आई 

वडीिांिा,  येिारा-जािारांिा मान सन्मान ठेवत असतं.  कािांतराने आम्हीही मोठे झािो होतो.  मामांनी 

आम्हांिा स्वतुःच्या मुिांइतकेि प्रेम क्नदिे होते.  आता ते आमच्यािी एका सच्चा णमत्रांप्रमािेि वागत असत.  

आता त्यांनी आपल्या गावांकडीि मातीच्या घरािे बाधंकाम करून घेति ेहोते.  सरकारी णनयमांनुसार त्यांिी 

बदिी कु-हा या गावांहुन बोदवड या गावी झािी होती.  आता घरात महािक्ष्मींिा उत्सव हा मोठ्या प्रमािात 

साजरा होऊ िागिा.  धमयिास्त्राप्रमािे पूजा णवधी करून,  आप्तस्वकीय,  गावांतीि पाि पन्नास िोकांना जेऊ 

घािुन,  गौरीपुजनांिा हा उत्सव अखंडपिे िाि ुहोता.  सवयजि या उत्सवात सहभागी होऊन महािक्ष्मींिा 

आिीवायद घेऊन,  तृप्त होऊन जात असत.   

नामदेवरावांिी मुिे मोठी झािी संतोषिा इंणजणनयर बनवण्यांिा त्यांिा मानस होता.  संतोषही िागंल्याप्रकारे 

प्रगती करत होता.  पुनम णिक्षिांसोबत णतिी आवड असिले्या नृत्य किेिे धडे घेत होती.  िवकरि णतिा 

मराठी दरुदियनच्या दे दमा दम या नृत्याच्या काययक्रमात णतिा नृत्य करण्यासाठी णतिी णनवड झािी.  

नामदेवमामा आणि मांमीना खुप आंनद झािा.  ते दोघेही मिुीसह मुंबईिा जाऊन नृत्यािे णित्रकरि करून 

आिे.  मामांनी आम्हािा सवाांना कळणवि.े  त्यांनी काययक्रम प्रक्षेणपत होण्यािी तारीख आणि वळे आम्हािा 

सांणगतिी आणि काययक्रम पहाण्यासाठीिी आग्रही णवनंतीसुद्धा केिी.  आम्हीसुद्धा आमच्या िजेारांसह हा 

काययक्रम कौतुकांने पाणहिा.  मामांना काययक्रम झाल्यावर  फोन करून नृत्य आवडल्यािे आवजुयन सांणगतिे.  

छोटा सरुज ही अभ्यासात खुप हुिार होता आणि घरात सवायत िहान असल्यांने सवाांिा िाडका होता.  त्यांच्या 

िहानपिीिी एक आठवि मिा येथ ेसांगाणविी वाटते ती अिी की पुवी आिेल्या ‘राम िखन’ या णित्रपटातीि 

िखन या पात्रामुळे सुरज फारि प्रभाणवत झािा होता,  इतका की त्याने आपिे नावि िखन ठेऊन घेतिे होते.  

कोिीही त्यािे नाव णविारिे की तो त्यािे नाव िखनि सांगायिा.  नामदेरावांकडे सगळा आनंदी आनंद होता.  

सगळे कसे मस्ति िाििेे होते.  

आता मुिे मोठी झािी होती.  मोठ्या मिुांनी आपिे णिक्षि पुिय करून नाणिकिा नोकरीसाठी प्रस्थान केि े

होते.  पुनमसांठी वरसिंोधन सुरू झािे होते.  प्रत्येक सामान्य मािसांप्रमािे नामदेवरावांसुद्धा आपल्या 

जबाबदारीिी जाणिव होती.  आपिी मिु ंणिक्षि करून व्यवणस्थत मागी िागावी.  त्यांिी िग्न कायय सामाजीक 

िािी ररतीने,  सवयसामांन्याप्रमािे व्हावी.  आपि उभा केििेा हा संसारािा डोिारा,  सिवार आणि जोडिेिी 
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मािसे,  नातेसंबंध पुढच्या णपढीनेसुद्धा योग्य पध्दतीने पुढे िािवावी.  आपिा मान-अणभमान आणि 

सामाजीक प्रणतष्ठा मुिांनी सुद्धा आपल्या प्रमािेि जपावी.  अिी सामान्य अपेक्षा त्यांना होती.  आयुष्यभर कष्ट 

करून णमळविले्या पैश्या-अडलयातुन णतन्ही मुिांिी िग्नकायय,  सिवार आटपून त्यांिी घडी बसवावी.  

उरिले्या रक्कमेतुन आपल्या वृध्दावस्थेिी तजणवज करावी.  अिी त्यांिी योजना होती.  पि अस ेम्हितात की 

दैव जाणिि ेकोिी? णनयतीिा डाव हा भल्या भल्यांना कळिा नाही.  मनुष्य ठरणवतो काय आणि घडते भितेि.  

असो.  

नामदेवरावांच्या आई आता थकत िािल्या होत्या.  आईना उठुन बसि,े  िाििे क्नदवस ंक्नदवस कठीि होत होते.  

आईिी सप्तश्रृंगीच्या गडावर जाण्यािी खुपि इच्छा होती.  नामदेवानी िगेि ती इच्छा पुिां करण्यािे ठरणवि े

आणि एक खाजगी वाहन करून गडावर दाखि झािेत.  आईवरीि प्रेम अजुनही तसेि होते.  आईिा स्वतुः 

खांद्यावर घेऊन,  संपुिय सप्तश्रृंगीिा गड िढुन जािारे नामदेवरांव ह ेआजच्या काळातीि श्रावि बाळि! पुिय 

गड िढुन गेल्यांवर मायिेकांच्या िेहरांवरीि आनंदािे वियन िब्दात करिे अिलयि.  वािकांच्या माणहतीसाठी 

त्यांच्या आईने वयांिे ऐंिी वषय पुिय केिेि ेहोते  आणि कष्टांने क्नकरकोळ झािेिी िरीरयष्टी होती.  परंतु त्या 

मागिी मुिांिी,  मातृप्रमेािी भांवना माझ्या दषृ्टीने अणतिय महत्त्वािी आहे.  त्याति गदीमध्ये आई रस्ता 

िकून गेल्यांवर िोधतांना नामदेवरावांिा जीव अगदी कासावीस होऊन गेिा.  िेहरांवर अगदी िहान मुिािा 

आईकडून हात सटुल्यावर जे भाव असतात,  अगदी तेि भाव नामदेवरावांच्या िेहरांवर त्यांच्याकडून आईिा 

हात सटुल्यावर उमटि ेहोते.  सुदेवाने आई िवकरि सापडल्यात.  हा एक भाग वगळता णतथययात्रा व्यवस्थीत 

पार पडिी होती.  आता मात्र आई खुप थकिी होती.  आईनी केिले्या कष्टांिे णिज झािे होते.  श्रावि 

बाळासारखा मुिगा,  त्यािा बहरििेा ससंार,  सवयकाही मनासारख.े  वधृ्दाअव्यवस्थेत याहुन अणधक काय हव े

असत.े  मुि संस्कारी असिं ह ेआई वडीिांच्या दषृ्टीने क्नकती महत्त्वािे असते ह ेया मायिेकांच्या आयुष्यावरून 

जािवते.  मिु िांगिे णनघािे तर आई वडीिांच्या आयुष्यािे सोने नाहीतर मातीि.  

आईिी खुप सेवा केिी, खुप सखु क्नदिे आणि आईसदु्धा खुप समाधानी होती. वाधयलयाने आिले्या 

सुरकुत्यावंरीि  िेहरांवरसदु्धा समाधानािे आणि आनंदािे तेज आईच्या िेहरांवर,  अनंतात णविीन 

होण्यापुवीसुद्धा झळाळत होते.  आईिा मृत्यु नैसर्गयक पध्दतीने झािा.  अत्यंत दुुःख अतंकरिाने नामदेवरावांनी 

आपल्या आईिा िेवटिा णनरोप क्नदिा होता.  जन्मापासुन असििेी साथ. आणि जगात कोित्याही आईने 

आपल्या मिुािा इतके भरभरून प्रमे क्नदिे नसिे,  अिा आईिा आिीवायद आणि सोबतीणिवाय त्यांना जगि े

बरेि क्नदवस जड गेि.े  धन्य ती माता आणि धन्य तो णतिा पुत्र.   

नामदेवरांव आपल्या पुढीि प्राप्त जबाबदारा पार पाडण्यासाठी सज्ज झािे होते.  पुनमच्या वरसंिोधनाच्या 

प्रयत्ांना फळ आिे होते.  एक सुयोग्य स्थळ त्यांनी आपल्या मुंिीसाठी पसंत केि ेहोते.  मुिीिी पसंती णविारात 

घेऊन धुमधडालयात िग्नािा बार नामदेवरावांनी उडवून क्नदिा होता.  खंत होती ती फक्त आपिी आई मुिीच्या 

िग्नात नसल्यािी,  बाकी सवय आनंदात पार पडि े होते.  मिुगी आपल्या संसारािा िागिी होती.  

नामदेवरांवपि कन्यादानांच्या जबाबदारीतुन मुक्त झाल्याने आनंदीत झािे होते.  
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आयुष्य पुन्हा एकदा णनत्यणनयमांने सुरू झाि े होते.  णवनाकारिच्या एक,  दोन कोटायच्या केससे 

नामदेवरावांच्या मागे िागल्या होत्या.  मनाने गोड असिारा नामदेवरावांन्हवर मधुमेहसदु्धा त्याचं्या प्रेमात 

पडिा होता आणि त्यांना साथ देण्यास प्रारंभ केिा होता.  घरातीि वातावरिही थोडे अणस्थर झािेिे होते.  

दोन णपढ्ातीि संघषय तोंड वर काढू िागिा होता.  वैिाररक मतभेद,  अपके्षांिे ओझ,े  भुरळ पाडिारी आधुणनक 

िैिी,  ही नामदेवराव उभयांतानांच्या पिनी पडत नव्हती.  इतरांिी घडी बसविांरा नामदेवरावांना आपिीि 

घडी बसविंे कष्टदायक होत होते.  मनाने कोमि असिारा या मािसािंा तटस्थ असिांिा आव तरी क्नकती 

क्नदवस आिता येिार होता.  काही गोष्टी मनाणवरूद्ध घडत गेल्या.  पररणस्थती णनयंत्रिाबाहरे जात असल्यािे 

िक्षात येत होते.  मिा त्यांिे वरिे वर फोन येत असत.  मी मधस्थी करावी अिी त्यांिी इच्छा होती.  पंरतु 

णजथे ते स्वतुः एवढे अनुभवी असतांना कमी पडिेत,  णतथ ेमाझ्यासारख्यांिे काय कौिल्य पिािा िागिार 

होते आणि एकदा सुटििेा बाि परत कधीि यते नाही ही वास्तणवकता त्यांनी णस्वकारिी होती.  मािसांना 

देवाने देताना सुखदुुःखासह कमी जास्त प्रमािात भोगही क्नदििेे असतात आणि ते येथेि भोगावे िागतात,  तस े

त्यांच्याही वाट्ािा आिे आणि ते त्यांनी आनंदाने णस्वकारिे आणि मोठ्या मनाने आणि समजुतदारीने आपल्या 

बाजुने या संघषायवंर पडदा टाकुन नणवन णपढीिी जळवून घेऊन,  पुढीि वाटिािीस सुरूवात केिी होती.  

अस े म्हितात की देवही अिाि व्यपकं्तिी पररक्षा घेत असतो.  ज्याचं्यामध्ये सामर्थयय आणि क्षमता असते.  

नामदेवरांवाच्या बाबतीत तसेि घडिे.  एका मागोमाग एक अिा,  सारख्या पररक्षा देव घेत राणहिा आणि 

नामदेवराव त्या पररक्षा  यिस्वीपिे देत राहीिे.  परतु देवानी अजुन एक करठि पररक्षा त्यांच्यासमोर ठेविी. 

त्यांच्या पत्ीिा एका ददैुवी आजारांने ग्रासिे.  नामदेवरावांसाठी हा खुप मोठा मानणसक धक्का होता.  त्यातूनही 

त्यांनी आणि त्यांच्या पररवांराने प्रयत्ांिी पराकाष्ठा करून आणि पसैा खिय करून त्यांना त्या आजारांतुन मुक्त 

करण्यािा प्रयत् केिा.  आता मांमीच्या प्रकृतीमध्ये अपेक्षीत सधुारिा झािी होती,  प्रकृती णस्थरस्थावर झािी.  

पि नामदेवरावांना सतत आपल्या पत्ीच्या प्रकृतीबाबत काळजी असायिी.  या सवय पररणस्थतीिा त्यांच्या 

प्रकृतीवर सुद्धा पररिाम झाल्यांिे मिा आमच्या एका भटेीत जािवि ेहोते.  आमिी एका रेल्व ेस्थानकांवर 

अनपेक्षीत भटे झािी होती आणि खर तर तीि आमिी िेवटिी भटे ठरिी.   

त्याकाळात आमिे फोनवरून बोििे िािु असायिे.  मी त्यांना माझ्याकडे येण्यािा सारखा आग्रह करायिो.  

पंरतु मिा माझ्या आयुष्यात,  इतक भरभरून प्रमे देिाऱ्या या मामांनी त्यांिी परतफेड करण्यािी एकही संधी 

मिा क्नदिी नाही.  माझ्या आयुष्यात एका णमत्रािी,  एका आधारािी आणि एका मागयदियकािी मोठी अिी 

पोकळी णनमायि करून हा मािुस अनपेणक्षतपि,े  माझ्यासह अनेकांना एक मोठा धक्का देऊन,  जग सोडून गेिा.  

त्यांच्या मुिांकडून कळि े की णनवृतीसाठी पंधरा क्नदवस बाकी असंताना,  आपिी नोकरी करत असतांना 

काययियाति त्यांना मृत्यूने गाठिे होते.  मामी तर नामदेवरांवाणिवाय जगण्यािी कल्पनाि करू िकत नव्हत्या,  

परंतु त्यांच्या पिात अपुिय असिेल्या त्यांच्या जबाबदा-रा ं पार पाडण्यासाठी त्यांनी पहमंत बांधिी. िहान 

मुिांसाठी योग्य मुिगी पाहुन ठेविी आणि िवकरि साखरपुडा करण्यािा मामींिा मानस होता.  मामाणिवाय 

या जबाबदारां पार पाडिे त्यांच्यासाठी सोपे नव्हते,  तरीही उसने अवसान आिून कतयव्यपुती करत होत्या.  
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त्यांच्या आजाराने त्यांिेवर संपूियपिे ताबा णमळविा होता.  एकीकडे आजारािी िढा देत,  तर दसुरीकडे 

एकेक  जबाबदारी पार पाडिे िािु होते.  माझ्या एका भेटीत त्यांनी मिा सांगीति.े  माझ्या जीवनांत आता 

राम उरिा नाही.  ते (नामदेवराव) माझी वाट पहात आहते.  मिा िवकर गेिेि पाणहजे.  ह ेऐकतांना माझे 

डोळे पाण्याने डबडबििे ेअसायिे.  देवानी त्यांिी ही इच्छा िवकरि पुिय केिी आणि जास्त नाही तर फक्त 

दोन वषाांच्या कािावधीनंतर त्यािें णनधन झािे.  त्या वेळेस त्या आपल्या मुिांसोबत येविा यथेे  िेवटिे काही 

उरििेे क्नदवस घािवत होत्या.  मामांिे ज्या रठकािी अंत्यसंस्कार झािे अिा त्या बोदवड गावाति आणि त्याि 

रठकािी माझे अंत्यसंस्कार व्हावे ही त्यांिी अखेरिी इच्छा मुिांनी पुिय केिी आणि णनयतीने फोडिेिी ही जोडी 

स्वगायतसुद्धा पुन्हा एकत्र झािी.  त्यांिे एकमेकांवरीि असिेल्या प्रेमािी तुिना या जगात कुठल्याही प्रेमांिी 

होऊि िकत नाही.  मिा एक प्रश् सतत पडत असतो.  देव जगातीि िांगिी मािसे आपल्याजवळ िवकर का 

बोिावून घेत असतो ?उत्तरही तसेि आह.े जो आवडतो सवाांना,  तोिी आवडे देवािा!!  

अिानक वाजिाऱ्या या गाण्याच्या ध्वनीने मी भानावर आिो आणि नामदेवरांच्या मुिािा आणि सुनेिा 

आिीवायद देऊन मिामिांिे ओझे घेऊन मी माझ्या गावािा परत णनघािो.    
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महादवे – सवुिाय सोनवि,े  िाळीसगावं 

 suvrnasonawane777@gmail.com   7744880087 

ज्ञानेश्वरी वािल्यानंतर असं वाटत की णनष्काम कमययोगाच्या मऱ्यादा आहते ज्ञानािा मऱ्यादा नाही.  पि पुिय 

ज्ञानािा भक्तीिी जोड क्नदल्या खेरीज ज्ञानािा आनंदात्मक अस ंस्वरूप येत नाही.  आजवर आपि ज्या संत 

महात्माच्या हातून जे सुदंर णिखाि झािे आह ेत्या गं्रथांिे आपि वािन करतो त्यांिी पुजा करतो.  

संत महात्म्याना देव स्वरूप प्राप्त झाि ेते त्यांनी केिेल्या भक्तीमुळेि.  भक्ती िीवाय ज्ञानािी पुिय धारिा  होत 

नाही.  ज्ञानािी धारिा झाल्याणिवाय स्वतुःिा पूिय पररिय णमळू िकत नाही आणि परमेश्वरािी खरी ओळख 

णमळत नाही.  परमेश्वरािी खरी ओळख णमळाल्या णिवाय त्यािी भेट घडू िकत नाही.  परमेश्वर एकि आह,े  

तो सवय आत्म्यािा एक णपता महादेव ज्यािे मुळ स्वरूप ज्योती रुप आह.े  म्हिूनि आपि महादेवािी पुजा 

ज्योतीपिंग स्वरूपात करतो ज्यािा स्वतुःिा देह नाही आपि ेमुळ स्वरूप सुद्धा ज्योती स्वरुप आह.े  आपि सवय 

आत्मा आहोत िरीर नाही ह ेिरीर कमय करण्यासाठी णमळाििेे साधन आहे.  आत्मा िरीराद्वारे कायय करत 

असतो.  कमयबंधन संपि ेकी आत्मा एक िरीर सोडून दसुरे धारि करतो िरीर णवनािी आह ेआत्मा अणवनािी 

आह.े  म्हिूनि आपि जन्मजन्मांतरापासून ज्योर्तयपिंग स्वंरुपातीि महादेवािी पुजा करतो.  मुती स्वरुपातीि 

िंकरािी नाही. कुठल्याही मंदीरात िंकरािी मतूीपूजन होत नाही.    महादेव आणि िंकर ह ेवेगवेगळे आहते 

िंकरािा देह आह ेमहादेवािा नाही िंकर सुद्धा ध्यान मग्न अवस्थेत महादेवािेि ध्यान करतो णतन्ही देवािी 

णनर्मयती महादेवानेि केिेिी आहे  आपि नेहमी ॐनमुःणिवाय म्हितो ॐिंकराय नमुः म्हित नाही. कारि 

आपि व्दापारयुगा पासनु जन्मोजन्मी महादेवािी म्हिजेि णिव परमात्मा िी पुजा करीत आिो आह े म्हिूनि 

भारतात सवायत जास्त महादेवािी पौराणिक मंक्नदरे आढळतात.  

ब्रम्हा णनमायि करता सृष्टीिा णवष्िू पािनकताय िकंर णवनािकारी जेव्हा जेव्हा नवसृष्टीिी णनर्मयती होते तेव्हा 

तेव्हा जुनी सृष्टीिा णवनाि िंकराव्दारे केिा जातो.  ॐ िांती 
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धयैायि ेघाव – ओिो 

(वाििेल्या पुस्तकातीि आवडिेि ेकाही उतारे आम्ही प्रणसद्ध करतो.  खािीि उतारा ओिो यांच्या “पथ प्रदीप” 

या पुस्तकातीि आह!े) 

  

ज्या व्यक्तीत सहनिीिता नाही ती त्वररत कोसळते आणि ज्या व्यक्तीने सहनिीितेिे कवि धारि केि ेआह,े  

णतिा जीवनात प्रणतक्षिी होिारे आघात अणधकि बिवान करीत राहतात.   

 

मिा एक गोष्ट माहीत आह.े  कुिा िोहाराच्या दारावरून एकदा एक मािूस जात होता.  ऐरिीवर पडिाऱ्या 

हातोड्ाच्या घावांिा आवाज त्याच्या कानांवर पडिा आणि त्याने आत वाकूनं पाणहिे.  तुटििेे आणि वाकिेि े

पुष्कळ हातोडे एका कोपऱ्यात पडििे ेत्यािा क्नदसि.े  जुने झाल्याने ककंवा सतत वापरल्याने ते अिा अवस्थेत 

पडिेि ेहोते.   

 

त्या मािसाने िोहारािा णविारिे, “इतलया हातोड्ांना या अवस्थेपयांत पोहोिवावयास आपल्यािा क्नकती 

ऐरिी िागल्या?” तो िोहार हसायिा िागिा आणि म्हिािा, “अवघी एकि णमत्रा.  एक ऐरि िेकडो हातोडे 

तोडू िकते.  कारि घाव हातोडे घाितात; परंतु सहन ऐरि करत”े 

 

जो धैऱ्याने घाव सहन करू िकतो,  तोि िेवटी पजंकतो, ह ेसत्य आह.े  ऐरिीवर पडिाऱ्या हातोड्ांच्या 

घावाप्रमािेि त्याच्या जीवनात अनेक आघात णननादत असतात.  िेवटी हातोडे तुटून जातात; परंतु ऐरि मात्र 

सुरणक्षत राहते.   

 

तात्पयय: धऱै्यान ेघाव सहन करा व जीवन पजकंा! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



आरंभ अंक (सप्टेंबर ते नोव्हेंबर २०१९)                                   

Page: 55                   aarambhmasik@gmail.com                 अनुक्रमणिकेवर परत जाण्यासाठी येथे णलिक करा 

नागपिंमी ३२ णिराळा! – आणिष कि े

 

३२ णिराळा ह ेनाव ऐकताि डोळ्यासमोर येते ती नागपंिमी आणि तेथीि णजवंत नागािी पूजा! ३२ णिराळा 

आणि येथीि नागपंिमी संपूिय देिभरात प्रणसद्ध आह.े   

 

णिराळा ह ेसांगिी णजल्ह्याच्या पणिम भागातीि एक गाव आह,े  ह ेगाव अणतिय छोटे खेडहेी नाही आणि 

अणतिय मोठे िहरही नाही, णिराळा ह ेग्रामीि परंपरा जपिारे एक गाव आह ेजे तािुलयािे रठकाि आह.े  

णिराळा ह ेजरी सांगिी णजल्ह्यातीि गाव असिे तरी ते अणतिय पणिम भागात असल्याने कोकिाच्या अगदी 

जवळ आह,े त्यामुळे णिराळ्यािा णमनी कोकि असेही म्हटिे जाते.  णिराळा ह ेएक ऐणतहाणसक वारसा िाभििे े

गाव आह.े  छत्रपती णिवाजी महाराजांच्या काळी ३२ गावांिा कर येथ ेजमा केिा जायिा त्यावरून गावािा 

३२ णिराळा अस ेनाव आह.े  गावात समथय रामदास स्वामी स्थाणपत ११ मारुती मंक्नदरापैकी एक वीर मारुती 

मंक्नदर आह.े सभंाजी महाराजांना कैद करून घेऊन जात असताना त्यांना सोडवण्यासाठी णिराळा मध्य ेप्रयत् 

झािा होता.   

 

णिराळा मधीि नागपंिमी तर संपूिय देिभरात प्रणसद्ध आह.े  नावनाथांपैकी एक गोरक्षनाथ महाराज यांनी 

येथीि नागपंिमी सुरू केिी आह,े  इतकी प्रािीन परंपरा या नागपंिमीिा िाभिी आह.े  गोरक्षनाथ महाराज 

णभक्षा मागण्यासाठी आि ेहोते महाराज दारात उभ ेहोते. त्यांना णभक्षा वाढण्यासाठी वेळ िागिा. महाराजांनी 

यािे कारि णविारिे असता मातेने सांणगतिे की आज नागपंिमी आह ेत्यामुळे  पूजा करायिी असल्याने वेळ 

िागिा.  त्यावर महाराजांनी आिीवायद क्नदिा व णजवंत नागािी पूजा सरुू केिी व तेंव्हापासून ही नागपंिमी 

सुरू आह.े 

 

नागपंिमीच्या एक मणहना आधीपासूनि येथे नागपंिमीिी तयारी सुरू होते. अंबाबाई मातेच्या मंक्नदरािे कौि 

िावल्यानंतर नाग पकडायिा सुरवात केिी जाते. पकडिेिे नाग गडग्यामध्य ेठेविे जातात. नागािा कुठिाही 

त्रास व इजा होिार नाही यािी पुरेपूर काळजी घेतिी जाते. नागपंिमी संपल्यानंतर नागािा पुन्हा सुरणक्षत 

ररत्या पकडिले्या रठकािी णनसगायत सोडि ेजाते.  

 

येथीि नागपंिमी ही िास्त्रीय पद्धतीने केिी जाते. णिराळकर जाितात की नाग हा दधू णपत नाही त्यामुळे नाग 

दधू णपतो अिी कुठिीि अंधश्रद्धा येथ ेनाही! खास नागराजािा खाण्यासाठी बेडूक पकडिे जातात.  
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णिराळा व पंिक्रोिीत कुठेही जर साप आढळिा तर त्यािा मारिे जात नाही. त्या नागािा पकडून सुरणक्षत 

ररत्या सोडि ेजाते. क्नकत्येकदा णवणहरीत पडििे,े जखमी झािले्या नागांना पकडून त्यांच्यावर उपिार करून 

णनसगायत सोडिे जाते.  असे ह ेणिराळा व तेथीि प्रणसध्द नागपंिमी ही आता कायद्याच्या बंधनात सापडिी 

आह.े  णिराळ्यातीि नागररकांिा आपिी ही प्रािीन परंपरा कायदेिीर ररत्या पुन्हा सुरू करण्यासाठी िढा 

सुरू आह.े  

णडस्कव्हरी वाणहनी मराठीत! – आणिष कि,े णिराळा 

 

सवय मराठी बांधवांच्या मागिीमुळे तसेि मराठी बोिा िळवळ,  मी मराठी एकीकरि सणमती आिा णबगर 

राजकीय संघटनाच्या प्रयत्ांमुळे आता णडस्कव्हरी वाणहनी मराठी मध्य ेउपिब्ध झािी आह!े 

 

णडस्कव्हरी वाणहनी मराठीत किी पाहाि? 

 

णडस्कव्हरी वाणहनी मराठी मध्ये पाहण्यासाठी तुम्हािा णडस्कव्हरी वाणहनी सुरू केल्यानंतर तुमच्या डीटीएि 

ककंवा केबिच्या सटेअप बॉलसच्या ररमोटवरीि णनळे बटन दाबून मराठी भाषा णनवडावी िागेि! 

जर तुमच्या सध्याच्या पकॅमध्य ेजर णडस्कव्हरी वाणहनी नसेि ककंवा मराठी मध्य ेऑणडओ फीड क्नदसत नसिे तर 

डीटीएि ककंवा केबि ऑपरेटरिी संपकय  साधा! 

धन्यवाद! 
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मी का  णिणहत?े - अजंना कर्ियक,  मुबंई 

 anjanakarnik@gmail.com 

 

मी का  णिहत?े असा प्रश् मी कधीकधी स्वत:िाि णविारते! 

उत्तर िोधायिा गेि ेकी नव ेवाटत स्वता:िीि संवााद   साधायिा मी णिहत ेवा दसुऱ्यापययत पोिताि येत 

संवादातून! 

संवाद  साधूनही समोर योग्य  तो पररिाम होत नाही म्हिून  णनरुपायाने अणधक जिांपययत पोिण्यासाठी 

िेखिी हातात घेत?े  

कधी कधी आपल्या मनातिं  दसुऱ्या  कोिािा सांगावं, तोंडिी वाफ दवडावी तर समोरच्यानी ते ऐकाव ंअस 

घडतही नाही!  

मी तेंव्हा मात्र नक्कीि णिहत ेजेंव्हा मी अस्वस्थ असते पार आतून!  

सभोवतािच्या  िक्रावून टाकिाऱ्या पहसंेमूळे,  दंगिीं,  जाळपोळ,  खून मारामाऱ्या अिा  भेसरू घटनांमुळे.  

दबुळ्यांवर  घडिाऱ्या अन्यायामूळे मी फार पिंतेत पडते.  हतबि वाटत मिा.  

अजाि पोरींवरच्या राक्षसी अत्यािारानी मी घुसमटत.े  अिा वेळी काही कृती जर मी करु िकत नसेन तर 

माझ्या िेखिीिाि धार िावते मी.  

मन णविारांनी,  भावनांनी भरभरून वाहू  िागि की णिहत!े मना िून्यता दाटिी की णिहत.े   

 

िाळेत णिकवत असताना नोकरीिी तीस बत्तीस वषय प्रत्येक णवद्याथी मिा टोित अस!े ‘माझ्यावर णिही’ अस 

मिा डोळ्यातून णवनवत अस.े  कधी कोिािी िके  ऐन दहावीच्या वषायत पररक्षा न देताि बोहल्यावर ढकििी 

जाण्याच्या संकटात पड.े  णतिा त्यातून सोडवण्यािं अवघड काम करताना आम्ही सहकार यांनी  केिेिा झगडा,  

संघषय, णमळािेि यि वा अपयि मिा िब्दबद्ध करायिा भाग पाडायि! कधी सुणिक्षीत कुटंूबातीि गृणहिी 

िेजारच्या घरात मार खाताना गुरासारखी ओरडायिी,  णतिी सुटका केिी,  णतिा घरात आश्रय क्नदिा,  णतिं 

द:ुख हिकं करायिा प्रयत् केिा तरी मनात प्रिंड खळबळ भरुन राहायिी.   

 

मग अिा वेळी णतिि मन माझ्या िेखिीतून झरायि.  कोिा गरीब णवद्याथीनीस  जट राखून जोगतीि 

बनवण्यािा घाट पािकि करायिे! णतिी सुटका झािी तरी माझ्या रात्री झोपेणवना! ती पोर यायिी आपिी 

कैक्नफयत घेऊन माझ्या िखेिीकडे! 

माझ ेकथासंग्रह ‘प्रकािवाट’ आणि ‘ज्यािा त्यािा संघषय’ अिा अनेक जीवनाि व्याकुळ करिार णित्रि आह.े 

आणि ते वाििाऱ्यािा णविार व कृती करायिा ऊद्युक्त करेि एवढ नक्की! 
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कुिंबिा, अन्याय,  भ्रष्टािार एक ना अनेक कारिांनी  जिी अस्वस्थ होऊन मी णिहत ेतिी या जगात जे  सत्यम 

णिवम  सुंदरम  आह ेते मिा कागदावर िब्दबद्ध करावस वाटत.  जगविारा पाऊस,  रंगीबेरंगी णनसगय,  स्वियरंगी 

सुयोदय, रंगगंधािी ऊधळि करिारे श्रावि आणि  वसंत तर माझ्या कणवतेत वारंवार डोकावताति. पि 

जाळिारा ग्रीष्म,  गोठविारा,  णनसगायिा ऊजाड करिारा णिणिर,  भयाि वैिाख ह ेही खुिावतात.  कष्टकरी 

भूकेिाि राहतो,   बहूमजिी घरं बांधिारे मजूर बेघरि राहतात! भूमीिी सेवा करिारा बळीराजा कजयबाजारी 

होतो.  कुटंूबास णनराधार करुन प्राित्याग करतो.  ते द:ुख िखेिीतून उतरल्याणिवाय रहात नाही! 

 

'वािेि तो वािेि’ अस म्हितात! मिा तर वाटत, 'वािेि तो णिहिारि’ नक्की!  पुस्तकांि क्नकती अफाट णवश्व 

पसरिेय सभोवती.   जे वाििं त्यावर,  त्याबद्दि णिहावस ंवाटतंि.  त्यातल्या खऱ्या, काल्पणनक घटना,  पात्र 

मनािा अस्वस्थ करतात! कधी भावतात तर कधी नकोिा वाटतात! ते ही कागदावर पररक्षिाच्या रुपात 

ऊतरति! 

 

िािेय वयापासून घरात,  िाळेत  राष्र्टसेवादिासारख्या िररत्र घडविाऱ्या सस्थेत वावरताना णिहावस 

वाटायि.  कुवतीप्रमाि ेणिहायिा िागायिी. पिु ेयथेीि  एस. पी कॉिेज  मध ेआणि णवद्यापीठात असंख्य 

पुस्तक वाािता  वािता  िखेिीकडे मन वळि आणि मी णिहु िागिे.   आता जगभर प्रवास करताना,  

सामाणजक संस्थांमधून काम करताना नवनव्या मािसांना जािून घेताना ,  देिांना पाहताना  णनसगायत  रमताना 

ते िखेिीबद्ध करावस वाटति!   

 

आणि आता णनवृत्तीनंतर तर िखेन हाि माझा श्वास झािा आह.े  तो संपिा की णिहि ंसंपेि!  
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आईि ेघर – मजंषुा सोनार,  पिु े

 sonar.manjusha@gmail.com    9767676972  

(िेणखका अथयिास्त्र णवषयाच्या अभ्यासक, ज्योणतष णवषयातीि पदवीधारक तसेि अंकिास्त्र प्रवीि आहते) 

 

स्वत:िा णवसरून मुिानंा घडविारी,  त्यांच्यावर संस्कार करिारी असते ती आई! आईिे व मुिांिे नाते 

जन्मोजन्मीिे असते.  आपल्यािा जीवनातीि पणहिा धडा आईि णिकवीत असते.  परमेश्वरािा एकि वेळी 

सवय घरांकड ेिक्ष देता यते नव्हते म्हिून त्याने आईिा बनविे.  आई हीि आपल्या जीवनािा पणहिा गुरु होय.  

णतच्या पंखाखािी आपि िहानािे मोठे होतो.  िूक झाल्यास आई आपल्यािा आपल्या भल्यासाठी णिक्षाही 

करत.े  संतांनी देखीि आईच्या मायेिे गोडवे गायिे आहते.  तुकाराम महाराज म्हितात, “माता गंुतिी कामािी,  

णित्त णतिे बाळापािी! णपिू घेउनी उदरी,  वानर पहडंे झाडावरी!” मातृत्व हीि स्त्रीिी मकु्ती असते.  आईच्या 

अणस्तत्वाच्या खुिा प्रत्येक घरात असतात.  प्रत्यके मनात असतात.  घर ह ेआईच्या कुिीतून जन्म घेते.  अिा 

घरिा गंगेिे पाणवत्र्य िाभििे ेअसते.  आईिे प्रेम णनस्वाथी असते,  णतच्यामुळेि जगण्यािा अथय प्राप्त होतो.   

 

सवायत सुंदर नाते आई आणि मुिांिे असत.े  आई म्हिजे असे रसायन की णजच्या कुिीत गेल्यावर आपल्या 

आयुष्यािा जीवनपट खिुतो आणि णतच्या कुिीत गेल्यावर स्वगीय सखुािा ठेवा गवसतो.  आई स्वत:िी द:ुख े

बाजूिा ठेऊन कुटंुबासाठी णझजते.  णतच्यात समपयि वृत्ती असत ेम्हिूनि घरािे घरपि रटकते!  

 

“आई म्हिजे मंक्नदरािा कळस,  अंगिातीि पणवत्र तुळस,  वेदनेनंतरिी पणहिी आरोळी म्हिजे आई,  

वाळवंटातीि थंड पािी म्हिजे आई!”  

 

आमच्या िहानपिीिा तो काळ होता सत्तर आणि ऐंिीिे दिकािा! माझी आई एक उत्साहािा खळाळता स्त्रोत 

होती,  णतिा आळस म्हिून काही माणहतीि नव्हता.  माझ्या वणडिांिी नोकरी खेड्ात.  आम्ही ५ बणहिी.  

आमिे सवाांिे प्राथणमक णिक्षि खेड्ात झािे.  नंतर आम्ही पुढीि णिक्षिासाठी मािेगांव येथ ेभाड्ाच्या घरात 

राहू िागिो आणि नंतर मग घर णवकत घेतिे.  माझे वडीि कामाच्या रठकािी राहायिे आणि िणनवार रणववार 

अस ेदोन क्नदवस घरी यते आणि सोमवारी डबा घेऊन जात.  त्यामुळे घरािी वा आम्हा मिुींिी जबाबदारी 

आईवर पडिी.  भाजी आिण्यापासून ते दवाखाना,  आल्या गेल्यांिा पाहुििार वगैरे णतिाि करावे िागे.  

आजीसुद्धा आमच्याकडे होती.  णतिा वेळेवर खायिा देि,े  औषध देिे आणि घरातीि सवय काम ेह ेसवय आईि 

करत अस.े  

 

सायंकाळी साडेपाि वाजता आम्हा मुिींिी िाळा सुटत अस.े  त्यानंतर णतिा सवय कामािे णनयोजन करावे 

िागत असे.  आम्ही मिुी घरी येईपयांत ती आम्हा मिुींसाठी जेवि आणि घरातिी बरीििी काम ेकरून ठेवत 

असे.  त्यानंतर ती आम्हा मुिींिा अभ्यास घ्यायिी.  माझ्या आईने काटकसरीने संसार केिा,  मग ते आमिे 
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णिक्षि असो वा घरखिय! प्रत्येक गोष्टीत णतिे उत्तम णनयोजन होते.  आम्हा मिुींना णतने णिस्त िाविी,  

स्वत:िी काम ेस्वत: करण्यािी सवय िाविी तसेि अभ्यासािी गोडी िाविी.  आम्हा मुिीना ती िाळेतीि 

सांस्कृणतक काययक्रम असो वा स्पधाय यात भाग घऊे द्यायिी.  सवाांिी तयारी करुि घेण्यािे तसिे प्रोत्साहन 

देण्यािे काम माझी आई करायिी.  आम्हा बणहिींमध्य ेमी सवायत िहान.  मी बी. ए.  िा कॉिेज िा पणहिी 

आिी. “यिवंत देव” यांिे तफे माझा सत्कार झािा.  खरे तर ही माझ्या आणि णतच्या प्रयत्ांना आणि कष्टांना 

णमळािेिी पावती होती.  घरातीि जबाबदाऱ्या णनभाविे व त्या उत्तमरीत्या णनभाविे या सगळ्यांवर णतने 

िक्ष क्नदि.े  नातेवाईकांिे िग्न,  कौटंुणबक काययक्रम यातिा णतिा सहभाग नेहमी उत्साही असायिा आणि आताही 

वयानुसार आह.े  

 

माझ्या आईिा अध्यात्मािी प्रिंड आवड! िारीत्राविन,  गं्रथवािन ह ेआमच्या घरात नेहमेी व्हायिे.  श्रद्धमेुळे 

अंगी नम्रता येते अस ेआई नेहमी सांगते.  णतिा पाककिेिीही खूप आवड.  दर रणववारी नवीन पदाथय असायिा.  

आम्हा मुिीना णतने णवणवध िोििे,  भाज्या,  कोपिंणबरी,  मरुब्बा,  िटण्या,  पापड णिकविे आणि ह ेपदाथय 

आमच्या घरात कायम असतात.  आमच्या घरासमोर छोटा बगीिा आह.े   

 

कररयर णवषयी णनियय घेतांना णतने आम्हा मुिींवर कसिेही बंधनं घातिी नाहीत.  आम्ही स्वत:च्या पायावर 

उभ ेराहून स्वाविंबी व्हावे यासाठी माझी आई व वडीि दोघांनी आम्हा सवायना सतत पाठींबा क्नदिा.   िग्न े

होऊन आम्ही आता आमच्या घरी आिो तरी मागे वळून पाहता आईने केिले्या त्याग आणि आमच्या प्रगतीसाठी 

णतने केििेी तडजोड आम्ही कधीही णवसरू िकत नाही.  आम्हा मिुींिे सिवार,  बाळंतपि अगैरे याि घरात 

गेिे.  आईिे घर! जगण्यािे धडे आईने क्नदिे.  त्यािा फायदा आज होतो आह.े  आजही आई वडीि आमच्या सखु: 

द:ुखात धावून येतात.   
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माझ्या काळातीि श्रावि - िरय ूवडाळकर,  मािगेावं 

 sharayu.vadalkar@gmail.com     9527892995  

(िेणखका ज्येष्ठ गृणहिी आहते. त्यांिे िेख सातत्याने नाणिक महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये प्रणसद्ध होत असतात. त्यांना 

धार्मयक, आध्याणत्मक णवषयािी फार आवड आह)े  

 

“णहरव ेणहरव ेगार गाणििे, हररत तृिांच्या मखमािीिे”  

साधारि 1960 िा काळ. श्रावि मणहना आिा म्हिजे उपवासािा व व्रतवकैल्यांिा मणहना.  कुिाकड े

हरताणिका असो वा मंगळागौर,  बारस ेअसो ककंवा देवािा फुि ेिागोत, “अहो जा की बेिपत्री व फुि ेआिायिा 

भुजबळ यांिे मळ्यात तेथे हमखास आपिे काम होईि” अस ेसवयजि म्हित.  

माझ्या वणडिांिा मळा म्हिजे जळगाव जामोद या खेडेगावािा कें द्रपबंद.ू  त्यािा कोिी नंदनवन म्हित.  

प्रवेिद्वाराजवळ मोठी बोगनवेि व गुिमोहर आपिे स्वागत करीत असे.  उजव्या बाजूिा िाि कन्हरे,  पांढरा 

कन्हरे आणि त्याच्यापुढ ेिांदिी दधुी मोगरा,  नंतर डाव्या बाजूने जाईजुईिा मंडप व िमिेी त्यावर क्नदसिारी 

पांढरी िुभ्र सुवाणसक फुिे.  व नंतर पाररजातक.  सुवाणसक फुिांिी उधळि बघून तर अस ेवाटत होते की सवय 

आसमंत सुगंधाने दरवळिा आह.े  

पावसाळ्यात तेरडा बहरतो.  गुिाबी िेंदरी केिरी पांढरा जांभळा अिा णवणवध रंगाच्या फुिांिे ताटव े

बणघतल्यावर असे वाटे की णनसगायने रंगीणबरंगी फुिांिा गािीिा तयार केिा आह.े  णहरव्यागार वेिीवर केिरी 

गुिाबी जांभळ्या रंगािी फुि ेत्यावर रंगीबेरंगी फुिपाखरे इकडून णतकड ेउडत.  ही फुिपाखरेसुद्धा णवणवध 

रंगािी असत.  काळा व त्यावर पांढरे रठपके नंतर पांढरा व त्यावर काळे रठपके असििेी,  तसेि णवणवध 

रंगसंगती असििेी णवणवध रंगािी फुिपाखरे बणघतल्यावर मतं्रमुग्ध होई.  पक्षी क्नकिणबि करीत.  मधूनि 

कोक्नकळेिे कूजन ऐकू येई.  फुिांवर भ्रमर गंुजारव करीत असत पोपटांिे थव ेआकािात उडत असत.  णिमण्यांिा 

णिवणिवाट सुरू असायिा.  थोडे पुढ े गेल्यावर णवणहर.  णवणहरीिा बाराही मणहन े पािी भरपरू असायिे.  

हौदाजवळ झोपडी होती.  सखाराम नावािा गडी तेथे राहत होता तो सवय मळ्यािा कारभार बघत अस.े  

झोपडीच्या बाजूिा एक पिंबािे झाड होते.  श्राविात या णहरव्यागार झाडावर छान पिंब ेिागत.  जवळ िार-

पाि णहरवीगार नारळािी झाड ेहोती त्यामुळे तेथीि सृष्टीसौंदयय नेत्रदीपक क्नदस.े  

त्यापुढ ेसवय पेरूिी झाड ेिावििेी होती,  जवळपास अधाय मळा पेरूिा होता.  नंतर 500 झाड ेबोरीिी होती.  

बोरीच्या झाडािी खोडं इतके मोठे होते ते आपल्या कवेत मावत नव्हते.  त्या झाडा खािी गेल्यावर ऊन िागत 

नव्हते,  दाट साविी असायिी.  त्यामुळे ते दशृ्य मनोहरी क्नदसत असे,  जि ूकाही कोिी मंडप घातिा आह ेअसा 

mailto:sharayu.vadalkar@gmail.com


आरंभ अंक (सप्टेंबर ते नोव्हेंबर २०१९)                                   

Page: 62                   aarambhmasik@gmail.com                 अनुक्रमणिकेवर परत जाण्यासाठी येथे णलिक करा 

भास व्हायिा.  पाऊस पडू िागल्यानंतर त्यािी िोभा अवियनीय क्नदसत अस.े “परोपकार िरीरम”् या 

उक्तीिी आठवि यायिी.  णनसगायने वेिी फुिे वकृ्ष नद्या सूयय िंद्र तारे ह ेपरोपकारासाठी णनमायि केिे.  

याि मळ्याच्या मागच्या बाजूिा 100 फुटांवर राजा भ्रतुहयरीिे देऊळ होते.  देवळापासून िंभर ते दीडिे फुटावर 

संत्री व मोसंबीिा अजुन एक मळा होता.  फाटकातून आत णिरताि दतुफाय मेंदीिी झाड ेव रामफळांिी झाड े

होती.  नंतर मोठी णवहीर होती.  णवणहरीत रहाटगाडगेिी माळ होती.  माळेमुळे सतं्री व मोसंबीिा झाडािा 

पािी जात अस.े  णवणहरीजवळ झोपडी होती,  तेथेही एक नोकर राहत असे.  झोपडीच्या मागच्या बाजूिा कांदे 

गाजर िसिू णमरिी वांगी िावििेी असत.  भरतािे अधाय क्नकिोिे एकि वांगे असायिे व िवदेखीि गुळिट 

असायिी.  त्यामुळे वांग्यािा खूप मागिी असायिी.  मळ्यातीि संत्री व मोसंबीिे पेटारे मंुबई यथे ेजात असत,  

त्यामुळे माझ्या वणडिांिा नाविौक्नकक खूप वाढिा.  माि देखीि उच्च प्रतीिा असे.  सतं्री व मोसंबी पातळ 

सािीिी व गोड असतात.  

परंतु एके वेळी कोिीतरी खोटे सांगून मधल्यामध्य ेपसै ेखाल्ि ेत्यामुळे वणडिांनी मुंबईिा माि पाठवण्यािे बंद 

केिे.  अकोिा खामगाव येथीि व्यापारी घेऊन स्वतुः घेऊन जात व काही माि गावात खपत अस.े  रामनवमीिा 

एक बैिगाडी भरुन रामफळे िेगाविा जायिी.  रामफळेदेखीि मोठी व गोड होती.  पेरू व बंदी बोरे व्यापारी 

स्वतुः घेऊन जात.  क्नकत्येक मिुे परेू पिंब ूघेऊन खामगाविा णवकण्यासाठी नेत.  

गाई बैि व म्हिी साठी पावसाळ्यात मळ्यातिे गवत रोज बैिगाडी भरुन येत असे त्यामुळे बैि गाई म्हिी 

धष्टपुष्ट असत.  अधून-मधून जनावरांना सरकी णमळत अस ेत्यामुळे गाई म्हिी भरपूर दधू देत.  घरी वापरायिा 

दधू ठेवून काही बधं्या िाविेि ेअसत उरििेे दधू डेअरीवर जायिे.  

िेतात तूर भुईमूग ज्वारी राजणगरा उडीद कापूस मूग तीळ भगरी ह ेधन्य होत अस.े  त्या बरोबर कांद्यािी सुद्धा 

रेििेि होती.  णतळािे िेंगदाण्यािे तेि एक नोकर तेिाच्या घािी वरून णपळून आित अस.े  णतळािी वर 

िेंगदाण्यािी ढेप नोकर िोकांना वाटल्या जाई.  

िौर्थया-पािव्या क्नदविी एक मोठा कप भरून ताक व्हायिे,  ते सवय गल्िीत व ओळखीच्या िोकांना वाटिे 

जायिे.  गल्िीतिे िोक ताकासाठी तांबे आिून ठेवायिे.  ताक घट्ट व गोड असायिे.  ताकावर माझ्या वणडिांनी 

दोन कुटंुबे पोसिी.  िक्कीतिे पीठ,  ताक मळ्यातीि भाजी व फळे इत्यादी एक नोकर त्या कुटंुबािा नेऊन देत 

असे.  ताकािा व फुिािंा पैसा वडीिांनी कधीही केिा नाही.  अिाप्रकारे फळाफुिांनी समृद्ध बाराही मणहन े

णहरवेगार दोन्ही मळे असत.  

आता पेरिी बद्दि सांगते.  प्रत्येक स्त्रीिा माहरेिे आकषयि जास्त असते पावसाळा म्हटिा म्हिजे मिा माहरेिी 

पेरिीिी खुप आठवि यतेे.  माझ्या वणडिाकंड ेिेती पुष्कळ असल्यामुळे जवळजवळ मणहनाभर पेरिी िािे.  

िवकर उठि ेकामािी धावपळ गडी मािसांिे येि-ेजािे,  घाईगदीच्या क्नदवस आई.  उन्हाळा संपत आल्यानंतर 
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आमच्याकडे पाहुण्यांिी वदयळ कमी होत अस.े  िेतीिी कामे नांगरि ेसरूी होत असे.  आणि मग आस 

िागििेी असते पावसािी! रखरखीत ऊन नको वाटे! आषाढ मणहना उजाडतो,  िेतकरी पावसाच्या प्रतीक्षेत 

असतात.  

“आखाड्ािे मौसम राणहिा उभा,  णनळी कळी बघा गगनािी िोभा”  

पणहिा पाऊस पडतो मातीिा सुगंध दरवळतो.  वातावरि थंड होते.  दोन-तीन पाऊस झाल्यानंतर आमच्याकडे 

पेरिीिी धावपळ सुरू होते.  उडीद मूग ज्वारी कापूस तूर भुईमूग तीळ भगर व राजणगरा इत्यादी णपकांिी 

पेरिी होत अस.े  

सकाळी पाि वाजताि माझ ेवडीि व घरातीि मोठी मंडळी उपणस्थत नोकर मंडळी म्हिीिे व गाईिे दधू 

काढण्यासाठी येत.  त्या सवाांना िहा होत अस.े  काही रठकािी बंद्या िाविेल्या असत व उरििे ेदधू डेअरीत 

नोकरी पोिवीत.  गाईिे दधू घरी वापरायिा असे.  

सकाळीि माझी काकू ककंवा आई िार-पाि नोकरांसाठी भाकरी,  कधी मुगािी डाळ,  कधी िवळीिी उसळ,  

मूगवड्ा,  भाजी भाकरी,  बरोबर िोििे ककंवा णतळािी िटिी,  कधी िेंगदाण्यािी िटिी अिी णिदोरी 

द्यायिी.  ह ेसगळे नऊ वाजेपयांत व्हायिाि पाणहजे असायिे.  माझा मोठा भाऊ या नोकरांबरोबर िेतात जात 

असे.  िौर्थया ककंवा पािव्या क्नदविी ताक व्हायिे.  एक बरिी भरून नोकरांसाठी िेतात ताक जात अस ेकारि 

पावसाळ्यािे म्हिजे रोगािे क्नदवस म्हिून ताजे ताक वडीि आवजूयन िेतात पाठवीत.  ताक म्हिजे अमृत,  ते 

पािक असत ेअस ेमाझ ेवडीि नेहमी म्हिायिे.  

नोकरांिी तब्येत जर णबघडिी तर वडीि डॉलटरांकडून औषध उपिार करून घेत.  वडीि िेतमजूरांवर अत्यंत 

प्रेम करीत.  तेसदु्धा वणडिांवर प्रेम करीत.  त्यांच्या अडििी जािि,े  त्यांना पैिांिी मदत करिे,  योग्य 

मागयदियन करि ेअस ेवडीि करत.  तेदेखीि वणडिांना सल्िा णविारीत होतो आणि सल्िा त्यांना पटतही होता.  

वडीि नेहमी म्हिायिे,  काळी जमीन,  पािी व मजुरांिे अथक पररश्रम यामुळेि माझी धान्यािी कोठारे 

भरिेिी आहते.  

िेतातून घरी परतल्यावर सवय मजुरांना िहा होत अस ेनंतर गाई-म्हिींिे दधू काढून ते घरी जात.  अिा प्रकारे 

पेरिीिे क्नदवस म्हिजे अणतिय कष्टािे! नंतर पनंदिी व कोळपिी! घरात पीक येईपयांत त्यािी णनगा राखिी 

जात असे.  अस ेह ेक्नदवस कधीही णवसरायिा होत नाहीत.  
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माझ्यातल्या मीिा मान!! - उर्मयिा दवेने, जपान 

 urmiladev@gmail.com 

(िेणखका मुळच्या नागपूरच्या असून IT क्षेत्रात काययरत असतात आणि NGO तफे समाजसेवा करतात, णिखाि 

त्यांिा आवडीिा छंद आह)े 

 

मी,  जन्मािा आिी तेंव्हा मिुगी होती आणि आज पररपिूय स्त्री आह.े  आणि मिा मान आहिे माझ्यातल्या 

मीिा.  का नसावा. ? जर तो मिा नसिा तर समोरिा कधीि दिेार नाही.  

ही कृतघ्न दणुनया आह.े  इथ ेजन्म दिेाऱ्यािाही णवकत घतेल्या जात ंआणि पािन पोषि करिाऱ्यािाही! इथ े

आईिी आणि मायिेी पि ककंमत कळत नाही,  दाखवनू क्नदल्याणिवाय!! 

मग मी तर नसुती मी आह.े   माझी ककंमत मिाि कळिी नाही तर कुिािा त्याि ंकाय? 

दोन मणहन्याआधी ह्याच्या णमत्राकड े जेवायिा आम्ही सवयि गेिो होता.  रती खूप छान गुजराती स्वयंपाक 

बनवते,  ह ेमिा त्या क्नदविी समजिं.  अगदीि एक एक गुजराती पदाथयच्या नावाने बोम फोडत होती.  ढोकिा,  

फाफळा,  थेपिा,  उंणधव तर खूपि िणवष्ट बनविे होते.  मी तर त्या बोम्च्या हल्याने पार िब्दहीन झािे होते.  

बापरे!! माझ्याकडिे सवयि िब्द संपि ेहोते स्तुतीिे.  मग मी णननाद िा छेडिं, “मस्त मज्जा आह े रे तुझी,  

सुगरि बायको गवसिी तुिा.  िकी ना.  हुिार आह ेरे रती”  

त्यावर तो बोििा, “हो ना,  आहिे मी.  पि णतिा नाहीना अजूनही कळत ह ेकी ती स्वतुः क्नकती खास आह”े  

मग माझा मोिाय रती कड ेवळिा,  एक ढोकळा हातात उिित मी स्वयंपाक घरात गेि,े “रती,  खूप मस्त हा,  

मिा नाही ग जमत एवढं” 

त्यावर ती एवढ्ा हळू िब्दात म्हिािी, “ त्यात काय एवढ,  घरीि तर असते,  स्वयंपाकि की तो सवयि 

बायकांना येतो.  मिा ह ेयेत,  ते येत अस ंम्हिायिा नाही आवडत मिा.  माझ्यासारखा अजूनही आहतेि की 

ह्या जगात” 

णतच्या िेहऱ्यावर जराही आनंद नव्हता.  णतच्या जागी मी असती,  आणि कुिी माझी एवढी स्तुती केिी असती 

तर मी तर अगदीि फुिपाखरू झािे असते.  माझ्या हातात फाफळा देवून ती हॉि मध्य ेजावून आिी.  

मिा थोडं णवणित्रि वाटिं,  मग णतिा हाति धरिा, “काय ग काय झािं असं बोिायिा?”  
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ती, “काही नाही,  ह ेकाय िािायिंि,  िेवटी आपि स्त्री आहोत,  आपल्यािा काहीही उत्तम ररत्या जरी 

आिं,  तरी आपि ेपखं काटिे जातात मग किािा हवेत उडायिं” 

मग मीि म्हटि,ं “आपि आधी मुिांना भरवत इथेि बस,ू  णतकड ेत्या दोन णमत्रांना जरा णनवांत.  कुठ्ठ्ल्यारी 

प्रोजेलट वर बोिि ंसुरु आह.े  आपि आपिा रोजिाि प्रोजेलट परत नव्याने सुरु करू.   मुिांना भरवण्यािा” 

आम्ही दोघी जरा हसिो.  मी मिुींना हाक मारिी आणि णतने णतच्या मुिांना.  णतच्या स्वतुःच्या नाराजीिा 

उगम मिा जािून घ्यायिाि होता.  मी परत थपेिा हातात घेत णतिी मनसोक्त तारीफ केिी आणि म्हटिं, “ 

ये,  तू लिास घेिीि का,  अगं अजूनही बऱयाि नवीन मुिींना नाही जमत ग ढोकळा वगैरे.  आणि घरी आई 

बनवते,  सहज णमळतात बाहरे,  आणि अभ्यासाच्या नादात आणि तारुण्याच्या मस्तीत राहूनि जातं णिकायिं.  

आता यु ट्ूब आहिे पि अगदीि प्रत्येक्षात बणघतल्या णिवाय ढोकळा वगैरे नाही जमत.  अजून कुिािा माणहत 

आह ेका तुिा असं छान बनवता येते म्हिून”  

ती खािी बघति म्हिािी, “ कुिािा किािा सांगायिं.  मी. मी कुिल्यािी बी. सांगून काय मग ते मिा खूप 

मान वगैरे देतीि का? वाह वाह छान म्हिूंन णवषय संपवतीि आणि मी जागच्या जागी”  

मीही म्हटिं, “ ये रती फार झाि ंहा तुझ.ं  मग तू तर माझ्यासारखीिा काय समजत अिीि ग.  आगावू ना” 

ती अगदीि अगणतकपि,े “ नाही ताई.  अस ंनाही” 

मीही िब्दािा उििति म्हटि,ं “मग कसं अगं? तू तुिाि कळिी नाही तर समोरच्यािा किी कळिार?  ह्या 

वेळ नसिले्या जगात कुिािाि कुिािाि जािून घेण्यािा वेळ बीळ नसतो.  स्वतुःिा जे येत ते सांगतांनाही 

स्वतुःिा मान द्यावा िागतो.  समोरिा किािा मान देईि तुिा.  तुझा मान तुिाि आधी करावा िागेि.  तुिा 

सुंदर किा अवगत आह ेआणि तूि त्यािा वाव देिार नसिीि तर घेवून जािीि का जात्तानी सगळं बांधून” 

आता ती हसिी. “ नाही ताई,  माहरेी आई बाबा म्हिायिे उत्तम स्वयंपाक ह ेउत्तम गृणहिीि िक्षिि असत,ं  

मग िग्नानंतर सासरी सगळे गुपिूप खायिे.  आणि आता आमिं कुटंुब णतकड ेराहायिा आि ंतर तो उत्साह 

सवयीनुसार संम्पिा माझा.  आता वाटत आपि क्नकतीही उत्कृष्ट कायय केि ंतरी ते कतयव्यात मोडिार.  मग उगाि 

किािा तोरा.  आणि मी ह ेसगळ कुिािा कळाव ंआणि त्यांनी मिा मान वगैरे द्यावा हा उद्देिि नाही ना 

माझा”  

मी, “अग त्यािा तोरा म्हित नाहीि,  आपि सवाांमध्ये काही खास अहो णह भावना मनािा णिरतारुण्य देवून 

जाते.  आणि व्यक्त होण्यासाठी आधी तू स्वतुःिा मान दे,  तूि असं स्वतुःिा मी स्त्री आह,े  मिा काय करायिं 
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आह?े मी काहीही केि ंतरी कोि मिा मान देिार.  ? अस ंकाही नसत,  स्वतुःिा मान स्वतुःिाि द्यावा 

िागतो,  आत्मणवश्वास वाढिा की मग आपि स्वतुःहूनि सुंदर ररत्या समोरच्यापयांत पोहितोि”  

“आता बघ, मिा हा फाफळा नाही बनवता येत, आणि तू मिा तो कसा बनवायिा ते सांणगतिं तर मिा 

तुझ्याबद्दि आदर वाटेि आणि ती भावना मिा तुिा सांगायिी गरज नाहीि.  ती तुझी तुिाि येईि आणि तिे 

म्हिज ेस्वतुःिा मान दिे.ं  अगदीि समोरच्यानं तू आिीस की उठून उभंि व्हाव,ं  अस ंबीस नाही ग मान 

म्हिजे.  तो स्वतुःिाही स्वतुःबद्दि आपल्या कामामुळे,  गुिामुळे वाटिा ना तरी आयुष्य सुंदर होत.  तुझ्या 

एवढ्ा सुंदर िेहऱ्यावर जरास स्वतुःच्या मीिा मान झडकिना तर तू सवय सुंदर णस्त्रयांमध्यहेी सुदंर क्नदसिीि.  

आणि त्याच्यासाठी कुिाच्या स्तुतीिी गरजि पडिार नाही”  

आमच्या ििाय रंगति होत्या तर माझ ेह ेहॉि मधूनि म्हिािे, “अहो मॅडम िेलिर झाि ंअसिे देऊन तर 

णनघायिं का?” मी तिीि भानावर आि ेआणि म्हिािे, “ ये रती,  जरा णविार कर ग,  आणि मी जरा जास्त 

बोििी असेि तर सांग तस.  िब्द मागे घेऊ िकत नाही पि सॉरी म्हिायिा माझा मान कमी होिार नाहीि” 

आणि आम्ही दोघीही हसिो.  

मणहन्या भराने मिा रतीिा फोन आिा, “ताई तुम्हािा फाफळा णिकायिं होता ना.  वेळ असिे तर या ४ 

वाजता” मी घाईति होते हो म्हिून फोन ठेविा.  णतच्या घरी गेि ेतर अजूनही काही नवीन मिुी होत्या आणि 

रती त्यान्ना ढोकळा णिकवत होती.  खपू उत्साणहत होती.  सवयि णतिी स्तुती करत होत्या.  णतच्या गुिांिं तेज 

िेहऱ्यावरिं सौन्दयय फुिवत होत.  माझ्यािी खूप बोिायिा णतिा वळे नव्हता.  आणि माझ्या बोिण्याने 

णतच्यात बदि झािा आणि णतच्यातल्या णमिा मान देत णतने स्वतुःिा आत्मणवश्वास वाढविा हाि तर 

माझ्यातल्या णमिा णमळािेिा मान होता.  आणि ह ेती समजिी होती.  एक णस्मत हास्य देऊन मी णतथून 

णनघािे.  णतच्या सन्मानािी गरज नव्हती मिा.  कारि मिा मान आह ेमाझ्यातल्या मीिा.  

मैणत्रिींनो,  तुम्ह्िाही मान असूि द्या तुमच्यातल्या मीिा. कुिासाठी नाहीि स्वतुःसाठीि.   तुम्ही स्वतुःिा 

कळिे तरी तुच्यातल्या णमिा मान णमळािाि समजा मग तो दसुरीकडून णमळायिा वेळ िागत नाहीि. 

धन्यवाद!!   
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श्रध्दिेा जवे्हा अधंश्रध्दिे ेग्रहि िागत!े - सवुिाय सोनवि,े िाळीसगावं 

आपिा भारत देि णवणवधतेने नटिेिा आणि णवणवध परंपरेने सजििेा आह.े  आपल्या देिात णवणवध सि त्या 

त्या धमायच्या परंपरेनुसार साजरे केिे जातात. आपिे सि व्रतवैकल्ये म्हिजे आपिी संस्कृती.  आजच्या युगात 

णवज्ञानाने प्रगतीिे उच्च णिखर गाठिे आह.े  तरीही आपि संकटकाळी देवािाि धावा करतो.  उदा.  आपल्यािा 

ज्ञात आह ेप्रदषूिामुळे दषु्काळािे प्रमाि सतत वाढत िाििे आह ेतरीही आपल्या ओठी सहज िब्द येतात, “ 

देवा आता तरी पाऊस पाड”  

 

आपिि प्रकु्रतीच्या णनयमांच्या णवरुध्द जाऊन रस्ते रंुदीकरिासाठी डोंगर फोडू िागिो झाड ेतोडू िागिो.  

णवणवध औद्योणगक कारखानांिे वाढते प्रदषुिामळेु पावसािे प्रमाि घटत िािि ेआह े.  तरीही मनात कुठेतरी 

एक आिा असत े देवाच्या कु्रपेिी.  डॉलटर सदु्धा ऑपरेिनच्या वेळी पेिंटच्या नातेवाईकांना धीर देतांना 

म्हितात, “मी माझ्यापरीने पूिय पयत् करेि पेिटं िा वािवण्यासाठी बाकी सवय परमेश्वराच्या हाती” यावरुन 

स्पष्ट होते णवज्ञानाने प्रगतीिी उच्च णिखरे गाठिी तरी आपि देवा कड ेमोठ्या आिेने पाहत असतो.  

 

देवािा मानिारे  म्हिजे त्याच्या वर श्रद्धा ठेविारे आणि त्याच्या कडून अपेक्षा ठेविारे.  देवािा न मानिारे 

िोक म्हिजे देवा कडून कसिीि अपेक्षा न बाळगिारे िोक आपल्यािा पहायिा णमळतात.    

 

ज्या भक्तीत णनस्वाथय प्रेम आणि णवश्वास असतो  तेि श्रध्देिं खरं रुप.  ज्या भक्तीत स्वाथय आणि भीती िपििेी 

असत ेते अधंश्रध्देिं रुप.  

ईश्वरावर मनापासून प्रेम करिारे अनेक भक्त होऊन गेिे आह.े  त्यांना आपि संत म्हिून आजही पूजतो.   संत 

तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत मीराबाई अिी अनेकानेक उदाहरि ेआपल्या समोर आहते.  ईश्वरावर त्यांिे णनतांत 

प्रेम होते. त्या प्रमेा पोटी त्यांनी अनेक यातना सहन केल्या.  पि त्या यातनांिी कधी ईश्वराजवळ तक्रार केिी 

नाही.  उिट ईश्वरावरीि प्रमेाच्यामुळे त्यांच्यातीि सहनिीितेिे प्रमाि अणधकाणधक वाढति गेिे.  संकटांना 

कधीही घाबरि ेनाही.  ईश्वराधाना हिे त्यांिे जीवन बनिे.   

 

आपि ईश्वरावर मनापासून णवश्वास ठेविा तर आपल्यािा सकंटांिा सामना कळण्यािे बळ णमळते.  ही श्रध्दा 

अध्यात्म अध्ययनातून णनमायि होत असत.े    
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अंधश्रद्धा ही आपल्या मनातीि भीतीपोटी आणि स्वाथायपोटी णनमायि होत असत.े   अंधश्रद्धा ह ेकमजोर 

मानणसकता आणि मानोणवकारािे िक्षि मानि ेजाते.  जस ेरस्त्यावर  िाितांना मांजर आडवे गेिे  तर अपिूकन 

समजिा जातो.  आता रस्ता सवाांसाठी आह ेमांजरासाठी ही आह ेआणि आपल्यासाठीही आह.े मांजराच्यामनात 

येत नाही मनुष्य आपल्यािा आडवा गेिा मिा अपिूकन झािा.  णविार करण्यासारखी गोष्ट आह े जर 

मांजराच्या मनात भीती नसते मनुष्याणवषयी तर मनुष्याच्या मनाति का अपिकुनािी भीती असावी.    

 

अश्याप्रकारच्या अनेक अंधश्रद्धा मानवाच्या मनात आजही घर करुन आहते.  यािाि फायदा अनेक प्रकारिे 

भोंदबूाबा घेत असतात.  टेबिावरिा रटव्ही आपि णखिात घेऊन क्नफरतो.  पि आजही कमजोर मन भोंद ू

बाबांच्या भोंदणूगरी िा बळी पडतांना क्नदसते .  

 

आजही संतती साठी,  आर्थयक प्रगतीसाठी भोंदबूाबा च्या दारी जािारे िोक आपल्यािा पहायिा णमळतात.  

त्या अणिणक्षत िोक असतात पि सुणिणक्षत िोक सदु्धा यािा अपवाद नाहीत.  अंगात देवीदेवता येतात अस े

भासवून िोकांिी फसविूक करिारे भोंदबूाबा आजही समाजात वावरताना आढळतात.   

 

मुलया जनावरांिा बळी देऊन देवािा प्रसन्न करण्यािा आव आििारे भोंद ूबाबा आपल्यािा पहायिा णमळतात.  

देवािा आपि माय बाप म्हिून हाक मारतो.  मग तो भूतिावरीि प्रत्यके प्राण्यािा मायबाप आह.े ह ेतर सवय 

मान्य आह.े  मग एका िेकराच्या सखुासाठी दसूऱ्या िेकराच्या जीवािा बळी कसा स्वीकारेि ?  णविार 

करण्यासारखी बाब आह.े  यािा कुठेतरी आळा बसिा पाणहजे.   

 

डॉ नरेंद ्दाभोळकरांनी अंधश्रद्धा णनमुयिन सणमती स्थापन केिी.  अधंश्रद्धा णवरोधी कायदा व्हावा णनपयराध 

जीवांिा प्राि वािावा यासाठी 16 वषय िढा क्नदिा.  त्या साठी त्यानी आपल्या जीवािे बिीदान क्नदि.े  तरीही 

आजही काही िोक अधंश्रध्देिा बळी पडतांना क्नदसतात.   

 

जर एखाद्या व्यक्तीवर सकंट आि ेतर देवच्या आणध परूोणहत आठवतात.  मग जन्म पत्रीका पाणहिी जाते.  सकंट 

मग काहीही असो,  पूरोणहतांिे उपाय ठरिेिेि असतात.  नारायिनागबिी,  ग्रहिांती,  आणि नविंडी यज्ञ 

आणि कािसपयिांती,  मिा एक कळत नाही,  सपायिा आणि ग्रहांिा आपल्या संकंटांिी काय संबधं ? ग्रह तारे 

णनमुटपिे आकािातून खाििी गंमत पाहत असतात .  सपय मुका प्रािी कसा कंुडिीत णिरतो ? समजति नाही.  

मुिा मुिीिा मंगळ कसा िागतो ? हिे मिा कळत नाही,  आणि  िनीिीि साडेसाती का असते ?.  त्यावरिा 
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उपाय पि हास्यास्पद  सांणगतिा जातो.  मिुीिा मंगळ यंकर आह.े  तीिे िग्न मडलयािी िावा म्हिजे 

अणनष्ट टळेि.  काय ते उपाय सुिवतात.  आणि िोक भीतीपोटी तसे करायिा तयार होतात 

 

णवश्वास देवावर ठेवा  देवािा बाजार मांडिले्यांवर नाही.  आपल्या िांगल्या कमाांवर णवश्वास ठेवा.  आणि 

स्वबळावर णवश्वास ठेवा  म्हिजे संकटातून सहज मागय सापडेि.  

 

कोिािे वाईट करु नय,े कोिासाठी वाईट पिंतन करू नय.े हीि आपल्या संतांिी णिकवि ध्यानी ठेवा.  म्हिजे 

काहीही वाईट घडिार नाही.  आणि आिले्या संकटांना सकारात्मक द्रषु्टीने पाहण्यािा प्रयत् करा मागय नक्कीि 

सापडेि.  
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'णिक्षक’ नवयगुािा णिल्पकार! – सवुिाय सोनवि,े िाळीसगावं 

असं म्हितात,  आयषु्यात णिकि े कधी थांबत नसते.  आपि सवयि येिाऱ्या अनुभवातून काहीना काही णिकति 

असतोि.  आपल्यािा घडणवण्यात आपल्या  पािकांबरोबर णिक्षकांिा अधाय वाटा असतो.  आपल्या आयुष्यािा 

योग्य क्नदिा देण्यािे काम एक णिक्षकि करीत असतो.  म्हिूनि णिक्षकांना गुरु म्हितात.  नव णपढी णनर्मयतीिी 

मोठी जबाबदारी त्यांच्यावर असत.े   

 

िाळा म्हिजे णवद्येिे मंक्नदर त्या मंक्नदरात णवद्येिे दान होत असते.   णवद्येिी देवता म्हिजेि सरस्वती आणि 

प्रत्येक णिक्षकांच्या मखुातून णवद्यार्थयाांसाठी णनघाििेे िब्द म्हिजेि सरस्वतीच्या हातातीि िखेिीतून 

णनघािेि ेकाव्य .  हिे सरु नवणपढी णनर्मयतीिे कायय करीत असतात.   

 

 अस ंम्हितात ज्ञाना पेक्षा शे्रष्ठ दान नाही.  ह ेदान देण्यािे भाग्य णिक्षकांना िाभििे ेअसत.े  आईवणडिांनंतर 

बािकांवर संस्कार घडणवण्यािी जबाबदारी णिक्षकांवर असते.  ती जबाबदारी कुिितेने पारपाडण्या साठी 

प्रत्येक णिकक्षक झटत असतो.  माझ्याकडून प्रत्येकवेळी णवद्यार्थयाांच्या बुध्दी िा कोिते नवनवीन भोजन णमळेि! 

जेि ेकरून णवद्यार्थयाांच्या बुणध्दिा णवकास होईि यासाठी सतत  प्रयत्िीि असतो. बदित्या  काळानुसार 

णिक्षि पध्दतीत सतत बदि होत असतात.  सतत अभ्यासक्रम बदित असतो.  नवनवीन णवषयांिी त्यात भर 

पडत असते.  म्हिून प्रत्यके णिक्षकािा सतत नवनवीन अभ्यासक्रम व णिकवण्याच्या नवनवीन पध्दतींिा सतत 

अभ्यास करत रहाव ेिागते.  नवीन णपढी घडवून नव ंराष्ट्र णनमायि करण्यात णिक्षकांिा मोिािा वाटा असतो.   

इथे मिा आमच्या दहावीच्या वगायिा णिकणविाऱ्या सहस्रबदु्ध ेमँडमांिा उल्िखे करावासा वाटतो.  माझ्या मते 

त्या एक आदिय णिणक्षका आहते.  आजही तीस वषाांनी सुद्धा त्या मिा आठविीत आहते एक आदिय णिणक्षका 

म्हिूनि.  घरिी जबाबदारी पारपाडून िोकििा धकाधकीिा दीड ते दोन तासािा प्रवास करुन त्या िाळेत 

येत असे.  सतत वगायत उभे राहून णिकणवि,े  धावपळ करून िोकि पकडि ेया मुळे त्यांना वयाच्या पंन्नासाव्या 

वषी पाठ दखुीिा त्रास सुरू झािा.   डॉलटरांना दाखणवि ेअसता त्यांच्या पाठीिे काही मिके थोडे णतरप े

झाल्यािे आढळिे.   त्यांच्याकड े  नववी व दहावी च्या संस्कृत आणि मराठी या णवषयािी जबाबदारी होती.  

त्या आम्हािा वगयणिणक्षका म्हिून िाभल्या होत्या आिखी तीन वगाांना त्या मराठी णिकवत.  त्यांना होिाऱ्या 

त्रासामुळे संस्कृत णवषय दसुऱ्या सरांकडे देण्यात आिा.  पि मराठी हा णवषय त्यांच्या कडेि होता.  नववी 

आणि दहावी ह ेमहत्त्वािे वगाांना मराठी णवषय त्या आधीपासूनि कुिितेने णिकवत असे.  त्यांिे मराठी आणि 

संस्कृत णवषयािा आवश्यक असिारे अवांतर वािनही खुप होते.   
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मराठी णवषयातीि प्रत्यके संदभय त्या योग्य उदाहरि देऊन स्पष्ट करण्यात पारंगत होत्या नवनवीन 

वािनातीि अनुभव सांगून त्यांनी णवद्यार्थयाांिी मनं पजंकिी होती.  वगायिा मराठी णवषय त्यांच्या कड ेअसिा 

की प्रत्येक णवद्याथी स्वतुःिा भाग्यवान समजत असे.  आमच्या दहावी ‘ब’ या वगायिी वगयणिणक्षका म्हिून 

जबाबदारी त्यांना देण्यात आिी.  त्यांना होिारा पाठदखुीिा त्रास क्नदवसेंक्नदवस वाढति होता.  पि दहावीच्या 

मराठी णवषयािी जबाबदारी त्यांच्यावर होती त्यामुळे त्यांनी कधीही  रजा घेतिी नाही.  त्यांना डॉलटरांनी 

सुरवातीि सहा महीने सपंूिय बेडरेस्ट िा सल्िा क्नदिा होता त्यावेळी त्यानी तो नाकारिा  गोळ्या औषध ेघेऊन 

िाळेत येि ेहा त्यांिा णनत्यणनयम होता.  पि एक जबाबदार णिक्षक म्हिून त्यांनी रजा नकारिी.  अस ंनाही 

की दसुरे कोिी मराठी णवषय णिकव ूिकत नव्हते.  पि णवद्यार्थयाांच्या आवडत्या णिणक्षका होत्या.  प्रत्येक वगय 

आम्हािा मराठी साठी त्याि णिक्षक पाहीजे म्हिून हट्ट करीत अस.े  त्यांनाही णवद्यार्थयाांिा िळा िागिा होता.   

घरिी मंडळी त्यांना राजीनामा देण्यासाठी आग्रह करत होते पि त्यांनी त्यांच्या आग्रहाकडे दिुयक्ष केि.े    

 

 दहावीच्या वगायिी जबाबदारी माझ्याकड ेआह ेआणि माझ्यामुळे माझ्या णवद्यार्थयाांिे नुकसान झाििेे मिा 

आवडिार नाही.  असे सांगून घरच्या मंडळींना गप्प केि.े  दोन महीने उिटिे त्यांिा त्रास क्नदवसेंक्नदवस जास्ति 

वाढू िागिा.  त्यांनी णवद्यार्थयाांना जास्तीिे तास घेऊन पोषयि पुिय करून आणि मग मी राणजनामा देईि अस े

सांणगतिे.  त्यांना होिारा त्रास त्यांनी आम्हािा सांणगतिा आता मिा पाठीत असह्य वेदना होत आहते  

डॉलटरांनी पाठीच्या मिलयांिे अॉॉपरेिन केि ेतरि हा त्रास कमी होईि पि तुम्हािा जास्त वळे उभ ेराहि े

आणि जास्त दगदग करता येिार नाही अस ेसांणगतिे आह ेवगायत एक क्नदवस त्यांनी सांणगतिे.  पोषयि पूिय झािा 

पि अजून णवद्यार्थयाांिी मराठी णवषयािी ररणव्हजन  अजून बाकी आह.े   माझ्यामुळे तुमिे कुठिेही नुकसान 

होऊ देिार नाही मी राजीनामा देण्याआधी तुमच्यासाठी एक मराठी मागयदियक णिहून काढते.   

 

त्यांिी आमच्यासाठीिी तळमळ आणि त्यांना होिाऱ्या वेदनाही आम्हािा जािवत होत्या.   सहामाही परीक्षा 

झाल्या िाळेिा क्नदवाळीच्या सटु्टया िागल्या आणि त्या पंधराक्नदवसात त्यांनी पाठदखुीिा असह्य त्रास सहन 

करून त्यांच्या सहज आणि सोप्या भाषाििैी मध्य े‘मराठी सिुभ मागयदियक’ नावािे प्रश्ोत्तरांिे पसु्तक प्रकाणित 

केि ेआणि प्रत्येक णवद्यार्थयायिा परवडेि अिाि ककंमतीत बाजारात प्रत्येक दकुानात उपिब्ध करून क्नदि.े  आणि 

त्यांनी राजीनामा क्नदिा.  त्यांिी णवद्याथाांसाठीिी धडपड ही खरिं प्रत्येकाच्या आठविीत राहण्यासारखीि 

आह.े   

आजही सहस्त्रबुद्ध ेमँडम मिा एक आदिय णिणक्षका म्हिूनि आठविीत आहते.  अिा गुरंूिे ऋि क्नकतीही गुरू  

दणक्षिा क्नदिी तरी क्नफटिार नाही.  अिा. णवद्यार्थयाांना दैवत मानिाऱ्या सवयि णिक्षकांना माझा कोटी कोटी 

प्रिाम.   
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न्यूड: प्रत्यकेान ेबघावा असा णित्रपट - वषाय सोनवि े 

 ssraindrop.sonawane@gmail.com 

 

न्यूड: काि पाणहिा. काय बोि.ू  ककंवा काय णिहू. ? जबरदस्त,  सॉणिड,  हटके.  

याही पुढ ेजाऊन मी म्हिने.  हा णित्रपट  म्हिजे डोलयािा िॉट.  णनिब्द. सुन्न. बधीर. व्हायिा झािे,  णित्रपट 

संपिा तेंव्हा.  

 

म्हिजे माझ्यासकट सगळेि प्रेक्षक तसेि  णनिब्द. णनिि. बसून  राणहिे होते पाि णमणनटं.  संपिेल्या 

णित्रपटाच्या पडद्याकड ेपहात.  कुिािा जागेवरून उठावे,  हिे भान राणहि ेनाही. िे वटच्या सीनिी ताकदि 

होती इतकी जबरदस्त.  

 

ही कथा आह ेयमुनेिी.  गावात राहिारी.  नवऱ्याच्या अत्यािारािा त्रस्त होऊन,   आपल्या दहावी झािेल्या 

मुिािा घेऊन नेसत्या वस्त्राणनिी घर सोडून िहरात राहिाऱ्या िंद्रक्काकड ेआििेी यमुना.  िंद्राक्काि करत 

असििे े न्यूड मॉडेपिंगिे काम स्वीकारत.े  असे आणि इतकेि  मूळ कथानक आह.े  परंतु ते दाखवताना 

क्नदग्दियकाने तो णवषय इतलया वेगळ्या पद्धतीने हाताळिा आह ेकी hats off to him!!  असेि म्हिाव ेअस े

वाटत.े  

 

णित्रपट सरुू होतो,   त्यावेळिा पणहिा सीन खपू  सरेुख  दाखणविा  आह.े  पहाटेिी झुंजुमुंजूिी वेळ.  यमुना 

णतच्या झोपिले्या मिुािी पापी घेऊन  नदीवर णनघािीय.  नदीवर णतच्या आधीि सात आठ बायका कपडे धूत 

आहते.  ती नदी,  त्या एका तािात कपडे धुिाऱ्या बायका,   आजूबाजूिा अजुन पुरते न उजडल्यामुळे अंधकुस,  

काळसर पांढरट क्नदसिारे आकाि.  आजूबाजूिा णहरवीगार झाडी,   बॅकग्राऊंडिा कुिीतरी गात असििेे एक 

गािं.  आणि नदीत पोहण्यासाठी उतरििेी यमनुा.  काय णिहावे त्या सीनबद्दि.   

अणतिय सुरेख णनसगयसौंदयय दाखविारा,   पि तरीही गूढ भासिारा.  काहीतरी अघरटत पुढ ेघडिार आह ेअसा 

संदेि देिारा.  उत्सुकता वाढविारा असा तो सीन.  

 

त्यापुढ ेजे घडते ते प्रत्यक्षाति  पहावे.  पि जे घडते ते पाहताना ‘कल्यािी मुळे’ या अणभनेत्रीने रंगविेिी यमुना,  

त्या पणहल्याि सीनमध्ये  मनािी पकड घेत.े  
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माझ्या मतानुसार,  हा णित्रपट एकूि तीन टप्प्यात णवभागिा गेिा आह.े  

 

पणहल्या टप्प्यात: णित्रपटािी नाणयका यमनुा.  णतिा १० वी झाििेा मिुगा.  णतिा बाहरेख्यािी नवरा.  आणि 

त्याने यमुनेवर  केििेे   अत्यािार असा आह.े  

 

दसुऱ्या टप्प्यात:  यमुनेिे मुंबईत णतच्या नवऱ्यािा सोडून यिें.  आणि काम म्हिून णतच्या वाटेिा िंद्रक्काच्या 

ओळखीने णमळािेिे न्यूड मॉडेपिंग िे काम स्वीकारि ेह ेदाखणविे आह.े  या मध्ये कल्यािी मुळे या अणभनेत्रीने 

यमुनेच्या िेहऱ्यावरिे जे  वेगवेगळे भाव  दाखणविे आहते ते फक्त पहावेि.   

 

िब्द अपुरे पडतीि इतका सुरेख अणभनय णतने केिा आह.े  म्हिजे,  सवय प्रथम  िंद्राक्का अश्या प्रकारिे मॉडेपिंग 

करत ेआह ेह ेसमजल्यावर णतच्या णवषयी  वाटिारा राग,  पि तरीही णतच्या या अश्या कामाणवषयी यमुनेिा 

वाटिारी उत्सुकता.  इतर दसुरे काम खूप िोधूनही  न णमळाल्यामुळे ह ेकाम स्वीकारल्यावर,   प्रथम जेंव्हा ती 

पोजींगिा बसत,े  त्यावेळी झािेिी णतच्या मनािी तगमग.  स्वतुःिीि िाज,  आतून अपराधी वाटत असताना,  

मुिाच्या णिक्षिासाठी णमळािेि ंएकमेव काम करण्यािा णनग्रह.   

 

तरीही णित्रकार णवद्यार्थयाांच्या समोर अश्या णववस्त्र अवस्थेत बसताना णतच्या जीवािी िाििेिी घािमिे. 

भीती. या सवाांिे एकणत्रत भाव कल्यािी ने खपूि प्रभावीपि,े  िेहऱ्यावरीि हाव भावांमधून,  डोळ्यांमधून,  

आणि िारीररक हाििािी मधून दाखणवि ेआह.े   

 

यानंतर काही काळाने या व्यवसायात णस्थरावििेी,  आत्मणवश्वास णमळविेिी णित्रपटातीि यमनुा पाहताना 

फार सुरेख अनुभूती येते.  िाज. भीती.  अपराधी भावना.  ते थटे आत्मणवश्वास.  हा प्रवास यमनेुने िीिया 

पेििा आह.े   

 

छाया कदम यांनी केिेिी िंद्राक्कािी भूणमकाही अणतिय सिक्त आह.े  त्यांिाही अणभनय छानि आह.े  परंतु 

त्या पात्रािी िांबी फारिी नाहीय.  
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आणि णतसऱ्या म्हिज ेिवेटच्या टप्प्यात.  

 

१. न्यूड मॉडेपिंगमुळे त्यावेळी णबघडिेिी थोडी राजकीय आणि सामाणजक पररणस्थती. नसुरुक्नद्दन िाह यांनी 

साकारििेी प्रतीकात्मक भूणमका.  

 

२.  यमुनेच्या  मिुाच्या मनातीि प्रश्.  आई नक्की कोिते काम करीत आह ेयाबद्दि िंका,  यामुळे उठििे े

त्याच्या मनातीि वादळ,  त्याने आईिी केिेि ेअसभ्य वतयन.  त्यािा  आई बद्दि सत्य माणहत नसताना उगीिि 

वाटिारी िीड.  आणि 

 

३. या कामातीि अनुभव आणि नवीन पोपझंगिा  बसिाऱ्या मिुीिा यमुनेिे मागयदियन.  अस ेएकूि णित्रपटािे 

स्वरूप आह.े  

  

संपूिय णित्रपटात अगदी पणहल्यापासून ते िेवटच्या सीनपयांत यमुनेिे पाण्यािी असिेि,े  गूढ तरीही आपुिकीिे 

नाते,   दाखणविे आह.े  ती जेंव्हा जेव्हा दुुःखी होते तेंव्हा तेंव्हा पाण्यात उतरत.े  म्हिूनि िवेटीही मिुाने 

केििेी अवहिेना सहन न झाल्याने ती पुन्हा पाण्यामध्येि उतरत.े  इथे मात्र गावातल्या नदी ऐवजी मुंबईिा 

अथांग,  भरती आिेिा समुद्र असतो णतिा णमठीत घेण्यासाठी.  (परंतु णित्रपटािा िेवट हा नाहीय.) 

  

मिा वाटत,े  सरेुख  छायाणित्रि ही या  णित्रपटािी आिखी एक जमेिी बाजू आह.े  

 

छायाणित्रि इतके छान आह ेकी काही प्रसंग अगदी ठाव घेतात हृदयािा.   

 

सवायत पणहिा,  नदीवरिा प्रसंग कॅमेरामनने  फार सरेुख दाखणविा आह.े  

 

त्यानंतरच्या एका सीन मध्य ेनवऱ्याने बाहरे,  िारिौघात पिकन  तोंडावर थुंकल्यामुळे,  अपमाणनत  झािेिी,  

जि ूतो अपमानि धुवायिा नेसत्या वस्त्रात नदीत उडी मारून,  तिीि ओिेती बाहरे येऊन पि तरीही अश्लीि 

न वाटिारी,  भर गावातून िाित घरी जािारी यमुना.  णतच्या पाण्याने णनथळत असिाऱ्या कपड्ामंधल्या 

ओल्या देहािा  पाठमोरं दाखविे आह.े  ते पाहताना काय होते ह ेिब्दातीत आह.े  
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पोपझंगिा बसििेी  णववस्त्र यमुना  प्रके्षकांना कुठंही आणि कधीही अश्लीि भासिी नाही  यािे शे्रय,   

छायाणित्रकारािे आह.े  त्यांनी खूप छान क्नदिेने ते दाखणविे आह,े  ज्यामुळे आपल्यािा णतिे णववस्त्र असि े

अस्वस्थ करत नाही.   

 

आणि तसाि िेवटिा एक प्रसंग.  ररप ररप सुरू असििेा पाऊस,  सोबतीिा खवळििेा,  भरती आिेिा समुद्र.  

जि ूतो,  णहच्याि मनातीि भावणनक उिथापािथ दाखवतो आह.े  काळजात िरय करिारा असा तो प्रसंग.   ह े

सगळे फक्त आणि फक्त पाहूनि अनुभवावे असे! 

  

‘कल्यािी मुळे’ या अणभनेत्रीिा णजवंत अणभनय.   

रवी जाधव यांिे उत्कृष्ठ क्नदग्दियन.   

अमिेंद ुिौधरी यांिे अती सुरेख  छायाणित्रि.   

आणि सणिन कंुडिकर यांिी  उत्तम  पटकथा.  

 

अश्या िार भक्कम खांबावंर उभा राणहिेिा “न्यूड” हा णित्रपट  प्रत्येकाने जरूर जरूर  पहावा असा आह.े  

(अगदी अमराठी िोकांनीही बघावा.  इंग्रजी सब–टायटििी सोय आह.े ) 
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न्यूड: एक भावपिूय किाकृती – ररता जोहरापरूकर 

 

परवा ‘न्यूड’ णसनेमा बघायिा गेि.े  अनेक उन्हाळे पावसाळे पाणहिेत.  त्यामुळे बघताना त्यात फारस ंणविेष 

नाही वाटिे.  म्हटिं पोटासाठी,  कच्च्या बच्यांसाठी नाईिाजाने देहणवक्रय करिाऱ्या णस्त्रया अनेक णित्रपटातून 

तसेि प्रत्यक्षातही पाणहल्या.  ही तर फक्त माँडेिि आह.े  

 

 णित्रपट पुढ ेपुढ ेसरकू िागिा त्याबरोबर णविारिक्रही सुरु झािे.  पोटासाठी देहणवक्रय करून दसुऱ्या सोबत 

स्वतािाही बरबाद करिारी एक मजबूर ‘स्त्री'ि! तर स्वतुःिे िीि सांभाळून  मुिाच्या णिक्षिासाठी,  घरासाठी 

काबाडकष्ट करून पैप ैजोडिारी ही एक ‘स्त्री'ि! 

 

पि जेव्हा तीिाि बदफैिी म्हिून तीिा नवरा तोंडावर थुंकतो.  तेव्हा तीच्यातीि आत्मसन्मान जागा होऊन 

ती मुिासाठी त्यािा घेऊन घरदार सोडते व मुंबईत येते.  सवय मागय खुंटल्याने नाईिाजाने’न्यूड’बनण्यािा णनियय 

घेत.े  

  

 पणहल्यांदा कपडे उतरवतांना इतके वषे तनामनात रुजिेि ेसंस्कार,  परंपरा,  रुढी यांना धक्का िागत असतांना 

होिारी तगमग,  करु का नको,  अिी दोिायमान अवस्था.  िेवटी मिुासाठी मनािा णनग्रह करुन गळ्यातीि 

मंगळसूत्र तोडून सारे भावनांिे पाि तोडून टाकते.  जि ूत्या णवखरुिले्या मन्याप्रमािे तीच्या सवय भावनाही 

णवखुरल्या जातात.  तासनतास एकाि अवस्थेत बसतांना पाठीिा रग िागल्याने होिाऱ्या यातना िेहऱ्यावर न 

दाखवता व संकोिामुळे तहान िागिी असतांना मोकळेपिाने हात वर करून पािीही नीट पीऊ न िकिारी, 

तीिी ही अवस्था पाहताना मनात किवाकािव होते.  

 

दसुऱ्या प्रसंगात यमुनेिा खाज सुटत.े  पि तीिा हिता येत नाही.  अगदीि असह्य होते तेव्हा दसुरी ‘न्यूड' 

झािेिी आक्का स्वतािे अंग घसुळवुन तीिा क्नदिासा देण्यािा प्रयत् करत.े  त्यावेळिी त्यांिी ती अगणतकता 

कोित्याही संवेदनिीि मनािा हिेावून टाकेि अिीि होती.  पि स्वतािा पांढरपेि ेसमजिारे माझ्या बाजूने 

बसििे ेिोक त्या दशृ्यावर क्नफदीक्नफदी हसायिा िागि.े  तेव्हा मिा माझीि घृिा वाटिी.   

 

मनात म्हिाि,े “िी! कोित्या णवकृत समाजात राहत आहोत आपि!” खरं तर ते णसनेमा बघायिा नाही तर िे 

दोनिे रुपयात त्यांच्या णवकृत नजरेिे पारिे फेडण्यासाठी आिे होते.  
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 पररणस्थतीमुळे नग्न होऊनही स्वतुःि िीि जपिारी व िररराच्या पिीकड े नजर जाऊन आत्म्याि सौंदयय 

रेखाटिारी किाकारांिी णविुद्ध नजर.  खरिं नग्नतेकड ेयेवढ्ा णविुद्धतेने पाहता येते  ह ेइथेि उमगिे.  

 

पि ज्याच्या साठी ती ह ेसगळे सोसते,  तोि मुिगा जेव्हा बापाच्याि वळिावर जाऊन बदफैिी ठरवतो तेव्हा 

मात्र ती आतूनबाहरेुन पार कोिमडून जाते कारि संवेदनिीि मािसाच्या मनात आत खोिवर कुठेतरी सत्िीि,  

न्यायणप्रय,  आपल्या कष्टािा िांगिे क्नदवस येतीि अिी धारिा रुजििेी असते.  पि जेव्हा ह्या जीवापाड 

जपिेल्या धारििेा आपिि मानिेल्या सवयस्वाकडून तड ेजातात,  तेव्हा मािूस आतून कोिमडतो.  

 

भिी मािसं आणि त्यांिी भिी दणुनया आपल्या पूरताि णविार करिाऱ्या ह्या आत्मकें क्नद्रत मािसाच्या दणुनयेत 

किी कोिमडून पडतात ह ेक्नदग्दियकाने फार पररिाम कारक दाखणवि ेआह.े  

 

तसेि स्वतुःिा संस्कृती रक्षक म्हिविारे इणतहासातीि णस्त्रयांच्या अब्रुरक्षिािा णवडा उिििारे जेव्हा ह्या 

किाकारांिी हळेसांड करून किाकृतींिी वाताहात करुन त्यांना ‘संस्कृती भ्रष्टक’म्हिून देिोधडीिा िावतात.  

तेव्हा त्यांना णविाराव ेवाटते,  रोज हजारो गंगा,  यमुना,  सरस्वती दगुाय यांिी पवंटबना होते.  तेव्हा तुम्ही कुठे 

असता? रस्तोरस्ती फुटपाथ,  पब,  हाँटेिमध ेअधयकपडे कपडे घािून  अनेक जि णसगारेट,  िरस,  दारु वगैरेतून 

स्वत:च्या स्वैरािारािा धुव्वा उडवत असतात तेव्हा तुम्ही कुठे असता? जगातीि सगळे  किावंत आपिे णविार,  

भावना किाकृतीच्या आरेखनातून अणभव्यक्त करत असतात! पि सभोवताििं  वास्तव पाहून ह ेकिावंत व 

पररणस्थतीने आधीि हतबि झाििेा सामान्य मानूस घायकुतीिा येतो.  पार कोिमडतो.  हाि ‘न्यूड’िा आिय!! 
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श्रीराम राघवन: हटके क्नदग्दियक! - राज जाधव, पिु े

  meettheraj@gmail.com  (िखेक णसनेक्षेत्रािे गाढे अभासक आहते) 

 

अब्बास मस्तानच्या रटणपकि णििरिा सराविले्या आमच्या णपढीिा ‘श्रीराम राघवन',  ह ेएक भन्नाट स्वप्न 

पडिं ते बरं झािं.   

  

अथायत,  अब्बास-मस्तानन ेएक काळ गाजविा आणि आजही त्यांच्या काही लिाणसक क्नफल्म्स फेवरीट णिस्टमध्य े

आहते आणि राहतीि.  नव्वदीच्या दिकाने अनेक णििसय क्नदिे,  काही िांगिे,  काही वाईट,  काही ठीकठाक,  

पि त्यांिी एकूि रिना अगदीि रटणपकि आणि ठरििेी असायिी.  पि,  श्रीराम राघवन आिा आणि त्याने 

वेगळा पायंडा पाडायिा सुरुवात केिी.  त्यािी वाटि वेगळी होती आणि त्यावर िािायिा प्रवासही.  णजथ े

अब्बास-मस्तान मंडळी काही महत्त्वािे पत्त ेिेवटपयांत ताित ठेवायिे,  णतथे राघवन ते पत्त ेपणहल्याि काही 

सीन्समध्य ेओपन करु िागिा.  त्यािे बरेिसे णित्रपट पाहताना मिा यािे अनेकदा आियय वाटिे,  की ही गोष्ट 

आत्ता ररणवि झािी नसती,  तर पुढ ेअजून मजा आिी असती.   

  

उदाहरिाथय,  एक हसीना थी मध्ये सैफि ंकॅरॅलटर सुरुवातीपासूनि गे्र िेडिं दाखवि ंत्याने पसंत केिं.  तो 

साररका वतयकिा फसविार ह े आपल्यािा जािवत असत ं आणि होतंही तेि.  पूियतुः संस्कारी मािूस जर 

धक्कादायकपि ेबॅड गाय णनघािा तर ती टॅलट खूप जास्त पररिाम करेि,  अश्या काही अणिणखत णनयमांत आपि 

जखडििेो असताना,  अश्या वेळी राघवन आपल्यासमोर डॅपिंग,  स्टायिीि आणि गे्र सैफ उभा करतो.  

सुरुवातीिा सफै णजतका सेणन्सबि वाटत असतो,  णततकाि तो पुढ े णमस्टीररयस होत जातो.  तो,  त्याच्या 

िांगल्या,  वाईट इराद्यांिा नेमका थांगपत्ता िागू देत नसिा,  तरी एक िंकेिी पाि आपल्या मनात कायम 

िुकिुकत राहते,  जे, ‘ससं्कारी टू बॅड गाय’ या धललयांपेक्षा जास्त भयावह होतं.   

  

हिे जॉनी गद्दारच्या बाबतीतही जािवतं.  गद्दार णवक्रमिे इरादे आपल्यािा सुरुवातीिाि कळतात.  

राघवनच्या जागी इतर कुिी असता,  तर त्या पाि-सहा साथीदारांवर िंकेिी सुई क्नफरवत क्नफरवत आपिी 

मजा पाहत बसिा असता.  पि,  या केसमध्य ेणवक्रम गद्दार आह ेह ेतो आपल्यािा सुरुवातीिाि सांगून बसतो 

आणि तरीही आपल्यािा णततलयाि सफाईदारपिे णखळवून ठेवतो.  कारि ही एक गोष्ट ररिीव करून,  तो पुढिे 

अनेक ब्िाइंड गेम्स आपल्यासमोर ओपन करण्याच्या तयारीत असतो,  जे या एका धललयांपेक्षा कैकपटींनी 

उत्कंठावधयक आणि सरप्रायपजंग असतात.   

mailto:meettheraj@gmail.com
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बदिापूर तर अनेक बाबतीत धक्कादायक प्रयोग होता.  िायककडून अनावधानाने झािेिा खून,  त्याच्या 

मागावर असिारा आणि बदिा घेण्यास आतुर रघू,  ह ेसगळं सगळं स्पष्ट आपल्यापुढ ेठेविं होतं.  मग राणहिंि 

काय णििरमध्ये? हा णविार येि,ं  साहणजक आह.े  रघू िायकिा बदिा घेिार हा सवयमान्य समज आम्ही 

आमच्या बुद्धीच्या कुवतीप्रमाि े करून बसिो असताना,  िायक आणि रघू यांिं होतं जािारं ररव्हसय 

रान्सफॉमेिन ह ेकल्पनेच्या पिीकडिं होतं.   

  

िेटेस्ट अंधाधूनमध्यहेी तोि प्रकार.  णजथ ं एखाद्या रटणपकि णििर िखेकाने आयुषमान आंधळा असल्यािं 

िेवटच्या अध्याय तासात,  लिायमॅलसच्या आधी ररणवि केि ंअसतं,  आणि तो णित्रपटातिा सवायत मोठा धक्का 

म्हिून सवाांनी नावाजिं देखीि असत,ं  णतथे राघवनने ते पणहल्या अध्याय तासात आपल्यािा सागूंन टाकि.ं  

णिवाय,  त्यािा जस्टीफाईड कारिही देऊन टाकिं.  कारि,  त्याने ही एक गोष्ट सांगून पुढ ेअसिाऱ्या अनेक 

धललयांच्या माणिकेिा आपल्यािा तयार केि,ं  ह,े  णित्रपट पुढ ेसरकत गेिा की आपल्यािा कळतं की त्या 

धललयाहूनही बरंि काही अफिातून आपल्या समोर मांडण्यात आि ंआह.े  

  

मिा बऱ्यािदा वाटत ंअब्बास-मस्तान आजवर आपल्यािा णथएटरच्या खुिीवर बसवून कल्प्रीट कोि असावा ह े

न सांगता आपिी मजा बघत बसत होते.  तर राघवन,  आपल्यािा त्याच्यासोबत क्नदग्दियकाच्या खुिीवर बसवून, 

’हा बघ,  हा कल्प्रीट आह,े  पि खरी मजा वेगळीि आह,े  ती बघ’ अस ेम्हित आपल्यािा त्याच्या खेळािा एक 

भाग बनवून टाकतो.  आपि त्याच्या नजरेने ह ेसगळं पाहू िागतो आणि थक्क होतो,  मेस्मराईज होऊन जातो.  

 

टीप: ‘यात स्पोईिसय आहते’ ह ेमुद्दाम णिणहि ंनाहीय,े  कारि ह ेणित्रपट तुम्ही अजून पाणहिे नसतीि तर तुम्ही 

खरे णित्रपटरणसक नक्कीि नाही आहात आणि त्यामुळे ह ेणित्रपट तुम्ही या पुढेही पाहिार नाही,  ह ेमी गृहीत 

धरतोय.  त्यामुळे तुम्हािा स्पोईिसयने काहीि फरक पडिार नाही (हा णट्वस्ट श्रीराज जाधवनिा होता).  
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कररश्मािा कररष्मा - अमोि उदगीरकर 

(िेखक प्रणसद्ध पटकथा िेखक आणि णसने समीक्षक आहते.  त्यांिे िखे महाराष्ट्र टाईम्स सारख्या वतयमानपत्रांतून 

प्रणसद्ध होत असतात) 

 

माझ ेआई बाबा दोघंही नौकरी करायिे. मी पणहिी दसुरीत  असेन तेंव्हा फार तर. त्यामुळे जेंव्हा मी िाळेतून 

वापस यायिो तेंव्हा घरी कुिीि नसल्यामुळे िेजारच्या देिपांड े काकांच्या घरीि जायिो. दपुारिं जेवि वगैरे 

सगळं त्यांच्याकडेि.  देिपांड े काका काकंूना दोन मुिी होत्या.  मोठ्या मुिीिं नाव संगीता  तर  छोटीिं वंदना. 

दोघीनी त्या काळात जवळपास मिा दत्तक घेति ंहोत.  मिा खाऊ घािि,ं  क्नफरायिा घेऊन जाि सगळं त्या 

दोघीि करायच्या.  दोघीना तारुण्यसुिभ कारिांमुळे णसनेमािे स्वाभाणवक आकषयि फार.  आणि आमच्याकडे 

मराठी णसनेमे क्णित िागायिे.  पहदंी णसनेमेि जास्त िागायिे. माझ्या णिखािात पहदंी णसनेमे वारंवार येतात 

त्यािं कारि ह.े   

 

त्यावेळेस जुनमध्येि पाऊस यायिा आणि अखंड बरसायिा.  िार िार क्नदवस झड िागायिी.  तर अिाि एका 

पावसाळी क्नदविी  मी असाि िाळेतून आिो तर संगीता  आणि वंदनाने  मिा पटापट जेव ूघाति.ं  गंध पावडर 

(संध्याकाळच्या फे्रि होण्यािा आमच्याकडिा िब्द ) करून दोघीही मिा घेऊन तिरेजा टाकीिा घेऊन गेल्या. 

बाहरे पावसािी झड िािू होतीि. पि एकदा थेराति ेक्नदवे मािवि ेआणि बाहरेच्या पावसािे आवाज ऐकू 

येि ंपि बंद झािं.  पडद्यावर मोठ्या अक्षरात नाव झळकिं (पहदंी, इंग्रजी आणि उदूय ) मध्ये’प्रेमकैदी’.  मिा 

फारस णसनेमातिं कळत नव्हतं.  पि संगीता  आणि वंदना  एकटक अणनणमष नजरेनं णसनेमा बघत होत्या. त्या 

गच्च काळोखात पि अक्की आणि तायडीिे णवस्फारिेि ेडोळे मिा क्नदसत होते.  त्या तीन तासात त्या दोघींसाठी 

हरीि हा कररश्मापके्षा पि जास्त बायल्या असिाऱ्या णहरो हा जगातिा सवायत देखिा पुरुष होता.  तर 

कररश्मामध्य ेत्या स्वतुःिा बघत असतीि.   

 

मिा त्यावेळेस कररश्मापेक्षा मध्यंतरात णमळिाऱ्या फल्िीिं आकषयि जास्त होत. तर प्रेमकैदी पणहल्यांदा 

बणघतल्यावर मिा िक्षात राणहिी ते’मेहेंदी रे’म्हित हात नािविारी कररश्मा आणि’तेरे इन ओठो पे क ख ग 

घ णिखूनगा’ह ेगािं.  कररश्मािी झाििेी ही पणहिी  एकतफी ओळख. नंतर ‘अनाडी’,  गोपवंदासोबतिे डझनभर 

णसनेमे, ‘राजा पहदंसु्थानी’(काही णवणिष्ट कारिांमुळे ) आणि क्नकत्येक णसनेमात ही ओळख घट्ट होत गेिी. अथायति 

एकतफीि.  कररश्मा  ज्या काळात बॉणिवूडमध्य ेकाययरत होती,  तो काळ एकूिि स्त्री अणभनेत्यांसाठी आदिय 

नव्हता.  बहुतेक णसनेमांमध्ये णहरोईन िो पीस पुरती वापरिी जायिी.  णहरोसोबत गािे गायिे,  छान छान 

क्नदसायिं आणि एखाद दसुऱ्या प्रसंगात अशू्र ढाळायिे एवढाि मऱ्याक्नदत रोि अणभनेत्रीिा असायिा.  आणि 
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कररश्मा  पि काही महान अणभनेत्री वगैरे नव्हती.  िेट्स फेस द ट्रुथ! कररश्माच्या  बहुतेक भूणमकांिा एक 

ठरििेा सािा होता.  ती बहुतेक णसनेमांमध्ये श्रीमंत बापािी णबगडी हुई औिाद असायिी. णजिा आपल्या 

संपत्तीिा घमंड असायिा.  ती एक तर णवदेिात णिकून आिेिी असायिी ककंवा महागड्ा गाड्ा वेगात 

क्नफरवत असायिी.  केसानंा मोहक झटके देत आणि इंग्रजी िब्दांिा भडीमार करत जीवावर आल्यासारख ेपहदंी 

संवाद बोिायिी. ‘व्हॉट नॉन्सेन्स’ ककंवा ‘िट अप’ ही वालय बहुतेक नायकािा उद्दिेून ती सतत म्हित असायिी.  

मग गरीब घरातून आििेा नायक णतिा येनकेनप्रकारेि ताळ्यावर आिायिा.  मग कररश्मा  त्या नायकाच्या 

प्रेमात पडायिी.   

 

कररष्माच्या  कारक्नकदीतल्या साठ टके्क भुमीकांिा हा गाळीव अकय  आह.े पि  ह ेसगळं छोट्ा िहरातून आिले्या 

ककंवा खािच्या आर्थयक स्तरातून आिेल्या पुरुषािा प्रिंड सखुाविार होत.  अप्राप्य सौंदयय आपल्यािा पि णमळू 

िकत असा मनाच्या कोपऱ्यात आत्मणवश्वास णनमायि करिार.  मी वर म्हिल्याप्रमाि े परुुष प्रेक्षकांना 

डोळ्यासमोर ठेवूनि अिा णित्रपटांिी णनर्मयती होत असल्यामुळे नाणयकेिा यामध्य े अस ं दयु्यम स्थान 

णमळायिं.  कररश्मािी  कतयबगारी ही की ह्या णवणिष्ट’टेम्प्िटे’मधि े रोि णतने मोठ्या टेिात केिे.  णतने 

अणभनयािा प्रयत् केिा नाहीि असं नाही.  एका टप्प्यात णतने’क्नफझा’, ’झुबेदा’असे अथयपूिय णसनेम ेपि केि.े  

अणभनय पि बरा केिाि. पि कररश्मािी  ओळख माझ्यासारख्या अनेकांसाठी मासेसिी णहरोइन अिीि आह.े  

आज संगीता  माजिगाविा असते म्हि.े णतिं वैयणक्तक आयुष्य काही फारस आनंदािं नाही असं आईकडून 

कळत.  वंदनािा म्हिजे पक्षाघात झािाय आणि अधय िरीर कामातून गेियं.  मी पुण्यात आह ेआणि काही फार 

तीर मारत नाहीय.े  आमच्या तीन टोकांना जोडिारा एक धागा म्हिजे कररश्मा कपूर.  द कररश्मा कपूर.  

कररश्मािा आयुष्यात कधी भटेिो तर णतच्यासोबत फोटो काढेन आणि त्या दोघींिा पत्ता िोधून त्यांना पोस्टाने 

पाठवून क्नदि ह ेनक्की.  आज पुन्हा पावसाळी क्नदवस आह ेआणि कररश्मािे गािे ऐकण्यािा माहोि तयार झािा 

आह.े आज बडे्ड आह.े हपॅी बडे्ड द कररश्मा कपूर.  

िेखािा क्नदनांक 25 जून 2019 
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साउथिा णसनमेा: रण्िा - अक्षता क्नदवटे,  बगंिोर 

 adivate484@gmail.com   7483619155 (िेणखका खासगी कंपनीत काम करतात) 

 

क्नदवस एकामागून एक कसे णनघुन गेिे कळिेि नाही. आमच्या िग्नािा 4 वषे पूिय झािी. पि अस वाटत की 

जि ूकाििीि घटना आह.े  

 

तिी मी मराठी मुिगी कॉिेज संपिे आणि आमच्या घरच्यांनी माझ ेिग्न िावुन क्नदिे.  गंमत अिी की माझ्या 

नवऱ्यािा मराठी येत नव्हते कारि ते कनायटकािे अणि मिा कन्नड येत नव्हते.  आम्ही संभाषिासाठी नेहमी 

पहदंी भाषेिा वापर करायिो.  िग्न होऊन सहा मणहन ेझािी तरी आमिे ह ेनेहमी कामात गंुतििेे असायिे.  

आमच्या घरी मी अणि ह ेआम्ही दोघेि.  त्यामुळे मिा फार कंटाळा यायिा.   

एका रणववारी सकाळी आमिे ह ेिॅपटॉप वरती काम करत असताना मिा हाक मारिी.  

 

ते : िाय बनाओ.   

मी पटकन िहा बनविा आणि िहािा कप त्यांच्यासमोरच्या टेबिावर आपटिा.   

आज माझा मूड थोडा खराब आह ेओळखून ते म्हिाि े

लया हुआ? लया बात ह!ै  

मी : आप कभी मुझे घमुाने ि ेके नही जाते हो.  घर मे बैठके बोअर हो जाती हु मै!  

ते : आप को पता ह ैना सारे फॅलटरी की णजम्मेदारी मुझप ेह!ै ििो कोई बात नाही… आज िाम को सुदीप की 

राण्िा णपलिर देखेंगे.  

 

बोिल्या प्रमाि ेत्यांनी दोन णतकीट बूक केिी.  थटेर मध्ये ईतकी गदी होती की बापरे” कधी एकदािा णपलिर 

िािु होतोय अस वाटत होतं.  

 

बंगिोर मध्य ेपणहल्यांदा मी णपलिर बघिार होते.  आजूबाजूिा खूप िोक होती.  अणि सुदीप िा प्रिंड कटआउट 

िाविा होता त्यावर फुिांच्या मोठमोठ्या माळा.  सुदीप िे फॅन कटआउट वर दधुािा अणभषके करत होते.  हा 

काय प्रकार िाि ुआह ेते मिा समजत नव्हते.  मी माझ्या णमस्टरांना णविारि ंते म्हिािे.   

साऊथ इंणडयन णपलिर मे ये सब कॉमन ह!ै डोन्ट वरी.  

थेटर िा एन्री गेट ओपन झािा.  आम्ही आत गेिो.  णपलिर िाि ुझािा.   

 

mailto:adivate484@gmail.com
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हा एक असा णपलिर आह ेकी णजच्यामधे मनोरंजन,  कुटंुबातीि प्रमे,  अणि सेंरटमेंट आह.े  

 

हा णपलिर िाि ूहोतो तो एका श्रीमंत णवभागिेल्या कुटंुबापासून.  कुटंुबातीि मिुगी सरस्वती एका गरीब 

वकीिािी गुपिूप िग्न करत.े  ह े णतच्या वणडिांना सहन होत नाही त्यामुळे ते मिुीिी असिारे सवय नाती 

तोडतात.  या घटनेिा जवळजवळ 25 वषे उिटिी पन यािा पिाताप त्यांना होत असतो.  त्यांिा  नातू  सुदीप 

(कन्नड सुपरस्टार सुदीप) त्यांना विन देतो की सरस्वतीिा परत घेऊन यईेन.  

 

आजोबांना क्नदिेल्या विनाप्रमािे तो आपल्या सरस्वती आत्या  िा िोधतो.  अणि सरस्वती आत्या खुप णजद्दी 

असतात.  सरस्वती आत्या िा राग िांत करण्यासाठी व त्यांना परत घरी घेऊन जाण्यासाठी त्यािा आत्याच्या 

घरात णिरण्यािा एक मोका हवा असतो.  जेव्हा सरस्वती आत्या घर सोडुन आल्या होत्या तेव्हा सदुीप िहान 

होता.  आता मोठेपिी तो कसा क्नदसतो ते सरस्वती आत्या ना माहीत नसते. या गोष्टीिा फायदा घेऊन तो 

ड्रायवर िंद ूबनून आत्याच्या घरी एंरी घेतो.  सरस्वती आत्या च्या दोन मिुी असतात.  मोठ्या मिुीवर त्यािा 

क्रि होतो.  मोठ्या मुिीच्या रोि हररणप्रया (प्रणसद्ध कन्नड अणभनेत्री) यांनी केिा आह.े  अणि छोट्ा मिुीिा 

रोि (रणिता राम) यांनी केिा आह.े  सुदीप ड्रायवर म्हिुन काम तरी णमळवतो पि कोिती गाडी पेरोि वर 

िाित ेकोिती णडझेि वर ह ेत्यािा माहीत नसते.  आत्याच्या घरच्यांनी भाजी आिायिा सांणगतिे तर कोित्या 

भाजी िा काय म्हितात ह ेत्यािा माहीत नसते.  त्यासाठी सुदीप एक बॅकअप टीम तयार करतो.   

 

सरस्वती आत्या कजयबाजारी झािेल्या असतात कजय िुकणवण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव वाढत जातो त्यासाठी 

त्यांना आपिी हॉटेि णवकावी िागतात.  पि सदुीप जाऊन मारामारी करून हॉटेि परत णमळवतो.  काही 

क्नदवसाति सुदीप िा कळते की अत्यािी मोठी मुिगी दसुऱ्या मिुावर प्रेम करत ेअणि त्या मिुािे िग्न ठरििे े

असत.े  ज्या घराण्यातीि मिुीबरोबर आत्याच्या मोठ्या मिुीच्या णप्रयकरािे िग्न ठरििेे असते ते घराने 

गंुडणगरी घराने असते.  रात्री सुदीप त्या मिुािा आिायिा िािििेा असतो तेव्हा आत्याच्या छोट्ा मुिीिा 

संिय येतो की एवढ्ा रात्री हा गाडी घेऊन जात आह ेनक्कीि हा िोर आह.े   

 

गडबडीत णतिा पाय घसरतो णतच्या डोलयािा मार िागतो आणि ती त्याच्या गाडीत पडते.  जेव्हा सकाळी ती 

उठते तेव्हा णतिा काहीि आठवत नसते.  (णपलिर मध्य ेहा सीन मिा खूप आवडिा) सुदीप त्या मिुाच्यािग्नात 

जातो आणि िग्नातुन मोठया मुिीच्या णप्रयकरािा पळवून आितो.  नंतर त्यािा कामावरून काढून टाकि ेजाते.  

छोट्ा मुिीिे िग्न ठरविे जाते.  त्यािवेळी अिानक सुदीप च्या आजोबांिी तब्येत णबघडते.  काय करावे ह े

त्यािा सुित नसते.  त्यािा फक्त एक िान्स हवा असतो अणि नणिबाने त्यािा तो णमळतो.  त्या िान्स िा वापर 



आरंभ अंक (सप्टेंबर ते नोव्हेंबर २०१९)                                   

Page: 84                   aarambhmasik@gmail.com                 अनुक्रमणिकेवर परत जाण्यासाठी येथे णलिक करा 

तो कश्या पद्धतीने करतो.  सरस्वती आत्याच्या छोट्ा मुिीिा कस ेप्रेमात पाडतो.  त्याच्या आई समान 

असिाऱ्या सरस्वती आत्यािा परत घरी कसा घऊेन येतो ह ेसांगण्यापेक्षा बघण्यात खूप मनोरंजक आह.े   

प्रेम ह ेखूपि पाणवत्र्य असते.  प्रेम करा पि आई वणडिांवर,  भाऊ बणहिीवर,  कॉिेज मध ेटाइमपास म्हिुन 

कुिावर प्रेम करू नका.  जर प्रेम केिेि तर िग्ना साठी आई वणडिांिी मान्यता घ्या.  उगाि पळुन जािे गुपिूप 

िग्न करून आई वणडिांना दखुव ूनका.  आज काि पळुन जािे फॅिन बनिे आह.े ज्या आई वणडिांनी ईतलया 

वषे तुमिे पािन पोषि केिे त्यांना दखुवून तुम्ही कधीही सखुी राहू िकत नाही.  हा या णपलिर िा सारांि 

आह.े   
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पसु्तक परीक्षि: प्रवाह माझा सोबती – णनणमष सोनार 

  sonar.nimish@gmail.com    8805042502 

(िेखक IT क्षते्रांत ISO क्ाणिटी ऑडीट आणि कम्प्िायंस क्षते्रांत काययरत असून ते सध्या आरंभ माणसकािे 

संपादक आहते. त्यांच्या तीन कादंबऱ्या आणि अनेक िघुकथा प्रकाणित झाल्या आहते) 

 

पसु्तक परीक्षि: प्रवाह माझा सोबती  

पसु्तक णवषय: बसद्वारे नमयदा पररक्रमा 

िखेक: वेंकटेि बोगीकर 

परीक्षक: णनणमष सोनार,  पुि े

  

सप्तिृंगी पणब्िकेिनिे वेंकटेि बोगीकर यांनी णिणहिेि े“प्रवाह माझा सोबती” ह ेपुस्तक मी नुकतेि वाििे.  

त्यांनी जानेवारी 2014 मध्ये बसने केिेल्या नमयदा पररक्रमेवर आधाररत ह ेपुस्तक आह.े  पुस्तकाच्या सुरुवातीिा 

“णहमसेत ूटूसय” च्या श्रीराम दीणक्षत यांच्यािी िेखकािी झािेिी भटे,  जास्तीत जास्त िोकांनी नमयदा पररक्रमा 

करावी ही डोंणबविीच्या श्रीराम क्नदणक्षतांिी तळमळ तसेि नमयदा नदीिा उगम,  णतिे िग्न याबद्दि णवणवध 

पौराणिक कथा,  तसेि पररक्रमिेे णनयम आणि नदीिी भौगोणिक माणहती ह ेसगळे वािायिा णमळतो.  हा भाग 

वािायिा खूप रंजक,  माणहतीपूिय आणि उत्कंठावधयक झाििेा आह.े   

  

िेखकािी णिणहण्यािी िैिी अिी आह ेकी वािकािा सुरुवातीपासूनि मूळ मुद्द्यावर आिून िगेि वािनात 

गंुतवून टाकते.  तसेि प्रत्येक स्थळािी ऐणतहाणसक आणि पौराणिक पाश्वयभूमी अगदी ठळकपि ेआणि रंजकपि े

िेखक आपल्यािा सांगतात.  त्यामुळे एक णवणिष्ट वातावरि णनर्मयती होते.  प्रवासवियन ककंवा स्थिवियन 

वाितांना त्यामागिी कथा न जािून घेतल्यास ते अपूिय राहाते.  भूगोि आणि इणतहास या एकाि नाण्याच्या 

दोन बाजू आहते,  अस ेमाझे मत आह.े   

  

संपूिय पुस्तक वाितांना जािवत राहतं की िेखकाने एकूिि पुस्तक णिणहण्यापूवी खूप सखोि अभ्यास केििेा 

आह.े  िेखक माणहती देतात की नमयदा नदी ही मध्य प्रदेि,  महाराष्ट्र आणि गुजरात अिा तीन राज्यांतून वाहते 

आणि ती सवायत प्रािीन आणि पौराणिक महत्त्व असििेी नदी असून ती सवायत पणवत्र नदी आह.े   

  

आता पुस्तकात थोडलयात कोिकोित्या रठकािांबद्दि वियन आह ेते पाहू! 
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रेनने मुंबई सेंरि यथेून उज्जैनिा जाऊन नंतर बसन ेप्रवास सुरू होतो.  दणक्षि तटावरून पररक्रमा सुरू 

झाल्यावर प्रथम आपल्यािा उजै्जन यथेीि धार्मयक स्थळे यांिी माणहती वािायिा णमळते.  मध्य प्रदेिातीि 

अमरकंटक (उगम),  ओंकारेश्वर आणि नेमावर असा क्रम.  नंतर िहादा,  प्रकािा,  िूळपािेश्वर,  राजपीपिा 

येथीि हररणसद्धीमाता मकं्नदर,  अंकिेश्वर,  भरुि असा प्रवास होतो.  

  

मग उत्तर तटावर नारेश्वर,  कुबेर भंडारी मंक्नदर (जेथे गाभाऱ्यात फक्त णस्त्रयांनाि प्रवेि आह)े,  रटळकवाडा 

आणि गरुडेश्वर.  मग मध्य प्रदेि खरगोन यथेीि महशे्वर तसेि अणहल्याबाई होळकर यांिा इणतहास यािी 

माणहती णमळते.  मग तेथीि जिकोटी आणि दाररद्य दहन णिवमंक्नदर यांिे वियन आह.े  

  

नंतर पुण्याजवळीि नारायिपूरिे एकमुखी दत्त मंक्नदर तसेि मंडिेश्वर,  मांडवगड दियन,  तेथीि रेवाकंुड,  

रुपमती महाि,  मंजु आणि कपूर तिाव,  तबेिी महाि यांिे वियन व इणतहास आह.े  िेखक रािी रुपमतीच्या 

दोन वेगवगळया कथा आपल्यािा सांगतात.  

  

मग पुन्हा उजैनिी भृतुहरी गुफा,  णतथून नेमावरच्या क्नदिेने जातांना णसहोर गांव आणि नेमावरिे णसध्दनाथ 

महादेव मंक्नदर,  ग्वाि टेकडी यांिी माणहती णमळते.   

  

त्यानंतर कंुतीिं माहरे भोजपूर,  णतथि े भोजेश्र्वर मंक्नदर,  णिवपिंग आणि मग प्रवािांनी णतथे केिेल्या 

मनोरंजनपर काययक्रमात काय झािे तेही िेखक सांगतो.  त्यातीि काही भाग वगळिा तर िाििा असता अस े

वाटत.े   

  

मग भेडाघाटमधीि धबधबा,  64 योणगनी मंक्नदर आणि घुघुवा जीवाश्म उद्यान यांिे वियन येते.  मग अमर 

कंटक यथेीि णवणवध धबधब,े  कल्याि आश्रम,  जैन मंक्नदर,  नमयदा उगम मंक्नदर,  यतं्र मंक्नदर,  पंिमठ (कियमठ) 

तसेि कुकरा मठ यांिे वियन आह.े नंतर िेवटच्या टप्प्यात हुिंगाबाद,  टीमरिी,  ओंकारेश्वर,  इंदौर आणि 

तेथून पुिे मुंबईिा परत असा हा प्रवास संपतो. पसु्तकाच्या िेवटी काही माणहतीपर पररणिष्ट क्नदिे आहते.   

  

एकूिि वािकांना ह ेपुस्तक वािून जि ूकाही प्रत्यक्ष नमयदा पररक्रमा केल्यािे समाधान णमळते आणि पररक्रमा 

करण्यासाठी प्रेरिा सदु्धा णमळते.  
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मिुाखत: राजिे बाळापरेु (सोिर पावर जनरेिन प्रोजलेट) - णनणमष सोनार 

(सोिर पावर जनरेिन प्रोजेलटबद्दि राजेि बाळापुरे यांिी ही मुिाखत णनणमष सोनार यांनी घेतिी असून 

राजेि यांना 9823531615 या नंबर वर अणधक माणहतीसाठी कॉि करू िकता) 

 

पिंिवड येथीि राजेि बाळापुरे यांनी त्यांच्या बंगल्याच्या गच्चीवर एक प्रोजेलट उभारिा आह.े  सोिर एनजी 

पावर जनरेिन प्रोजेलट म्हिजे सौर उजाय वीज णनर्मयती प्रकल्प.  ते बघून मी खूप आिययिक्नकत झािो.  अस ं

काहीतरी उपयुक्ततापूिय आणि णवधायक आपल्या आसपास वापरिं जातंय आणि मिा यािी कल्पनासुद्धा नाही? 

आणि णविेष म्हिजे त्यांनी हा प्रोजेलट उभारण्यासाठी आधी िार वषे अथक सिंोधन केि ेआणि मग हा प्रोजेलट 

उभारिा.  त्यांनी उभारिेिा प्रोजेलट सवायत जास्त खर्ियक आह.े  िार िाख रुपय ेत्यांना खिय आिा.  मग मी 

त्यांच्यावर प्रश्ांिी सरबत्ती सुरु केिी आणि त्यातून जे ज्ञान णमळािे ते मी येथ ेआपल्यासोबत जसेच्या तसे 

मांडण्यािा प्रयत् करत आह.े   

 

राजिे: ह ेसगळे सोिर पॅनेि वरच्या बाजूिा एणिव्हटेेड आहते.  खांबांवर उभारि ेआहते.  यातून घरासाठी 

वीज णमळते.  

 

मी: म्हिजे फक्त घराति ेिाईट्स िावता येत असतीि नाही का? 

 

राजिे: फक्त िाईट्स नाही,  घरातिं सगळं काही जे इिेणलरकवर िाि ूिकतं ते सवय यातून िाित.ं  अगदी पंख,े  

कुिर,  इस्त्री,  क्नफ्रज सगळं! आणि सवयकाही अगदी फ्री! 

 

मी: काय? फ्री? कस ेकाय? अगदी २३० व्होल्टेज णमळतं? 

 

(मी जरी बी.  ई.  इिेलरोणनलस आणि टेणिकम्युणनकेिन णिकिेिो असिो तरीही मिा इंणजनीयटरंग कॉिेजच्या 

पणहल्या वषायिा इिेणलरकि,  मेकॅणनकि,  णसव्हीि अस ेसगळे णवषय होते.  त्यामुळे त्या णवषयांिे मिा थोड े

थोडे का होईना नॉिेज आह ेम्हिून मी त्यांना अनेक प्रश् णविारू िकिो) 
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राजिे (हसनू): होय.  २३० व्होल्ट,  अगदी वीज मंडळाकडून आपि जिी वीज णमळवतो ना अगदी तिीि 

वीज या प्रोजेलट मधून णमळते.  फरक काहीही नाही.  ककंबहुना त्यांच्याि कनेलिनमधून आपल्यािा वीज णमळते.  

आणि फ्री कस ं ते सांगतो.  ते अस ं असत ंकी हा सवय प्रोजेलट उभारण्यासाठी आधी वीजणनर्मयती मंडळािी 

परवानगी घ्यावी िागते.  

 

मी: पि का? आपि फक्त आपल्या पसयनि वापरासाठी ह ेउभारतोय मग त्यांिी परवानगी का? 

 

राजिे: सांगतो.  या प्िांटिी वीज इतकी तयार होते की ती वापरून उरत.े  मग एलस्रािी वीज आपि 

महामंडळािा वापरायिा देतो.  त्यासाठी त्यांिे एक वेगळे मीटर बसविेि ेअसत,े  त्यािा नेट णमटटरंग म्हितात.  

त्यात इम्पोटय एलस्पोटय िे युणनट मोजिे जातात.  मग रात्री सूयय नसतो तेव्हा मग वीज मंडळाकडून आपल्यािा 

वापरायिा वीज णमळते.  ती आपिीि असते.  आपि त्यांना वापरायिा क्नदििेी.  िलयतो आपल्यािा पसैे 

भरावे िागत नाहीत.  णबि िून्य येते.  पावसाळ्यात वगैरे पि आपल्यािा त्यांिेकडून फ्री वीज वापरायिा 

णमळते कारि आपल्याकड े तयार झाििेी जास्तीिी वीज आपि त्यांना देत असतो तीि ती पावसाळ्यात 

आपल्यािा देतात.  

 

मी: अरे वा.  ही तर कमाि झािी.  

 

राजिे: आिखी कमाि तर पुढ ेआह.े  ऐका जरा.  आता ह ेबघा,  मी ह ेजे पािी गरम करण्यासाठी मोठ मोठे 

रॉड िाविेत (सोिर वॉटर णहटटंग प्िाटं) ते आता हळूहळू कािबाह्य होतीि.  कारि ते खूप जागा व्यापतात.  

आणि मिा एक सांगा फक्त पािी गरम करण्यासाठी सोिरिा प्रोजेलट िावण्यात अथयि काय जेव्हा तुमच्याकडे 

संपूिय घरासाठी फ्री वीज णमळते.  त्यातूनि णगझर,  रॉड आणि इतर नेहमीिे उपकरि वापरून तुम्ही पािी 

गरम करा ना! फक्त पािी गरम करण्यासाठी वेगळे सोिर िावण्यािी गरजि संपिी आता.  

मी णविारात पडिो आणि म्हिािो, “अरे हो! खरंि की! ही णविार मी केिाि नाही!”  

 

मी पढु ेणविारि:े मी पहजेंवडीत फेज िी मध्य ेनव्याने उभारिेल्या एका कंपनीिे स्वत:िे पावर जनरेिन प्िाटं 

पणहि ेआह.े  तेव्हा त्या कंपनीपयांत महामंडळािी वीज पोहोििी नव्हती.  त्यात ते डीझेििा वापर करत होते.  

त्यासाठी भरपरू जागा व्यापिी होती.  आणि पावर जनरेिन म्हटि ंम्हिजे इंधन म्हिजे डीझिे ककंवा मग 
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पाण्यािी वाफ अस ेिागिारि मग रान्सफॉमयसय पाणहजे.  पि या तुमच्या प्रोजेलटमध्य ेतर तस ेकाहीि 

क्नदसत नाही आह,े  मग मिा एक सांगा यातून जी वीज तयार होते ती एसी की डीसी? 

 

राजिे हसनू म्हिाि:े सगळी वीज डीसी तयार होते.  पि सगळीकडे इन्व्हटयर आहते.  आधी डीसी तयार होते 

मग एसी मध्ये रुपांतर.  काम सोप्प ंझाि.ं   

मिा एकाहून एक सखुद आिऱ्यािे धके्क बसत होते.  नवीन नवीन नॉिेज णमळत होतं.  

  

पढु ेराजिे यानंी साणंगति:ं ह ेसोिर पॅनि उभारताना आजूबाजूच्या णबपल्डंग,  झाड ेवगैििा अंधार तसिे 

सुर्यािे उत्तरायि दणक्षिायन वगैरेिा णविार करून त्यानुसार वषयभर जास्तीत जास्त काळ जास्तीत जास्त ऊन 

त्या पॅनि वर कस ेपडेि यािा अंदाज घ्यावा िागतो आणि मग त्यानुसार पॅनि उभाराव ेिागतात.  तुमच्या 

सोसायटीत पि तुम्ही यािा वापर करू िकता.  

 

मी: पि आमच्या सोसयटीत तीन पावरफुि बोअरवेि मोटसय आहते पािी खेिण्यासाठी आणि वर टाकीत 

पोिवण्यासाठी.  त्यांना िी फेज सप्िाय िागतो,  तो कुठून आिायिा? 

 

राजिे: अगदी योग्य प्रश् णविारिाय.  ह ेबघा,  या पॅनेििे तीन वेगवेगळे भाग केिेत.  त्या प्रत्येक भागातून 

तीन वेगवेगळे फेज तयार होत आहते.  ह्या णतन्ही फेजमधिी ज्यादािी वीज ही वीजणनर्मयती महामंडळािा जाते 

आणि हिे णतन्ही फेज मोटरिा िाविे की झािा तुमिा हवा असििेा िी फेज सप्िाय! 

 

मी: धन्यवाद राजेि तुम्ही क्नदिेल्या या सवय माणहतीबद्दि.  एकदाि पैिांिी गंुतविूक केिी की आयुष्यभर फुकट 

वीज णमळते.  आणि यािा मेंटेनन्स िा खिय?  

 

राजिे: जास्त खिय येत नाही.  तुम्हािा णमळिाऱ्या फायद्याच्या तुिनेत हा मेंटेनन्स िा खिय नगण्य असा आह.े  

(मी त्यांना णनरोप क्नदिा आणि मनात एक नवीन ज्ञानभांडार घेऊन बाहरे पडिो.) 

                                या सभंायतीि फोटो िेवटच्या पानावर बघा. 
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रेणसपी: गव्हाच्या णपठािी पौणष्टक णबणस्कटे (कुकीज) – उर्मयिा  

दवेने 

कुठल्याही िहासोबत मिा णबणस्कट्स हवीि,  पि जेव्हा वजन कमी करण्याच्या प्रक्नक्रयते मैद्यािी णबणस्कटे बाधा 

बनत होती.  तेव्हा मी गव्हाच्या णपठािी णबणस्कट्स घरीि बनवायिा िागिे.  आणि आता त्यात मी प्राणवण्य 

णमळविं आह ेकारि माझ्या मुिींना तेि णबणस्कट्स/ कुकीज हव्या असतात.  

आता मुिांना सुट्टी म्हटिं की मिुं सारखी नवनवीन खाण्यािी पदाथय मागतात.  मुिाच्या हले्थ आणि आपिी 

िहािी सोय म्हिूंन आजिी रेसेपी.  पौणष्टक अश्या गव्हाच्या णपठािी णबस्कीट.  कुकीज म्हि ू िकतो.  

णबणस्कट्स/कुकीज  हा प्रकार जेव्हाही णविारत येतो मैदा िक्षात येतो,  आणि मैदयािी णबणस्कट्स ह ेहले्दी 

नसताति.  बाजारात णमळिारे सवयि णबस्कीट मैद्यािी असतात णिवाय डािडा वापरून केििेेही 

असतीि.   गव्हािं पीठ घरी असतंि आणि पोष्टीकही आह.े  आणि साजूक तुपातिी णह पौणष्टक णबणस्कट्स सवयि 

वयातल्या िोकांसाठी उत्तम टी टाइम रेसेपी आहे.  वजन कमी करण्याच्या प्रक्नक्रयेतणह  तुम्ही ह ेणबस्कीट ग्रीन 

टी सोबत खाऊ िकता.  मी इथ ेअगदीि दोन्ही पद्धतीने सांगण्यािा प्रयत् केिा आह.े  ओव्हनिा वापर करून 

आणि गॅसवर तवा ठेवून.  तुम्हिा जी पद्धत सोयीिी वाटते ती णनवळा.  आणि बनवा खसुखुिीत णबणस्कट्स/ 

कुकीज घरच्या घरी.  

साणहत्युः 

२ कप गव्हािे पीठ,  

१ टीस्पून राव.  

१/२ कप तूप,  ककंवा अनसॉल्टेड बटर,  

१/२ कप णपठीसाखर,  

१ णिमूटभर मीठ,  

१/४ बेककंग पावडर.  

१/२ टीस्पून णविायिी पूड,  

१/४ टीस्पून जायफळ पडू 

१/२ कप दधू 
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१/२ कप आवडीनुसार ड्राय फु्रट 

नोट- गव्हाच्या पीठ आणि साजूक तुपािे प्रमाि योग्य असावेत,  मी कपाि प्रमाि घेति ंआह ेतुम्ही,  वाटी,  

स्पून अस ंकाहीही घेव ूिकता.  पि प्रमाि मात्र ४-१ असेि हवेत.  उदाहरिाथय,  िार स्पून गव्हािं पीठ तर 

एक स्पून साजूक तूप.  

कृती- 

१.  तूप ककंवा बटर िा फेटून घ्या,  फेटण्याच्या प्रक्नक्रयेमुळे बेककंग पॉवडरिी गरज पडत नाही.  पि वाटिंि 

तर १/४ टीस्पून बेककंग पावडर वापरू िकता.  तूप संपिूय फेसाळ झाि ंकी त्यांत साखर टाका आणि परत फेटा,  

सवायत महत्वािी स्टेप आह ेणह.  णबणस्कटािा खुिखुणषतपिा ह्या तूप फेटण्याच्या पद्धतीवर अविंबून असतो.  

साधारि १० णमनटे.  जास्तही देवू िकता.  स्टेप १ िा फोटो रेफर करा.  जेंव्हा ह ेणमश्रि आईस्क्रीम सारख ं

क्नदसायिा सुरुवात होईि तेंव्हा ते तयार आह ेपीठ णमसळायिा.  
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२.  मग हळूहळू गव्हािं पीठ आणि सवय सणहत्य टाकून पीठ मळून घ्या.  मळताना गरजेनुसार दधू ककंवा 

तूप वापरू िकता.  णपठािा गोळा जाडसर मळा,  पातळ नको.  पाि णमणनटे झाकून बाजूिा ठेवा  

३. ओव्हन 360 °F िा णप्रणहट करायिा ठेवा.  ताटािा तूप िावून तयार ठेवा.  ककंवा ओव्हनिा वापर करायिा 

नसेि तर मग तव्यावर णमठ पसरवून गरम होवू द्या.  

४.  हव्या तश्या आकारािी णबस्कीट बनवून घ्या.  ड्राय फु्रट्स िावून सजवून घ्या ककंवा त्या ड्राय फू्रट्सिा तुम्ही 

बारीक भुरका करूनही आधीि णमश्रिात टाकू िकता.  

५.  ताटात णबस्कीट ठवतांना अंतर ठेवून ठेवा.  जेिेकरून णबस्कीट एकमकेांना णिपकिार नाही.  
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६.  ओव्हन प्रीहीट झाल्यावर साधारि णबणस्कट्स ५ तो ७ णमनटे ठेवा.  आणि तव्यावर मीठ पसरवून करत 

असाि तर २० णमणनटे िागतीि.  ताट गरम णमठावर ठेवून  त्यावर झाकि ठेवा.  तुम्ही ते मध्ये मध्य ेबघ ू

िकता,  तांबूस रंगािे णबड्सकीत झािेत की काढून घ्या.  सुरुवातीिा जरा नरम वाटिार पि अगदीि थंड 

झािे की खसुखिुीतपिा वाढतो.  तुम्ही िॉकिेट वापरून ककंवा अजून काही सजावटही करू िकता.  मिुांच्या 

आवडीनुसार.  ककंवा सध्या कुकीज/णबस्कीट्सही िवदार आणि खुिखुिीत वाटतात.  िाि मग,  प्रयत् करून 

बघाि.  

७.  हवा बंद डब्यात ककंवा णपिवीत ठेवा आणि मनसोक्त आस्वाद घ्या.  स्वतुःही खा आणि घरच्यानाही द्या.  
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मणैथिी अतिु यािंी खसुखिुीत “न”ै वन िायनसय  

 priyadarshanikapure@gmail.com  

(िेणखकेिे टोपि नाव मणैथिी अतुि असून त्या फेसबुकवर सातत्याने खुसखुिीत णिखाि करत असतात) 

 

• एखाद्याबरोबरिा फोटो सोिि णमडीयावर पोस्ट करताना, त्यात आपि सोबतच्या व्यक्तीपेक्षा जास्त 

सुंदर क्नदसत अस ूही िलयता जास्तीत जास्त पडताळिी जाते नै? 

• ह्या हॉरर णसररयल्स नंतर नंतर कॉमेडी िो मध्य ेपरावर्तयत होतात नै?  कोि घाबरायिाि तयार नसतं. 

• सोसायटीिे व्हाट्सपगु्रप ह े फक्त कुिी गाडी िुकीच्या पाकींग मध्य े िाविीय आणि कुिािा किरा 

कुिाच्या दारासमोर ककंवा णजन्यात पडिाय ह्या कारिांवरून भांडण्यासाठी असतात नै? 

• एखादा स्क्रीन िॉट टाकिा ककंवा पाठविा तर तो काय आह ेह ेबघण्यापके्षा त्यावर क्नकती वाजिते, णसम 

क्नकती आहते? बॅटरी क्नकती आह?े आणि बाकीच्या सगळ्या नोरटक्नफकेिन बघिारे क्नकती िौकस असतात नै? 

• तुम्ही एखाद्यावर जेवढं प्रेम कराि त्याच्या दपु्पट ककंवा णनदान जेवढं करू तेवढं तरी णमळेि की नाही 

िंका आह,े पि तुम्ही एखाद्यािा णजतका द्वषे कराि त्याच्या दहापट द्वषे मात्र तुम्हािा ररटनय मध्य ेणमळेि ह्यािी 

खात्री असते, नै? 

• फेसबुकवरच्या स्टेटसिा, पोस्टिा फोटोंना िाईक, िव्ह, हाहा देऊन इतकी सवय झािीय की , 

वतयमानपत्रातल्या बातम्या वािताना पि उगािि णतथेि ररऍलट व्हायिी इच्छा होते, नै? 

• णजथे णजथ ेकामवाल्या माविी कामािा जातात, त्या त्या िोकांिी आपापसात काहीि बोििं होऊ नय े

म्हिून त्या योग्य ती काळजी घेत असतात नै? 

• कुिीतरी म्हटिंय: व्यसन ह ेव्यसनि असतं. त्यात िांगिं व्यसन आणि वाईट व्यसन असा भेद नसतो. 

तसं फ्िटींग ह ेफ्िटींगि असत,ं  त्यात हले्दी आणि अनहले्दी हा प्रकार नसतो, नै? 

• सगळ्या टूथपेस्टिा कोिगेट म्हििारे तेि िोक असतात जे कुठल्याही नुडल्सिा मॅगी आणि वॉपिंग 

पावडरिा णनरमा म्हित असतात, नै? 

• ऐकाव ेवेधिाळेिे.. कराव ेमनािे! 

• नेहमी सौ. िा अथय सौभाग्यवती नसतो, पै. िा अथय पिैवान नसतो ह े समजायिा आयुष्यातिी 

बािपिीिी दहा बारा वषे जावी िागिी. िहानपिी सौ. दरुदियन अस ंबघून दरुदियन िा सौभाग्यवती का 

म्हित असतीि असा प्रश् माझ्या बाप्पांना(आजोबांना) णविारिा तर त्यांनी पाठीत जोरदार फटका क्नदििेा 

आठविं, वरती कंुबिायिा पाणहजे काठीने अिी धमकी सुद्धा. 

• ते हम्म माणहती होतं, hmm पि माणहती आह,े पि अिीकड ेकमेंटमध्ये नुसतं "ह"ं करायिं काय फॅड 

आिंय फेसबुककर जािे!! 

mailto:priyadarshanikapure@gmail.com
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• रामायिापेक्षा महाभारत आणि त्यातिी व्यणक्तमत्त्व नेहमीि भुरळ घाित आिीयेत... मग तो कृष्ि 

असो, द्रौपदी असो, दयुोधन असो वा अश्वर्थयामा, त्यांच्याबद्दि वाटिारं कुतुहि संपत नाही. 

• कुठल्या णहरो णहरोईन मध्ये कोि वयाने िहान आह,े कोि मोठं आह?े दोघांच्या वयात क्नकती अंतर आह?े, 

त्यांिं ह ेक्नकत्व िग्न णन क्नकतव ंअफेअर? ह्या सगळ्यांच्या िौकिा आणि माणहती खुद्द त्या िोकांपेक्षा णमणडया 

आणि आम्हािाि जास्त असत,े बाकी त्या सेणिणब्रटीना त्यािा काडीमात्र फरक पडत नाही आपि मात्र त्यांनी 

काय करायिा हव ंकाय नको ह्याच्या बाता मारत बसतो , नै? 

• िोकांना हव ंतसं वागायिं आपि बंद केिं की त्यांना आपल्यात असििेे आणि नसििेेसदु्धा वाईट गुि 

क्नदसायिा आपोआप सुरवात होते. 
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|| कथा/अनभुव णवभाग || 

िीनािा जगप्रवास - रुणिता प्रसाद,  वय १० वष े

 

िीन देिात िीना नावािी मुिगी णतिी आई डबेोरा णहच्यासोबत छोट्ािा झोपडीत रहात होती.  िीनािे 

वडीि वारि ेहोते.  त्यािंी पररणस्थती गररबीिी होती.  डेबोरा रोज िेतात काम करायिा जायिी तर िीना 

छोटे मोठे काम िोधायिा रोज बाहरे पडायिी.  कधी का णमळायिे तर कधी नाही.  

 

एके रात्री िीनािा स्वप्न पडिे की ती सपंूिय जग प्रवास करत ेआह.े  दसुऱ्या क्नदविी आईिा णतने ह ेस्वप्न सांणगति े

तेव्हा आई रागाविी आणि म्हिािी, “िुपिाप काम िोधायिा जा.  आपि गरीब आहोत.  आपि जग प्रवास 

करू िकत नाही.  तुिा आपिी पररणस्थती कळत नाही का?”  

 

िीना णनराि झािी पि णतिा मनापासून वाटत होते की णतिे ह ेस्वप्न एके क्नदविी पूिय होिार! 

 

एक क्नदविी काम िोधता िोधता िीना सगळीकड ेसारखी घरं असिले्या एका छोट्ािा गावात आिी.  त्यापैकी 

सहज एका घराच्या दारािी णतने बेि वाजविी.  आतून दार उघडि ेगेि.े  दारात एक िाि परी उभी होती.  

 

“काही काम णमळेि का? कोितेही काम िाििे.  मिा आणि माझ्या आईिा पैिािी खूप गरज आह.े  आम्ही 

गरीब आहोत!” िीनाने णविारिे.  

 

िाि परी म्हिािी, “काम िोधत िोधत तू परी राज्यात आिीस.  कोि तू कुठून आिीस? आणि अगदी वेळेवर 

आिीस.  माझ्याकड ेसहा खोल्या आहते त्यापैकी पाि खोल्या रोज झाडून स्वच्छ करायच्या आणि मी नसताना 

क्नदवसभर पािही खोल्यांमध्ये िक्ष द्यायिे.  काही क्नदवसांपूवी येथे काम करिारी बाई सोडून गेिी, म्हिून मी 

तुिा कामावर घेत.े  पि स्वच्छता राखिी पाणहजे.  मान्य असिे तरि काम स्वीकार!”  

 

“हो मी नक्की स्वच्छता राखीन आणि णनयमाप्रमाि ेवागीन! पि परी ताई माझ ेएक स्वप्न आह,े ते स्वप्न पिूय 

करण्यासाठी मिा पैस ेणमळतीि ना?” िीना म्हिािी.  
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िीनािे णनरागस भाव बघून परी म्हिािी, “ नक्की तुझी सगळी स्वप्न पूिय होतीि! एक गोष्ट मात्र िक्षात 

ठेव, सहावी खोिी नेहमी बंद असते.  ती कधीही उघडायिी नाही.  नाहीतर मी तुिा कामावरून काढून टाकीन 

आणि कायमिी मांजर बनवून टाकीन!”  

 

“हो परी ताई नक्की मी तुम्ही सांणगतल्या प्रमािेि करेन!” िीनाने आश्वासन क्नदिे.  

 

अिा रीतीने िीनािा काम णमळाि ेआणि ती परीकडे णनयणमतपि ेकाम करू िागिी.  िीनािी आईसुद्धा खुि 

होती.  

 

एक क्नदविी परी घरी नसताना िीना सगळ्या खोल्या साफ करत होती.  पािवी खोिीत साफ करताना सहाव्या 

खोिीतून णतिा काहीतरी खट खट असा आवाज ऐकू येऊ िागिा.  पि परीने सांणगतिले्या णनयमानुसार सहावी 

खोिी उघडायिी नाही ह ेठरिं होतं.  सहाव्या खोिीिा कुिपू नसायिं, नुसती कडी िावििेी असायिी पि 

णतने आजपयांत कधीही खोिी उघडिी नव्हती. आज मात्र त्या खोिीतून खूप मोठ्याने आवाज येत होता त्यामुळे 

कडीच्या जवळ असिेल्या एका णछद्रातून िीनाने आत बणघति ेतर णतिा आिऱ्यािा धक्का बसिा आणि भीतीही 

वाटिी,  कारि एक िेटकीि झाडूवर बसून त्या खोिीत उडत होती आणि त्या खोिीति ेसोने िोरून गोि 

झरोलयातून बाहरे उडून जाण्याच्या बेतात होती. तेवढ्ात प्रसंगावधान राखून िपळाईने िीनाने कडी उघडून 

णतच्या हाताति ेझाडू त्या िेटक्नकिीच्या झाडूवर फेकून मारि ेआणि ती िेटकीि दािकन खािी आपटिी आणि 

णतिा झाडू तुटिा.  पाठीवर आपटल्याने िेटकीििी पाठ दखुायिा िागिी,  त्यामुळे ती उठू िकत नव्हती.  

तोपयांत पटकन णखडकीतून जोराजोराने ओढून िीनाने आरडाओरडा केिा, “िोरी िोरी!”  

 

आजूबाजूच्या घरांमधीि काही वेगवेगळ्या णनळ्या, णपवळ्या, णहरव्या पऱ्या धावत आल्या आणि सगळ्यांनी 

णमळून िेटक्नकिीिा बांधून ठेविे. िाि परी घरी आल्यानंतर इतर पऱ्यानी िीनािे कौतुक केिे आणि िाि परीने 

आनंदाने िीनािा सांणगतिे की णतने खूप मोठे काम केि ेआह.े  सहाव्या खोिीति ेसोने जे सगळ्या पऱ्यांच्या 

मािकीिे आह ेते आज िोरीिा जाण्यापासून वािविे.  

 

परीने णतिा बक्षीस म्हिून त्या खोिीत आडवे झोपायिा सांणगतिे आणि णतच्या अंगाच्या खािी जेवढे सोने 

येईि तेवढे सोने णतिा भेट म्हिून क्नदिे आणि णतिा कामावरून कायमिे मुक्त केि.े त्या णमळािेल्या सोन्यातून 

िीनाने एक घर घेतिे आणि नंतर उरिेल्या पिैांत णतिे जग प्रवासािे स्वप्न सदु्धा पूिय झाि.े  

(मूळ कथेिा स्वैर मराठी अनुवाद णनणमष सोनार यांनी केिा आह)े 
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जस ेआपि तस ेजग? - आि ूिमेॉस, मस्कत 

 storybonds@gmail.com 

(िेणखका मुळच्या मुंबईच्या असून त्या होम मकेर आहते आणि िहान मिुांसाठी णनयणमत गोष्टी णिणहतात) 

 

एक मुिगा आणि एक मिुगी खूप िांगि ेणमत्र होते.  ते नेहमी एकत्र आणि सोबत खेळत.  

 

एके क्नदविी त्या मुिाकड ेमाबयल्स म्हिजे गोट्ा यांिा संग्रह होता.   

 

काही छोटे माबयल्स,  काही मोठे माबयल्स आणि त्यात एक इंद्रधनुष्याच्या रंगािा माबयि होता.  ह ेसगळे एका 

बॉलस मध्य ेबंद होते.  

 

इंद्रधनुषी रंगािा माबयि त्या मुिािा खूप आवडायिा.  त्याच्या पूिय मुठीत मावेि एवढा तो मोठा होता.  

 

त्या मुिीकडे त्याक्नदविी णमठाईिा बॉलस होता.   

 

माियमेिो,  िुगर कॅण्डी,  जेिीबीन आणि हृदयाच्या आकारािे िॉकिेट ह ेसगळे प्रकार त्यात होते.  णतच्या 

संपूिय मुठीत मावेि एवढे मोठे ते हृदयाच्या आकारािे िॉकिेट होते.  ते णतच्या सवायत आवडीिे िॉकिेट होते.  

इतर सवय िोकिटे्स िांदीच्या वेष्टनात गंुडाळिेिी तर हृदयाच्या आकारािी िॉकिेट सोन्याच्या वेष्टनात 

गंुडाळिेिे होते.  ह ेसगळे एकाि बॉलस मध्ये बदं होते.  

 

त्याक्नदविी खेळतांना त्या दोघांनी एकमेकांना णविारिे तुझ्याकड े बॉलसमध्य े काय आह?े मिुगा म्हिािा 

माझ्याकड ेबॉलसमध्य ेमाबयल्स आहते आणि मिुीने सांणगतिे णतच्याकड ेबॉलसमध्य ेणमठाई आह.े  

 

दोघांनी एकमताने ठरवि ेकी आज त्याने णतिा सगळे माबयि द्यायिे आणि ती त्यािा णतच्या जवळिी सगळी 

णमठाई देईि.  

 

त्या मुिाने त्याच्या आवडीिा इंद्रधनुषी माबयि मुिीच्या नकळत स्वतुःच्या णखिात िपविा आणि इतर सवय 

माबयि असिेिा बॉलस त्या मुिीच्या स्वाधीन केिा.   
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त्या मुिीने णतच्या आवडीच्या हृदयाच्या आकाराच्या िॉकिेट सणहत संपूिय णमठाई असििेा बॉलस त्या 

मुिाच्या स्वाधीन केिा.  

 

त्याक्नदविी मुिाने क्नदिेि ेमाबयल्स खेळून आनंदाने ती मुिगी रात्री झोपून गेिी.  

 

त्या मुिाने मिुीिी बॉलस मधिी सगळी णमठाई खाऊन टाकिी तरी त्यािा त्या रात्री झोप आिी नाही. 

  

तो मुिगा रात्रभर हाि णविार करत राणहिा की त्याने जसे इंद्रधनुषी माबयि िपवि ेहोते प्रमाि ेत्या मिुीने 

सुद्धा णतिी नेमकी कोिती फेवरेट णमठाई त्याच्यापासून िपविी असिे?  

 

हाि प्रश् त्यािा सतावत राणहिा.  
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सारे काही अनपणेक्षत! - णनणमष सोनार 

(हा इंटरनेटवरीि काही िघूकथांिा स्वैर अनुवाद आह)े 

  

1: मी कुठे? 

त्या क्नदविी पाि वषायिा मिुगा एिेलस हा त्यािे वडीि डेणव्हड यांच्या सोबत एकटाि बेडवर खळेत बसिेिा 

होता,  तो म्हिािा, “ पप्पा बेडखािी कुिीतरी आह,े  बघा ना!”  

“ अरे कुिी किािा येईि बेडखािी?”  

“ बघा ना,  मिा हाििाि जािवतेय!”  

“ ठीक आह,े  तुझ्या समाधानासाठी बघतो” ,  असे म्हिून डेणव्हडने बेडखािी वाकून पाणहिे,  बघतो तर काय 

घाबरून पाय दमुडून थरथरत अिेलस बेड खािी बसिा होता आणि घाबरत हळू आवाजात म्हिािा,  

“ पप्पा बेडवर कुिीतरी आह!े”  

 

2: टकटक 

मी त्या क्नदविी घरी एकटाि होतो.  रात्री सगळी दारं णखडलया बंद करून बसिो.  

तेवढ्ात िाईट गेिी.  अंधारात िािपडत मी टॉिय िोधिा आणि अिानक मिा कािेवर कुिी टकटक करतंय 

असा आवाज आिा.  

मी कािेच्या णखडकीकड े टॉिय मारून पाणहि े आणि परत पुन्हा पुन्हा टकटक झािी पि तो आवाज त्या 

णखडकीतून येति नव्हता.  

णखडकी बाहरेही कुिीि नव्हतं.  

मी आवाजाच्या क्नदिेने मागे टॉिय वळविा तर कळिं की आवाज आरश्यातून येत होता.  

 

3: अज्ञात 

मी हॉस्टेि रूम मध्ये एकटा रहात होतो तेव्हािी गोष्ट.  

रोज रात्री एक मांजर णखडकीतून यायिं.  ते रोज रात्री टेबिावर बसून माझेकडे एकटक बघायिं.  

त्यािा एवढं माझेकडे एकटक बघून काय वाटायिं काय माहीत? 

एकदा त्याच्या जवळ जाऊन मी पाणहि ंतर िक्षात आि ंकी ते मांजर माझ्याकड ेनाही,  माझ्या मागे कुिाकड े

तरी बघत होतं.  
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4: आरसा 

ते नेहमी म्हितात की अणभनय नीट णिकायिा असेि तर आरश्यात बघून सराव करावा.  

मी एकदा आरिात पाहून हसिे पि माझ ेप्रणतपबंब मिा साथ देत नव्हते,  ते उिट माझ्याकड ेडोळे रोखून पाहत 

होते.  

सांगा मी काय करू आता? 

 

5: टाळ्या 

एका गावात दोन िहान णनरागस भावंड ंएका झोपडीत आई बरोबर रहात असतात.  थंडीिे क्नदवस असतात.  

एके संध्याकाळी ती मुिे त्यांच्या झोपडीजवळ असिले्या पवयतावर नेहमेीसारखी आपडी थापडी हा टाळ्यांिा 

खेळ खेळत असतात.  आईिा त्या क्नदविी कामावरून यायिा उिीर होतो.  त्यामुळे त्यांना नेहमीिी आईिी 

हाक अजून ऐकू न आल्याने ती खेळात एवढी मग्न होतात की त्यांना घरी परतायिे भानि रहात नाही.  इतर 

मुिे घरी णनघून जातात.  नंतर िक्षात आल्यावर अंधार झाििेा असतो.  

 

आईिी आठवि आल्यानंतर,  घाबरल्याने आणि बावरल्याने ती दोघेजि रस्ता िुकतात आणि अंधारात भरकटत 

जातात.  सगळीकड ेत्यांना एकसारखी झाड ेक्नदसायिा िागतात.  घराकडे जायिा रस्ता सुद्धा सापडेनासा होतो.  

त्याक्नदविी आकािात िंद्र सदु्धा नसतो.  दरूपयांत त्यांना स्वत:िी झोपडी क्नदसून येत नाही.  

 

िेवटी मटेाकुटीिा येऊन ते एका झाडाखािी बसतात.  दोघेजि आता थंडीने कुडकुडायिा िागतात.  तेवढ्ात 

समोर त्यांना मोडकळीस आििेी एक मोठी झोपडी क्नदसते.  त्यात प्रकाि असतो.  त्यात ते जायिे ठरवतात.  

 

झोपडीिे दार उघडे असल्याने ढकिून ते आत णिरतात.  आत कुिीि नसते.  झोपडीिा णखडलया असतात पि 

त्यांना दारे नसतात.  णखडकीतून थंडी आत येत असत.े  दोघांना एक णिडी क्नदसते जी माळ्यावर जाते.  ते 

माळ्यावर िढतात तिी त्यानंा ऊब जािवते.  माळ्यावर पांघरूि असते.  ते दोघ ेरात्री तेथेि थांबायिे ठरवून 

अंगावर पांघरून घेतात आणि झोपून जातात.  माळ्याच्या वरच्या बाजूिा छतावर एक छोटा गोि झरोका 

असतो.  

 

बरोबर मध्यरात्री त्या गोि झरोलयातून कुिीतरी िाित असल्यािा आवाज ऐकू येॉेतो.  आवाज हळूहळू वाढत 

जातो.  त्यामुळे मुिगा बणहिीिा उठवतो.  ते घाबरून एकमेकांना णबिगतात पि आवाज वाढत गेल्याने तो 
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मुिगा पांघरूि बाजूिा करून बाजूच्या एका िाकडी स्टूिवर िढून त्या झरोलयापयांत पोहोिण्यािा प्रयत् 

करतो पि हात पुरत नाही.  

 

मग पुन्हा खािी उतरून मुिगा छताकडे बघून म्हितो, “ कोि आह ेछतावर? आम्हािा घाबरवू नको.  आम्ही 

छोटे आहोत.  आम्हािा त्रास देऊ नको!”  

 

छतावरिा आवाज अिानक बंद होतो.  ते दोघ ेझोपतात.  तेवढ्ात पूवीपेक्षा दपुटीने मोठ्या आवाजात छतावर 

िािण्यािा आवाज ऐकू येतो.  

मुिगी णनरागसतेने म्हिते, “ दादा अरे कुिीतरी आपल्यासारख ेछोटे असिार.  रस्ता िुकििे.े  ते आत यायिा 

घाबरत असतीि!”  

 

“ अगं ताई भूत पि अस ूिकतं.  भूत आह ेकी आपल्यासारख ेकुिीतरी िहान मूि ह ेबघायिा आपि त्यांना 

टाळी वाजवायिा सांगू.  जर वर भूत असिे तर त्यांना दोन टाळ्या वाजवायिा सांगू आणि िहान कुिीतरी 

असेि तर एक टाळी! आपडी थापडी सारख!ं”  

 

िेवटी णनरागस मिु ेती.  पांघरूि बाजूिा सारून ते दोघेजि झरोलयाखािी उभे रहातात.  

मुिगा झरोलयाकड ेपाहून णविारतो, “ छतावर जर भूत असिे तर दोन टाळ्या वाजव आणि िहान मुिगा 

असेि तर एक टाळी वाजव!”  

 

छातावरिी हाििाि बदं होते आणि पांघरुिाखािून दोन टाळ्या वाजवल्यािा आवाज येतो. 
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गरज आह ेएका साक्षीिी - पनूम कुिकिी,  औसा (िातरू) 

 poonamkulkarni789@gmail.com   9834179075 

 

“ रुणिता ए अग थांब, क्नकती वेळ झािं आवाज देतेय” , साक्षीने आपिी णजविग मतै्रीि रुणितािा आवाज क्नदिा. 

रुणिता थबकिी अन साक्षीिा पाहताि मान खािी घातिी अन थोड्ाि वेळात घळाघळा अशू्र गळायिा 

िागि.े “ साक्षी, सगळं संपि ंगं” रुणिताने टाहो फोडिा. “ अग झाि ंतरी काय, बस बघ ूइथ,े आणि काय ग 

काय अवतार करून  घेतिाय स्वतुःिा. झािय काय?” , साक्षीने पिंताग्रस्त होऊन प्रश् णविारिा.  

 

रुणिताने डोळे पुसिे आणि मग एक एक पान वािायिा सुरुवात झािी. साक्षी आणि रुणिता णजविग मैणत्रिी, 

एकाि कॉिेज मध्ये दोघींिी णिक्षि झािी. रुणिता घमेंडी होती. रूपािा गवय दसुरं काय. कॉिेज झाल्यास 

दोघीही मुंबई िा आल्या. मुंबापुरी, स्वप्नािी महानगरी.  साक्षीने जवळि असिले्या एका प्रायवेट कंपनी मध्य े

जॉब करायिा सुरुवात केिी. रुणितािा ही िाईफ पटिारी नव्हती. णतने मॉडेपिंगिा ऍडणमिन घेतिं. दोघींिं 

routine िाि ूहोतं सुरळीत.  

        

रुणितािा िवकरात िवकर फॅिन जगात जम बसवायिा होता. त्याति णतिी ओळख एका गाजिले्या मॉडेििी 

झािी. णतिा स्वप्न पूिय करायिं होतं. त्यािा ती हवी होती. दोघांिं स्वप्न पूिय करण्यासाठी एकत्र येण्यािा णनियय 

त्यांनी घेतिा 

              

अमेय कामाच्या बाबतीत अणतिय णिस्तणप्रय होता. त्याच्या सहकाऱ्याकडून झािेिी एक िूकही त्यािा सहन 

होत नसायिी.  रुणितािा त्यांने सार णिकविं. दोघांनी िग्नही केि.ं  

              

इकड ेसाक्षीनेही िग्न केि ंआणि banglore िा णिफ्ट झािी. रुणितािी संपकय  तुटिा. इकडे रुणिता आणि अमेय 

दोघांिा सुखािा संसार िािू होता. अमेयिा एका रात्री कॉि आिा. रात्रीिे एक वाजििे.े “ कोि आह,े अमेय”, 

रुणिताने प्रश् णविारिा. तसा अमेय गडबडिा” कुिी नाही, झोप तू मीटटंग आह,े मी जरा जाऊन येतो. “ अमेय 

णनघून गेिा.  काय असिे या णविारांनी रुणिता रात्रभर झोपू िकिी नाही.  

               

तीन क्नदवस होऊन गेिे तरी अमेयिा पत्ता नव्हता. मोबाईि फोन switch ऑफ होता. तेवढ्ात बातमी आिी 

की प्रणसद्ध मॉडेि अमेय यांिा अपघातात मृत्य.ू रुणिता भोवळ येऊन पडिी. रुणिताच्या आई वणडिांना बातमी 
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कळािी. दोघेही िेकीकड ेआि.े सोबत  अजून एक बातमी होती की अमेय िी सेके्रटरी कुमुदही सोबत 

होती. दोघ ेिोिावळ्यािा ररसोटय िा जात असताना त्यांिा अपघात झािा होता.  

               

रुणिता या धललयातून सावरत होती. तोि णतिी भेट आज साक्षीिी झािी. एवढं सगळं रामायि सांणगतल्यास 

साक्षीच्याही डोळ्यांत पािी आिं. आपल्या मैणत्रिीिी झािेिी ही अवस्था णतिाही धक्का देिारी. ती काही 

क्नदवसात परत banglore िा जािार होती. पि णतिा पाय णनघेि तेव्हा न.  

                

साक्षीिा एक मागय सुििा आणि णतने तातडीने रुणितािा बोिावून घेति आणि णतिा सांणगति.ं   

                  

“ नाही नाही, ह ेिलय नाही मी दसुऱ्या कुिासोबत िग्नािा णविारही करू िकत नाही, साक्षी अग तू माझी 

णजविग न मग परत मिा आगीतून फुफाट्ात का ढकित.े मिा ह ेमान्य नाही आणि सुधीरिा काय वाटेि छे 

छे” साक्षीने स्पष्ट िब्दात नकार कळविा.  

                     

“ मिा सगळ मान्य आह”े , सधुीरने दरवाज्यातून होकार कळविा.  

                      

सुधीर, साक्षीिा मावस भाऊ. त्यािा रुणिता पणहल्यापासून आवडायिी. पि रुणिता ने त्याच्यात कधी 

interest नाही घेतिा. सुधीरही हळूहळू त्याच्या life मध्ये व्यस्त झािा  

                      

साक्षीने झािी पररणस्तथी सधुीरिा आधीि सांणगतिी होती सुधीर िग्नािा तयारही झािा. त्याने तातडीने रेन 

पकडिी. साक्षीने सधुीर आणि रुणिता दोघांच्याही आई बाबाना बोिावि ंहोतं. ते सगळे एकत्रि बाहरे येऊन 

बोिि,े “आम्हािाही मान्य आह”े .  

                   

“ साक्षी तू माझ्यासाठी एवढं केिं”, अस म्हित रुणिताने साक्षीिा णमठी मारिी आणि हुमसून रडू िागिी. “ छे 

ग माझ्या माझा स्वाथय आह ेयात माझ्या भावािा मिुगीि नव्हती णमळत. तिा आल्या बऱ्याि पि त्यािा 

रुणिताि् हवी होती” , साक्षीच्या या बोिण्यावर एकि हिा णपकिा. अिा क्नकत्येक रुणिता आहते. त्या 

सगळ्याना गरज आह ेएका साक्षी िी. (ही कथा पूियतुः काल्पणनक आह.े) 
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दहािा आकडा -  प्रभाकर  पटवधयन 

  pvpdada@gmail.com     9689995057 

 

         पावसाळी क्नदवस होते. गोष्ट कोकिातीि आह ेआह,े  नुकताि पाऊस पडून गेिा होता, . सकाळिी वेळ 

होती, ऊन उबदार वाटत होते, गेि ेपाि सहा क्नदवस पावसािी झड (अणवरत पाउस) असल्यामळेु सवय काही 

गारठिे होते. अिा वेळी जनावरे म्हिजे, सरपटिारे प्रािी गारठून गेििे ेअसतात, पाउिवाटेवर येऊन ते अंग 

िेकत बसतात.  पाऊिवाटेवर येिाऱ्या - जािाऱ्या  िोकांच्या पायदळीमुळे सहसा गवत उगविेि े नसते, 

जमीनही टिक झाििेी असत,े त्यामुळे तो भाग कोरडा असतो.  दसुरी सापांिी आवडती जागा म्हिजे गडगा 

(दगडाने बांधििेा धक्का). तो भागही कोरडा असतो. मी  घाईघाईने पायवाटेवरून जात होतो, अिा सकाळच्या 

वेळी पायाखािी नीट बघून िािावे, जनावरे उबसेाठी पायवाटेवर येऊन उन्हात अंग िेकत बसतात. ह ेसवय मी 

णवसरून गेिो होतो. णविाराच्या तंद्रीत भरभर िािता िािता माझा पाय एका णपवळ्या धम्मक जनावराच्या 

िेपटीवर पडिा.  मी दिकिो आणि िटकन पाय उिििा तेवढ्ात ते जनावर सळकन् गवतात णनघून जाताना 

मिा क्नदसि,े तो अस्सि दहा आकडी नाग होता. नाग आणि आधिेे  ह ेदोन्ही साप क्नदसायिा सारखेि असतात, 

तोंड आणि िेपूट यामध्य ेफक्त फरक असतो. आधेल्यािे तोंड फुगीर नसते तर नागािे फुगीर असत.े त्यामळेु 

नागािा फिा काढता येतो, फिा काढल्यावर त्यावर दहा सारखा एक आकडा (आकृती )क्नदसतो.  आधेिे फिा 

काढू िकत नाही. नागािी िेपटी ककंणित फुगीर असते व त्यावर िेवटपयांत णवणिष्ट प्रकारिे खवि ेअसतात. तर 

आधेल्यािी िेपटी णनमळुती व त्यावर खवि ेनसतात. सळकन णनघून गेिेिा साप नाग आह े ह ेमी पटकन 

ओळखि.े  नाग डूख धरतो व तो तुमच्या मागे क्नकतीही अंतरापयांत येऊ िकतो, अिी समज कोकिामध्ये आह.े 

इतरत्रही तिीि असावी अिी माझी समजूत आह.े   

 

णसनेमावाल्यांना नाग ह ेएक णसनेमासाठी आकषयि आह.े नाग ज्यामध्य ेनायक आह ेअस ेदोन तीन तरी पहदंी 

णसनमेा पाणहििे ेआठवतात.  नागािा ऐकू येत नाही,  तो डूख धरत नाही, अस ेजीविास्त्र णिकिारे िोक 

म्हितात.  सापािा जणमनीतून जािाऱ्या  आघात िहरी कळतात व तो तुमच्या मागायतून बाजूिा होतो. तुमिे 

बोििे ऐकून नव्ह ेअसे िास्त्र म्हिते. जर त्यािा ऐकूि येत नाही तर तो तुमिे बोििे ऐकून तुमच्या मागे कसा 

येिार? प्रत्येकािा आवाज जसा णनरणनराळा असतो त्याप्रमािेि आघात िहरीही  णनरणनराळ्या असाव्यात त्या 

आघात िहरी ओळखून नाग तुमच्या मागे येत असावा अस ेमिा वाटत.े या बाबतीत मिा आिेिा अनुभव 

पुढीिप्रमािे.  
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त्या क्नदविी नाग पटकन णनघून गेिा. नंतर मी ही गोष्ट घरी बोििो. आई वणडिांनी जरा सावध रहा िक्ष 

ठेव आम्हीही िक्ष ठेवतो असे सांणगतिे.  दसुऱ्या  क्नदविी सकाळी िौिािा जात असताना मिा पुन्हा तसाि 

नाग  क्नदसिा.  तोि नाग होता की हा दसुरा होता ते कळण्यािा मागय नाही.  ही साठ  पासष्ट वषाांपूवीिी गोष्ट 

आह,े तर त्या वेळी िौिकूप कंपाऊंडच्या कडेिा िांबवर अस,े . बहुदा िौिकूप नसति.  हल्िीसारखी कम्पोस्ट 

खत करण्यािी ककंवा फ्िि करण्यािी पद्धती तर नव्हतीि. सफाई व स्वच्छतेिे काम गुरांवर व णनसगायवर 

सोपवििे ेअसे. दोन तीन क्नदवस सकाळी िौिािा जाताना तो मिा वाटेवर क्नदसत होता. आम्हीही काठी घेऊन 

त्यािा मारण्याच्या तयारीत होतो. परंतु दियन देऊन तो क्षिाधायत गायब होत असे. अंगिात क्नफरताना कधी 

इथ ेतर कधी णतथ ेअसा तो क्नदसत अस.े मीही घाबरून गेिो होतो. आई वडीिही काळजीत पडि ेहोते. त्यांनी 

मिा दोन िार क्नदवस रत्ाणगरीिा जाऊन काकांकड ेरहा म्हिून सांणगतिे. आमिे गाव व रत्ाणगरी या मध्य े

खाडी असल्यामुळे तो पाठोपाठ येऊ िकिार नाही अिी कल्पना त्यामागे होती. दोन तीन क्नदवस मीही अस्वस्थ 

होतो, झोपही नीट िागत नव्हती. मी तीन िार क्नदवस रत्ाणगरीिा जाऊन राणहिो. तीन िार क्नदवसांनी मी 

परत आिो.  

 

एवढ्ा क्नदवसांमध्य ेतो कुिािाही क्नदसिा नव्हता. एवढेि काय तर मी णतथे होतो,  तेंव्हाही बहुधा तो फक्त 

मिा क्नदसत अस.े मी आल्यावर िौकिी केिी तेव्हा तो कुिािाि क्नदसिा नाही अस ेमिा कळि.े  बहुधा कंटाळून 

ककंवा णवसरुन तो णनघून गेिा असावा अिी आमिी समजूत झािी. दसुऱ्या क्नदवसापासून त्याने पुन्हा मिा दियन 

द्यायिा सुरुवात केिी.  एखाद्या गंुडाने वारंवार दियन देऊन घाबरवून सोडाव ेपरंतु प्रत्यक्षात काहीि करू नय े

असे त्यांिे वतयन होते. कधी िेजारी जाताना रस्त्यावर,  कधी समुद्रावर क्नफरायिा जाताना वाटेवर, कधी पुढच्या 

अंगिामध्ये तर कधी मागच्या अंगिामध्ये अस ेदियन देण्यािे व मिा घाबरणवण्यािे त्यािे काम िािूि होते. 

तो केव्हा तरी संधी साधनू मिा णनणित डसिार असे मिा वाटू िागि.े सतत तिावाखािी राहण्याऐवजी मी 

सुट्टी संपायच्या अगोदर नाणिकिा णनघून जावे असे मिा वणडिांनी सुिणविे.  

 

दोन िार वेळा तो आमच्या अगदी तडाख्यात जवळजवळ सापडिा होता. परंतु तो इतका िपळ होता की आम्ही 

काठी मारण्याच्या अगोदरि तो अदशृ्य होत अस.े सापािा मारण्यासाठी कोकिामध्ये बांबूिी काठी वापरतात.  

काही रठकािी वेतािी काठी वापरिी जाते. ज्या वेळी साप अडििीच्या रठकािी असेि त्यावेळी वेतािी काठी 

िवणिक असल्यामुळे अॉापि केििेा आघात वमी बसतो तर काही वेळा णत्रिूळ ककंवा पंजा काठीिा िाविेिा 

असतो. अडििीच्या जागी णत्रिूळ ककंवा पंजा मारल्यानंतर त्यािा एखादा दात जरी सापाच्या िरररात णिरिा 

तरी त्यािा हाििाि करत येत नाही, मग काठीने मारिे सोपे जाते. हल्िी िहरात ककंवा एखादवेळ खेड्ात 

सुद्धा जस ेसपयणमत्र क्नदसतात तसे त्याकाळी म्हिजे  पंिाहत्तर   ऐंिी वषाांपूवी क्नदसत नसत. सरपटिारा प्रािी 
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क्नदसिा की मार अिी पद्धत होती ककंबहुना खेडेगावात कोकिात अजूनही तिीि आह.े तो णवषारी आह े

ककंवा नाही हहेी कुिी पाहत नसे.  तो णवषारी आह ेकी नाही ह ेओळखिेही कठीि असत.े आपि सापािा जस े

घाबरतो तसेि सापही आपल्यािा घाबरतो, जर त्यािा त्याच्या जीवािा  भीती वाटिी तरि तो हल्िा करतो. 

जंगिी प्राण्यांच्या बाबतीतही असेि आह.े  

 

नाग एकूि आम्हािा हूि देत होता. आम्ही त्यािा मारण्यासाठी योग्य संधीिी वाट पाहात होतो तर तो मिा 

दंि करण्यासाठी योग्य सधंीिी वाट पाहात असावा. उंदरा मांजराच्या खेळाप्रमािे हा नाग मािूस खेळ िाििा 

होता. असेि  दहा पंधरा क्नदवस गेिे.  मध्य ेएक दोन क्नदवस तो मुळीि क्नदसत नस.े आम्हािा वाटे ििा सुटिो,  

तो णवसरिा व कुठे तरी णनघून गेिा.  तर एखाद्या क्नदविी तीन िार वेळा त्यािे दियन होत असे. कोकिात साप 

क्नदसति असतातककंवा सरसर णनघून गेििे ेजािवतात. फुरस,े कांडर,  मण्यार,  सपयटोळ, नानेटी, नाग,  इ. 

त्यांच्या सुरस व मनोरंजक कथाही सांणगतल्या जातात.  िहरी मािसािा वाटेि/वाटते त्याप्रमाि ेयेता जाता 

णजकड ेणतकड ेसाप क्नदसत नसतात. कधी कधी मणहना दोन मणहनेही साप क्नदसत नाही. बऱ्याि वेळा तो आपल्या 

िाहुिीने म्हिजेि जणमनीतून येिाऱ्या आघातामुळे पटकन् णनघून जातो. तो होता हहेी आपल्या िक्षात येत 

नाही. साप सरपटिारे प्रािी याना घाबरण्यािे मुळीि कारि नाही, अस ेअसूनही या नागाने आम्हािा अस्वस्थ 

करून सोडिे होते. हा नाग जरा जास्ति िहािा व वक्र स्वभावािा असावा.  कदाणित आपल्याि साविीिा 

घाबरून आपि भूत म्हिाव ेककंवा आपिाि  पदरव ऐकून भुतािा भास व्हावा त्याप्रमािेही कदाणित िाििे 

असेि.  सरडा, उंदीर, घसू, कांडेिोर इत्यादी प्रािी गवतात पािोळ्यात सरपटत असतात, परंतू आम्ही जास्त 

सावध असल्यामुळे आम्हािा तोि आह ेअस ेकदाणित वाटत असाव.े नाग तोि होता की काय ह ेसांगता येिार 

नाही परंतु नाग क्नदसत होता एवढे मात्र खरे.  

 

संध्याकाळी,  रात्री,  काळोखातून,  क्नफरण्यािे मी जवळजवळ बंद केिे.  काठी, टॉिय घेतल्याणिवाय क्नफरत नसे. 

असेि काही क्नदवस गेि,े नंतर मी आठ दहा क्नकिोमीटरवरीि मावळंगे गावी माझ्या दसुऱ्या एका काकांकड ेकाही 

कामासाठी जात होतो, त्या काळी वाहतुकीच्या सोयी णविेष नसल्यामुळे िाित जािे हाि एक वाहतुकीिा 

मागय होता. िाित जाण्यासाठी दोन तास तरी िागत.  कुिीतरी आपल्या मागून येत आह ेअसा मिा भास होत 

होता.  संध्याकाळच्या सुमारास मी माझ्या काकांकड ेपोहोििो.  रात्रीिे आठ ककंवा नऊ वाजिेिे असावेत, 

जेवि करून आम्ही गप्पा मारत होतो, . त्या नागाबद्दि आमिे सणवस्तर बोििे झािे होतेि.  एवढ्ात बाहरेून 

सळसळ असा आवाज आिा क्षिाधायत णपवळा धम्मक नाग एकदम अंगिातून पडवीमध्य ेआिा.  आम्ही सवय 

टिक्नदिी उडी मारून उभ ेराणहिो. तेवढ्ात माझ्या काकांनी िपळाई करून वळििीिा खोििेिी वेतािी 

काठी काढिी. दीड दोन फूट उंिीवरच्या झोपाळ्यावर तो नाग िढिा. तीन फुटांपयांत आपि ेिरीर सरळ काठी 
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सारख ेकरून नंतर डोके व त्यामागीि थोडासा भाग झोपाळ्यावर टेकून सरपटत त्याने झोपाळ्यावर 

णवद्युत वेगाने िढण्यात यि णमळणवि.े णततलयाि वेगाने तो झोपाळ्याच्या कडीवरून आढय़ाकड ेजाऊ िागिा. 

एकदा तो आढ्ावरून नळ्यामध्ये णिरिा असता की आमच्या तावडीतून सुटिा असता.  तेवढ्ात िपळाईने 

काकांनी एक काठी त्याच्यावर मारिी. तो िगेि कडीवरून खािी कोसळिा. आिखी एक दोन फटलयांमध्य े

त्यािा गं्रथ आटोपिा. तो नागि होता णपवळा धम्मक होता. एवढ्ा झपाट्ाने घाबरल्यासारख ेआत येण्यािे 

त्यािे कारि आम्हािा कळिे नाही.  कदाणित त्याच्या मागे घुबड ककंवा मुंगूस िागल्यामुळे तो जीवाच्या भीतीने 

आत आिा असावा, अस ेकाकांच्या बोिण्यात आिे. बाहरे सरसर सरसर असा आििेा आवाज, आम्ही बाहरे 

दरवाज्याकड े पाहतो न पाहतो तो त्यािी झपाटय़ाने झािेिा प्रवेि डोळ्यांिे पाते िवते न िवते तोि 

झोपाळ्यावर िढून कडीच्या मागे आढय़ाकड ेजाण्यािा त्यािा प्रयत् व णततलयाि िपळाईने काकानी त्यािा 

ठार मारिे, ह ेदशृ्य माझ्या मनुःपटिावर कायमिे कोरिे गेिे. काकांकड ेआिेिा तो नाग माझा ज्याच्यावर पाय 

पडिा तो असिे ककंवा नसेि परंतु त्या क्नदवसानंतर मिा नाणिकिा यईेपयांत नाग  क्नदसिा नाही एवढे मात्र 

खरे!! साप डूख धरतो आणि पाठोपाठ येऊन सूड घतेो अिी कल्पना आह ेया बाबतीत प्रत्यक्षात िेखकािा आिेिा 

अनुभव!! 
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दिे ेसौभाग्याि े - सणवता कारंजकर,  सातारा 

 karanjkar.savita@gmail.com     9922814183 

(िेणखका प्रणसद्ध णनवेक्नदका आणि कथा िखेक तसेि पाककिा णनपुि आहते. त्यांनी अनेक नाटकांमध्ये भाग 

घेतिा आह)े 

 

श्वेता आज फिका-यात होती. तिी ती रोजि असायिी. थोडी िीघ्रकोपी. पि मनाने स्वच्छ.  आविीि दसुरी.  

 

सतत कामात बुडाििेी. स्वतुःसाठी आजवर णतनं काहीि केि ंनव्हतं.  

 

सासूिं दखुिंखुपिं,  नव-याच्या व्यवसायात  मदत, मिुांिं संगोपन, त्यांिं णिक्षि. सगळं  जातीनं पाहिार.  

डोळ्यात  तेि घािून  णतनं कुटंुब  जपि ंहोतं. णतच्या   प्रेमळ उबदार  पंखांखािी  णतच्या घरट्ािी वीि 

क्नदवसेंक्नदवस  घट्ट  होत होती आणि णतच्या खांद्यावर सगळा भार सोपवून सगळे ि णनधायस्त होते.  

 

आज णतिा मूड काही बरा नव्हता. आज णतनं ठरविेि.ं  आता फक्त  स्वतुःसाठी  जगायिं. सगळ्या हौिीमौजी 

करून घ्यायच्या स्वतुःच्या.  

 

आग्र्यािा ताजमहाि बघायिाय.  मैणत्रिींिे आहते तसे काणश्मरी  पोिाखातिे फोटो काढून घ्यायिेत.  

 

एक तरी हवाई सफर हवीि हवी. डान्सलिास आठवड्ात  फक्त दोनदा असतो आणि फीही आपल्या 

आवालयातिी ि. मग काय हरकतै?  

 

आणि गेल्याि मणहन्यात  त्या िेजारच्या मंजीनं केवढे सुंदर  सुंदर  णडझाईन िे दाणगने केिेत!!ते ही एकािवेळी!! 

 

किी णमरवत होती माझ्या पुढ!े! िी बाई!! माझी तर.  दाणगन्यांिी कसिी म्हिून  कसिीि हौस नाही झािी 

बाई!! सतत आपि ंबजेट आडवं येत असतं! 

 

ते काही नाही. आजि िांगिा मुहूतय  आह.े मी आजच्या आजि भारीतिं. नव्या णडझाईन िं मंगळसूत्र  घेिार 

म्हिजे  घेिारि!! घरात णतनं सवाांवर हा मंगळसतू्रािा बॉम्ब  टाकिा.  

 

सागरिा.  आ.  बराि वेळ! मिुं आईिा हा रुद्रावतार पाहून घाबरीघुबरी झािी. सासूबाई  मात्र  आपल्या  

सुनेिी नस न् नस ओळखनू होत्या.  त्यांनी    नजरेनंि सागरिा क्नदिासा क्नदिा आणि जा घेऊन णतिा सराफाकड े

अिी मूक संमती क्नदिी.  
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श्वेता जरा आज खासि तयार झािी. अगदी ठेविीतिी साडी नेसिी. छानिी हअेरस्टाईि केिी. हिकासा 

मेकअप. स्वतुःिा आरिात  पाहून  आपल्या ि रूपावर भाळिी. ककंणित  हसिी. पि. पि.  

 

आपिं जुनं मंगळसूत्र  पाहून ती परत खट्टू!! आज तेि मंगळसूत्र  ती बदििार  होती.  

 

मोठ्या  ज्वेिरी िोरूममध्ये जायिंय. मग इंप्रेिन  नको पडायिा? 

 

णतिा सागरन ेघातिेि ेकपडे आवडि ेनाहीत. त्यािा कपडे बदिायिा िावि.े  

 

सागरही आपल्या अधाांणगनीिा हा असा अवतार प्रथमि पहात होता. इतलया वषायत साध्या गज-यािीही 

मागिी ककंवा अपेक्षा  न करिारी आपिी गुिबकाविी आज हा असा अिलयकोटीतिा हट्ट का करतेय?आणि  

तेही पररणस्थतीिी जािीव  असताना! जोडी णनघािी. िहरातल्या सवायत  मोठ्या ज्वेिरी िॉपमध्य!े! 

 

 

दारवानाने  सिाम ठोकिा. तिी श्वेताने मान ताठ केिी. दार उघडताि एसीिी एक थंड झुळूक!! 

 

ती प्रथमि अनुभवत होती.  

 

सेल्सगियने अदबीने  नमस्कार  केिा आणि  मंजूळ  स्वरात दोघांिं स्वागत केि.ं  

 

“मॅडम,  काय दाखव?ू”  

 

मॅडम. अस ंसंबोधन ऐकताि श्वेताच्या अंगावर  मूठभर मांस िढि.ं  

 

ती म्हिािी. “ मंगळसूत्र”  

 

त्या काऊंटरवरीि  बािनंे  दसु-या खास मंगळसतू्र काऊंटरकडे  इिारा केिा आणि  त्या दोघांना  त्या काऊंटरवर 

जाण्यािी  प्रेमळ सूिना केिी. रॅम्पवरीि कॅटवॉक.  स्टाईिनं  श्वेता णनघािी. मागोमाग  सागर.  

 

मंगळसूत्र  काऊंटरवरीि  बािा : “ जान्हवी की राणधका?”  

 

श्वेता नाक फुगवत म्हिािी: “ मी श्वेता”  
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बािा: मॅडम. सॉरी. मिा तस ंनव्हतं  म्हिायिं. मंगळसूत्र खरेदी करिार आहात तुम्ही. मग णडझाईन कोितं 

दाखव ू? जान्हवी स्टाईि की राणधका?”  

 

श्वेता भानावर येत: “ ओह!! तुमच्या कडीि सगळे  प्रकार दाखवा”  

 

मंगळसूत्रािे वेगवेगळे  प्रकार  गोळा करण्यात ती बािा गंुतिी आणि  श्वेता नव्या  णडझाईन च्या मंगळसूत्राच्या 

स्वप्नरंजनात. णतिा णतिं िग्न  आठविं. काळ्या मण्यांच्या िडीमध्ये  दोन सोन्याच्या वाट्ा. एक सासरिी. 

एक माहरेिी. एक णिवािं प्रणतक  तर एक आत्म्यािं  प्रणतक.  

 

सागरन ेतो सौभाग्यािा अिकंार देवाब्राम्हिाच्या साक्षीनं आणि  वडीिधा-यांच्या आिीवायदाने   आपल्या  

गळ्यात घातिा तेव्हा क्नकती मोहरिो होतो आपि!! 

 

मंगळसूत्र, गंठि, डोरि.ं  िब्द कोिताही वापरिा तरी त्या अिकंारािं महत्व वाढतंि. कारि मंगळसूत्र  म्हिजे 

नात्यातिा गोडवा, मान-मऱ्यादा जपिारा अिंकार!! णववाणहतेिा साजश्रृंगार!! सौंदयय  वाढविारा.   

 

णततलयात ती बािा आिी आणि  श्वेतािी  णविारश्रृंखिा  तुटिी. काऊंटरवरीि  मंगळसतू्रािा प्रकार आणि 

वैणवध्यपूिय  णडझाईन्स  पाहून श्वेता-सागरिे डोळे  क्नदपिे. दोन पदरी, पट्टीिे  मंगळसूत्र, बाहरेून  साखळी 

असिारे, आतून साखळी असिारे, मीना वकय , खडी वकय , कंुदन वकय  असिारी, १८ इंि उंिीपासनू अगदी २४ 

इंिापयांतिी. इटाणियन पॅटनय, प्िॅरटनम आणि  गोल्ड अिा णमश्र रंगातीि,  मॅरीक क्नफनीि गोल्डमध्येही क्नकती 

णडझाइन्स!! करप साखळी, नॅनो णडझाईन! बापरे!अगदी अणिबाबािी  गुहा!! 

 

तेवढ्ात  णतिं िक्ष गेि.ं सौभाग्यािा  णह-यािं कोंदि िाभििे!ं!  णतने णह-यािा स्पिय करून पाणहि.े  

क्षिात ती मोहरिी! मायक्रो पॉणिििी, क्नक्रस्टल्सिा अणधक वापर असििेी. भरपूर  णडझाईन्सही बािेनं  

णतच्यासमोर  ठेविी.  काय पाहू आणि  क्नकती पाहू, अस ंशे्वतािा झाि ंहोतं. आता त्या बािेनं  पेंडन्टस ् ही 

दाखवायिा सुरुवात  केिी.  मोर, कमळ, बदक, िंद्रकोर, आडवे, गोि, िौकोनी.  अबब! केवढे ह ेप्रकार! 

 

सगळे  प्रकार  पाणहल्यावर णतिे िक्ष एका खास णतिा आवडिले्या मगंळसूत्राच्या प्राईस टॅगकड े गेिे. ती 

िमकिी. सगळं  ब्रम्हाडं  आपल्याभोवती क्नफरत असल्यािा भास णतिा झािा. काही क्षिाति णतिी नजर 

सागरकडे गेिी. त्यािाही िेहरा पांढराफटक!! त्याि क्षिी णतिा वास्तवािं  भान आि.ं  

 

आपि आज सकाळपासनू  घरच्यांिी, सागरिी  कस ेवागिो यािी जािीव  झािी. ती वरमिी.   
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सागरिा हात घट्ट पकडून  ती म्हिािी: “ आपि घरी जाऊया”  सागर. णन:िब्द!! 

 

“ िि सागर. मिा नकोय मंगळसूत्र” सागरन ेमान खािी घातिी.  

समजूतदार पिे श्वेता म्हिािी, “ सागर, मी िुकिे!काही वेळासाठी मी वस्तुणस्थती  णवसरि.े  

 

मिा जािीव आह.े आणि माझ्या साठी मंगळसतू्र  म्हिजे नव-याने स्वतुःच्या कष्टाच्या पैिातून बायकोसाठी 

आििेिा एक दाणगना. त्या दोघांच्या प्रेमािं प्रणतक!! 

 

त्यािं रंग, रूप, आकार, वजन, ककंमत यािा फारसं महत्व नाहीए. महत्वाच्या आहते त्या. त्यामागच्या भावना!! 

मिा नकोय नव ंमंगळसतू्र!!”  

 

आपल्या गळ्यातीि मंगळसूत्राच्या वाट्ा णतने हातात घेतल्या. दोन्ही डोळ्यांना  त्या वाट्ांिा  स्पिय केिा 

आणि  म्हिािी.  

 

“ या दोन वाट्ांमध्येि  तुझ ंमाझ्यावर असिेि ंप्रेम सामाविंय. मिा आिखी  काय हवंय?”  

 

सागर भारावून गेिा.  श्वेता वळिी. काऊंटरवरीि त्या बाििेा म्हिािी, “ सॉरी मॅडम. मी तुम्हािा  त्रास 

क्नदिा. आम्हािा  नाही खरेदी करायिं मंगळसूत्र”   

ती मुिगी पुढ ंआिी, म्हिािी, “ ऐकिंय मी सगळं. पि मॅडम,  तुम्ही  नाराज होण्यािं कारि नाहीि”  

 

श्वेता आिययिकीत.  सागरकड े पाहून ती मुिगी  म्हिािी, “ सर,  तुम्ही  पुढच्या वषी  याि मणहन्यात  मॅडमना 

आवडिेि ंमंगळसतू्र  नक्की घेऊ िकाि”  

 

सागरिाही  नवि वाटि.ं “ ते कस ंकाय बुवा?” सागरन ेणविारि.े  

 

तत्परतेनं मुिगी म्हिािी, “तुमच्या करता खास अिी आमिी एक योजना आह.े सुवियणभिी योजना. यात तुम्ही  

दरमहा क्नकतीही ककंवा ठराणवक  रक्कम  गंुतवायिी. अस ेबारा हप्त ेतुम्ही  आमच्याकडे भरिेत की तुमिा तेरावा 

हप्ता आम्ही  भरतो. जमिेल्या रकमेतून तुम्ही तुमिा आवडता दाणगना  घेऊ िकता”  
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श्वेता-सागर हरखि.े काही िंका आणि प्रश्ांिं णनरसन होताि सागरन ेसवुिय णभिी योजनेत श्वेतािं  नाव 

नोंदविं. पणहिा हप्ता  भरिादेखीि. सागरन ेआपल्या गुिबकाविीिा हात घट्ट  धरिा. एकमकेांिी नजरानजर  

झािी. आता िब्दांिी गरजि उरिी नाही. या ह्रदयािा संवाद त्या ह्रदयािी झािा. मनाति ंमळभ दरू  झाििें.  

ते दोघे घरी आि.े  

 

अंगिात छोटीिी पि आकषयक  रांगोळी  पाणहिी आणि घरातल्या आनंदाच्या िाटांिी कल्पना  श्वेतािा आिी. 

ती धावति आईंकड ेगेिी. त्यांना गळाणमठी  मारिी. आईंिा खांदा ओिा झािा.  

 

आईंनी णतिे डोळे  पुसि.े  

 

“आता एकही िब्द बोि ूनको. िि बघ.ू बस पाटावर.”  

 

आई म्हिाल्या. तस ंश्वेतानं ओळखि.ं  

 

“आई,  मी तुमच्यािी सकाळपासून  वाईट वागि.े णिडिे. तरी तुम्ही माझ्या  आवडीिी गव्हल्यांिी खीर केिीत 

ना?”  

 

आई म्हिाल्या, “ अगं. ओळखतो ना आपि एकमेकांना!!”  

 

त्या क्नदविीच्या जेविािी िव अवीट होती!! 
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|| कणवता णवभाग || 

फार फार तर काय होईि? – उर्मयिा दवेने 

 

फार फार तर काय होईि?  कुिािा तरी धक्का बसेि… 

कुिी रडिे,  कुिी मूक होईि…कुिी सुटकेिा णनश्वास टाकेि!!! 

 

कुिी म्हििे,  अस ंव्हायिा नको होत! कुिी बोििे,  जे झाि ंबरं झाि!ं 

कुिी रागवेि मनातून.  कुिी कुरकुरेि,  ििा.   सुटका झािी व्यापातून!! 

 

कुिािे कस.े कुिािे कसे!  क्षीि होत जािारे सुस्कारे! 

पुन्हां सवय पूवयरत…. कदाणित नव्या दमाने.  

 

एवढ्ाि फणितासाठी,  अंतबायह्य इतकं घिघोर युद्ध 

जगण्यािं.  हो.  जगण्यािंि!!! 
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सत्य - भरत उपासनी,  नाणिक 

  br1957u@gmail.com   8055852978 

 

 

िािू आह ेतेि सत्य आह.े!   

जे ज्या क्षिात पुढ ेयेतं.  ते त्या क्षिािं सत्य आह.े! 

दोन क्षिात दोन वेगळी सत्य असतात.! 

ती दोन्हीही त्या त्या क्षिािी सत्य असतात.! 

ह्या दोहोंच्या मध्ये उभं राहून जेव्हा पहावं.  

तेव्हाि ही दोन्ही सत्य जािवतात.! 

ते ते प्रत्येक क्षिी.   त्या त्या क्षिािं सत्य असत.ं! 

सत्य ह ेप्रत्येकािं प्रत्येक क्षिी वेगळं असतं.! 

ते ते त्याच्यापुरतं. त्या त्या क्षिािं सत्य असतं.! 

सत्य ह ेपररवतयनीय असतं.! 

प्रत्येकािं सत्य त्यािं त्याच्यापुरतं समग्र असतं.! 

समग्रतेने त्या त्या क्षिािं.  त्या त्या समग्रतेिं.  समग्र सत्य असतं.! 
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बािपि – उदय जडीय,े  पपपंरी 

 udayjadiye2006@rediffmail.com   9552626496 (िखेक पपंपरी येथीि प्रणसद्ध कवी आहते) 

 

 

मिा गवसि ंआह,े  माझ हरवििें बािपि 

माझ्या मुिीच्या अणस्तत्वात,  णतच्या छोट्ािा भावणवश्वात 

णतिी णिमुकिी मुठ उघडताि,  मिा गवसि ेक्षिात सोनेरी क्षि 

णतिे कोवळे हास्य खिुताि,  मी साठविे मनात िंदेरी क्षि 

णतच्या गोड गोजीऱ्या बािपिािा,  एक नवा आकार देऊ 

आपिे णनसटििे ेक्षि आिुन,  णतिं नव ंस्वप्न साकार करू 

णतच्यासाठी सोसिं आह,े  तू बरिं काही  

ती सध्या सांगते,  बोबडया भाषेत काही 

कोवळा अंकुर वाढविास,  तू किाकिानं 

इविासा जीव जपिास,  तू तनामनानं 

मी - तू - स्वप्न – भणवष्य,  या िौकटीतीि प्रेमपुष्पात 

रंग भरुन अथक प्रयत्ांिे,  वात्सल्यािे,  आणि माझ्या हरविले्या बािपिािे.  
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अरे ससंार ससंार - नवनीत सोनार,  पिु े

 navneetsoar@gmail.com   9421974648  (िेखक णनवृत्त णिक्षक आहते) 

  

अरे संसार ससंार,  त्यािे जािूनी घ्या रे सार,   

करिे कठीि आह ेपार || 

  

दोन जीवांिा असतो संसार,  जोपयांत वाढत नाही पसारा,   

तोपयांत असतो एकमेकांना आसरा || 

  

एकदा का आिा दोघात णतसरा,  पत्ी म्हिते माझी सेवा थोडी णवसरा 

दोघांच्या प्रेमात सरुू होतो घसारा || 

  

मग हळूहळू सुरू होते िाणब्दक द्वदं्व,  क्षिो क्षिी वाटते का याव ेअसे णनबांध 

णनबांध वाटतात णतसऱ्या मुळे णिस्तबद्ध || 

  

संसार जसा फुितो कळीिी होतात फुि,े  म्हितात ना मुि ेम्हिजे देवाघरिी फुि े

मुिांमुळेि संसार हा खिुे || 

  

त्यांच्या पंखांनी ते जेव्हा उडू िागतात,  तेव्हा आनंदाच्या कळ्या फुिू िागतात || 

त्यांच्या जाण्याने मन होते णवषण्ि,  त्यािा काही करू िकत नाही आपि || 

कठीि ससंार असिा तरी होतो पार,  अरे संसार संसार जािुनी त्यािे सार || 

संसारही एक रांगोळी आह.े  नक्षी कोिती ते ठरवायिे आह े|| 
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व्हॉट्सअप स्टेटस - णप्रया गौरव भाबंरेु,  तळेगाव दाभाडे 

 priyanikum@gmail.com   9890048474 

 

आपल्या जीवनांत दाखि केििे ं नवीन पान,  व्हॉट्सअप स्टेटस  

क्षिाक्षिािं अपडेट देण्यासाठी आतुर झाििें मन,  व्हॉट्सअप स्टेटस 

क्षिायधात कोसळून गारवा देिाऱ्या पावसासारखं,  व्हॉट्सअप स्टेटस 

असिाऱ्या त्या वाफाळत्या िहा आणि गरम  भजीसारखं,  व्हॉट्स अप स्टेट्स   

वहीच्या त्या िेवटच्या महत्त्वाच्या पानासारख,ं  व्हॉट्स अप स्टेट्स  

नेहमी बघावंस ंवाटिाऱ्या त्या आरश्यासारखं,  व्हॉट्स अप स्टेट्स  

एक, दोन नाही असंख्य गोष्टींनी भरून टाकिार,  व्हॉट्स अप स्टेट्स  

नसििेा मुड णमळािेल्या िाईलसनी आनंदनू करिारं,  व्हॉट्स अप स्टेट्स   

सकाळपासून रात्रीपययत टवटवीत ठेविारं,  व्हॉट्स अप स्टेट्स  

रोज न भटेिाऱ्या िोकांना आठवि काढायिा िाविारं,  व्हॉट्स अप स्टेट्स  

न बोिताही बरेि काही सांगून जािार,  व्हॉट्स अप स्टेट्स 

मऱ्यादेवेळेत मनातिं सागंायिा िाविार,  व्हॉट्स अप स्टेट्स  

केवळ ‘मी' पिा न जपता सगळ्यांनाआपिंस करिारं,  व्हॉट्स अप स्टेट्स  

हक्काने स्टेट्सिा दाद द्यायिा सांगिार,  आणि सवायत महत्वािं,   

आपल्या णप्रय व्यक्तीने बणघतल्यावर,  गािावर हसू आििांर.  
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माझ्या मनातिा पाऊस - जईुिी अणततकर,  नवीन पनविे 

 juilyatitkar@yahoo.in   8655778845 

 

आकािात बरसिारा,  णवजेिी खेळिारा 

जणमनीत मुरिारा,  सखुाविारा पाऊस 

कधी गडगडिारा,  सडेतोड पडिारा 

नुसताि ररपररपिारा. माझ्या मनातिा पाऊस || 

  

कधी क्नकनाऱ्याने वाहिारा,  सोबत होड्ाना नेिारा 

कधी  थरारक भासिारा हा पाऊस 

रंग बेरंगी छत्र्यांनी रंग भरिारा 

उत्साही वाटिारा. माझ्या मनातिा पाऊस || 

  

कधी पाण्यासाठी रडविारा,  पाण्यामुळेि हसविारा 

अश्रुनी णभजविारा, णझजविारा हा पाऊस 

पाण्यापाईि मारिारा अन त्यातूनि तारिारा 

सृष्टीिा जागविारा. माझ्या मनातिा पाऊस || 

  

कधी प्रेमात रंगिारा, कळीतून फुििारा 

कधी सौंदऱ्याने सजिारा असा हा पाऊस 

कधी ओिाळिले्या मायिेा, नात्यािी ऊब देिारा 

बेधुंद बरसिारा. माझ्या मनातिा पाऊस || 

 थंडगार वाऱ्यावरती मनमुराद नाििारा 

डोंगरमार्थयावरून कधी तृप्तीने कोसळिारा 

पिंब णभजवून णनथळिारा 

हवाहवासा वाटिारा. माझ्या मनातिा पाऊस || 

   

णखडकीतून नुसते नयन सुख देिारा 

पभंतीच्या कोपऱ्यातून नुसताि ठीपकिारा पाऊस 

णिखिाने बरबटिारा 

आडोिासाठी वळविारा. माझ्या मनातिा पाऊस || 
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कोसळून कोसळून सारेि वाहून नेिारा 

अिानक गुडूप होऊन काळजािा भेगा देिारा पाऊस 

तरीही येताना आनंद घेऊन येिारा 

असा अनप्रेणडलटेबि. माझ्या मनातिा पाऊस || 

  

आह ेपूवीिाि पि नव्याने समजिारा 

प्रत्येक थेंबातून जगि ं णिकविारा पाऊस 

एकि णवनंती आह ेतुिा. भावनांिा ओिावा आटिा 

तरी बाबा कधी दरू नको जाऊस 

असाि राहावा माझ्या मनातिा पाऊस ||  
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िादंोमामा – प्रसन्न पटवधयन,  पिु े

 pypatwardhan@gmail.com   9960559651 

(िेखक मुळिे कोकिातीि असून IT क्षेत्रात काययरत असतात आणि णिखाि त्यांिा आवडीिा छंद आह)े 

 

कधी ढगांच्या आड, कधी मोकळ्या आकािी,  

िांदोबा, ही िपाछपी तू खेळतोस तरी कुिािी 

 

वरून तुझ्या िुभ्र प्रकािात, सवाांकड ेपाहतोस 

एवढ्ा सगळ्या िांदण्यांच्यात आनंदाने राहतोस 

 

हळू हळू िहान होऊन अणजबाति गायब होतोस 

पुन्हा मोठा होता होता गोि प्रकाि होऊन जातोस 

 

किी करतोस ही जाद,ू कधी सांगिीि का रे आम्हािा 

भेटेन का कधी मी, या जादगुार िांदोमामािा 

भेट सवगंड्ािंी  – प्रसन्न पटवधयन,  पिु े

 

तिावाच्या काठावरती पाखरांिा थवा जमिा 

नव्या जुन्या गोष्टी, आठवांिा उजाळा झािा 

 

णमत्र, मैणत्रिी, सख,े सोबती, दोस्त, सवंगडी 

कोि नावे द्यावी तरी या नात्यािी एकि गोडी 

 

उरि ेसरुि,े काही स्मरि ेकाही णवसरि े

भेटीच्या आिेवरती एक साि अणधक सरिे 

 

आज तो क्षि आिा, मन भारावून जो गेिा 

तुम्हा भेटीच्या सखुावल्या मनी क्नकतीक कळा 
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िार घरटका सखुविायाय, त्या कधी न होय अंत 

भाव णनराळे भवनांतुनी दाटुन येई कंठ 

 

पुन्हा एकदा पांगा-पांग ही कुिा न समजायािी 

पुन्हा भटेीिी मनी कामना, अस ेअपयाययािी 

 

िुक-भुि द्यावी घ्यावी...... 

 

पुन्हा भटूे....... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



आरंभ अंक (सप्टेंबर ते नोव्हेंबर २०१९)                                   

Page: 123                   aarambhmasik@gmail.com                 अनुक्रमणिकेवर परत जाण्यासाठी येथे णलिक करा 

धनी – मोहन वायकोळे,  बोईसर  

 mohanwaykole@yahoo.com   9537909375 

 

कौतुकािे धनी,  झािे बईेमान,  

कोिते प्रमाि,  क्नफतुरीिे…! 

  

हातािी िमिे,  मानािे सोहळे,  

णनष्ठावंत पोळे,  नेहमीि…! 

  

संणधसाध ूथोर,  सट्टयािा प्रयोग,  

कोिता णनयोग,  अंतरीिा…! 

  

दगडा िेंदरू,  फासे हळूवार,  

छळ जोरदार,  जाणिवांिा…! 

  

सवय िरािरी,  देवािे वैभव,  

जाि परातत्व,  मानवा रे…! 
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नवी जािीव  - भारत उपासनी,  नाणिक 

 

  

प्रत्येक श्वास घेऊन उठतो आह.े  

एक िब्द. एक कणवता. एक नवी जागृती.  

प्रत्येक श्वास आणि क्षि आतुर.  

िब्दबद्ध होण्यासाठी.  

पणहिी कणवता स्फुरण्याच्या आधी काय होतं ? 

िेवटिी कणवता स्फुरण्याच्या नंतर काय असिे ? 

कणवता संपेि का ? 

मग कणवतेच्या पुढ ेकाय राहीि ? 

कदाणित माध्यम संपकृ्त झाल्यावर.  

ते आपोआपि बदिेि.! 

ते बदिि ंआवश्यकि ठरेि.  

नव्या जािीवांसाठी.! 
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रथिक्र - भरत उपासनी,  नाणिक 

 

  

आतािा मन किाति रमत नाही 

सगळं कसं अगदी रुक्ष रुक्ष वाटत ं

अनुभवांनी मन जास्ति रुक्ष झािंय 

व्यवस्थेने जगण्यािा रस िोषून घेतिाय 

सगळीकडे एक छळवादी अनुभव येतो 

रांगांमध्ये जीव थकून जातो 

कागदी घोड्ांनी जीव थकून जातो 

बािपिािे रंग उडून गेिे आहते 

आपि क्नकतीही प्रेमाने वागिो तरी 

मािसं त्यांिा स्वाथय अहकंार हकेा सोडत नाहीत 

संवादाच्या सगळ्या वाटा बंद झाल्या आहते 

खोटं वागि ंखोटं जगि ंखोटं हसि ं

स्वाथय साधण्यापुरतं गोड बोिि ं

स्वाथय संपिा की ढंुकून न पहािं 

अपमानांिे आघात करीत रहाि ं

काम असि ंकी कवटाळि ं

काम संपि ंकी टाळि ं

णजव्हारी बोििी णजव्हारी घाव 

णजव्हारी दषृ्टीत णजव्हारी भाव 

कुठेतरी कुिािा तरी किाने तरी 

जखमी केल्याणिवाय पोट भरत नाही 

कुठेतरी कुिािातरी किानेतरी िुटल्याणिवाय 

कुिािा समाधानािी प्राप्ती होत नाही 

िरीर मन बुद्धीिा ऱ्हास होत िाििाय 

आत्म्यािी तर गोष्टि िांब राणहिी 

तो णबिारा ह ेसगळे खेळ फक्त बघतो आह े

सगळ्या देवता दगड बनून मुलया झाल्या आहते 

सुणविार सदािार आणि संस्कार भयभीत होऊन 

सहन होत नाही आणि सांगताही येत नाही म्हिून 

कोिताही अपराध केििेा नाही तरीही 

खािी मान घािून अपराधीपिे वाटिाि करीत आहते 

उठवळ छाती काढून िाित ेआणि सोज्वळ िािीन 

रस्त्याच्या कडेकडेने णबिकून िाित ेआह े
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णवसंवादी णवनािाच्या ह्या उंबरठ्यावर 

कणवता जळत िाििी आह े

नाट् फुित िाििं आह े

आणि तमािािा फड तर अगदी रंगात आिाय 

दौितजादा उधळून मद्य मक्नदराक्षीच्या साणन्नध्यात 

उन्मत्त खुिाििेंडू िुस्त मस्त कैफात मश्गिु आहते 

हरामािा पैसा आणि मद्य मांस मक्नदराक्षी, मग काय ?   

“ िा पीिा दे साकीया पमैाना पैमानेके बाद”  

ही गझि आळवीत 

“ आधीि मकय ट तिात मद्य प्यािा आणि पवंिूदंि झािा”  

अिा अवस्थेतिा तो मधिुािेत मक्नदरालिीिा 

बािीि बहु बायकात बडबडिा अिा थाटात म्हितो 

“ होिकी बाते करंुगा होिम ेआनेके बाद”  

अरे पि तू होिमध्य ेआिा तर ना ? 

आणि ती मक्नदराक्षी मधबुािा मधुिािेतून तुिा 

होिमध्ये येऊ देईि तर ना ? 

तुझा णभकारी देवदास होईपयांत ती तुिा सोडिार नाही 

तू त्यांना सोडिार नाही 

आणि अस ंझाल्याणिवाय 

आमिं दुुःख हतािा आणि णनरािा 

आमच्या आयुष्यािं ह ेओकंबोकेपि 

आमिा हा रुक्ष िुष्क उदास भकास णवषादयोग सपंिार नाही 

आणि खऱ्या अथायने तोपयांत आमिी 

कणवताही फुििार नाही, खुििार नाही 

आणि हसिारही नाही 

आपि सवाांनी क्नदिले्या प्रिंड दुुःखात 

आमिी कणवता णहरमुसिी आह,े रुसिी आह े

व्यवस्थेच्या दषु्टिक्रात णतच्या रथािी िाकं फसिी आहते 

ऐकू येतो आह ेतो फक्त णतिा आतय णित्कार 

ह्या णित्कारािं रुपांतर कदाणित 

भुजंगाच्या फुत्कारात झािं तर 

असा आिावाद उरािी बाळगून 

सध्या तरी ती णतिं धरिीच्या गभायत रुतििे ं

रथिक्र बाहरे काढण्याच्या प्रयत्ात आह.े! 
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सागं ू कस े मी  कोिािा? - सवुिाय काबंळे, कळंबोिी  

 suvarnakamble474@gmail.com   9960354673 

 

सांगू  कस े मी  कोिािा? मिाही न कळे,  

टोितात, सितात,  अंतरीिी वादळे.  

 

काय केिा मी गुन्हा? मज कधी न कळे 

अश्रूंनी केि ेन तळे,  अंतरीिी वादळे.  

                     

मी सोसि,े  भोगिे,  यातना त्या न कळे 

आतयतेिी  हाक माझी,  अंतरीिी वादळे.   
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िारोळ्या: पानगळ - अणभिाषा दिेपांडे,  डोंणबविी 

 abhilashardeshpande@gmail.com   7045948961 

 

१ )  येता णििीर हा धावून 

   होते सा-यािीि तारांबळ 

    फुितो तो बहरून पळस 

    पि झािी जागोजागी पानगळ 

२) आिा णििीरािा वारा 

      पानगळ सुरू  झािी 

     गेिा किरा वा-याने 

     नवी पािवी फुटिी 

३)   येता णििीर दारी 

        पाने टाकती कात 

        गुिमोहर णपवळा भारी 

         फुिून सजतो त्यात 

४)    नव देण्याच्या 

       णनसगायिा अिंकार  

       वठिेल्या मनािा 

        नव णतिा िृंगार 

५)     पािन णनसगायिे 

         नवीन फुटे पािवी 

          गळती तृप्ततेने 

          िक्र कौतूके िािवी 

६)    िक्र णनसगायिे पानगळ 

          गळतीि पाने णपकिी 

          त्या पानावरही  प्रेम कराव े

          णहरवी असताना क्नदिी साविी 

७)      णििीराच्या पानगळीिी 

          नाळ जोडिेिी 

         पािवी फुटता 

          स्पंदने  दाटििेी 

८)      आिा णििीर ऋतू 

          पानगळ झािी 

          नवी पािवी येिार 

          पानफुि ेयेती तरू 

९)      कुडीतून प्राि जाता 

          उरतो हा देह नश्वर 

          जरी पानगळीत पाने झडती 

          वृक्षािा येतो पून्हा बहर 

१०)    पानगळ हवीि हो 

          जुने जीिय िया जाते 

           घ्यावया त्यांिी ती जागा 

           नवीन काही  उद्या  येते  
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|| किा णवभाग || 

स्केिसे (रेखाटन)े  – हषयिता पाटीि  

harshalapatil1999@gmail.com 

 

 

ग्राक्नफटी  – अणवनाि हळब े

 

 

 

स्केिसे (रेखाटन)े  –  णनणमष सोनार 
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स्केिसे (रेखाटन)े  – अथवय सोनार,  पिु े

 

 

 

 

 

 

व्यगंणित्र े – णसद्धिे दवेधर,  गोवा 
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 siddhesh.deodhar@gmail.com   9420161525 (िेखक IT क्षते्रात आहते) 

 

 

 

व्यगंणित्र े  – रोणहिी जाधव, बिेापरू 
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णनसगय छायाणित्रि – अनन्या बाळापरेु, पििंवड 
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वाचक मित्र िैमत्रण ींनो 

 

िराठ  भाषेत ल नवप्रमतभाशाल  सामित्यिकाींना वाचकाींपरं्यत नेणे आमण जगभर 

मवखुरलेल्या िराठ  वाचकाींना उत्तिोत्ति सामिि उपलब्ध करून देणे. आजवर 

अनेकाींन  िे काि केले. आजि  अनेक सींस्था व व्यक्त  िे काि करतात. बुक स्ट्र क 

आमण िराठ  अथथ र्या अशाच सींस्था आिेत. िाींन  चालवलेले आरींभ िे मनर्यतकामलक 

मवनािूल्य मवतररत करण्याचे अमिकार िाींन  ई सामिि प्रमतष्ठानला मदले आिेत. आमण 

ई सामिि प्रमतष्ठान ते अमिकार आपल्या वाचकाींना देत आिे. 

आपण िे मनर्यतकामलक वाचावे आमण आपल्या मित्र आप्ाींना ते मवनािूल्य द्यावे. तसेच 

आपल्याला र्यात कार्य आवडले व र्यात अजून कशा सुिारणा करता रे्यत ल तेि  

आम्हाला साींगा. आपल्याला र्यात भाग घ्यार्यचे आिींत्रण आम्ह  देत आिोत. 

आपण सवथजण मिळून आपल  सिृद्ध िराठ  भाषा अजून सिृद्ध व आिुमनक करुर्या. 

र्या अींकात ल लेखनाचे सवाथमिकार िा िा लेखकाींचे/ कलाकाराींचे आिेत. िाचा इतर 

कुठेि  वापर करण्यापुवी िाींच  लेख  परवानग  घेणे आवश्यक आिे. 

 

िन्यवाद 

 

ई सामिि प्रमतष्ठान 

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

 

 

 

 


