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या पुस्तकािील ले खनाचे सर्व िक्क ले खखकेकडे सुरहिि
असून पुस्तकाचे हकिंर्ा त्यािील अिंिाचे पुनर्ुवद्रन हकिंर्ा इिर
रूपािं िर करण्यासाठी ले खखकेची ले खी परर्ानगी घेणे
आर्श्यक आिे .
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प्रकािक ई साहित्य प्रहिष्ठान :
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हर्नार्ूल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध
• आपले र्ाचून झाल् यार्र फॉरर्डव करू िकिा
• िे ई पुस्तक र्ेबसाईट र्र टाकण्यापूर्ी हकिंर्ा
र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी र्ापर करण्यापूर्ी ई
साहित्य प्रहिष्ठानची ले खी परर्ानगी घेणे आर्श्यक
आिे .
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अपपणपनिका
र्ाझ्या आयुष्याि र्ी पाहिले ल् या त्या
सर्व अर्हलया कलाकारािं ना िी साहित्य
कृिी अपवण
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िमस्कार वाचकांिो,

मी निनिता दादाजी गागां र्डु े, पेशािे एि ‘निनिल इनां जनिअर’अििू
लेखि िलेत अिलेला माझा िल लक्षात घेऊि मी माझे ‘यािी जीिि ऐिे
िाि’ हे प्रथम पस्ु ति िाचिाांपढु े ठे िले. त्याला तम्ु ही नदलेला उत्तम
प्रनतिाद, यािे मला ि माझ्या लेखिाि एि निशेष महत्ि प्राप्त िरूि
नदला त्याबद्दल िाचिाचां े मिापाििू आभार. अशाच खाि िाचि
प्रेमींिाठी घेऊि आले आहे माझ्या ििीि पस्ु तिाची खमांग मेजिािी ज्याचे
िाि आहे ‘अतरांगी’
अतां रांगी म्हणल नि र्डोळ्यािमोर निरनिराळ्या रांगाांच्या छटा लेऊि
िमोर उभा राहतो तो ििक शीतला ििाांिा खळखळूि हििणारा जोिर. परांतु
आपल्या आयष्ु यात अगदी लहािपणापाििू ते म्हातारपणापयांत येणाऱ्या
िाही खाि ि निशेष लक्षात राहणाऱ्या आठिणींतील व्यक्ती याांिाही
आपण अांतरांगी म्हणचू शितो. प्रिांगी आपण त्याांच्यािर्डूि िाही नशिलो
अि,ू िाही िेळा त्याच्ां यामळ
ु े हिलो अि,ू निांिा िाहींिी जीििाचे ममक
त्याांच्या िागण्यातिू स्पष्ट िे ले अिेल. अशा त्या नजिांत िलािृती म्हणजे
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अतरांगी. ज्याांच्या अांतिरणातिू मिोरांजि, ज्ञाि, प्रगल्भता इत्यादींची
उधळण िरणारे रांग बाहेर पर्डतात ि त्यातिू आपल्या जीििाला एि अिीट
गोर्डी नमळूि जाते.
अशा अतरांगी िलािाराचां ा निशेष मनहमा या पस्ु तिातिू मी
माांर्डण्याचा प्रयत्ि िे ला आहे. प्रत्येि पािािर िाहीतरी िेगळ नलहलां
अिेल या आशेिर जगण म्हणजे आयष्ु य आनण यात आलेल्या अशा
अतरांगी व्यक्तींिा नििरूि ििां बर चालेल ?
मी लेखि िरण्याि आरांभ िे ला आनण ते म्हणतात िा, ‘आिर्ड
अिली नि ििर्ड आपोआप नमळत जाते’ अगदी त्याचप्रमाणे नमळालेल्या
िेळेचा िदपु योग िरत जमेल तिे, जमेल तेिढे, नलनहत गेले. हे पस्ु ति
म्हणजे त्याचीच एि पररणीती आहे.
िोणतेही पस्ु ति जेव्हा आपण िाचत अितो तेव्हा आपण त्या
व्यक्तीला ि त्याांच्या निचाराांिा जाणिू घेत अितो.म्हणजेच ििीि पस्ु ति
ही एिा ििीि व्यक्तीला अप्रत्यक्ष्यपणे भेटण्याची िधां ीच अिते आनण मी
देखील अशाच अप्रत्यक्ष्यपणे या एिा ििीि पस्ु तिाच्या माध्यमातिू
तम्ु हाला भेटायला आले आहे.
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मी िेगिेगळ्या िानहत्यप्रिारातील पस्ु तिाांच्या मार्क त िाचिाांपयांत
पोहोचण्यािाठी ििोतोपरी प्रयत्िशील राहील. परांतु तमु च्या आशीिाकद
आनण प्रनतिादानशिाय माझे प्रयत्ि निर्ल आहेत त्यामळ
ु े जास्तीत जास्त
तमु चे प्रनतिाद माझ्यापयांत पोहचिािे.
तर िाचिाांिो,
माझ्या आजिरच्या लेखिाला तम्ु ही छाि प्रनतिाद नदलात ि माझ्या
या पढु ील ििक लेखिाि अिाच प्रनतिाद लाबेल अशी खात्री आहे. माझ्या
प्रयत्िाांतिू हे पस्ु ति बिले खरे पण आजच्या या ‘र्ास्ट र्ूर्ड’च्या जमान्यात
ही मी बििलेली ‘मिोरांजि ि िैचाररि मेजिािी’ िाचिापां यांत
पोहोचिणार िशी,ही एि भ्ाांती मिात होतीच.
या माझ्या पस्ु तिाच्या माध्यमातिू तमु च्यापयांत पोहचण्याची ही िधां ी
मला ‘ई िानहत्य प्रनतष्ठाि’िे नदली त्याबद्दल त्याांचे निशेष आभार.
धन्यिाद
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या पुस्तकािील सर्व व्यक्ती, पात्र र् स्थळ काल् पहनक असून त्याचा
र्ास्तर्ािी कािीिी सिंबिंध नािी. असल् यास हनव्वळ योगायोग सर्जार्ा.
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अनुक्रम

१)
२)
३)
४)
५)
६)

चहा क्ातां ी
ट्रि आनण त्यािरील िला िुिर
अांघोळ महात्म
िायिल
प्रिािातील िोबती
अतरंगी (कविता)
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चहा क्राांती

आमच्याकडे चहा म्हणजे सकाळचे ‘टॉविक’ समजले जाते. या
टोविकिे म्हणे तरतरी येते. आता तरतरी वकती येते हे त्या विणाऱ्या व्यक्तीिर
अिलंबिू असत असे म्हणणेच श्रेयस्कर ठरे ल. काही लोकांिा मी
वििसातिू िहा – बारा कि चहा अगिी सहज वितािा िावहलंय आवण एिढा
चहा िोटात ररचििू िन्ु हा ििउमेिीिे घरी आल्यािर म्हणतात,’ अग,
ऐकतेस का, जरा फक्कड आल घालिू चहा टाक, आज जरा जास्तच
थकिा आलाय‘. चहा विणाऱ्या समाजासाठी चहा विणे ही एक साधिा
बिली आहे. एकिा माझ्या िाहण्यात एक अजबच चहा प्रेमी व्यक्ती आली.
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आिल्या चहा विण्याच्या आिंिात कोणाची अडचण िको म्हणिू ती व्यक्ती
चहाचा आििं घेण्यासाठी एका अधं ाऱ्या खोलीत जाऊि चहा िीत असे.
या िद्धतीिे चहा विल्यािर शातं ता लाभते असे त्यािं ा िाटे. अशा व्यक्तीला
िावहल्यािर तर शांततेचा िोबेल हा चहा विणाऱ्या समाजासाठी िेखील
आरवित असािा अस मिात येऊि गेल. चहा विण्याच्या सियीिे माणसू
ओळखण्याची प्रथा तशी जिु ीच आहे. आधवु िक भारतात वकतीही सश
ं ोधिे
झाली तरी या चहा िािाच्या िेयािे जी काही क्ांती के ली ती कुणीही करू
शकलेल िाही. ििू ी म्हणे गळ
ु आवण िाणी विले जात असे. अथाातच त्याला
एक िैज्ञाविक असे कारण िेखील होते. गळ
ु हा िातशामक आहे ि तो
िाण्यासोबत घेतल्यािे प्रकृती उत्तम राहण्यास मित होते. मात्र आता चहाचे
ििििीि िजाि आलेय आवण मग याच चोखिं ळ चहाकऱ्यांिी त्यांचा
िामकरण विधी अगिी मोडिा िद्धतीिे के ला. मग त्यात लेमि टी, ग्रीि टी,
बटर टी, इत्यावि आलेच ि आणखी िढु े आमची ही विढी िाढतच राहील
हे िेखील सांगिू गेल.े थोडक्यात काय या चहाची िंशािळ िाढतच राहील
आवण चहा प्रेमी त्यांचा आस्िाि येणक
े े िेप्रकारे घेतच राहतील यात शंकाच
िाही.
कोणाच्या घरी आगंतक
ु म्हणिू जाण्याचा प्रसंग आलाच तर लगेच
‘अग, िाहुण्यांसाठी जरा चहा टाक‘ अस सांगण्यात येई मात्र सध्या फारसे
कोणाचेच कोणाच्या घरी जाणे - येणे िसल्यािे चहा विण्याचा हा
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सािाजविक कायाक्म आिल्याच घरी िैयवक्तक झालेला आहे. त्यामळ
ु े चहा
या िेयाचे स्थाि जिमािसात सिाात अग्रस्थािी िोहचले आहे.
ििू ी मात्र या चहाची िेगळीच कथा असे, या चहा िामक िेयाचा
आस्िाि घेण्यासाठीच जणू आिण िसु ऱ्याच्या घरी जाणार आहोत अशी
तयारी मंडळी करायचे. मग एका वखशात वसगारे ट, तर िसु ऱ्या वखशात
एखािा छोटा वबवस्कटाचा िडु ा, शटााच्या वखश्यात चहा ितं र लागणारी
बडीशेि इत्यािी लिाजमा सोबत घेऊि जणू एखािी मोहीम फत्ते करण्यास
विघतात अगिी तश्या अविभाािात घरातिू बाहेर िडायचे. घोड्याला टाच
द्यािी त्याप्रमाणे गाडी काढायचे आवण मग त्या यद्ध
ु भमू ीिर येऊि
िोहचायचे म्हणजेच त्या घरी वजथे चहाचा तह होणार असायचा. वतथे
कोणालाच कोणाच्या गपिांमध्ये रस िसायचा उगीच खिू समजल्यासारख
करत मध्येच मग अच्छा – अच्छा, हो का, असे िाक्य फे कूि िर चेहऱ्यािर
उत्साह िाखिािा लागायचा. अथाातच हा उत्साह चहासाठीच असायचा
यात शंकाच िाही. त्यातही बाई जर वकचकट असली तर मग चहासाठी
सत्याग्रहच करािा लागे. बायकांिा चहा तर ठे िािा लागायचाच िण िर ते
भाडं ी धण्ु याचे आलेच त्यामळ
ु े मग थोडी आिळ आिट करतच चहा
बिायचा. बर त्यातही तो चहा उकळायला लागला वक लगेच बाहेरूि
आिाज यायचा ,’अग ऐकतेस का , जरा त्यात आल आवण गितीचहा िण
घाल हो’, आता या आिाजािे आतील आिळ आिट ‘िािळ’ बििू गेलेलं
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असायचं. असे सिा घात आघात सहि करत बाहेरच बसिू राहािे लागे.
आताच येईल , मगच येईल अशा आशाळ भतू िजरे िे त्या माजघराच्या
विशेला आता सिा मडं ळींचे डोळे लागलेले, मग हळूच त्या चहाच्या
िासामळ
ु े िाकािे कािांिा ि कािांिी डोळयांिा ‘लिकरच चहा येतोय’
असा संकेत वमळे , तोच .... येतािा मघाशी झालेल्या आिळ आिटी मध्ये
साडं लेल्या साबणाच्या िाण्यािरूि घसरल्यािे तो चहाचा ट्रे मडं ळींच्या
िढु ्यात जाऊि िडायचा आवण चहा जवमिीिर तर काही मंडळींच्या
अंगािर िडलेला आता मात्र अशा गवलतगात्र अिस्थेत, ‘िकोच ती िसती
उठाठे ि’ असे म्हणिू मंडळी घराबाहेर िडायचे ि रस्त्यातील एखाद्या
चहाच्या टिरीिर जाऊि चहाचा आस्िाि घ्यायचे.
एकिा तर मी एका अंवतम संस्काराच्या वठकाणी गेले होते. वतथे ज्या
व्यक्तीचे विधि झाले होते ती व्यक्ती चहाची एिढी शौकीि होती वक विधि
होण्याअगोिरचे काही काळ चमच्यािे िाणी विण्याऐिजी ती व्यक्ती
चमच्यािे चहाच वित होती. एका अिभु िी व्यक्तीिे िढु े येत त्यांिा सांवगतल,
‘तम्ु ही मरणार आहात तेव्हा आता तरी चहा सोडा’ त्यािर ती मरणासन्ि
व्यक्ती उत्तरली,’अहो काय मावहत िर गेल्यािर वमळे ल वक िाही, त्यातही
िेिाकडे चहाित्ती, साखर असेलच असे िाही’ त्यािर मला म्हणािस िाटल
‘आम्ही तमु च्या वखश्यात िेऊ िा भरूि साखर आवण चहाित्ती, म्हणजे मग
14
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िर गेल्यािर िेि आवण तम्ु ही सोबतच चहाचा आस्िाि घ्या’ िण माझे हे
बोलणे मिातच रावहले कारण तोिर त्याचं े िेहािसाि झाले होते.
आमच्या गािी म्हातारे लोक चहा िीत तेव्हा ते खिू आिाज करूि
चहा पयायचे. मला मात्र खिू च गंमत िाटायची. एकिा असच उत्सक
ु तेिोटी
आईला विचारल, ‘आई ही लोक एिढी आिाज करूि चहा का विताय?’
त्यािर आईिे उत्तर विल, ‘त्याचं िय आवण अिभु ि आिल्यािेिा जास्त
आहे त्यामळ
ु े ते हेच आिल्याला त्यांच्या चहा विण्यातिू सांगत असतात.’
हे उत्तर ऐकूि तर मी हैराणच झाले. ‘हे कस काय शक्य आहे?’ असा माझ्या
अतं मािाला प्रश्न िडला.
चहाला काही लोक ‘तल्लफ’ म्हणतात मग त्यांच्या मते हे िेय
मविरे च्या समाि होत असेल किावचत. िरंतु चहाची ही ‘तल्लफ’ म्हणजे
एक व्यसिच हे विवित. कोणत्याही गोष्टीची अवतशोक्ती झाली वक ते एक
प्रकारचे व्यसिच बिते. मग काही लोकाचं ा त्यािर असाही प्रश्न असतो मग
आम्ही चहा पयायचाच िाही का? त्यािर मी म्हणेल चहा सोडला तर
अवतउत्तम िण ते जर जमतच िसेल तर चहा पयािा िरंतु त्याला एक मयाािा
असािी. मयाािा असली तर हे व्यसि होणार िाही आवण व्यसि झाले िाही
तर तमु ची कोणतीही शारीररक हािी होणार िाही.
बऱ्याच वठकाणी असे िहाियास वमळते, ‘मला िा डायबेटीस आहे
तेव्हा चहात साखर िका घालू ह’ं िण म्हणिू असा वबिसाखरे चा चहा
15
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िेखील वििसातिू िहा बारा कि चहा सहज ररचिला जातो हे हाविकारकच
िाही का?
कोणी आगतं क
ु घरी आले वक त्याच्ं यासोबत वकंिा त्याच्ं यामळ
ु े आिण
चहा िीत असतो. िण मला सांगा एखाद्या घरी वििसभर जर िाहुणे येणे
चालचू असेल तर त्या घरी वििसभर घरातील व्यक्तींिी चहाच पयािा का?
तम्ु हाला ही अवतशोक्ती िाटेल किावचत िरंतु गािी आजही ही िरंिरागत
िद्धत चालचू आहे. ििीि लग्ि होऊि सासरी आलेल्या मल
ु ीला अगिी
रूढी िरंिरा समजिू सांगाव्या तसे घरातील मंडळी सांगत असतात, ‘बर का
ग, आमच्याकडे वििसभर चहाचे िातीले चल
ु ीिरच असते म्हणजेच
कोणीही आगंतक
ु येओत त्यांच्या बरोबर घरातील सिा लहाि मोठ्यांसाठी
चहा बििला जातो. त्यामळ
ु े तल
ु ाही ती िरंिरा िढु े चालिािी लागेल.’
अगिी िडिण आल्यागत ती िििधू त्या घरातील मंडळींकडे िाहत असते.
तेव्हाच रे डीओिरील गाणे ऐकाियास येते ‘...िििधू वप्रया मी बािरते’ हे
गाण्याचे मधरु शब्ि कािािर िडत असतािा िेखील त्या िििधच्ू या मिात
मात्र ‘... िििधू वप्रया मी चहाचे भांडे आिरते’ हेच चालू होते.
आज सकाळी सकाळी जरा बाहेरूि फे रफटका मारूि यािा म्हणिू
अगिी सहजच विघाले. रस्त्यािे जात असतािा िेहमीसारखीच चहाच्या
टिरीिर चहा विणाऱ्यांची गिी विसू लागली होती. अधिू मधिू विजेचा
झटका लागल्यागत टिरीतिू आिाज येत असे ,’ये गरम चाय ये गरम चाय‘,
16
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आता या िाक्याचा तसा शब्िशः अथा लािणे जरा कठीणच. तरी माझ्यामते
या िाक्याचा अथा ‘या आवण गरम चहा पया’ असाच विघत असािा.
थोडक्यात काय वक साध्या सोपया आिल्या मराठी भाषेचे त्यािं ी चहाप्रमाणे
िि बाय टू के ले.
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ट्रक आणि त्यावरील कला कु सर

आज रनििार, िट्टु ी अिल्यािे िाय िरािां, याच निचारात इिर्डूि
नतिर्डे घरात येरझारा मारत होते. तेिढ्यात बाहेरूि गोंगाटाचे िरू ऐिू
18
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आले, मग जरा आिाजाच्याच नदशेिे अिलेल्या आमच्या घरातील
नखर्डिीतिू बाहेर र्डोिाििू पाहू लागले. तर रस्त्या िर्डेला एि ट्रि उभा
होता ि आजबू ाजल
ू ा थोर्डी गदी देखील नदित होती. िक्िी िाय झालांय हे
िळणां जरा मश्ु िीलच होतां पण मि ते मिच िाही िा, ऐिे ल थोर्डीच, उगीच
मिात मग ििो ते निचार यायला लागले, अपघात तर झाला ििेल िा ?
या ट्रिमधिू िाही अिैधररत्या तस्िरी तर िे ली जात ििेल िा ? िाही तर
मग एिढी गदी िा झाली अिेल ? हे ि ते, अिे ििक तिक नितिक लाित
बिण्यापेक्षा आता माझा मोचाक थेट त्या गोंगाटाच्या नठिाणी येऊि
पोहचला.
नतथे येऊि पोहचल्यािांतर मला दोि परस्पर निरोधी व्यनक्तांतील
शानददि चिमि होतािा नदिू लागली. त्यातील एि होत्या ढोबळे िािू
आनण दिु रा होता त्या नििादात्मि ट्रिचा ड्रायव्हर. ढोबळे िािू म्हणजे
आमच्याच अपाटकमेंट मधील एि उत्िाही ि धादां रट व्यनक्तमत्ि. त्याांिा
िेहमीच क्ातां ीचे, बदलाचे तिेच िधु ारणा िरण्याचे र्डोहाळे लागलेले
अिायचे. त्याांच्या या स्िभािामळ
ु े आमच्या आजबु ाजच्ू या पररिरात त्या
निशेष प्रनिद्ध होत्या. िोणािर्डेही निशेष अनतथी येणार अितील तर
ढोबळे िािांू चा निशेष पररचयचा िमारांभ त्यात िेहमीच अिायचा. प्रिगां
िुठलाही अिला तरीही याचां ी उपनस्थती त्यात ठरलेली अिे. अशा या
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ढोबळे िािांू ची आजची या नििादात्मि प्रिांगात िाय भनू मिा आहे हे
जाणिू घ्यायला मी िद्ध
ु ा आतरु झाले होते.
नतथे िेहमीप्रमाणे ढोबळे िािांु चे तीक्ष्ण शदद अगदी तीराप्रमाणे
िमोरच्या उमेदिाराचा नशरच्छे द िरत होती. ट्रि ड्रायव्हर मात्र अमराठी
अिल्यािे आपला शददाांचा तीर ििाबिा बाणात रोििू प्रत्यांचा ओढतो ि
ओढतो तोच िमोरूि ढोबळे िािांू च्या तीरािे तो परु ता घायाळ होत होता.
हे अिां मराठी – अमराठी शददाचां े घिघोर यद्ध
ु चालू होत.ां त्यात मी गेल्यािर
मला या नििादाचा िक्िी मद्दु ा िाय आहे , हे िमजिू िागां ण्यािाठी नतथे
अिेि जाणिार उपनस्थत होते. त्या उभ्या अिलेल्या िक्षीदार ि िलािुिर
िे लेल्या ट्रििर जे नलहलां गेलां होतां, तोच हा नििादाचा िळीचा मद्दु ा होता.
माझी उत्िि
ु ता आता ताणली गेली.आता मी तात्िाळ त्या ट्रिच्या
पाठीमागे अिां िक्िी नििादात्मि िाय नलहलांय हे पाहण्यािाठी गेले. नतथे
नलहलेलां होत ‘हिां मत पगली प्यार हो जायेगा’ हे िाचिू माझी अिस्था
अगदीच त्या नठिळ
ू रव्याच्या लार्डिािारखी झाली म्हणजे आपण लार्डू
खाण्यािाठी तोंर्ड उघर्डािां आनण तोंर्डात लार्डू टािणारां तोच....लार्डू
आपल्या हातातच गतप्राण व्हािा , मग िाय आपल्या हातात र्क्त तो
लार्डिाचा चरु ा उरािा.... अगदी तशीच माझी ती पररनस्थती ......हे ििक
ििबिां ररचििू मी पन्ु हा त्या गदीपाशी आले. नतथे त्या मघाच्या
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िादनििादाला अगदी उधाि आले होते. रस्त्यािरूि जाणारे – येणारे लोि
िुतहू लािे हा ििक चाललेला प्रिार पहात होते. या िबां धां ीचा घटिाक्म
िागां ायला जाणिार मर्डां ळीचा पढु ािार होताच. ढोबळे िािांू चा पारा आता
चाांगलाच िर गेलेला होता. त्या आता त्याला मराठी िमजत ििेल हे गहृ ीत
धरूि त्याच्याशी त्याांच्याच तोर्डिां मोर्डिां नहदां ी भाषेतिू बोलू लागले,
“अरे , तिु े क्यू उधर ऐिा नलखा, बरां नलखा तो नलखा, ऐिा अपशदद क्यू
नलखा , िुछ अच्छा नलखिेिा, उििे नर्र िमाजप्रबोधि होता है” यातलां
त्या ड्रायव्हरला नितपत िमजत होत हे त्या पाांर्डुरांगालाच ठािे. आता तो
ट्रि ड्रायव्हर अगदी िैतागलेला िरु ात तोंर्डातला गटु खा चघळत चघळतच
िािांू िा उत्तर देऊ लागला, “अरे माििी, मे आपिो िही बता रहा ह,ां नि
ये ट्रि हमरा िही आहे, ये तो हमरे बर्डे िाहब िा आहे, िमजे नि िही और
अगर हमरा होता तो हम अपिी दोिो बीटीया मन्ु िी और शन्िो िा िाम ही
नलखते” हा िामिा आता या भाषेच्या निच्छे दिामळ
ु े चागां लाच रांगतदार
झाला होता. ढोबळे िािू मात्र िाहीही ऐिण्याच्या मिनस्थतीत िव्हत्या
त्या पढु े बोलू लागल्या, “िो िब मझु े मत बता, तिु े क्यू िही बताया तेरे ििू
बॉि िो, महाराष्ट्र मे ऐिे िही चलता, अरे हमरे पाि लेिी- बाळी होती है
उिपर क्या िांस्िार होगा िभी िोचा क्या ?” प्रत्येि प्रतीघातािांतर ट्रि
ड्रायव्हरची अिस्था अत्यांत दयिीय होत होती. एितर त्याला ही अशी नहदां ी
िम मराठी भाषेची िमज िव्हती. तरीही तो ढोबळे िािांू च्या प्रश्ाचां े
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ििेबिे निरािरण िरण्याचा प्रयत्ि िरत होता, पण ढोबळे िािू मात्र
त्याचा हा प्रयत्ि निर्ल िरण्यात यशस्िी होत होत्या. ट्रि ड्रायव्हर पढु े
उत्तरला ,”अरे अम्माजी, आप पहेले ये बताओ, ये िांि-िार क्या होती है,
देनखये मैिे न्यािो िार देखी है, ऑर्डी िार भी देखी है पर ये िांि-िार क्या
होता है, क्या ये िार मािे ट मे ियी आई है, तभी मै िोचू ये हमिो िाहे िही
पता” अिां बोलिू ट्रि ड्रायव्हरिे त्याच्या तोंर्डातील गटु ख्याची नपचिारी
रस्त्यािर नशांपर्डली. ढोबळे िािू स्ितः ला या धक्क्यातिू ििबिां िािरत
त्याला उद्देशिू बोलल्या, “िांस्िार िही है जो तेरे पाि िही है और ये िुछ
िया िही बहतही जिु ा है, अरे िस्ां िार िो है नजिपर हमारी परु ी नजन्दगी
चलती है” शेिटी अगदी िेठीि येत ढोबळे िािांु िा , गाढिापढु े िाचली
गीता अि िालचा गोंधळ बरा होता , ही म्हण अगदी याांिारख्या माणिाांिा
पाहूिच नलहली गेली अिेल अिे िाटूि गेलां आनण त्याांच्या गालािर हिू
उमटल.ां
आता या िािांू च्या बोलण्यािे त्या ट्रि ड्रायव्हरला िाय अथकबोध
झाला अिेल िुणाि ठाऊि पण तो त्िेषािे िािांू िा उत्तर देण्यािाठी पढु े
िरिािला “अरे अम्माजी, हमरे िाहब िे िही बताया िा यहा क्या चलता
है और क्या िही उििे मझु े निर्क यही बताया नि उधर ये ट्रि चलता है और
मे ट्रि लेिे आ गया” त्यािर ढोबळे िािांू िी लगेच उत्तर नदले, “तेरे उि
22

निनिता गागां र्डु े

अतरांगी

बॉि िे बताया और तू चला आया इथर महु उठािे , अभी मे बोलांगु ी नि
उधर निहीर मे जािे िुद तो तू िुदेगा क्या ?” या ििक नििादाचा अतां ििा
िरािा यािर िाही ज्येष्ठ मर्डां ळी पढु े िरिािले. त्यातीलच एि बिे
आजोबा पढु े येत म्हणतात ,”बरां िा, मी िाय म्हणतो, यात त्याचां जरा
चि
ु लचां आहे, पण आता िादनििाद िरूि िाय र्ायदा, आपण जरा या
िादाच्या शेिटािर्डे जायला हिांय, प्रश् िादनििादािे िटु त िाहीत उलट
िाढतात, या निषयािर निचार निनिमय िरूि योग्य तो तोर्डगा िाढायला
हिाय” या आजोबाांच्या म्हणण्याला अखेरीि दोन्ही निरोधी उमेदिाराांिी ि
गदीतील िाही ‘ििती उठाठे ि’ अशा िायकित्याांिीही िमां ती दशकनिली.
आता ििाांचेच लक्ष त्या आजोबाांच्या निणकयािर्डे लागले. आजोबाांिी
िाांनगतले, “अिां िरूया, ज्या िाक्यािे एिढा िादनििाद झाला त्याला
िाळा रांग मारूि टािू म्हणजे ‘िा रहेगा बाांि , िा बजेगी बाांिरु ी‘ िाय
बरोबर िा “ त्यािर ििाांिी एिमतािे होिार नदला. िाळीत टािूि
नदल्यािारखां त्या ट्रि ड्रायव्हरचा िुठलाही निचार ि िरता ही ििक मांर्डळी
त्याला बाजल
ू ा िारूि नदलेल्या निणकयाच्या अांमलबजािणीिाठी पढु े
िरिािली िद्ध
ु ा. याचां ी ही लगबग पाहूि त्या ट्रि ड्रायव्हरचा चेहराच
िाळिांर्डला , त्याला िाय िरािे ते िचु ेिा, त्याला त्याच्या ट्रििर िे लेल्या
या िलािुिरीचा अिा पश्चाताप िरािा लागेल अिां िधी स्िप्िात िद्ध
ु ा
िाटलां िव्हत,ां र्डोक्याला हात लाििू तो तेथील घर्डणारे एिूण एि दृश्य
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आपल्या िे निलिाण्या िेत्राांिी नटपत होता. ढोबळे िािांू िी स्िः खचाकतिू
आणलेल्या िाळ्या रांगािे त्या नििादात्मि िाक्यािर पट्टे मारण्यात आले.
िाही हौशी िलािार या प्रिगां ाला आपल्या मोबाईल मध्ये िै द िरत होते
तर, िाही ‘िळीचे िारद’ या प्रिारातील व्यक्तींचा चमू अजिू िुठे िाही
नििादात्मि नलहलांय िा, याचा शोध घेण्यात व्यस्त होते. एिूणच या
िातािरणात क्ातां ीचे िरू धमु ित होते. ििाळी ििाळी अगदी नदमाखात
उभी अिलेली ती ट्रि आता मात्र स्ितः चा तोल अगदी ििाबिा
िाांभाळत आपल्या चालिाला धीर देत िे निलिाण्या नस्थतीत उभी होती.
या ििक झालेल्या प्रिारातिू त्या ट्रि ड्रायव्हरला चागां लीच नशििण
नमळाली. एि ही नि आपल्याला अिोळखी अिलेल्या प्राांतात िधीही
ट्रि िामि िाहि चालिायचे िाही आनण दिु री ही नि ट्रि िरची
िलािुिर ही र्क्त एि अर्िा आहे. त्याचा िास्तिाशी िाहीही िांबांध
िितो. एखाद्याच्या िनशबाचा भाग अिलाच तर त्याला निव्िळ एि
अपिाद िमजण्यात यािा.
इिर्डे जमािािे त्याच्या ट्रिचा िायापालट िरण्यापेक्षा अगदी
‘िाळा’ पालट िे ला होता. आता ििाकिमु ते हे ठरिलां जात होत नि त्या
िाळ्या पट्ट्यािर आता िाय नलहािे, ढोबळे िािांू िी त्याचां मत िाांनगतले,
“हे पहा, हा व्यक्ती अमराठी अिला तरीही भारतीय आहे, तेव्हा आपण
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त्याच्याच भाषेत ‘मेरा भारत महाि’ अिां िाक्य त्यािर नलहू म्हणजे त्याचा
बॉि पण खश
ु आनण तो पण खश
ु ” मधेच मग आमच्याच अपाटकमेंट मध्ये
राहणारी नपांिू म्हणाली, “आजी, आजी, मी िा दोि र्ुलां िाढते िालच
शाळे त बाईिीां नशििली, त्या िाक्याच्या खाली छाि नदिेल अगदी” यािर
ट्रि ड्रायव्हर िगळता ििाांिाच हिू र्ुटले, मग लागलीच ढोबळे िािू
म्हणाल्या, “चला चला पटापट हात चालिा, र्ुल-ां पाि-पक्षी जे िाही
अिेल ते पटिि िाढा आनण चला इथिू ”. ढोबळे िािू अगदी िेटािे
िेतत्ृ ि िरीत होत्या. अजिू िाही िेगळे िादनििाद उद्भािण्यापेक्षा येथिू
नििटिेच श्रेयस्िर अिे उमजिू ट्रि िह ड्रायव्हर लगेच नतथिू नििटले. ि
भतू ो ि भनिष्यती, पण या प्रिरणाचा शेिट अिा िलािुिरीतिु च झाला.
या गोंगाटाचा ि माझ्या आजच्या िट्टु ीचा अिा अांत होईल अिां मला
स्िप्िात िद्ध
ु ा िाटलां िव्हत.
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अांघोळ महात्म

िाधारणपणे नहदां ू िस्ां िृती मध्ये महु ूताांचे चार प्रमख
ु प्रिार पर्डतात
त्यात मग पहाटेच्या ब्रह्ममहु ूताकपाििू िरु िात होते. महु ूतक म्हणजे जीििातील
एखादी महत्त्िाची घटिा/िृती िरू
ु िरण्यािाठी निांिा िरण्यािाठी
नििर्डलेला िाळ होय. नहदां ू नदिदनशकिेत महु तक हे िाळाच्या मोजमापाचे
नहदां ू एिि आहे. एि महु ूतक म्हणजे तो अांदाजे ४८ नमनिटाांचा अितो. महु ूतक
हे आपल्या शक्तींिा नििगाकशी ििु ांगत िरण्याचे आनण आपल्या यशाची
शक्यता िधु ारण्याचे एि िाधि आहे.
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यामागील िैज्ञानिि िारण म्हणजे ियू कमालेतील ग्रहाांमधील गरुु त्िीय
बलामळ
ु े पथ्ृ िीिरील िजीि आनण निजीि िस्तिांू र बराच र्रि पर्डतो.
उदा. चद्रां आनण पथ्ृ िी याच्ां यातील गरुु त्िािषकण बलामळ
ु े महािागरात उच्च
ि निम्ि भरती-ओहोटी निमाकण होते. अशा प्रिारे महु तक हे आिाशातील
ग्रहाांचे एि िैनशष्ट्यपणू क िांयोजि आहे जे माििािर अिि
ु ू ल पररणाम
िरतात.
ियू ाकच्या निरणाचां ा जैनिि नक्येिर आनण चद्रां ाच्या निरणाचां ा
मािनिि प्रनक्यािां र होणारा पररणाम िस्ु थानपत आहे. लागिर्ड, िाढ,
पररपक्िता आनण िापणी यािारखी शेतीची िामे ही ििक हगां ामी बदल
आनण िौर निरणोत्िगाकिर अिलांबिू अितात.
महु ताांमध्ये ििकश्रेष्ठ मािला जाणारा ब्रह्ममहु ूतक, या महु ूताकत आपली नपिे
पिरििाऱ्या त्या मोराप्रमाणे ियू कदिे ता आपली निरणे पिरनिते. तो
आपला प्रिाश आनण ऊजाक जगभर पिरिू लागतो. आिाशगांगेमधील
प्रिाशनिरणाांचा माििी मेंदिू र प्रभाि पर्डतो. ििजात ियू क आिाशभर
निरणाांच्या रूपात हजारो बाहू पिरितो, जे प्रिाश-निळे दैिी निरण
उत्िनजकत िरतात. या निरणामां ळ
ु े पेशी आनण मेंदू नजितां होतो. भगिाि ियू क
निांिा ियू कदिे ता देखील जीििाची देिता आहे. जर माणिू या िाळात या
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निरणािां ह आपल्या इनां द्रयाांचा िमक्मण िरू शिला तर त्याला अचल
ऊजेिे िक्षम िे ले जाते.
पथ्ृ िीिरील िजीिाांच्या उत्थािािाठी उच्च शक्तीच्या निद्यतु ि
चबांु िीय प्रभाराच्या रूपािे बाहेर पर्डणाऱ्या तपश्चयेच्या शक्तीचा प्रिार
ऋषीमिु ींिी िे ला. या तािाांमध्ये जागे रानहल्याि या शल्ु िाचा लाभ घेता
येणे शक्य आहे. या प्रिाशाच्या निरणाांचा माििी मेंदिू र ििारात्मि
पररणाम होतो. ही निरणे हलिी-निळी अितात. मेंदतू ील पेशी िनक्य
होतात. या िाळात उिकररत नििगक िख
ु िारि आनण शातां अितो. पाश्चात्त्य
निज्ञािािेही निद्ध िे ल्याप्रमाणे मि हे निद्यतु आनण चांबु िीय प्रभाराांिा
जागतृ िरण्याचे ि त्याचा प्रिार िरण्याचे एि शनक्तशाली िाधि आहे. हे
या िाळात ध्याि आनण तपश्चयाक िरणार ् या व्यक्तीची उन्िती िरतात.
आपली मिे तीक्ष्ण आनण प्रेररत होतात आनण आपले शरीर एिा ििीि
जीििशक्तीिे भरलेले अिते. िाांगायचे िारण इतिे च नि, या महु ूताकत उठणे
ि स्िाििश
ु ोनभत होणे हे अत्यतां पण्ु याचे मािले गेलेले आहे.
आमच्या गािी अिलेल्या िार्ड्याला लागिू एि जन्ु या बाांधणीच ि
िौलारू अिां घर होत. ते घर होतां एिा म्हातारीच,ां िाि होत,ां दगर्डाबाई.
िािात नितीही ‘दगर्डा’ िारखी िठोरता अिली तरी म्हातारी स्िभािािे
खपू प्रेमळ ि मिाळ अशा या दगर्डाबाई ियािे तरी िाधारण ित्तर –
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पांचह्यात्तरीच्या आिपाि अितील, पण तरीही अांगानपांर्डािे अजिू ही
तरतरीत अशा होत्या. दगर्डाबाईचेां पती िाही िषाांपिू ीच दम्याच्या
नििारािे िारले होतात. त्यामळ
ु े त्याांच्या या घरात आता त्या एिट्याच
राहत होत्या. अधिू मधिू िधीतरी त्याांच्यािर्डे त्याांचा पतु ण्या महादू
यायचा, एिढचां िाय ते त्याांच्यािर्डे येि जाण अिायचां. दगर्डाबाईला मात्र
स्ितःच अिां अपत्य िख
ु िव्हत,ां पण म्हणतात िा ‘जो चोच देतो तो दािा
िद्ध
ु ा देतो’ त्याचप्रमाणे या दगर्डाबाई िईु ण म्हणिू त्याचां िायक अनिरतपणे
अगदी चोख बजाित होत्या. ‘िईु ि’ म्हणजे जी बायिाांचे बाळांतपण,
ििजात बाळािां ा अघां ोळ घालणे, बाळ ि बाळांतीिीचा आहार-निहार,
व्यायाम हे ििक िरणारी एि महत्िपणू क अशी स्री. ‘िईु ि’ ही पिू ाकपार चालत
आलेली प्रथा दगर्डाबाई अगदी िेटािे पढु े चालित होत्या. पिू ी बायिाांची
बाळांतपण घरीच िे ले जात तेव्हा ह्या दगर्डाबाईिाां अगदी निशेष महत्ि होतां.
त्या एि अत्यतां होतिरू ि पारांपाररि िईु ण होत्या. ििीि जन्माला
आलेल्या त्या जीिाला िोणताही त्राि होऊ ि देता त्याला अांघोळ
घालण्याचे तिेच बाळांनतिीचां स्िािादी ििक महत्िपिू कि िाम त्या िरीत
अित.ां ििजात अभ्ि देखील त्याच्ां या हातात अितािा अत्यतां आिदां ात
अिायचां म्हणजे जणू त्याची आनण दगर्डाबाईची
ां अगदी जिळची ओळख
अिेल या पद्धतीिे ते त्याांच्यािर्डे रूळायचे. बाळांतपण अगदी िोणाचही
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अिो आनण नितीही जोखमीच अिो ते दगर्डाबाईनशिाय
पार पर्डत ििे.
ां
याला अपिाद र्क्त जिािराचां ा होता हे िक्िीच.
ििजात बाळाांिा ििां िाय शाांत िरायचां हे त्याांिा अगदी बरोबर
ठाऊि होते. याचबरोबर त्यािां ा रूढी परांपराचां ही देखील निशेष ज्ञाि होतां.
एिदा अिचां आमच्या िार्ड्यातल्या शोभिा िािांू िा बऱ्याच प्रयत्िाांिी मल
ु ां
झालां पण ते रर्डेचिा...आता ििाांिाच भ्ाांती पर्डली िक्िी िाय िे लां म्हणजे
हे बाळ रर्डेल ? र्डमरू, ढोल – ताशे, िगार्डे अगदी एिढचां िाही तर ताट
आनण चमचे िद्ध
ु ा िाजिले पण ते बाळ िाही रर्डेिा. िोणी म्हणे नचमटे
िाढा, िोणी म्हणे िािात ओरर्डा, िोणी म्हणे उलट लटिाििू थापटा
मारा...िगैरे िगैरे. या जगात िाय आहे जे ि मागता नमळतां या प्रश्ाचां उत्तर
मला आज इथे नमळालां होतां ...अहो ‘िल्ला’ दिु रां िाय...
शेिटी दगर्डाबाईचा
ां थरथरता ि मऊ स्पशक त्या ििजात जीिाला झाला.
त्यािां ी हळूच मग त्या जीिाला जिळ घेऊि दोन्ही िाि र्ांु िले. अल्लर्ड
िाऱ्याच्या झळ
ु ुिीिे गिताचे पाते जिे लपलपािे अगदी तशीच त्या
बाळाच्या र्डोळ्याांच्या पापणीची हलिे च उघर्डझाप झाली. मग त्याांिी थोर्डां
तेलां गरम िे लां आनण त्या बाळाचे पाय, पाठ ि अांग चोळले. अथाकतच मग
थोर्ड्या िेळािे त्या बाळाचा परु ता तेल्या मारुती झालेला होता हेही त्यात
आलेच. लहाि िहाि ििकच मांर्डळी बाहेर जमली होती. दगर्डाबाई हळूच
30

निनिता गागां र्डु े

अतरांगी

मग त्या बाळाच्या िािात पटु पटु ली आनण िाय चमत्िार....बाळािे एिच
टाहो र्ोर्डला....त्या त्याच्या रर्डण्यािे आता लहाि बालिे जल्लोष िरू
लागली. थोरे मोठे आिदां ली. येथे मला जीििाच्या अजिू एिा िप्तु तत्िाचा
बोध झाला आनण तो म्हणजे आपलां दख
ु ः हे आपणच पचिायला नशिलां
पानहजे. शेिटी आपल्या दःु खाचा भार हा आपल्यालाच िहािा लागणार
आहे.
अिोत... तर आता इथे ििाांिा एिच गोष्ट िाही िे ल्या उलगर्डेिा.
िक्िी अिां दगर्डाबाईिीां त्या बाळाच्या िािात िाय िानां गतलां अिेल नि
बाळािे लगेच त्यािर टाहो र्ोर्डला...? हाच प्रश् त्याांिा ििाांिी निचारला,
त्यािर दगर्डाबाई िाांगू लागल्या, ”त्याचां िाय आहे, मी र्क्त त्याला एिढचां
िानां गतल,ां बाबा रे , पटिि रर्डलाि तर बरांय िाहीतर ही मर्डां ळी तझु ां िाय
िरतील, हे त्या पाांर्डुरांगालाच ठािे...” या त्याांच्या उत्तरािर ििकत्र हशा
नपिला. ििाळचा ब्रह्म महु ूतक िाधत या बाळाला अांघोळ घालण्यात
आली. दगर्डाबाईिी हलक्या हातािे बाळाला उचलिू आपल्या दोन्ही
पायाांिर झोपिलां ि बाळाच्या शाहीस्िािाचा िोहळा िरुु झाला . त्यात मग
टाळू भरणां, िािाला आिार देणां, िािात तेल ओतण, र्डोळ्यात अांजि
घालण इत्यादी परांपरागत निधी िद्ध
ु ा लगोलग आटोपण्यात आले. िांतर ते
बाळ हित हित झोपी गेले.
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सायकल

प्रत्येि व्यक्तीच्या आयष्ु यात जश्या प्रामख्ु यािे अन्ि, िस्र, नििारा या
गरजा अितात अगदी तशीच ‘िायिल’ची गरज देखील महत्िाची आहे.
प्रत्येि ियात िायिलचे महत्ि ि उपयोग िेगिेगळे अितात. जेिढी
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िायिल अिणे महत्िाचे तेिढेच िायाि चालिता येणे हे देखील नततिे च
महत्िाचे अिते. ििु ती िायिल िाही घरात धळ
ू खात पर्डलेली पहाियाि
नमळते तर िाही घरातां ील व्यक्तींिा ‘िायिल’ तर चालिता येते पण नतचे
अिणे िनशबात ििते. मग इतराांच्या िायिल पाहूि र्डोळ्याांचे पारणे
र्े र्डायचे दिु रे िाय !
िायिलचे महत्ि हे अगदी पिू ीपाििू ते आजतागायत िायम आहे.
बरे चदा आपण िायिलनिषयी हे अिेिाच्ां या (निशेतः र्डॉक्टराच्ां या) तोंर्डूि
ऐिले अिेल, ‘िायिल चालनिल्यािे पाठीच्या मणक्याचां ा व्यायाम होतो
तिेच पायाांच्या हालचालीिे इतर स्िायांिु ा देखील बळिटी येते... िगैरे
िगैरे’ परांतु या िायिल िाहिाचे िौति
ु इथेच थाांबत िाही तर पढु े जिां
जिा िाळ बदलला ति तशी िायिलची रूपे देखील बदलली. म्हणजे
बघा ह,ां पिू ीची िायिल ही निनिधरांगी ि एिाच िाचेबद्ध चौिटीतील
अिायची परांतु आता, ‘नगअरची िायिल, िाधी िायिल, रे निांग
िायिल, मल
ु ाच
ु ींची िायिल, छोटी िायिल, मोठी
ां ी िायिल, मल
िायिल’ इत्यानद अशा प्रिारे िायिलच्या पणू क िुटुांबालाच आपल्याला
पाहािे लागते आनण आपल्याला िाजेशी त्यातिू नििर्डूि घ्यािी लागते.
मग त्यातच जर िोणी ियस्िर मांर्डळी िोबत अिली नि िािािर िाही
अिे शदद पर्डल्यानशिाय राहत िाही, ‘आमच्यािेळी िव्हती हो एिढी थेरां,
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मि
ु ाट्यािे जे नमळे ल ते पदरात पार्डूि घेतल जायचां, मग अगदी ते िाहीही
अिो, व्यक्ती अिो िा िस्त,ू म्हणिू तेव्हा म्हणत अित पदरी पर्डल नि
पनित्र झाल, एिढे िखरे िरायला िेळ िव्हता तेव्हा....’ आता मग मध्येच
थाांबत एि नतरिा िटाक्ष मांर्डळींिर्डे देखील टािला जात. यातिू ििाांिाच
िाय तो ‘अथकबोध’ होऊि जायचा. तेव्हा लगेच आजची एिनििाव्या
शतिातील नपढी तेथे पढु ािार घेत म्हणायची, ‘अहो, तो जिु ा िाळ होता,
आता तिां िाही, आधी तर ऑिलाईि बघायची, मग आिर्डली तर
बघायला जायचां आनण नतथे जर प्रत्यक्षात देखील आिर्डली तरच घरी
आणायची.....’ अगदी खरांय प्रत्येि गोष्टीि आजनमतीि पयाकय उपलदध
झालेय त्यामळ
ु े अिेल िदानचत, पण आजच्या नपढीला हे ‘......पदरी
पर्डल नि पनित्र झाल’ िगैरे िाहीच रुचत मळ
ु ी. अिोत, मग अशा प्रिारे ही
मांर्डळी निचाराांची ि अिभु िाांची घािाघीि िरूि िाय ती एिदाची
िायिल घेऊि बाहेर पर्डतात. इथे हा निषय थाबां त िाही पढु े िायिल
नशिण्यािाठी निरनिराळ्या ििरती िरुु होतात यालाच एिनत्रतपणे
‘िायिल नशिण्याची धर्डपर्ड’ अिे म्हणतात. ही िायिल नशिण्याची
िला अगां ी यािी यािाठी पालि ि एिूणच ििकच मर्डां ळी ‘धर्डपर्ड ‘
िरतािा नदििू येतात. ‘धर्डपर्ड’ अिा उल्लेख यािाठी नि िायिल
नशितािा जर गर्डु घे र्ुटले िाही तर िायिल नशिण्याला िाही अथक
ििायचा, जेव्हा िायिल नशितािा नशिणाऱ्या व्यक्तीचे गर्डु घे र्ुटले तरच
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तो खरा ‘िायिलस्िार’ म्हणिू िािारूपाला यायचा. ‘िायिल नशितािा
र्ुटलेले गर्डु घे’ ही एि िोबेल पाररतोनषि नमळण्याइतपत अनभमास्पद गोष्ट
अिायची. थोर्डक्यातच िाय नि तेव्हा होणारा हा िायिल नशिण्याचा
अनिस्मरणीय िोहळा ििाांचे मिोरांजि िरणारा ि नततिाच िौति
ु ास्पद
म्हणािा लागेल.
पिू ी शेताच्या बाांधािरूि, िळणाच्या रस्त्यािरूि िायिल अगदी
ििु ाट धाित अित. ‘गोमू िगां तीि माझ्या तू येशील िा ?’ या अनिभाकिात
जणू ती िायिल प्रेयिीच्या जागी तर िायिल चालनिणारी व्यक्ती ही
नप्रयिराची भनू मिा अगदी चोख बजािायची. पण िधी िधी मात्र अगदी
िहर होत अिे. जेव्हा िायिलची चेि ऐि रस्त्यात उतरायची, तेव्हा
िायिलस्िार िे निलिाण्या पररनस्थतीत िायिलला निििणी िरत
राहायचा, तेव्हा िायिल मात्र लटिे मरु र्डे देऊि ‘आरां िांगतीिां तझ्ु या मी
येणार िाही’ अिां म्हणत जागीच थाांबायची, मग येणारे जाणारे रस्त्यािरचा
हा ििक प्रिार पाहत ियििख
ु उपभोगायचे. हो - हो, अगदी त्या िलमाि,
शाहरुखच्या नचत्रपटाांप्रमाणे,
पनहला नदिि + पनहला शो = हाउिर्ुल
जेिढी एखाद्या नप्रयिराला प्रेयिी नप्रय अिते अगदी तेिढीच
िायिलस्िाराला त्याची िायिल नप्रय अिायची. अशातच धो - धो
35

निनिता गागां र्डु े

अतरांगी

बरिणारा पाऊि अिला तर मात्र अगदीच दयिीय पररनस्थती अिायची.
एिदा नि चेि बििण्याचा प्रयत्ि व्यथक ठरला नि, अश्रच्ांू या िरी र्डोळ्याांत
दाटत आनण मग झाली एिदाची लागली चेि अिां म्हणतो ि म्हणतो तोच
पन्ु हा नतचे घिरणे, हे ‘चढणे – घिरणे’ चालचू राहते आनण मग त्या
िायिलस्िाराच्या मिात ििळतच ििी जागतृ होई,
“नतला पाऊि आिर्डतो आनण मला पाििात ती......”
“नतला िरळ रस्ता आिर्डतो आनण मला खाचखळग्यात ती......”
अशाप्रिारे मजल दरमजल िरत घरी िायिलस्िार पोहचतो ि
पोहचतो तोच घरातील व्यक्ती आपल
ु िीिे निचारायचे, “िाय हो, िाय
झालां ? िायिल तर ठीि आहे िा, नतला िाही झालां तर िाही िा ?“ आता
तो िायिल स्िार अगदी गनलतगात्र अिस्थेत त्या िायिलिर्डे पहात
राहायचा. त्याच्या मिात तेव्हा निचाराांचे िाहूर उठायचे, माणिाच्या
अिण्यापेक्षाही हीचे मोल अनधि ठरूि जाते तेव्हा मिातिू चर्क र्डणारा हा
िायिलस्िार िाही िे ल्या लपायचा िाही. मग मेटािुटीला येत
िायिलस्िार त्िेषािे एि नतरिा िटाक्ष बाहेर उभ्या िायिल िर्डे
टािायचा आनण उत्तरायचा, “नतला िाय होणार आहे, जी िाही दैिा
झालीये ती तर माझी झालीये”. तोच यािर जणू ती िायिल मात्र नर्दीनर्दी
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हित त्या िायिल स्िाराला उत्तर द्यायची, ‘तल
ु ाच िा खपू हौि, मला
खाचखळग्यातिू घेऊि जाण्याची, मग भोग आपल्या िमाकची र्ळ’
आजिाल जि ििीि जोर्डपां हौशीिां ‘बल
ु ेट’ याप्रिारातील दचु ािीिर
बििू र्ोटो िाढतात अगदी त्याच पद्धतीिे मागे बायिोला बिििू
त्यािाळी देखील ऐटीत ििनििानहत जोर्डपां र्ोटो िाढीत अित. अगदी
स्ितः ची ििेल तर मग िुणािर्डूिही र्ोटोिाठी व्याजािे िा उििी घेऊि
हौि भागिली जात. पिू ी िायिल ही िोणा प्रनतनष्ठत ि श्रीमतां लोिाच्ां या
घरीच पहाियाि नमळे , मात्र ितां र ‘िायिल’ ही गरजेच्या यादीत िमानिष्ट
झाली आनण मग नचत्रच पालटलां. पिू ीच्या िाळी जिळपाि अगदी िुठे ही
जायची िेळ आली नि, बायिो िोबत िायिलला देखील िोबत न्यािे
लागायचे , जणू ती िायिल ‘चला गर्डे, मी िद्ध
ु ा येणार हां तमु च्यािोबत‘
अशा अनिभाकिात िटूि - थटूि अांगणात निांिा व्हराांर्ड्यात तोऱ्यात उभी
नदिायची. ‘िटूि - थटूि ‘ अिा उल्लेख यािाठी िारण नि , पिू ीची
िायिल ही आजच्या आधनु िि िायिलपेक्षा बरीच िेगळी होती.
बैलपोळ्याला ज्याप्रमाणे बैलाला ‘झल
ू ’, ‘घांगु रू’, ‘रांगरांगोटी’ आदींिी
िजिले जाते त्याचप्रमाणे पिू ीच्या िायिल िजिल्या जात. त्यात मग
िायिलच्या चािाांच्या आऱ्यामध्ये घांगु रू अथिा मणी गांर्
ु ले जात तिेच
निनिध रांग देऊि नतच्या िौंदयाकत आणखीि भर घातली जात. िाही
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अिनलया िलािार याही पढु े जाऊि िायिलच्या चािाांच्या नर्रण्याांतिू
निमाकण होणाऱ्या गतीज उजेचे रुपातां र निद्यतु उजेत िरूि मग त्यािर रात्री
िायिलच्या पढु े ि मागे लािलेले प्रिाशनदिे चालू होत अित. हा त्याचां ा
प्रयोग यशस्िी झाला नि गािात ि गािाबाहेर देखील या अशा अिलीयाांचे
निशेष िौति
ु होत अित. या यशस्िी प्रयोगािे मग एि िेगळे च िळण
घेऊि त्याला लघव्ु यििायाचे मतू क स्िरूप नदले जाई. ‘येथे लाइटिरची
िायिल बिििू नदली जाईल, तिेच रांगरांगोटीही िरूि नदली जाईल’ या
पाटीिे मग त्या लघव्ु यििायाचा शभु ारांभ होई. मळ
ु ात िायिल ही िधीच
लाईट िर ििते, झालेला यशस्िी प्रयोग हा ‘िायिलिरच्या लाईटचा’
अिा झालेला अितो. थोर शास्रज्ञ एनर्डिि याांिा देखील निजेच्या नदव्याचा
शोध लाितािा एिढा आिांद झाला ििेल तेिढा आिांद अिलीयाांच्या
चेहऱ्यािर पहाियाि नमळे .
आजिालचे ििक िमध्ये नदिणारे िायिलिरच्या िरामती तेव्हा
ियाकि रस्त्यािरच पाहायला नमळे आनण तेही अगदी र्ुिट. ‘र्ुिट ते
पौनष्टि’ ही म्हण िदानचत तेव्हाच अनस्तत्िात आली अिेल िारण
िायिलिरच्या ििकच िरामती म्हणजे अगदी िायिल नशिण्यापाििू ते
मग िांतर िायिलला िजिणे निांिा नतचा नजणोद्धार िरणे याचे ििक
प्रात्यानक्षि पहाियाि नमळे .
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एिूणच िाय नि, ही ‘िायिल’ ची िहाणी त्या िाळातील नतचे
महत्ि स्पष्ट िरते, परांतु आज िाल आलेल्या पेट्रोल – र्डीझेलच्या
िाहिापां ढु े नहचे महत्ि िुठे तरी िमी होऊि गेलय. निव्िळ पेट्रोल – र्डीझेल
ही खनिजतेल नपणारी िाहिे चालनिण्याच्या िादात आपण आपल्याला
उत्तम आरोग्य ि िर्ा नमळििू देणारी िायिल िाळाच्या पर्डद्याआर्ड िेऊि
ठे िलीये. हेच खरां ‘िायिल’ चे आजचे िास्ति.
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प्रवासातील सोबती

भर ििाळच्या प्रहरी िेहमीप्रमाणे आजही मेि रोर्डिर िदकळ
होती.आता रस्त्यािर इिर्डूि नतिर्डे जाणारी िाहिे ,माणिाांचा िोलाहल
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िरुु झालेला होता. त्यातच िि
ु तेच या शहरात पोहचलेले खांर्डू ि तात्या
एिा ट्रि मध्ये बििू िािल्याच्या पार्ड्याला जाण्याि निघाले होते. खर्डां ू ि
तात्याच
ां ा तिा घनिष्ठ िबां धां ििला तरी एिमेिाच्ां या स्िभािाबद्दल ि
जाणिू घेण्यात िेहमीच अग्रेिर अित. त्यातच आता तर प्रिािाचा प्रिगां
होता िा िुणाि ठाऊि पण त्या दोघाांिा प्रिाि अत्यांत आिर्डे.खांर्डू तिा
शातां ि स्िभािािे लाजरा बजु रा, त्याचा पेहराि अगदी गाििऱ्याला
शोभेल अिा पाांढरा िदरा ि पायजमा ि पायात िहाि अिा िाधा िरळ
नदिणारा खर्डां ू .पण त्याच्या नदिण्यािे लगेच हरििू जािू ििा िारण िाधा
िरळ नदित अिला तरी तो स्िताचा निचार िरूि आलेल्या िधां ीचे पटिि
िोिे िरूि घेण्यात मातदबर होता.आता ते दोघेही प्रिािाि निघाले होते
नितीही त्राि झाला तरी धक्िे बक्ु िे खात रस्त्यािरूि गार्डी चालितच ते
निघाले.तोच रस्त्यािर्डेला त्याांिा तीि मस्ु लीम बायिा नदिल्या .स्रीलांपट
अिलेल्या तात्यािे लगेच गार्डी थाबां िली. पाि खाऊि झाल्यािे पचिि
रस्त्यािर नपचिारी मारली िांतर खांर्डू िर्डे पाहत म्हणाला,”आर ईचार नि
र त्याांिा िुठ जाणार म्हूि” त्यािर खांर्डूची प्रनतनक्या अगदीच निनिकिार.तो
शातां च होता.आता पन्ु हा तात्या त्याच्यािर्डे पाहत म्हणाला ,”व्ह्यर,ईचार
िा त्यास्िी,बाया बापर्ड्या हायीत िुठ जातील त्यात लेिरू बी हाय तान्ह
“,परांतु त्यािरही खांर्डूची िोणतीच प्रनतनक्या आली िाही. आता मात्र
तात्या नचर्डला.त्याचे ओठ तर पाि खाऊि लाल झालेलेच होते मात्र आता
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रागािे र्डोळे ही लाल झाले होते. शेिटचा पयाकय म्हणिू आता त्यािे स्ितःच
त्या बायिािां ा निचारायचे ठरिले.तो त्या बायिाि
ां र्डे पाहत म्हणाला,
’माय, एिढ्या उिात िुठ जायचय, त्यात लेिरू एिढ तान्ह हाय,आिण
माझ्या रस्ताला तर िोर्ड्तयु ा तम्ु हास्िी’,त्यािर त्या बायिाांची देखील
निनिकिार प्रनतनक्या होती. िोणी िाहीच बोलायला तयार िाही. आता
तात्यािे गार्डी िाढली. एिढा िेळ शातां अिलेला खर्डां ू हिायला लागला.
त्यािर तात्या त्िेषािे म्हणू लागला,”िो तो हाल्या बी िही,िो तो र्डुल्या बी
िही ओर तो ओर िो तो िूच बोल्या बी िही” अिे बोलिू खांर्डू ि तात्या
जोरजोरािे हिू लागले. अशा तहेिे आजचा त्याचां ा प्रिाि िरुु झाला. प्रिाि
म्हणला नि िुठे तरी नििगक आनण माणिाांचा निशेष िांबांध नदििू येत
अितो. या दोघाांचही अिाच िाहीि आहे. देिदार, िाग अशा िक्ष
ृ ाांची
िापणी िरण्यािाठी हे दोघे निशेष प्रचनलत होते. त्याचां हे िामच त्याांच
उदरनििाकहाचे प्रमख
ु िाधि होते. आजही इथे िािल्या खोताच्या
िाांगण्याला माि देऊि ही जोर्डगोळी इथे आलेली होती.
िळणा िळणािरूि ...शेताच्या बाांधािरूि .....आजबू ाजचू े घाट दऱ्या
मागे िारत ही स्िारी आता िािल्याच्या पार्ड्यािर िशी बशी येऊि
पोहोचली. ‘गणपत िािळे ’ हा नतथला खोत. आल्या आल्या ओिरीतच
या दोघाच
ां ी िििू निचार पिू िरुु झाली, “िाय पाव्हि िुठच म्हणायचे
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तम्ु ही ?” त्यािर धाांदरट तात्या लगेच उत्तरला , “आम्ही व्हय , आि
नशिगाि ओलार्डां ल नि, खालच्या अगां ाि िरळ गेल नि, िख्या पाटलाच
िािर आनण त्याच्या उजव्या अांगाला जो पार्डा लागतयु ा िव्ह िा तोच
आमचा ‘महादेिाचा पार्डा’....” तो अजिू पढु िाही बोलणार तोच
िािल्यािे त्याला मधेच अर्डित पढु चा प्रश् िे ला. “मांग आता निती नदि
हायेती? िाही म्हणजे िाही यागळी िोय िरता येईल तमु च्यािाठी िाय िा
?” नमश्िील हित िािल्या आपला एि िटाक्ष खांर्डू िर्डे टाितो. परांतु
खांर्डूला िाहीही देणघेण ििल्याि तो इिर्डे नतिर्डे पाहत गणु गणु त नतथिू
पढु े पायिाटेिे जाऊ लागला. त्याच्या पाठमोऱ्या आिृतीिर्डे बघत
मिातल्या मिात िािल्या खोत बोलला ‘हे बेळण िाही आपल्या पांगतीच
नदििा गर्ड्या ...’
अस्ताला जाणारा ियू क खपू च मिोहारि नदित होता. आजबू ाजल
ू ा
िािल्यािे लागिर्ड िे लेली आांदयाची झार्डे, पेरूची बाग, शेिांती आनण
मोगऱ्याची झार्डे, त्यामळ
ु े तर नििगकिौंदयाकत आणखीिच भर पर्डली होती.
खांर्डू नतथलां एिुण एि दृश्य जणू आििु लेल्या िजरे िे नटपत होता.
मोगऱ्याच्या त्या िगु ांधािे तर िातािरणात पररमळ दरिळला होता. आता
खांर्डू इथल्या िातािरणात परु ता रुळला होता. इिर्डे तात्याच्या र्डोक्यात
िाहीतरी िेगळच नशजत होत. आलोय पार्ड्यािर तर एिदा मोहाची
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नपऊिच पाहू..... अशा या ि त्या प्रिारचे निचार त्याच्या मिात थैमाि घालू
लागले. तेिढ्यात िािल्या नतथे आला त्याला पाहूि बोलला, “िाय
पाव्हि येणार िा? चाललयु ा मोगरा तोर्डायला येणार िा ?” त्यािर
गालातल्या गालात हित तात्या नमशीला ताि देत बोलला, “बाईिी
बोलािलेलां नदितांय .....िाय म्हणजे हा बी शौि हाय तर .....” त्यािर
िािल्या तात्िाळ उत्तरला, “िाय ओ िाय ......लगीि झालय आमच
आनण तो तिला शौि िाय बर ....हे मोगऱ्याचे र्ुल घेऊि म्या गजरा
बिितयु ा आनण िांतर ते िमदे पार्ड्यािर इितोया” हे ऐिूि तात्या जागीच
गार पर्डला. पढु े त्यािे िािल्याला जाण्याचा इशारा िे ला त्यािर िािल्यािे
मािेिच होिार िळिला. तोच दरू
ु ि त्याला खांर्डू येतािा नदिला,
पायातल्या चपला हातात घेतलेल्या आनण र्डोक्याच उपरण मािेभोिती
गांर्डु ाळूि हलक्या पािलािे गणु गणु त त्याच्या नदशेिे येत होता. “आर अिा
िाय पाहतयु ा? भतू पाहल्यागत...त्या परीि माले भि
ू लागलीया तिा खोत
ले जाऊि ईचार .....पोटापाण्याच िाय म्हूि...” त्यािर तात्या िांथपणे
बोलला, ”आता आलािा हर्डिूि िमदा पार्डा...िुठ िाय हाय .....िुठ
िाय िाय ....िमद पाहूि आता आलािा व्ह्यय रां....आता खोत येईस्तोिर
गपगमु ाि थाांब....” हे त्याचे बोलणे ऐिूि खांर्डू पाराच्या नदशेिे निघिू गेला.
हातातल्या चपला जनमिीिर ठे िल्या, आता त्याच उश्याला घेऊि नतथेच
झोपी गेला अि थोर्ड्याच िेळात घोरायला िद्ध
ु ा लागला. हे पानहल्यािर
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तात्या िद्ध
ु ा झोपण्याचा प्रयत्ि िरू लागला परांतु त्याच्यािे ते िाही शक्य
होईिा, अथाकत हे ििे शक्य होईल म्हणा िारण तात्याला गार्ड्याच्ां या
आिाजानशिाय झोप लागण िे िळ अशक्य आहे. त्याचां ा दोघाचां ा हा
प्रिाि इथ थाांबला िव्हता. थोर्ड्याच िेळात ही दोघे जेिण आटोपिू पढु ील
प्रिािािाठी रिािा झाली. त्याांिा नतथिू पढु े दमििार्डीच्या खोतािर्डे
देखील जायचे होते. िाटेत लागणारी िागीणची घाटी अनतशय भयािि
मािली जात अिे. अगदी िागाच्या चालीप्रमाणे िागमोर्डी िळणाची घाट
दोि उांच पिकताांिा भेदिू जात होती. झार्डी झर्डु पे इतिी घिदाट नि भर
दपु ारच्या िेळी िद्ध
ु ा नतथे ऊि नदित ििे. िाटा – निररक शातां ता , िुठूि
तरी हलिे च िािािर येणारा पाण्याच्या झळ
ु ूिीचा आिाज आनण जांगली
श्वापदाांच्या अिण्याची चाहूल नतथली गांभीरता अनधि तीव्रतेिे स्पष्ट िरीत
होते. ती िानगणीची घाटी नदििा एिढी भीषण नदिे , रात्री नतिर्डूि जाण्याच
धार्डि आजिर तरी िुणी िे ल्याच ऐिल िव्हत.ां आजच्या आज
िािल्याच्या पार्ड्यािरच लािूर्ड तोर्डी आटोपिू त्याांिा दमििार्डीि
जाियाचे होते. प्रिांगाची भीषणता लक्षात घेऊि दोघे लगबगीिे िामाला
लागले. रात्री त्यािां ा िागीणची घाटी ओलार्डां ायची िव्हती त्यामळ
ु े पाचच्या
आत आटोपण्याचा ते जीिाच्या आिाांतािे प्रयत्ि िरू लागले. शेिटी िाम
आटोपलां आनण त्याांचा नहशोब घेऊि ते चालते झाले. िािल्यािे मोठ्या
प्रेमािे तात्याला मोहाची एि बाटली देऊ िे ली. तात्याला मोह िाही
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आिरला गेला िाही. खांर्डूच्या ििळत दोि तीि घोट घेऊि स्िारी निघाली.
दोघाच्ां या मिाची परु ती घालमेल िरुु झाली. िानगणीची घाटी ओलार्डां ायची
म्हणजे एि नदव्यच होत. िोणीही िोणाशी बोलायला तयार िव्हत त्याच्ां या
गार्डीिे आता घाटात प्रिेश िे ला होता. मघाच्या दोि घोट मद्याचा अांमल
आता तात्यािर नदिू लागला होता. ििाबिा गार्डीचा आनण स्ितःचा तोल
िाभां ाळत तो इतरत्र पाहण्यािाठी धर्डपर्डत होता. परांतु त्याचे र्डोळे पणू कपणे
िशेच्या आहारी गेले होते. त्याच्या र्डोळ्यािमोर अांधार दाटला पढु े दोघाांिा
िाही िमजण्याआधीच गार्डीचा तोल जाऊि ते िानगणीच्या घाटीत
गतप्राण झाले. पढु े िाहीही पाहण्यािाठी ते दोघे उरले िव्हते त्याचां ा हा
प्रिाि आज इथे अिा िांपला होता. मद्याच्या िशेिे आज याांची प्रिािाची
िशा ही अशा प्रिारे िांपिली.
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अांतरां गी
जिी रिं गार्ध्ये व्हार्ी सर हर्सळ स्वच्छिं द भार्नािं ची
अिी िी गोष्ट आिे त्या अर्हलया कलाकारािं ची
धाटणी असेल जरा र्ेगळी िरीिी त्याचे कोणाला काय
अिा त्या कलाकारास नुसिेच अिंिरिं गी म्हणार्े काय
जसे अिंिकरणािून उर्टार्ा रिं ग त्या इिं द्रधनुचा
िसाच िरल भार्नािं र्र लगार् त्या स्वभार् गुणािं चा
कधी जगण्याचा र्र्व ठे र्िा सर्स्तािं पुढे
जगण्याचा सूर करार्ा िे च सािं गणे आिे खरे
सुिंदर हर्चारािं च्या र्नाचा आिे िो हििं दोळा
अनेक रिं गाि न्हाउनी एकच रिं ग िो र्ाझा र्ेगळा
र्नाच्या गाभाऱ्याला हदसार्े स्वप्न हनिळ हनळे
असेच अिरिं गी िे व्यखक्तर्त्व र्ेगळे र्ेगळे
- निनकता गांगुर्डे
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