ह दिं ू सण
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत .

म्हणनू हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट

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 कळिा.

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल
अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

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 स्तुतीच 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 सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.

ह द
िं ू सण
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ना सा येवतीकर

चिक्षकी पेिाकडे का ी चिक्षक उपजीचिका म् णून प ातात
तर का ी जीचिका म् णून प ातात. चिकिणिं

ाि तयािंच्या

जीिनािा मूलाधार असतो. नासा सर या दुसर्या प्रकारिे चिक्षक
आ त
े . ाडािे. तयािंच्या रक्तात लाल, पािंढर्या पेिींबरोबरि खडू
आचण फ़ळ्याच्या काळ्या पािंढर्या पेिीसुद्धा सापडतील असे
अस्सल चिक्षक.
व्यवसायाने ते प्राथहमक हशिक (हिल्िा पररषद प्राथहमक
कन्याशाळा, धमााबाद, ता. धमााबाद, हि. नाांदेड) आिेत.
शालेय िीवनापासुनच हलखाण करण्याची फारच आवड त्यामुळे हवहवध वतामानपत्र,
दैहनक, साप्ताहिक, माहसकात वैचाररक लेख हलहिण्याचा त्याांना छांद आिे. िीवन-हशिण या
शैिहणक माहसकातून सुध्दा यापूवी लेख प्रकाहशत झाले आिेत. दैहनक लोकपत्रमध्ये दर सोमवारी
ऑफ हपररयड सदराखाली एक वषा स्तांभलेखन के ले आिेत, ज्यात शैिहणक हवषयी हवचार माांडले
िोते. ते लिान मुलाांसाठी सुध्दा छोटेखानी लेख हलहितात तसेच त्याना मनोरां िनातून शब्दसांपत्ती
वाढवी याांसाठी हवहवध मनोरां िक शब्दकोडे तयार करतात. ते दैहनक देशोन्नतीच्या फनक्लब
पेिवर प्रकाहशत झाले आिेत. यापूवी याच ई साहित्यने सांवेदना, मी एक हशिक, िागृती, शाळा
आहण हशिक िी वैचाररक लेख असलेली ई पुस्तके आहण िरवलेले डोळे िा ई कथासांग्रि प्रकाहशत
करण्यात आले आिे. त्याांणा वाचकाांनी प्रचांड प्रहतसाद ददला. हवद्यार्थयाांना सतत कामात व्यस्त
ठे वण्यासाठी हवहवध उपक्रम तयार करतात आहण त्याां उपक्रमाच्या माध्यमातून हशकहवण्याचा
त्याांचा प्रयत्न असतो. नासा सराांचे अिून एक वैहशष्ट्ट्य आिे. लोकाांना हलहिते करण्याचा ते सदैव
प्रयत्न करत असतात. त्यासाठी ते अद्ययावत साधनाांचािी वापर करतात.
नासािंिे सातिे पुस्तक “ह द
िं ू सण” प्रचसद्ध करताना आम् ाला अचिमान िाटतो. या
लेखसिंग्र ातील अनेक लेख निीन चिद्यार्थयाांना सिंदिभ म् णून उपयोगी पडतील.

कृ पया आपली मते नासा सराांना कळवा. त्याांचा सांपका क्रमाांक 9423625769 असून
nagorao26@gmail.com िा त्याांचा मेल पत्ता आिे.
नासा िे सातत्यपूणा लेखक आिेत आहण आपले लेखन त हनयहमत ररत्या ब्लॉगवर प्रहसद्ध
करत असतात. त्याांचा http://nasayeotikar.blogspot.com

िा ब्लॉग तुम्िाला नक्की

आवडेल.
त्याांच्या सांपकाात रिा. तुमचे हवचार त्याांच्यापयांत पोिोचवा. नासाांच्या तळमळीने
चाललेल्या नवभारतहनमााणात आपण साहमल व्िा.
आम् ी तर आ ोति.

सुनील सामांत
टीम ई साहित्य प्रहतष्ठान

मनोगत
ह िं दू सण
ह िं दुस्थान े भारताचे दु सरे नाव आ े . कारण या दे शात ह िं दू धमाा चे बहुसिंख्य लोक
वास्तव करतात. अनेक वर्ाा पासून ह िं दू धमाा त हवहवध सण आहण उत्सव पारिं पररक पद्धतीने
साजरी केली जातात. ह िं दू नववर्ाा ची सुरुवात चैत्र मह न्यातील गुढीपाडवा या सणाने ोते तर
फाल्गुन मह न्यातील ोळी या सणाने वर्ाातील सणािं चा समारोप ोतो. ह िं दू धमाा त साजरे ोत
असलेल्या हवहवध सणािंचा आढावा घेतािं ना त्यात मला आलेले का ी अनुभव मािं डण्याचा प्रयत्न
केला आ े . ल ानपणीच्या अध्यात्मिक सिंस्कारामुळे आहण स्व. पािं डुरिं गशास्त्री आठवले उफा
दादाजी यािं च्या स्वाध्याय कायाा मुळे मी खरा प्रेररत झालो. प्रचहलत आख्याहयका हकिंवा जुन्या
काळातील गोष्टीसाठी इिं टरनेटवरील माह तीचा आधार घेण्यात आला आ े . का ी म त्वपूणा
सण या पुस्तकात समाहवष्ट केले आ े त. मला आशा आ े की, आपणािं स े पुस्तक नक्कीच
आवडे ल आहण वाचक वगा याचे स्वागत करतील. यातील का ी माह ती ऐकलेली, वाचलेली
आहण इिं टरनेटच्या माध्यमातून सिंकहलत केले आ े . एस. जी. पत्मिक स्कुल हसन्नर नाहशक
येथील हशक्षक हमत्र हवनायक काकुळते यािं च्या माझी शाळा माझा फळा या उपक्रमात
रिं गहवण्यात आलेले हवहवध सणािं चे फोटो वापरण्याची परवानगी हदली त्याबद्दल त्यािं चे मनःपूवाक
आभार. तसेच या पुस्तकाला सेवाहनवृत्त मुख्याध्यापक आहण साह त्मत्यक नागेश सु पािं डे
शेवाळकर यािं नी प्रस्तावना दे ऊन मला प्रेररत केले आ े , त्याबद्दल त्यािं चे

ी आभार. या

पुस्तकातील माह ती आपणास आवडल्यास ते आपल्या हमत्रािं ना शेअर करण्यास हवसरू नये.
नासा येवतीकर
हवर्य हशक्षक तथा स्तिंभलेखक
मु. येवती ता. धमाा बाद, 9423625769

अपाणपहत्रका
स्वाध्याय चळवळीचे प्रणेते
परमपूज्य स्व. पािं डुरिं गशास्त्री आठवले उफा दादाजी
यािं ना समपाण.

प्रस्तावना

*ह िं दू सण : उपयुक्त माह तीचा सिंग्र !*
'नासा' या नावाने शैक्षहणक आहण साह त्मत्यक क्षेत्रात सवादूर पररहचत आहण
प्रहसद्ध असलेले नागोराव येवतीकर यािं चे एक अत्यिंत म त्त्वपूणा आहण हततकेच माह तीपूणा
असलेले 'ह िं दू सण' या शीर्ाकाचे पुस्तक वाचक दरबारी सादर ोत आ े . सुनील सामिंत ई
साह त्य प्रहतष्ठान यािं नी ा सिंग्र प्रकाहशत केला आ े . यापूवी येवतीकर यािं ची एकूण सात
सिंग्र प्रकाहशत झाले आ े त. यापैकी 'पाऊलवाट' ा त्यािं चा पुस्तक रुपाने प्रकाहशत सिंग्र
आ े . 'मी एक हशक्षक, जागृती, शाळा आहण हशक्षक, सिंवेदना, रवलेले डोळे आहण सारीपाट
े ई सिंग्र (ऑनलाईन) प्रकाहशत झाले आ ेत. यावरुन ऑनलाईन साह त्यावर येवतीकरािंचे
प्रभुत्व समजून येते.
ह िं दू सण या लेखमालेत त्यािं चे एकूण पौहणामा-अमावस्या आहण सण, गुढीपाडवा,
श्रीराम नवमी, नुमान जयिंती, अक्षय तृतीया, गुरुपौहणामा, नागपिंचमी, रक्षाबिंधन, पोळा, श्री
गणेश चतुथी, दसरा, हदवाळी, गीता जयिंती, मकरसिंक्रािं त, ोळी आहण धुहलविंदन असे एकूण
एकोणवीस लेख वाचायला हमळतात. प्रत्येक सणाची माह ती, तो सण साजरा करण्याची
पद्धती, त्या सणाचे म त्त्व, तो सण कसा साजरा करावा ? अशी अत्यिंत उपयुक्त माह ती
येवतीकरािं नी हलहून एक फार मोठे सामाहजक काया केले आ े . आपण सारे जण ने मीच
पारिं पररक पद्धतीने सण साजरे करतो. परिं तु अनेकािं ना त्या सणामागची सामाहजक भूहमका
माह ती नसते. ते या पुस्तकात येवतीकरािं नी अहतशय साध्या, सोप्या भार्ेत सािं हगतले आ े .
येवतीकरािं नी यातील अनेक लेख त्या त्या सणाचे औहचत्य साधून त्याच सणाच्या हदवशी
म ाराष्टरातील अनेक वतामानपत्रातून प्रकाहशत केले आ ेत. लेख हलह त असताना ते केवळ
माह तीने ओतप्रोत झाले तर ते वाचकािं ना किंटाळवाणे ोऊ नये ी काळजी लेखकाने घेतली

आ े . 'अिंजनीसुत पवनपुत्र

नुमान' या लेखात त्यािं नी मारोतीरायाची भक्तीमय परिं परा

हलह ताना लग्नसो ळ्याच्या समयी नुमिंताचे दशान आहण म ारुद्र मारोतीच्या मिंहदराचे म त्त्व
वेगळ्या शब्दात वणान केले आ े . मारोतीरायाच्या साक्षीने हनघणारी नवरदे वाची वरात आहण
प्रसिंगी रुसलेला नवरदे व ी जुनी परिं परा ी लेखकाने वणान केली आ े . नवरदे वाचे रुसणे ा
प्रकार आज

ोत नसला तरी ी पूवी नवरदे वाचे साध्या साध्या गोष्टीिंसाठी रुसणे आहण ती

मागणी पूणा

ोईपयंत सीमािं त पूजनाला हकिंवा लग्नासाठी बो ल्यावर चढण्यासाठी

ोणारा

उशीर, त्याचबरोबर नवरदे वाचा रुसवा काढण्यासाठी करावी लागणारी मनधरणी

े सारे

याहनहमत्ताने आठवले. त्याचबरोबरीने भीम आहण मारोती यािं च्यामधील 'शेपटी' युद्धाचे ी वणान
केले आ े . ज्यामुळे भीमाला आपल्या शक्तीबाबतचे गवा रण ोते.
आज लयाला जाऊ पा णाऱ्या 'छडी लागे छमछम, हवद्या येई घमघम' या
पररत्मस्थतीमुळे दीन झालेला हशक्षक े वणान लेखकाने 'माझे गुरु : एक आठवण' या लेखात
समाहवष्ट केले आ े . गुरुप्रती लेखकाची असलेली श्रद्धा, हनष्ठा या लेखातून ठायीठायी व्यक्त
ोते. येवतीकरािं नी साह त्य क्षेत्रात जे यश सिंपादन केले आ े त्यामागे शाळे तील हशक्षकािं ची
प्रेरणा असल्याचे ते भक्तीयुक्त अिंतःकरणाने हलह तात. कारण शालेय जीवनात लेखक जेव्हा
जेव्हा एखादा लेख हल ायचे त्यावेळी त्यािं चे हशक्षक लेखकाला शाबासकी द्यायचे, कौतुक
करायचे. ा लेख म्हणजे येवतीकरािं नी त्यािं च्या गुरुिंना केलेले विंदनच आ े .
ह िं दू सण े पुस्तक अत्यिंत माह तीपूणा असा दस्तावेज असून तो प्रत्येक वाचकाने
आवजूान वाचण्यासारखा आ े . येवतीकर यािं नी प्रत्येक सणाचा भरपूर अभ्यास करून, माह ती
जमवून ा लेखसिंग्र वाचकािं साठी आणला आ े. त्याचे स्वागत करताना मनस्वी आनिंद ोतो
आ े . ना. सा. येवतीकर यािं च्या आगामी लेखनास अनिंत शुभेच्छा! धन्यवाद!

नागेश सू. शेवाळकर, पुणे
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01) पौहणामा - अमावस्या आहण सण

मराठी मह ने एकूण बारा आ े त. प्रत्येक मह ना तीस हदवसािं चा असून शुक्ल पक्ष आहण
कृष्ण पक्ष असे दोन पक्ष आ े त. दर पिंधरा हदवसािं नी पौहणामा आहण अमावस्या हतथी येत असते.
प्रत्येक मह न्यातील पौहणामा कोणत्या ना कोणत्या सणाने प्रहसद्ध आ े . मराठी मह न्याची
सुरुवात चैत्र पक्षाने ोते आहण या मह न्यातील पौहणामेला नुमान जयिंती असते. ह िं दू धमाा तील
लोकिं भल्या प ाटे सूया उगवण्याच्या अगोदर मारोती म्हणजे
करतात. प्रत्येक गावात

नुमानाची यथोहचत पूजा

नुमानाचे मिंदीर असतेच असते. या हदवशी गावोगावी भिंडाऱ्याचे

आयोजन करून म ाप्रसाद वाटप केला जातो.
त्मस्त्रयािं चा वटपौहणामा सण जेष्ठ मह न्यात येतो. आपल्या पतीला दीघाा युष्य हमळावे म्हणून
या हदवशी सुवाहसनी त्मस्त्रया वडाच्या झाडाला फेऱ्या मारतात.
आर्ाढ मह न्यातील पौहणामेला गुरू पौहणामा असे म्हटले जाते. म र्ी व्यास यािं च्या
स्मरणाथा ा हदवस साजरा केला जातो. हशष्यािं नी गुरूला विंदन करून आशीवाा द घेत असतात.
श्रावण मह न्यातील पौहणामेला रक्षाबिंधन ा सण येतो. या हदवशी ब ीण आपल्या भावाला राखी
बािं धून औक्षण करते. बदल्यात भाऊ हतला का ी भेटवस्तू दे तो आहण आयुष्यभर रक्षण
करण्याचे वचन दे खील. तसेच यास नारळी पौहणामा असे ी म्हटले जाते. कोळी समाजातील
लोकिं याहदवशी समुद्राला नारळ अपाण करतात. रात्रीला जागरण करून चिंद्र दु धात प ायचे
आहण त्याचे प्राशन करण्याचा कोजाहगरी पौहणामा आहिन मह न्यात येतो. काहताक मह न्याचा
पौहणामेला गुरू नानक जयिंती येत असते. शीख धमाा चे सिंस्थापक गुरूनानक ोय. या हदवशी
गुरुद्वारा मध्ये त्यािं च्या धमाग्रिंथाचे पठन केले जाते. श्री दत्तात्रयाची जयिंती मागाशीर्ा मह न्यातील
पौहणामेला साजरी केली जाते. माहूर गडावर असलेल्या दत्तात्रय मिंहदरात खूप मोठी यात्रा
भरहवली जाते. माहूर गडावर या हदवशी मुिंगयाच्या रािं गेसारखे भक्तािं ची रािं ग हदसून येते. पौर्

मह न्यात येणाऱ्या पौहणामेला शाकिंभरी पौहणामा म्हटले जाते. हतला जारो डोळे

ोते म्हणून

शाकिंभरी असे नाव पडले. दु गाा मातेचे ते रूप आ े . मराठी वर्ाा तील शेवटचा मह ना म्हणजे
फाल्गुन, या मह न्यात येणाऱ्या पौहणामेला हुताशनी पौहणामा म्हणतात आहण

ोळीचा सण

साजरा करतात. गावोगावी लाकडाची ोळी तयार करून पेटहवली जाते तर का ी हठकाणी
रावणाचा पुतळा तयार करून त्याला जाळले जाते. त्याच्या दु सऱ्या हदवशी रिं गपिंचमी असते
त्यास धूळविंड असे ी म्हणतात.
पौहणामेप्रमाणे का ी मह न्यात अमावस्येला सण येतात जसे की, श्रावण मह न्यातील
अमावस्येला हपठोरी अमावस्या म्हणतात आहण या हदवशी बैलािं चा पोळा सण साजरा करतात.
शेतकरी लोकािं साठी ा एक म त्वपूणा सण आ े . भाद्रपद मह न्यातील अमावस्येला सवाहपत्री
अमावस्या म्हणतात. आपल्या पूवाजािं ना आठवण करून त्यािं च्या आत्म्याला शािं ती हमळावी
म्हणून हपत्राचे जेवण करतात. हदवाळी सणाच्या अगोदर आहिन अमावस्येला लक्ष्मीपूजन ा
सण उत्सा ात साजरा केला जातो. व्यापारी लोकािं साठी

ा म त्वाचा सण समजले जाते.

दु सऱ्या हदवशी पाडवा म्हणजे हदवाळी असते. पौर् मह न्यातील अमावस्येला मौनी अमावस्या
( जैन) म्हणतात. या हदवशी सिंपूणा हदवसभर मौन धारण करणे गरजेचे असते. का ी वेळा मौन
रा णे खूप म त्वाचे आ े याची हशकवण या सणामुळे हमळते.
अशा रीतीने मराठी मह न्यातील प्रत्येक पौहणामा आहण अमावस्या कोणत्या ना कोणत्या
सणाने साजरी केली जाते.

02) सण - गुढीपाडवा

हवकारी हवचारािं वर हवजयाचा हदवस
चैत्र शुद्ध प्रहतपदा म्हणजे ह िं दू पिंचािं गातील मराठी मह न्यातील नववर्ााचा पह ला हदवस.
ा हदवस सवात्र गुढीपाडवा म्हणून साजरा केला जातो. साडे तीन मुहुताा पैकी ा एक शुभ मुहूता
म्हणून समजल्या जाते. आजच्या हदवशी सोने, घर, फ्लॅट, वा न इत्यादी नवीन वस्तू खरे दी
करण्याचा प्रघात आ े . आजच्या मुहूताा वर अनेक जण आपल्या नव्या व्यवसायाचा शुभारिं भ
दे खील करतात. या मुहूताा वर चालू केलेल्या व्यवसायात, भागीदारीत हकिंवा गुिंतवणुकीत चािं गली
भरभराटी हमळते असा आजपयंतचा अनुभव आ े . शाहलवा न शकाची सुरुवात याच
हदवसापासून झाली. याबाबतीत एक आख्याहयका सािं हगतली जाते ती अशी की, शाहलवा न

नावाच्या एका कुिंभाराच्या मुलािं ने मातीचे सैन्य तयार केले, त्यावर मिंतरलेले पाणी हशिंपडून
त्यािं ना सजीव केले. त्यािंच्या मदतीने त्याने प्रभावी शत्रूचा पराभव केला. या हवजयश्रीपासून
शाहलवा न शकाची सुरुवात झाली. वास्तहवक प ाता ी कथा लाक्षहणक अथाा ने सािं हगतले
जाते. शाहलवा न राजाच्या काळातील लोक े पूणातः पौरुर् ीन व पराक्रम ीन बनले ोते,
आळशी बनले ोते, शत्रूचा ल्ला परतवून लावू शकत नव्हते, त्यािं ना रवु शकत नव्हते. परिं तु
शाहलवा न राजाने त्या चेतना ीन, पौरुर् ीन,पराक्रम ीन व आळशी अथाा तच दगड व
मातीचा बनलेल्या लोकािं त चैतन्य प्रकट केले. त्यािं च्यात आिहवश्वास व पराक्रमीपणा जागृत
केले आहण शत्रूला पराभूत केले. तेव्हापासून शाहलवा न शक गणना करण्यास प्रारिं भ
करण्यात आली ते म्हणजे आजचा हदवस ोय.
आज सुद्धा आपल्या लोकािं ची अवस्था शाहलवा नच्या राज्यासारखीच आ े . दे शात आज
बेरोजगार युवकािं ची सिंख्या भरमसाठ वाढलेली आ े . त्यामानाने त्यािं च्या

ाताला काम

नसल्यामुळे त्यािं चे पाय वाममागाा कडे वळू न तो व्यसनाच्या आ ारी जात आ े . त्यािं च्या ातून
दे शाची उभारणी

ोण्याऐवजी दे श रसातळाला जात आ े . युवकािं मध्ये नवीन जग हनमाा ण

करण्याची शक्ती आ े याची जाणीव करून द्यायला पाह जे, त्यािं चा आिहवश्वास व पौरुर्त्व
जागी केल्यास प्रगतशील भारताचे हचत्र नक्कीच पा ायला हमळे ल. बजरिं गबलीच्या अिंगात सात
समुद्र पार करण्याची शक्ती ोती. परिं तु त्यािंच्यात आिहवश्वास नव्हता म्हणून सागराकडे
तोिंड करून हनराश ोऊन बसला ोता. परिं तु जािं बुविंतािं नी त्या बजरिं गबलीच्या शक्तीवर हविास
ोता म्हणून त्यािं नी त्यािंच्यातील आिहविास जागे केल्यानिंतर पुढे बजरिं गबलीने सातासमुद्रापार
जाऊन सीतेचा शोध तर घेतलाच हशवाय सिंपूणा लिंकेला आग लावून परत सुद्धा आला.
कुरुक्षेत्रावर कौरव आहण पािं डव यािं च्यामध्ये युद्ध प्रारिं भ ोण्याच्या का ी क्षणापूवी युद्धाचा त्याग
करणाऱ्या अजुानाला भगवान श्रीकृष्णाने गीतेद्वारे मागादशान केले. अजुानाच्या आतील
आिहविास, पौरुर्त्व, पराक्रमीपणा जागा झाला आहण त्यािं च्या ातून अधमाा चा नाश झाला.
तसा चैतन्य आिहविास आज प्रत्येकात जागे करायचे आ े . प्रत्येकाच्या आत एक सुप्तशक्ती

लपलेली असते, ते जागे करायचे आ े . त्यासाठी कधी शाहलवा न, कधी जािं बूविंत तर कधी
श्रीकृष्णाची भूहमका प्रत्येकाने करणे गरजेचे आ े .
या गुढीपाडव्याच्या सिंदभाा त रामायणातील एक कथा सािं हगतली जाते, दहक्षणेकडील
प्रजेला वाली नावाचा वानर त्रास द्यायचा. त्याचा बिंधू अिंगद, त्यािं ना सुद्धा त्याचा त्रास ोत ोता.
त्याच्या त्रासाला सिंपूणा जनता किंटाळली ोती. सीतेच्या शोधाथा रवाना झालेले भगवान श्रीराम
तेथे गेले. त्यािं ने भगवान श्रीरामाला हवनिंती केली की, त्या दु ष्ट वाली वानराचा बिंदोबस्त करावा.
तेव्हा भगवान श्रीरामाने जुलमी व असुरी वाली वानराचा पराभव केला. त्या हवजयाप्रीत्यथा
तेथील लोकािं नी घरोघरी गुढी उभारून

ा आनिंदोत्सव साजरा केला, असे सािं हगतले जाते.

तेव्हापासून आज ी घरोघरी जी गुढी उभारली जाते ते हवजयाचा सिंदेश दे ते. आपल्या घरातून,
दारातून, तनामनातून आसुरी सिंपत्तीचा व हवचारािं चा नाश करून भोगावर योगाचा, वैभवावर
हवभूतीचा आहण हवकारावर हवचारािं चा हवजय हमळहवणे म्हणजेच खऱ्या अथाा ने गुढी
उभारल्यासारखे ोईल.
आजच्या हदवसाचे शेतकऱ्यािं च्या जीवनात दे खील अनन्यसाधारण असे म त्त्व आ े .
आजपासून शेतकरी आपल्या नव्या शेती व्यवसायाला प्रारिं भ करीत असतो. गतवर्ी झालेल्या
जमा-खचाा चा आढावा घे ऊन पुढील वर्ाा चे हनयोजन करतो. यावर्ी कोणकोणती हपके घ्यायची
? खररपात कोणती व रबीमध्ये कोणते हपकिं घ्यायची ? सालगडी ठे वणे, शेती बटाव, हतजई
हकिंवा खिंडच्या ह शेबाने दे णे या बाबीिंचा व्यव ार करणे, डोक्यावर असलेले कजा दे णे, नवीन
कजा घेणे इत्यादी साऱ्या बाबी आजच्या हदवशी पूणा केल्या जातात. अथाा त आजच्या हदवशीच
शेतकरी पुन्हा एकदा नव्या जोमाने, उत्सा ाने आहण उमेदीने कामाला लागतो. दरवर्ी तो
आपल्या नहशबासोबत जुगार खेळत असतो. हनराश हकिंवा

ताश न

ोता पुन्हा एकदा

आजच्या हदवशी शेतातून जास्तीत जास्त उत्पन्न हमळहवण्याचा सिंकल्प करतो. शेतकरी
आपल्या घरी गुढी उभारून त्याला साखरे चे व खोबऱ्याचे गाठी टाकतात. ज्याप्रकारे शाळे त

झेंडाविंदनाच्या हदवशी सकाळी ध्वज फडकाहवला जातो आहण सायिंकाळी सूया मावळताना
ध्वज उतरवून घेतल्या जाते, अगदी त्याच पद्धतीने या हदवशी घरोघरी प्रत्येकजण आपल्या
दारासमोर, अिंगणात हकिंवा घरावर सकाळी गुढी उभारतात व सायिंकाळी सूया मावळतीला
काढू न ठे वतात.
मराठवाड्यातील सीमावती भागात आजच्या हदवशी नवीन आिं बा, नवीन हचिंच, नवीन
खोबरा आहण कडु हनिंबाचे फुल याचे हमश्रण तयार करून त्याचे रसपान तयार करतात. त्यास
या भागात " पचडा "असे म्हटले जाते. त्याच्या सेवनाने मनुष्यास शारीररक, मानहसक व
बौत्मद्धक आरोग्य लाभते असे पूवाज सािं गतात. हलिंबू कडू आ े पण त्याच्या सेवनाने आपण
हनरोगी रा तो. यातून लाक्षहणक अथा एक असा ी हनघतो की, हकत्येक हवचार आचरणात
आणताना प्रथमतः खूप कष्ट सोसावे लागतात, एवढे च ना ी तर नकोसे म्हणजे कटू सुद्धा
वाटतात. परिं तु तेच हवचार आपले जीवन सुिंदर बनहवतात. याचाच अथा जीवनात प्रगतीपथावर
जायचे असेल तर का ीवेळा कडू घोट प्यावे लागतात याची सूचना त्याहनहमत्ताने हमळते सवा
ते सत मुखाने स्वीकार करण्यात खरे जीवन आ े . गुढीपाडव्याच्या हनहमत्ताने सवा वाचकािं ना
ादीक शुभेच्छा.

03) सण - श्रीरामनवमी

रघुपती राघव राजाराम

भगवान श्रीराम े भारतीय सिंस्कृतीचे व जनतेचे अहधष्ठान आ े त. पुन्हा पुन्हा ऐकू येणारी
श्रीराम जय राम जय जय रामचा उदघोर् याची साक्ष आ े . भारतातील ग्रामीण भागात आज ी
दोन व्यक्ती समोरासमोर आले की परस्परािं ना दोन्ही ात जोडून " रामराम " म्हणतात. यातून
एक अथा असा ी हनघतो की, प्रत्येक व्यक्तीत राम वसलेला आ े . कोणत्या ी सुव्यवत्मस्थत व
सिंपन्न राज्यव्यवस्थेसाठी रामराज्य ा शब्द पयााय म्हणून वापरला जातो. कारण त्यािं चे राज्यच
ोते तसे आदशा. एखाद्या व्याधी, समस्येवर हकिंवा सिंकटावर शेवटचा उपचार म्हणजे रामबाण
उपाय ोय. कारण त्यािं चा प्रत्येक कमा ा जीवनातील प्रत्येक समस्येवर शेवटचा उपाय आ े .
भगवान श्रीरामाचे प्रेमशासन भारतीयािं च्या हृदयावर आजतागायत चालू आ े .
मयाा दा पुरुर्ोत्तम भगवान श्रीरामाचा जन्म चैत्र शुद्ध नवमीला दु पारी बारा वाजता
रखरखत्या उन्हात झाला. जेंव्हा जग आहण जीव आहध, व्याहध आहण उपाधी यात तप्त ोत
ोते तेव्हा जगाला सुख, शािं ती दे ण्यासाठी प्रेम, पाहवत्र्य व प्रसन्नतेचा ा पुिंज जन्म घेतला.
त्यािं चा जन्माने सिंपूणा जगाला जीवन जगण्याचा आदशा मागा लाभलेला आ े . श्रीरामाच्या सिंपूणा
चररत्राचा अभ्यास करून एक-एक गुण आिसात करण्याचा प्रयत्न केल्यास रामो भुत्वा राम
यजेत अथाा त राम

ोऊन रामाची पूजा करणे असा उजाडे ल यात शिंका ना ी. कौटुिं हबक,

सामाहजक, नैहतक तसेच राजकीय या सवाच क्षेत्रात वावरताना आपली मयाा दा कोणती ? े
कळण्यासाठी भगवान श्रीराम चररत्रािं चा अभ्यास करावा. श्रीरामािं नी आपल्या हवचारात,
हवकासात हकिंवा व्यव ारात सवाच कायाा त कधी ी मयाा दा ओलािं डली ना ी म्हणूनच त्यािं ना

मयाा दा पुरुर्ोत्तम असे म्हटले जाते. आजच्या श्रीरामनवमीच्या हदवशी त्यािं च्या गुणािं चा परामशा
घेऊन त्याचा स्वीकार केल्यास खऱ्या अथाा ने नवमी साजरी केल्यासारखे ोईल.
भगवान श्रीरामािं नी आपल्या समोर एक कौटुिं हबक आदशा ठे वले आ े . रामाला दु सरे तीन
बािं ध ोते. परिं तु त्यािं च्यात कधी ी कल हकिंवा वाद झाला असे आपण कधी ऐकलेले ना ी.
त्यागात पुढे व भोगात मागे असा त्यािं चा जीवन मिंत्र ोता. येथे ने मी दु सऱ्यािं चा हवचार करण्यात
येतो, त्यागाची तयारी ठे वण्यात येते, तेथे क्लेश, भािं डण, झगडा, कल , वाद

े सवा शेकडो

कोस दू र र ातात. आज आपणाला या हवचारािं ची हनतािं त आवश्यकता आ े . हपता राजा
दशरथाने वनात जाण्याची आज्ञा हदल्यावर ते थोडे देखील दु ःखी झाले ना ी वहडलािं ची आज्ञा
पाळणे े मुलािं चे परमकताव्य आ े त्यासाठी वाट्टे ल ते कष्ट सोसणारा पुत्रच आदशा बनू शकतो.
वृद्ध माता हपत्याला स ारा दे ण्यात यावे असा कायदा सरकारला तयार करावा लागतो.
यात आपली फार मोठी नामुष्की आ े . हजच्या वचनामुळे श्रीराम यािं ना वनवास भोगावा त्या
कैकयी मातेवर त्यािं नी कधीच राग धरला ना ी. आईला समजून घेणारे पुत्र बनणे म्हणजेच हतने
आपणाला जन्म दे ताना घेतलेल्या त्रासाची परत केलेली पावती नव्हे काय ? श्रीरामाचे तीन ी
आईवर सारखेच प्रेम

ोते. रावणाच्या तावडीतून सीतेला सोडवून आणल्यानिंतर अयोध्या

नगरीतील लोकािं ची कुजबुज लक्षात घेऊन श्रीरामाने आपली पत्नी सीतेचा त्याग करावा लागला.
यामागे राज्यातील लोकािं चा हविास सिंपादन करणे

े राजाचे पह ले कताव्य आ े . त्यामुळे

श्रीरामाने सीतेचा त्याग केला. त्यािं च्या हृदयात फक्त एकच स्त्रीसाठी जागा ोती ती म्हणजे
सीता. एकपत्नी हनष्ठ पती रा णे म्हणजेच त्याला हसतापती म्हटले जाते. आज भारतात जो
अनैहतक हकिंवा अत्याचार बोकाळला आ े त्यावर हसतापती ा पयाा य सवोत्तम आ े , असे
वाटते.
ऋर्ी हविाहमत्र े श्रीरामाचे गुरू ोते. हविाहमत्रािं चे श्रीरामावर जेवढे प्रेम ोते त्यापेक्षा
जास्त श्रीरामाचे हविाहमत्रावर

ोते. आश्रमात एक हृदय दु सऱ्या हृदयाशी बोलत

ोते.

हविाहमत्रािं नी श्रीरामािं ना धनुहवाद्येसोबत जीवन जगण्याचा आदशा मागा सुद्धा नकळत हशकहवले.
श्रीरामाच्या गुरुभक्तीमुळे व गुरुवर असलेल्या अपार श्रद्धे मुळे त्यािं ना ऋर्ीिंनी जगातील सवा
ज्ञान हदले. गुरुहवना जीवन ना ी आहण गुरुवर श्रद्धा असल्याहशवाय का ी प्राप्त ोत ना ी.
याची जाणीव त्यािं च्या चररत्राच्या अभ्यासावरून

ोते. कत्मष्किंध्येच्या असुरी व जुलमी वाली

वानराला मारून श्रीरामाने सुग्रीवाचे मन हजिंकले आहण सुग्रीवाने लिंकेतील सीतेला सोडहवण्यात
श्रीरामाला सवातोपरी मदत करून मैत्री कायम केली. एकमेका साह्य करू, अवघे धरू सुपिंथ
या म्हणीप्रमाणे त्यािं चे काया ोते. सिंकटात मदत केलेला हमत्रच खरा हमत्र म्हणून ओळखला
जातो. रावण ा रामाचा शत्रू ोता. त्यािं च्या हनधनानिंतर हबभीर्ण अहग्नसिंस्कार करण्यास नकार
दे तो त्यावेळी स्वतः श्रीराम े काम करण्यास पुढे येतात यातून त्यािं चे शत्रूवर असलेले प्रेम ी
कळते. कत्मष्किंध व लिंका राज्य हजिंकून त्यािं नी आपले साम्राज्य वाढहवले ना ी. याउलट ते दान
करून तेथील लोकािं चे मन हजिंकले. दु सऱ्याची वस्तू घेण्याने त्याच्यात प्रेम तर रा णारच ना ी
उलट हवतुष्ट हनमाा ण

ोते. भगवान श्रीरामाच्या अिंगी असलेल्या मातृप्रेम, हपतृप्रेम, बिंधुप्रेम,

शत्रूप्रेम, हमत्रप्रेम, पत्नीप्रेम, राज्यप्रेम, जनप्रेम, आहण गुरूप्रेम या नऊ गुणािं चा जीवन जगतािं ना
आिसात करण्याचा प्रयत्न केल्यास पृथ्वीतलावर असलेले दु ःख, क्लेश, तणाव नक्की ना ीशे
ोतील. राष्टरहपता म ािा गािं धी सुद्धा जनतेला रामाच्या जीवनाचे पालन करण्यास सािं हगतले
ोते. रघुपती राघव राजाराम, पहतत पावन सीताराम ह्या त्यािं च्या धूनमुळे सिंपूणा वातावरण
मिंगलमय ोऊन जाते. श्रीरामनवमीच्या सवाा ना ादीक शुभेच्छा.

04) नुमान जयिंती
अिंजनीसुत पवनपुत्र नुमान

अिंजनीच्या सुता तुला रामाचे वरदान एक मुखाने बोला बोला जय जय नुमान या दादा
कोिंडके यािं च्या हचत्रपटातील गीताने आज सकाळ झाली. कारण ी तसिंच ोतिं, आज नुमान
जयिंती त्याहनहमत्ताने सकाळी सकाळी
पौहणामा येते त्यास

े गीत कानावर पडले. रामनवमी झाल्यानिंतर जी

नुमान जयिंती पौहणामा असे म्हटले जाते. तसिं तर ल ानपणापासून

नुमानाहवर्यी हवशेर् आकर्ाण ोतिं. त्यािं चा तो रुबाब, हपळदार शरीर आहण ल ानपणापासून
त्यािं च्या शौयाकथा ऐकून नुमानासारखे आपण ी व्हावे म्हणून त्यािं ची हनत्य प्राथाना करीत असू.
नुमानाला तसे बजरिं गबली, मारुती, पवनपुत्र, पवनसुत, वायुदूत असे अनेक नावािं नी
ओळखले जाते. जन्माल्याबरोबर सूयाा कडे झेप घेणारे अशी त्यािं ची ख्याती आख्याहयकामध्ये
सािं हगतली जाते. गाव म्हटले की मारुतीचे मिंहदर असतेच असते. स सा मारुतीचे मिंदीर
गावाच्या बा े र असते. त्याहशवाय गाव ी सिंकल्पना पूणा ोत ना ी. सिं त रामदास स्वामी यािं नी
त्यािं च्या काळात गावोगावी

नुमान मिंहदराची स्थापना केली. मारुतीरायाचे चरणस्पशा

केल्याहशवाय कोणत्या ी नवरदे वाचे लग्न ोत ना ी. ते स्वतः ब्रह्मचारी ोते मात्र लग्न करणारे
नवरदे व मारुतीचे दशान करून बो ल्यावर चढतात. हवनोदाने लोकिं म्हणतात की, मारुती
राया आजपासून मी माझे ब्रम्हचया पथ सोडत असून गृ स्थाश्रमात पदापाण करीत आ े , तेंव्हा
मला आपले आशीवाा द द्यावे. आम्ही ल ान असताना एक हचत्र मखास हदसायचे. नवरदे वाला
मारुतीच्या समोर खुचीवर बसवून कपडे चढवीत असत आहण तेथून वाजत गाजत नवरदे वाची
हमरवणूक हनघत असे. बहुतािं श वेळा याच मारुती रायासमोर रुसलेले नवरदे व पा ायला
हमळत. रुसणिं तरी कशासाठी सायकल, घड्याळ हकिंवा रे हडओ यासाठी तेंव्हा रुसणिं
असल्याचे.

े वाचून आजच्या मुलािं ना

सायला येतिंय नक्की.

हमत्रपररवाराला

ी एक

सुवणासिंधी रा त असे नवरदे वच्या घोड्यासमोर नाचायची. मिंडप दू र असेल तर नाचत-नाचत

जायला खूप वेळ लागत असे. मग सवां ची एकच घाई ोत असे. लवकर चला, लवकर चला
म्हणत कोणीतरी सवाा ना ढकलत मिंडपात नेत असत. आज ती प्रथा पूणापणे बिंद झाली नसली
तरी त्यात खूप का ी बदल झाले आ े . मारुती े श्रीरामाचे परमभक्त. श्रीरामाहशवाय त्यािं ना
कशाची ी गोडी नव्हती. म्हणूनच जेथे जेथे श्रीराम हदसतात तेथे तेथे नुमान हदसतातच. कुस्ती
खेळणारे मल्ल म्हणजे पह लवानािं ची तर मारुतीराया परम दै वत ोय. त्यािं च्या चरणाला स्पशा
करून ते कुस्तीच्या खेळाला सुरुवात करतात. तसे तर नुमान खूपच शत्मक्तशाली पण त्याला
कधी

ी आपल्या शक्तीचा गवा नव्हता. गदाधारी भीम

ा तसाच एक शत्मक्तशाली, त्याला

आपल्या शक्तीचा गवा आला ोता, त्यािं चे गवा रण करावे म्हणून नुमानाने एका वृद्धाचे रूप
घेऊन आपले शेपूट त्याच्या जाण्या-येण्याच्या रस्त्यावर टाकून ठे वले. भीमाला खूप राग आले.
त्याने शेपूट टहवण्याची हवनिंती केली. मारुतीने आपण वृद्ध असल्यामुळे तुम्हीच शेपूट उचलून
बाजूला कराविं असे म्हटले. तेंव्हा भीम खाली वाकून मारुतीची शेपटी बाजूला करण्याचा प्रयत्न
करू लागले पण शेपटी जागचे का ी लेना. खूप प्रयत्न करून दे खील शेपूट लत ना ी े
पाहून भीमाला आपली चूक लक्षात आली आहण मारुतीरायाच्या त्यािं नी पाया पडले. अश्या
पद्धतीने मारुतीने भीमाचा आपल्या शक्तीवरील अ िं कार दू र केले. दर शहनवारी नुमान भक्त
त्यािं च्या दशानाला जातात. का ी जण याहदवशी उपवास दे खील करतात. नुमान जयिंतीच्या
हदवशी गावोगावी म ाप्रसादाचे दे खील आयोजन केले जाते.
मनोजविं मारुततुल्य वेगिं ।
हजिंतेंहद्रयिं बुद्धीमतािं वरीष्ठम ।।
वातािजिं मारुततुल्यवेगिं ।
श्रीराम दू तिं शरणिं प्रपद्ये ।।
ह्या श्लोकाची दररोज मनन हकिंवा पठण करणे म्हणजेच मारुतीरायाची उपासना करणे
ोय.

05) सण - अक्षय तृतीया

अक्षय तृतीया : शुभ मुहूता

ह िं दू सिंस्कृतीत मुहूतााला अनन्यसाधारण असे म त्त्व आ े . कोणते ी शुभ काया करायचे
म्हणजे त्यासाठी चािं गला मुहूता असावा लागतो. चािं गल्या मुहूताा वर सुरू केलेल्या कायाात
मखास यश हमळणारच असा हविास असतो. वैशाख मह न्यातील शुध्द तृतीयेला येणाऱ्या
अक्षय तृतीया ा साडे तीन मुहूताा पैकी एक शुभ मुहूता म्हणून समजल्या जाते. सिंपूणा हदवसभर
ा हदवस चािं गल्या समजल्या जातो. त्यामुळे अक्षय्य तृतीयेला व्यापारीवगाा त व समाजात अनेक
हवशेर् करून शेतकरी वगाा त म त्त्व आ े . अक्षय्य तृतीयेच्या हदवशी गुिंजभर तरी सोने खरे दी
करण्याची फार पूवीपासूनची परिं परा आजतागायत चालू आ े . या हदवशी खरे दी केलेल्या
सोन्याने घरात लक्ष्मीचा वास ोतो आहण वर्ाभर सिंपत्तीत वृद्धी ोते अशी श्रद्धा आ े . त्यामुळे
राज्यात या हदवशी अनेक लोकाकडून सोने खरे दी केल्या जाते. व्यापाराच्या दृष्टीने ा हदवस
शुभ मानला जातो. भारतीय पिंचािं गानुसार हदवाळी व दसरा या सणानिंतर अक्षय तृतीया हतथीचा
सण मोठ्या आनिंदात साजरा केला जातो. शेतकरी वगाा साठी तर ा हदवस आपल्या नवीन
कामाचा शुभारिं भ करण्याचा हदवस असतो. या हदवशी शेतकरी आपल्या घरातील सवा
सदस्यािं स शेतात जातात. त्याहठकाणी शेती कामासाठी उपयोगी पडणारे नािं गर, फाळ, वखर
इत्यादी अवजारािं ची यथायोग्य पूजा करून शेतातील कामाची सुरुवात करतात. जहमनीची
भाजणी, ढे कळे फोडून वाफे तयार करणे, शेतातील तण वेचणे व कचरा जाळू न नष्ट करणे
इत्यादी कामे केल्या जातात. पूजाअचाा हवधी सिंपल्यानिंतर शेताला हशजवलेला भात, रबऱ्याची
भाजी, द ी व आिं बील याचा नैवेद्य दाखहवला जातो. शेतात बसून शेतकरी व त्यािं च्या
पररवारातील सवा सदस्य वनभोजन करतात. बायका-पोरिं शेतातील झाडाला दोरी बािं धून सिंपूणा

हदवसभर झोका खेळण्याचा आनिंद घेतात. याच हदवसापासून शेतकरी आपल्या शेतीसाठी
सालगडीचा करार करतात. अक्षय्य याचा अथा कधी ी क्षय न ोणारा, नाश न पावणारे असा
आ े . त्यास्तव

ा हदवस प्रत्येकाने व्यापाराने शेतकऱ्यािं नी आहण आपण सवाजण मोठ्या

आनिंदाने साजरा करावे तसेच नवीन वर्ाात का ीतरी चािं गले काम करण्याचा सिंकल्प या
हदवशी केल्यास त्यात आपणास नक्कीच यश हमळे ल.

06) वटपौहणामा

ह िं दू पिंचािं गानुसार ज्येष्ठ मह न्यात येणारी पौहणामा म्हणजे "वटपौहणामा" ोय. ह्या हदवशी
त्मस्त्रया वटपौहणामा नावाचे व्रत करतात व वडाच्या झाडाची पूजा करून खोडाला सुताची दोरी
गुिंडाळतात. हववाह त त्मस्त्रया आपल्या पतीला उत्तम आरोग्य व दीघाा युष्य प्राप्त व्हावे म्हणून
वडाच्या झाडाची पूजा करतात. याहवर्यी आख्याहयका सािं हगतली जाते ती अशी
अनेक वर्ाा पूवी भद्र दे शात अिपती नावाचा राजा राज्य करीत

ोता. त्याला साहवत्री

नावाची कन्या ोती. साहवत्री अहतशय सुिंदर, नम्र व गुणी मुलगी ोती. साहवत्री उपवर झाल्यावर
राजाने हतला आपला पती हनवडण्याची परवानगी हदली. साहवत्रीने सत्यवान नावाच्या
राजकुमाराची हनवड केली. सत्यवान ा शाल्व राज्याचा धृमत्सेन नावाच्या अिंध राजाचा मुलगा
ोता. शत्रूकडून रल्यामुळे आपल्या राणी व मुलासह त राजा जिंगलात रा त ोता. भगवान
नारदाला सत्यवानाचे आयुष्य केवळ एक वर्ाा चेच असल्याचे मा ीत असते. त्याच्याशी लग्न
करू नको असा सल्ला साहवत्रीला दे तात. पण साहवत्री ते मान्य करत ना ी आहण सत्यवानाशी
हववा करते. जिंगलात येऊन ती नवऱ्याबरोबर सासू सासऱ्याची सेवा करू लागते. सत्यवानाचा
मृत्यू जेव्हा तीन हदवसावर येऊन ठे पते तेव्हा ती तीन हदवस उपवास करून साहवत्री व्रत
आरिं हभते. सत्यवान जिंगलात लाकडे तोडण्यास हनघाला असता साहवत्री त्याच्या बरोबर जाते.
लाकडे तोडता तोडता त्याला घेरी येते व तो जहमनीवर पडतो. यमधमा हतथे येतो व सत्यवानाचे
प्राण नेऊ लागतो. साहवत्री यमाच्या मागे आपल्या पतीबरोबर जाऊ लागते. यमाने अनेक वेळा
साहवत्रीस परत जाण्यास सािं गती. पण हतने साफ नाकारते व पतीबरोबर जाण्याचा ट्ट धरते.
अखेर किंटाळू न यमाने पतीला सोडून दे तो व तीन वर मागण्यास सािं गतो. साहवत्री मग सासूसासऱ्याचे डोळे व राज्य परत मागते व आपल्याला पुत्र व्हावा असा वर दे खील मागते. यमराज
गफलतीने तथास्तु म्हणतो. तेव्हा त्याला वचनबद्ध झाल्याची आठवण ोते व सत्यवानाचे प्राण

परत करावे लागते. सत्यवानाचे प्राण साहवत्रीने वडाच्या झाडाखालीच परत हमळहवले म्हणून
ज्येष्ठ मह न्यात पौहणामेला त्मस्त्रया वडाच्या झाडाची पूजा करून उपवास करतात व वट साहवत्री
व्रत आचरतात.
वृक्षािं चे सिंवधान आहण जतन व्हावे अशा े तूने वृक्षािं ची पूजा करण्याची कल्पना भारतीय
सिंस्कृतीने स्वीकारली असावी, असे वाटते. एखाद्या जातीचा वृक्ष एकदा पहवत्र मानला की त्याची
स सा तोड ोत ना ी, ा ी हवचार त्यामागे असू शकतो. पयाा वरणशास्त्राच्या दृष्टीने वडाचे
म त्त्व हवशेर् असल्याने त्याच्या हवर्यी कृतज्ञता व्यक्त करणे

ा ी पू जेचा एक ेतू आ े .

ब्रह्मदे वािं चे ‘वड’ े हनवासस्थान आ े अशी ह िं दू धमीयािं ची धारणा आ े . तसेच भगवान
हशवािं चे ी या वृक्षावर हनवासस्थान मानतात. योगी अरहविंद यािं नी आध्यात्मिक पररभार्ेतून
साहवत्रीचे म त्त्व सािं गणारे 'साहवत्री' नावाचे म ाकाव्य हलह ले आ े
( सिंकहलत )

07) पिंढरीची वारी - आर्ाढी एकादशी

सकाळी रे हडयोवर पिं.भीमसेन जोशी यािं च्या आवाजातील माझे मा े र पिंढरी ,आ े भीम
रे त्या हतरी े गाणे ऐकत ऐकतच उठायचो. ल ान असल्यापासून या पिंढरीच्या हवट्ठलाचे
आकर्ाण असायाचे त्याला कारण

ी तसेच

ोते. माझे काका वारकरी सिंप्रदायतील

ोते

,त्यामुळे ते आर्ाढी एकादशीला पिंढरीची वारी करून परत यायचे आहण येताना आम्हािं ल ान
मुलािं साठी का ी आहणत असत. त्याचे आम्हाला उत्सुकता असायची. वर्ाा मागून वर्ा सरले
आहण आम्ही मोठे झालो तसे या वारीचे आकर्ाण कमी झाले. पण वारी समजू लागलो आहण
वारी मध्ये जायचे असेल तर भजन करावे लागते ी अट गावातील चचेमधुन ऐकन्यास हमळाले.
यामुळे भजन करण्याकडे वळलो .टाळ कधी

ातात घेता आले ना ी, मात्र

ाताने टाळ

वाजवायचो आहण भजनी मिंडळात साहमल व्हायचो, असे शालेय जीवनात घडले. े सवा त्या
पिंढरीच्या हवठोबाच्या दशानासाठी करायचो. शालेय जीवन सिंपले आहण म ाहवद्यालयात प्रवेश
घेतल्यावर या भजना पासून दू र झालो. मात्र पिंढरीचे आकर्ाण कमी झाली ना ी यामागे काय
कारण असेल .....?
आर्ाढी एकादशी ी पिंढरीची वारी पावासळ्याच्या तोिंडावर येते. वारकरी मिंडळी स सा
शेतकरी असतो आहण शेतात आपली पेरणी पूणा करून वारी साठी रवाना ोत असतो. कधी
कधी हनसगा हनयम मोडते आहण पेरणी करायला उशीर ोतो. तरी शेतकरी आपली वारी
चुकवत ना ीत. या वारीत बरे च का ी हशकायला हमळते. मुिंगी ज्याप्रमाणे वाटचाल करतात
अगदी त्याच प्रकारे वारकरी आपल्या घरातून जथयाच्या जथ्थी हनघातात आहण वारीत साहमल
ोतात. *हशस्त*

ी त्यािं च्या अिंगात असलेली एक अत्यिंत म त्वाचे गुण येथे हदसून येते.

कुठल्या ी प्रकारची सु रक्षा यिंत्रणा नसताना

ी वारकरी लोकािं ची स्वयिंहशस्त पा न्याजोगे

असते. स्वतः तयार केलेली हशस्त असल्यामुळे ते मोडन्याचा प्रश्नच येत ना ी.

या लोकािं मध्ये अजुन एक म त्वाचे गुण हदसून येते ते म्हणजे इतरािं ना स काया करणे
.वारीमध्ये पायी चालत असताना अनेक समस्या हनमाा ण ोतात पण त्याचे का ीच वाटत ना ी
.कारण वारी मधे लोक एकमेकािं ना स काया करीत वाटचाल करीत असतात. त्यामुळे
कोणाला ी समस्या हनमाा ण झाली तरी त्याचे का ी वाटत ना ी .प्रेम करीत जा आपणास
नक्कीच प्रेम हमळे ल द्वे र्ातुन द्वे र् च हनमाा ण ोते याची प्रहचती सुद्धा या हनहमत्ताने येते .सासरी
गेलेल्या मुलीला आर्ाढी च्या हनहमत्ताने मा े री जाण्याचा योग येतो वर्ाा तील सणािं ची सुरुवात
या सणाने ोते जसी हतला मा े राहच ओढ़ लागलेली असते. अगदी तसेच वारकरी लोकािं ना
पिंढरीच्यावारीची ओढ़ लागलेली असते म्हणूनच म्हणावेसे वाटते पाऊले चालती पिंढरीची
वाटते, री ओम हवठ्ठला

08) सण - गुरुपौहणामा

. . . . *माझे गुरू : एक आठवण* . . . . . .
आज आर्ाढ शुद्ध पौहणामा त्यास गुरू पौहणामा असे सुध्दा म्हटले जाते. आपल्या
गुरूहवर्यी मनात आदरभाव हनमाा ण करून त्यािं ना विंदन व नमन करण्याचा

ा हदवस.

प्रत्येकाच्या जीवनात गुरूचे अनन्यसाधारण म त्व आ े . जो हशकहवतो तो गुरू. मग तो ल ान
असो वा मोठा. आम्हाला हशकहवलेले आमचे गुरुजी आम्हाला आज ी जशास तसे आठवतात.
त्याा॑ नी सािं हगतलेल्या प्रत्येक गोष्टी पदोपदी कामाला पडत आ ेत. मला आठवते ते प्राथहमक
शाळे तील मराठीचे गुरुजी. ज्या मुलािं ना मराठी वाचन करता येत नसे त्या मुलािं ना गुरूजी
हदवसभर उन्हात उभे करायचे. पायात चप्पल नको, ना डोक्यावर टोपी. आपणास उन्हात
उभे रा ण्याची पाळी येऊ नये ी भीती मनात ोती त्यामूळे गुरुजी धडा हशकहवण्यापूवीच
त्याचे 2-3 वेळा वाचन ोत असे. उन्हाचा चटका मराठी वाचण्यास हशकहवले , तशी हशक्षा
करण्याची आज पध्दत ना ी. शासनाने हशक्षेवर जशी बिंदी आणली तशी गुरूजीचे आत्मस्तत्व
कमी कमी

ोत चालले आ े असे समाजात अधुन मधून बोलले जाते. हशक्षा केल्यामुळे

मुलामध्ये भीती हनमााण ोऊन मूल न्यूनगिंड ोण्याची शक्यता असते. या मानसशास्त्राच्या
दृहष्टकोनातून शाळे तुन छडी ला बाद करण्यात आले. म्हणजेच पूवी जे छडी लागे छम छम
हवद्या येई घम घम असा जो सुर ऐकू यायचा तो आत्ता बिंद झाला आ े . मुले मोकळ्या मनाने
नाचू बागडू लागली आहण हशक्षक मात्र डोक्याला ात लावून बसला आ े े आजचे हवदारक
हचत्र आ े . का ी हठकाणी याउलट पा ण्यास हमळते म्हणून सवात्र तसेच असेल असे
छातीठोकपणे सािं गता येत ना ी. पूवी पाठातील प्रश्न-उत्तर हवचारणे ी पद्धत फार कमी ोती.
वाचन आहण रोज एक पान मराठीच्या पुस्तकातील पाठाचे लेखन यावर गुरुजीचा जास्त भर
ोता. आज माझे अक्षर सुिंदर असल्याचा मला खूप अहभमान वाटतो परिं तु याचे सारे श्रेय माझ्या
प्राथहमक वगाातील गुरुजीला जाते. चौथ्या वगाा त तीस पयंत पाढे येणे आवश्यक ोते. पाढे
पाठ नसले की गुरुजी रट्टा द्यायचे. त्या रुळला हभऊन सगळे पाढे पाठ. त्याचा वापर गहणती
हक्रया करताना ोतो े खूप उहशरा कळले. मात्र त्याचा फायदा झाला े हवशेर्. प्राथहमक
शाळे त आम्हाला खूपच कडक आहण हशस्तहप्रय गुरुजी हमळाल्यामुळे पुढील सिंपूणा हशक्षण
त्याच पद्धतीने गेले. मात्र हशस्त कधी मोडली ना ी म्हणून हशक्षा हमळाली ना ी. वेळेवर शाळे त
उपत्मस्थत रा णे, गृ पाठ पूणा करणे, हशस्तीचे पालन करणे आहण गुरुजी ना आदराने बोलणे
या सवयी माझ्या अिंगात ज्या रुळल्या ते फक्त आहण फक्त गुरुजी मुळे. याच सवयी पुढे
आयुष्यात कामाला पडत आ े त. म्हणूनच जीवनात गुरुजी चे स्थान फार म त्वाचे आ े असे
वाटते.
प्राथहमक हशक्षण गावात

ोते. पुढील माध्यहमक शाळे त सुद्धा चािं गले गुरुजी भेटले.

प्राथहमक वगाा त जो पाया रचला गेला

ोता त्यावर याहठकाणी खूप चािं गली बािं धणी झाली.

मुलािं मध्ये हवहवध गुणािं चा पररपोर् व्हावे म्हणून या माध्यहमक शाळे त हवहवध स्पधाा घेतले जात
असत जसे की हनबिंध स्पधाा , वक्तृत्व स्पधाा , हचत्रकला स्पधाा यामूळे आपोआप माझ्या मध्ये
हनबिंध हलह ण्याची प्रेरणा हनमाा ण झाली. आज मी जे लेखन करतो ते या माध्यहमक वगाा तले
बीज आ े असे मला वाटते. वतामानपत्र हकिंवा माहसकात जेंव्हा माझा एखादा लेख प्रकाहशत

ोतो आहण माझे गुरुजी जेव्हा माझ्या पाठीवर ात हफरवून मला म्हणतात " बेटा, आजचा
लेख खूपच सुिंदर हलह लास" तेंव्हा त्यािं ना हजतका आनिंद ोतो त्यापेक्षा हकतीतरी पटीने मला
आनिंद ोतो. त्याा॑ नी केलेल्या मागादशान आहण हशक्षणामुळे आज मी या स्थानावर आ े . मला
पाहून हकिंवा माझे लेख वाचून माझ्या गुरुजीना आनिंद वाटतो े त्याच्या ावभाव वरून माझ्या
लक्षात येते. तोच आनिंद मी माझ्या हवद्याथीमध्ये पा तो. माझ्या गुरुजीचे ऋण मला फेडता
येईल की ना ी मा ीत ना ी. मात्र मी सुद्धा एक गुरुजीच आ े . त्यामूळे माझ्या गुरुजीप्रमाणे
मी माझ्या हवद्याथ्यां ना हशकहवण्याचा, ज्ञान दे ण्याचा प्रयत्न करतो. मी जसा शाळे त घडलो तसा
माझा हवद्याथी घडावा, यातूनच गुरुजीला खरे विंदन आ े असे मला मनातून वाटते. आज गुरु
पौहणामेच्या शुभ हदवशी माझ्या सवा गुरुवया मिंडळीिंना विंदन करतो.

09) सण - नागपिंचमी

साप :- शेतकऱ्यािं चा हमत्र
आपल्या पाटीवर भाजलेले खोबरे घासून घासून पाटीला काळे भोर करतोत आहण त्यावर
नागाचे हचत्र काढू न त्याची यथोहचत पूजा केली जाते. श्रावण शुद्ध पिंचमीच्या हदवशी सवात्र
नागाची पूजा केली जाते तो हदवस म्हणजे नागपिंचमी. भारतीय सिंस्कृतीत पशू पक्षी वनस्पती
प्राणी यािं ना आदराचे स्थान दे ऊन त्यािं च्याशी एकप्रकारे आिीयता जोडण्याची प्रथा आ े . ह िं दू
धमाा त गाईला म्हटवचे स्थान असून त्यास गोमाता असे सिंबोधले जाते . मानवास उपयोगी
पडणाऱ्या साधनािं ची पू जा केली जाते, े आपणािं स पटू शकते मात्र नाग म्हणजे साप आपणािं स
कोठे उपयोगी पडतो ? याउलट त्याने एखाद्याला दिं श केल्यास त्यास जीव गमावण्याची
शक्यताच अहधक असते. सापािं च्या भीतीमुळे ा सण पूवाजािं नी चालू केली असेल काय ? असा
प्रश्न मनात नक्कीच पडतो. पुरातन काळापासून भारतातील लोकािं चा शेती ा मुख्य व्यवसाय
ोता आहण आता सुद्धा आ े . शेतात हपकणाऱ्या अन्नधान्याची जीवजिंतू व उिं दराकडून फार
मोठ्या प्रमाणावर नासाडी ोत असते. त्यामुळे अथाा तच शेतकऱ्यािं चे नुकसान ोऊन त्यािं ना
फटका बसतो. परिं तु या सापामुळे शेतातील जीवजिंतू व उिं दराचा बिंदोबस्त

ोण्यास मदत

हमळते व शेतीच्या उत्पन्नात वाढ ी ोते. म्हणून सापाला शेतकऱ्यािं चा हमत्र असे सुद्धा म्हटले
जाते. श्रावण मह न्याची सुरुवात म्हणजे शेतकऱ्यािं च्या शेती करण्यास सुरू करण्याचे हदवस
असतात. शेतात नेमकेच पीक येण्यास प्रारिं भ ोत असते. त्यास्तव हमत्राला मदतीची याचना
करण्यासाठी शेतातील जीवजिंतू व उिं दराचा करण्यासाठी आहण गतवर्ाातील उपकाराची
परतफेड करण्यासाठी त्याहनहमत्ताने सापाची पू जा केली जात असावी, असे वाटते. मह ला
मिंडळी सापाला आपले मानस भाऊ समजतात आहण त्याहदवशी त्यािंच्याकडून वारूळाची
पूजा केली जाते. साप उगीचच कोणाला दिं श करत ना ी. जो कोणी जो कोणी त्याला त्रास

दे तील हकिंवा ै राण करतील त्यािं नाच तो दिं श करतो. हवनाकारण कोणाला त्रास दे ऊ नये परिं तु
जर कोणी त्रास दे त असतील तर वेळीच त्याला समज दे ण्याचा गुण या सापापासून आपणाला
अिंहगकारता येईल काय ? याचा प्रत्येकािं नी जरूर हवचार करावा. साप हदसले की प्रत्येक जण
घाबरतात आहण घाबरून जाऊन त्या सापाला हजविंत कोणी

ी सोडत ना ी. पण असेच

सापाची त्या ोत राह ले तर हनसगाचक्र जे आ े त्यात हवस्कळीतपणा येण्याची शक्यता आ े .
सूक्ष्महजवापासून म ाकाय प्राण्यापयंत प्रत्येकजण एकमेकािं वर अवलिंबून आ े . त्या चक्रातील
एक जरी प्राणी नष्ट झाले तर इतर प्राण्यािं ची सिंख्या भरमसाठ वाढते जे की हनसगाा ला धोका
हनमाा ण करू शकते. म्हणून सापाला पाहून घाबरून जाऊ नका, तात्काळ ओळखीच्या
सपाहमत्राला बोलावून त्याला जिंगलात सोडण्याची व्यवस्था करा, ी सवाा ना नम्रतेची हवनिंती

10) सण – रक्षाबिंधन

*राखी एक अतुट बिंधन*
कुटुिं बात आई वहडलािं निंतर भाऊ बह णीचे नाते अत्यिंत म त्वाचे समजले जाते. आईच्या
निंतरचे स्थान म्हणजे बह णीचे आ े . आपल्या भावाची खरी काळजी घेणारी ती ब ीणच असू
शकते. फार पूवीपासून या भाऊ आहण बह णीचे नात्यावर आधाररत गोष्टी रुपात बोलले जात
आ े . कोणते ी जात असो, धमा असो हकिंवा पिंथ भाऊ बह णीचे प्रेम प्रकर्ाा ने हदसून येते. त्याच
भाऊ बह णीचे एकमेकावरील प्रेम व्यक्त करण्याचा हदवस म्हणजे रक्षाबिंधन ा सण ोय.
ा सण साजरा करण्यामागे पौराहणक दिं तकथा सािं हगतली जाते. एकदा श्रीकृष्णाच्या
करिं गळीला दु खापत झाली आहण रक्तस्राव ोऊ लागला. त्यावेळी त्यािंच्या आजूबाजूला बह ण
सुभद्रा आहण पाच पािं डवाची धमापत्नी द्रोपदी उभे ोत्या. े पाहून सुभद्रा कुठे हचिंधी सापडते
काय म्हणून इकडे हतकडे शोध सुरु केली ोती. त्याच वेळी द्रोपदीने मागेपुढे कसले ी हवचार

न करता आपल्या अिंगावरील भरजरी साडीचा पदर टरा कन पाडून श्रीकृष्णाच्या करिं गळीला
बािं धली तो हदवस म्हणजे रक्षाबिंधन. तेंव्हा श्रीकृष्णानी द्रोपदीला वचन हदले की सिंकट काळात
माझी आठवण कर मी मदतीला नक्की येईन. तसे वचन त्यािं नी पाळले दे खील. ज्यावेळी भर
सभेत दु ःशासन द्रोपदीचे वस्त्र रण करण्यासाठी अिंगावर

ात टाकला त्यावेळी द्रोपदी

मनोमन आपला भाऊ श्रीकृष्ण यािं च्या धावा केल्या तेंव्हा श्रीकृष्णानीद्रोपदीला वाचहवले.
म ाभारतातील ा प्रसिंग आपणास चािं गली हशकवण दे तो की, बह णीने भावाला साथ द्यावी
आहण भावाने बह णीची सिंकट काळात सिंरक्षण करण्याचे वचन ने मी लक्षात ठे वावी.
आज दे शात मुलीिंचे अप रण, मुलीिंवर ोत असलेले बलात्कार, हवनयभिंग आहण मुलीिंचे
छे डछाड या प्रकारात हदवसेंहदवस वाढ

ोत आ े . त्यास हवहवध कारण दे खील आ ेत.

मह लािं ना सायिंकाळी स ाच्यानिंतर घराबा े र पडणे मुत्मिल बनले आ े . तेंव्हा या उत्सवाच्या
हनहमत्ताने समाजात एक चािं गला सिंदेश जायला

वे. आपली अधां हगनी म्हणजे बायकोला

सोडून बाकी सवा माझ्या बह णी आ े त ी भावना प्रत्येकािं च्या मनात हनमाा ण ोणे आवश्यक
आ े . पर स्त्री माते समान े धोरण राजे हशवाजी म ाराजाच्या कारहकदीत सवाा नी पाळले
याचा इहत ास आपण वाचन करतो मात्र प्रत्यक्षात आपली वागणूक शून्य असते. आपण स्वतः
आिपरीक्षण करणे आवश्यक आ े .
शाळे त असताना भारत माझा दे श आ े , सारे भारतीय माझे बािं धव आ ेत ी प्रहतज्ञा रोज
शपथेप्रमाणे घेतो. मात्र त्याचे अनुकरण प्रत्यक्षात करीत ना ी. एका रक्ताचे भाऊ बह णीनी
प्रमाने र ावे यात का ी वाद ना ी मात्र समाजातील इतर मुलीिंदे खील माझ्या बह णी आ ेत
असे जोपयंत समाजातील मुले म्हणणार ना ीत तोपयंत रक्षाबिंधन सण खऱ्या अथाा ने साजरी
केली असे ोणार ना ी. अगदी ल ान वयापासून मुलािं ना आपल्या प्रत्येक बह णीचे सिंरक्षण
करण्याची जबाबदारी हशकहवणे गरजेचे आ े . समाजातील अहनष्ठ प्रथा बिंद करायचे असेल
तर सवाप्रथम आपल्या घरातील मुलािं वर योग्य सिंस्कार टाकणे

ी काळाची गरज आ े .

घराघरात भाऊ ज्या प्रकारे आपल्या बह णीची काळजी घेतो तशी पररसरातील, गावातील,
श रातील, राज्यातील नव्हे दे शातील मुलीिंची काळजी भावाने घेणे आवश्यक आ े . एखाद्या
हववाह त स्त्रीला आपल्या पतीचा खुप मोठा आधार असते. स्वामी समथा यािं च्या उक्तीनुसार
'हभऊ नकोस मी तुझ्या पाठीशी आ े ' पती सदै व पत्नीच्या पाठीशी प्रत्यक्षात नसून दे खील
असल्याचा हविास असतो. तसे प्रत्येक मुलीिंना आपल्या भावाचा हविास हनमाा ण व्हावे असे
वातावरण तयार करायलाच वे.
आपल्या पारिं पररक पध्दतीनुसार असे हवहवध सण येतात, आपण मोठ्या आनिंदात साजरी
करतो. सवात्र उत्सा ाचे आहण आनिंदाचे वातावरण असते पण तो आनिंद दीघाकाळ हटकून
रा त ना ी. कारण आपल्या मधलाच एक भाऊ दु सऱ्या एका बह णीवर अत्याचार करतो.
हनभाया सारखे प्रकरण घडते. हतचे जीवन बरबाद करून टाकतो. क्षणभराच्या सुखासाठी
राक्षस बनतो आहण हतच्या सिंपूणा आयुष्याची राखरािं गोळी करतो. े कुठे तरी थािं बले पाह जे
आहण े हनहितपणे थािं बू शकते. त्यासाठी प्रत्येक भावाने एक शपथ घ्यायला वी की ' मी
कोणत्या ी स्त्रीकडे वाईट दृष्टीने पा णार ना ी. सवा मुली माझ्या आई- बह णी समान आ े त.
े परमेिरा माझ्या डोक्यात शुध्द आहण चािं गले हवचार येऊ दे .' असा हवचार करून जो भाऊ
रक्षाबिंधन साजरी करीत आ े त्याच्या मनात यावर्ी एक वेगळीच भावना असेल एवढे मात्र
हनहित. आज समाजात सवात्र दु :शासन तयार ोत आ े त तेंव्हा परत एकदा श्रीकृष्ण हनमाा ण
ोणे गरजेचे आ े , असे वाटते.

11) बैलािं चा सण : पोळा

पुरणपोळी आहण पोळा

भारत ा कृहर्प्रधान दे श आ े . आपल्या दे शातील बहुतािं श लोकािं चा मुख्य व्यवसाय शेती
आ े . येथील 75 टक्के लोक ग्रामीण भागात, खेड्यात रा तात. ग्रामीण भागात शेतीहशवाय
अन्य दु सरा का ी व्यवसाय सध्या तरी अत्मस्तत्वात ना ी. शेती म्हटले की त्याच्यासोबत बैलाचा
सिंबिंध येणारच. बैलाहशवाय शेती करणे फारच अशक्य आ े ( आधुहनक यिंत्रामुळे सध्या बैलािं ची
सिंख्या कमी ोत आ े ी बाब वेगळी ) प्रत्येक शेतकऱ्याकडे हनदान एक बैलजोडी असतेच
असते आहण त्याच बैलाच्या ताकदीवर तो शेतातील सवा कामे करून घेतो. शेताची नािं गरणी,
वखरणी, पेरणी हकिंवा शेतातून घराकडे मालाची ने-आण करण्यासाठी या बैलािं चा वापर केला
जातो. पूवी दळणवळणाची सुहवधा एवढी हवकसीत झाली नव्हती तेव्हा श रात जाण्यायेण्यासाठी बैलगाडीतून प्रवास करावा लागायचा. सायकल नावाची वस्तू फारच कमी जणािं च्या
घरी बघायला हमळत असे. पूवीच्या काळी लग्नकायाा त नवरदे व सायकलसाठी रुसून बसला

आ े असे आपण आज ऐकलिं तर सायला येते. याच बैलगाडीला 80 ते 90 च्या दशकात खूप
मोठा दजाा ोता. एवढे च काय लग्नकायाा ला जाणाऱ्या वऱ् ाडीिंना सुद्धा याच बैलगाडीचा आधार
घ्यावा लागत असे. दवाखाना असो वा कोणाच्या सोयरीकीला जाणे असो प्रत्येकजण या
बैलगाडीचा वापर करीत ोते. आज तो काळ राह ला ना ी. बैलािं चा वापर आत्ता शेतीच्या
कामापुरतेच मयाा हदत राह लेले आ े . प्रत्येक हठकाणी उपयोगी पडणाऱ्या या बैलाचा सण
म्हणजे पोळा. श्रावण मह न्यातील अमावास्येला पोळा

ा सण साजरा केला जातो. प्रत्येक

शेतकरी या सणाची आतुरतेने वाट पा तात. आपल्या बैलाहवर्यी असलेले प्रेम, माया,
हजव्हाळा त्यािं च्या चे ऱ्यावरील आनिंदात हदसून येते. आपल्या पोटच्या लेकरासारखे ते बैलाची
हनगा राखतात, काळजी घेतात आहण पोळ्याला ते सारे प्रेम पा ायला हमळते. तसे पाह ले तर
पोळा सणािं ची चाहूल श्रावण मह ना प्रारिं भ झाला की या सणािं चे वेध सुरू ोतात.
श्रावण मह न्याहवर्यी प्रहसद्ध बालकवी एका कहवतेत म्हटले आ े की, " श्रावणमासी, र्ा
मानसी, ह रवळ दाटे चोह कडे ." या मह न्यात पावसाचे सरासरी प्रमाण जास्त असते.
पावसामुळे सवात्र ह रवीगार सृष्टी हदसते. जणू असे वाटते की हनसगाा ने ह रवा शालू नेसला
आ े . या मह न्यात सणािंची नुसती रे लचेल असते. सवाप्रथम येथे ती नागपिंचमी. मुक्या प्राण्यािं वर
प्रेम करा आहण त्यािं ना आपले समजा असा सिंदेश यातून हदला जातो. त्यानिंतर पौहणामेला येतो
रक्षाबिंधनाचा सण. भाऊ बह णीच्या पहवत्र प्रेमाची म ती सािं गणारा सण सिंपल्यानिंतर
मह न्याच्या शेवटी येणारा सण म्हणजे पोळा. श्रावण मह ना प्रारिं भ झाला की शेतकरी रोज
सकाळी आपल्या बैलािंना स्वच्छ पाण्याने धुतात आहण त्यािं ना चारापाणी करून शेताकडे
नेतात. पूवी खूप पाऊस पडायचा. नद्या, नाले, तलाव तुडुिंब भरलेले असायचे. म्हणून शेतकरी
तलाव हकिंवा नदीवर बैलािं ना धुण्यास घेऊन जात असत. पण आज तेवढा पाऊसच ना ी. तलाव
हकिंवा नदी सोडा साध्या खड्ड्यात पाणी हदसत ना ी त्यामुळे बैलािं ना आज फक्त घरीच
बादलीभर पाण्याने धुण्याची वेळ शेतकऱ्यािं वर आली आ े .

पोळा सणाची खरी सु रुवात आदल्या हदवशी ोते त्यास खािं दे मळणी असे म्हणतात.
याच हदवसापासून बैलािं ना काम लावले जात ना ी. बैलाच्या खािं द्याला तूप हकिंवा लोणी लावून
चोळले जाते. दु सऱ्या हदवशी सकाळी बैलािं ना स्वच्छ धुतले जाते आहण त्यानिंतर त्यािं ची हशिंगे
रिं गहवली जातात. कपाळावर हभिंगे लावतात. अिंगावर झूल घालतात. गोिंडे बािं धतात आहण त्यास
जिंगलात चरवण्यास घेऊन जातात. गावातील मानकरी यािं च्या स्ते सायिंकाळी पाच बैलािं ची
पूजा केली जाते आहण पोळा फुटतो. तेथून शेतकरी आपले बैल घेऊन गावभर हफरत घरी
येतात. गृ लक्ष्मी त्या बैलािं ची पूजा करते, मिंत्र म्हटले जातात आहण बैलाला पुरणाचा नैवेद्य
खाण्यास हदला जातो. आपल्या हमत्रािं ना व नातलगािं ना पुरणपोळीचे मेजवानी दे तात. वर्ाभर
बैलािं नी आपल्या शेतात केलेल्या कष्टाचे कृतज्ञता व्यक्त करणे म्हणजे आपला ा पोळा ोय.

12) सण - गणेश चतुथी

गजानना श्री गणराया. . . . . .

वक्रतुिंड म ाकाय सूयाकोटी समप्रभ:
हनहवाघ्नम कुरुमे दे व सवा कायेशू सवादा
आपल्या सवाा चा लाडका दे व म्हणजे गणपती बाप्पा. दे व कसला आपण तर त्यािं ना माय
फ्रेंड गणेशा असे म्हणता. पुढच्या वर्ी लवकर या असा हनरोप हदल्यामुळे गणेशोत्सव कधी
एकदा येतो याची आपणाला उत्सुकता लागलेली असते. प्रत्येक शुभ कायाा त मग तो लग्न
समारिं भ असो वा लक्ष्मीपूजन असो, कोनहशला समारिं भ असो वा वास्तू शािं ती असो की

सत्यनारायणाची पूजा असो त्यात सवासाधारपणे सवाप्रथम श्री गणेशाची पूजा केली जाते.
म्हणूनच श्री गणेशाला आद्य दै वत म्हटले जाते. ह िं दू धमाा तील लोकािंच्या उिं बरठयाकडे लक्ष
हदल्यास एक बाब प्रकर्ाा ने जाणवते ते म्हणजे घराच्या चौकटीतील वरच्या आडव्या लाकडी
फटीवर श्री गणेशाची मूती कोरलेली हदसते. त्याहशवाय घराला घरपण येत ना ी. ज्यािं च्या
घराच्या चौकटीिंवर श्री गणेशाची मूती ना ी असे घर शोधून सुध्दा सापडणार ना ी. घरातून
बा े र पडताना आपण कोणत्या कामािं साठी बा े र जात आ ोत ? स्वाथाा साठी की हनस्वाथा
कामािं साठी जात आ ोत यािं ची नोिंद चौकटीिंवर हवराजमान असलेले श्री गणेशा करतात, असे
पुराणात सािं हगतले आ े . त्याचमुळे घराबा े र पडताना वडील मिंडळी हवशेर् करून मह ला
ने मीच चौकटीचे दशान घेतािं ना आढळू न येतात व ठरहवलेले काम वेळेत पूणा ोवो अशी
प्राथाना श्री गणेशाजवळ करतात.
तसे पाह ले तर प्रत्येक मह न्याच्या कृष्ण पक्षातील चतुथीला घरात श्री गणेशाची पूजा
केली जाते. मात्र भाद्रपद मह न्यातील शुद्ध चतुथीला घराघरात श्री गणेशाच्या मूतीची स्थापना
करून हवहधवत त्यािं ची पूजा केली जाते. याच हदवसाची आबाळापासून ते वृद्धािं पयंत सवाचजण
आतुरतेने वाट पा तात.

त्तीचे सोिंड असलेले तोिंड, सुपासारखे मोठे कान, बारीक डोळे ,

अगडबिंब पोट आहण त्याचा ल ानसा वा न मुर्कराज या सवाा हवर्यी आपल्या मनात
कमालीची उत्सुकता असते. छत्रपती हशवाजी म ाराज यािं च्या काळात घरोघरी श्री गणेशाची
स्थापना केली जात असे असा उल्लेख इहत ासात आढळते. ज्या उद्दे शाने सावाजहनक
गणेशोत्सव सुरू केली तो उद्दे श आज सफल ोत आ े काय ? गणेश मिंडळानी समाजातील
दानशूर लोकािं कडून गणपतीच्या नावाने चिंदा गोळा करतात. मात्र त्यातून का ी तरी हवधायक
काया त्यािं च्या ातून ोते काय ? समाजातील का ी गरजू लोकािं ना मदत हदली जाते काय ?
जमा झालेला पूणा पैसा कसा सिंपहवता येईल याच हवचारामध्ये ी मिंडळ गका असतात. का ी
गणपतीच्या पाठीमागे पत्ते खेळण्यासारखे नसते उद्योग चालतात. हवसजानाच्या हदवशी जो
गोिंधळ पा ायला हमळतो, ते नकोच वाटते. े सवा प्रकार बिंद ोऊन का ी शैक्षहणक हकिंवा

सामाहजक सिंदेश दे णारे कायाक्रमाचे आयोजन मिंडळानी करणे आवश्यक आ े . सदरील
उत्सवाच्या माध्यमातून समाजात एकी हनमााण व्हावी ा उद्दे श्य डोळ्यासमोर असायला वा.
म्हणजे हवहवध जातीचे लोक याहनहमत्ताने एकत्र यावी असा एक अिंदाज लावला जात ोता. मात्र
वास्तव जे हदसते ते भयानक आ े . आज प्रत्येक वेगवेगळ्या जातीचा एक गणेश मिंडळ हनमााण
ोत आ े . म्हणजे एकता हनमाा ण ोण्याऐवजी लोक एकमेकापासून दु रावल्या जात आ े त. जो
प्रेम आहण हजव्हाळा पूवीच्या उत्सवात हदसत ोता तो आज रिं गाच्या झेंड्यामध्ये हवभागला
गेला आ े . पूवी एक गािं व एक गणपती उपक्रम गावोगावी राबहवण्यात आले. त्याचे पररणाम
दे खील चािं गले हदसून आले ोते. श रात मात्र ी योजना कधी ी हनमाा ण ोऊ शकली ना ी.
हनदान वॉडा हन ाय एक गणपती मिंडळ असणे आवश्यक ोते. पण वॉडा तर सोडा गल्ली मध्ये
तीन चार गणेश मिंडळ गणपती बसहवतात. चिंदा दे ण्यापासून तर रोज रात्री द ा वाजे पयंत
चालणारा त्याचा डी जे चा आवाज त्याचा त्रास सवाा ना ोतो. या काळात मुलािं चा अभ्यासाकडे
लक्ष लागत ना ी. रात्री उहशरापयंत गणपती जवळील कायाक्रम बघण्यात वेळ हनघुन जातो.
खरोखर या बाबीचा हवचार करण्याची वेळ आपणावर आलेली आ े . या हदवसािं त " गजानना
श्री गणराया, आधी विंदू तुज मोरया " या गीतािंने सवात्र चैतन्यमय वातावरण ोत असताना
काळजी हकिंवा हचिंतेचे वातावरण ोऊ नये याची काळजी प्रत्येकानी घेणे आवश्यक आ े . तेंव्हा
बोला एकदाचे गणपती बाप्पा $$$$ मोरया $$$$$$.

13) सण – दसरा

*दसरा सण मोठा*
दसऱ्याच दु सरिं नाव आ े हवजयादशमी. अज्ञानावर ज्ञानाने, शत्रूवर पराक्रमाने, वैऱ्यावर
प्रेमाने हवजय हमळवायचा. आिं नद, समाधान आहण सोबत सिंपदा हमळवून आणायची. यश
हकती प्राप्त करायची धनसिंपदा लुटायची आहण लुटवायची ा हदवस.
दसरा ह्या सणािं चिं मोठ्या उत्सा ाने स्वागत

ोते.

ा साडे तीन मुहुताा तला एक मुहुता

म्हणूनच दसऱ्याच्या मुहुताा वर नवी खरे दी, नवे करार, नव्या योजनािं च्या प्रारिं भ इ. चािं गल्या गोष्टी
केल्या जातात. घर, गाडी, बिंगला, खरे दी केला जातो. सोन्या - चािं दीचे दाहगने केले जातात. नवे
व्यवसाय चालू केले जातात. नवी नाटके, हचत्रपट ह्यािं चे मुहुता ोतात. पुस्तकिं प्रकाहशत केली
जातात.

ह्या हदवशी घरोघरी हमष्टान्नाचा बेत केला जातो. सिंध्याकाळी आपट्याची पाने सोनिं म्हणून
ल ानािं नी मोठ्यािं ना द्यायची. त्यािं च्या पाया पडायचे आहण लाख मोलाचे आहशवाा द घ्यायचे ते ी
ह्याच हदवशी.
आपट्याच्या पानाला सोन्याचिं मोल का आहण कसिं आलिं ह्याबद्दल जी एक कथा सािं हगतली
जाते, ती अशी की
फार फार वर्ाा पूवी वरतिंतू नावाचे एक गुरू आपल्या आश्रमात हशष्यािं ना ज्ञानदान करत
ोते. बराच मोठा हशष्यवगा त्यािं चेकडे वेदाभ्यास, शास्त्राभ्यास करीत ोता. एकदा काय झालिं.
गुरू वरतिंतू ह्यािं चेकडे हशकणाऱ्या त्यािं च्या एका कौत्स नावाच्या हशष्याने त्यािं ना हवचारले –
गुरूजी ! तुम्ही आम्हाला एवढे ज्ञान हदले. श ाणे केले, त्या बदल्यात आम्ही तुम्हाला कोणती
गुरुदहक्षणा द्यावी ? त्यावर गुरु वरतिंतू म्हणाले,“बाळ कौत्सा, अरे ज्ञान े दान करायचे असते.
त्याचा बाजार हकिंवा सौदा करायचा नसतो. अरे तुम्ही श ाणे झालात, ज्ञानी झालात, ीच माझी
गुरुदहक्षणा !”पण कौत्स मात्र ऐकेनाच, सारखा मी काय दे ऊ? असे हवचारू लागला, मग गुरु
म्हणाले,“मी तुला चौदा हवद्या हशकवल्या म्हणून तू मला चौदा कोटी सुवणा मो रा दे .”कौत्साला
वाटलिं की आपण एवढिं धन स ज कमवू पण प्रत्यक्षात ते जमेना. मग कौत्स रघुराजाकडे गेला
आहण त्यािं ना चौदा कोटी सुवणा मो रािं ची मागणी केली. पण रघुराजाने त्या आधीच आपली सवा
सिंपत्ती दान केली

ोती. दारी आलेल्या याचकाला परत पाठवायचिं ना ी म्हणून राजानिं

कौत्साला ‘तू तीन हदवसािं नी ये’असिं सािं हगतलिं.
रघुराजानिं कुबेराकडे वसुलीसाठी हनरोप पाठवला. धन येईना, मग रघुराजाने युद्धाची
तयारी केली. ी वाताा इिं द्राला कळली. इिं द्र घाबरला, त्यानिं कुबेराला रघुराजाच्या नगरीच्या
वेशीवर असणाऱ्या आपट्याच्या वृक्षािं वर सुवणामुद्रािं चा पाऊस पाडायची आज्ञा हदली. दु सरे
हदवशी रघुराजाला त्या सुवणा मुद्रािं च्या पावसाची गोष्ट कळली. त्यानिं स्वतः त्या मुद्रािं चा ढीग
पह ला. दारी आलेल्या कौत्साला ‘ विं तेवढिं धन घे’म्हटलिं पण त्याने गुरुदहक्षणे पुरतेच धन

घेतले. बाकीच्या सवा सुवणामुद्रा राजानिं प्रजेला वाटल्या. लोकािं ना आपट्याच्या झाडाखाली ते
धन हमळालिं तो हदवस दसऱ्याचा ोता. त्या प्रसिंगाची आठवण म्हणून आपट्याच्या पानाला ह्या
हदवशी सोनिं म्हणून दे तात-घेतात. ह्या हदवशी शस्त्र पूजा सुद्धा करतात. पाटीवर सरस्वती
काढू न हतची पूजा करतात. पराक्रमाचा आनिंद दे ण्या-घेण्याचा परस्परािं त प्रेम वाढवण्याचा ा
एक सुिंदर हदवसाचा सण म्हणजे दसरा. या हदवशी बऱ्याच हठकाणी रावणाच्या पुतळ्याला
द न केले जाते. एक प्रहतकािक हक्रया ोय, ज्यातून सिंदेश हदला जातो की, आपल्या मनातील
वाईट प्रवृत्तीला जाळू न टाका हकिंवा नष्ट करा. ग्रामीण भागात ह्या हदवशी गावातील का ी
प्रहतहष्ठत मिंडळी ढोल ताशे वाजवत गावाच्या सीमेवर जाऊन त्याहठकाणी शमीच्या झाडाचे
पूजन करतात. त्याच हठकाणी सोनिं लुटण्याचा कायाक्रम सिंपन्न ोतो. गावात येऊन प्रत्येक
दे वतेला ते लुटलेले सोने अपाण केले जाते मग स्वतःच्या घरी आल्यावर घरात त्यािं चे कुिंकू लावून
स्वागत केले जाते आहण घरातल्या दे वाला ते सोने अपाण केले जाते. एकमेकािं ना प्रेम वाटण्याची
एक सुिंदर कल्पना या दसरा सणाच्या माध्यमातून हदला आ े . का ी लोकिं आपल्या पूवाजािं ना
आठवण करीत दसरा सणाच्या अगोदर मानाई नावाचा सण करतात. ज्यात वाड वहडलािं ना
नवे कपडे चढहवले जातात तर दसऱ्याच्या हदवशी ल ान मुलािं ना नवे कपडे हदले जातात.
एकूणच कुटुिं बात सुखाचे, समृद्धीचे आहण आनिंदाचे वातावरण तयार करण्यासाठी ा सण
येतो. म्हणून म्हणावेसे वाटते.
दसरा सण मोठा
ना ी आनिंदाला तोटा
आला आला दसरा
आता दु ःख सारे हवसरा

14) कोजाहगरी पौहणामा

शरद ऋतूमध्ये कोजाहगरी पौहणामा

ा सण मोठ्या उत्सा ात साजरी केली जाते.

याहदवशी चिंद्र पृथ्वीच्या सवाा त जवळ असतो. कोजागरी पौहणामा बहुधा ऑक्टोबर मह न्यामध्ये
असते. आहिन पौहणामा ी कोजागरी पौहणामा हकिंवा शरद पौहणामा म्हणून ओळखली जाते.
आहिन मह न्यात पावसाळा सिंपून आकाश हनरभ्र

ोते.

ी पौहणामा पावसानिंतरची पह ली

पौहणामा ोय. पावसात आकाश स्वछ नसते परिं तु या पौहणामेला आकाश खूप हदवसानिंतर स्वछ
आहण सुिंदर हदसते. त्यामुळे याचा आनिंद घेता यावा व याचे स्वागत करावे म्हणून ा सण
साजरा करतात. अशी आख्याहयका सािं गतात की उत्तररात्री साक्षात लक्ष्मीदे वी येऊन 'को
जागहता' म्हणजे 'कोण जागत आ े ' असे हवचारते, म्हणून या हदवसाला 'कोजागरी पौहणामा'

म्हणतात. कोजागरी पौहणामेच्या मध्यरात्री दे वी म ालक्ष्मी आपल्या करकमलािं मध्ये वर आहण
अभय घेऊन भाहवकतेने आपले व्रत करणाऱ्याला प्रसन्न ोते. जो मनुष्य जागून माझी पूजा
करत असेल त्याला मी अपार अपार धन-धान्य दे ईन, असे ती म्हणते.
याहवर्यी पुरातन काळातील एक कथा सािं हगतली जाते. प्राचीन काळी मगध दे शात
वहलत नावाचा एक सिंस्कारी परिं तु दररद्री ब्राह्मण रा त ोता. ब्राह्मण जेवढा सज्जन ोता त्याची
पत्नी तेवढीच दु ष्ट ोती. ती ब्राह्मणाच्या गररबीमुळे दररोज त्याला त्रास दे त ोती. सिंपूणा गावात
ती हतच्या पतीची हनिंदा करत असे. पतीच्या हवरुध्द आचरण करणे

ाच हतने आपला धमा

मानला ोता. एवढे च ना ी तर पैशाच्या व्यासापोटी ती आपल्या पतीला चोरी करण्यासाठी
प्रोत्साह त करत ोती. एकदा श्राद्ध करताना ब्राह्मणाच्या पत्नीने पूजेमध्ये ठे वलेले सवा हपिंड
उचलून एका हवह रीत फेकून हदले. पत्नीची अशी वताणूक पाहून दु ःखी मनाने ब्राह्मण जिंगलात
हनघून गेला. जिंगलात गेल्यानिंतर त्याला तेथे नागकन्या भेटतात. त्या हदवशी अहिन मासातील
पौहणामा ोती. नागकन्यािं नी ब्राह्मणाला रात्री जागरण करून लक्ष्मीला प्रसन्न करण्याचे कोजागर
व्रत करण्यास सािं हगतले. ब्राह्मणाने हवहधव्रत कोजागर व्रत केले. या व्रताच्या प्रभावाने ब्राह्मणाला
अपार धन-सिंपत्ती प्राप्त झाली. भगवती लक्ष्मीच्या कृपेने त्याच्या पत्नीची ी बुद्धी शुद्ध झाली
आहण ते दाम्पत्य सुखाने सिंसार करू लागले.
उत्तररात्रीपयंत जागरण व्हावे म्हणून ल ान मुले हवहवध खेळ खेळतात, का ीजण
अिंताक्षरी खेळतात, का ीजण भजन करतात, मह ला मिंडळी हवहवध प्रकारचे खाद्य पदाथा
तयार करण्यात व्यस्त रा तात. या हदवशी गच्चीवर हकिंवा अिंगणातील खुल्या मैदानात दू ध
गरम करतात, त्यात केशर, बदाम, चारोळ्या, वेलदोडे , जायफळ, साखर वगैरे गोष्टी घालून
दू ध घट्ट केल्या जाते. त्यानिंतर लक्ष्मीदे वीला व चिंद्राला आटीव दु धाचा नै वेद्य दाखवतात. दु धात
मध्यरात्री पूणा चिंद्राची हकरणे पडू दे तात आहण ते दू ध मग प्राशन केले जाते. ज्याप्रकारे
सूयाप्रकाशाचा आपल्या आरोग्यावर प्रभाव पडतो ठीक त्याचप्रकारे या पौहणामेला चिंद्राच्या

प्रभावाने आपल्याला आरोग्यदायी लाभ

ोतो. यामुळे का ी काळ आकाशाखाली

चिंद्रप्रकाशात अवश्य बसावे. या उपायाने त्वचा उजळते आहण मनाला शािं ती हमळते. जर तुमची
डोळ्यािं ची शक्ती कमी झाली असेल तर कोजाहगरी पौहणामेच्या रात्री थोडावेळ चिंद्राकडे
बहघतले तर तुमच्या डोळ्यािं ची शक्ती वाढते, असे जुने जाणकार लोक सािं गतात.
हवहवध राज्यातील कोजाहगरी
कोजागरी पौहणामा गुजरातमध्ये रास व गरबा खेळून 'शरद पुनम' नावाने साजरी केली
जाते. बिंगाली लोक याला लोख्खी पुजो म्हणतात व या हदवशी लक्ष्मीची पूजा करतात.
हमहथलेमध्ये या रात्री कोजागर ा पूजा केली जाते. राजस्थानी त्मस्त्रया या हदवशी शुभ्र वस्त्र नेसून
चािं दीचे दाहगने घालतात. धाहमाक वृत्तीचे राजपूत या रात्री चिंद्राची पूजा करून शेतकऱ्यािं ना
शकारायुक्त दू ध दे तात.

ररयाणामध्ये आहिन पौहणामेला दु धाची खीर बनवून ती रात्री

चािं दण्यात ठे वतात व सकाळी खातात. आपल्या सिंस्कृतीमध्ये वातावरणाला अनुसरून सण
साजरे केले जातात. त्याचे अध्यात्मिक सोबत वैज्ञाहनक म त्व दे खील आ े . फक्त ती शोधक
वृत्ती जागे ठे वावी लागते.
( सिंकहलत )

15) सण - हदवाळी

आनिंदोत्सव दीपोत्सव
हदवाळी सण मोठा, ना ी आनिंदा ला तोटा. वर्ाा तून एकदाच येणाऱ्या हदवाळी सणाची
आबालापासून वृध्दापयंत सवाा नाच या सणाची चातक पक्ष्याप्रमाणे प्रतीक्षा असते. दसरा सण
सिंपला की, सगळ्यानाच हदवाळी सणाचे वेध लागतात. ल ान मुलािं ना तर हदवाळी ा सण
कधीच सिंपू नये असे वाटते. कारण ना शाळे ची कटकट असते ना अभ्यासाची हपरहपर. फक्त
खेळणे, उड्या मारणे, फटाके उडहवणे आहण आईने तयार केलेला फराळ फस्त करणे एवढे च
काम रा ते. हदवाळी सण भारतातच ना ी तर हवदे शात सुध्दा खुप प्रहसध्द आ े .
हदवाळीच्या पूवा सिंध्येवर दे श-हवदे शात स्थलािंतररत झालेली अनेक पाखरे ( जनता ) परत
आपल्या घराकडे /गावकडे येतात. जुन्या व खास लोकािं च्या गाठीभेटी हदवाळी सणाला ोतात.
त्यामुळे हदवाळी सण आला की, बहुतािं श लोक आपल्या मुळ गावी परतण्याचा बेत आखतात.
तसे इतर सण एकाच हदवसात सिंपतात ; मात्र हदवाळी ा सण तब्बल पाच हदवसाचा असतो.

त्याच मुळे या सणाची प्रत्येकानाच ओढ लागलेली असते. हशकण्यासाठी परगावी गेलेली मुले
आहण सासुरवाशीन मह लेला घर आहण गाव याच्या भेटीची उत्सुकता हदवाळी सणाच्या
हनहमत्ताने असते.
मराठीच्या आहिन मह न्यातील शेवटचे तीन हदवस आहण काहताक मह न्यातील
सुरुवातीचे दोन हदवस असा ा पाच हदवसाचा हदवाळी सण आ े . प्रत्येक हदवस वेगळ्याच
नावाने आहण वैहशष्ट्ट्यपूणा आ े . हदवाळीचा पह ला हदवस

ा धनत्रयोदशीचा. या हदवशी

धन्विंतरीचे पूजन केल्या जाते. धन्विंतरी े आरोग्याचे अहधष्ठात्री दै वत असल्याने त्याच्या सेवेमुळे
दीघाा युष्य आहण उत्तम आरोग्य लाभते म्हणून आरोग्याची दे वता असलेली धन्विंतरीची पुजा
अचाा करून सायिंकाळी यम दीपन करण्यासाठी घरोघरी दीपोत्सव केला जातो आहण हदवाळी
सणास प्रारिं भ ोते.
हदवाळीचा दु सरा हदवस म्हणजे नरकचतुदाशीचा.

ा हदवस म्हणजे जगातील पह ला

सामुदाहयक स्त्री मुक्ती हदन ोय. कारण नरकासुराने पळवून नेलेल्या सोळा जार त्मस्त्रयािं ना
श्रीकृष्णाने नरकासुराला ठार करून मुक्त केले व त्याच हदवशी त्यािं चे पालकत्व घेतले. त्यािं ना
सन्मानाचे जीवन प्राप्त करून हदले. यातून जगातील तमाम मानवास आदशा घालून हदला आ े
की, आपल्या दे शात जेंव्हा स्त्री भ्रष्ट ोते म्हणजे दे श ी भ्रष्ट ोतो, असे समजले जाते. नरकासुर
राक्षसाचा वध करण्यात आला. त्याचा आनिंद म्हणून म र्ी व्यासानी व पूवाजानी ा हदवाळीचा
सण सुरु केला आ े . उत्सव म्हणून लोक प ाटे उठून अभ्यिंगस्नान करतात.
व्यापारी मिंडळीच्या दृष्टीने हतसरा हदवस फारच म त्वाचा असतो. अमावस्येच्या हदवशी
सवा व्यापारी मिंडळी आपल्या दु कानातील सामनाची साफसफाई करून लक्ष्मीची पूजा
मािं डतात व पूजा अचाा करतात. का ी गृह णी आपआपल्या घरी लक्ष्मीमातेची पूजा करतात व
साळीच्या लाह्या प्रसाद म्हणून वाटतात. लक्ष्मीपूजन झाल्यानिंतर खूप फटाके वाजवून आपला
आनिंद व्यक्त केला जातो.

त्यािं निंतरचा दु सरा हदवस काहताक मह न्यातील पह ला हदवस म्हणजे हदवाळी, त्यास
बहलप्रहतपदा असे दे खील म्हटले जाते. ग्रामीण भागात या हदवसाला पाडवा असे म्हणतात. या
हदवशी सवाचजण सकाळी लवकर उठून अिंगाला उटणे लावून अभ्यिंगस्नान करतात. नहवन
कपडे पररधान करून एकमेकािं ना शुभेच्छा दे ताना हदवाळीच्या फराळाचे आमिंत्रण हदले जाते.
लाडू, अनारसे, शिंकरपाळे , करिं ज्या, हचवडा, शेव इत्यादी हदवाळीच्या फराळातून सवाा ना प्रेम
वाटण्याचा प्रयत्न केला जातो.
आपल्या प्राणहप्रय भावाला उदिं ड आयुष्य लाभो, अशी दे वाजवळ प्रत्येक ब ीण प्राथाना
करते, भावाची ओवाळणी करते तो हदवस म्हणजे हदवाळी सणातील सवाात शेवटचा
भाऊबीजेचा सण. अश्या रीतीने पाच हदवस चालणाऱ्या उत्सवामुळे प्रत्येकाच्या मनात
आनिंदाची उधाणाची भरती येते.
ी आनिंदोत्सवाची, दीपोत्सवाची हदवाळी प्रत्येकाच्या जीवनात खुप आनिंद, यश,
भरभराटी, उत्कर्ा आहण उत्सा दे ऊन जावो ीच शुभेच्छा....!

16) गीता जयिंती
गीता जीवनाचा एक मागादशाक
*" कमाण्येवाहधकारस्ते मा फलेर्ु कदाचन "*
कमाण्येवाहधकारस्ते मा फलेर्ू कदाचन अथाा त फळाची आशा न करता कमा करीत जा
असे पहवत्र ग्रिंथ श्रीमद्भगवद्गीतेत सािं हगतले आ े . पाच

जार वर्ाा पुवी मागाशीर्ा शुद्ध

एकादशीच्या सुप्रभाती कुरुक्षेत्राच्या रणािं गणावर अजुानाला समोर ठे ऊन सिंपूणा मानवमात्राला
जीवनाहभमुख करणेस्तव श्रीकृष्णाने आपल्या मुखारहविंदातून जे जीवनाचे सार मािं डले ती
म्हणजे गीता. *आज गीता जयिंतीचा हदवस*. भारतातच नव्हे तर सिंपूणा जगात ी जयिंती मोठ्या
उत्सा ात व आनिंदात साजरी करतात. गीता ी भगविंताने स्वतः गाहयली आ े , े च याचे प्रमुख
वैहशष्ट्ट्ये आ े . गीता े वैहिक ग्रिंथ आ े . गीता ी मानव धमाा साठी आ े , त्यावर आधारीत
मानव आपले आदशा असे आयुष्य जगू शकतो. मानवाचे जीवन चररताथा कसे असावे ?
याबाबत मोलाचे मागादशान यात सािं हगतले आ े . "योगक्षेमिं व ाम्य म"ची सिंकल्पना यात हदसून
येते. अ िं ब्रम्हास्वी ची जाणीव सुद्धा हमळते. ल ान थोरािं पासून वृद्धािं पयंत ,साधू सिंन्यासापासून
सिंत म ात्म्यापयंत च्या सवाच लोकािं ना मागा यातून हमळतो. ीच गीता लोकािं ना स ज समजावी
म्हणून सिंत ज्ञानेिरानी मराठी मायबोलीतून 'ज्ञानेिरी'हल ली. गीता ी प्रत्येकासाठी पथदशी
आ े . मानवाला लाभलेले जीवन खुप अनमोल आ े म्हणून जीवनात रडण्यापेक्षा सण्याला
जास्त म त्व द्यावे. सिंकटाला हभवून पळण्यापेक्षा त्यास तोिंड दे ण्याची सशक्ती या गीतेतून
हमळते.
एखाद्या कामात यश हमळाले ना ी की व्यक्ती हनराश ोतो. परिं तु हनराश न ोता अहधक
शत्मक्तने प्रयत्न केल्यास त्यात नक्कीच यश हमळते. हनराशेच्या अिंधारात भटकणाऱ्या मानवाच्या
जीवनात गीता प्रकाश पसरवते. अपयश ी यशाची पह ली पायरी आ े , याची हशकवण सुद्धा
गीता दे ते. हनरुत्सा ी माणसाला उत्सा हमळवून दे ते. मानवाला स्वतः वरील श्रद्धा नष्ट ोऊ

दे त ना ी. वारिं वार स्वतः चा आिहविास जागृत करीत रा ते. त्यामुळे मानव जीवनात हवफल
ोत ना ी व अपयशातुन यश हमळहवण्याचा प्रयत्न करतो. समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला गीता
जीवन जगण्याचा आदशा मागा सािं गते. त्या मागाावरुन गेलेला व्यक्ती आजपयंत असफल झाला
ना ी.
गीतेत एकूण 18 अध्याय असून 700 श्लोक आ े त. प्रत्येक अध्यायाला एक हवहशष्ट असे
नाव आ े जसे की बाराव्या अध्यायाला भक्तीयोग असे नाव आ े ज्यात भक्ती चे वणान केलेले
आ े.
मानवाचे जीवन बालपण, तारुण्य व वाधाक्य या तीन अवस्थेतून जातो तेव्हा तो का ी
म त्त्वाचे गुण स्वीकारूनच दु सऱ्या अवस्थेत प्रवेश करतो. बालपणात बालक असून बाहलश
ना ी, तरुण बनेल परिं तु उत्शश्रृिंखल ना ी, वृद्ध ोईन परिं तु हनराश ना ी ी जीवनाची हत्रसूत्री
गीतेतून हमळते . जीवनात प्रत्येक मनुष्य मृत्यूला घाबरतो. मरण कोणालाच नको वाटते. परिं तु
जन्म घेणारा प्रत्येक जीव मरतोच, याची जाणीव गीता लोकािं ना करून दे ते त्यामुळे माणूस
सत- सत मृत्यूचे स्वागत करतो. भगवे कपडे अिंगावर टाकले की कोणी सिंन्यासी ोत नसतो
त्यासाठी मनावर भगवे कपडे टाकण्याची गरज आ े . खरा सिंन्यासी बनण्यासाठी त्याग,
बहलदान आहण समपाणाची भावना गीतेतून सािं गण्यात आली. तरी ी का ी साधू, सिंन्यासी
ढोिंगीपणा करून समस्त समाजाला दु ःख पो ोचहवतात . त्यास्तव एका सिंताने म्हटले की ''
काय भुललाहस वरहलया रिं गा .'' नुसते बाह्यरूप पाहून कोणाचे हशष्य न ोता प्रथम त्याचे सवा
ज्ञान जाणून घ्यावे आहण त्यानिंतर योग्य हदशा ठरवावी. जसे आपले कमा असतील तसेच
आपणाला फळ मला रा तील. करावे तसे भरावे या म्हणीप्रमाणे. तिंबाखुचे बी लावून
कापसाच्या हपकाची अपेक्षा ठे वताच येत ना ी असे गीता सािं गते .
त्मस्त्रयािं च्या बाबतीत गीता सािं गते ,''कीती श्रावाा क नारीच , " स्मृहतमेधाा , धृती : क्षमा : "
अथाा त लज्जा ा स्त्रीचा खरा दाहगना आ े व मयाा देतच हतचे सौदया साठवलेले आ े . स्त्रीची

वाणी प्रेमळ, पावन आहण प्रेरक असली पाह जे. स्त्री ी म ान काया करायला जन्मलेली आ े
याची हतला स्मृती असायला पाह जे आजच्या काळात ी वरील ओळ तिंतोतिंत जुळत ना ी का
?
हवद्याथी कसा असावा ? या बाबतीत गीता सािं गते " तहद्वध्दी प्रहणपातेन परीप्रश्नेन स्रेचया
: अथाा त हवद्याथी म्हणजे ज्ञान घेणारा, ज्ञान प्राप्त करणारा. जर त्याला हवद्या हमळवायची असेल
तर त्याच्याकडे प्रहणपात म्हणजे नम्रता, परीप्रश्न म्हणजे हजज्ञासा आहण सेवा या तीन बाबी
त्यािं च्या जवळ असाव्याच लागतात. नम्रतेहशवाय ज्ञान हमळतच ना ी. जर हमळालेच तर हटकत
ना ी हटकलेच तर शोभत ना ी. म्हणूनच म्हटले आ े . "हवद्या हवनयेन शोभते ." आजचा
हवद्याथी असा आ े का ? आजन्म हवद्याथी रा ायचे असेल तर वरील तीन बाबी आपणच
असावेच लागतात .
गुरुच्या बाबतीत सािं गताना गीता म्हणते की, "उपदे क्ष्यत्मि ते ज्ञान ज्ञाहननस्तविं दहशान"
अथाा त ज्ञानाचा उपदे श करणारा मनुष्य ज्ञानी आहण तत्वदशी असला पाह जे. गुरु ा हवचाराने
हवद्वान आहण आचाराने सज्जन असला पाह जे. साधी रा णी पण उच्च हवचारसरणी असलेल्या
गुरुला समाजात मानाचे स्थान हमळवावे लागत ना ी तर ते आपोआपच प्राप्त ोते. गुरुनी
आपल्या ज्ञानाचा उपयोग समाजकल्याणासाठी करावा. सिंतानी म्हिं टल्याप्रमाणे "जे जे
आपणाहस ठावे, ते ते इतरािं शी सािं गावे, श ाणे करुन सोडावे सकळजन". या उत्मक्तप्रमाणे
गुरुनी आपल्या जवळ असलेले ज्ञान समाजात दे ऊन जनकल्याण करावे. ज्याप्रमाणे साठवून
ठे वलेल्या पाण्याचे रूपािं तर डबक्यात ोते,तर वा त्या पाण्याचे रूपािं तर ओढा, नाला, ओ ोळ,
नदी आहण शेवटी सागरात जाऊन हमसळते, तेंव्हा त्या पाण्याचे अथािं ग स्वरुप बघण्यास
हमळते, ज्ञानाचे सुद्धा असेच आ े . जेवढे ज्ञान दे त राहू तेवढे च ज्ञान उत्तरोत्तर समृद्ध ोत रा ते.
लोकािं च्या श्रद्धा व हविास यािं ना तडा बसेल असे का ी गुरुनी करू नये असा सिंदेश यातून
हमळतो.

पररश्रमाहशवाय कोणतीच वस्तू प्राप्त ोत ना ी. हवना मे नत फळाची अपेक्षा
करणे म्हणजे मूखापणा, सिंत रामदास स्वामी यािं नी म्हटल्याप्रमाणे "आधी कष्ट मग फळ,
कष्टाहवना सवा हनष्फळ." कमा करीत असताना फळाची अहजबात आशा न ठे वता अहवरत
काम करत राह ल्यास केलेल्या कायाा चे चािं गलेच फळ हमळतील. नुसते द ावीच्या वर्ाा त
कठोर अभ्यास केल्याने यश हमळत ना ी वा राज्यातून पह ला वा दू सरा निंबर हमळावा अशी
आशा ठे ऊन अभ्यास केल्यास आहण हमळाला ना ी तर हनराशा येते, म्हणून कसली ी आशा
न ठे वता अहवरत मन लावून अभ्यास केले तर त्याचे चािं गलेच पररणाम बघायला हमळतात. असे
अनेक मौहलक सिंदेश या गीतेतून हमळतात.त्यास्तव आज गीता जयिंतीच्या हदवशी यातील का ी
मौहलक गोष्टी लक्षात घेऊन तसा वागण्याचा प्रयत्न केल्यास आपले जीवन सुखी, समृध्दी व
आनिंदी हनहितच ोईल, यात सिंदे ना ी

17) 14 जानेवारी – मकरसिंक्रािं त

गोड गोड बोलण्याचा सण

नहवन वर्ाा तील पह ला सण म्हणजे सिंक्रािंत. मकरसिंक्रािं त म्हणजे सूया धनू राशीतून मकर
राशीत प्रवेश करतो तो हदवस. सूया या हदवशी दहक्षणायनातुन उत्तरायनात मागाक्रमण करतो.
या हदवसापासून सूयाा चे उत्तरायण सुरू ोते. पृथ्वी वरुन पाह ले असता, सुयाा च्या उगहवण्याची
जागा हदवसेंहदवस उत्तरे कडे सरकते. याच हदवसापासून ह वाळा ळू ळू सिंपू लागतो आहण
उन्हाळ्याची सुरूवात ोते. याच हदवशी पृथ्वीचा उत्तर गोलाधाा त प्रवेश ोतो.
इिं ग्रजी मह न्यानुसार मकरसिंक्रािं त

ा हदवस १४ जानेवारी रोजीच येतो. परिं तु दर ७०

वर्ां नी ी तारीख एका हदवसानी पुढे सरकते. यावर्ी 15 जानेवारीला ा सण साजरा करण्यात

येत आ े . म ाराष्टरात ा सण तीन हदवसात साजरी करण्याची पध्दत आ े . सिंक्रािं तीच्या पूवी
भोगी आहण सिंक्रािं तीनिंतर दु सऱ्या हदवशी हकिंक्रािंती म्हणजे कर सण साजरा केला जातो. सिंक्रािं ती
सणाच्या हदवशी प्रत्येकजण आपल्या नातलग आहण आपल्या जवळच्या व्यक्तीला हतळगुळ
दे तात आहण 'हतळगुळ घ्या आहण गोड गोड बोला' असे सािं गून स्ने , प्रेमात वाढ ोण्याहवर्यी
शुभकामना हदली जाते. थिंडीच्या हदवसात उष्ण अशा तीळ आहण गुळाचे सेवन करणे
आरोग्याला ह तकारक मानले जाते. जीवनामध्ये ने मीच आपणाला ा सिंदेश उपयोगात येऊ
शकतो. जगात बिंधुता हनमाा ण करायची असेल तर सवां शी गोड बोलणे आवश्यक आ े . गोड
बोलणे म्हणजे समोरच्या व्यक्तीला आपल्या बोलण्याने त्रास ोणार ना ी असे बोलणे ोय.
बहुतािं श वेळा मोठ्या भािं डणाचे मूळ जर शोधले तर ते बोलण्यावरुन घडल्याचे लक्षात येते.
त्यामुळे असे म्हटले जाते की, बोलून हवचार करण्यापेक्षा हवचार करून बोलणे केव्हा ी चािं गले.
सतत आपले बोलणे चालू ठे वण्यापेक्षा फार कमी बोलल्यास त्याचा फायदा आपणास नक्की
ोतो. ' उचलली जीभ लावली टाळ्याला ' या म्हणीनुसार जर आपण बोलत असू, तर आपल्या
बोलण्याला का ीच हकिंमत उरणार ना ी. त्यास्तव आपले म त्त्व कमी

ोण्याची शक्यता

नाकारता येत ना ी. असे एक ी घर शोधून ी सापडणार ना ी, ज्यािं च्या शेजारी-शेजारी भािं डण
ोत ना ी. परिं तु आपण आजच्या हदवसाचे तत्व वर्ाभर अवलिंहबले तर शेजाऱ्यािं सोबत नक्कीच
भािं डणे ोणार ना ीत. सिंकट काळात हकिंवा अडीअडचणीत आपणाला आधार कोण दे तो ?
तर तो असतो शेजार. घराला कुलूप लावून जायचे असेल तर आपण कुलुपाची चावी कुठे
ठे वणार ? दु पारच्या सुट्टीत घरी येणाऱ्या मुलािं ची व्यवस्था कोठे

ोते ? घरी वडील नसते वेळी

घरात का ी अपघात घडले तर कोणाला बोलवणार ? अथाा तच या सवा प्रश्नािं ची उत्तरे
शेजाऱ्यािं च्या घरी जाऊन थािं बतात. म्हणून हवशेर् करून शेजाऱ्यािं पाजाऱ्यािं ना ने मीच गोड
बोलणे फायद्याचे ठरते. म्हणूनच सिंतािं नी म्हटले आ े शेजाऱ्यावर प्रेम करा.
आपला दे श ा कृर्ीप्रधान दे श आ े . त्यामुळे प्रत्येक सणाचा कुठे ना कुठे शेतीशी सिंबिंध
येतो. जानेवारीच्या हदवसािं मध्ये शेतातून उत्पन्न येण्यास प्रारिं भ झालेले असते. शेतातून आलेल्या

धान्याचे वाण त्मस्त्रया एकमेकािं ना दे तात. हववाह त त्मस्त्रया या हदवशी ळदी-कुिंकू कायाक्रम
करतात. रभरे , उस, बोरे गव्हाची ओिंबी, तीळ अशा गोष्टी सुगडात भरून त्या दे वाला अपाण
करतात तसेच सुवाहसनीची ओटी ी भरतात. सध्या नवीन युगातील त्मस्त्रया वाण म्हणून जे
का ी प्लॉत्मिकच्या वस्तू दे त आ े त ते दे ण्यापूवी एक वेळ जरूर हवचार करावा.
भारतातल्या हवहवध प्रदे शात वेगवेगळ्या पद्धती आहण वेगवेगळ्या नावाने ा सण साजरा
केला जातो. जसे की उतर भारतातील ह माचल प्रदे श आहण पिंजाब मध्ये लो री या नावाने ा
सण साजरा केला जातो. पूवा भारतातील आसाम राज्यात भोगाली हबहू असे म्हटले जाते. पहिम
भारतातील गुजरात व राजस्थान मध्ये ा सण उत्तरायण म्हणजे पतिंग उडहवण्याचा सण म्हणून
ओळखला जातो. आबालापासून वृध्दापयंत सवाच जण खुप मोठ्या प्रमाणावर पतिंग उडवून
धमाल करतात. भारताच्या दहक्षण भागातील ताहमळनाडू राज्यात ा सण पोिंगल या नावाने
खुप प्रहसध्द आ े . भारतातल्या इतरत्र भागात सिंक्रािं ती या नावानेच ा सण प्रहसध्द आ े .
मकरसिंक्रािं ती सणाच्या हनहमत्ताने भारतात अनेक हठकाणी यात्रा आयोहजत केले जातात.
प्रामुख्याने प्रत्येक बारा वर्ां नी आयोहजत करण्यात येणारी कुिंभमेळा यात्रा, ज्याची बरे च जण
प्रहतक्षा करतात. याहशवाय कोलकाता श राजवळ जेथे गिंगा नदी बिंगालच्या उपसागरास
हमळते तेथे गिंगासागर यात्रा आयोहजत केली जाते. भारतातल्या हवहवध भागातील आहण
प्रदे शातील लोक याहदवशी एकत्र येतात. भारतातील

ी सवाात मोठी यात्रा समजली जाते.

केरळ राज्याच्या शबरीमाला ज्याहठकाणी सध्या मिंहदरात स्त्री प्रवेश करण्यावरून वाद ोत
आ े , येथे मकरज्योतीचे दशान घेण्यास या हदवशी अनेक भाहवकािं ची गदी ोते. मकरसिंक्रािं त
ा सण जरी एक असेल परिं तु भारतात वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळ्या पध्दतीने सण साजरी
करतात. त्याचा एकमेव उद्दे श्य म्हणजे एकमेकािंना प्रेम दे णे आहण घेणे असे आ े . तेंव्हा चला
तर मग पुढच्या मकरसिंक्रािं तीपयंत काळजी घेऊ स्वतःची आहण ो शेजाऱ्यािं ची सुध्दा.

18) पळस आहण ोळी

हवहवध रिं गात रिं गुनी ोळी
ोळीची चाहूल म्हणजे आजूबाजूच्या पररसरात फुललेला पळस. पळसाची फुले
आपल्या हवहशष्ट रिं गामु ळे सवाा ना आकहर्ात करत असतात. मराठी वर्ाा तील शेवटच्या फाल्गुन
मह न्याला सुरुवात झाली की शेतात आहण जिंगलात पळसाच्या झाडाला अनेक फुले हदसू
लागतात. असे म्हटले जाते की पूवीच्या काळातील माणसे ी पळसाची फुले एकत्र करून
त्याचा रिं ग तयार करीत असत आहण

ोळीच्या दु सऱ्या हदवशी एकमेकािं वर

ा रिं ग टाकून

धुलीविंदनाचा सण साजरा करीत. परिं तु काळ बदलत गेला तसा लोकािं च्या सण साजरा
करण्याच्या पद्धती दे खील बदलत गेल्या. आज या पळसाच्या फुलािं कडे लोकािं चे फक्त लक्ष
जात आ े मात्र त्याचा रिं ग म्हणून कोणी वापर करत ना ीत. बाजारात उपलब्ध असलेल्या
हवहवध रिं गाचा वापर आज केल्या जात आ े, ज्यामुळे अनेकािं ना त्वचारोग

ोण्याचा धोका

दे खील सिंभवत असतो. का ी म ाभाग मिंडळी वोहनाश कलर ी वापरतात. ज्यामुळे खूप त्रास
ोतो. हमत्रा-हमत्रात

ा खेळ खेळताना कोण कशाचा वापर करे ल

े सािं गता येत ना ी.

एकमेकािंवर अिंडे फोडण्याचे प्रकार दे खील का ी हठकाणी ोतात. अिंड्याच्या उग्र वासामुळे
रिं गाचा खेळ बेरिंग ोऊ शकतो. म्हणून सवा बाबी लक्षात घेऊन नैसहगाक रिं गाचा वापर करून
रिं गपिंचमीचा सण साजरा केल्यास ते सवाा साठी सोईस्कर ोईल.
सायिंकाळच्या कातरवेळी शेतात करूया मुक्त हव ार
रखरखत्या वातावरणात पाहू पळस फुलािं चा ब ार
*झजरी दादा, झजरी दादा*

फाल्गुन म ीना सुरु झाला की आमच्या बच्चे किंपनीला खुप आनिंद व्हायचा कारण सवाा त
आवडणारा आमचा

ोळीचा सण जवळ आलेला असायचा.

ोळीच्या पिंधरा हदवासपूवीच

आम्हाला वेध लागायाचे. तीन चार हमत्र हमळू न एक गट केल्या जायचे. सुताराजवळ जाऊन
दोन छान लाकडे तासुन घ्यायचे, ज्यास आज हटपरी म्हणतात े कळले. ते दोन लाकडे
एकमेकावर आपटू न प्रत्येकाच्या घरा समोर जाऊन *झजरी दादा, झजरी दादा* े गीत म्हणून
खािं द्यावर असलेल्या झोळीमध्ये घरातील माई, ताई, अक्का वाटीभर ज्वारी टाकायचे. े हदवस
म्हणजे प्रत्येकािं च्या घरी शेतातून ज्वारी आलेली असायची त्यामुळे ज्वारी दे ताना कोणी कुरकुर
करायचे ना ी. जर कोणी दान हदले ना ी तर त्यािं च्या नावाने बोिंबा मारुन पुढे जायचो. असे
आम्ही रोज पिंधरा हदवसात पूणा गाव हपिंजुन काढायचो. जवळपास एक-दीड पायली ज्वारी
जमा व्हायची. ते सवा ज्वारी दु कानात हवकून हमळालेल्या पैश्यात खोबऱ्याचे व साखरचे ार
प्रत्येकाला एक-एक हमळे ल असे घ्यायचो आहण उरलेल्या पैश्यात रिं ग घेत असू. ोळीच्या
सायिंकाळी आम्ही सवा हमत्र मारोतीच्या पाराजवळ जेथे ोळी तयार केलेली असायची तेथे
जमा व्हायचो. वेगवेगळ्या नावाने मग बोिंबा मारायचो. गावातील मानकरी वाजत गाजत येऊन
ोळी पेटवायचा. आम्ही ोळीतील जाळ घरी नेऊन छोटी ोळी करायचे आहण त्यात खोबरा
व रभरा भाजून खायचो. मग रात्री जेवताना पूरणपोळी आहण कढीची मजा का ी औरच
असायची. दु सऱ्या हदवशी सकाळ ोण्याची वाटच पा त असू. सकाळपासून मग हमत्रामध्ये
रिं ग खेळण्याची मजा यायची. कोणी कोणास ओळखू येणार ना ी एवढा रिं ग लावले जायचे.
दु पारपयंत रिं ग खेळून झाल्यावर स्नान करून मग घरातच बसायचो. आज परत ते सवा हदवस
आठवू लागले. ते हमत्र परत हदसू लागले. परत एकदा छोटे व्हावे आहण खुप मजा करावे असे
वाटते.

19) धुहलविंदन

ोळीच्या दु सऱ्या हदवशी धुहलविंदनाचा सण साजरा केला जातो. याला' धुळवड' असे ी
म्हणतात. एकमेकािं ना गुलाल लावून रिं गािं ची उधळण करणे, सवां नी एकत्र येणे, बिंधूभाव आहण
एकतेचे प्रतीक म्हणून याकडे पह ले जाते. या हदवशी लोक आपसातील भेदभाव, भािं डण,
गररबी-श्रीमिंती हवसरून एकत्र येतात. ोळीचे मानहसकदृष्ट्ट्या दे खील म त्त्व आ े . लोकािं च्या
मनात बऱ्याच प्रकारचे मनोहवकार लपलेले असतात. ते समाजात भीतीने हकिंवा शालीनतेमुळे
प्रकट ोऊ शकत ना ीत. ोळीच्या दु सऱ्या हदवशी ते सगळे बा े र काढण्याची सिंधी असते.
ोळीच्या हदवशी हशव्या दे णे ा सुद्धा त्याचाच एक भाग आ े . मनातील राग, द्वे र् इत्यादी
भावनाना मोकळी वाट करून दे ण्यासाठी ा सण अत्याहधक म त्वाचा आ े . एकीकडे मुले
रिं गात न्हाऊन हनघतात तर याच हदवशी कुमाररका मुली प्रत्येकाच्या घरी जाऊन ओवाळणी
करतात आहण त्यािं च्याकडून भेट म्हणून धान्य हकिंवा पैसे घेतात. घरात काम करणारे जे का ी
कामगार मिंडळी असतात ते दे खील खुशाली मागतात आहण घरधनी त्यािं ना खुशाली दे ऊन
खुश करतात. श रापेक्षा ग्रामीण भागात ा सण मोठ्या आनिंदात साजरा केला जातो.
दरवेळी सण येतात हन जातात
एकमेकािंत प्रेम हनमाा ण करतात
सणाचे म त्व समजून घेतले तर
प्रत्येक सण सदा आनिंदच दे तात.
आपली आठवण अशीच येत रा ो, हमत्रािं नो आपणा सवाा ना ोळी आहण धूहलविंदनच्या
रिं गहबरिं गी शुभेच्छा.

नागोराव सा. येवतीकर
स्तिंभलेखक तथा हवर्य हशक्षक
हजल्हा पररर्द प्राथहमक कन्या शाळा धमाा बाद
ता. धमाा बाद हज. नािं देड
9423625769

ई साच तय प्रचतष्ठानििं े बाराििं िर्षां.
नासा येितीकर यािंििं े स ाििं पुस्तक.
नासा येितीकर

े नािंदेडच्या ग्रामीण िगातील चिक्षक. चिद्यार्थयाांप्रती

चिकिण्यािी ि चिकासािी प्रििंड तळमळ, देिाबद्दल अतोनात प्रेम आचण उपजत
प्रचतिा यािंिे फ़ळ म् णजे तयािंिे लेखन. ते समाज बदलण्याच्या च रीरीने ले ीतात.
एक जोमदार ऊजाभ तयािंच्या लेखनात असते. पण अिा लेखकािंना योग्य प्रकािक चमळणिं
कठीण जातिं. एकतर ग्रामीण म ाराष्ट्रात प्रकािक कमीि. तयात लेखक प्रचसद्ध
नसल्यामुळे तयािंिी पुस्तकिं चिकली जात ना ीत. तयामुळे प्रकािक तयािंिी पुस्तकिं छापत
ना ीत. कधीकधी तर न िािताि परत करतात. आचण प्रकािन झालेि ना ी तर े
निीन लेखक प्रचसद्ध ोणार कसे? या दुष्टिक्रात अनेक प्रचतिा गिाभति मारल्या
जातात. अगदी “मृतयुिंजय”कार चििाजी साििंतािंििं पुस्तक तीन िर्षां कोणी प्रकािक
िािून ी प ात नव् ता. अिा तरूण लेखकािंना बळ देण्यासाठी आपण सिभ िािक
आचण ई साच तयिी सिंपण
ू भ टीम आता कटीबद्ध आ ोत. असे अनेक तरूण लेखक खूप
छान चल ीत आ त
े . मोठ्या लेखकािंच्या तोडीस तोड. पण तयािंना योग्य प्लॅटफ़ॉमभ
चमळत ना ी. तयािंिी पुस्तकिं प्रकाचित करायला प्रकािक धजाित ना ीत. प्रचसद्ध
नसल्यामुळे तयािंच्या पुस्तकािंिी चिक्रीबद्दल प्रकािक साििंक असतात. आचण जर या
लेखकािंिी पुस्तके िािकािंसमोर आलीि ना ीत तर लोकािंना तयािंिे नािंि कळणार कसे?
या दुष्टिक्रात सापडू न अनेक नितरूण लेखकािंच्या चपढ्या बरबाद झाल्या. पण
आता असे ोणार ना ी. इिं टरनेटच्या स ाय्याने निलेखकािंना िािकािंच्या नजरे पयांत
पो ोििण्यािे काम आता अनेक सिंस्था करत आ त
े . ई साच तय प्रचतष्ठान ी तयातील
एक. सुमारे ५ लाखािंहून अचधक िािकािंपयांत या निीन लेखकािंना नेण्यािे काम ी
सिंस्था करते. पूणभ चिनामूल्य. लेखकािंना ी कोणता ी खिभ ना ी. आचण आज ना उद्या
लेखकािंना िरघोस मानधन चमळिून देण्यासाठी ई साच तय प्रचतष्ठानिे प्रयत्न िालू
आ त
े .

निीन लेखक यायला िेत. िक्कमपणे उिे र ायला िेत. तयािंना तयािंच्या तयािंच्या दजाभनुसार
मानमरातब चमळािा. मानधन चमळािे. परदेिातील आचण दूरच्या खेड्यापाड्यािंिरील
नििािकािंना दजेदार साच तय चमळािे. िािकािंनी तयािंना मनात स्थान द्यािे. तयािंच्या सादेला
प्रचतसाद द्यािी.
अनेक निनिीन ताकदिान लेखक ई साच तयाकडे िळत आ त
े . तयािंना तयािंच्या कसानुसार
प्रचतसाद ी चमळतो. कु णाला िरघोस तर का ींच्या िाट्याला टीका ी येते. या टीके ला
positively घॆऊन े लेखक आपला कस िाढित नेतात.
िुिम पाटील, प्रफ़ु ल िेजि, िाग्यश्री पाटील, कोमल मानकर, सुरज गाताडे, अनूप
साळगािकर, बाळासा ब
े हििंपी, ििंदन चििारे , सौरि िागळे , यिराज पारखी, ििंद्रिॆखर साििंत,
सिंयम बागायतकर, ओंकार झािंज,े पिंकज घारे, चिनायक पोतदार, ििंद्रकािंत हििंदे, िारुलता
चिसपुते, कार्तभक जारे, गणेि सानप, मनोज िापके , म ि
े जाधि, मनोज चगरसे, मृदल
ु ा पाटील,
चनलेि देसाई, सन ा पठाण, सिंजय बनसोडे, सिंजय येरणे, ििंतनू पाठक, श्रेचणक सरडे, िुिम
रोकडे, सुधाकर तळिडेकर, ददप्ती काबाडे, िूपि
े कुिं िार, सोनाली सामिंत, के तकी ि ा, चिचनता
देिपािंड,े सौरि िागळे , प्रीती साििंत दळिी असे अनेक तरूण लेखक साततयपूणभ लेखन करत
आ त
े . ई साच तयकडे ौिी लेखकािंिी कमी कधीि नव् ती. आता ौसेच्या िरच्या पायरीिरिे,
लेखनाकडे गिंिीरपणे प ाणारे आचण आपल्या लेखनाला पैलू पाडण्याकडे लक्ष देणारे ,
आतमचिश्वासाने िारलेले तरूण लेखक येत आ त
े . ी निीन लेखकािंिी फ़ळी मराठी िार्षेला
निीन प्रकािमान जगात स्थान चमळिून देतील. तयािंच्या साच तयाच्या प्रकािाला उजाळा चमळो.
िािकािंना आनिंद चमळो. मराठीिी िरिराट ोिो. जगातील सिोतकृ ष्ट साच चतयक प्रसिणारी
िार्षा म् णून मराठीिी ओळख जगाला ोिो.
या सिाभत ई साच तयािा ी खारीिा िाटा असेल ा आनिंद. आचण या यिात ई लेखकािंिा
हसिं ािा िाटा असेल यािा अचिमान.

बस्स. अजून काय पाच जे?

