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१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते
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असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे
आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.
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१. दीपज्योती नमोस्तुते

अांधाराचे भय सजीर्ाांना म्िवजे मनुष्याला र् प्राण्याांनािी र्ाटते . ऋतू
चक्रानुसार, नेिमी दर र्षावच्या, अहिन महिन्यापासून, ददर्स अहधक लिान
झाल्याने, लर्कर सूयावस्त िोऊन, रात्र अांधारी िोऊ लागते. त्यामुळे अहिन
महिन्याच्या शुक्ल पिात येवाऱ्या, कोजाहगरी पौर्णवमेला आपव रात्री जागर्तो.
य़ा अांधारी महिन्यातील र् कार्णतक मासातील रात्री, दीपदानाची सुरर्ात करतो,
म्िवजे रोज ददर्ा लार्ण्याचा नेम करतो. दहिवायनात शरद ऋतूतील, अांधारार्र
प्रकाशाची मात साजरी करवारी ददर्ाळी, मानर्ाचा लाडका सव सुद्धा या अहिन
महिन्यातच येतो. अांधारार्र, रस्त्याांर्र, मांददराांमध्ये, दीपमाळाांत, गोपुराांर्र,
घराबािेरील र्ाटेत, पाऊलर्ाटाांर्र, िमरस्त्याांर्र प्रकाशाचा ठसा उमटर्ण्याचा
प्रयत्न के ला जातो. कृ ष्व हर्र्रार्र प्रकाशाचा ठसा, उमटर्ण्याचा प्रयत्न के ला
जातो. अांधाराचा सांबांध मृत्यूशी असतो, तर दीपाचा जीर्नाशी असतो.
रात्री अांगवात, आकाशदीप लार्ून दूरर्र प्रकाशाचा सांदेश ददला जातो.
दूरर्रून येवाऱ्या यात्रेकरूांच्या नजरे ला, येथे र्स्ती आिे, असा सांदश
े िा ददर्ा देत
असतो. शत्रूला, जांगली जनार्राांना, सापाांना दूर रािण्यासाठी, िा दीप उपयोगी
पडतो. कीटक, जांगली जनार्रे , सरपटवारे प्रावी याांची चाहूल, मानर्ाला
जावर्ार्ी र् या प्राण्याांपासून रिव करण्याचे कामी, िा आकाशदीप ककर्ा अांगव
ददर्ा, पवती, छोटा ददर्ा उपयोगी पडतो.

या ददव्याची राांग, दीपाांची आर्ली म्िवजे ती ददर्ाळी िोय. तेजाचे पूजन.
के र्ळ कु लाचार परां परा म्िवून आपव या ददर्ाळीच्या सवाकडे न बघता,
अांधारार्रील प्रकाशाची मात असा अथव या सवात आिे.
"दीपज्योती नमोस्तुते"
अशा प्रकारे रोज सांध्याकाळी दीप प्रज्र्लन करायची पद्धती हिदू धमावत
आिे. या शुभ पद्धतीचा अहधक ठळक भाग, असा सव म्िवजे ददर्ाळी िोय.
शुभ कायावच्या र्ेळी सुद्धा, त्या पूजनाची सुरर्ात आपव दीप प्रज्र्लनाने
करतो. अांधारात ज्या गोष्टी आपल्या जर्ळ असतात, त्या आपल्याला ददसत नािी.
त्यामुळे आपव भयभीत िोतो. मात्र प्रकाश पडला, ऊजेड ददसला, दक सर्व
पररहस्थतीचे ज्ञान िोते र् मावूस त्या दफकट अांधुक ज्योतीमध्येिी र्ाट शोधू
लागतो. त्याला आशा र्ाटते. ददर्ा िा पररसर जसा उजळर्तो, तशी मनाची
मरगळ दूर करून, मनाची आशा उजळर्तो, आशा प्रदान करतो. उदा. सूयव र्
चांद्रण ाला आपव मोठे दीप मानतो. 1833 मध्ये गॅस बत्तीचे ददर्े आले. 1844 ला
के रोसीनचे ददर्े र् 1911 मध्ये हर्जेचे ददर्े आले. थांडीच्या मोसमातील, उत्सर्ी
अहिन महिना िा धार्णमक, साांस्कृ हतक र् भौहतक सांदेश देतो.
"तमसो मा ज्योहतगवमय" असे म्िवत, ददव्याांचा लिलिाट करीत येवारी
ददर्ाळी हि त्या ऋतूला सुसांगत असेच हर्धी सुचर्ते. पूर्वजाांनी पारां पररक पद्धतीने
रचलेल्या, या दीप पूजनाचे मित्र्, िे त्या अांधाऱ्या रात्रीत जास्त लिात येते. िूप
दुुःिात छोटीशी आशािी सुिार्ते. पूर्ीच्या काळी, र्ीज, हर्जेर्र चालवारी, सेलने
प्रकाश देवारी उपकरवे, हर्जेरी असे प्रकार नव्िते. त्या काळी ददव्याांचे मित्र्

अांधाऱ्या रात्री अहधक र्ाटत असे. हर्द्यार्थयाांना अध्ययनासाठी, गृहिवींना
स्र्यांपाकासाठी, र् गृिस्थाांना देर् पूजन र् दैनांददन कायावसाठी दीपाची सोबत,
आर्श्यकच असे. त्या दीप मिोत्सर्ाचे स्मरव म्िवून, आपव आजिी हि ददर्ाळी
साजरी करतो.
ददर्ाळीत, मातीच्या पवतीत र्ात पेटर्ून, ददर्ा लार्ून आपव त्या पवत्या,
घडर्वाऱ्या कुां भाराला सुद्धा पोट भरायला मदत करतो. नर्ा पाट िरे दी करून,
त्या सुताराला आर्णथक चालनर्ाढीत िातभार लार्तो. सर्व बलुतेदार र् सर्व
स्तरार्रील समाजघटकाांना ददर्ाळीत, सव उत्सर्ात सामार्ून घेण्यासाठी,
पूर्वजाांनी हर्चारपूर्वक रचलेले िे कु लाचार आिेत. ददर्ाळी िा समूिाचा सामाहजक
सव आिे. ददर्ा लार्ण्याचा दुसरा अथव, नाते सांबांध जोडवे िा सुद्धा िोतो. असे
आपली सांस्कृ ती साांगते. जीर्नाचे मयूरपांि त्यानेच बिरतात
ज्योत से ज्योत जलाते चलो
प्रेम दक गांगा बिाते चलो
रािमें आये जो दीन दुिी
सबको गलेसे लगाते चलो
मानर् जसा, शेतात उभ्या असलेल्या बुजगार्ण्याकडे, पाितो, तसे धार्णमक
हर्धींकडे न पािता त्याांचा अथव आपव जावून घेऊ या. या ददर्ाळीच्या दीपाांच्या
मित्र्ामुळेच आपव म्िवूया
दीपज्योती नमोस्तुते
तेजाला मी पूहजते.

२. माघाची थांडी

माघी गवपती उत्सर्ातून घरी परतताना, मातीचा ओला र्ास जावर्ू
लागला. जी गर्ताची पाती सकाळी सकाळी ओल्या दर्ात न्िाऊन सजली िोती,
ती सांध्याकाळी सुद्धा टर्टर्ीत िोती. एरर्ी पाांढरे मळकट र्ाटवारे , बगळे
पाांढरे शुभ्र र्ाटत िोते. धुक्याचा दफकटसा, अधवपारदशी पडदा असताना, तो कापत
सकाळी कामार्र जार्े लागते आहव भर सांध्याकाळी, सिा र्ाजताच ऊन नकळतच
घराच्या छताांर्र, झाडाांच्या शेंड्ाांर्र रें गाळते, तेव्िा अगदी िुशाल समजार्े थांडी
आली. आपल्या बरोबर शेकोटीचा आनांद घेऊन, धुक्याची शाल पाांघरून,
फळाफु लाांची टोपली भरून घेऊन आली. रां गीबेरांगी आकाशाची दुलई, िाांद्यार्र
घेऊन आली. िाऊांची लयलूट सोबत घेऊन आली. थांडी आर्डवाऱ्या मुांबईकराांना
तसे स्र्ेटर र् शालीचे र्ार्डेच असते. उत्तर भारतीय प्रदेशात स्र्ेटरची र् शालींची
जशी िास रे लचेल असते, तशी मुांबईत कधीच नसते. डेिराडू न, आग्रा, ददल्ली इथे
जशा हस्त्रया, अगदी हसनेमा बघता बघता स्र्ेटर हर्वतात र् भराभर स्र्ेटर हर्वून
आपल्या लाडक्या व्यक्तीच्या शरीरार्र चढर्तात, तसे मुब
ां ईत शक्यच नसते. अगदी
पूवव जीर्नकाळात एक स्र्ेटर बनर्ला तरी चालतो. अशीिी तो स्र्ेटर कपाटाचीच
धन िोवार असतो. गरम कपड्ाांसाठी जरी नािी, तरी थांडीच्या िास हर्हशष्ट
धुांदीसाठी तरी थांडी सर्ावनाच िूप आर्डते. हशर्ाय दुर्णमळ गोष्टींचे आकषवव
मानर्ाला असतेच.

शरीराला उब आर्श्यक असताना थांडीचे र् थांड िर्ेच्या स्थळाांचे िळर्ेसे
एर्ढे आकषवव मावसाला का असते, ते समजत नािी. गरम प्रदेशातल्या आपल्या
देशर्ाहसयाांना थांड िर्ेचे प्रदेश आर्डतात. तर परदेशी नागररक, गरम िर्ा र्
भरपूर सूयवप्रकाशासाठी आपल्या भारत देशात येतात. तरीिी थांडी मात्र सर्ावनाच
िर्ीिर्ीशी असते. हसनेमातील थांडीबद्दल काय बोलायचे? फक्त बघत रािायचे. जो
हिरो त्यात फुां कर मारतो, ती मारून िास सोडला दक ददसवारा पाांढरा धूर बघून
आपवच िुश िोतो. बफावच्छाददत हशिरे पाहून र् लाांब लाांब, जनार्राांचे, फरचे
के साळ कोट घालून, बफावसाठी चालण्यासाठीची ऊपकरवे, र्ापरले जावारे बूट
घालवारे ते हिरो आहव हिरॉईन पाहून बालपवापासून ते आजपयांत प्रत्येक
थांडीतील, दर्ाने हभजलेल्या आठर्वी नजरे समोरून दफरतात. कानाला मफलर
बाांधून ककर्ा माकडटोपी घालून प्रत्येकजव सारिेच ददसते, पव त्या आर्ाजार्रून
ओळिलेल्या व्यक्ती र् ती थांडीची र्ेळ आठ्र्तेच थांडीला एक र्ास असतो.
गर्तीचिाचा, शेकोटीचा, उदा. धुपाचा आहव ताज्या भाकरीचा सुद्धा
थांडी, िा ऋतू प्रेमीजनाांचा असतो, मिाहशर्रात्र, शांकर पूजेचा असतो.
कोर्ळ्या आठर्वींचा थांडीचा ऋतु स्मरव रां जकच असतो.
पार्साळा िा तसा मेघदूत मुऴे प्रेमासाठी प्रहसद्ध असलेला ऋतू असला,
तरीिी थांडीर्र जेर्ढी गावी हलिीली गेली, तेर्ढी पार्सार्र सुद्धा हलहिली गेली
नािीत. थांडीत बहुतेकदा हर्रि व्याकु ळता असते. हनसगव रम्यतेचा सािात्कार
असतो. सवासुदीचे र् सुगीचे कु तूिलाचे र्ातार्रव असते. थांडीत जागरव
करायच्या रात्री र् सिलीचे ददर्स असतात. फारशी दगदग, तडतड न करता,
सकाळी उहशरा पयांत हबछान्यात लोळायचे फु रसतच ददर्स, असेच थांडीचे र्ववन

करता येईल. बदल िा हनसगावचा हनयमच असतो. हनसगव कू स पालटतो. ऋतू
बदलत राितात. ककबहुना काळ पुढे जातो िेच िे ऋतू साांगतात. थांडीचे पाऊल,
कालच, मला त्या डोंगर आडच्या झाडािाली, ओल्या दर्ार्र, ददसले. कोर्ळे ऊन
पुढच्या ऋतूचे सांदश
े देऊ लागले. चला थांडीचे स्र्ागत करू या

जाडो दक नमव धूप और
पूर्ावईया चले,
थांडी सफे द चादरों से लेटे बफव पर
बैठे रािे तसर्ुरे जाना दकये हुए
ददल धुांडता िै दफर र्िी
फु रसत के रात ददन

लो, जाडे का मौसम आ गया
माघाची थांडी माघाची.

३. सिजच

आजोबा सिजच एकदा ‘आपव र्ृद्धाश्रम काढू या’, असे म्िवाले. भार्ी
र्ृद्धाश्रमात, आपल्या ऊत्तरायवातील घरासाठी या घरात बदल करुन कशी रचना
िर्ी, काय िर्े, याची पूवव कल्पना त्याांच्या डोक्यात पक्की रुजली िोती. िॉल च्या
पुढच्या दाराला सताड उघडू न त्या िॉलचेच स्टेज करून लिान मुलाांचे कायवक्रम
हतथे व्िार्े िे त्याांनी ठरर्ले िोते. काळ्या कातळाचे तुळशी र्ृांदार्न त्याांनी आवले.
गच्चीला एक चार फु टी हभत, पॅराहपट र्ॉल करून, फक्त एक आराम िुची गच्चीत
ठे र्ून ते सूयोदय बघत. कािीिी करण्याचे कारव ते देत. "सिजच"
पूर्व ददशेला उगर्तो तो रार्
त्याचे सूयवदर्
े नार्
सांध्याकाळी पहिमेला र् रात्री चाांदण्या बघत ते आजोबा हतथेच बसत असत.
अगदी शेर्टचे कािी ददर्स, त्याांना आजारपवामुऴे, घरातच पडू न रािार्े लागले,
मात्र त्या र्ेळीिी, नक्कीच ते मनानी कु ठे कु ठे दफरून येत असतील. बुद्धीचा िुराक
म्िवजे र्ाचन र् मनाचा िुराक म्िवजे गप्पा असे ते म्िवत असत. दोन्िी टाईमपास
त्याांना िूप आर्डत िोते. हनसगवरुपे त्याांना फार आर्डत असत. सर्व कािी अकारव
सिजच करायचे असे ते म्िवत. र्ृद्धापकाळाने झोप येत नािी म्िवून पिाटे , िुडबुड
करून इतराांची झोप मोड करवारे र्ृद्ध आपव पाितो. ते र्ृध्द, स्र्तुःर्र हचडू न
मला म्िाताऱ्याला झोप येत नािी म्िवून उठतात. म्िवून करर्दतात. पव दादा

िूप सकारात्मक िोते. अगदी ते बोलू शकत नव्िते, तेव्िािी त्याांचा अहस्तत्र्ाने ती
िोली गजबजलेलीच र्ाटे.
दादाांना र्ेगर्ेगळी र्चने तोंडपाठ येत असत. ते िड्ा आर्ाजात ओव्या,
भजन म्िवत
कोवाचे िे घर, िा देि कोवाचा
आत्माराम त्याचा तोच जावो
पिी अजगर न कररती सांहचत
तयासी अनांत प्रीहतपाळी
पाऊस पडण्या बद्दलिी र्चने बोलताना त्याांचे डोळे चमकू न उठत असत.
पडल्या तर मघा
नािीतर ढगाांकडे बघा,
आजोबा िे र्ृद्धाश्रमाचे सांस्थापक, र्ृद्धाश्रमातील िे माझे हमत्र बनले. ते
म्िवत,
पडतील स्र्ाती तर हपकतील माहवक मोती
मोकळी स्र्ाती तर कापूस हमळे ना र्ाती.
पत्नीच्या मृत्यू नांतर ते साांगत.
मी येतो साांभाळा,
मुन्नूच्या आई तुम्िी पुढे पळाला.

अांधाऱ्या र्ाड्ातील सांपली यात्रा
भरल्या घराचा उडाला पत्रा.
"अमरपट्टा घेऊन कोवीिी आलेले नसते. प्रत्येकजवालाच कधीतरी जायचेच
असते. मीिी कधीतरी जावार" दादा म्िवत असत.
अनाथ कौन िै यिा.
हत्रलोकनाथ साथ िै
कसे असार्े सांसारी
ऊठू न जाता येईल झटकरी
असे असार्े सांसारी
आज कऴले की दादा र्ृध्दाश्रमातून देर्ाश्रमात गेले आिेत.
सिजच
दादाांच्या िोहलत आता धुके, धुके
आजोबाांर्ाचून िे घर मुके, मुके. असे आजोबा प्रत्येक घरी िोते. आज घरे
मुकी झाली आिेत.

४. मधुर दांश

एिादा दांश मधुर असतो. र्ेदना असते, पव िर्ीशी असते. जगरिाटीच्या,
रुजलेल्या, मळलेल्या र्ाटेर्रून चालताना, मावसाला एिादा मधुर दांश सतार्ू
लागतो. कािीतरी र्ेगळे करार्े, असे र्ाटते. पव नक्की काय करार्े िे कळत नािी.
त्या र्ेगळे कािी तरी करण्यासाठी स्फू ती िर्े, प्रेरवा िर्ी. र्हिर्ाट र्ेगळी असते,
हतच्यार्र यश हमळाले तर पाठीर्र थाप देवारी स्तुतीिी िर्ी. तर रस्ता
चुकल्यार्र आत्मपरीिव करून सुधारवा करीत असताना, गुरुमाया करवारे ,
आहशर्ावद देवारे , िातिी िर्े, असे र्ाटते. पव र्ेगळे स्र्प्न नजरे समोर ददसू लागते.
िे नर्े स्र्प्न मधुर असते. दांश सुद्धा करते. ज्या गृिीतकाने, ज्या िेतूने एिादी
नर्ी गोष्ट सुरु के ली ते गहवत चुकले, की नर्ीन हर्चाराने त्या प्रश्नाचे उत्तर
कलाकार शोधतो. कलाकाराने कलेची आराधना करताांना, त्रयस्थपवे प्रश्नाचा िल
करार्ा. मधुर स्र्प्नाचा दांश सोसार्ा. प्रत्येकच गोष्ट पैसा िर्ा म्िवून करू नये. तर
कािीतरी समाज कल्यावाचािी िेतू असार्ा. प्रायव्िसी िर्ी म्िवून आपव
समाजातील कािी गोष्टी लपर्तो. उदा. स्त्री भ्रूवित्या. हुांड्ासाथी िोवारा छऴ,
व्यहभचार, बलात्कार, ईत्यादद
पव राईट टू हलव्ि, इज मोअर इम्पॉटवन्ट, दॅन राईट तो प्रायव्िसी

दांशाने घायाळ व्यहक्तने, कार्थयाकू ट करून आजर्र जे चुकले, त्याचे
अनॅहलहसस करण्यात, अहधक र्ेळ न घालर्ता, उपाय शोधार्ा. नर्ीन र्ाटेर्र
एिाद्या िवी एकदम टेन्स र्ाटते, एक नात्याांचा मधुरदांश, घायाळ करू लागतो र्
आपव नव्या र्ाटेर्र र्ाटचाल करण्याची धडपड करतो. मला रोज र्तवमानपत्रातील
बातम्या र्ाचून र्ाटले मानहसक आरोग्याबद्दल काम करार्े. माझ्या बघण्यात अनेक
र्ेगळी मावसे आली जी ऐशआराम सोडू न सामाहजक बाांहधलकी जपू लागली. उदा.
मूकबहधराांची शाळा चालर्वे. र्ृद्धाश्रमात सेर्ा करवे. आजारी व्यक्तींना नाश्ता
देवे.
श्रीमांती येताच, फक्त सुटीच्या ददर्शी मॉल मध्ये जावे, हपझा िावे. हसनेमा
थ्रीडी बघवे, पयवटन करवे म्िवजे इलायट रीच िोवे नव्िे. आज सुसांकृत िोवे
अहधक आर्श्यक, मोठ्या गरजेचे आिे. िे ज्यार्ेळी मावसाला कळते. तेव्िा त्याला
आपल्या सुिर्स्तू जीर्नाची, हनरथवकता, िेतू िीनता चार्ू लागते. थोडी हस्थर
स्थार्र नजरे समोर ददसत असतानाच, समाजभान जागृत िोते. जागृतीनांतर जरी
ठरर्ले तरी या नव्या र्ाटेर्र चालवे सोपे नसते, काटेच काटे असतात. पव
समाजसेर्ा करण्याचा आनांद असतो. तोच मधुर दांश असतो.
जगण्याची गम्मत येते मनुः पूर्वक.
ओंजळभर स्नेििी करतो जीर्नाचे साथवक
के ली जशी जमली तशी हि कटकट
सांस्काराचा जन्म र्सा पाडला पार थेट.

तुम्िीच ठरर्ा र्ाकु डा दक नेट.
असे मनात म्िवत, व्यक्ती मावुसकी या धमावचा हर्चार करू लागतो. नोकरी
धांदा सोडू न कािी करायचे, म्िटले दक घराचे म्िवतात, "सुि चार्तेय तुला,
र्ेडेपवा करू नकोस. कु वालािी आजतागायत समाज बदलवे जमलेले नािी. ” मग
आपव पाय मागे घेतो. टीव्िी बघत र्ेळ घालर्तो. तरीिी एका अपांगाच्या
सांस्थेसाठी कायव करायचे मी ठरर्ले. एका पररहचता बरोबर मी त्या शाळे त गेल.े
त्या हर्द्यार्थयाांशी बोलले. सर्वजव िूपच सकारात्मक हर्चारसरवीचे िोते, पव
कािी जव समाजाचे अनुभर् घेर्ून हनराश िोत िोते.
पैसा नसेल तर मावूस दुुःिी िोतो. पव पैसे असवे हि सुिाची िात्री नसते.
मानर्ाने समाजसेर्ेची झालर म्िवूनच लार्ून घ्यार्ी. र्रकरवी आनांदी र्ाटवाऱ्या
व्यक्तींच्या मनात सुद्धा, िूप र्ेदना दडलेल्या असतात. हनराशा दाटलेली असते.
हिन्न मनस्कतेचा आजार आनांदी ददसवार्या अशा हतला असू शकतो. ददसते तसे
नसतेच. िूप आकषवक बोराच्या आत, घाव अळी असते. एिाद्या बोराच्या आतली
कीड ओळिू देिील येत नसते. त्यामुळे मनाच्या तटबांदीर्र, अहधक काम के ले
जायला िर्े. हनराशा(हडप्रेशन) दूर करण्यासाठी प्रयत्न करार्ा. ‘एहलस इन द र्ांडर
लँड’ मध्ये जसा एहलस ला एक ससा ददसतो. तशी मला जळी स्थळी ती सांस्था ददसू
लागली.
"उद्यमां सािसां धैयव बुद्धी"
शक्ती, पराक्रम षड्गुव इहत

यत्र र्तवते तत्र देर्ो सिायता"

अशा प्रकारे र्ेगळ्या हर्चाराांनी भरलेल्या व्यक्ती कडे बघून, कािीतरी करार्े
हि तीव्र इच्छा झाली.
आमच्या हपढीपेिाहि, या पुढच्या हपढीतील लोक अहधक हुशार बुहद्धमान
आिेत. नांतर एका अांध मुलींच्या शाळे त भेट द्यायची सांधी हमळाली. त्या भेटी
दरम्यान एक लिान मुलगी पुढे आली र् म्िवाली
"मॅडम माांजरीने माहगतला, माझ्या कडे मोत्याचा महविार"
हपनाकीयो सारिा बाहुला हतच्या िातात िोता. तो हतने बनर्ला िोता.
हतच्या डोळ्याचे ऑपरे शन के ले तर ती 40% तरी बघू शकवार िोती, त्या दृष्टीने
त्या सांस्थेचे प्रयत्न चालू िोते. मी हतला मदत करून पहिले, हचत्रपट मोबाईल, गेम
टीव्िी अशाांर्र बेगडी र्िव लार्लेल्या सुिाांनी आनांद हमळतो. पव तो तत्कालीनच
असतो. अांतमवनातून येवार आनांद, मावुसकीचा धमव पाळू न हमळतो. यश येतेच
असेिी नािी. हशर्ाय श्रेय हमळते असेिी नािी. पव आनांद मात्र हमळतो. कतवव्य पार
पडल्याचा भार् येतो. चांगळर्ादाचा व्िायरस पसरत असताना, आपव हनदान
पररसर स्र्च्छतेचा र्सा जरूर घेऊ शकतो. ‘आपव एकटे काय करवार?’ असे म्िवू
नका. सुरर्ात तर करा.
समाजातील कािी रूढ कल्पना बदलवे, अर्घड आिे पव अशक्य नािी. उदा.
मुलगी एक देना बँक आिे र् मुलगा हि लेना बँक आिे. उदा. मुलगा प्रत्येकालाच

िर्ा असतो. आजारी रुग्वाची सेर्ा करायला नकोसे र्ाटते, नार्ड हनमावव िोते.
स्र्च्छता करवे आर्श्यक असते, पव ते दुसर्याने करार्ेसे र्ाटते. थोडासा हचडका
मावूस, र्ेडाच ठरर्ला जातो, पव त्याचे मनात कािीतरी ऊकऴत असते.
भोर्तालच्या अनेक घोटाळ्याांची र् हर्हचत्र व्यर्िाराांची मन िचते. परदेशी जार्ेसे
र्ाटते. परां तु "कुां भारासारिा गुरु नािी जगामध्ये" म्िवतात, तसे मातीतूनच,
आपल्याला पररवाम साधत, काम करार्े लागते. ते करूया. उदा. गरीब मुलाांना
मोफत हशकर्वे, शाळाांमध्ये मूल्यहशिव, समुपदेशन देवे, हि कामे या र्ेळी
कराहर्शी र्ाटतात, ती करार्ी. घर- सांसार बघत बघत, मावूस र्यस्कर िोतो.
प्रगल्भता येते, तो पयांत शरीर साथ देत नािी. त्यामुळे कु ठे समाजसेर्ेच्या कॅ म्पला
जायला सुद्धा उमेद, शक्ती उरत नािी.
ज्याचे ऐहिक ना धड
तो परि कु ठे ल कड?
ज्याचे सुकृत नािी तो परमाथावकडे र्ळू च शकत नािी. समाजकायव करू शकत
नािी.
बैसोहन करा एकहचत्त. हर्चार करा, परमाथावचा"
यात देर्ाचा जप करवे अपेहित नसून, अभार्ाचे जीर्न जगवायाांना,
मदतीचा िात देवे, िा अथव अध्याहृत आिे. मनात हर्चाराांच्या प्रस्थाहपत र्ास्तू
मध्ये "दत्त पूजेचे स्र्र गुांजू दे" र्ास्तू बदलायची, फोडायची गरज नािी. मनातील
दगड फोडा. जो हर्षय नको म्िवून त्रास िोतो, त्या कठीव प्रश्ना पासून पळू न

जार्ून चालत नसते. प्रश्नाशी दोन िात करार्े लागतात. ते करा. आपल्या
परमेिराशी, आपला सूर लागू दे. म्िवजे आजूबाजूला त्या भहक्तरूपाची हिरर्ी
गदी िोईल. दैर्ी हनसगावचा, आनांदरूपी नैर्ेद्य समोर येईल. मनात, कृ ष्वाच्या
बासुरीचा स्र्र, हिरर्ा अांकुर िोऊन उगर्ेल. मानर्तेचे मयावददत अर्काश म्िवजे
बेलपान िोय. तीन पाने म्िवजे, बालपव तरुवपव र् र्ाधवक्य. असा तीन
अर्स्थाांमधून जगवे, म्िवजे जीर्न िोय. मन चांचल िोते. अध्यात्म सोपे नसते. पव
समाजसेर्ेची थोडीशी आर्ड लार्ून घ्यार्ी. फार कािी करवे झाले नािी तर
हनदान र्ाईटाची साथ न देवे, पररसर स्र्च्छ ठे र्वे र् झाडे लार्वे, झाडे जगर्वे, िे
छोटेसेच काम करार्े. ज्याचा उपयोग पयावर्रव सांरिवासाठी िोईल, िे नर्े हर्चार
रुजर्वे सोप्पे नसते. पव सुरुर्ात स्र्तुः पासून करायला िर्ी. जागरूक सजग
नागररक बनलात दक नर्ा प्रकाश ददसेल.
तू माझ्या एकाांताचा प्रकाश
तू माझ्या आयुष्याची पिाट,
मानर्ात आिे. परमेिराचा अांश,
र्िव लार्लेल्या बाहुल्या देती मधुर दांश
पररहस्थती बदलवे शक्य नािी, तर मनहस्थती बदला.

५. मरवात िरोिर जगार्े.
नर्जन्माची सुरुर्ात करु या, या शीषवकाचा, लोकसत्तात एक लेि र्ाचला
‘स्मशान नव्िे. रसरसते चैतन्य स्थळ’ िा लेि र्ेगळा र्ाटला. साधारवतुः
स्मशान म्िवजे अशुभ, हतथे भुतेिेते असतात. असा गैरसमज प्रचहलत असतो. तो
गैरसमज र् अांधश्रद्धा दूर करण्याच्या दृष्टीने, स्मशान सुशोहभत करवे र् तेथे सभा,
दकरकोळ सिली र् साांस्कृ हतक कायवक्रम चचाव ठे र्वे उपयुक्त ठरे ल. िूप र्षाांपूर्ी
"मरार्े कोल्िापुरी" िा लेि र्ाचला िोता. कोल्िापूरचे स्मशान सुशोहभत
असल्यामुळे, असा लेि हलिीण्यात आला िोता. या छान अशा स्मशानाांमुऴे,
स्मशान र्ैराग्यहि हतथे येत नसे.
पोरबांदर येथील एका स्मशानाला सर्ोत्तम स्मशान असे बहिस हमळाले आिे.
मुांबईतील स्मशान सुशोहभत के ल्यास, तेथे र्ेगर्ेगळी झाडे लार्ल्यास, त्या
त्या हर्भागातील स्मशान एक हिरर्े, साांस्कृ हतक कें द्रण  बनू शकते. व्याख्यानमालाांना,
सभाांना, एक उघडे व्यासपीठ हमळू शकते. गुजराथच्या पोरबांदर येथील ज्या एका
स्मशानाचा उल्लेि, जगातील सर्ोकृ ष्ट स्मशान असा के ला आिे, हतथे लोक डबे
घेर्ून सिलीला येतात. त्या हुषार लोकाांनी, िरोिरच, जगण्या एर्ढा मृत्यूिी
सुशोहभत के ला आिे. मृत्यू म्िवजे काय?
झाडाशी हनजतो आपव
झाडात पुन्िा उगर्ाया.
तो लेि िूपच छान िोता.

६ आईच्या िाका

मला आज आईच्या िाका ऐकू येतािेत
मी माझी आईच आिे जवू
आताशा या र्ाढत्या र्याबरोबर
मी िूपशी आईसारिी ददसायला लागलेय
जीर् िरर्ून बसलेली असह्य नजर
ओढग्रस्तीला लागलेले अर्घे शरीर - सारां हतच्या सारिेच!
आहव सर्यिी लागलीय हतची तशीच
"ओ" न येवाऱ्या िाका मारत बसायची
आई तुझ्या अनार्र आतव िाके ला
उत्तर द्यायचे आम्िी टाळत िोतो
तेव्िा असच थारोळां साठायचां का ग ?
तुझ्या हर्झलेल्या अपमाहनत डोळ्यात
िर साांगू का ते सारां आता आठर्ून
पाझरवारे िे डोळे पुसायला
िर्ाय आई तुझा पदर!
देशील आई देशील?
तुला जगर्ण्यासाठी मी कािीिी करू शकत नािी
िे लिात आल्यार्र मनात हर्चार आला
तुझी तू जगत िोतीस तेव्िा तरी

तू जगार्ांस असां तुझ्या साठी, माझां कािी चाललां िोत का?
मी तुझ्या साठी काय के ले?कािीिी नािी. हूांदके देर्ून आता ऊपयोग नािी.
आई साठी करण्यासारिे िूप कािी असते. पव हतला गृिीत धरून आपव
कािीच करत नािी. आहव हतच्या श्राद्धाला मात्र डोळे रटपून, ताटभर जेर्व र्ाढू न,
कार्ळा हशर्ायची र्ाट पाित बसतो. तरीिी आई मुलाला आशीर्ावद देते.
आईचे प्रेम असे असते. आई चे लाड असे असतात.
कदाहचत लोक, म्िवून तर अपराधी भार्ाने घराचे नार् ‘मातृकृपा’ठे र्तात.
ररिार्र सुद्धा "आई तुझा आशीर्ावद" हलहिलेले असते. शाळे तल्या पहिल्या इयत्तेत
नेिमी "आई " या शब्दा बद्दल र् हशषवकार्र हनबांध हलिायला साांगतात.
सर्व देर्ताांना मातृ समान मानले जाते. "माँ तुझे सलाम" म्िवून जन्मभूहमचा,
मातृत्र्ाचा सन्मान के ला जातो. आईच्या मृत्यू नांतर सुद्धा आईच्या नार्ाने सांस्था
काढल्या जातात. आई सर्ोकृ ष्ट सांबोधन असते.
चाईल्ड इज फादर ऑफ मॅन. मदर ईज र्ल्डव
आईच्या िाका कानी पडत आिेत,

पव आता आई नािी

७ कु वाची तरी सोबत

एकटेपव फारसे कु वाला आर्डत नािी. कु वाची तरी सोबत हि दकती सुिद
गोष्ट असते. जर ती सोबतची व्यक्ती समहर्चारी असेल तर मग तर मजाच असते!
या क्रुर जगात, भाबड्ा त्या बार्ऱ्याला तशीच सिचारी ककर्ा हमत्र हमळाला तर?
त्या भाबड्ा डोळ्यातून रठबकत असलेले हनिळ बार्रे पव, बघून कु चकी व्यक्ती
सुद्धा स्तब्ध िोईल. आपल्या स्र्तुःचा त्या हनिळ आरस्पानी हर्िात आपल्याच
तालार्र तो बार्रा नाचतो. त्याची पार्ले हथरकतात. तो सुद्धा त्या त्याच्या
आर्डत्या गाण्यार्र नाचतो!
या भाबडया व्यक्तीचे मौन आहव त्याची मदिोशी सुद्धा देर्घरातील
समईतील ददव्याच्या र्ाती समान सांथ मांद आिे. िी मदिोशी, र्लयाांदकत
पांचताराांदकत नािी. या बार्ऱ्याला या सर्व शिाण्या र् चतुर लोकाांमध्ये एक सोबत
िर्ी असते. भाबड्ा धुांसर मदन भैरर्ीत, रां गत रां गाप्रमावे, एक गीत उमलण्याची
आस आिे. िात िाती िर्ा आिे. भाबडी व्यक्ती बोलत नािी, दािर्त नािी.
हतलािी ती अनाहमक ओढ आिे. हृदयाचे ठोके जलद करवाऱ्या, त्या भार्नाां मुळे
बार्रा सुद्िा रात्रभर कू स पालटर्त, अस्र्स्थपवे जागतो आिे. कु वाच्या तरी
नजरे च्या बावाने, नर्ख्याची हशकार के ली जात आिे. या बांद कऴी सारख्या अबोल
बार्ळटपवा कडे झुकवाऱ्या व्यक्तीच्या, चेिर्यार्रुन नकळत, िळु र्ारपवे तो घुांगट
सरकतो आिे. िळू िळू पडदा दूर िोत आिे. त्या बार्ऱ्या मनाचे स्र्प्न उमलते आिे.

गरुड पिी एकटा उडतो, थव्याने छोटे पिी उडतात अशा र्ाक्याांनी जरी
मनाची समजूत घातली, तरी एकटेपव जावर्ते.
जगण्याकररता कु वाची तरी सोबत िर्ी आिे.

८. पुस्तके साांगतात गोष्टी
पुस्तके हि प्रत्येक र्ाचकाचे, कधीिी दगा न देवारे हमत्रसमूि असतात.
मी एका सेहलहिटीची मुलाित घेताना हतला प्रश्न हर्चारला गेला, "तुम्िाला
पुस्तके कशी आर्डतात?" तुम्िी फक्त फोटोत ददसण्या साठी पुस्तक उचलता?”
हतने उत्तर ददले, "मला नर्ी कोरी व्यर्हस्थत रचून ठे र्लेली पुस्तके
आर्डतात. नव्या कोऱ्या पुस्तकाांचा र्ास मला िूप आर्डतो. ”
मला हतच्या त्या मुलािती नांतर, एका साहिहत्यकाांकडे जाण्याचा योग्य
आला. ते म्िवाले, "अरे र्ा तुमच्या िातात असलेले पुस्तक, बरे च िाताळले गेलेले
ददसतांय. बऱ्याच जवाांनी िे पुस्तक र्ाचलेले ददसत आिे. माझे पुस्तक इतके लोकर्ाचक र्ाचतात याचा मला िूप आनांद झाला आिे. ”
प्रकाशना नांतर त्या लेिकाांबरोबर आम्िी जेर्व करायला गे लो. तेव्िा ते
म्िवाले, "िोता तेर्ढा पैसे या पुस्तकात घातला, मला माझे पुस्तक िातोिात हर्कले
गेलेले बघायला आर्डेल. "
मला त्या लेिक-प्रकाशकाने हर्चारले, "तुझे पुस्तक छापले जार्े असे तुला
र्ाटते? तुला कशी पुस्तके आर्डतात?” मी मुग्धसे िसून हर्षय टाळला.
कायवक्रमानांतर परत चालत घरी येतानािी, माझ्या तना मनात तोच हर्षय घोळत
िोता.
तुला कशा प्रकारची पुस्तके आर्डतात? इहतिासाची, र्ववनात्मक, कथा,
कादांबऱ्या, कहर्ता? फौंटनला र्ळसा घालून जाताना, रस्त्यार्र फु टपाथर्र हर्कली

जावारी अनेक पुस्तके िोती. मी कािी काढली, चाळली, र्ाचली, र् लोकल
पकडण्यासाठी धार्त धार्त एक अगदी जुने हपर्ळ्या पानाांचे जीवव झालेले पुस्तक
हर्कत घेतले. व्िीटी स्टेशनर्र आले. लोकल गाडी उभीच िोती. लर्करच चालू
िोत िोती. िॅन्डल िाताने पकडू न, पटकन चढले. दारापाशीच उभी राहून ते पुस्तक
चालायला सुरुर्ात के ली. मला अहलबाबाची गुिा सापडली िोती.
पुस्तकाचे मूल्य त्याच्या नर्ेपवार्र थोडीच अर्लांबून असते ? नेव्िर जज द
बुक बाय इट्स पचेस व्िॅल्यू, ऑर कव्िरपेज, जज इट बाय कॅ न्टेन्टस.
"ग्रांथ िेच गुरु"पुस्तके िाच हमत्र, पुस्तके सोबती असतात. कधी चीड देतात,
उपरोहधक बोलतात, कधी धारदार टीका करतात, कधी दुिऱ्या िळव्या कोपऱ्याची
गजल बनतात, बाबा सािेब आांबेडकर याांचा कु ठलािी पुतळा, पुस्तकाांहशर्ाय
नसतो. देर्ी देर्ताांच्या फोटोमध्ये सुद्धा भूजव पत्रार्र, पानाांर्र हलहिलेली पोथी
असते. गवपतीच्या फोटोतसुद्धा पोथी पुस्तक असतेच. अभ्यासकाांची, शाळाांची,
हर्चारर्ांताांचे घरी स्र्तांत्र अशी र्ाचनालये, सुसज्ज अशी ग्रांथगृि,े अशा अभ्याहसका
असतात. हनयमानुसार त्या र्ेळी जे पुस्तक िर्े ते सांदभव म्िवून र्ाचता येते.
सुरहचत असा शब्दाांचा मोठा डबा, कल्पनाांचे मोठे राांजव म्िवजे पुस्तके िोय.
आर्डलेले पुस्तक जर र्ाचले तर ते मला आनांद कसा घ्यार्ा िे. सुि कसे
लाभते, मी धैयव कसे ठे र्ार्े, कसे जगार्े िे नकऴत साांगून जाते. कािी पुस्तके घेऊन
जा, मात्र नांतर एकदा र्ाचून झाल्यार्र कधीिी ती र्ाचू शकता. ती मर्ाळ
असतात. तशी टवक सुद्धा. सृजनाच्या काळाच्या लढाईत रटकवारा पुरार्ा म्िवजे
पुस्तकच असतात.

मी घरी पोचले. रात्री झोपेत सुद्धा मला ती फु टपाथर्रची पुस्तके ददसत
िोती. एक काळ त्या पुस्तकाांनी गाजर्ला असेल. त्या पुस्तकात, त्या लेिकाची स्र्प्ने
असतील. कधीतर िरे दी करवाऱ्याची िौस असेल. भाांर्ना असेल. "पुस्तके जपून
िाताळार्ीत" असे साांगत त्या िरीददाराने, त्याने/ हतने ती पुस्तके जपली असतील.
कु वाला र्ाचायला ददले तरी, ते पुस्तक परत मागून आवले असेल. कु वी फक्त
मालकी िक्क गाजर्ण्याचे अिांकारासाठी पुस्तके िरे दी के ली असतील. आहव घरी
गेल्यार्र त्याांना घरातल्या रद्दीत दकर्ाां अडगळीत टाकले असेल. कािी ददर्स प्रेम
करून मग ती पुस्तके सेकांड िॅन्ड म्िवून हर्कली असतील. त्या पुस्तकाांना देिील
नर्ीन िरे दी के लेल्या पुस्तकाांची असूया र्ाटली असेल.
कारव त्याां पुस्तकाांना िरे दी करवारा नव्या पुस्तकात रमल्याने, त्याने जुन्या
पुस्तकाांना माळ्यार्र टाकले ना! पुस्तकाांना सुद्धा भार्ना असतील का? जीवव
पुस्तके सुद्धा बुक र्ाइां हडग के ल्यार्र ताजीतर्ाहन िोतात. तरीिी जरा मरव कु वाला
चुकले आिे? कािी काळाने त्या पुस्तकाची िऴ कु जून दोरा तुटून, त्यातील पाने
र्ेगळी िोतात. एक ददर्स पानाांची सुद्धा िपली पडते. तुकडे िोतात र् पुस्तकाांचे
आयुष्य सांपते. मानर्ाचे जीर्नसुद्धा, एका पुस्तका सारिेच असते ना? आशय
असेल, तर त्या पुस्तकाला कािी काळ कािी अथव राितो. त्याांच्यात गर्णभताथव असेल,
तर पुस्तक नजरे आड झाल्यार्र सुद्धा ते पुस्तक मनात रें गाळते, ते हर्चार मागे
राितात. न आर्डवारे र्ृद्ध मावसाांना कािी जव र्ृद्धाश्रमात टाकतात. तशी कािी
पुस्तक नजरे आड पडतात. त्याचे त्याचे नशीब! पव म्िवून पुस्तकाांचे मित्र् कमी
िोत नािीत. पुस्तके हि हमत्र असतात.

प्रकाहशत पुस्तक िा कालातीत ठे र्ा असतो.
पुस्तके साांगतात गोष्टी, र्ाहून गेलेल्या ददर्साांची युगायुगाची.
हर्िाची मावसाांची. आजची, कालची, उद्याची, एका एका िवाची.
झाड, हिरव्या पानाांनी सळसळार्े अशा सुिाची
हनष्पवव फाांद्याांर्रच्या एकाकीपवासारख्या दुुःिाची
र्ाऱ्यार्र झुलवाऱ्या फु लाांची, नाती मेलेल्या मुलाांची
हजकलेल्या रवाांची, िरलेल्या मनाांची, प्रेमाची द्वेषाची ||1||
अिो र्ाचायला लागा म्िवजे
पोिोचायला लागाल. िव्या त्या रठकावी.
पुस्तके कािी साांगू इहच्छतात,
तुमच्या सार्लीत राांगू इहच्छतात.
ती र्ाचा िो एकदम मन लार्ून ऐका,
पुस्तके साांगू इहच्छतात, पुस्तके साांगतात गोष्टी
र्ाचत रािा, र्ाचते व्िा.
जो र्ाचेल त्यालाच सुचेल, जो र्ाचेल, तोच जगी र्ाचेल.

९. कोटी कोटी रूपे बिीवींची

एका स्त्री चे दुसऱ्या स्त्रीशी असलेले नाते सुसांर्ादी असेल, तर जीर्नात, दकती
प्रकारे आनांद हमळू शकतो. याचे उदािरव म्िवजे माझी बिीव िोय. 1984 साली
आई र्हडलाांचा अपघाती मृत्यू नांतर या अफाट जगात, आम्िी दोघी बहिवी
एकाकीच िोतो. बहिवीचे लग्न झाले िोते र् हतला लिान मुलां िोती. ज्या ज्या र्ेळी
आर्श्यकता र्ाटेल, त्या र्ेळी माझी बिीव, माझ्या मदतीला धार्ून येई. माझ्या
मेहुण्याांनी तर मला स्र्तुःच्या मुली प्रमावेच र्ागर्ले, माझी मोठी बिीव माझी
आई झाली.
1987 साली माझ्या लग्नात माझ्या मोठ्या बहिवीने पुढाकार घेतला. माझ्या
बाळां तपवाचे र्ेळी, मुलाच्या आजारपवात, पाळवाघर बदलत असताना, हतचे घर
र् हतची मूले शेजाऱ्याांर्र सोपर्ून माझी अडलेली र्ेळ, नड काढू न नेण्यात, बिीव
मदतनीस ठरली. अगदी माझ्या मुलगा सुद्धा बालपव पासून "माय मरो मार्शी
जगो" म्िवार्े इतक्या प्रकारे हतला लळा लार्ून आिे.
फक्त कतवव्य पार पडवे, एर्ढाच पैलू आम्िा दोघी बहिवींच्या नात्यात नािी.
तर आम्िी अगदी हजर्लग मैहत्रवी प्रमावे िेळीमेळीने र्ागतो. अर्घड, गिन
हर्षयाांर्र चचाव करतो. एकमेकींच्या कादांबऱ्या कहर्ताांमध्ये बदल सुचर्तो.
र्ेऴोर्ेऴी सांपादनाला मदत आहव हलिावार्र टीका करतो. हतच्या नात्यामुळे माझे
आयुष्य िूप समृद्ध झाले आिे. माझे मन जावून माझ्या प्रत्येक प्रसांगी माझ्या

पाठीशी उभी रािवारी, माझी बिीव माझ्या जीर्नातील सर्व नातेसांबधाच्या
मुकुटाां मधील हिरा आिे.
एक अांगाई गीत जे ती गाई ते अजून आठर्ते
मी र्ासांती आऴहर्ते अांगाई
छकु ल्यानो तुमची ताई
कोटी कोटी रूपे बिीवींची
सिी सर्ांगडी बनन्याची,
बिीन िीच सिी सिी मनाची

१०. आय िेट रटअसव
अश्रू िे मोती असतात. रडवे िा मानर्ाला हमळालेला एक िास अहधकार
आिे.
अश्रू िे, मन जीर्ांत असण्याचे लिव आिे.
जेव्िा के व्िा बाळ जन्माला येते, तेव्िा ते रडले पाहिजे म्िवतात. म्िवजेच
नव्या जन्माची, जीर्नाची सुरुर्ात अश्रुांनी िोते. नर्ीन मागावर्र ककर्ा नर्ीन
हर्िात जाताना, कदाहचत नर्ीन िहजन्याच्या शोधात भटकां ती करताना, असे अश्रू
हनघत असार्े, हनघतात.
आई साांगे "उगीच रटपे गाळू नकोस"
“ज्याांच्या साठी तू रडतेस त्याांची एव्िढी लायकीच नसते दक तू त्याांच्या साठी
रडार्े. “असा सल्ला माझे र्डील नेिमी द्यायचे.
“रडताना कधी िाली बघून रडू नये. र्र बघार्े. " मुलगा साांगतो. त्याचे
कारव साांगताना तो असे म्िवतो, की र्र स्र्गावत बसलेल्या देर्ाकडे नजर टाकार्ी,
तो देर्, त्या अश्रूांची नोंद घेतो. हचत्रगुप्ताच्या र्िीत, आपव अश्रू गाळले याची र्
ज्याने आपल्यार्र अश्रू गाळण्याची र्ेळ आवली, याची नोंद करतो. देर्ाकडे सगळा
हिशोब असतो, देर् न्याय करतो.
कधी िेळवी तुटली, िरर्ली, दक मूल रडते. कािीतरी िर्े म्िवून िट्ट करून
काांगार्ा करते. म्िवजे अश्रूांची ककमत र् कायवकारव भार्, मानर्ाला

बालपवापासूनच माहित िोतो. रडवे िे ित्यार कसे र्ापरायचे िे मावूस, फार
लिान र्यात हशकतो. हस्त्रयाांचे ित्यार म्िवजे रडवे. असे पुरुष बायकाांना
हचडर्तात. रडण्याच्या कुां पवातून पुरुष बािेर जाऊ शकत नािी र् बायकाांच्या
रडण्याला तो शरव जातो असे म्िवतात. अथावत िे सर्व सज्जन, सभ्य, सामान्य
व्यक्ती बद्दल असते. कािी व्यक्तींना "मी इतक्या जवाांना रडर्ले, " िे साांगताना
हर्कृ त आनांद र्ाटतो. िीच मावसे मात्र स्र्तुःर्र र्ाईट र्ेळ आली दक आपव दकती
जवाांना रडर्ले िा हिशोब हर्सरतात. नाररगीमठ नार्ाचे गुरु म्िवतात
‘मृत्यूचे राज्य ददसायला लागले दक अश्रू आपोआप गळतात. ’ दुसरी व्यक्ती
रडत असताना दुलवि करून िुश रािवारे असतात. मुद्दाम हतला दुिार्ण्यासाठी,
अजून रडर्ण्या साठी "काय झाले?" हर्चारवारे िी असतात. हतच्या जागी
आपल्यार्र रडायची र्ेळ आली असती, पव आपव तोंडात सािर ठे र्ली, िोटां
बोलून, चापलुसी करून, नीहतमूल्याांशी तडजोड करून िुश राहिलो. याचा आनांद
आतल्या आत मानवारे , त्या अश्रुांना िसतात. र्ेदना असह्य िोऊन रडवाऱ्याकडे, हि
मावसे सोयीस्कर दुलवि करतात. कधी अश्रुांचे शब्द िोतात, कधी मोती िोतात. तर
कधी फु ले िोतात. "अश्रूांची झाली फु ले" नाटका प्रमावे अश्रू हि दुलवि करण्याजोगी
गोष्ट हनहित नसते. आईच्या अश्रूांचा सूड घेवाऱ्या मुलासाठी, आईचे अश्रू िे अवू
बॉम्ब सुद्धा बनू शकतात. "मेरी माँ दक आसू ओंका बदला चुकाना िै. ” असे म्िवत
शत्रूशी लढवारे नायक हचत्रपटात ददसतात.
तो हचत्रपट असल्यामुळे त्या अश्रूांचा बदल घेण्यात ते यशस्र्ी सुद्धा िोतात.
रडत रडत देर्ळात गाऱ्िावे घालवाऱ्या नाहयके ची ककर्ा लिान मुलाची समजूत

घालायला, त्याचे दुुःि दूर करायला, हचत्रपटात, प्रत्यि देर्सुद्धा येतो. ककर्ा
घांटीला देर्ळाच्या दरर्ाजा जर्ळील र्ेलीर्र असलेला नाग, साप, गरुड, ककर्ा
तत्सम प्रावी, िलनायकाचा िातमा करतो. ह्या हचत्रपटाांचा र्ास्तर्ाशी, कािीिी
सांबांध नसतो. रडवाऱ्या व्यक्तीची दया येण्या एर्ढी कवर् िल्ली कु वालाच नसते.
िळव्या रडवाऱ्या व्यक्तीला, अव्यार्िाररक, इमोशनल फु ल म्िटले जाते.
इमोशनल अत्याचार र् रडण्यास प्रर्ृत्त करवे, िा दिलपात्र गुन्िा िोऊ शकत नािी.
तसे प्रत्यिात आयुष्यात, र्ास्तर्ात अश्रुना कािीच मोल नसते. दरर्षी िोवारी
गुन्ह्याची र्ाढती प्रकरवे, हस्त्रयाांर्रील अत्याचार, न्यायालयातील िटले, कज्जे,
पोलीस स्टेशन र्रील िऱ्या िोया तक्रारी, कु टुांब न्यायालया बािेर रडत बसलेली
मुले र् कु टुांबीय बघता, ‘अश्रुांचे मोती िोतात’हि पांक्ती कालबाह्य झालेली असार्ी.
इतर सर्व "डे" प्रमावे उदा. मदसव डे, फादसव डे " क्राइां ग डे " रडण्याचा ददर्स ठे र्ार्ा.
रडवे िे आरोग्यासाठी चाांगले असते. डोळे स्र्च्छ िोतात. हृदय िलके िोते.
कािी सांस्था मध्ये नोकरी करवायाांना र् चाांगले काम करवायाांना इतका त्रास ददला
जातो, दक त्याांचे घोषर्ाक्य "कभी िुद्द पे कभी िालात पे रोना आया. असे ठे र्ार्े
लागते.
ज्या र्ाटेर्रून मी जात राहिले, त्या जागेर्र माझे अश्रू पडले. हतथे हतथे मी
त्याच र्ाटेर्रून परत येताना थबकले. माझ्या त्या अश्रूांची कोवतीिी हनशावी हतथे
नव्िती. जग त्याच्या त्या स्र्तुःच्या गतीने, स्र्ाथावने, दुलविाने, अहलप्ततेने पुढे पुढे
चालत िोते.

कौन रोता िै दकसी और के िातीर ए दोस्त, सबको अपवीिी दकसी बात पे
रोना आया.
"आसू भरी िै ये जीर्न दक रािे
कोई उनसे कि दे िमे भूल जाये.
िे म्िवण्याचा काळ सुद्धा आता गेला. िल्ली कु वाला ‘उनसे कि दे भूल जाये ‘
साांगायची गरज नसते. ते ईतर लोक, आपल्याला हर्सरून, पुढे स्र्ाथावमागे धार्त
गेलेले असतात. मागे राहिलेल्या माझ्या सारख्याांनाच र्ाटते,
आसुभरी िै ये जीर्नकी रािे
असे आिेत िे रस्ते.
आज मी बहघतले. हजथे माझे अश्रू पडले हतथे सुगांधी फु ले उमलली आिेत. मी
मात्र पुढे हनघून आले आिे. माझ्या अश्रुांचे शब्द झाले आिेत. त्याांना मोल आिे दक
नािी, मला समजत नािी. ककर्ा ते अश्रू मातीमोल झाले म्िवून मी रडते आिे.
अमरप्रेम हचत्रपटात राजेशिन्ना "आय िेट रटअसव पुष्पा" असे र्ारां र्ार
म्िवतो. मात्र सर्ावत शेर्टी तो म्िवतो, "रोने में इतनी ख़ुशी िै?" तो बिने दो इन
आसूओंको" अश्रू िे आनांद र् दुुःि दोन्िीिी प्रसांग साजरे करतात.
आय िेट रटअसव असे अिांकाराने म्िवू नये.

११ अश्रूांची झाली फु ले

आपला दुबळे पवा ददसू नये म्िवून पुरुष रडत नािीत. रडवे िा बायकाांचा
गुवधमव मानला जातो.
“मैं िुश हू मेरे आसूओंपे न जाना" असे म्िवून, दुुःि लपर्वारी एिादी व्यक्ती
असते तर कधी "ये आसू मेरे ददल दक जुबाां िै" असे हि म्िटले जाते. “तेरे आिों से
आसू पी जाऊां, ऐसी मेरी तकदीर किा. " असे म्िववारा प्रेहमक असतो. "अश्रूांची
झाली फु ले" हि कर्ी कल्पना असते. "रोना कभी निी रोना चािे टू ट जाये कोई
हिलोना.” अशी समजूत काढतात, प्रत्यि शांकर भगर्ान, जटाधारी हशर् शांभो,
याांनी जेव्िा हर्ष प्राशन के ले, तेव्िा त्याांच्यािी डोळ्यात अश्रू आले. शांकर देर्ाांचे
अश्रू रुद्रण ाि म्िवून जहमनीर्र पडल्याची कथा आिे.
अश्को मे जो पाया िै गीतो मे ददया िै
दफर भी सुना िै दक जमानेको हगला िै
असे एक प्रहसद्ध गावे आिे. रडवारी व्यक्ती रड म्िांवून रडते ककर्ा "रडू
नको" म्िवून रडवे थाांबर्ते का? यार्र सांशोधन झाले असता, रडण्यार्र बाह्य
उपाय चालत नसून, डोळ्यातून अश्रू र्ािने हि प्रहतहिप्त दक्रया असार्ी, असा
हनष्कषव हनघाला.
"तुम हमल जाते तो िो जाती पूरी अपनी रामकिानी

िर घर ताजमिल बन जाता, गांगाजल आिोंका पानी.
िे अश्रुांचे पाहर्त्र्य आिे. एका रानफु लाला सीतेची आसर्े असे नार् आिे. िे
फु ल अश्रूां सारिे ददसते र् पठारार्र मुबलक असते. "िून के आसू रुलाऊांगा" म्िवजे
िूप रडर्वे. असा र्ाक्प्रचार आिे. त्यामुळे कािी फु ले लालसर सुद्धा आिेत.
शेतकरी पार्सार्र अर्लांबून राहून नेिमीच अश्रू गाळतो. शेतकऱ्याांचे अश्रू अहतशय
िेदजनक र्ाटतात.
जीर् आिे िजील झाला,
डोळे झरती आभाळाला. िमा याहचतो आई.
दीनर्ावी हर्नर्वी माझी. हभडू देत काळजाला.
आता अांत नको ग पाहू बाई
देर्ा रे बोलार्ी पजवन्याला"
शेतकऱ्याने आत्मित्या करताना
"मेरी याद मे तुम ना आसू बिाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना. अशी
हर्नांती के ली असेल का?
जरी व्यक्ती दुिार्ली गेली, ती आठर्व र्ाईट असली, तरी हजथे अश्रू
पडतात, ती जागा आपल्याला नेिमीच आठर्ते.
अश्रू िे नेिमीच गांगाजलाहून अहधक पहर्त्र असतात.

१२ िेळण्याचे दुकान

िेळण्याांशी िेऴण्यामध्ये िूप आनांद असतो. रां गीबेरांगी स्र्प्नील, अशा त्या
िेळण्याांमध्ये, लिान मुलाांबरोबर आपवसुद्धा रमतो. पव िेळवे हर्कवाऱ्याला
ककर्ा िेळण्याचे दुकान चालर्वाऱ्याला या िेळण्याांची ककमत, रुपये अमुक अमुक
एर्ढीच असते. िूप िौशीने िेळ्ण्याशी, स्र्तुः िेळत ती िेऴवी हर्कवारा, लिान
मुलाांना िसर्वारा, िेळण्याच्या दुकानातील दुकानदार मी अजून तरी बहघतला
नािी. लिान मुलाांना िेळ आहव स्र्प्ने पुरर्वाऱ्या या दुकानात नक्की काय काय
असते ते बघूया.
1. गाड्ाच गाड्ा- जीप, बस, आगगाडी, पोकलेन, लिान मारुती कार,
मोठ्या भरी गाड्ा अशी िेळवी हमळतात. लाकडा पासून धातुपयांत, सर्व
प्रकारच्या गाड्ाांशी मुले िेळतात.
2. डॉक्टर सेट- प्यार का ददव िै हमठा हमठा प्यारा प्यारा !मग या ददव साठी
डॉक्टर िर्ाच ना? "डॉक्टर सेट" िा लिान मुलाांच्या िास िेळण्यातील हर्शेष
लोकहप्रय प्रकार आिे. थमावमीटर, ऍप्रन, िातमोजे, स्थेर्थयस्कॉप औषधाच्या बाटल्या
ई. सामान या सेट मध्ये असते. अगदी सामान्य घरातील मुले हि डॉक्टर बनायचे
स्र्प्न त्यामुळे बघतात.

3. आगीचा बांब- चांदन बनुनी अग्नी भोगार्ा, म्िववारे सांत अग्नीचा सन्मान,
सामना, कसा करतात? तेच जावे या बांबाला आर्ाज, सायरन, हशडी, लालददर्ा
असतो.
‘हि पोळी साजूक तुपातली, हतला म्िार्र्याचा लागलाय नाद!’असे र्ाटार्े,
तसे, तसे अगदी साधे मूल सुद्धा आगीचा बांब ककर्ा रुग्वर्ाहिका आवून िेळते,
बांदक
ू ी आवून युद्ध िेळू शकते.
4. मासेमारी सेट- प्लाहस्टकचा गळ, रबरी मासे, मासे ठे र्ायला के नची
टोपली, मॅग्नेट र्र पकडले जावारे मासे, मुले मस्त िेळतात.
5. भातुकलीिे हृदय कसे आईचे मी उगाच साांगत नािी.
जे आनांदि
े ी रडते, दुुःिात कसे ते िोई.
िी कु टुांब माया भातुकली हशकर्ते. भार्ांडे, बाळ घेऊन िेळवारी ताई,
स्र्यांपाक करवारी आई असते, भातुकली सेट मध्ये गॅस, शेगडी, दफल्टर, हमक्सर
भाांड्ाांची माांडवी, हर्ळी, सूरी, कढई, चमचे, ताट र्ाया, असतात. शेंगदाण्याचे
लाडू चारमुऱ्याचा भात, मुले िातात.
या िेळण्यातून कौटुांहबक र्ागवुकीचे पायांडे पडतात.

6. ठकी ते बाबी - लाकडी बाहुलीपासून भारी बाबी पयांतच्या बाहुल्या
बाजारात हर्कत हमळतात. सोनेरी के स असलेली र् आडर्ी करताच डोळे
हमटवारी, रडवारी, तोंडात चोिवी देताच रडवे बांद करवारी अशी बाहुली
हमळते.
बालकाांना या बाहुल्याांचे के स हर्चरवे त्याांना कपडे हशर्वे, त्याचे िात पाय
िलर्वे, त्याांच्याशी बोलवे आर्डते. यातून मुलाांचा भार्हनक हर्कास िोत असतो.
त्या बाहुल्याांचे साहित्य मोबाईल, पसव, बूट हर्कत घेता येते.
7. हजयाजो- बाहुल्याांचा प्रकार आिे, त्यात प्लाहस्टक ककर्ा रबराची छोटी
िेळवी असतात. ज्यात मुले रमतात.
8. शाळा शाळा- फळा, स्टॅन्ड, िडू , पुस्तके , यामध्ये मुले िेळतात. छडी
घेऊन हशिक िोवे, हशकर्वे, िा बालकाांचा दुपारचा आर्डता टाइम पास िोऊ
शकतो.
9. प्लॅहस्टकची िेळवी जत्रेतील िेळवी- िनुमानाची गदा, तलर्ारी, धनुष्य
आहव बाव, मातीचे पिी, मातीचेच प्रावी, ककर्ा, कचकड्ाच्या बाहुल्या, रां गीत
फळे हि िेळवी, लाकडी िेळहव देिील लोकहप्रय असतात.
10. हव्िडीओ गेम- टेदिकी शोधानांतर सांगवकार्र मोबाईलर्र लिान मुले
हव्िडीओ गेम्स िेळू शकतात.

11. मैदानी िेळ िेळायला, मुलाांना प्रर्ृत्त करायला िर्े, बॅटबॉल, फू ट बॉल,
रबरी बॉल, टप्पे टप्पे, मोठे रबरी बॉल, हर्टी दाांडू, गलोरी, या मध्ये स्नायूांचा
हर्कास िोत असतो.
12. मेकॅनो - प्लाहस्टकचे तुकडे जोडू न एिादी इमारत एिादे हचत्र, बनर्वे
ह्या िेळण्याने मुलाांची कल्पना शक्ती हर्कहसत िोते. लिान तुकड्ाां पासून मोठ्या
तुकड्ानी सुांदर इमारत, बाग, प्रावी, घरे , पूल, जिाज, गाड्ा बनर्ण्यात मूल
रमते. एकटी मुले, एकटी असतानािी मेकॅनो मध्ये रमतात. हर्ज्ञान र् रचना शास्त्र
हशकतात.
१३. आकाशातील तारे - अांधारात चमकवारे आकाशात चमकवारे असे
छताचा हचकटर्ता येवारी प्लाहस्टकची ताऱ्याांची प्रहतकृ ती हर्कत हमळते.
लिान मूल हचमण्याऴ्या कडे बघून जसे रमते, तसेच ते या आकाशाच्या
ताऱ्याांना बघून िुश िोते. जरा मोठे झाल्यार्र, ग्रि तारे ओळिायला हशकते.
१४. िाद्यपदाथव - िॉट डॉग, बगवर, फळे , पेयाांच्या बाटल्या, दुधाची बाटली,
अशी छोटी िाद्यपदाथावची िेळवी हमळतात. मात्र लिान मुलां ती तोंडात घालवार
नािीत याची िबरदारी घ्यायला िर्ी.
१५. र्ेगर्ेगऴी कॉहमक हचत्रे, काटूवनस, रबरी, फु गे रुपी हमऴतात.
सूचना-

१. लिान मुलाांना आपला िेळ िेळून झाल्यार्र आर्रून ठे र्ायची सर्य
लार्ार्ी. एिाद्या ड्रम मध्ये अथर्ा, पुठ्ठयाच्या िोक्यात िेळवी ठे र्ून, ती िेळून
झाल्यार्र परत जागी ठे र्ण्याची सर्य त्याांना लार्ार्ी.
२. इतर मुलाांमध्ये हमसळायला, िेळायला, गप्पा मारायला, मुलाांना जरूर
पाठर्ार्े.
३. बालकाांचा कािी र्ेळ मैदानी िेळाांसाठी रािून ठे र्ार्ा.
४. हचत्रकलेला प्रोत्सािन द्यार्े.
५. एिादे झाड लार्ून ते र्ाढर्वे, पावी घालवे, त्याची हनगा रािवे,
हशकर्ार्ी.
६. एिादा पाळीर् प्रावी, (शक्य असल्यास) पाळार्ा,
७. फरचे प्रावी- मऊ कापसाच्या एिाद्या टेडी बेअरचा उपयोग पाळीर्
प्राण्या ऐर्जी करून मुलाांना भार्हनक र्ाढ िोण्यास मदत करता येते. प्राण्याांशी
कसे र्ागार्े ते कळते.
८. मुलाांना रािस, बागुलबुर्ा, अांधार याांची भीती घालू नये.
९. कािी काळाने मुले, जुन्या िेळण्याांकडू न नव्या िेळण्याकडे र्ळतात. िे
स्र्ीकारार्े. कपाटात, शोके स मध्ये रचण्यासाठी िेळवी नसतात. बालकाांना िेळू
द्या. तसे सांपूवव जगच एक आकषवक िेळण्याचे दुकान आिे. प्रत्येक व्यक्तीची आर्ड

र्ेगळी, िेळवी र्ेगळी असतात. त्या त्या िेळण्या मध्ये रमण्याचा काळ र्ेगळा
असतो. िेळवी हि र्ेळ घालर्ण्याची सोय असते. िेळण्यात कािी काळ रमलो
तरीिी, अभ्यास मित्र्ाचा असतो. ध्येय मित्र्ाचे असते.
तेर्ढी च, अथावत िेऴवीिी मित्र्ाची असतात.

१३. मलमली प्रेम
सामान्यत:शाररररक तारुण्य म्िवजे र्य र्षे २० ते ४५ िा काळ िोय.
कर्ी सुरेश भटाांची कहर्ता आिे.
मलमली तारुण्य माझे तू पिाटे पाांघरार्े,
मोकळ्या के सात माझ्या तू जीर्ाला गुांतर्ार्े.
या कहर्तेप्रमावे तरुवाईचे, हर्र्ािाचे, सिजीर्नाचे, सुरुर्ातीचे ददर्स
सुिात जातात. त्या ददर्साांना नाद असतो. म्िवूनच त्याांना मधू चांद्रण ाचे ददर्स
म्िवतात. एक हर्नोद आिे. नर्हर्र्ाहिताांचे लग्ना नांतर, पहिल्या र्षी नर्रा
ओरडतो, रागार्तो, बायको ऐकू न घेते. दुसऱ्या र्षी बायको ओरडते, नर्रा ऐकू न
घेतो, हतसऱ्या र्षी तोच तो पवा येतो. तारुण्याची मलमल जाडी भराडी िोते.
दोघेिी ओरडतात. रागार्तात, आहव शेजारीपाजारी भाांडव ऐकतात.
हर्नोदाचा भाग सोडला तरीिी मलमल, मोकळे के स, गजरे , फु लाांच्या
पाकळ्या, के शरी दूध, मेंदीने रां गलेले िात िे हतसऱ्या र्षी पयांत साांसाररक
तडजोडीर्र येतात.
रे तुझ्या बाहुत माझ्या रूपगांधा जाग यार्ी.
मी तुला जागे करार्े, तू मला हबलगून जार्े.

असा आजवर्, असा शृांगार कल्पनेतच उरते का? दक प्रत्यिाहुन कल्पना उत्कट
असे िे शृांगाररक र्ववन र् हचत्रपटातील हचत्रीकरव असते. पत्नी र्ृद्ध झाली तरीिी
पती-पत्नीचे प्रेम रटकू न रािार्े.
ओ मेरी जोिराजबी, तुझे मालूम निीं,
तू अभी तक िै िसी और मै जर्ान
तुझां पे कु बावन मेरी जान मेरी जान
अशी हनष्ठा असली तर, पती पत्नी र् ती असे हत्रकोवी त्राांगडे िोत नािी.
दूरदशवन र्रील अनेक माहलका तशाच गॉहसप असतात.
तापल्या माझ्या तनूची तार झांकारून यार्ी
रे शमी सांगीत स्पशावने तू पुन्िा पेटर्ार्े
थोडक्यात पती आहव पत्नी याांचे मधील नाते कालाांतराने थोडे हर्झले, तरी ते
दोघाांनी फु लून येवे जमले नािी तरी, एकत्र यार्े, जुऴून घ्यार्े, अशी अपेिा असते.
कधी कधी मात्र िे जीर्नाचे गहवत हबघडते. त्यामुळे हनत्य नैहमहत्तक, सुद्धा गहवत
हबघडते. र् सांसार भरकटतात. भाांडवे, र्ादार्ादी, तडजोडी, साधारवतुः प्रत्येक
सांसारात असतात त्या िम्य असतात, मात्र, पती बािेर सुि शोधायला जातो, िे
िम्य िोवे शक्य नािी. पाय घसरवे, पाऊल र्ाकडे पडवे, दुसरे घर करवे, अशी
र्ाक्ये र्ापरून नर्र्याच्या, त्या दुसऱ्या नात्याचा उल्लेि के ला जातो. त्या अनैहतक
सांबांधानांतर, कालर्ल्या गेलेल्या र्ीषानांतर मग त्या सांसाराचा रां गचां उडू न जातो.
बािेरच्या स्त्रीचे हर्नाकारव अथर्ा सकारव र्ाटवारे आकषवव िे हर्ष असते. मात्र

पुरुष ककर्ा कािी के सेस मध्ये एिादी स्त्री, त्या अनैहतक नात्याांत र्ाहून घराबािेर
जाते. या हत्रकोवात, एिाद्या कोनाचा ककर्ा मुलाांचा बळी जातो. घरची गृहिवी,
गाडग्या मडक्यातील नेटीचा सांसार करते, त्या सांसारात झगझगीत कािीच नसते.
बािेरर्ालीचे सारे िहवक आहव झगझगीत असते. एकनाथ मिाराज भारुडात
"काम " गुवाला हर्चू म्िवतात. तर कधी म्िवतात
भूत जबर मोठे ग बाई !
सांसारात या बािेरख्याली अशा काम क्रोधाला दूर ठे र्ायला िर्े. अथावत िे
सोप्पे नसते. मोिाला आर्रता येत नािी. सोन्याचे िरीव नसते, िे कळू निी
सीतामाता िररवाकडे आकर्णषत झाली र् रामायव झाले. पूर्ीच्या कु टुांबाांत
साधारवपवे सर्वच सांयहमत असार्े तेर्ढेच िोते. सुयोग्य बांधन िोते.
माहझया पायार्री आकाशगांगा लोळते.
झोके िी जाता माझ्या, हर्ि िोई घाबरे
हझगलो मी पुण्यिी, पायात माझ्या हझगते
पूर्ीच्या काऴी सर्वच सांयहमत िोते ते आजिी तसेच रािार्े असे र्ाटते.
द्वयाथी सांर्ाद, हलव्ि इन ररलेशन, लिान र्यापासून र्ाढवारा स्र्ैराचार, पोनवचा
अहतरे क थाांबायला िर्ा. कायम सांस्काराांचे मोल कळायला िर्े. आजची सामाहजक
पररहस्थती पाहून मला र्ाटते, "सांयम िा स्त्री र् पुरुष दोघाांनी ठे र्ायला िर्ा. "
योग्य र्ेळी हर्र्ाि िा िोवारच असतो, मग हर्र्ािबाह्य प्रकरवे, हर्नयभांग, या

गोष्टी र्ाचून बघूनिी िात पाय गळतात. कोर्ळ्या कळ्याांना साांभाळवे पूवव
समाजाचीच जबाबदारी आिे.
शृांगार िा नर्रसाांमधील एक रस आिे म्िवजे त्याचे जीर्नातील प्रमाव,
१०० टक्के जीर्नात १२% िर्े. बाकी शौयव, िास्य, र्ीर, करुव, इ. रस सुद्धा
जीर्नात यार्े. शृांगाराचा अहतरे क िोऊ नये.
तारुण्यातच अनेक स्र्तांत्र सेनानी लढले, आपल्या देशाच्या सीमेर्रील जर्ान
तरुव र्यातच देशासाठी सीमा रिव करीत आिेत. तारुण्य म्िवजे उपभोग नव्िे
तर जबाबदारीचा काळ असतो. हशर्ाय प्रत्येक गोष्टीचा अहतरे क र्ाईटच असतो.
स्त्री सुिाची लालसा अनेक गुन्ह्याांना कारवीभूत ठरते. र्ाढती लोकसांख्या बेकारी
र्ाढर्ते. हशर्ाय ररकामी मावसे र्ेगळ्याच र्ाममागावला र्ळायची शक्यता असते.
जरी तारुण्य मलमली असले तरी, तो बसांती चोला आिे. देशभक्ती साठी र्ापरार्ा
असा. पूर्ी पती पत्नी दूरदेशी गेल्यार्र, त्याांची परत येण्याची र्ाट बघवारे झुरवारे
कु टुांबीय असत. त्यात प्रेम िोते. आज प्रेम र् र्ासना याचीच गफलत झाली आिे.
िार् र्ाढू न र्ाढू न आजार र्ाढले आहव असुरहितता र्ाढली आिे. "र्ाट बघवे" हि
शृांगारातील आर्श्यक बाब असते.
गांगेच्या तटार्र ये तुझी घेऊन घागर
हुांदका दाबून माझा, र्ाट पािीन मी तोर्र
एक हशवलेल्या प्रर्ासी, मागतो आिे ददलासा

हभजर्ून लाटात इथल्या प्राव माझा हि जरासा
चार थेंबाांनी हर्झेन सात जन्माांची हपपासा
मालकां साच्या स्र्राांनी हमटार्े दोघातील अांतर

उतारर्यात, पुन्िा तरुव व्िायला कोवालािी िूप आर्डेल. दफरवे, पयवटन,
हलहिवे, गड चढवे, डोंगरार्र जावे, पुस्तके हलिवे, िे करण्यासाठी मला तारुण्य
िर्े आिे. तारुण्याचा तरुवपवाचा असा सांयुहक्तक हर्धायक अथव मला अपेहित
आिे.
शृांगाराची नदी दोन दकनार्याच्या आतूनच र्ािार्ी. अन्यथा र्ेगळीच दुघवटना
घडू न हनभवया सारिे कािीतरी घडते.
पव लिात कोव घेतो? पव लिात घ्यायलाच िर्े. तारुण्य, देशसेर्ा,
समाजसेर्ा, हशिव सांशोधन या मुळेिी सफल िोऊ शकते. तारुण्याला हनदान या
सद्गुवाांची झालर तरी िर्ी. आजचे काळात तेच अर्घड झाले आिे

१४. र्ाट पािवे

सांपूवव जीर्नात आपव नेिमीच कोवत्या ना कोवत्या घटनेची, व्यक्तीची,
र्ेळेची र्ाट बघतो.
१. र्ाट पिाते मी ग येवार साजव माझा, असे नर्र्धू म्िवते
२. हजथे सागरा धरवी हमळते हतथे तुझी मी र्ाट पिाते. असे प्रेयसी म्िवते.
पव िे पुढे बघा
३. कोई निी िै दफर भी िै मुझको, न जाने दकसका इां तजार ?
म्िवजे "कोवी नािी" तरीिी नसलेल्या, त्या कु वा व्यक्तीची, र्ाट मानर्
बघत राितो. "इां तजार " शब्द िूपच हिदी शायरीतला र्ाटतो. पव शेर्टी प्रत्येकच
जव, र्ाट बघवारा, र्ाट बघतच असतो. रोजच्या ददनचयेचा कां टाळा आला, दक
सुट्टीची, रहर्र्ारची र्ाट बघतो. िरे पािता या ददर्शी हर्श्राांती ऐर्जी अहधक
काम र् कामाचा बॅकलॉग हक्लअर करवे, िे मोठे काम येते. रहर्र्ारी सुट्टीच्या
ददर्शी, या आर्डत्या ददर्शी कामाने दमून र्ाटते. "जेली दफश, ऑक्टोपस सारिे
मला िूप पाय असते, िूप िात असते., तर अहधक काम करता आले असते. असे
म्िवत राबायचे र् पुढच्या सुटीची र्ाट बघत, पुन्िा धार्ायचे. जीर्नाचा
अहर्भाज्य भाग असतो तो म्िवजे र्ाट बघवे., उद्याचा ददर्स आजपेिा अहधक
चाांगला, येईल, या गोष्टीची र्ाट बघवे म्िवजे इां तजार करवे.

१. इां तजार दक घहडया बांडी लांबी
२. इां तजार का लूफ्त इां तजार करने र्ाली हि जाने.
३. उम्रे दराजसे माांग के लाये थे चार ददन, दो आरजू मे कट गये, दो इां तजार
मे
४. िम इां तजार करें गे कयामत तक, िुदा करे के कयामत िो और तू आये.
५. इां तेिा िो गयी इां तजार दक
६. इां तजार इां तजार इां तजार दकसी साथी को, दकसी प्रेमी का दकसी के आने
का इां तजार
एकटी व्यक्ती आयुष्यात कु वीतरी यार्े म्िवून र्ाट बघते. जर आर्डते मावूस
गार्ी गेले दक ते मावूस परत यार्े म्िवून मग इां तजार के ला जातो. बळीराजा कडू न
पार्साची आतुरपवे र्ाट बहघतली जाते.
तर कधी लॉटरी लागार्ी, गररबी दूर व्िार्ी, सांकट जार्े, म्िवून मावूस र्ाट
बघतो. र्ाट बघवे सुद्धा दकती प्रकारचे असते.
दर्ािान्यात नांबर यार्ा म्िवून र्ाट बघवे, नांबर यार्ा म्िवून सांयमाने र्ाट
बघवे. (पेशांट) बाळां तपवाचे नऊ महिने नव्या हजर्ाच्या येण्याची र्ाट पािवे.
कां टाळर्ावे ददर्स लर्कर जार्े, म्िवून सुद्धा र्ाट बहघतली जाते. दकती सिजपवे
आपव पेपर र्ाला/ कामर्ाली येण्याची र्ाट पाितो. रोजची कामे असे म्िवतो. पव
ती हि र्ाट बघण्याचीच दक्रया असते. मात्र फारशी र्ेदना नसलेली, हनत्य नैहमहत्तक

र्ाट बघण्याची रीत असते. मात्र रात्री र्ाट बघताना, आकाशातले तारे मोजार्े,
ददर्सा र्ाट बघताना रस्त्यार्रून जावाऱ्या गाड्ा मोजाव्या. व्रत पूजा करताना
देर् पार्ार्ा, म्िवून जपसांख्या मोजार्ी र्ार, शहनर्ार मोजार्े, व्रत सफल िोण्याची
र्ाट बघत, इां तजार करार्ा लागतो. व्रत म्िवजे र्ाट बघवे असते. (काळ जाण्याची
मुदत असते) भूक लागली दक िॉटेल मधून ऑडवर ददलेले जेर्व येण्याची र्ाट बघवे.
कु कर उघडण्याची, थोडा र्ेळ र्ाट पािवे. तिान लागली दक पावी हमळण्याची
र्ाट बघवे. आर्डते फळ उदा. आांबा हमळण्यासाठी, तो ऋतू (मौसम ) येण्याची
र्ाट बघवे. ददर्सभर काम के ल्यार्र, रात्री येवाऱ्या हर्श्राांतीची र्ाट बहघतली
जाते.
बालपवी सायकल िरे दीची, पुढे घर िरे दीची, गाडी िरे दीची, सुद्धा र्ाट
बहघतली जाते. झाड बागेत लार्ले, तर ते जगून मोठे रटकार्ू िोण्यासाठी र् पुढे
फळ फु ल येण्याची र्ाट बघीतली जाते. िास लेि हलहिल्यार्र पुस्तक तयार
झाल्यार्र, ते पुस्तक प्रकाहशत िोण्याची र्ाट बहघतली जाते. नर्े कपडे घेण्याची
र्ाट बघवे, एक तारिेला पगार हमळण्याची र्ाट बघवे. ददर्ाळी दसरा, रािी, ईद
या सवाांची आनांदोत्सर्ा साठी र्ाट बहघतली जाते.
बहिसाची, काम पूवव िोण्याची, पाहुवे येवार असतील तर पटपट घर
आर्रले जाण्याची, र्ाट बहघतली जाते. देर्ळाच्या राांगेत, लर्कर देर्दशवनाला
नांबर लागायची र्ाट बहघतली जाते. पांढरपूरच्या हर्ठोबाच्या र्ारीत, देर्
दशवनाची, धार्ा करायची र्ाट बघार्ी लागते.

माहलकाांमध्ये, आत्मे दकती र्षे, दकती जन्मे, त्या भूतबांगल्यात दफरताना
कथेत दािर्तात. आत्म्याला सुद्धा मुक्तीची र्ाट पािार्ी लागते. एिाद्या
कायवक्रमाला जायची इच्छा असूनिी, अिांकार आडर्ा येत असेल, तर आपव
आमांत्रवाची र्ाट बघत असतो. या उलट इच्छा नसताना, जर एिाद्या कायवक्रमाला
जार्े लागले, तर तो कायवक्रम सांपायची, मन र्ाट बघते.
बािेरगार्ी बरे च ददर्स राहिलो, तर त्या आपल्या मूऴ घराची ओढ लागून
घरी परत येण्याची र्ाट मन बघते. एिाद्या यशाचे स्र्प्न पािवे म्िवजे सुद्धा, त्या
यशाची र्ाट बघवे असते. र्ाट बहघतल्यार्र यश हमळाले दक कृ तकृ त्य धन्य र्ाटते.
अनपेहित यश सुिद असले, तरीिी र्ाट बघवे या प्रकारातला आनांद त्यात नसतो.
हक्लके गा तो हलिेगा, अशी गत फोटोची िोते. हर्रहिवी, अहभसाररका
हर्लांबभृतवका ककर्ा अशा तत्सम नाहयका, या प्रहतथयश नाहयका बनतात. कारव
त्या र्ाट बघत असतात. र्ाट बघण्याच्या इां तजारच्या सोनेरी मुकुटाने, त्याची
लोकहप्रयता र्ाढते. फोटोने मन भरत नािी. अशात अशक्याच्या इां तजारचा, िा
मुकुट सोनेरी असला तरीिी प्रसांगी, काटेरीसुद्धा ठरू शकतो. या र्ाट बघण्यात िांत
असते. "सिी र्ो मुझसे किकर जाते" /कधी जावार कधी येवार िे साांगून जार्े,
म्िवजे र्ाट बघवे जीर्घेवे िोवार नािी, एर्ढीच माफक अपेिा या हर्रहिवींची
असते. पुरुष या बाबत नहशबी म्िवायचां! स्त्रीच्या नहशबी असलेले र्ाट बघवे,
पुरुषाांच्या नहशबी बहुताांशी तुलनेने कािी प्रमावात कमीच येते. पुरुष सिसा िळर्ा
नसतो, आतुरपवाने तो इां तजार करत नािी, भोगत नािी. पव थोडा फार ईंतेजार
त्याांचेिी नशीबी येतो.

ये इां तजार भी इक इहम्तिान िोता िै, इां ते िा िो गयी इां तजार दक
आयी ना कु छ िबर मेरे प्यार दक
पूवव आयुष्यभर, आपव कािीतरी घेण्याची, कािीतरी घडण्याची र्ाट बघत
असतो.

१५. शेर्ग्याच्या शेंगा

‘शेर्ग्याच्या शेंगा’ नार्ाची एक प्रहसद्ध कथा िोती, (आता नाटक आले आिे)
भार्ाभार्ाच्या भाांडवा मुऴे भाचराांमध्ये दुरार्ा येतो. र् शेर्ग्याचे झाड ज्याच्या
िद्दीत येते तो भाऊ, दुसऱ्याच्या मुलाांना, पुतण्याांना शेर्ग्याच्या शेंगाना िात लार्ू
देत नािी. दुरार्ा र्ाढत जातो. आहव गोष्टीच्या शेर्टी गृहिवी, काठीने झाडाच्या
शेंगा तोडते र् भाचराांना "या रे मुलाांनो, गोळा करा" असे ते आमांत्रव देते. असा
कथेचा शेर्ट िोतो.
दुसऱ्या कथेत, एका सधन कु टुांबाला गररबी येते. अांगवात एकच शेर्ग्याचे
झाड असते. त्या झाडाच्या शेर्ग्याच्या शेंगा, हर्कू न कु टुांब उदरहनर्ावि करते. मात्र
एक ददर्स पाहूवा येतो त्याला जावर्ते ह्या झाडा मुळेच पोट भरते, म्िवून
कु टुांबातील मावसां आळशी झाली आिेत. तो जाताना गुपचूप ते झाड तोडू न जातो.
सर्वजव त्याला हशव्या शाप देतात, कोसतात. पव पुढे पोटासाठी उद्योग करू
लागतात. आहव मग कु टुांबाची भरभराट िोते.
शेर्ग्याची शेंग, हि कोकव दकनारपट्टीर्रील लोकाांची लाडकी भाजी आिे.
कु वी अचानक पाहुवे आले, तरी हि मीठ टाकू न शेंगा उकडू न देता येतात. या शेंगाांचे
बोटा एर्ढे लाांब तुकडे करुन, अध्याव र्रच्या साली काढू न भाजी करतात. काांदा,
लाल मसाला, टोमॅटो, र् र्ाटव घालून थबथबीत रस्सा बनर्तात. ककर्ा फक्त आले,

नारळ, कोहथबीर टोमॅटो र् मीठ हतिट घालून फारसे पातळ नसलेली शेंगाांची
पळीर्ाढी भाजी करता येते.
शेर्ग्याची झाडे, फु ले, ग्रामीव भागात सर्वत्र ऊगर्तात, शेर्ग्याच्या शेंगा
मुबलक हमळतात. तेव्िा नुसत्याच मीठ टाकू न, उकडलेल्या बोटभर लाांबीचे तुकडे
के लेल्या शेंगा, मुले आनांदाने चघळतात. साहमष जेर्वाऱ्याांच्या, बोंबील रश्याला,
मागे सारे ल, असा िा शेर्ग्याच्या शेंगाचा रस्सा, ताांदळ
ु ाच्या भाकरी बरोबर ककर्ा
चपाती बरोबर िाता येतो. भात र् रस्सा सुद्धा चाांगला लागतो. सध्या ताांदळ
ु ाचा
भात सुद्धा चालतो. पोट भरवाऱ्या, शेर्ग्या मध्ये अ जीर्नसत्र् असते र् तांतुमय
रे षातत्र् भरपूर असते. शेर्गा पचायला िलका असतो र् बाधत नािी.
बाळां हतवीला शेर्ग्याच्या पाल्याची भाजी देतात. भरपूर काांदा लसूव परतून र्र
शेर्ग्याचा पाला परतून िी भाजी तयार िोते. ताटात र्ाढताना र्र, बरोबरीने
ओला नारळ िर्ून घालार्ा.
िाऊ या का, शेर्ग्याचे शेंगेची आमटी आहव भात?

१६. दोना पार्ला
गास्पार डायस नार्ाचे कोळ्याची आठर्व साांगवारे , दोना पार्ला िे
गोव्यातील, एका समुद्रण  दकनाऱ्यार्रचे गार्ाचे नार् आिे. दोना पार्ला म्िांटले दक
र्ाटते दोन पार्लाचे अांतर, अगदी छोटे असेल र् मांहझल अगदी समोर आली आिे.
कधी कधी मात्र िे दोन मावसाां मधील अांतर दोन पार्ले असले,, तरी ते पार करवे
अर्घड िोते. दोना पार्ला, हि गोव्याच्या पवजी मधील समुद्रण  दकनाऱ्या र्रची,
दोन मूतींची जोडी, कदाहचत पयवटकाांना िेच साांगते.
तसे पहिले तर, मावसा मावसाांतील नातेसांबांध कधीिी पूर्व सूचनेने, साांगता
येत नािीत. असे अनप्रेहडक्टटेबल असतात. ‘दोना पार्ला’, दद मोनेझोरा हि
पोतुवगीज व्िाइसरॉयची मुलगी. हि भोळी तरुवी, गोरी, सािेबीव, प्रेमात पडली ती
पव एका गोव्याच्या स्थाहनक अशा कोळ्याच्या मुलाचे , िे प्रेम अथावतच समाजाला
मांजूर नव्िते. व्िाइसरॉयने, दोना पार्लाला आपल्या हप्रयकराला, भेटायची मनाई
के ली. “प्रेमार्ीव हजवे व्यथव जगवे" असे र्ाटू न, दोना या समुद्रण ाच्या टोकार्र उभ्या
अशा दाांडीर्र येर्ून, हप्रयकराची र्ाट बघत असे, प्रेमाला असलेल्या घरचे
हर्रोधाला कां टाळू न एकदा, ती या जागी आली र् समोरच्या अरे हबयन समुद्रण ात
हजथे माांडर्ी, झुआरी या दोन नद्या समुद्रण ाला हमळतात, हतथे हतने स्र्तुःचा देि
समुद्रण ात, ऊांचार्रुन िाली झोकू न ददला. पूर्ीच्या गास्पर डायसच्या जागेला आता
हमरामर असे म्िांटले जाते. िरे तर मुलीच्या हितासाठीच व्िाइसरॉयने िे सर्व के ले
िोते. पव हनसगावचे दान उलटे पडले. शेर्टी व्िाइसरॉय एकाकी झाला.

स्र्र गेले हर्रूनी, उरल्या मागे त्या आठर्वी.
घरच्याांच्या िट्टी र् िेकेिोरपवाने बळी गेलेल्या, अनाम प्रेहमकाांची स्मृती
म्िवून, या दोना पार्ला दकनाऱ्यार्र दोना र् हतच्या हप्रयकराच्या पाांढऱ्या रां गाच्या
ओबड धोबड दगडी मूती आिेत. असे म्िटले जाते दक, अजूनिी रात्री, कधी चांद्रण 
प्रकाशात, पाांढऱ्या मोत्याची माळ घातलेली, पाांढरा झगा पायघोळ घातलेली स्त्री,
समुद्रण ाच्या लाटाांतून र्र येताना ददसते. अनेक प्रेमभांग झालेले लोक, प्रेमभांगाच्या
दुुःिाची उदात्तता जावून घेण्यासाठी, या िास स्थानाला मुद्दाम भेट देतात. येथून
पूर्ी कािीजव स्र्ुःताला समुद्रण ात झोकू न देत, आता प्रमाव कमी झाले आिे.
कािीजव पुन्िा नर्े आयुष्य सुरु करतात. १६४४ मध्ये दोना पार्ला र्हडलाांबरोबर
गोव्याला आली. २१ हडसेंबर १६८२ ला हतचा मृत्यू झाला. बेचाळीस र्षावच्या
हतच्या गोव्यातील रािण्याने, हतला प्रेम हमळाले, पव हतचे जीर्न िरर्ले.
मरवानांतरिी हतचे नार् मात्र, "दोना पार्ला बीच " च्या रूपाने अमर झाले. दोन,
जीर्ाांची दोन पािरे , अनेक पार्ले, प्रेमाची र्ाट चालतात, जीर्नात रां ग भरतात,
म्िवून तर "प्रेमा तुझा रां ग कसा" िा प्रश्न अनुत्तररत राितो.
म्िवूनच तर "काय देर्ु मी तुला?प्रेमा" िा प्रश्न अनुत्तररत राितो. प्रेम
असूनिी अिांकारामुऴे मावसा मावसाां मधील, दोन पार्लाांचे अांतर कधीच सांपत
नािी. ते अनाकलनीय गुांतागुांतीचे नात्याांमुळेच, दोना पार्लाच्या स्मारकाचे मित्र्
त्यामुळेच उरते.

१७. सुांदरा मनामध्ये भरते

जस्सी जैसी कोई निीं, नार्ाची एकमेर् माहलका आिे ज्यात नाहयका कु रुप
दािर्ली आिे
‘जस्सी जैसी कोई निीं’ अशा दूरदशवन माहलका, मराठीतिी येवार आिे र्
नर्ीन हर्षय आिे, कारव गुवाांचा सन्मान, िा मराठी मावसाचा सन्मान आिे. आज
समाजात जे चालू आिे ते सर्वत्र शरीराचे प्रदशवन आिे. सौंदयव स्पधाव, सुांदर तरुवींचे
झूम, ग्रूम, आयटम गलव असे शब्द, चकमकीत, नर्े नर्े गॉहसप, भडक कपडे, र्रून
िालून तोकडेच तोकडे, त्यातून अांगप्रदशवन िूप असते. िहल्ल िेच जवू दूरदशवन!
दूरदशवनचे ददर्स आिेत िे ! अांतदशवन (मनाचे दशवन) िोवार कु ठू न? सर्वत्र इतके
मोि पसरले आिेत. हचल्लरपाटी, रे व्ि पाटी, त्यात सद्गुव बघायला कु वालाच र्ेळ
निीं.
जगात सर्वच रठकावी, घरी दारी, सौंदयावला झुकते माप ददले जाते. सुांदरा
मनामध्ये भरली की, हतला काकवभर गुव, जास्तच ददले जातात. काळी, साधी,
गबाळी बायको असलेल्या, पुरुषाांची दया के ली जाते. जरी ती सुगृहिवी असली
तरीिी! घरी ककर्ा नोकरीच्या रठकावीिी, सुांदर हस्त्रया कामचोरी करत असल्या
तरी, र्ेऴ हनभार्ून जाते. सुांदर बायकाांच्या भोर्ती गोंडा घोळायला, बरे च जव
तत्पर असतात. अगदी त्याां सुांदरींचे कसचेिी कु ठचेिी काम पव र्ाटू न घेतात. "तू
काम करू नकोस तुला झेपत नािी तर" म्िवत सुांदरींचे प्रती असलेली त्याांची

गुवग्रािकता व्यक्त िोत असते. ‘कौन बनेगा करोडपती’ र्र आपव बहघतले दक
रूपाने सामान्य मुलीचा, आत्महर्िास कमी िोत जातो. लोकाांचे प्रहतदक्रयाांना कु रुप
मावूस घाबरतो, तो यामुळेच पव अशार्ेळी के र्ळ गुवाांच्या जोरार्र पुढे येवारी
जस्सी स्पृिवीय र्ाटते.
"येस आय एम अग्ली" ह्या इां ग्रजी माहलके र्रून हि माहलका हुबेबुब
उचलण्यात आली आिे. भारतीय र्ातार्रवा नुसार, र् दूरदशवनच्या बदलत्या टी
आर पी नुसार, ह्या माहलके त थोडे फार बदल करण्यात आले िोते. सामान्य व्यक्तीचे
जीर्न त्याांचे प्रश्न, जीर्नशैली माांडून, प्राहतहनहधक रूपात प्रेिकाांसमोर माांडवे, हि
यशाची गोम (मेि ) हनमावत्याांना बरोबर समजली आिे. अथावत समाजाचा जर
सामान्य रूपाच्या मुलींकडे बघण्याचा दृहष्टकोन, त्यामुळे बदलवार असेल तर ते
रठकच आिे. हशिव, गुव यापेिािी या जगात "रूप" गोरा रां ग, हि चलनी नावी
चालतात, शाळा कॉलेज मध्ये सामान्य रुपरां ग असलेल्या मुलींची अर्िेलना के ली
जाते. घरी आईला मदत करुन, साध्या कपड्ामध्ये रां गरां गोटी न करता शाऴे त
येवाऱ्या मुलीला, काकू बाई, बार्ळट, १९४७ चे मॉडेल, र्ाई्फ मटेररय़ल, काकू बाई
असे म्िटले जाते. पव हतचे गुव, हतचे मन, कु वीिी पाित नािी. घरची प्रहतकू ल
पररहस्थती, मेिनतीचे फळ, अभ्यासातील प्रगती, कािीिी लिात घेतले जात नािी.
के र्ळ र्रर्रच्या रूपार्र, चमक धमक र्र न भाळता, गुव पिा, िा सांदश
े हि
माहलका देत असे. तरीिी जस्सीच्या मनातील घालमेल र् हनराशा हतचे िच्चीकरव
यात ददसत असे, जे िरे असू शकते. हचत्रपट सृष्टीचे, दूरदशवन माहलकाांच्या
आकषववाने शेर्टी, आत्मित्या, नैराश्याचा मागव स्र्ीकारण्यापेिा, तरुव तरुवींनी

जस्सीचे अनुकरव, करुन मेिनत करार्ी. कष्टाचे फळ जरूर हमळते. सामान्य
मावसाचे, सामान्य जीर्निी िूप सुिकारक असू शकते.
मेिनतीचा सांदश
े देवारी हि माहलका सध्या पयांतचे माहलकाांमध्ये तरी छान
िोहत. "जस्सी जैसी कोई निीं" ह्या नांतर मात्र त्या माहलके पयांत पोिोचेल अशी
एकिी माहलका तयार झाली निीं.
मधुर भाांडारकर नार्ाचे ददग्दशवक म्िवाले, दक, “मराठीत हिरॉइन, नार्ाचा
हचत्रपट करायला तशी मान्यर्र अहभनेत्री नािी. ” हिरॉइन हचत्रपट आता मराठीत
करायची गरज काय? मराठी सांस्कृ तीला अनुसरून त्याांनी असा सांस्कृ तीला साजेसा
हचत्रपट हनमावत्याांनी करार्ा.
जस्सी जैसी कोई निीं, र्रून ते सिजच िुमासदार हचत्रपट करू शकतात, जे
चालू शकतात. पव कोव काय करवार, सौंदयावचे आकषवव मानर्ी मनात असते.
त्यामुळे सुांदरा मनामध्ये भरते.

१८. उडाला थर्ा पािराांचा

कु टुांब म्िवजे एका घरयातील अथर्ा एका र्ृिाांर्रची पािरे ! पािराांचे थर्े
जवू! कोवतेिी कु टुांब, िे आई -र्डील-आजी आजोबा, -मुले याांनी बनते. चार
हभतींनी घर बनत नािी. त्यातील कु टुांबीयाांनी घर बनते. आईर्हडलाांचे प्रेम,
प्रोत्सािन, भाांडव तांटे, ध्येय, आिार हर्िार, हर्चार िे सर्वच आहव या पलीकडे
बरे च कािी, घर कु टुांब यामध्ये सामार्लेले असते.
घर असार्े घरा सारिे, नकोत नुसत्या हभती
या घरातून हपलू उडार्े, घेऊहन पांिाांत शक्ती
ते हपलू पुढे मोठे िोते, स्र्तुःचे घरटे, जगात बाांधते, जे त्याचे घर असते.
अशा शब्दात घराचे र्ववन के ले जाते. या कु टुांबातील आई र्डील, िाच त्या
कु टुांबाला एकत्र ठे र्वारे दुर्ा असतो.
बाप्पाजी माझे देर्, मायबाई काशी
नांदी बैसला, पायाशी भाऊराया.
आई र्डील म्िवजे मायबाप िो! मम्मी डॅड, बॉब, पप्पा, पप्पी मम्मी, आई,
माई अशा सांबोधनाने बािेरचे कपडे बदलतात पव, सजीर्ाांची पुनर्णनर्णमतीची,
मूलभूत प्रेरवा, दया माया बदलत नािी. आई र्हडलाांचे प्रेम कमी जास्त िोते, पव

सांपत नािी. फार पूर्ी, ज्यार्ेळी जात्यार्र पीठ दळले जायचे त्या आठव्या
शतकातील एका ओर्ीत आई र्हडलाांचे प्रेमाचे र्ववन के ले आिे ते असे.
माझे ग मायबाप सये, तुळशीचे रोप
त्याांच्या ग सार्लीला, लागून गेली झोप
दकती ओव्या गाऊ, माऊलीच्या मायेला
कोव प्रदहिवा घाली, आकाशचये सीमेला.
पुढे हर्सार्े शतकात हचत्र बदलते. बिीव सासुरर्ाडीला नाांदतेय, पव
भार्ाला बहिवीबद्दल आस्था नािी
सासूचा सासुरर्ास भाऊ ऐकतो गल्लीतून
म्िवे जाय बहिवाबाई मरून,
ऐकू न आईचे आलां हृदय भरून
बहिवीच्या मािेरी, आई प्रेमळ असते. सासरी मात्र र्ातार्रव हनराळे च
असते. ककर्ा आई सासू झाल्यार्र नाती र् र्ागवुकी बदलत असाव्यात. सासू
कडू निी आई एर्ढ्या मायेची अपेिा करवे फोल असते. बिीव मनाला समजार्तेयेड्ा माझ्या जीर्, तुला उलीस कळे ना
मायबाप सारिे तीथव कु ठे गार्ेना
जग जाते यात्रेला, आपव जाऊ मािेराला

बाबाजी मायबाय, दोन्िी िेत्र पािायला
आई म्िवत असते.
सुनेला सासुरर्ास करू ग कशासाठी
उसामध्ये मेथी लार्ली नफ्यासाठी
कािी घरी सासूचे हर्चार र्ेगळे असू शकतात. एकू वच बघता, स्त्रीचा जन्म
परार्लांबीच असतो. कधी नर्रा चाांगला हमळत नािी, तर कधी नर्रा चाांगला
असूनिी, सासू सासूर र्ास करुन सुि लागू देत नािी. सासरी मुलीला िोवारा
सासुरर्ास, सर्ावना माहित असतो. मात्र शेपूट घालून बसवे, जबाबदारी टाळवे, िा
सर्ावत सोप्पा मागव, हतच्या मािेर घरच्याांना र्ाटतो. मुलीला हुांड्ासाठी त्रास
िोतो, िे जावर्ले तरीिी, मािेरच्याांचीच हतला कािी द्यार्े, अशी इच्छा नसते.
मुलीला घराबािेर लग्न करुन पाठर्वे, एर्ढीच मािेरचे, त्याांची जबाबदारी ते
समजतात. त्याांचे कतवव्य हतथेच सांपते.
नेिमीच नािी, पव कधी असेिी घडते.
करकरीत र्ास्तर्ाला, जरी दकनार जडते.
माती पदरी भरताना रत्न िातात येते
एिाद्याच कन्येला सासर चाांगले हमऴते
अशी परमेिर कृ पेची िाव सापडते.
एिादीला असे चाांगले सांसार हमळते.

सामान्यतुः आई मुलीर्र मुलार्र अहधक प्रेम करते. मुलाचा अहभमान
असतोच पव.
जोंधळ्या पररस र्ाढहर्ते तुरी'
ल्येका परीस मला ल्येक प्यारी,
जगररतीने तरी पाठर्ली सासरी|
आई बहिवीच्या सासूला साांगते माझ्या लाडक्या लेकीला तुम्िी सासुरर्ास
करू नका. नािीतरी साांगण्यापहलकडे, िात जोडवे, त्यापलीकडे ती काय करू
शकते.
िात जोडु नी हर्नांती हर्िीवबाई तू ग गांगा
बाळ नेवहतला माझ्या जेर्ू घालुनी काम साांग
सासुरर्ाशीव लेकीचा जीर् मािेरी गुांतत राितो, ती आठर्वीत मािेरचे सुि
आठर्ते,
जीर्ाला र्ाटते पािराांच्या पायी जार्ां
र्ाड्ार्री उतरार्ां मािेरच्या
माझ्या ग मािेरी पाररजातक उभा दारी
सुर्ास ओसरीर्री घरी दारी,

सासुरर्ाहशवीला मािेरची सकाळ, सांध्याकाळ, र् आळसार्लेली दुपार सुद्धा
आठर्ते.
सिे ग साांजर्ेळी गुराढोराांची लागव
त्याांच्या पायाां लक्ष्मी आली कार्ड लोडू न
पिाटेच्या पारी गाई म्िशींची मारामारी
सार्ळा बांधू माझा भरतो दुधाच्या घागरी.
मािेरच्या सोन्याच्या राशी, हतला आठर्तात. ती लांकेची पार्वती असली तरी,
िे मािेर हतला फु टका मवी देिील देत नािी. बहुताांशी घरी, मुलींचे प्रश्न दुलवहित
असतात. मािेरी परत आलेल्या कन्याला “ सासरी मेली का नािीस?” हर्चारतात.
अपमान, नकोसेपव उघडपवे उघड कोवी साांगत नािी. एर्ढेच ! मुलगा मुलगी
बरोबरीच्याच असतात, असा र्रर्रचा देिार्ा के ला, तरीिी मुलीला कमी
लेिण्याची पद्धत समाजात अजूनिी आिे. आई अथर्ा र्हडलाांचे मरवानांतर िे कु टुांब
तुटते, कु टुांब र्ृि लिान िोतात
जगातील, गार्ातील जावते लोक म्िवतात,
उडाला थर्ा पािराांचा

१९ मािेरची ओर्ी

अनेक शब्दातून जे व्यक्त करता येत नािी, ते दोन ओळींच्या ओव्याांतून व्यक्त
िोते. मी अनेक पररच्छेदाांमधून जे साांगू इहच्छते ते या आठव्या शतकातील ओव्याांतून
व्यक्त िोते, त्याकडे मी लि र्ेधून ते अधोरे हित करू इहच्छते. मनातील भार्
शब्दात अोोर्ते ती हि ओर्ी िोय. पािराांच्या थव्या बद्दल झकास र्ववन अोोर्ी
करते.
अांबाडीची भाजी हनत तोडार्ी ओटीत
मायबापाची सांपत जतन करार्ी मनात
शीतल सार्लीला पािरे झाले गोळा
हर्साव्याचा पानमळा आईबाप १
माझे ग मािेर, हनरशा दुधाची घागर
माय माझी पीठीसािर, बाप्पाजी िडीसािर
शांभर माझे गोते, झाडीचा झाडपाला
मायबाई माझी शेर्ांतीची मळा २
मैनाचां िे सासर सासर
जस इिाच कडू जिर जिर
मैना धुवां भाांडी करी नदीर्र नदीर्र!३

मािेर कािी कायम रािण्याची, िक्काची जागा नािी, असे बहिवीला ऐकर्ले
जाते. मुलीच्या कल्पना र् स्र्प्नरां जनातच मािेर चाांगले असते. (बहुदा )
मािेरची र्ाट ददसे, सोन्यासारिी
कधी जाईन मी बाई र्ाऱ्यासारिी
र्ाटच्या र्ाटसरा, काय पािशी शेताला
भाऊरायाच्या रे माझ्या, ढर्ळे नांदी औताला
प्रत्यिात बिीव मािेरर्ासाला आल्यार्र भाऊ र् र्ाहिनी हतचे स्र्ागत
करीतच नािी. जसे
ताई आली मािेरी कररते न्यािारी
िायला हतला हशळी भाजी भाकरी
सांसारी दकतीक असती नातीगोती
बिीवभाऊ त्यातील माहवकमोती
सीता र्नर्ासी, दगडाची के ली उशी
बोरी या बाभळी, गोष्टी साांगी हतच्यापाशी
र्नर्ासी सीतेला जनकाने आश्रय का ददला नािी? देर्ाांचे रामायवातच असे
िोते, असे नािी, प्रत्यिातिी र्ास्तर्ात, स्त्री उपेहितच ठरते. िेच सत्य आजिी
आढळते.

लक्ष्मी आई आली, मोत्यापोर्ळ्याांनी ओटी भरा.
झाल्या हतन्िी साांजा, ददव्याची ग र्ात करा.
हतला सासरी पाठर्ा, िाकलर्ा
अशी लक्ष्मीची पूजा आपव करतो. देर्ीला मातेचे रूप मानतो. मात्र कन्येला
उपेिेची बहिसी देतो.
सर्व दुुःि बहिवीच्याच नहशबी का यार्ीत?
हतचे नशीब काय कामाचे,
नार् घ्यायचे रामाचे!
मांथरा या दासीने, कै कयीच्या मनात, कली घुसर्ला.
िट्ट कै कयीने के ला, राम र्नात धाडीला,
असे नशीब कन्येचे बनते. प्रत्येक झाडाचे प्रत्येक पक्ष्याचे, प्रत्येक मावसाचे
नशीब र्ेगळे असते. भाऊ म्िवू शकतो.
ताई, तुळशी ग बाई नको हिडू रानीर्नी.
ऐसपैस र्ाडा माझा जागा देतो र्ृांदार्नी.

पव तो भाऊ कधीिी तसे म्िवत नािी. त्याला त्याच्या अहधकारात
र्ाटेकरीव नको असते. बालपवी प्रेमाने र्ार्रलेले बिीवभाऊ भूतकाळात जमा
िोतात. जोपयांत िक्काचा प्रश्न नसतो तोपयांत,
ताईला आला घाम, भाऊ पुसे घाई घाई
कोवाची झाली द्रण ुष्ट, ताई अजून जेर्ली नािी
असे म्िववारा भाऊ, बहिवीला, सारिी कशाला मािेरी येतेस? पुन्िा येऊ
नको असे साांगतो,
बापाच्या माघारी, भाऊ नव्िे बहिवीचा
आईच्या माघारी बाप नव्िे लेकराचा
तोडीला पानमळा, थर्ा उडाला पािराांचा
बिीव गेली दुरी, भार्जय म्िवे बरे झाले
घराचे पूवव राज्य, माझ्या लेकाला हमळार्ां
थर्ा उडाला पािराांचा, झाड ररकामे झाले.

२०. आम्िी दोघी मैहत्रवी जोडीच्या

fate gives relatives,
choice gives friends
त्यामुळे हमत्र मैहत्रवी, या आपल्याला अहभमान र्ाटाव्या, अशाच जावर्तात.
घरच्या व्यक्तीपेिा, त्या जर्ळच्या असतातच असे नािी, पव र्ाटतात.
आम्िी दोघी मैहत्रवी जोडीच्या, जोडीच्या
िातात पाटल्या तोडीच्या, तोडीच्या
गडनी गुज बोल, तुझ्या गुजाचे मला याड
गेली चाांदवी सोप्या आड,
बालपवीपासूनच मैहत्रवीची ओढ असतेच. शाळकरी मैहत्रवीची हर्शेष!
फु गड्ा िेळताना
एका िाताची फु गडी
मामा घेतो लुगडी
अशी र्ेगळी र्ेगळी गावी फे रे , भातुकली, सर्व रठकावी मैहत्रवी, शेपूट म्िवून
सोबत असतात.

अस्सां मािेर सुरेि बाई िेळाया हमळते.
अस्से सासर द्वाड बाई कामला पुरते.
िे पुढे त्यामुळेच म्िटले जाते.
मात्र सर्वच दुुःिे साांगता येतातच असे नािी. घरच्या गोष्टी नेिमी सर्वत्र
बोलता येतातच असे नािी. त्या फक्त मैहत्रवी जर्ळच व्यक्त करता येतात. कािी
िास र्ेदना, फक्त मैहत्रवीजर्ळ व्यक्त िोतात. बेस्ट फ्रेंड जर्ळ.
फाटला पारकर घ्यार्ा, हनर्यात झाकोहनया.
साांगार्े दु:ि सिीला, आब घराचा रािुनीया
पुढे लग्न िोऊन सासरी गेल्यार्र ह्या सिीच्या आठर्वीने झुरायला िोते.
मािेरची र्ाट, मायेची ग मोट
मैहत्रवीला द्यायची प्रेमाची भेट,
मैहत्रवी बरोबर बालपवीचे िसवे,
तेच िसवे उरते पुढे दुगुवव ठरवे
िसू नको नारी िशाचा भ्रम मोठा
अस्तुरीचा जन्म िोटा
िसलीस तर नार्ाला लागेल बट्टा
मैना माझी नाजूक पावी सोसेना हिला

सख्यानो िळू िळू चाला
बालपवी मैहत्रवी बरोबर िसत िेळात ददर्स काढले, तरी कन्येला र्याने,
मोठी िोताच िसवे र्ज्यव असते.
सिीबरोबरचे िेळ दकती प्रकारचे असतात. सैराटलेले नसतात, याड
लार्वारे नसतात, कािीतरी हशकर्वारे असतात.
आांबा हपकतो रस गळतो
कोकवाचा राजा बाई हझम्मा िेळतो
हझम्मा िेळू ग ये हझम्मा नाचू ये
लाडक्या सिे ये हझम्मा िेळू ये
ककर्ा
एक हलब झेलू बाई दोन हलब झेलू
ककर्ा
नदी दकनारी दकती बुलबुल असतील
एकतरी दोन तरी तीन तरी असतील
शाळे तल्या मैहत्रवींना लांगोटीयार म्िवतात. एकत्र हचचा कै ऱ्या िावाऱ्या
मैहत्रवी कास असतात
पांचमीला जमल्या ग गडनी
एक गडनी बोले राजस बाळी

मैहत्रवीची मैत्री र् ते प्रेम मोळी
शेर्ांती मोगऱ्याचा ताटर्ा, हिरर्ी गार िरळी
के ळीचे हिरर्े बन, हचचेची सार्ली
साजूक तुपाचा हशरा, सहपठाची करां जी
िडीसािरे चा िडा, शेर्याची दुरडी
दूधभाकरीचा काला, सोन्याची कळशी
थांडगार पानमळा, झोपाळा चांदनी
मैत्री र्ाचून र् मैहत्रवीं र्ाचून जीर्न व्यथव असते. कधी मैहत्रवी फसर्तात,
लोग काटो से बचकर चलते िै
िमने तो फु लों से जख्म िाये िै |
त्यामुळे पुढे मैत्रीची इच्छा सांपते. सिे बाई या टीव्िीने गप्पा याहनमवल
कायवक्रमा मधला रस सांपर्लाय. तरीिी जुन्या त्या जिमा आिेतच.
िरर्लेल्या जांगलामध्ये न ददसवाऱ्या झोपडीचे
दार उघडू न बािेर येवाऱ्या कां दीला सारिे
कािीतरी आिे, कोवीतरी आिे कळर्ण्यासाठी
कां ददला सारिी असतात ते र्ेचे, मैत्रीचे

एक पवती एक ज्योती प्रकाशाचे रूप असते.
अांधाराला आव्िान द्यायला तेर्ढां देिील िूप असते.
मी व्यक्त आज िोते, सिे तुझ्याचसाठी
अव्यक्त जे उरात उरले, तेिी तुझ्याचसाठी.
मैहत्रवी ग, जीर् झुरतो तुझ्याचसाठी.

२१. आडर्ी लक्ष्मी

सोनेरी सूयव पूर्ेला उगर्त असेल
मात्र तेव्िा मी जगात नसेल,
या जगात पाांगळी लक्ष्मी ठीक आिे.
पव आडर्ी लक्ष्मी कोव साांभाळवार?
माझा बरे च ददर्स झाले, सांताप सांताप िोत असे. रागार्र ताबा कसा
ठे र्ार्ा, र्गेोैरे लेि र्ाचताना बरे र्ाटते. प्रत्यि जेव्िा आपव अांमल करायला
जातो, तेव्िा त्याांचा फोलपवा कळतो. असेच सांतापाचे ते िव टाळायला मी
घराबािेर पडले. सोसायटीच्या दारातच पाय घसरून पडले. उठताच येईना. तेर्ढे
हनहमत्त झालां. आहव हबछान्यातच पडवे नहशबी आले. पाठीला मार लागला िोता
आहव जे कािी झाले ते म्िवजे, ती तोड मोड दुरुस्त िोवार नव्िती. आयुष्यात जशा
बऱ्याच गोष्टी असतात, ज्या कधी दुरुस्त करता येत नािीत. तशीच हि सुद्धा िोती.
मी मनाने िचू लागले. आजारी िोते, तरी िुरडत िुरडत घरातली कामे करत िोते.
तोपयांत ठीक िोते. अगदी हबछान्यात पडल्यार्र, बाईच्या जातीला कोव हर्चारते.
रद्दी डफ्फर पुरुष, हबछान्याला हिळला तरी त्याची बायको, त्याची सेर्ा करते.
"कुां कर्ाचा धनी" म्िवून रटपे गाळते. बायको हबछान्यात पडली, तीिी या आजच्या

हबथरलेल्या काळात, तर बायकोची सेर्ा करवारा एिादाच असतो. जर असेल तर,
त्याला माझे, िूप िूप नमस्कार.
बेडररडन आजारी मावसाचे करायला घरची मावसे तयार झाली, तर अिो
भाग्य म्िवायचे. नािीतर "मोले घातले रडाया" अशी पैसे देऊन सेर्ा करवारीच,
शोधार्ी लागतात. उभे राहून थकलेलां, झाड पडले िोते पव त्याचे भोग बाकी िोते.
पूर्ी िे थकलेले झाड, कु ऱ्िाडीने हि तुटले नसते. पव त्याच्या मुळा भोर्तीची माती
सैल झाली. मुळापाशीच ते दुिार्ल्यार्र, ते पडवार िे हनहित झाले. दकतीतरी
जिमा हिळे ठोकळ्याच्या िुवा अांगार्र घेऊन ते झाड जगले, पव त्याचे ददर्स
भरले. कोवीतरी चमत्कार घडला तरच ते र्ाचर्ू शकते. भीष्माचायावना जसे
उत्तरायव र्ा दहिवायनात मृत्यू हनर्डीचे स्र्ात्रांत्र्य िोते. तसे मृत्यू कधी िर्ा, िे
ठरर्ायचे स्र्ातांत्र्य मला नव्िते. िोते, फक्त शरपांजरी पडू न रािण्याचे दुुःि. सदैर्
कोवाची तरी सोबत िर्ी असलेली मी, एकटी हबछान्यात पडवे िे र्ाईट िोते.
नर्ऱ्याला त्याचे हर्ि िोते. त्याच्या हमत्र मैहत्रवीं मध्ये, त्याला माझी गरज नव्िती.
गरज मलाच िोती.
एकाकीपवाने मी ितबल झाले. एिादी लेिहनक हमळाली असती, तर मी
अजूनिी र्ाचन लेिनात रमू शकत िोते. पव िा एकाांत नकोसा र्ाटे. सरसर
सरारा, झरझर झरारा धार्ून काम करवाऱ्या नृत्य करवाऱ्या, माझ्यार्र हि र्ेळ
आली. माझे नृत्य सांपले िे मला कळत िोते. र् जीर्निी सांपवार िे ददसत िोते.

सांतुलन पत्रातील लॉस िा सुद्धा ऍसेट असतो. आताचा िा लॉस लॉसचा
िोता. िरर्लेल्या गोष्टी, मी कलेत माांडून त्या लॉस ऍसेट, एनकॅ श करू शकत
नव्िते. एकटेपवा त्या सोबत िूप र्ांचना आवतो. मी िूप कष्ट के ले. माझ्याकडे र्ीस
र्ीस मावसे येत, रािात, िात पीत! मात्र आता माझे करायचे र्ेळी, सर्ावनी पाठ
दफरर्ली. मी या लोकाांसाठी कष्ट के ले. त्याांनी माझ्या ताटात िर्ट तूप र्ाढले.
देर्ळातले दगडी देर् माझ्यासाठी काय करवार? मी उद्या नािीशी िोवार,
माझ्याकडू न फायदा नािी, म्िवून मला अडगळीत टाकले गेले. घराची दशा बघर्त
नव्िती. गृिलक्ष्मी आडर्ी लक्ष्मी, आजारी झाली दक हतचे कोवीिी नसते. ती उभी
असते. तेव्िा ती सर्ाांची असते. सुकलेल्या र्ठलेल्या या झाडाला पावी घालायला
या मावसाांमधले कोवीिी दफरकत नािी. मी कािी अमर नव्िते. कधीतरी जायचेच
िोते. पव देर्ाने कािी सेर्ा जेष्ठता यादी पाळार्ी. कु टुांबात ९० र्षावचे र्ृद्ध हि िोते,
जे मरव मागत िोते, ज्याांचे नातेर्ाईक त्याांचेसाठी मरव मागत िोते. मी मात्र
पन्नाशीतच जावार िोते.
हलिाव म्िवजे मॉडेहलग क्ले नव्िता. पुन्िा मोडू न ररमॉडेल करून पुन्िा
हलिायला. त्यामुळे अनेक िस्तहलहिते घरात पडलेली िोती. माझ्यादेितच ती
रद्दीत ददली गेली. जुन्या र्स्तू पार कचराकुां डीत टाकल्या गेल्या. माझ्या साड्ा,
माझ्या देितच इतर कु वी र्ाटू न घेतल्या. औषधोपचाराांची काळजीिी न घेता,
दुलवि करुन माझी एहक्सट जर्ळच येवार िे त्याांना माहित िोते. मरव माहित
असूनिी आम्िी, सर्ाांर्र शेर्टच्या िव पयांत उपचार के ले. पव, सुने कडू न पुत्र

प्राप्ती झाली, आतातर हतची गरज सांपली. हतचे िात राबत नािीत, हतला फे कू न
द्या, हि र्ृत्ती बऱ्याच घरी असते.
मी पाांगळी लक्ष्मी या घरची
के ली मी बोली नािी परत जायची.
असे म्िवून पाांगळी िोऊन, राबत राहिले. आज मला आयुष्याचे
पुनरार्लोकन करताना रडू येते. मी बाळां तपवात सुद्धा, कधी झोपले नािी आहव
आता हि सक्तीची हर्श्राांती, मला कशी झेपवार? घरी नर्ऱ्याने कधीच, कािीिी
काम के ले नािी, त्यामुळे त्याला घरात कािीच सापडत नसे. आज मला मनाला
शाांती िर्ी पव मी भ्यालेली आिे. आज र्ाटते हचत्र काढार्े. रां ग आकारात, दुुःि
माांडता येईल. शब्दाांनी भार्ना पुचाट िोतात. हशर्ाय शब्दाांना रां ग नसतात. पव
कदाहचत नीट-नेटके शब्द, भार्ना व्यक्त करायला मदत सुद्धा करतील. नर्ऱ्याला
म्िटले, लेिहनक शोध. पव तो लेिहवक शोधवार बघवार नािी, याची मला िात्री
आिे. एक मैत्रीव भेटायला आली. हतला मी पुन्िा ये म्िटलां. पवती येईलच याची
िात्री नािी, हशर्ाय, तेव्िा मी असेन ककर्ा नसेल तर, असािी सांशय मनात आला.
आहव तोंडाची चर्च गेली.
एके क पान लागले गळायला
का मज येते रडायला
मरे एक त्याचा दुजा शोक र्ािे
अकस्मात तोिी पुढे जात आिे

सदैर् माझे-तुझे, माझी मावसे तुझे लोक, सेर्ा कर, िे कर ते कर, घर आर्र,
काम कर, असा िेकसवारा नर्रा, कदाहचत मनातून, माझ्या र्र जाण्याची र्
त्याच्या सुटके ची र्ाटच बघत असेल. त्याने दुसरी मैत्रीव हि शोधली असेल. माझ्या
पृर्थर्ीच्या पाळवाघरातून, बािेर जायचा अर्काश, की ती नर्ी बाई कदाहचत इथे
येईल. जगात अडलेल्या मुली अनेक तडजोडी करुन जगतात. अशी बायकाांची
ररप्लेसमेंट जगात चालूच रािते. कोवीतरी आपल्या पाठीत िांजीर िुपसला, अशी
भार्ना आली दक म्िवे पाठीच्या कण्याचे आजार िोतात. कारव जीर्नाचा कवा
ढासळला जातो. इतर कु वाच्या बेर्फाईने आपव िचतो.
कािीर्ेळा र्ृद्धाांना, हनरागस नातर्ांडाांमुळे, जगार्ेसे र्ाटते. पव अजून
नातर्ांडे येण्याचे र्य झाले नािी. या र्यात, अशा सक्तीच्या हर्श्राांतीत, आढ्याकडे
बघत हनजायचे. पाठ दुिली दक कु शीर्र र्ळायचे आहव र्ेदनेने हर्व्िळायचे.
ददवनाशक, र्ेदनािारके िायची र् असे नकोसेपव इतराांच्या नजरे त बघायचे.
मला भूतकाळ आठर्तो. आलेले िोटे आरोपिी आठर्तात. कधीतरी आनांदाचे
िव आले दक सासू कािीतरी कु चके बोलून, तो आनांद नष्ट करीत असे. र्ाळू र्रची
पार्ले असार्ी, पुसली जार्ी तसे सुि नष्ट िोई. कोंबड्ा सारिा पिी मीच
सूयवनारायवाला बोलार्तो असे समजतो. माझे सासूचा अिांकार तसाच िोता. लग्न
करुन आल्यार्र "असा नर्रा नको ग बाई, जो टोचुहन मारतो" असे म्िवता येत
नािी.
छोया भरती नांतर छोटी ओिोटी,

मोठ्या भरती नांतर मोठी ओिोटी.
पाठोपाठ दोघी येहत. िीच जगरिाटी.
अशा रीतीने सुिदुुःिाची आर्तवने जीर्नभर सोसली, आकाशातील
पक्ष्याांपैकी एिादा पिीच एिाद्या झाडार्र बसतो. हतथे त्याची र्स्ती सांपली दक
ऊडू न जातो. पक्ष्याांचे थर्ेच्या थर्े जगात येतात जातात. थोडेच ददर्स राितात.
कु ठू न येतात, कु ठे तरी जातात, कोवीच पत्ते साांगू शकत नािी. तरीिी कािीजव
राज्य करतात, तर कािी नेिमीच शोहषत राितात. ज्याचे त्याचे ते प्राक्तन असते.
कधी कधी टोकाचे हनराशार्ादी हर्चार मनात येतात. आता माझे दकती
ददर्स राहिले? मी जगले का? माझ्या नर्ऱ्याने हमत्राांबरोबर िूप सिली के ल्या.
"मला कोवी येते का?" हर्चारल्यार्र परस्परच त्याने "हतला आर्डत नािी" साांगून
मला सिलीतून कटर्ले. मी त्याची सौभाग्यर्ती िोते. भाग्यर्ती िोते दक अभागी
िोते? मुक्काम सांपल्यार्र, दकतीतरी परलोदक जातात, त्याांच्याप्रमावे माझ्यािी
जाण्याची दिल घेतली जावार नािी. "मी िर्ीशी िोते, माझ्या नांतर इतराांचे कसे
िोईल िा भ्रमच असतो. नव्या गड्ाचे नर्े राज्य सुरु िोते. सर्व जुने बदललेले
असते. ” न ऊमलतािी अनेक कळ्या पायदळी जातात. नकोसे सामान तर मोडीत
ददले जाते. 0lx र्र हर्कले जाते, नर्रा बायकोचे कतवव्य म्िवून जोडीने लग्नाांना
जावे र् कतवव्य म्िवून दर्ािान्यात नेवे बरीच जव के तात. नर्ल म्िवजे देर्ाकडेिी
न्याय र्गैरे कािी नसतो. न्याय िा अपर्ाद आिे, अन्याय िे सत्य आिे, जगात,
सोसवारा सोसतच राितो. असे सटर्ीचे हलहित असते.

हिहतजे िोती उवी
मी नािी म्िटली गावी.
जी िोती हशल्लक मनी, तीिी गेली सांपुहन.
हि बार्ळट बाई धार्ून धार्ूनी इतराांचे करायची, हतला गोळाभर भात
कोवी करुन र्ाढत नािी. िे सत्य बोचरे आिे. मी तळतळाट करते, पव त्यात सुद्धा
दम नसतो. स्र्ल्पहर्राम, अधवहर्राम येऊन गेल्यार्र, पूववहर्रामच येवार िे,
सर्ाांना ज्ञातच असते. कािी कािी तडजोडी दकती घातक ठरतात. िे त्या तडजोड
करते र्ेळी कळतच नािी. काळाबरोबर तडजोड करता येत नािी. मैहत्रवी देिील
फसर्तात, िी दुष्ट मावसे देर्ालािी फसर्तील, मग मी फसले ते काय र्ेगळे !
कोवी भेटायला आले दक रडू येते.
आसूओं, आिों के दिलीज पार आया न करो
घर के िालात जमाने को ददिाया न करो
लोग मुट्टीमे नामक हलये दफरते िै.
तुम जख्म को ददिाया ना करो
गुिलक्ष्मी म्िवून मी कायम उभी िोते. िात राबत िोते. तोपयांतच मी लक्ष्मी
िोते.
आडर्ी लक्ष्मी! हतला कोव हर्चारवार? हतचे हर्सजवनच िोवार.
झाड माझे र्ेडे हपसे, उन्िी जळताना िसे

रुसे धो धो पार्सात, चाांदण्यात मूस मुसे (बोरकर)
माझ्या सग्या सोयऱ्याांना माझ्या अहस्तत्र्ात रस नािी. मला हनरोपाचे िव
जगण्यात नािी. नांतरच्या आर्राआर्रीला ते उत्सुक आिेत. अशीिी जुनी गोष्ट
फे कवे, िा त्याांचा छांदच आिे. जुनी साडी, हशळे जेर्व, फे कार्े तशी सासू माझे
नार्, माझा हर्चारिी फे कू न देईल. घरात शाांती करुन, पुन्िा नव्याने ररनोव्िेशन
करील. हतला कायमच रसरशीतपवे जगार्ेसे र्ाटते. सून गेल्याची िांत न करता ती
छान जगेल. मीच हमटू न रािते. भीतीने.
जगार्ेसे र्ाटवे कोव ठरर्ेल,
र्ृद्धापकाळ कधी टळे ल.
सेर्ा करवारे आप्त लाभता, हर्श्राांहतकाळ सिज हनघेल
आज मागे पडलेले सगे सोयरे ,
ते बफावने चादर टाकलेले डोंगर तुरे,
सोनेरी कळस हर्हर्ध मांददराांचे, त्याांना मी कशी आठर्ीन?
मुक्काम सांपलाय ददर्स आले हनघायचे.
असाच पिाटर्ारा सुटला असेल,
सोनेरी सूयव पूर्ेला उगर्त असेल,
मात्र तेव्िा मी जगात नसेल,
मात्र तेव्िा मी इथे नसेल!लक्ष्मीचे पाऊल बािेर असेल.

२२. स्त्री जन्मा हि तुझी किावी

भारत देशात, आज हस्त्रया हशकू न उच्चपदस्थ िोतात. तरीिी सामाहजक
हस्थती बघता स्त्री जन्म -स्त्री बाहलकाोेचा मुलीचा जन्म आपल्या भारत देशात
दकती िर्ासा आिे, िे सर्व ज्ञातच आिे. मुलगी झाल्यार्र िट्टू झाले तरीिी, पुढे
आई र्डील लेकीला लाडाकोडाने, र्ाढर्तात. मािेरी मुलीचे शक्य तेर्ढे लाड
पुरर्ले जातात. जे सासरी पुरर्ले जात नािी.
आई बापसाची लाडकी लेक, चांद्रण ज्योत
येतास जातास करे कौतुक गवगोत.
मुलगी दकतीिी लाडकी असली तरीिी, यथोहचत र्ेळी हतचे लग्न करून
द्यार्ेच लागते र् मािेरघर सोडू न लेक सासरी येते. लग्न र् नर्रा या बरोबरच फ्री
हमळवारा सासुरर्ास हतच्या नहशबी येतो. नाहशबा प्रमावे कमी अहधक असतो,
पव असतो.
अस्से सांसार सुरेि बाई िेळाया हमळते.
अस्से सासर द्वाड बाई कामाला पुरते.
आई बापाने ददली लेक, हतला सासुरर्ास कसा?
हचतांगाचा फासा, गली रुतला साांगू कसा?

लग्ना नांतर मातृत्र् आले दक स्त्री त्या सासुरर्ासाला सरार्ते आहव त्या
बाळासाठी, पुढच्या हपढीसाथी सर्व सिन करीत रािते. असे म्िवताता, की मुलाांकडे
बघून बरे च सांसार रटकर्ले जातात.
माय सटर्ाई, िात मी जोडते तुला
आयुष्य मागते, राजस माझ्या बाळाला.
स्त्रीचा जन्म नको घालू श्रीिरी
सांसारी येऊहन, परायाची ताबेदारी
र्ळर्ाचा पाऊस, कु ठे लागतो कु ठे नािी.
भ्रताराचे सुि, दैर्ाने लागत येडीबाई
सासरचे त्रास, कजवबाजारीपवा, लागट बोलवारे नातेर्ाईक, गैरसोय,
जेर्वाच्या र्ेगळ्या पद्धती, भुकेची आबाळ, अपुरी झोप, पैसे न पुरवे, नर्ीन
लुगड्ाला पैसे नसवे, कामाचा भार, अशी हर्हर्ध दुुःिे हस्त्रयाांच्याच नहशबी
असतात. "काम एके काम" एर्ढेच हतचे अहस्तत्र्, सासरी उरले दक स्त्री कोमेजून
जाते. ती सासरला उवेपव येऊ देत नािी. ती त्रास शक्यतो, बािेर साांगत नािी.
पव मािेरच्या आठर्वीने िांगू लागते. मािेरच्या साांगाव्याची र्ाट बघू लागते.
समजूतदार पत्नीची, जबाबदार मातेची जबाबदारी पार पाडवे बायकाांना र्ेगळे
सान्गार्े लागत नािी. आपल्या आई कडू न "ती" ते हशकू नच येते. िल्ली बायकाांना
घरकामा बरोबर नोकरी करार्ी लागते. दोन्िी डगरींर्र काम करून, त्या लेकीची

ओढाताव िोते. "कमार्ती सून" कािी अपेिा, हतचे सासरहून करते. ज्या पूवव न
झाल्यास, ती मािेरी जाण्यासाठी िांतार्ू लागते. आईची आठर्व, हतला अस्र्स्थ
करते.
स्त्री जन्मामुळे शारीररक बदल िोत राितात. स्त्री दमली ककर्ा घराच्या
हर्हचत्र र्ातार्रवामुळे नैराश्य आले, तरीिी तरीिी, हतला दर्ािान्यात कोवी नेत
नािी. ती गप्प गप्प िोते. डॉक्टर कडे उपचार घेतले, तर "रोगी मुलगी गळ्यात
घातली" असािी आरोप मुलीकडच्याांर्र िोतो, फसर्वूकीचा दार्ा के ला जातो.
चेिरे े बघून के लेल्या लग्नाां मध्ये, कािी काळा नांतर मने जुळतातच असे नािी.
सुरुर्ातीला जुळली तरी ते आकषवव पुढांपयांत रटकतेचां असे नािी. नर्रा बघ्याची
भूहमका घेतो. बाई हपचत रािते. घुमी िोते, हर्चार र् अहर्चार करू लागते. जीर्न
सांपहर्ण्याचा हर्चार ती करू लागते. आपव जर कािी के ले, तर आपल्या माघारी
मुलाांची भहर्तव्ये अांधकारमय िोतील म्िवून ती कािी काळ गप्प बसते.
अशार्ेळी एिादा िव अपमानाचा िव, भाांडवाचा िव, हतला िताश करू
शकतो. आपव सर्ावनाच नकोशा आिोत, ह्या भार्नेने ती अांतमुवि िोऊ लागते.
बािेर सर्व जग आनांदात असताना, माझ्याच नहशबी िे भोग का यार्े? िे सर्व
सांपर्ून टाकार्े, असे हतला र्ाटू लागते.
या दरम्यान हुांड्ासाठीहि हतचा छळ िोऊ लागतो. हतने मािेरहून पैसे
आवार्े म्िवून, हतच्यार्र दबार् येऊ लागतो. मािेरी पैसे नसतात ककर्ा
मािेरच्याांना मुलीला पैसे द्यायचे नसतात. ककर्ा एकदा पैसे ददल्यार्र सासरच्याांनी

िार् र्ाढत जाते. हुांड्ाच्या मागवीसाठी िोवाऱ्या छळापायी, लग्ना नांतर पहिल्या
पाच र्षावत आत्मित्या करवाऱ्याांची, सांख्या सर्ावत जास्त आिे. िल्ली तर स्र्तुः
सोबत अपत्यालािी घेऊन जाण्याची, म्िवजे अपत्याांचेहि जीर्न सांपर्ण्याचे के सेस
आढळतात.
गुन्िे, दारुडे, असुरहितता, कानी पडवाऱ्या बलात्काराच्या घटना,
चांगळर्ाद, उथळ, समाजव्यर्स्था, यात एकटे रािवे बाईला सुरहित र्ाटत नािी.
त्यामुळे के र्ळ भीतीपोटी, ती जीर्न सांपर्ायचे ठरर्ते. हबघडलेले नाते सांबांध,
अबोला, धुसपूस दकत्येक घरी असते. पव, मनातील शेर्ाळे हतच्या मनातच दडू न
रािते. बाकीचे लोक त्रयस्थासारिे बघत राितात.
सासुरर्ाहशवीला मािेरच्याांनी आधार द्यार्ा असे र्ाटते. सासरच्याांना
सांगार्े, ककर्ा हनदान सासरच्याांशी बोलार्े र् प्रश्न सोडर्ार्ा एर्ढी माफक अपेिा
हतची असते. मात्र तेर्ढीिी मदत हतला हमळत नािी. ककर्ा त्या गोष्टीने हि हतच्या
छळात फरक (फारसा)पडत नािी.
हर्श्राांतीसाठी, मनुःशाांतीसाठी, हतला मािेरचा आधार िर्ासा र्ाटू लागतो.
सासू हि आई िोऊ शकत नसते, कारव दोन्िी नात्यातच फरक असतो. तोंडाने न
साांगता ओळिवारी आई र् साांगूनिी न समजून घेऊ शकवारी सासू, या
अडदकत्त्याच्या दोन पात्याांमध्ये हतची मनाची सुपारी, कातरली जाऊ लागते. ती
मािेरी त्रास साांगत नािी. पव पुन्िा पुन्िा हतची पार्ले, हनहमत्त शोधून मािेरी

र्ळतात. मािेरी ती सासरचे िोटे नाटे कौतुक साांगून र्ेळ मारून नेते. शक्यतो
अनबन असली तरी झाकू न ठे र्ते.
फाटला परकर घ्यार्ा हनऱ्याांत झाकु हनया
साांगते शोनीबाई, आब कां थाांचा रािुनीया
सासूसुनेची भाांडवे िोत असतात. स्त्री असूनिी सासू, सुनेला समजून घेत
नािी. लग्नाच्या गाठी स्र्गावत िह्मदेर्ाने बाांधलेल्या असतात. पदरी जे पडले, ते
स्र्ीकारून थोडी फार कु रबुर करून "ती " र्ेळ साजरी करते. िूप मोठे प्रश्न र्
बेबनार् असल्यािेरीज, सांसार मोडण्याचा, टोकाचा हनववय भारतीय स्त्री सिसा घेत
नािी. िातातले गरम दुधाचे भाांडे, चटका असह्य झाल्यार्रच, िातातून हनसटते.
तोपयांत िात पोळले, तरी ते भाांडे साांभाळले जाते. सासरचे नाते र् सासरचा मान र्
सासुरर्ास बाई बोलून तो बािेर पडू देत नािी. अपमान हगळू न र्रकरवी आर्
आवून, सासरी, ती ददर्स कां ठत रािते. नर्रा यात त्रयस्थाची भूहमका घेतो.
नर्ऱ्याला सोडू न एकटीने रािवे सोपे नसते, सासर सोडू न मािेरी आल्यार्र मािेरचे
आधार देतील याची िात्री नसते. सासुरर्ासातून मुक्त िोण्यासाठी, जीर्न
सांपर्ण्याचे हर्चार, हतच्या मनात येऊ लागतात. सासू हि हतला शत्रू र्ाटते. र्
पुढचे आयुष्य कसे काढायचे घ्याचा प्रश्न पडतो. याला पुष्कळ अपर्ाद हि िल्लीच्या
काऴी आढळत असतील. सासू सुनाांचे िल्ली पूर्ीच्या काळापेिा अहधक ठीक जमते
असेल, ऐदकर्ात आिे. "सून येवार" याचे म्िवे सासूला हि टेन्शन असते. कशाबशा

धुसफु सत म्िवा ककर्ा राजीिुशीने, सासू सुना एकमेकींशी जुळर्ून घेतात. तरीिी
प्रश्न हशल्लक आिेच.
स्त्रीचा जन्म कोण्या घातला येड्ानां
पराया घरी बैल राबतो भाड्ानां
दुबवळपवाची लाज र्ाटते मला.
नारी जलमाच्या काय करार्े नहशबाला!
आपल्या या भारत देशात दरर्षी िजारी ३% हस्त्रया सासरच्या छळाला कां टाळू न
आत्मित्या करीत असतात. का? त्यार्र उपाय काढायला िर्ा.
जीर्न अनमोल आिे!

२३पती िाच देर् जावार्ा

"पती िाच देर् जावार्ा, पती परमेिर मानार्ा" हि हशकर्व ओव्यात आिे.
पतीला देर् मानवाऱ्या हस्त्रयाांच्यािी मनात र्ांचनेचे दुुःि िोलर्र असते. पूर्ीच्या
जात्यार्रच्या ओव्या, ह्या हस्त्रयाांच्या दमनाची कथा साांगतात. नर्ऱ्यार्रच्या
प्रेमाचा, नेिमीच उपयोग िोतोच असे नािी.
प्रीतीचा एर्ढा काांत नको प्रीतीर्री जाऊ
पाण्यातील ती नार्, न्िाई लगन अनुभऊ
साप म्िवू नये धाकला, नर्रा म्िवू नये आपला.
तरीिी हतला र्ाटते
गार्ाला गेला म्िवून माझी िहजन्याची पेटी
लाडके मैनाबाई र्ाडा भयाव लागे पाठी.
या शब्दात स्त्री नर्रा परगार्ी गेल्याचे र्ववन करते. बाप्या, बायको मािेरी
गेल्यार्र काय करतो, याचे अनेक हर्नोद प्रहसद्ध आिेत. आपल्या सांसारातील र्ेदना
झाकण्या कडेच, स्त्रीचा कल असतो. िरे असो अथर्ा नसो, बाई नर्ऱ्याचे कौतुक
जगाला बळे च साांगते.
भ्रतार नव्िे बाई ती ग आांब्याची सार्ली.

नािी आठर्ू ददली, परदेशातील माउली.
दकत्येक झोपड्ामध्ये र् अन्य रठकावी नर्रा रात्रीची मारझोड करतो, दारू
हपऊन मारिाव करतो. तरी सांध्याकाळी िा नर्रा दारू हपऊन गटारात पडला
असेल दक काय या कल्पनेने, मैना बाई हचतातुर िोते जसे,
सार्ली परतली दारीच्या घेर्ड्ाची
र्ाट दकती पाहू, राज इल्लासी के र्ड्ाची. (राजहर्लासी)
नर्ऱ्याला यायला उशीर झाला तर ती देर्ाला आपल्या पती रिवासाठी
साकडे घालते जसेमाझ्या कपळीच कुां कू हिडते रानामधी
जतन कर देर्ा, तुळशीच्या पाना मधी
घरात आजारी, हबछान्यार्र / अांथरुवार्र हिळलेला, पती हजर्ांत रािार्ा,
म्िवून ती आिे नािी ते हर्कू न, त्याला जगर्ायचा प्रयत्न करते. आपल्या
सौभाग्याच्या जोरार्र, ते बळ असल्यार्र स्त्री हनधावस्तपवे रािते. कारव पती, िाच
हतला सांरिक आधार देवारा र्ाटतो.
उदा. चुड्ाच्या ग बळे , न भी कर्वाला
देईन जाब मी लांकेच्या रार्वाला.
आपला पती फारच देिवा राजहबडा आिे असे गैरसमजाने प्रत्येक पत्नी
समजते.

पर्ईच्या नाक्यार्र हशग र्ाजत नानापरी
चुडा माझा राजा, मोर डु लतो गगनार्री
अशा शब्दात हतला नर्ऱ्याचे कौतुक साांगायला आर्डते. हतला तो
राजकु मारच र्ाटतो. ती त्याला राजाच मानते. बुहद्धमान िाह्मव मानते. जसे
रे शमी सदरा अांगी करतो सळसला
िर्शा भ्रतार, त्याची बामनाची कळा. ककर्ा
जात्या तू ईिरा ददला ताांदळ
ु ाचा घास
माांडर्ा मध्ये शोभे नर्रा, मोहतयाचा घोस
पती िा देर्च आिे. र् त्याने िूप प्रेम ददले असे पत्नी नेिमी साांगते
भ्रताराचे सुि, तळिाताची सार्ली
नािी आठर्ू ददली, दूर देशची माऊली
आपला नर्रा िा देर् र् सासुरर्ाडी िेच मांददर, असे मनात मानून ती
र्ार्रते. नव्याची नर्लाई सांपली, दक हतला कळते दक सासरच्याांनी, अभार्ाचे हजवे
आपल्यार्र लादले आिे. सर्ाांच्या सर्व अपेिाांचे ओझे, हतच्या हशरार्र येऊन पडते.
हिदी माहलका " सास भी कभी बहू थी" माहलके तील सून, तुलसी जशी र्ागते, तसे
आपल्या सुनेने र्ागार्े. अशी अपेिा सगळ्याांची असते. सून नर्ती, सर्व प्रकारे प्रयत्न
करते. आपल्या मना हर्रुद्ध घडवाऱ्या घटना, शक्यतो कु ठे िी साांगत नािी. घरात

िोवारा सासुरर्ास घराच्या चार हभतीच्या आतच दडू न राितो. पावर्ठ्यार्रील
सिीला सुद्धा ती सासुरर्ासा बद्दल, साांगत नािी. कारव त्यातुन चुगल्या चिाड्ा
िोऊन भाांडवे झाली तर मैनेलाच त्रास िोतो. ती आपले दुुःि ओर्ीत गुांफते, नर्रा
मात्र बायकोच्या, र्ेगर्ेगळ्या, कागाळ्या नेिमीच साांगतो.
बायको न आर्डण्याची कारवेतर कािीिी असतात, मूिवपवाचे असू शकते.
बायको कपडे नीट धूत नािी. साबव नासर्ते, पक्वान्न हशजर्त नािी. मुलाांचा
अभ्यास घेत नािी. मािेरहून पैसे आवत नािी. घरकाम करताना नटीसारिी नटत
नािी. अथावत त्या अनेक कारवाांमुळे मला ती आर्डत नािी.
अस्तुरीची हनदा, काय कररशी नादाना
तुझे हर्हचत्र छळ, तुझी तुला आटपेना
पर नारीच्या पलांगार्री, नका हनजू हबनघोर
आिे गळ्यार्र सुरी जाऊ नका त्या घरी.

देर् दगडाचा असतो, म्िवून प्रत्येक दगड देर् बानू शकत नािी. त्यामुळे
नर्रा पाण्यातला पाषाव, पाषाव हृदयी, अशा ओव्या आिेत. स्र्तुः त्रास काढू नहि
मैनाबाई नर्ऱ्याजर्ळ नाांदते. त्याचा जाच सोसते. त्याला आिासन देते.
जाचु नको राया, तुझ्या पायाची मी दासी.

स्र्तुः रािीन उपाशी, घास घालीन तुपाशी.
मात्र पती पत्नी चे दैर् कोव जावते?
मृग सोन्याचा जगी असांभर्
तरीिी त्याला भुलले राघर्
श्रीरामाला चुकर्ून गेली, शक्ती मायाहर्नी
लर्ाांकुशचा िळर्ी पाळवा
र्नी र्ाहल्मकी मुनी
दैर् जाहवले कु वी?
त्यामुळे या बेंदर्या ददसनार्या, पाटीलरार्ाला बािेरचा नाद लागतो, हिदी
हचत्रपटातील सौतन, जय मल्िार, प्रेमाचे हत्रकोव अशा उदािरवात असल्या प्रमावे
हसलहसला सुरु िोतो.
घरची अस्तुरी, जस, के ळीचां कबाल
परनारी साठी र्ाढू न घेतले जांजाळ
स्त्री मात्र त्याचे घसरलेले पाऊल सुधारे ल, म्िवून चांदना प्रमावे हझजत रािते.
मनात कु ठे तरी हतच्या हनराशा जन्मत असते. त्यामुळे ती ओर्ी म्िवते.
फोहडले चांदना, त्याच्या के ल्या बारा फोडी
हस्त्रयाांची जात र्ेडी, पुरुषात माया थोडी

भ्रतार नव्िे बाई, पूर्वजन्मीच्या र्ैरी
िरवाच्या पाडसाला, फास घातला दुिरे ी
नको गोरे बोलू भ्रतार माझा भोळा
गारुडी ग बाई, के साने कापला ग गळा|
पतीच्या चालचलनात गडबड आिे, िे ओळिून ती िूप िादरते. सांसार
मोडेल अशी शेर्टी ज्याची भीती असते, ते र्ाईट घडतेच. पती हतला सोडू न जातो.
ती एकटी रािते. पती जर्ळ नसल्याने हतचे जगातून लि उडते.
पार्सा र्ाचून रान ददसते भेसूर
कां थाया र्ाचून (नर्ऱ्या र्ाचून) र्ाया ग शृांगार.
मग ती र्ेगर्ेगळ्या देर्ळाांमध्ये, सांताांकडे साकडे घालते, दक हतचा पती परत
यार्ा. ककर्ा हतला ते दुुःि सोसायला शक्ती हमळार्ी. िताश िोऊन म्िवते.
समुद्रण ाच्या काठी, मोती पोर्ळ्याचा र्ेली
दैर्ाची उवीर्, कडू र्ेल िाती आली
जीर्ाला जीर् देत, जीर् देऊन पाहिला,
नदीतला गोटा दगडच रािीला.
आवी म्िवे, जग बाईला साांगते, पती िाच देर् जावार्ा,

२४. देर्ा पार् रे

शांकराच्या मांददरात, मांडप आर्ारात रें गाळवाऱ्या भक्ताांमधील, एक भक्त
साांगत िोता. िल्ली िा देर् पार्त नािी. एकर्ीस सोमर्ार इथे आलो, पव त्या
देर्ाने मला हनराश के ले. मी परत या देर्ळात येवार नािी. जवू कािी देर्ाने, तो
अकरा महिन्याचा, करार तोडला िोता. नर्साला देर् पार्तो िे िरे , पव शेर्टी
प्रत्येक व्यक्तीचे नशीब असते, देर् हर्हधहलित बदलू शकत नािी. त्याचा राग,
सकाम भक्ती करवारा भक्त देर्ार्र काढतो. सामान्यतुः कु टुांबर्त्सल व्यक्ती, हि
सांसारात रमते र् त्याच ऐहिक प्रश्नाांमध्ये गुांतून पडते. देर्ाला लाच देऊन, आहमष
दािर्ून, नर्स बोलून, सकाम भक्ती, करण्याकडे जनमनाचा कल असतो. कामने
साठीच र् मनोकामना पूती साठीच, मनाचा प्रयत्न असतो. के र्ळ मधला र्ेळ
भरर्वारा, दफलर म्िवून जे असते, ती देर्पूजा र् देर्दशवन िा धमव िोय! म्िवजे
गाण्यातील, के र्ळ एिादा शब्द, एिादा स्र्र, एर्ढीच त्या हनष्काम भक्तीची
ककमत असते. त्यात िे िर्े, ते िर्े, त्या इच्छा र् अकालमृत्यू िरवाची मागवी फक्त
असते. थोडक्यात मागवीपत्र असते.
दर मांगळर्ारी गवपतीला र् शहनर्ारी मारुतीला लाल शेंदरू हनयमाप्रमावे,
माऴ मारुतीला चढर्ली तरीिी अडचवींचा डोंगर चढतच जातो. कु वी फसर्ले दक
र्ाटते िा सुद्धा? तुम्िी पव तसेच? सर्व परके मग आपले कोव? मन मोकळे करून
हशव्या द्याव्या. छाती मोकळी करून घ्यार्ी, असा इतका सांताप आला दक अांग

थरथरते. हर्पश्यना, योगा, रां गाचे मनाचे सांतुलन कमी पडते. घरी राितो तो
गृिस्थ, एर्ढीच व्याख्या गृिस्थाची उरते. सांसारी गृिस्थाांचा गृिस्थाश्रमीचा आचार
एकसुरी असतो. जसा देर् एकच, तसा मीिी एकमेर्च. असां पॅटनव घेऊन प्रत्येकजव,
मनाच्या हभती बाांधतो. कमवकाांडामुळे त्याला मावुसकीचा, सदाचाराची जव राित
नािी. प्रत्येकालाच र्ाटते, "मीच एक बाजीरार्"(मलािी र्ाटते) मग देर्भोळे पव
र्ाढते. कारव इतर कु वार्र हर्िास ठे र्वे जमत नािी.
लगती िै भाई सबसे भली
अकल अपनी और बीबी दुसरे दक
इतर कु वाला, आपले हर्चार पटर्ून देवे, अर्घड जाते. त्यामुळे तेिी
देर्ालाच साांगार्े लागते. जीर्न म्िवजे एक कोडेच असते. पाय लागला म्िवून
"िमा " म्िवून आपव नमस्कार करार्ा, असे हशकर्तो हशकतो. मात्र मानर् त्याच
पायानी, लत्ता प्रिार करून मारामारी करतो. "िरा तो एकाची धमव, जगाला प्रेम
अपावर्े" हि साने गुरुजींची प्राथवना, शाळे पासून आपव हशकतो. उरले सुरले अन्न
हभकाऱ्याला देऊन दान करायलािी, आपव हशकतो. पुढे मात्र जगाला प्रेम अपावर्े,
तर दूरच रािो. घरी पत्नीला ककर्ा पतीला, कु टुांबालािी प्रेम अपववे हर्सरतो. भाांडवे
करवे, टोमवे मारवे, हशकतो. गुव ओळिायला सुद्धा गुवग्रािकता लागते. "सोिम"
अिां िम्िाहस्म" मीच श्रेष्ठ, असा अिांकार र्ाढीस लागतो. पुन्िा प्रश्न सोडर्ण्यासाठी,
देर्ाच्या पाठी, लकडा लार्ला जातो. र्षावतून एकदा सत्यनारायव के ला र् एकदा
िर्न, िोम के ले, देर्दशवन के लां, दक आपव र्षवभर पापे करतो ककर्ा पुण्य करवे

हर्सरतो. यात मला असे साांगायचे आिे की, देर्ाला कमवकाांड अपेहित नसून,
मावुसकीची कृ ती अपेहित आिे. भक्तीचे सूर कानी पडले तरी आपव भक्ती मागावर्र
जात नािी. म्िवतो,
अरे कृ ष्वा नको र्ाजर्ूस बासरी
त्या मधुर स्र्राांनी झाले मी बार्री
मानर्ाला त्या र्ेळी िताश र्ाटते, ऐहिकाची भूल पडते, मला र्ाटते भक्त
देर्ालाम्िवतो.
"मला त्या भहक्तमागावला बोलार्ू नकोस, मला सांसारातच बुडून राहू दे. "
सकाम भक्तीचे भक्त, साधारवतुः िूप असतात. हनष्काम भक्ती करवारे फार
थोडे असतात. बाकी "देर्ा पार् रे " "देर्ा पार् रे " असा ओरडा करवारे असतात.
हतन्िी काळ िे, मानर्ी जीर्नाच्या बालपव, तरुवपव र् र्ृद्धार्स्था िे काळ
दािर्तात. बालपवात भहर्ष्याची स्र्प्ने असतात. तारुण्य र्तवमानाचे सुि असते.
रुहक्मवीचे दुुःि र्ेगळे . अनयाचे दुुःि हि र्ेगळे असते. तारुण्यात तरुवाईत प्रत्येकच
र्ेळी मध्यस्थ देर्ाला घातले, तर यश हमळे ल, अशी आशा मनात असते र् "देर्ा
पार् रे " हि हर्नांती असते.
र्ाधवक्यात मात्र भूतकाळातच रमण्यात िूषी उरते. कारव भहर्ष्य सांपलेले
असते. देर्ाचा गजर िा कािीतरी िर्े म्िवून, के लेला धार्ाच असतो. पव र्ृद्धत्र्ात
फक्त शाांती िर्ी असते.

कािी काळ र्ाट बघू या. र्ेट अँड र्ॉच हि पॉलीसी, त्याला भक्ती र्
अध्यात्माची जोड देऊन नर्स र् व्रते आचरली जातात. देर्ाची, देर्ऋषींची,
ज्योहतषाांची, बुर्ाांची अबोल मध्यस्थी असते. बरीच व्रतर्ैकल्ये, या व्रतकाळात
येवाऱ्या, सांकटाना त्रासून अधवर्ट सोडली जातात. जी इहच्छत गोष्ट असते, ती
हमळण्यासाठी प्रयत्न कमी पडतात र् आशा सांपते. एिाद्या व्रतासाठी, जी इहप्सत
गोष्ट असते, हतचा सांकल्प के ला जातो. पव काय र्ाटेल ते िोऊ दे, मी प्रयत्न करे न हि
र्ृत्ती उरत नािी. कां टाळू न मग व्रत अधवर्ट रािते. कारव पाठपुरार्ा के ला जात
नािी.
एक मीराबाईच्या भजन आिे. त्यात ती कृ ष्वाला म्िवतेचािे तो कु सुम्बी रां गनी साडी दे
या भगर्ा बेस, चला र्िी देस
असे म्िववाऱ्या मीरे ची भक्ती आपल्या सांकल्पात आली दक आपल्या र्ाांहछत
गोष्टी साठी सर्ावकडू न मदत हमळते. पूजा भार्ते र् व्रत यशस्र्ी िोते. तो पयांत
"देर्ा पार् रे " असा धार्ा देर्ाच्या कानीकपाळी करार्ा लागतो. त्या व्रताची
आठर्व, म्िवून आपव एिादा पदाथव िावे, पूवव र्ज्यव करतो. िाण्यात र्ेळ जाऊ
नये म्िवून उपास र् उपासना सुद्धा साांहगतली जाते. मात्र आपव मग चहर्ष्ट र्
तळकट, तुपकट र्ेफसव िातो. हमठायाांनी पोटाचा पेटारा भरतो. व्रत पूवव झाले नािी
दक पुन्िा दोष देर्ार्र थोपर्तो. सात र्ाराांची र्ेगर्ेगळी व्रते असतात र् तेितीस
कोटी देर्ाांचे र्ेगर्ेगळे मांत्र असतात.

जो पार्ला तो देर् आपला.
नािीतर व्रताचा क्रम बदला.
कािी ददर्साांनी व्रताची रुपे आहव जागा, मठ आहव देऊळ बदलते. भक्तीचे
रां गरुप बदलते, पव व्रत चालूच रािते. आई म्िवाली "व्रत कर" हि र्ाक्ये आता
कुां पवाबािेर गेली. ज्योहतषी व्रत साांगू लागले. चाांदण्याचे कोष घरात येत नसताना,
चांद्रण दशवन, चांद्रण  पूजा हि व्रते जीर्ापाड करवे, अर्घड झाले आिे. तरीिी के ली
जातात. मावसाांना िायला हमळत नािी, पव कु त्र्याला हबहस्कटे िायला घातली
जातात. घरात िायला अन्न नसते. देर्ळात साजूक तुपाचे ददर्े, लार्ले जातात.
िरे तर व्रतर्ैकल्यानी मग देर् देर्ळात कां टाळू न जातो. भक्ताची इच्छा पूवव
िोत नािी. भक्त हि र्ैतागतो.
िरे तर मावुसकी िाच धमव र्
अडचवीत दुसऱ्याला मदत करवे िेच व्रत पाळार्े.
स्र्ेदगांगेच्या तीरी, नाांदतो श्रीिरी
देर् नािी देर्ळाच्या गाभारी, देर् दुबळ्याांचा कै र्ारी

२५ सुिाची घागर

घर सांसार हि एक डोक्यार्र ठे र्लेली घागर असते. कधी कधी ररकामी, कधी
भरलेली. "हतन्िी लोक आनांदाने भरून राहू दे" इतका आनांद, हर्र्ािापासून आहव
सिजीर्नापासून मावसाांना हमळायला िर्ा. सांसार िा सुिाची घागर र्ाटार्ा,
इतके त्याांचे एकमेकाांशी सूत, मैत्र जुळायला िर्े. रोजच्या घरकामातून सांसार करवे
म्िवजे शीव असला, तरी ती सांसारकला असते. र् ती फक्त स्त्रीलाच जमते.
स्र्यांपाकात सुद्धा कला असते. कौशल्य लागते. हर्र्ािात सर्व अपेिा स्त्री कडू न
के ल्या जातात. देरे र्ाण्या, घेरे प्राण्या, अशा सारिी र्ृत्ती गृहिवीची कधीच नसते.
ककर्ा गेलो मी मॉल मध्ये. आवले भरून हपशव्याांमध्ये, असे पाटी टाकवे नको
असते. पव रुटीन अर्घडिी असते. यशासाठी झटार्े लागते. बुहद्धबळातील एिाद्या
छोया प्याद्याने डार् िरला जाऊ शकतो र् हजकला हि जाऊ शकतो. हि मावसे
प्यादी घरीदारी गृहिवी जोडते. स्त्रीला तुम्िीच तुमचे हमत्र व्िार्े लागते. मैत्रीव
व्िार्े लागते. तरच ती सांसारातील मनाहर्रुद्ध घटना सोसू शकते.
मन हचती ते र्ैरी न हचती.
अशीिी घरची पररहस्थती, कािी र्ेळेला येते. पव बाई गृिहच्छद्रण  झाकू न
कािी ददर्स काढते. बाई शक्यतो आपला तोल जपते.
असा कसा जीर् बाई दोऱ्याले र्ीवार्ा

सुिाची घागर हतला मातीचा हगलार्ा
सुिात राहू दे िेच थोडेसे मागवे
पाठी पोटाला बाांधून बाई दुुःिाची र्रात.
दकती पदराला गाठी आहव अांधार घरात.
स्र्तुः स्र्यांपाक न करवारा पुरुष बाईला "चर्ी" र्रून, स्र्यांपाक
करण्यार्रून भाषव झाडतो. िूप आनांदाच्या िवी हि, एिादा डांि मारायला,
हर्षारी शेरा फे कत, आग समोर करवाऱ्याच्या, बरोबर र्ार्रार्े लागते.
काजूकतली नार्ाची, एक चौकोनी, चहर्ष्ठ, चांदरे ी हमठाई असते. ती हमठाई
बनर्ायला काजू भरडार्े लागतात. मग गरम पाकात ती पेस्ट टाकार्ी लागते.
बाईचा जन्म तसाच असतो. हतला िूप प्रकारे अपमाहनत के ले जाते. त्यात दोन
बायकाांचे, एकमेकींशी पटवे, फारच अर्घड असते. आपल्याला एकमेकाांना सुि देवे
शक्य नसेल, तर दुुःि तरी देऊ नये. एर्ढी जाव, प्रगल्भता, फार थोड्ाांत असते.
ओरडवे, रागार्वे, भाांडवे, यातच त्याांना आनांद असतो. घालून पाडू न बोलवे, कािी
जवाांना आर्डते. त्या नर्र्याला, ह्यात र्ृद्ध अशक्त आजारी असूनिी आनांदी र्ाटतो.
पटकन ए टी एम काडव टाकू न, सुनेला आपल्याला आपले सारिे करायचे
असते. कधी असे जीर्न म्िवजे हर्िमोहिनीतील हर्हचत्र घटक, म्िवून घागरीत
येतात. सासू-सासरे अशा र्ृद्धाांबरोबरचे सांबांध, कधी कशी शा टोमण्याांनी, टोचवीने
हर्षारी झालेले असू शकतात. सुिाच्या घागरीत, हशर्ीगाळी हि असते. र्ृद्धाांच्या
मायेचे सुि असते. िरे तर र्ृद्धाांकडे ज्ञान, अनुभर् र् सल्ले, तरुवाांना उपयोगी ठरू

शकतात. मात्र कडर्टपवापोटी र्ृद्धाांना, त्या घरातील र्ातार्रवात, लि घालार्ेसे
र्ाटत नािी ककर्ा त्याांचे सल्ले, कु टुांबात स्र्ीकारले जात नािीत. कािी रठकावी तर
दुसऱ्या व्यक्तींच्या आयुष्यात लि न घालायचे ठरर्ून, र्ेट अँड र्ोच चे धोरव
स्र्ीकारले जाते. कािीतरी कु रबुर कानार्र आली, तरीिी त्याांचे ते बघतील, अशीिी
समजुतीची धोरवे कािी धोरवी लोके पाळतात. इतराांचे सांसार िे त्याांचे ते बघतील
असे म्िववारे कािी नातेर्ाईक, अहलप्त बेटे असतात. त्याांना फक्त लग्न कायावला,
जेर्ायला, मजेला येण्यातच रस असतो.
पावर्ठ्यार्र घागर भरायला गेल्यार्र, पूर्ीच्या काळी, सांसारातील कु रबुरी
साांगायला, पावर्ठ्यार्र, आलेल्या सख्या भेटत असत. घरी सासू, नवांद जाऊ, या
पैकी कु वीतरी सांसारातील ताव, िलका करायचा प्रयत्न करत असे. त्यामुळे
पहतपत्नी एकत्र राहून, कौटूांहबक र्ातार्रवात तावहर्रिीत असे जगत असत. एकत्र
कु टुांबात ताव िोते, पव ते ताव कमी करण्यासाठीचे मागविी िोते. हर्भक्त कु टुांबात
पहतपत्नींना पुढे "अहतपररचयात अर्ज्ञा" िोऊ शकते. एकत्र कु टुांबात स्र्यांपाक र्
घरकामात मागवदशवन हमळत असे. त्यामुळे गृहिवीर्र, पांक्तीत, स्र्यांपाकार्रून
भाांडवे व्िायची र्ेळ कमी र्ेळा येत असे. आता आधुहनक स्र्यांपाकघरात जायला,
गृहिवींना आधुहनक जीर्नशैलीत, नोकरी र् मुलाच्या धार्पळीत, तेर्ढे कौशल्य
येवे, अर्घड िोऊन बसले आिे.
नोकरी करवाऱ्या हस्त्रयाांना घरर्ाला सािेब र् बािेरर्ाला बॉस असे दोन
सािेब हर्हर्ध आज्ञा करतात. हतची जबाबदारी दुिरे ी झाली आिे. र् हतच्या
सुिाच्या त्या घागरीतील अधाव भाग घर र् अधाव भाग कायावलय, असा दोन भागात

हर्भागला गेला आिे. हर्र्ािसांस्थेच्या इहतिासात िा नर्ाच अध्याय आला आिे.
त्यामुळे महिलाांर्र ताव सुद्धा येऊ शकतो. पुरुषाांना आर्णथक जबाबदारी उरली
नािी. नर्युगात महिलाांर्र घर आहव नोकरी अशी दुिरे ी जबाबदारी येऊन पडली
आिे.
महिला ददर्स रात्र कामात गुांतून पडतात र् तुलनेत पुरुषाांचे कष्ट फारच कमी
झाले आिेत.
कामा मागे काम, दकती लार्ार्ी ग माळ
प्रपांची येऊहन पडली तीस काळ जाळी
हर्सरली नामार्ली, कामाांच्या गोतार्ळी
सांसारातील कष्ट सांपत नािीत. सांसारातील पुरुष हि थोडा राबतो, मात्र
हस्त्रयाांच्या ओव्याांमध्ये म्िटले जाते.
अरे सांसार सांसार
जसा तर् चुल्ह्यार्र
आधी िाताला चटके
तेव्िा हमळते भाकर
आपले दुुःि न साांगता, र्रकरवी "ऑल इज र्ेल" दािर्ायची बायकाांची
र्ृत्ती असते. जसेमाझे सुि माझे सुि िांड्ा झुांबरे टाांगले
माझे दुुःि माझे दुुःि मी भुयारी कोंडले.

बाईच्या मनात नेिमीच मािेर र् सासरची तुलना िोते. या उलट पुरुष आई
र् पत्नीच्या गृिकृ त्य कौशल्याची तुलना करतो, ज्यात एकजव नाराज िोते. बऱ्याच
र्ेळा, बायकोला आई सारिा स्र्यांपाक येत नािी अशी तक्रार पुरुष करतात. पुरुष
असूनिी, त्याांनािी कािी दुुःि अडचवी असतात. पव जिमी िोवे स्त्रीच्या नहशबी
येते. सुि दुुःि जीर्नाचा अहर्भाज्य भाग आिेत. सांसार सुिाची घागर म्िवजे एक
प्रकारचा मोबाईलचा मेमरीकाडव आिे. मावसे येतात आहव जातात. अॅड िोतात
जातात, हडलीट िोतात. कािीजव एहडट िोतात. फे र्रीट मधून, रे सेन्ट मधून,
इनऑपरे रटव्ि िोतात. हि घागर कम मोबाईल हसम ब्लॅंक िोते र् जीर्न सांपते.
नव्या हसम पासून, ब्लँक झालेल्या हसम पयांतचा प्रर्ास म्िवजे घागर भरवे. हि
घागर एका लयीने गळत असते. ऊजाव नाशाने हि घागर ररकामी िोत जाते.
तत्त्र्ज्ञानाने सांसाराची सुिाची घागर नेिमी, म्िवजे कािी र्षव, बहुताांशी अधवर्ट
भरलेली असते. ती तुम्िी अधी भरलेली आिे, ठीक आिे, असे समजू शकता. अधी
ररकामी आिे समजू शकता. िरे तर पूवव भरलेली घागर कशी असते, कशी असार्ी,
अजून सांशोधन चालू आिे. कारव असमाधान िे बऱ्याच सांसारात असते.
नव्या र्षी हि सांसारसुिाची घागर भरून र्ाहू दे.

२६. रद्दी ददली का?

माझ्या घरात दोन महिन्याांची रद्दी साचली िोती. िल्ली र्तवमानपत्रे दिा
दिा पानाांची असतात. त्यामुळे एिाद्या महिन्यातच रद्दीची हपशर्ी भरून जाते.
घर लिान आहव र्ॉहशग मशीनचे पावी घरात लीक िोते. त्यामुळे रद्दी र्ेळेर्र
द्यार्ी लागते. रद्दी ठे र्ायला िास अशी जागा हि नािी. काकाांना ते काम ददले.
रात्री काकाांना रद्दी ददली का? हर्चारताच काका रडू च लागले. मला कारव कळे ना.
तेव्िा काकाांनी साांहगतले, "रद्दीर्ाला घरी आला, रद्दी मोजली, बाांधली, सायकलला
लार्ली आहव पैसे न देताच सायकलर्र टाांग मारून, हनघून गेला. मी िाक मारत
िोतो. पव तो थाांबला नािी" तेव्िापासून रद्दीर्ाल्याला घरी बोलर्ायचे नािी, असे
मी ठरर्ले. पव त्यामुळे रोज रद्दीचा गठ्ठा पाहून मला धडकीच भरते.
रद्दीचा हर्चार मनात असतानाच, एका मैहत्रवीकडे रद्दी अगदी व्यर्हस्थत
रचलेली ददसली. मी हतला हर्चारले, "एर्ढी व्यर्हस्थत रद्दी कशी रचता?”
ती म्िवाली “ अग र्तवमानपत्रे उघडताच नािी, र्ेळ नािी म्िवून. तसेच
पेपर रद्दीत ठे र्ले आिेत. " र्तवमानपत्र येताच त्याला स्टेपल करार्े, म्िवजे पान सुटे
पसरत नािीत र् पसारा िोत नािी. रद्दी सुद्धा नीट ठे र्ली जाते. " अशा कािी
मौहलक सूचना हतने मला ददल्या. ज्या मला जमण्यासारख्या नव्ित्या. कारव मला
शब्दनां शब्द र्ाचायचा असतो. कािी मिीन्यानी काका म्िवाले "बाजारात जाऊन
तूच रद्दी देऊन ये" मी त्या दढगाकडे बघत म्िवाले,

"काका ररिा करार्ी लागेल"
काका म्िवाले, "कर "
ररिा करून, ती रद्दी देऊन आले. रद्दीचे आलेले पैसे, ररिाच्या हबला एर्ढेच
झाले. म्िवजे िचव, र्र र्ेळ गेला, परदेशातिी कागद, र्तवमानपत्रे, प्लाहस्टकची
रॅ पसव र् जमा कचरा, रद्दी जमते. परदेशात रद्दी टाकण्यासाठी गाबेज बॅग मध्ये,
भरून ती दूरर्र लाांब न्यार्ी लागते. हतथे हि रद्दीची हर्ल्िेर्ाट, िा मोठा प्रश्न
असतो. तसा कागदाचा लगदा, कागदाचे ररसायकल िा मोठा प्रश्न िल्ली
सगळीकडेच झाला आिे. ऑनलाईन, मोबाईल र्र, ईबुक, कॉम्पुटर र्र अशा
रठकावी र्तवमानपत्रे, माहसके , कादांबऱया देिील र्ाचता येतात. पव आपल्यालाच
कागद िातात घेऊन हनर्ाांत र्ाचायची आर्ड र् सर्य झाल्याने ते अर्घड जाते.
रद्दीचे उपयोग र् रद्दीची हर्ल्िेर्ाट या हर्षयार्र मी िेड्ात चौकशी करून
बहघतली. कपडे बदलले, शिरी झालो. रािवीमानात फरक पडला पव मूलभूत प्रश्न
तोच उरला. देर्ळाच्या मागे कागद पसरले िोते. प्लॅहस्टकच्या हपशव्या िोत्या.
कागद हनदान बायो हडग्रेडेबल असल्याने नष्ट िोईल पव या हपशव्या पयावर्रवाला
िाहनकारक ठरतील.
जुन्या कागदापासून बनर्लेल्या कागदी हपशव्या सुद्धा हमळतात. त्या जर
कापडी हपशर्ीत घालून र्ापरल्या तरी उपयोगी ठरतील. कागदार्र भजी, र्डे
ठे र्ले तर तेल हनथळायला उपयोगी िोईल. कचरा प्लाहस्टक हपशर्ीत टाकण्या
ऐर्जी, कागदात गुांडाळू न कचऱयाच्या बादलीत टाकता येईल. हनर्डलेल्या भाज्या,
कागदात गुांडाळू न फ्रीझ मध्ये ठे र्ता येतील. कचरा जाळायला, कागदाचे कपटे

र्ापरता येतील. जुन्या र्ापरात नसलेल्या र्स्तू, कागदात गुांडाळू न ठे र्ता येतील.
अांगवात सुकलेली पाने, काटक्या गोळा करून ती कागदाने पेटर्ता येतील. अशा
कल्पने प्रमावे इतरिी कािी प्रकारे हि रद्दी र्ापरता येईल.
रद्दीचे अनेक उपयोग करूनिी, ती उरली तर रद्दीर्ाल्याकडे देवे िा एकाच
पयावय आिे.
माहसके , हनयतकाहलके , र्ाचनालयात देता येतील. प्रर्ासात जाताना सोबत
नेऊन, उपयोगी पडतील. रटशू पेपर ऐर्जी, िे कागद िात पुसायला र्ापरता येऊ
शकतात. येताना बस मधेच ठे र्ल्यास, टाकल्यास कोवीतरी ती र्ाचू शके ल. हशळी
र्तवमानपत्रे पुरर्ण्या हि देिील र्ाचनीय असतात, र् आनांद देऊ शकतात. परगार्ी
गेल्यार्र र्ाटेत, एिादे छोटे र्ाचनालय ककर्ा शाळा ददसल्यास हि पत्रे, नकाशे
जाहिराती देऊन टाकाव्यात.
नेिमी रद्दी देऊन आल्यार्र, मी रद्दी नीट रचून ठे र्ण्याचा हनिय करते. पव
थोड्ाच ददर्सात तो ढीग कोसळू लागतो र् अस्ताव्यस्त र्ाढतो. कािी स्र्यांसेर्ी
सांस्था घरी येऊन, रद्दी घेऊन जात र् त्या रद्दीच्या हर्क्रीचा िचव, त्या सांस्थेच्या
दकरकोळ िचावसाठी र्ापरतात. मात्र हि पद्धती अजून रूढ झालेली नािी. रद्दी नीट
रचून ठे र्ायला सुद्धा र्ेळ नसतो. र्तवमानपत्र सर्वजव र्ाचतात, मात्र ती आर्रून
ठे र्वे िे फक्त गृहिवीचेच काम असते. आहव मुख्य म्िवजे र्तवमानपत्र नीट उचलून
ठे र्ल्याहशर्ाय, घर आर्रल्या सारिे ददसत नािी. िातात घेऊन र्ाचताना, इतका
आनांद देवारे ते छापील कागदी साहित्य, एकदा पूवव र्ाचून झाले दक रद्दीच ठरते.
या गोष्टींचेिी र्ाईट र्ाटते. जगाची ती, भल्याांची रद्दी बनर्ने, िी रुढ रीत आिे.

कालबाह्य झाल्यार्र मावसाची सुद्धा ककमत रद्दी िोऊ नये म्िवजे हमळहर्ली.
नािीतर आल्यार्र जेव्िा ते हनयतकाहलक ताजे असते, त्यार्र दकती उड्ा पडतात.
ते आधी कोवी र्ाचायचे, यार्रून भाांडवे हि िोतात. आहव दोन ददर्स उलटले दक
ते हनयतकाहलक कोपऱ्यात जाऊन पडते.
दरमिा करार्याच्या कामाांच्या, मोठ्या यादीत रद्दी देवे िे मोट्ठे काम माझ्या
नार्ार्रच लागले आिे. मध्यांतरी एकदा र्ाचनात आले िोते. नोकरदार मांडळींचा
पगार झाला दक पहिला आठर्डा गोल्डन र्ीक असतो, दुसरा आठर्डा हसल्व्िर
र्ीक बनतो. हतसरा आठर्डा नॉमवल र्ीक असतो. चौथा आठर्डा पेपर र्ीक असतो.
पेपर हर्कू न तो आठर्डा कसा तरी भागर्ायचा असतो.
तेव्िा पासून महिना अिेरीस, मी सर्व रद्दी हपशव्यात भरून घेऊन जाते र्
येवाऱ्या पैशातून काांदे र् बटाटे आवते. जमािचावचा ताळमेळ चाांगला बसतो. तुम्िी
तुमच्या घराची रद्दी ददली का? रद्दी देण्याला कां टाळायचे? पेपरलेस ऑदफस,
पेपरलेस घर िोवे शक्य नािी. कारव दक कागद िातात घेतल्यार्र जो आनांद
हमळतो तो नजर, स्पशव, सुगांध सर्व प्रकारे सुिार्ून जातो. त्यामुळे रद्दीला
कां टाळायचे नािी. प्रत्येक र्स्तू हनयत काळ पूवव झाला दक हनरुपयोगी िोते. त्या
काळानांतर ती घरात ठे र्वे शक्य िोत नािी, अडचव िोऊ लागते. पाने जीवव
हपर्ळी िोतात. चालायचेच जगरीत, जनरीत आिे ती. रद्दी देवे िे हि आर्श्यक
असे, त्रैमाहसक काम झालेय.

२७. राजारावीचे गावे

राजा रावीचा गोड सांसार - िे एक आकषवक स्र्प्न असते. राजारावीचे गावे
आनांदी असार्े िी अपेिा असते. पूर्ी बरीच भाांडवे एकत्र कु टुांबात रािण्यामुळे िोत
र् बाईला आपला राजारावीचा स्र्तांत्र सांसार माांडार्ा र्ाटे.
ऊन ऊन हिचडी, साजूक तूप
र्ेगळे रािायचे भलतेच सुि
अशी एक कहर्ता, त्या काळी म्िवजे ७० च्या दशकात गाजली िोती. कारव
त्या काळात स्र्तांत्र घर करून रािवे, अगदी क्वहचत असे. लोक र्ाढले तरीिी, एकत्र
कु टुांब पद्धती अहस्तत्र्ात िोती. र् राजारावीच्या सांसाराचे आकषवव र्ाटे. आम्िी
दोघे राजारावी, घरात नािी हतसरे कोवी.
अशी हर्भक्त कु टुांबाची आकषवक व्याख्या िोती. त्यापूर्ीचा पांचर्ीस
मावसाांचा, रामरगाडा, बुढीचे िटले, याकडू न चौकोनी कु टुांबाकडे, समाज र्ाटचाल
करीत िोता. पुढे या चौकोनी कु टुांबातून म्िवजे नर्रा बायको आहव दोन मुले ,
यातून एक कोन र्जा झाला. दोन मुलेिी नकोत. एकच मूल पुरे, या ददशेने
सुहशहित कु टुांबे र्ाटचाल करू लागली. हस्त्रया छोयामोठ्या नोकऱ्या करू लागल्या.
"न"हर्सरता येवारे सांघषव ताव-तवार् कमी झाले. पव तुटकपवा र् एकटेपवा
र्ाढला. घरे तुटत िोती. "र्ीस"मावसाांच्या कु टुांबाच्या, घराची "दिा"घरे झाली.
जागेच्या दकमती र्ाढल्या र् मावसे मात्र कमी दकमतीची स्र्स्त र्ाटू लागली.

या हर्षयार्र मला हलहिवे सोप्पे नािी, अर्घडआिे, मात्र ह्या सर्व
पररहस्थतीला, कोव एक व्यक्ती अहजबात जबाबदार नव्िती. काळाची बदलती
पार्ले, आज बहुताांश व्यक्तींना अस्र्स्थ करीत आिेत. स्र्तुःपुरते बघण्याची र्ृत्ती,
अांगी बाळगलेली व्यक्ती, सुिी िोतेय. िे बघून अन्य व्यक्तीिी मग अहलप्त बेटे
बनल्या आिेत. र्ेगळे राजारावीच्या घर, िे आता कॉमन झाले आिे. कारव या
हपढीने िूप मोठे सामाहजक बदल बहघतले, सोसले आिेत. मात्र या छोया
कु टुांबामुळे एकटेपवा र्ाढला, हनराशा र्ाढली, र्ाढत्या आत्मित्याांचे प्रमाव गोंधळू न
टाकवारे आिे. जगण्यासाठी सांघषव करताना, माझ्या सोबतीला कोवीिी नािी, असे
जेव्िा र्ाटते, तेव्िा ती व्यक्ती आत्मित्या करण्याचा हर्चार करते. मानर्ाला जेव्िा
िा सांघषव अांगार्र येतो, झेपेना िोतो, तेव्िा तो आत्मित्या करतो. नाते सांबांधातील
हबघाड, िे आत्मित्याां मधील सर्ावहधक के सेस मधील कारव आिे. राजा रावीचेच
पटेनासे झालेले असते. गावे बेसूर झाले आिे. पहतपत्नीतील बेबनार्ाच्या के सेस
घडत आिेत. घरात बाकीच्याांशी पटो न पटो राजा रावीचे तर पटायला िर्े ना
हर्र्ाि यशस्र्ी िोण्याची नक्की युक्ती कोवती? या बाबत कौटुांहबक
सल्लागाराने अनेक सल्ले ददले तरी प्रत्येक व्यक्ती हि र्ेगळी असते र् एका के स मध्ये
लागू पडलेले उपाय, दुसऱ्या के सेस मध्ये लागू पडतीलच असे नािी. बऱ्याचदा अशा
के सेस मध्ये, सल्ला अधवर्ट सोडला जातो, िे उपचार बरे च मिागडे, िर्णचक
असल्याने सर्वसामान्याांना परर्डत नािीत. ज्या के सेस अयशस्र्ी व्िायच्या
असतात, त्या सर्व प्रयत्न करूनिी अयशस्र्ी िोतातच. हशर्ाय एक व्यक्ती मनापासून
लग्न रटकर्ण्याचा प्रयत्न करताना, दुसरी व्यक्ती हझडकारू लागली, तर उपयोग िोत

नािी. र्रकरवी स्त्री पुरोगामी र्ाटत असली, तरीिी ती पूववपवे असुरहित आिे, िे
असत्य नािी. त्यामुळे मुांबईच्या आत्मित्याांचे बऱ्याच के सेस मध्ये, मुलाांना आधी
िाली फे कू न, मग स्र्तुः उडी मारण्याकडे कल ददसतो. त्यात आपल्या माघारी,
अनाथ झालेल्या आपल्या मुलाचे, िाल नको, िा हर्चार असतो. कारव आईहर्ना
मुलाचे िोवारे िाल, आपव ऐकत असतो. मुले हि नर्रा बायको याांच्यातील दुर्ा
असली तरीिी ताव तवार्ाचे कारविी ठरू शकतात. मुले र्ाढर्वे, त्याांना घडर्वे,
या स्पधेच्या युगात त्याांची कररयर घडर्वे िूप अर्घड असते. याबाबत इतर
कु टुांबातील यशाशी तुलना करून मावसे आधी दुिी िोतात.
हि भाांडवे म्िवजे "पत्नी कलगी पती तुरा, का घरी िोई मग र्ाद कलगी
तुरा?" अशी र्ाढतात र् सुिा ऐर्जी दुुःि देतात. ईषाव, द्वेष, मत्सर िे मावसाला
चुकत नािीत. ते दुगुवव शत्रू असले तरीिी, ते जीर्नाचा अहर्भाज्य घटक आिेत. मी
स्र्तुः उपदेशपर हलिाव करते पव मी स्पष्ट साांगते दक दुगुवव मलासुद्धा िैराव
करतातच. कधी कधी मी कां टाळू न success is a chance " या र्ाक्यार्र येऊन
िताश बसते. मावसाचा भौहतक हर्कास झाला पव आांतररक जीर्न असमाधानी
झाले. नातेसांबांध मधील कटु ता, टाळू म्िवून टाळता येत नािी. कारव त्यात सर्वस्र्ी
जबाबदार अशी एक व्यक्ती कधीच नसते. तर तो एक लांबक असतो. जो दोन्िी
व्यक्तींकडे, झुकत हनत्य दफरत राितो. पूर्ी हमत्र मैहत्रवी, शेजारी, सासू, नातेर्ाईक,
पार फे रीर्ाले सख्या पावर्ठ्यार्रचे सिकारी, याांच्याशी बोलून, भार् व्यक्त
िोण्याला र्ार् असे. आता मनातल्या भार्ना, हर्चार, िेद, मनात ठे ऊन अव्यक्त
रूपाने, हशजत राितात, छळतात.

राजारावीच्या गाण्यात चुकीचा सूर लागतो आिे. नर्रा बायको मधील
हर्सांर्ाद सुप्त राितो. भाांडवाांनी र्ाढतो. नात्यातील त्या दबलेल्या हर्चाराांना,
कोवी चाांगल्या प्रकारे र्ाट देते, कोवी छांदाकडे र्ळते. कोवी र्ाईट प्रकारे , या
भार्नाांचा हनचरा करतो. व्यसनाकडे र्ळतो. छाांददष्ट िोतो ककर्ा अन्य भलतेच मागव
चोिाळतो. मानहसक आरोग्य अशार्ेळी जपायला िर्े.
पररहस्थती बदलवार नािी मनहस्थती बदलार्ी
तरीिी समाजात, आज मानहसक भान आले आिे. या शतकात, िल्ली िल्ली
बदलत्या सामाहजक पररहस्थतीचा, मानहसक रोगाांचा हर्चार िोर्ू लागला आिे,
आरोग्यार्र िोवाऱ्या पररवामाांची चचाव िोऊ लागली आिे. थ्री इहडयटस, तेरे नाम
अशा हचत्रपटाद्वारे मानर्ी मनाचा सांर्ेदनशीलतेने हर्चार िोऊ लागला आिे.
राजारावी एकमेकाांबद्दल हर्चार करून, आपल्या मुलाांच्यािी मनाबद्दल हर्चार करू
लागले आिेत. एकत्र कु टुांबाांपेिािी, हर्भक्त कु टुांबे बालकें दद्रण त असतात. पव मुलाला
एकाकीपव देतात. रावी नोकरी करते. राजा रावीचे सांसाराला पाळवाघर, सुद्धा
आर्श्यक ठरले. पाळवाघराांचे बालमनार्र िोवाऱ्या त्या पररवामाांचा सुद्धा
अभ्यास व्िायला िर्ा. घरात आजी आजोबा िर्े हि इच्छा स्र्ाभाहर्क आिे. पव
शक्य नसल्यानेच तर, पाळवाघरे अहस्तत्र्ात आली आिेत. त्याचािी हर्चार या
बदलत्या मनोहर्कासाच्या अभ्यासात, करायला िर्ा. राजा रावीच्या गाण्यातील
मुलाचा ताल जमायला िर्ा.
टीव्िी, फे सबुक, मोबाईल, हव्िडीओ गेम्स र्ारां र्ार कानार्र पडवाऱ्या,
गुन्ह्याच्या बातम्या, जागहतक मांदी, यासारिे अनेक प्रश्न, मानहसक आरोग्यार्र
पररवाम करतात. राग नैराश्य र्ाढण्याचा सांबांध प्रदूषवाशी सुद्धा आिेच.

आिाराशी आिे. जास्ती िळर्ेपवा त्रासदायक ठरतो. बदललेल्या समाजव्यर्स्थेत
मीिी गोंधळले आिे. या हर्षयार्र आज मी हलहिते कारव मला या हर्षयाकडे लि
र्ेधायचे आिे. या हर्षयार्र अनेक तज्ञ लोकाांनी अहधकाहधक हलिार्े अशी माझी
इच्छा आिे. या प्रश्नाांर्र जागृती िोऊन उपाय सापडार्ा हि इच्छा आिे.
भार्हनक जागृती िे र्तवमानपत्रातील माहसकाांमधील सदर िूप छान आिे,
त्या नुसार अांमल करायचा प्रयत्न करून बघार्ा. तो पयांतमन करा रे प्रसन्न, सर्व हसध्दीचे कारव
माहझया मन रे एोेक जरा
िळर्ेपवा िा नािी बरा.
बी िेव्ि

२८ नापास लेि

त्या ददर्शी पोस्टाने माझे अनेक लेि परत आले. असे नाकारलेले लेि परत
आले, नापास झाले, दक मला र्ाईट र्ाटते. नर्ोददताांना नार् िोईपयांत ज्या अनेक
र्ेळा िट्टू व्िार्े लागते, त्यातील िा एक प्रसांग असतो. कधी हचडहचड िोते. कधी
िूप र्ाईट र्ाटते. सर्वच र्ाचकाांना आपव हलहिलेले लेि आर्डलाच पाहिजेत ,
कारव ते मायबाप आिेत, मात्र त्या आधी ते मला आर्डले पाहिजेत. मी देर्ाला
सर्ोत्तम फु ले देते, तसेच र्ाचकाांनाहि सर्ोत्तम ददले पाहिजे. मला िूप आर्डेपयांत
मी त्या लेिाचे पुनलेिन करीत राहिले पाहिजे. ते मी करते, पव कधी लेिाची भट्टी
जमत नािी. माझे लेि मी जेव्िा झेरॉक्स काढायला देते तेव्िा मी बाकी कािी िरर्ू
नये, पव िरर्ले तरी चालेल, पव लेि मात्र िरर्ू नये अशा भार्नेने ते बाड
जीर्ापाड जपते.
आता माझ्या र्योमानाप्रमावे या र्यात अिर काय सुधारवार? पव मी
माझ्या परीने प्रयत्न करते. टांकमुद्रण व करायला मला र्ेग येत नािी आहव माझ्या
कल्पना पुढे धार्तात, िाताचे टायहपग मागे रािते. मेळ बसत नािी. शब्द, हर्चार,
अनुभर् प्रगटीकरव हि माझी शस्त्रे आिेत. त्या शस्त्राांना धार देण्यासाठी मी नेिमी
प्रयत्न करते. तो कसा? तर व्याख्यानाला जावे, िूप र्ाचन करवे, र्ेगर्ेगळे असे
हर्चार ऐकवे, अनुभर् घेवे, िे माझे कतवव्य मानते. मी हलिावाच्या बाबत
कोवतािी गुरु के लेला नािी. तर अनुभर् िाच गुरु. (गुरुदत्त िा गुरु नािी) सर्व
सामान्याांप्रमावे माझी स्तुती के लेली मला सुिार्तेच, पव त्याहून अहधक मला
इतराांनी माझ्या हलिावाची स्तुती के लेली मला अहधक आर्डते. ओळिीतून

सांपादकाांशी चचाव करून, एिादा लेि, एिाद्या र्ेळी छापला जाऊ शकतो. अथावत
तोहि फार क्वहचत. मात्र पुढे रटकू न रािायला गुवर्त्ता रटकर्ार्ी लागतेच. हलिाव
िेत्रात भाांडर्ल लागत नसल्याने स्पधाव िूप आिे. आपले कािी हलिाव छापून आले
नािी, दक र्ाईट सुद्धा र्ाटते. पव सिन करायचे म्िवत, आपले पाय ओढत ओढत,
मी हतथून बािेर पडले. मी कािी कोवते उत्पादन हर्कत नािी. मी काल्पहनक शब्द,
नर्े हर्चार पेरते.
मी शब्दाांची हर्क्रेती नािी तर मी शब्द पेरवारी बागकाम करवारी आिे.
मुलाांना जशी शाळे ला सुट्टी असली दक त्याांच्या आनांदाला बिार येतो, तसा मी
सिलीला गेले प्रर्ासाला गेले दक माझ्या कल्पनाांना बिार येते. दकत्येक कल्पना त्या
त्या र्ेळी हलहिल्या नािीत, तर त्याांचा पुढे हर्सर पडतो र् त्या हजरून जातात. मी
उगीचच एका मनातील गार्ाच्या र्ाटेने चालू लागले. मी एक प्रहतसृष्टी हनमावव
के ली आिे. ती माझ्या मनातच दडू न रािते. मनात माझ्या ती श्रीकृ ष्वाची बासरी
म्िवजे प्रहतभा र्ार्रत असते. मग मी हलिीत सुटते.
रस्त्यार्र ऐसपैस पसरलेल्या र्ाफ्यात, हर्हर्ध रां गाांची फु ले पसरली िोती.
मला त्यातले एकाच आर्डले ते मी िुडले. एक मैत्रीव भेटली. नातर्ाला कडेर्र
घेऊन दफरायला हनघाली िोती. मला म्िवाली "उगीच रडके हलहितोस तू" - ती
मी माझ्या अनुभर्ातून इतराांना उमेद द्यायचा प्रयत्न करते. मी असे साांगू
इहच्छते दक दुुःि सर्ाांनाच आिे" मी
"पव काय र् दकती साांगायचे? कु ठे थाांबायचे? ते जावून घे. " ती
"तूच एिादा हर्षय सुचर्ा" मी

“बायका त्याच त्या हर्षयार्र हलहितात. फक्त भार्नेने हलहितात.
त्यात बुहद्धर्ाद यायला िर्ा" ती
"म्िवून मी आज बािेर दफरायला आले. बांद दरर्ाजा बािेरचे हर्षय शोधते
आिे" मी
"तेच ते हपढ्यानहपढ्या र्ापरलेले शब्द, उपमा, उष्या र्ाटतात. नर्ीन शब्द,
हर्चार माांड, "ती उपदेशपर साांगू लागली.
"प्रयत्न कररन" मी उत्तरले
“बी लाईक र्ूमन
हथक लाईक मॅन
र्कव लाईक डॉग
असे एक र्ाक्य आिे. " ती
"सगळे मनातले मी हलहू शकत नािी. मनातला लाव्िारस मी बािेर ओतू
शकत नािी. " मी
“कु टुांबा बद्दल हलिी, ककर्ा चुलाण्यार्र भाकरी भाजवाऱ्याांच्या हर्षयार्र
हलिी. मध्यमर्गीय हर्षय आता हशळे झाले आिेत. हशर्ाय माहलका कौटुांहबकच
असतात. त्यामुळे र्ेगळे हलिी. ”

ती हनघून गेली. हनराशा पुन्िा मनाच्या दारार्र धडके देऊ लागली. मी िूप
हर्चार के ला, पव मला माझ्याच गुवर्त्ते बद्दल सांशय र्ाटू लागला, मी माझे लेिाांचे
बाड एकदा िाताळले, र्र र्र र्ाचले.
जलाशयात लेि बुडर्ायचे ठरर्ले. कु ठल्याश्या समोर आलेल्या बसचे हतकीट
काढू न मी बसच्या हिडकीशी बसले. काय हलिार्े? र्ाचार्े, मग कािीतरी िास
सुचते. पव ते शब्दच मला साांगतात हलहून ठे र्. “नांतर हर्सरशील िास मला दृष्टी
आड िोता. " म्िवून मग कागदार्र मुद्दे हलहून ठे र्ते. तरीिी कािी काळाने काय
मुद्दा िोता, ते पूववपवे आठर्त नािी. कधी पार गझनी िोतो. कलाकाराांची मी
अकलाकार िोते.
थोरामोठ्याांचे लेिन र्ाचले दक र्ाटते, याांच्या पुढे आपव दकती िुद्रण  आिोत.
हलिाव बांद करार्े. मग कािी ददर्साांनी अगदीच र्ाटते.
बेचैन िो गयी हूां क्या करू?
कागज पे कलम से स्यािी भरू?
मग हलिीत सुटते. शब्दच शब्द एिाद्या िताश िवी लेिवी िाली ठे र्ते.
कथानकाला गाभा िर्ा िे कळते, पव सामान्याांच्या, साध्या मावसाांच्या आयुष्यात,
चटक रां जक कथा कोठू न येवार? र्ेगळे हर्षय िर्ेत, पव इतर राष्ट्रातून,
परग्रिार्रून हर्षय आवत येत नािीत. त्याच त्या हर्षयार्र पुन्िा पुन्िा दकती
हलिायचे? मग मी पुन्िा माझे ते कागद- रटपव उचलून ठे र्ते र् गुरुदत्तच्या प्यासा
हचत्रपटातील लेिका प्रमावे नाराज िोऊन बसते. कािी र्ेळाने दुसराच हर्षय
सुचतो. त्यार्र मग हलहिते, मनात गोंधळ असतो, तरी शब्द कागदार्र उतरतात

म्िवून ते मनातून जात नसतात. ते अस्र्स्थ करतच राितात. फु लापानाांचे,
िाण्याहपण्याचे, हनसगावचे, पयवटनाचे हर्षय घेऊन हलहिवे, शाळकरी हनबांधा सारिे
र्ाटते. ककर्ा बहुरुप्याने राजाचा, जरा बरा अहभनय करार्ा तसे बेगडी र्ाटते. ते
लेि नक्की नापास िोतीलच, असे र्ाटतात. एिादी मुलाित द्यायला जाते, र्िव
लार्लेल्या बाहुल्याप्रमावे, िूप सजलेले ते व्यहक्तमत्र् मला भुरळ घालत नािी.
मुलाित पूवव िोते, पव मला ती कागदार्र हलिार्ीशी र्ाटत नािी. ती न
हलहिताच मी तो लेि नापास करते.
रोज घरासमोरच रस्ता र्ाित असतो. हतथल्या िॉटेलात, रोज शांभर तरी
लोक येतात. र्ािने जात असतात. पव त्यातल्या त्यात मावसाांच्या अहस्तत्र्ाने
मला मावसात र्ार्रल्या सारिे र्ाटत नािी. त्या िूप िचािच भरलेल्या गाडीत
ककर्ा गार्ी जावाऱ्या त्या एसटी मध्येर् एिादी बाई कािीतरी साांगत असते , कथा
र्ेगळी िोती. मी त्यार्र हलिायचे ठरर्ले. पव ती उतरून गेली, मग एक नव्र्द
र्षावची आजी शेजारी येऊन बसली. हतच्या जर्ळचे अनुभर्ाांचे गाठोडे उलगडू न
साांगत िोती. हतला मी अहधक बोलती के ल्यार्र ती र्ेगर्ेगळ्या हर्षयार्र बोलत
राहिली.

माझ्यािी मनार्रचा नापासाांचा ठसा हर्रळ, पुसट झाला. मुलाांच्या सुट्टीमुळे
तो ताव कमी झाला. नापास लेिाांचे दुुःि कमी झाले. आजी आनांदी िोती, जीर्न
प्रेमाने रसरसलेली िोती. हनसगव बघत िोती. हतच्या डोळ्यात मला आपला
जीर्नाचा साराांश ददसला. मला बरे र्ाटले.

"पवतीच्या लग्न पयांत जगायचे आिे"
ती साांगत िोती. गार्ातल्या थाांब्यार्र एसटी थाांबली. मी उतरून बस
स्टॉपर्र बसले. समोर हपपळाचा पार आिे. गेली पांचर्ीस र्षव, हतथे एक बाई रोज
प्रदहिवा घालायची, ती अजूनिी घालत िोती. आकाशात एक घार भि शोधात
दफरत िोती. पायर्ाट बुजू लागली िोती. गार् आता ओके बोके झाले िोते. गार्करी,
सर्वजव शिराकडे धार्ले िोते. शेती सुकून गेली िोती. गार्ात दुष्काळ िोता. तळ
िोल गेलेल्या हर्हिरीत, बादल्याांची िडिड ऐकू येत िोती. पाण्याचा टँकर आला.
जे थोडे गार्करी गार्ात िोते. त्याांनी पाण्यासाठी धार् घेतली.
मी ज्या बसने आले, हतच आता परत हनघाली िोती. मी परत बसमध्ये बसले.
दुष्काळा बद्दल हलिायचे ठरर्ले. शब्दाांचा, हर्षयाचा दुष्काळ पडू न चालवार नािी.
साभार परत आलेल्या त्या नापास लेिाांचा, तळ हुडकू न, त्यातूनच कािीतरी
भागर्ायला िर्े. बादली, मनाच्या तळाशी टाकू न िरर्डू न हर्षय काढू न हलिायला
िर्े. आजीला नव्र्दाव्या र्षी पवतीचे लग्न बघायची इच्छा िोती. कधीतरी माझेिी
"नापास लेि" प्रहसद्ध झालेले, मला बघायला हमळतील. एर्ढ्यात नाउमेद िोऊन
कसे चालेल. जीर्न एक ग्रॅम असो, शांभर ग्रॅम असो. नािीतर भारां भार असो. ते
जीर्न असते. नापास झालो, तर पुन्िा परीिा द्यायची सोय असतेच.

गुच्छातील िूप सुांदर फु लामधूनच आपव एिादे फु ल आपव हनर्डतो. तसाच
लेि हनर्डण्याचा अहधकार छापवार्याला असतो मी घरी पोिोचताच नापास लेि
हुडकू न पुन्िा त्याांच्यातून पुनर्णनमावव करण्यासाठीच पुनलेिन करवार आिे.

डोंगरातून जावाऱ्या नागमोडी घाटातून, गाडी डॉलदार र्ळव घेऊन पुढे जात
िोती. डोळे हमटू न, मी माझ्या नापास लेिाांची नार्े आठर्त, त्याांची पुनबाांधवी
कशी करायची याचा हर्चार करू लागले. पूर्ी ददर्ाळी अांकात ने, िमी अशा
नापास कहर्ता, साभार परत आलेले लेि, याबद्दल लेिक र् कर्ी याांची रटगल
के लेली असे. अशा रटगलीकडे दुलवि करूनिी िे लेिक हलिीत राहिले म्िवून पास
झाले. नापास शब्दातच पास शब्द सामील आिे. अनार्श्यक गोष्टींतून "ना" काढू न
टाकले दक माझे लेििी पास िोतील. िातातले बाड मी कर्टाळले. माझा उतरायचा
बस स्टॉप आला, मी लगबगीने िाली उतरले.
मला िूप काम करायचे िोते. पास नापास लेिाांचे हलिाव करायचे िोते.

२९ श्री गुरुदेर् दत्त

श्री गुरु सारिा असता पाठीरािा
इतराांचा लेिा कोव करी
राजयाची काांता काय भीक मागे
मनाहचये जोगे, हसद्धी पार्े||
कल्पतरू तळर्टी, जो कोवी बैसला
काय र्ावी, त्याला साांगे जोगी ||
ज्ञान देर् म्िवे, तरलो तरलो
आता उद्धरलो गुरु कृ पे. ||
श्रीदत्तगुरूां बद्दल, मनात एक िूप र्ेगळाच गूढ आदर भार् असतो.
पार् दत्ता पार् दत्ता मला आता
याच स्थळी येऊन शाांत करी हचता.
दत्ताांची गाय, त्याांच्या आजूबाजूला र्ार्रवारे ६ कु त्रे, त्याांच्या िातातील
कमांडलू र् मायाळू आशीर्ावद देवारी नजर, सामान्य भाहर्क भक्ताला भार्ते.
स्र्तुःचे प्रहतहबब आपव आरशात बघतो. जगाचा आकार आपव स्र्तुःर्रून
ठरर्तो. दपववाला रूप नसते. आपव बघू ते रूप त्यात ददसते. तसे दत्तगुरु आपले
र्ाटतात

तसे "थेम्ब अमृताचे"भक्ती भार्ाचे असतात. हचहर्त्र हर्हचत्र र् लिरी
मावसाांना देर्ाचे हनराळे च रूप भार्ते. श्रद्धा र् अांधश्रद्धा यात फरक एिाद्या
सुताचाच असतो. पव फरक आिे र् श्रद्धािी आिेच.
लागोहनया पाया हर्नर्तो तुम्िाला
करे टाळी बोला मुिे नाम
दत्त दत्त म्िवार्े र्ेळोर्ेळा
हत्रगुवात्मक हत्रमूती दत्त िा जावा.
तसे गुरुदेर् दत्त गुरुदेर् दत्त म्िवून मन शाांत िोते. दत्ताला हपर्ळे फु ल र्ाहून
गुरुर्ारी दूध पेढ्याांचा नैर्ेद्य दािर्ून पूजा के ली जाते. गुरुर्ारची दत्तपूजा र्
दत्तउपासना पारमार्णथक आनांद देते. एक प्रकारचा हर्रक्त भार्, दत्तगुरूांच्या पूजेने
येतो. हत्रमूतीदत्त मूतीत एक मूती शाांत, एक दुुःिी, र् हतसरी मूती आनांदी भार्
दशवहर्ते. एकाच व्यक्तीत जशा तीन अर्स्था असतात तसे, िा भार् दत्तगुरु साांगतात
जवू
दत्त ददगांबर दैर्त माझे
हृदयी माझ्या हनत्य हर्राजे,
दत्तगुरुांना हनत्य स्मरार्े.

३० िरी लग्नाची गोष्ट

हसनेमात, माहलकाांत िूप गोष्टी ऐकल्यात र् पाहिल्यात र् पािाल, पव लग्न
म्िवजे कायम एक शुभकायव असते. शारदा पासून एका लग्नाची गोष्ट. लग्नाची दुसरी
गोष्ट, अशा नार्ाच्या अनेक चटक माहलका र् बीबी नांबर र्न, जोरु का गुलाम,
"शादी करके फस गये यार" अशा अनेक हचत्रपटाांमधून हर्र्ािाबद्दल आपापले
तत्कालीन हर्चार प्रहतहबहबत िोतात. "िम आपके िै कौन ", ‘हर्र्ाि’, ‘ ददल
चािता िै’, ’कभी कभी’ या र् अशा कािी हिदी हचत्रपटानांतर, ते बघून, नाटके बघून
नांतर लग्न म्िवजे, कािी तरी ग्लॅमरस इव्िेंट आिे, असेच मावसाांना र्ाटते. लग्न
म्िवजे सिजीर्न, सांसार, तावतवार्, घरकाम, स्र्यांपाक, एकमेकाांचे सोबतीने र्ृद्ध
िोवे, मुले िोवे, आजारपव, कु टुांबाची जोपासना, या अ-र्लयाांदकत कां टाळर्ाण्या
घटनाांसाठी मनाची तयारी के ली जात नािी. शादी र् लग्न म्िवजे काय? याबद्दल
नीटसे साांहगतले जात नािी.
हर्र्ाि योग्य तरुवाला कन्या िर्ी असते ती कशी? ‘स्र्यांपाकीव, देिवी,
सर्वगुवसांपन्न, नोकरी करवारी, घरकाम कु शल’! तर ‘पाांढऱ्या घोड्ार्रून राजपुत्र
येईल’ अशी हसड्रेला छाप स्र्प्न उपर्र तरुवी बघते. प्रत्यि आयुष्य जगायची र्ेळ
आली दक, िोवारा अपेिाभांग त्रासदायक ठरू शकतो. शेर्टी लग्न म्िवजे जुगारच
असतो. लग्नात र् युद्धात दान कसे पडेल साांगता येत नािी. त्यामुळे लग्न िे पुढे पुढे
एक रुटीन उरते. नापास झाले म्िवून कोवी हशिव सोडत नािी. दक एका कु वाच्या
नापास िोण्याने शाळा बांद िोत नािी. तसे एिादे लग्नातील एिाद्या प्रसांगी नापास

िोण्याने, लग्नसांस्था अयशस्र्ी ठरत नािी. एिादे लग्न अयशस्र्ी झाले तर लग्नसांस्था
िलते. मात्र नाकामयाब ठरत नािी. रस्त्यार्र चालताना, िोवाऱ्या अपघाताांचे
प्रमाव, िे सर्व अपघाताांत जास्त आिे. तरीिी लोक रस्त्यार्र चालतच राितात. तसे
अनेक लग्नाांमध्ये अनबन िोत असते पव लग्ने िोत राितात र् पुढेिी िोत रािवार
आिेत.
समाजात आज घटस्फोट हि समस्या आिे. पव स्त्री हि िातातले गरम दुधाचे
पातेले तेव्िाच िातातून सोडते, जेव्िा िात पोळू लागतात र् र्ेदना सिन िोईना
िोते. त्यामुळे घटस्फोट िोण्याची कारवे जावायला िर्ी. "मानर् जन्म िा एकदाच
हमळतो. त्यामुळे मनासारिे र्ागून घ्यार्े. "अशी एक र्ृत्ती असते, ज्यामुळे टोकाचा
अहर्चारी, घटस्फोटाचा हनववय घेतला जातो. एकमेकाांचे सांमतीने घटस्फोट घेतला
जातो. तेव्िा तो जास्ती र्ेळकाढू र् त्रासदायक नसतो. त्यात िळव्या र् गुांतलेल्या
व्यक्तीला मानहसक त्रास मात्र िोतो. बहुदा दोघाांना सामान्यतुः सुटका िर्ी असते:
लग्नाचा प्रर्ास िा र्ेगर्ेगळ्या पाययाांर्रून िोतो.
आधी सुि असते मग, पत्नीची मुजोरी
हतची हनत्य सेर्ा
मरव बरे देर्ा
असे नर्रा म्िवतो. (चाल देिाची हतजोरी)
भाांडवे र्ाढली दक मी जाते मािेरी
गुांडाळू न गाशा

नको ती भाांडवे
नको तो तमाशा, असे बायको म्िवते
नांतर दोघेिी म्िवतात
सांसार करता दगदगलो मनी
सुिाची गुरुदकल्ली द्या िो कोवी
मानसशास्त्राांत अशी गुरुदकल्ली शोधली जाते. पव प्रत्येकालाच र्ाटते, दक
फक्त माझेच बरोबर आिे. त्यामुळे मनमुटार्ां अर्घड जातो.
र्धू र्राांची झाली सप्तपदी
दोघाांची िोती पसांती
उरले प्रेम मात्र कधी मधी.
चालू प्रश्न सुटल्यानांतर भाांडवे थाांबतील, साडेसाती सांपल्यार्र सांबांध
सुधारतील असे म्िवून लग्न रटकर्ून ठे र्ण्याचे प्रयत्न चालू राितात.
जुने जाऊ द्या मरवालागूनी
नर्े घेऊ या स्र्ागत करुहन
असे म्िवत र्ेगर्ेगळ्या प्रकारे , लग्न सुधाराचे प्रयत्न के ले जातात.
माांडर्ािालून गेल्याने कळसातले, (कळशीतले) पावी पडल्यामुळे, कािी प्रमावात
प्रगल्भता येते. पव कधी कधी प्रश्नच अर्घड असतो. या बाबत अनुभर् िाच गुरु
असतो. लग्नाच्या बाबतीत सर्व उपाय िे आांधळी कोहशबीर असतात. नात्याांचेिी
तसेच िोते. दकत्येकदा र्ाटते, िे सर्व प्रयत्न सोडू न जार्े. जगवे मरवे या एक

िासाचे अांतर असते, पव प्रयन्त करताांना चुकू नये. लग्न सांबध सुधारण्यासाठी
त्यार्र कािी उपाय सुचर्ले जातात ते असे१. देर्दशवनाला जोडीने जार्े
२. सिलीला दफरायला जार्े.
३. दोघाांनी मौन पाळार्े.
४. जीर्नातील आनांदी (सोबत घालर्लेला) सुिाचे िव हलहिवे.
उपाय यशस्र्ी झाले तर ठीक, नािीतर घडमोडीचा हर्चार के ला जातो.
या िटल्या साठी जज नसतानािी, कोटव नसतानािी मग सुरु िोतात
आरोपपत्रे, कै दफयती स्त्री कठपुतळी बनते. अहभव्यक्तीच्या मयावदम
े ुळे, कािी गोष्टी
व्यक्त िोत नािीत र् मूळ आरोप शब्दाांच्या ओळीच्या आत दडू न राितात. आपल्या
दु:िाने इतराांचे मनोरां जन िोऊ नये गॉहसप िोऊ नये म्िवून कािी कारवे दडू न
ठे र्हळ जातात, राितात. एिाद्या मध्यस्थाला मध्ये घालून चचाव र् सुलि करण्याचा
प्रयत्न िोतो.
घरात मत बािेर पत, घरात म्िातारा असार्ा'
पव अांगी तकव ट नसार्ा त्याला मध्यस्थ करार्ा.
अशा म्िवी प्रमावे तो सुयोग्य असेल, तर भाांडव हमटते. दोघेजव पहतपत्नी
मनात झुरतात. मनाचा एकाांत सरत नािी.
देिाची मरगळ िटत नािी,
ददर्सभर शोधूनिी,

जगण्याचा िेतू कळत नािी.
असेहि गोंधळमय र्ातार्रव िोऊ शकते. यात सुहशहित सुद्धा असतात.
लार्ा दुबीव आकाशी
घरी पत्नी उपाशी
पारां पररक सांस्कार र् आधुहनकता या मुळे समाजातील सर्व व्यक्तींर्र या
जागहतकीकरवाचा पररवाम झाला आिे. अनेक प्रकारे मनाहर्रुद्ध घटना घडू न,
सिनशक्ती र्र आघात िोत आिे.
सगळे च कसे िोवार मनासारिे,
आपलेच कधी आपल्याला िोते पारिे'
आपव दार बांद के ले तर कु वाचेच अडत नािी
एका व्यक्तीच्या नसण्याने कािी फरक पडत नािी
काडीमोड झाली की मग आपव सामाहजक कायवक्रमाला जावे टाळू लागतो.
एकटे असतोच र् एकाकी बनतो. एिाद्या कायवक्रमाला जोडीने जातो, पव
अर्घडलेपवा स्पष्ट ददसत असतो. िरी लग्नाहच गोष्ट कशी असते?

३१ लग्ने पूर्ीिी िोत िोती
लग्ने पूर्ीिी िोत िोती, भाांडवे घटस्फोट पूर्ीदेिील िोत िोते. नैराश्य पूर्ीिी
येई.
र्रकरवी कु ठल्या शारीररक आजाराचे कारव साांगून, र्ेळ मारून देतो.
मनातल्या गभवगृिात कोप (सांताप) हशजत राितो. कािी शारीररक रोगसुद्धा राजारावीला र्धू लागतात. ऑल इज र्ेल" असे र्ाटते र् ते तसे करायचा प्रयत्न नर्रा
बायको दोघेिी करतात.
जगातला सर्ावत मोठा त्रास, गुांतागुांतीचे मनोव्यापार देिील नात्याांमुळे
हनमावव िोतात, आधीच हर्भक्त र् छोया कु टुांबात, नर्रा बायको हर्भक्त
झाल्यार्र प्रश्न हनमावव िोतो. माझ्या गोतार्ळा" या लेिानांतर कु टुांब व्यर्स्था का
कोसळते आिे? एकत्र कु टुांब पद्धती र् हर्भक्त कु टुांब पद्धती या दोन्िीचा कािी
सुर्ववमध्य हनघेल का? अशी चौकशी करवारे अनेक फोन आले. िरे तर मी या
हर्षयाची तज्ञ नािी. लेिनासाठी अभ्यास के ला आिे, कु टुांब न्यायालयात, काम
करवारी एक सिचारी (लोकल मधली) हिच्याशी या हर्षयार्र चचाव के ली. आज
कु टुांब छोटी झाली आिेत. कारव व्यक्ती स्र्ातांत्र्याची जावीर् आली आिे. प्रगत
घराांमध्ये, परदेशाांमध्ये, कौटुांहबक र्ातार्रव असे िास नसते. घटस्फोटाचे प्रमाव
जास्त असते. याचे कारव साांगताना "व्यहक्तस्र्ातांत्र्य" िे ज्या देशात मित्र्ाचे असते,
तेथे िेकअप्स र् घटस्फोट जास्त िोतात. असे एक हर्धान मध्यांतरी र्ाचण्यात आले.
भारत देश सांस्कृ तीचा ढोल बडर्तो, पव भारतातील बऱ्याच हर्र्ािामधील अनेक
सांबांधाांमध्ये, नात्याांमध्ये समानता नसते. र् एक व्यक्ती र्चवस्र् गाजर्ते. अनबन
झाकू न मन मारून र्ेळ मारून नेली जाते.

मुलाांसाठी, समाजासाठी, बेबनार् असूनिी ते लपर्ून, सिजीर्न असह्यजीर्न
िेच जीर्न म्िवून जगले जाते. फारतर एकोप्याने, एकमेकाला धरून रािवे,
आसपास र्ार्रवे, िॉस्टेल सारिे रािवे चालू रािते िरे तर ज्या प्रमावे सांपूववतुः
काळी र्स्तू, परफे क्ट ब्लॅक बॉडी अहस्तत्र्ात नसते, तसे पूवव आदशव, असे
हर्र्ािजीर्न अहस्तत्र्ात नसार्े. जर तसे िूप गोडी दशवर्त, सिजीर्न चालू असेल
तर ते नर्े असते. तसे सुि दकती र्षव आिे, दकती ददर्स रटकते, सुरुर्ातीच्या
घषववाच्या, रूळ बदलण्याच्या काळातिी अनबन झाली नािी का? याचा अभ्यास
करायला िर्ा. मानर्ी नातेसांबध िूप गुांतागुांतीचे असतात. र् सूर जमवे, सोपे
नसते. सांसारात भाांड्ाला भाांडे लागवारच र् आर्ाज िोवार अशी एक म्िव आिे.
लग्नानांतरच्या र्षाव बद्दलचे एक र्ाक्य आिे.
१. पहिल्या र्षी नर्रा बोलतो बायको ऐकते.
२ दुसऱ्या र्षी बायको बोलते नर्रा ऐकतो.
३. हतसऱ्या र्षी दोघेिी बोलतात. (भाांडतात) शेजारी ऐकतात.
अशी एक म्िव आिे. नर्ऱ्याने मारले पार्साने झोडपले तर गप्प बसार्े.
(बायकोनी सिन करार्े) एका सिलीला एक ४७-४८ र्षावचे जोडपे आमच्या
बरोबर आले िोते. ते एकमेकाांशी ईतके प्रेमानी र्ागत िोते दक मी माझ्या नर्ऱ्याला
म्िटले, "िे एकमेकाांचे नर्रा बायको नसार्ेत" “नर्रा र्ेगळा र् बायको र्ेगळी
असार्ी. ”
नर्रा िेकसला. "तुझे कािीतरीच तकव असतात"

सिलीच्या शेर्टच्या ददर्शी माझा नर्रा (माझे लग्नाला ३० र्षव झाली)
मला म्िवाला,
"तुझे हनरीिव बरोबर आिे ते दोघे एकमेकाांचे नर्रा बायको नािीत. " धक्का
मलाच बसला. या प्रसांगातील हर्नोदाचा भाग सोडला तरी नर्रा बायकोचे
साांसाररक र्ागवे, िे सदा प्रेमळ स्नेिाद्रण व नसते. एका प्रेमगीताच्या कायवक्रमात कर्ी
म्िवाला
"प्रेमकहर्ता प्रेयसीर्र के ल्या जातात, बाजूला घोरत झोपवाऱ्या के स
हर्स्कटलेल्या बायको र्र नािी" म्िांजे पत्नी हि प्रेयसी हुन र्ेगळी असते. िे सत्य
त्याने हर्नोदात साांहगतले आिे. अगदी िूप गाजलेल्या प्रेमहर्र्ाि के लेल्याांच्या,
हर्र्ािाचे तारू सुद्धा, कधी कधी भरकटते, कारव दक "अहतपररचयात अर्ज्ञा "िोत
असते
“िरे तर हर्र्ािात सुिी िोवे अर्घड नािी. मी बऱ्याच हर्र्ािामध्ये झालो
आिे"
असा एक हर्नोद आिे. तर बऱ्याचदा लग्न करूनिी, अपयशी झालेला प्रेमर्ीर
म्िवतो
"मी सुिी लग्नाची गुरुदकल्ली शोधतो आिे"
एहलझाबेथ नार्ाच्या नटीने अनेक लग्न के ली िोती. बायकोची आई, सासू
येवे, बायको मािेरी जावे या हर्षयार्रचे हर्नोद रां जक र् उदबोधक असतात.
नर्रा म्िवजे टॉम र् बायको जेरी असार्ी अशा प्रकारे हि पळापळी, हर्नोदी
माहलका कायम लोकहप्रय िोवाऱ्या अशा त्या थीम्स - हर्षयात बसते. बायका

पुरुषाांचा सांशय घेतात, पुरुष सुांदर स्त्री कडे आकर्णषत िोतात, अशा त्याच त्याच
हत्रकोवी कथा, सांशय कल्लोळ नाटकापासून आजपयांतच्या अनेक कथाांत नाटकात
सापडतात.
“सात िून माफ” नार्ाचे हचत्रपटात सात लग्न के लेली र् नर्ऱ्याशी पटेना
झाल्यार्र त्याचा काटा काढवारी सुांदरी दािर्ली आिे. तर "तो मी नव्िेच" मध्ये
तेरा लग्न करवारा लिोबा (नट) दािर्ला आिे. माहलका र् हचत्रपटातील लग्नाांचे
यश, प्रेयसी, काम याहशर्ाय सासू याच आसा भो र्ती दफरताना ददसते. "दुहनया ना
माने" या साधारव हर्साव्या शतकाच्या सुरुर्ातीच्या हचत्रपटात प्रथमच नाहयका,
बायको नर्ऱ्याला सोडू न येते, असे दािर्ले िोते. त्यापूर्ी बायको सोडण्याचा र्
लग्न मोडण्याचा िक्क, फक्त पुरुषाांना िोता. १९६० साली आलेला गाईड हचत्रपटाने
प्रथमच हर्र्ाहित स्त्रीचे हर्र्ािबाह्य सांबांध, हतचा घटस्फोट, हतचे प्रकरव दािर्ले.
बाजीरार् मस्तानी हचत्रपटातील र्ाक्य आठर्ा,
ऐय्याशी तो हजस्म करता िै
बाजीरार्ने मुिब्बत की िै
असे अनेक बाजीरार् जन्माला येतात.
पुनर्णर्र्ाि ह्या माहलके त िल्ली पुनर्णर्र्ािाच्या कथा दािर्ल्या जातात, तर
कािी हचत्रपटात (२०१२) हलव्ि इन ररलेशन" दािर्ले जाते. एका ददर्ाळी
अांकात, अशा हलव्ि ईन मधील जोडप्याांच्या सत्यकथािी प्रहसद्ध झाल्या आिेत.
मोिाचे िव कोवाच्यािी आयुष्यात कधीिी येऊ शकतात. एकत्र रािवे र् सांसार
रटकवे िे आधुहनक काळात दकती अर्घड झाले आिे बघा. हर्र्ाि सांस्था हि सर्ावत
जुनी र् काळाच्या कसोटीर्र रटकलेली सांस्था आिे. पव ग्लोबलाझेशन मुळे

बदलत्या सांस्कृ तीत हतचे काय िोईल, हि समाजधुररवाांच्या काळजीची र् हचतेची
गोष्ट बनली आिे. (सांदभव - कु टुांब न्यायालयाचे र्ार्णषक २०१०) लग्ने रटकार्ी म्िवून
प्रयत्न करूनिी लग्न तुटण्याचे प्रमाव सुद्धा आिेच. लग्नात ‘नाहतचरामी’ म्िवजे मी
हर्र्ािबांधनाच्या बािेर जावार नािी, िे बांधन तोडवार नािी, अशी शपथ घेतली
जाते. अजूनिी बरीच कु टुांबे आपल्या त्यागाच्या भक्कम पायार्र हर्र्ािसांस्था
रटकर्ून धरतात. "लग्नाला पन्नास र्षव झाली म्िवून सुिी सांसाराच्या रटप्स
मागायला तरुव तरुवी आले िोते" असे नुकतेच एक स्नेिी साांगत िोते. कालहनववय
मध्ये “लग्न कसे रटकर्ार्े" असा लेि आिे. लग्न रटकवे म्िवजे? र्रकरवी एक घर,
एक उां बरठा, एक दोन मुले, त्याांच्या नोकऱ्या, हर्कें डला हसनेमाला जावारे जोडपे,
असा फक्त अथव न घेता लग्नात, नात्यात हर्सांर्ाद नसार्ा र् ते नाते समृद्ध रािार्े"
िा अथव अपेहित आिे. साधारवपवे नाते िे कािी काळाने त्याची चमक िरर्ून
बसते. रुटीन कामे ताव आवतात. स्नेिबांधाने जर्ळ आलेले नर्रा- बायको ककहचत
दूर जातात. अशार्ेळी हतसरी व्यक्ती या हर्र्ािाची तोडमोड सिज करू शकते.
त्यामुळे असे तुटु घातलेले लग्न रटकर्ण्यासाठी, एकमेकाांच्या आर्डी जपवे,
एकमेकाांसाठी अहधक र्ेळ देवे, एकमेकाांचा आदर करवे आर्श्यक आिे.
लग्ने पूर्ीिी िोत िोती
लग्ने आजिी िोतात
लग्ने पुढेहि िोत रािवार
पव िरे च ती रटकवार
ती रटकोत म्िवून प्रयत्न करवार?
के लेले प्रयत्न यशस्र्ी िोवार?

३१ हनरोप घेतो आम्िा आज्ञा असार्ी

एकू वच जगरिाटी अशी बेभरर्शाची असते. कु वाला कु ठल्या िवाला, तो
हनरोप घ्यार्ा लागेल साांगता येत नािी. कधी कधी िूप आनांदाच्या िवीहि मन
हनरोपघरात जाते. हर्रक्त िोते. हनरोपाच्या शब्दाांची जुळर्ाजुळर् करते. कधी
१०८ हबल्र्दल र्ािताना, अचानकच कािी कारवाने पुढचे आर्रते घ्यार्े लागते.
पुढची पूजा मानसपूजाच ठे र्ार्ी लागते. जगाचा र् पूजा परां परे चा हनरोप घ्यार्ा
लागतो.
हनरोप नेिमीच रडू न घेतला जातो असे नािी. कधी कधी तो स्र्िुशीने हि
घेतला जातो. जसे,
" र्ो अफसाना हजसे अांजामतक लाना न िो मुमदकन,
उसे एक िुबसूरब नाम देकर भूलना बेित्तर"
कधी कधी तो हनरोप लादला जातो. कधी आता एकत्र असवाऱ्याांना, माहित
सुद्धा नसते दक िा आजचा ददर्स हनरोपाचा आिे. सेर्ाहनर्ृत्तीचे र्ेळी, शाळा
कॉलेजचा शेर्टच्या ददर्शी, गार्ी जाताना, ददले गेतले जावारे िे हनरोप, कािीसे
ज्ञात असतात. कािी बाबतीत नोकरीत, हर्रिात, फसर्वुकीत, अपघातात, असाध्य
दुिण्यात, घातपातात जेव्िा िे हनरोपाचे िव समोर येतात, तेव्िा ते िरे सुद्धा
र्ाटत नािी. त्या िवी मनी र्ाटते, अरे आयुष्य एर्ढेच िोते, जरा जगून घेतले
असते.

नाते एर्ढेच िोते, तर रुसर्े फु गर्े कमी के ले असते. अिांकाराच्या हभती
बाांधल्या नसत्या. पव ते सर्व नांतरचे हर्चार असतात. तेव्िा सांधी हनघून गेलेली
असते र् हनरोपाचा िव समोर आलेला असतो.
ग्रि बदलतात, काळाची पार्ले बघून जीर् दडपतात. चुकािी िोतात. लिरी
राजाची मजी दफरली दक राजा लिरी हनववय देतो. हर्र्ेकालाच हनरोप देतो र्
इतराांर्र अन्याय करतो. सध्या सामान्य मावसार्र जसा िोतोय तसा तो अन्याय
असतो नोटा बदलायच्या राांगेत म्रुत्यु येर्ू शकतो, र्ाटते, मावसे दकती छोया
हर्िात र्ार्रतात, दुसऱ्याचा हर्चार "न" करता त्याला दुिार्तात र् स्र्तुः िुची
गरम करीत मजेत जगतात. परदेशी दफरतात "मीच अव्यर्िारी आिे" िे मला पटते,
कारव मला िुद्रण  फायद्यासाठी, ईतर मावसे र्ापरवे, जमले नािी. पुरावकथाांत
राजा नेिमी रागाने कहथतररत्या, “ इतराांना उकळत्या तेलात फे का" अशी आज्ञा
करून, अहर्चाराचा हनववय लादतो. नोकरीतून हनर्ृत्त झाल्यार्र, कामार्र जायचे
नव्िते म्िवून भार्नाांचा कल्लोळ नव्िता. पगारिी नव्िता, मात्र एक बोचवी िोती
दक कािी स्र्ाथी लोकाांनी माझे पोट मारले. बदलीचे र्ेळी माझी फसर्वूक के ली.
माझ्यार्र हनरोप लादला. िा हनरोप छळत राितो.
हनरोपानांतर र्ाटते "कदाहचत माझे दावापावी तेर्ढेच िोते ककर्ा मी त्या
लोकाांमध्ये ऑड मॅन आऊट िोते. पव हनरोपाच्या िवी िोती ती व्यथा, मनात दडी
मारून बसलेली असते. र्ारां र्ारच्या अज्ञात लादलेल्या हनरोपामुळे मन िळर्े
झालेले असते.
जमले हततुके के ले तरीिी करवे उरले कािी
नकोस येऊ मरवा अजुनी जगवे सरले नािी

मुली लग्न करून सासरी जाताना, मुले, नोकरीच्या जागी जाताना, ककर्ा
परदेशी जाताना. त्या घरातील सुरहिततेचा हनरोप घेऊन, घराचा उां बरठा
ओलाांडून बािेर पडतात. उां बरठ्यातून बािेर पडतानाचा हनरोप धैयावचा असतो. या
हनरोपात भीती, उत्सुकता, नाईलाज, स्र्प्ने, अगहतकता, चीड सर्व भार्ना येतात.
पिाांना हपल्लाांनी घरयाबािेर पडू न आकाशात उडार्ेसे र्ाटते. पव त्या पिी
जमातीत सुद्धा तो हनरोप दुुःिदायकच असतो.
फाांदीतून (झाडाच्या ) देठापासून र्ेगळे झालेले, ते फु लसुद्धा हनरोप घेताना
दुुःिी िोते. कारव ते देठापासून दूर फु लू शकत नािी. रोजरोज जरी शाळे त ककर्ा
ऑदफस मध्ये जायचे असले तरी हनघताना "येतो" साांगून जावे, हनरोप घेवे सर्यीचे
िोते. िा हनरोप एक प्रकारे रुटीनचाच भाग असतो. तो िळर्ा, आक्रोश नसतो.
हिदी हसनेमाने तर हनरोप घेवे, जुदा िोवे, अलहर्दा करवे, असे िव, असे
प्रसांग, िूपच साग्रसांगीत रां गर्ले आिेत.
"बस थोडी हि देर मे अब िम जुदा िो जायेंगे
तुम मुझे धुांडोगे कै से, रास्ते िो जायेंगे
नामतक तो भी निीं अपना बताया आपने”
िरे तर िे सर्ाांच्याच बाबतीत, सर्वकाळ घडू शकते. फक्त आपव ते नजरे आड
करतो.
त्सुनामीच्या र्ेळी, भूकांपाचा र्ेळी, अनाहूत सांकटाचे र्ेळी, आपल्यार्र
हनयती, हनरोपाचे िव लादते. िा िव हनरोपाचा आिे, िेच त्यार्ेळी कळत नािी.

िूप रडू न भेकून ककचाळू न "मुझे छोडके मत जाओ, मै तुम्िारे र्गैर, ये हजदगी निीं
जी सकती" असे म्िवून घेतलेला हनरोप, भडक असला तरीिी आठर्तो.
"न बोलताच मनानेच भहर्ष्यातील असुहर्धा ओळिून आपव नात्यातून
बािेर पडतो तो पुसट हनरोप सुद्धा र्षावनुर्षे अस्र्स्थ करू शकतो. कन्याकु मारी
िडकार्र उभी राहून, अज्ञाताची र्ाट बघते. म्िवजे काय करते तर हनरोपासाठी
मनाची तयारी करते. ” असा हनरोप िळू िळू घेतला जातो. मग कधीतरी पक्के
कळते, िे र्ाट बघवे चूक िोते. त्या व्यहक्तने हनरोप पूर्ीच घेतला आिे, तो गेला
आिे. परमेिर भेटीने तळमळवारा भक्त सुद्धा इिलोकीच्या सुिाचा हनरोप घेत
म्िवतो.
िररवीचे पाडस व्याघ्रे धररयेले
मजलागी जािले तैसे देर्ा
नको देर्राया अांत असा पाहू
प्राव िा सर्वथा जाऊ पािे.
सदेि स्र्गावत जावारे " तुकाराम मिाराज” सुद्धा सकळ अनुयायाांचा हनरोप
घेताना जड अांतुःकरवानेच घेतात. थोर सांताांची समाधीस्थळे सुद्धा हनरोपघरे
असतात र् हर्रिाची आतव हर्रावी, धून कानी पडार्ी अशी आतव भार्नाच ती व्यक्त
करतात.
“िसत िेळत िो पुन्िा भेटू या, फोन करूया स्काईप करू या” म्िांटले तरी
नजरे आड गेल्यार्र हनरोपानांतर, आता आपव जर्ळ राहू शकवार नािी, िा िेद
उरतोच. हनरोपात, तडजोड, आव्िाने, धैयव असू शकते. कतवव्य भार्ना असू शकते.

युद्धभूमीर्र जाण्यासाठी, सैन्यात काम करवारी व्यक्ती जेव्िा जाते, तेव्िा त्या
हनरोपात देशप्रेम, कत्यवव्य, अहभमान, त्याग अहनहितता असते.
मािेरर्ाहशवीच्या मनात, र्ृद्ध माताहपत्याांना भेटून परत जाताना "पुन्िा भेटू
ना भेटू" अशी हचता असते. त्यामुळे तो हनरोप आतव असतो. राहू न शकवे, जार्ेच
लागवे अशी अगहतकता त्या हनरोपात असते. नोकरीच्या गार्ी जाताना, परगार्ी
जाताना, पाय जड िोतात. आहव तो हनरोप जड अांतुःकरवाने घेतला जातो.
ते गुांतवे नको र् ते हनरोपाने हर्व्िळ िोवे नको. आईचा मृत्यू कळल्यार्र एक
ददर्स स्र्ामी, स्र्तुःला पववकुटीत कोंडू न घेतात, म्िवजे आपल्या त्या आर्डत्या
आईचा हनरोप, त्या हर्रक्त सांन्याशालािी उद्धर्स्त करतो. जर जगात
गुरुमाऊलीनािी हनरोप घेवे अर्घड जाते. मग आपव तर सामान्य लोक आिोत.
भेटीगाठी आहव हनरोप तर जगरिारटच आिे. या हनरोपाची अहनशहचतता
िा जगरिातटीचा क्रूर भाग आिे. हनरोप िे कटू सत्य आिे. आज अनेक र्षव,
तुमच्याशी शब्दाांनी बोलले आिे. कािी ददर्साच्या हर्श्राांती नांतर, कदाहचत भेटूिी,
पव आता हनरोप घ्यार्ा लागवार आिे.
हनरोपाचे िव जर्ळ आला आिे.
हनरोप घेतो आम्िा आज्ञा असार्ी
आशीर्ावदाची छाया तुम्िी रािार्ी.

३२चैत्र रे चैत्र

‘उगर्ला नारायव काय मागू त्याच्या पाशी
बाई ग मागते, िळदकुां कर्ाच्या राशी
उगर्ला ग ददनकर, काय मागू त्याच्या पाशी
बाई ग मागते, उदांड आयुष्य लेकराांशी
बालपवी, गुढी पाडव्याला, सूयोदयापूर्ी अशी, आईच्या मांजुळ आर्ाजातील आरती
कानार्र पडे. डोळे दकलदकले करून बहघतले दक, घर सजर्लेले ददसे. आईने
गुढीपाडव्यासाठी बाांधायच्या, र्ेळू/बाांबूच्या गुढीची तयारी के लेली ददसत असे.
लाकडी काठीला, र्रती हनऱ्या करून बाांधलेली साडी लार्ून, र्र ताांब्याचा गडू
पालथा घातलेला असे. गुढीला िार र् सािरी गाठ्याांची रां गीबेरांगी माळ घालून
सजर्लेली असे, गुढी जवू नर्रात्रीत सजर्लेहल देर्ीच र्ाटत असे.
सव
चैत्री पाडर्ा िा, हिदू नर्ीन र्षव सुरु िोते, िे साांगवारा पारां पररक सव आिे. प्रभू
श्रीरामचांद्रण  रार्वासोबतचे युद्ध हजकू न, र्नर्ासातून परत आले, तो ददर्स चैत्र
प्रहतपदा, पाडर्ा िोता. तो हर्जयोत्सर् श्रीराम आल्यार्र, जनतेने गुढ्या उभारुन,
आनांदाने त्याांचे स्र्ागत करून, साजरा के ला. अशी कथनी आिे. गुढी पाडर्ा म्िवजे

चैत्र प्रहतपदा िोय. या ददर्सापासून बरोबर ९ ददर्साांनी रामनर्मी येते. त्यामुळे
या ददर्सापासून, श्रीराम नर्रात्र आरां भ करतात.
कनावटकात आांध्रात िा ददर्स ऊगाडी म्िवून साजरा के ला जातो. एकू व काय या
उत्सर्ाला येवाऱ्या शुभ घटनाांची, पुढे येवाऱ्या सुबत्तेचे स्र्ागत करण्याची, सुांदर
सोनेरी अशी झालर आिे.
या ददर्शी िम्िदेर्ाने जग हनमावव के ले असे पुरावात साांहगतलेले आिे.
धार्णमक कृ त्ये
या ददर्शी सकाळी उठू न, अभ्यांग स्नान करून, गुढी उभारार्ी.
‘िह्मध्र्जाय नम:’ म्िवून गुढीचे पूजन करून पार्न व्िार्े.
‘िह्मध्र्ज नमस्ते अस्तु, सर्ावभीष्ट फलप्रद,
प्राप्ते अस्मीन्र्त्सरे , हनत्य मद्गृिे मांगलां कु रू. ’
अशी " सबका मांगल िो" या अथावची प्राथवना करून, पांचागार्रील गवपतीचे पूजन
करार्े. या ददर्शी सांध्याकाळी, सूयावस्ताचे र्ेळी, आकाशातील नूतन चांद्रण कोरीची
पूजा करार्ी. ‘बालचांद्रण मसे नमुः ‘असे म्िवार्े. नर्र्षावतील िे पहिले चांद्रण दशवन
असते. र्सांत ऋतूची चैत्र पालर्ी बिरून, हनसगवदर्
े ी सजलेली असते. म्िवून
र्ासांहतक देर्ी नर्रात्र देिील, या ददर्सापासून सुरु करतात.
हनसगवदर्
े ी

गुढी पाडर्ा िे, हनसगवरूपी आददमायेचे स्र्ागत असते. फाल्गुनाच्या त्या भकभदकत
उष्म्यानांतर, हनसगव कू स पालटर्तो. उत्तरायव सुरु िोते. अगदी रुि सुकलेल्या
झाडािोडाांना देिील, चैत्र पालर्ीचे र्ेध लागतात.
अरहसक मनाांना सुद्धा चैत्र पालर्ी, कोर्ळी पाने, मोिोर, फु लोरा िुलर्तो. ओढ
लार्तात. कोकीळपिी कु हू कु हू चा राग आळर्तो. आांब्याची सुर्वव फळे , रां ग-के शरी
रूपाने, नजरे ला हजव्िेला मोिर्तात. साांगतात "र्सांत ऋतू बिरला" ददर्स तापत
असला तरी, सांध्याकाळचा गार र्ारा इच्छानांद दायी, आनांदाची पोचपार्ती देतो.
देिाच्या, सुस्त आळशी कां टाळलेल्या, हतकीट लार्ून पडलेल्या रें गाळलेल्या
हलफाफ्याला सुद्धा पाडर्ा ओला स्पशव करतो. सिन िोईना, अशी काहिली, आग
सांपवार आिे. उष्वता गमी सांपून, साांगता येवार नािी असा आनांदमय ऋतू पुढे
आिे, असा आशाआनांद सुरु िोतो. पृर्थर्ी हिरर्ा स्क्रीनसेव्िर शोधू लागते. र्ाळ्याचे
िसचे पडदे, लाल, काळे माठ, आांबे, कहलगडाच्या गाड्ा, कु ल्फीर्ाले जागोजागी
ददसू लागतात.
गुढीपाडव्याचा प्रसाद, म्िवजे कोर्ळ्या हनबफू लाचे चूवव, हचच, हमरे , ओर्ा,
सािर, मीठ (नार्ापुरते) िे कु टू न, कालर्ून बनवारा प्रसाद िोय. ते औषधी म्िवून
िाल्ले जाते. त्या मुळे रोग शाांती िोते. आजार बाधत नािीत, अनांतगुवमयी
आिाराची सुरर्ात, असा िा प्रसाद असतो.
यथाशक्ती दान

आपल्या हिदू धमावत प्रत्येक सवालाच सत्पात्री दानाचे पुण्यकमव साांहगतले आिे.
गुढीपाडव्याला जुने र्षव सांपून, नर्े र्षव सुरु िोते. त्यार्ेळी प्रत्येकाने जुन्या, नकोशा
अहतररक्त र्स्तू, अन्न, कपडे, सत्पात्री दान करायला काय िरकत आिे? मावुसकीची
हभत हि पद्धती, नुकतीच सुरु झाली आिे, हतथे दान करार्े. धहनक, पाण्याचे दुर्णभि
असेल हतथे या ददर्शी पावपोया घालतात. पाण्याचे माठ दान करतात. अन्नदान
करतात.
चैत्र चाहूल
हनयोजनाचे पहिले पाऊल, नर् र्षावचा पहिला ददर्स, पाडव्याला टाकले. नर्ीन
र्षव सुरु िोताच पांचाांगाचे पूजन के ले जाते. िोलर्र हर्चारमांथन करून पाहिले तर
कळते दक, या सवाला साांस्कृ हतक मोल तर आिेच, हशर्ाय हनयोजनाचे अांग देिील
आिे. र्षवभरातील सवाांचे, ददर्ाळी दसऱ्याच्या िरे दीचे, बेत ढोबळ आरािड्ात,
पाडव्यालाच माांडले जातात.
ठकीचे लग्न र्ैशािात, गांगीचे डोिाळे जेर्व कार्णतकात
तीथवयात्रा माघात, मािेरी जायचे पौषात,
असे बेत या ददर्शी ठरतात. सव उत्सर् मांगलकाये, याांची चैत्र चाहूल गुढीसोबतच
उभारली जाते. र्षवभरात करायच्या, कु लधमव कु लाचाराचे हनयोजन, सांकल्प या
ददर्शीच घातले जातात. गुढीपाडव्याचा ददर्स िा, येवाऱ्या नूतन र्षावचे, मनाच्या
आरश्यात पडलेले, लिान प्रहतहबबच िोय.
मन शुद्ध तुझां,

मनाच्या मशागतीची सुरुर्ात, गुढी पाडव्याने िोते. दुष्टाांर्र सुष्टाांचा हर्जय, आपव
गुढी उभारून जेव्िा साजरा करतो, तेव्िा मनाला समजार्तो दक "सुददन सुर्ेळी”
सर्व दुष्ट शक्ती नष्ट िोऊन, अच्छे ददन नक्की येतील. सुिाबरोबर दु:िाचे कडू घोट
हगळार्े लागतील, जीर्नात त्या घटना टाळता येवार नािीत असा मानसोपचार िा
सव देतो. या ददर्शी आई आपल्या अपत्याला ओर्ाळते. पत्नी पतीला ओर्ाळते
आहव साांगते. "औिर्ांत िो"
या हर्धीमध्ये असा आिासक भार् असतो दक तुम्िी माझे िूप लाडके आिेत. मला
तुम्िी िूप िूप िर्ेसे आिेत. नर्ीन र्षी, आपले कु टुांब असेच गोडीगुलाबीत
आनांदात रािील. हस्त्रया, मुले अलांकाराांनी सुर्स्त्राांनी हर्भूहषत िोऊन उत्साि
करतात. दफलगुड सोबत, िोलर्र जपलेल्या नात्याांच्या ओलाव्याची मुळे, चैत्री
उत्सर्ाने दृढ िोतात. दारी मांगल तोरव बाांधले जाते. राांगोळी काधली जाते.
दुचाकी चारचाकी, गोधनाची पूजा िोते. ज्यामुळे देहिल घरात लक्ष्मी हस्थर िोते.
हमष्टान्न भोजन गुढीला नैर्ेद्य दािर्ून नर्र्षव सोिळा साजरा के ला जातो. राम कथा प्रर्चन के ले
जाते.
आांबेडाळ पन्िे िा चैत्री पाडव्याचा िास मेनु असतो. श्रीिांडपुरी, िीर पोळी,
हजलबी, पुरवपोळी असे कोवते तरी पारां पररक पक्वान्न, हमष्ठान्न करून, कु टुांबीय
एकत्र जेर्ून, जेर्वा-जीर्नाचा आस्र्ाद घेतात. ‘चैत्रे पुण्यमये र्सांतसमये’ असा थाट
असतो.

चैत्राांगव- पाडव्या पासून अांगवात चैत्राांगव माांडले जाते. िास चैत्राांगवाची सुांदर
राांगोळी काढू न, बाजूला हर्हर्ध रोपे लार्लेल्या कुां ड्ा ठे ऊन, दीप लार्ून, अांगव
सुशोहभत करतात. पाहुण्याांना पन्िे आांबेडाळ ददली जाते.
आपला देश कृ षी िेत्राशी सांबांहधत असल्यामुळे सव देिील कृ षी अमृतानुभर्ार्र
आधाररत आिेत. पाडर्ा िा शब्द प्रदुभूव म्िवजे पीक या शब्दार्रून आला आिे.
रब्बी पीकाचा िांगाम सांपल्यार्र िा सव येतो. सव िी सुभाहषतेच आिेत. शेतीची
मशागत चाांगली करून हिरर्ी लक्ष्मी शेतात यार्ी म्िवून पेरते व्िा साांगवाऱ्या
पिाची र्ाट पाडव्यापासून बहघतली जाते. बळी राज्याला, धनधान्य हपकवे िेच
लक्ष्मीचे येवे असते.
शोभायात्रा
आधुहनक काळात, नर्र्षावचे, हर्हर्ध कायवक्रम िोतात, शोभायात्रा हनघते. या
शोभायात्रेत र्ेगर्ेगळे सांदश
े देवारे देिार्े असतात. पारां पररक र्ेषात हमरर्वूक
हनघते, स्नेिभेटी िोतात. रात्री रां गोत्सर् िोतो. िा बदल देिील चाांगलाच आिे.
साडेतीन मुहूतव
या ददर्शी चाांगल्या कायावचा, नर्ीन शास्त्र हशकण्याचा आभ्यास करायची सुरुर्ात
करतात. र्षावची धूम िरे दी या ददर्शी िोते. साडेतीन मुहूतावतील एक सुमुहूतव
म्िवून, या ददर्शी नर्ीन र्स्तू गाड्ा, दाहगने, घड्ाळे मोबाईल इत्यादीची िरे दी
के ली जाते.
‘काळी चांद्रण कला हतच्या पदराला मोती
माझ्या ग बापाजीने के ली िरे दी अमरार्ती’

अशी िरे दी, गार्भर, गाडीभर िरे दी िोते
फु लापानाांना िलर्वारा र्ारा मित्र्ाचा
मायेचा पान्िा मित्र्ाचा
दान करवारा िात मित्र्ाचा
जीर्नाची गोडी चािवारा हिम्मतदार मित्र्ाचा
भरपूर दुुःि आले तरी, सांसार मित्र्ाचा
कािीिी असो जगण्याचा उत्सर् मित्र्ाचा
जैत ते जैत आला, चैत्र रे चैत्र मित्र्ाचा
गुडी पाडर्ा आनांद र्ाढर्ा

३३ मनाची मशागत

मन हि अज्ञात सांकल्पना अमूतव असते. सांशोधक असे म्िवतात की, मन मेंदत
ू
असते. देिाचे चोचले आपव पुरर्तो, मात्र या मनाची मशागत करायला िर्ी.
हमत्रिो काय म्िवता?
तुम्िी मनाची मशागत करता?
साांगा कशी?पुस्तकाांचे मदतीने?
मदत करवारे
स्र्-मदत पुहस्तका, सेल्फ िेल्प बुक्स मे िेल्प बट मे इहन्क्रज टेन्शन.
कॉउां सेहलग मे िेल्प.
बट द ओन्ली पसवन तू िेल्प यु इस युरसेल्फ यु
आपव मनाला स्र्यांसूचना द्या,
आय शाल ओव्िर कम हधस
ऑल इज र्ेल. बी िॅहप्प
मनाच्या मशागतीत, बालपवापासूनचे सांस्कार, मित्र्ाचे असतात.
प्रहतकू ल पररहस्थतीत पुढे कसे जायचे?
कािी गोष्टी लिात ठे र्ा

१. जगवे मित्र्ाचे आिे.
२. एव्िरी ररलेशन कम्स हर्थ एक्सपायरी डेट.
जीर्नात नाती बदलतच राितात. नर्ी बनतात, जुनी तुटत राितात.
कधी आधी, कधी नांतर तुटतात.
३. समुपदेशनाचे तत्र् िेच आिे दक
इतराना आपव बदलू शकत नािी
कॅ क्टस इस कॅ क्टस, ईफ यु गो हनयर, इफ यु आर हनअर ईट,
यु आर बॉउां ड टु िटव.
कॅ क्टस हनर्डु ांग आपव घरातून बािेर फे कू शकतो,
पव तो बािेरच्या र्ार्रत कधी टोचू शकतो.
४. औषध न लगे मजला.
औषधोपचार िे मानहसक आरोग्यासाठी उपयुक्त असतात.
मात्र कािी काळ औषध घेतल्यार्र ते बांद करार्े लागू शकते.
शरीरार्र जास्ती के हमकलचा मारा नको.
५. मनाचे रुदन हलहून काढा, काय दुिते काय िुपते.
ऊदा:
मलाच अपयश येते. उगीचच आपव एर्ढे चाांगले आिोत.
लोक आपव गैरफायदा घेतात. ऊदास र्ाटते

ऊपाय
६. सिलीला जा हर्डो शॉहपग करा. घर आर्रा
शारीररक कष्टाची कामे करा.
७. देर्दशवन करा. देर्ळात बरे र्ाटू शकते. शाांत हनर्ाांत रठकावी असलेले,
देऊळ शोधा.
८. व्िाट्सअप र्ाचा,
काळ िेच जिमेर्रचे औषध असते, पव दकती काळ िे हनहित साांगता येत
नािी=अांदाजे ४० ददर्स
९. योगासने करा. िासाचे व्यायाम, प्रावायाम करा. मसाज करा.
पॅम्पर युअर सेल्फ
१०. घरातील एक कोपरा १x१ चा तुमच्या साठी रािीर् ठे र्ा.
३*६ चा पलांग तरी राहिर् ठे र्ा,
नािीच जमले तर एक बॅग ठे र्ा, त्यात तुमचे िास सामान ठे र्ा.
११. भहर्ष्या साठीची सिल ठरर्ा. मैत्रीव भेट ठरर्ा.
५ ददर्स एिादा मांत्र म्िवा, शब्द गुांफा.
१२. माझे कु वीतरी असार्े, र्ाटते, ठीक आिे, पव नािी हमळाले, काय
करवार,

जिमा हर्सरा.
१३. गार्पळव- पयवटन करून कािीकाळ दु:ि लाांब रािते
उां च डोंगरार्र, समुद्रण  दकनारी नदीदकनारी हनसगव साहन्नध्द्यात जा. मावसाचे
प्रश्न िूप उतुांग र् िोल अशा हनसगव हनर्णमत पररसरात, आपोआप थोडे सुसह्य
िोतात. हनसगावजर्ळ, िेड्ात दूर अशा रठकावी जा.
१४. सूयव प्रकाश अांगार्र घ्या.
१५. स्र्तुःला दोष देऊ नका.
दुगुवव असतील तर सुधारायचा प्रयत्न करा.
पव तेव्िा माझे िे चुकले, असा पिाताप करू नका.
भूतकाळ
Humpty dumpty sat on a wall
humpty dumpty Had a great fall
All the kings hourses, all the kings men
Could not put together humpty dumpty again

भुतकाळ परत येत नािी, फु टलेले अांडे, पुन्िा जुऴुन येत नािी,
जुळले तरी त्यातून हपल्लू जन्माला यार्ु शकत नािी

टु थपेस्ट मधील पेस्ट परत भरता येते का?
Past is past backdated cheque
Future is postdated cheque
Present tense is cash, enjoy it
नातेसब
ां ांध
१६. लग्न मित्र्ाचे असते.
मनाचे आरोग्य, लग्न, हर्र्ाि, नातेसांबांध, मुलां िोवे, याच्याशी सांबांहधत
असतेच.
जत सुिी असाल ोीक आिे, नसाल तरी पव
मनाची मशागत करून मनाला इतरिी कां गोरे घडर्ा.
ईतर र्रर्रची का िोईना, पव नाती जपा, टाईमपास हमत्र, टाईमपास
मैहत्रवी ठे र्ा.
ऊदा:कट्टा ग्रुप, हभशी मैहत्रवी, अन्य छांद, हशिव, कला, र्ाचन
१७. आिार, फु ले, झवझवीत चटवी, ठे चा भाकरी, लोवचां, हमरच्या,
चॉकोलेट, कोको, हमठाई, चिा कॉफी, र्डापार् क्वहचत िायला िरकत नािी.
१८. posession is not required, tasting, enjoying is important.

झोप व्यायाम हनसगोपचार, चांद्रण  नमस्कार, सूयव नमस्कार शरीरार्र आहव
मनार्र पररवाम करतात. मनाची मशागत आपोआप िोते.

१९. जीर्ाचे मैत्र अर्घड असते, मात्र, मैहत्रवी, समजून घेवारे लोक, लिान
मुले याांच्या रमवे मनाची मशागत करते
काळ बदलला आिे, हनती बदलली आिे. समाजात आदशव नािीत, त्यामुळे
अनेक र्ळवाांर्र, अर्घड प्रसांगी, मावूस व्यक्ती म्िवून नकारात्मक िोतो.
सकारात्मक रािवे सोपे नसते, त्यासाठी प्रयत्न करार्े
२०. स्र्च्छता पाळार्ी. सुगांध हर्नोद, आर्डता हचत्रपट, िलकी फु लकी
गावी, आशादायी गावी एोेकार्ी.
साराांश िे जग लोनली प्लॅनेट आिे, पव आपवच आपले हमत्र बनार्े.
कसे िोवार हि काळजी र्ाटते.
मला तुम्िाला साांगवे, सल्ला देवे सोपे आिे. पव अर्घड आिे.
आपल्यापाठी घरच्याांना दुुःि नको, िा हर्चार करू नये. स्र्त:साठी देिील
जगायचे आिे.
आत्मित्या
घेतला फास लार्ूनी

नािी रडायला कोवी, असे अहलप्त जग आज आिे, तुम्िी स्र्त:चा जगण्याचा
िक्क् गमार्ू नका.
नैराश्य
आज सामान्याांना, सज्जनाांना, हर्चारी लोकाांना, िूप हनराश र्ाटते. िो,
अशी सामाहजक पररहस्थती आज आिे. सिन िोत नािी.
अांधार आिे. प्रश्न आिेत,
स्थलाांतर, मृत्यू, घटस्फोट, नातेसांबांध नोकरी जावे, फसर्वुक, या
कारवाांनी, नैराश्य येवे नॉमवल आिे
जगात अनेक प्रश्न असतात.
तरीिी जगाला मावुसकीची गरज आिे,
स्र्तुःला जपवे, मनाची मशागत करवे, िूप गरजेची आिे.
तुमचे जीर्न आिे. जगवे िा तुमचा िक्क आिे. आत्मित्येचा अहर्चार करू
नका.

काय करु शकता?
समाज सेर्ा करू शकता.
हशर्वकाम करू शकता.
एन जी ओ शी सांलग्न राहू शकता.

र्ृद्धाश्रमात सेर्ा देऊ शकता.
स्र्यांपाक करण्याचे काम करू शकता.
दुुःिाांची कारवे
दुुःिाांची कारवे अनेक असतात.
आधीच नव्िते कािी
त्यात र्ारली आई.
फसर्वूक, गररबी कजवबारीपवा, अशी अनेक कारवे आिेत.
तू सुिात आिेस ऐकतो,
कसे जमर्तेस साांग ना.
डोळ्यातील पावी मी,
कु ठे लपर्ू साांग ना
दुुःिाांची कारवे लपर्ून आपव रहसक बनतो.
दुुःिाचा आस्र्ाद घेतो. कर्ी बोलवारे रहसक असतात.
रहसक न बोलवारे कर्ी असतात.
उपाय
हसक्रेट िँडहलग ऑफ माईंड बॉडी ररलेशनहशप
स्र्स्थाना स्र्ास्थ रिवाय
व्याधीग्रस्थनाम व्याधीहनर्ावावय.

देिासोबत मनाची मशागत िर्ी.
घरातील धूराची हचमवी हि घरातील धूर बािेर टाकते, पव कधी कधी त्या
धुरातील कािी कडक कव हचमवीला चोक करतात. तसेच दुुःि असते.
ते ओळिवार कसे?
दुुःिाचे प्रकार
१. बोलवे
२. बोलू शकत नािी
३. बोलार्ेसे र्ाटते
४. बोलायला िर्े
दुुःिाचे व्यक्त िोवे
१. बोलतो ते व्यक्त करतो
२. बोलत नािी ते लपून रािते
३. बोलू शकत नािी ते
४. बोलायला िर्े ते
नो बडी इज liked बाय ऑल
हि र्ेदना, अपमानाची दुुःिे आपव दडर्ते.
आत लपर्तो.
Unconscious - godown -bad

Subconscious current stock- not good
Conscious-

visible display galary-

very good-all is well

र्ाईट का र्ाटते.
१. आपव इतके र्ाईट आिोत दक आपल्याशी नाते तोडार्े?
२. लपलेले नैराश्य िादरर्त सुद्धा असते. कृ हत्रमतेच्या जगात भीती र्ाटते.
३. मग हनराश मावसे िोटी कारवे साांगतात. डोके दुितांय, पाय दुितात,
कां बर दुितेय. जेर्व टाळतात. शूरर्ीराांच्या सबबा देतात, बािेर जावे करतात.
४. जेर्व र् झोप यात बदल िोतो. आऊट ऑफ कण्रोल िोते. सर्वच गोष्टी
पराधीन र्ाटू लागतात. देर्भोळे पव येते.
५. एकटेपवाची भीती काळजी र्ाटते.
उपाय
तुरटी आहव फु ले जर्ळ ठे र्ा. मनाचे गढू ळ पाण्यात तुरटी दफरर्ा, गाळ
तळाशी बसेल.
कािी प्रसांगी र्र उफाळू न येईल, पव तात्पुरता तरी बसेल.
हि तुरटी म्िवजे चाांगले हर्चार हमत्र मैहत्रवी छांद, र्ाचन, पुस्तके बाळगा.
िांबीर व्िा. दुबळ्या व्यक्तीला जगात रटकवे अर्घड ठरते. स्र्तुःच्या
मनाची मशागत करा.
मनाची मशागत

मन सकारात्मक करा
काटेरी झुडपे काढू न टाका
ढेकळां फोडा
पावी घाला.
आनांदाचे, करुवेचे बीज पेरा
मनाची बाग हिरर्ी ठे र्ा.
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ां याांचे अन्य प्रकाहशत साहित्य

1 मयूरमासा कादांबरी - 2012 - मिाराष्ट्र राज्य साहित्य सांस्कृ ती मांडळ मुांबईतफे
(नर्ोददत अनुदान योजने अांतगवत, िाडव कोपी)
2. नाते शब्दाांचे -लहलत - 2014 पुवे-िाडव कॉपी
3. मुलीिी जन्माला येऊ द्या- लहलत-2015- द कृ साांडू पुरस्कार बहिसपात्र -पुवेिाडव कॉपी
4. रां गके शरी - कादांबरी- इ-बुक - 2015 -ोू बुकगांगा डॉट कॉम
5. हबहलव्ि इट ऑर नॉट- कथासांग्रि - इ-बुक - 2016बुकगांगा डॉट कॉम, हर्नामूल्य
6. कस्तुरी पिी- इ बुक- कादांबरी- इ साहित्य -2016 हर्नामूल्य
7. एक ददर्ा लार्ूया - स्तांभ सांग्रि - 2016 बुकगांगा डोट कॉम
8. जाईन मी हर्चारीत रानफु ला- स्तांभ सांग्रि - 2016 बुकगांगा डोट कॉम
9. राहू दे घरटे- इ कादांबरी-2016 हर्नामूल्यwww.esahity.com
10. मी तुझेच गीत गात आिे- इ साहित्य - कादांबरी-2016 हर्नामूल्य
११ कृ ष्वकु सुमाांजली-२०१६-स्तांभ सांग्रि इ साहित्य- हर्नामूल्य
१२ आम्रकु सुमाांजली -२०१६- स्तांभ सांग्रि- इ साहित्य- हर्नामूल्य

१३ why did i fall in love? novel, Amazon. com, Createspace, ई बुक.
२०१२
१४. मधुर दांश कथासांग्रि - नर्ल प्रकाशन २०१६ पुवे, िाडव कॉपी
१५ बेलाची पाने-स्तांभ सांग्रि- ई बुक-बुकगांगा डॉट कॉम-२०१७एहप्रल
१६ रानफु लाांचे थर्े स्तांभ सांग्रि -ई-साहित्य-२०१७ एहप्रल
१७ के शरबाग-हर्चिव प्रकाशन २०१७ नोव्िेंबर २०१७ हर्चिव प्रकाशन
१८ कु ठे शोहधशी रामेिर अन् कु ठे शोहधशी काशी २०१७ अनघा प्रकाशन ठावे
१९ दीपज्योहत नमोस्तुते-स्तांभसांग्रि-ईबुक-२०१८ िे पुस्तक
२० आगामी कशाला ऊद्याहच बात -पुवे
२१ आगामी नित्रबन-पुवे
सर्व पुस्तके ई बुक स्र्रूपात उपलब्ध आिेत
ईसाहित्य प्रहतष्ठान ची सर्व पुस्तके हर्नामूल्य असतात
www. esahity. com

ई साहित्य प्रहतष्ठान
मराठी भाषा आता झेप घेण्याच्या मूड मध्ये आिे. रडवार्याांकडे लि नका देऊ. मराठीत
कधीच नव्िते इतके र्ाचक आिेत आता. पुर्ी पुस्तकाच्या एका आर्ृत्तीच्या िजार
दोनिजार प्रती छापल्या जात. पाच िजार म्िवजे डोक्यार्रून पावी. आता ई
पुस्तकाांच्या जमान्यात एक एक पुस्तक पाच दिा लाि र्ाचकाांपयांत जातां. र्षावला
अधावकोटी डाऊनलोड िोतात. र्ाचक एकमेकाांना परस्पर फ़ॉरर्डव करतात. व्िट्स अप, ई
मेल, ऍप्प, ब्ल्यु टु थ, र्ेबसाईट, पेन्ड्राईव्ि, हसडी अशा मागाांनी पुस्तकां व्िायरल
व्िायलीत. सुसाटत. िेड्ापाड्ाांच्या गल्लीबोळाांपासून ते जगाच्या पारठर्रच्या प्रत्येक
देशात. रॉके टगत सुसाट सुटलेल्या मराठीच्या र्ेगाला आता कोवी थाांबर्ू शकत नािी.
या धूमधडक क्राांतीत साहमल व्िा. आपल्या ओळिीच्या मराठी सािराांना यात ओढा.
त्याांचे ई मेल पत्ते, व्िाट्सप नांबर आम्िाला पाठर्ा. तुम्िी फ़क्त दिा र्ाचक आवा. ते
शांभर आवतील. आहव ते दिािजार. तुमच्या व्िाट्सप ग्रुपमधून याची जाहिरात करा.
आपल्याला फ़ु कट पुस्तकां र्ाचकाांपयांत पोिोचर्ायची आिेत. आपल्याला रटव्िी पेपर ची
जाहिरात परर्डत नािी. आमचे र्ाचक िेच आमचे जाहिरात एजांट. तेच आमची ताकद.
मराठी भाषेची ताकद जगाला दािर्ू.
ई साहित्यची पुस्तके
www.esahity.com र्रून डाऊनलोड करा.
esahity@gmail.com ला कळर्ून मेलने हमळर्ा. ककर्ा7710980841िा नांबर सेव्ि
करून या नांबरला तुमचे नाांर् र् गाांर्Whatsapp करून पुस्तके whatsapp मागे
हमळर्ा. ककर्ा ई साहित्यचे app.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esahity.www.esahitybooks

या हलकर्र उपलब्ध आिे. तेdownload करा. िे सर्व मोफ़त आिे.

