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माझा मधसंुचय 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत. 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : सांकलकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटल ेते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटल ेते कळिा. 

१ वमवनट : आपल ेवमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल ि ई सावहत्यबद्दल साांगा. 

  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळण ेबांद होऊ शकते. 

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद. 

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद. 

 

 
दाद म्हणजे स्ततुीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत 

असाि.े ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे 

आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा+, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात 

रहािा.  
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माझा मधुसंचय 

 

 

 

शुभांगी पासेबंद 

 

 

 

 

 

 

 

ई साहित्य प्रहिष्ठान 
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माझा मधुसचंय 

लेखिका : शुभांगी पासेबंद 

Address :  202,Anandi Bhuvan    Veer Savarkar Marg, opp Maharashtra 

Vidyalaya. Thane  (West) 400602.  

मो.नं. 9869004712, 02225345992 

मेल- scpaseband@gmail.com 

या पुस्िकािील लेखनाच ेसर्व िक्क लेहखकेकडे सुरहिि असनू पुस्िकाचे ककंर्ा त्यािील अंशाचे पुनमुवद्रण र्ा नाट्य, 

हचत्रपट ककंर्ा इिर रुपांिर करण्यासाठी लेहखकेची लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आि.े िसे न केल्यास कायदेशीर 

कारर्ाई िोऊ शकि.े  

This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection in India is available 
for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act 
1957 provides for registration of such works. Although an author’s copyright in a work is 
recognised even without registration. Infringement of copyright entitles the owner to 
remedies of injunction, damages and accounts. 

ई प्रकाशक : ई साहित्य प्रहिष्ठान 

www. esahity. com 

esahity@gmail. com  

ई प्रकाशन : २९ मे २०२० 

 

©esahity Pratishthan®2020 

• हर्नामूल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण ि ेफ़ॉरर्डव करू शकिा.  

ि ेई पुस्िक रे्बसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककंर्ा र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी र्ापर करण्यापुर्ी ई-साहित्य प्रहिष्ठानची लेखी 

परर्ानगी घेण ेआर्श्यक आि.े 
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Shubhangi Chandrashekhar Paseband,  

M.Sc. B.Ed. Certificate course in Journalism 

  Diploma in performing Arts 

3.about 350 columns published on loksatta, 

dainik aikya(satara), prahaar, pudhari, 

gramodhhar(satara), Gavkari(Nasik) 

5. Retired as Branch Manager from a 

Nationalized bank in 2012. I am Writing stories 

and articles in various magazines, with a social 

message. Perform programmes  

Mulihi Janmala Yeu Dya …Marathi,  Kya Itni Buri Hoon Mai Maa  Hindi  (both with 

message to stop female foeticide) 

 Manachi Mashagat  (about mental health)  Pasaydaan (telling students about fraternity) 

8. Other appreciations and prizes 

  TMC Samaj Sevika Puraskar 2008 

  Maharashtra Deep Puraskar   2008 

  Maharashtra deep puraskar    2009 

  Samata sahitya academy, Savitribai Fule puraskar  2008 

9.Mumbai Marathi Granth Sangrahalaya, Kavi Prafull Datta Kushal Sampadak prize 2016 

10 D K Sandu, best book award 2016,Thane Municipal Corporation,Thane Gaurav 

puraskar 2016 

10 first novel Mayurmasa was published in navodit anudaan yojna of Maharashtra rajya 

Sahitya Sanskriti mandal 2012 

10 Blog. Writing in a different creative way 

12 Till 23. 5. 2020, 26 books published (List Enclosed) 
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शभुागंी पासबेदं यांची ई साखित्यवरील इतर पुस्तके 
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शभुागंी पासबेदं याचं्या ई साखित्यवरील पसु्तकाचं्या ललकं्स 

 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/rahu_de_gharate_shubhangi_paseband.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kasturipakshee_shubhangi_paseband.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/deepjyoti_shubhangi_paseband.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/krushnakusumanjali_shubhangi_paseband.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ranfulaanche_thave_shubhangi_paseband.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/amrakusumanjali_shubhangi_paseband.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/tmgga_shubhangi_paseband.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/prajaktachi_phule_shubhangi_paseband.pdf 

 

 

शुभांगी पासेबंद यांचे अन्य प्रकाखशत साखित्य 

१. मयूरमासा कादंबरी- २०१२ – िार्ड कॉपी 

मिाराष्ट्र राज्य साखित्य संस्कृती मंर्ळ मंुबई,तरे्फ (नवोददत अनुदान योजने अंतगडत, िार्ड कॉपी) 

२. नात ेशबदांचे –लखलत- २०१४-  पुणे-िार्ड कॉपी 

३. मुलीिी जन्माला येऊ द्या- लखलत -२०१५-  द कृ सांरू् पुरस्कार बखिस पात्र -पुणे-िार्ड कॉपी 

४. रंगकेशरी - कादंबरी- इ-बुक- २०१५- बुकगंगा र्ॉट कॉम 

५. खबखलव्ि इट ऑर नॉट- कथासंग्रि - इ-बुक -२०१६- बुकगंगा र्ॉट कॉम, खवनामूल्य 

६. कस्तुरी पिी- इ बुक- कादंबरी- इ साखित्य- २०१६  खवनामूल्य 

७. एक ददवा लावूया - स्तंभ संग्रि- २०१६-     बकुगंगा र्ॉट कॉम 

८. जाईन मी खवचारीत रानरु्फला- स्तंभ संग्रि- २०१६     बुकगंगा र्ॉट कॉम 

९. राहू दे घरटे- इ कादंबरी- २०१६   खवनामूल्य www.esahity.com 

१०. तुझेच गीत गात आि-े  इ साखित्य – कादंबरी- २०१६    खवनामूल्य 

११. कृष्णकुसुमांजली-२०१६-स्तंभ संग्रि इ साखित्य-  खवनामूल्य 



8 

 

१२. आम्रकुसुमांजली -२०१६- स्तंभ संग्रि- इ साखित्य- खवनामूल्य 

१३. why did I fall in love? novel, Amazon .com, Createspace,ई बुक.२०१२ 

१४.  मधुर दंश कथासंग्रि -  नवल प्रकाशन २०१६  पुणे 

१५. बेलाची पाने-स्तंभ संग्रि- ई बुक-बुकगंगा र्ॉट कॉम-२०१७ एखप्रल 

१६. रानरु्फलांचे थव ेस्तंभ सगं्रि -ई-साखित्य-२०१७ एखप्रल 

१७. केशर बाग-खवचिण प्रकाशन- स्तंभ संग्रि- जुलै २०१७ खशरपुर- आगामी 

१८. दीपज्योखत नमोस्ततुे-स्तंभसंग्रि-ई बुक-२०१७  

१९. कुठे शोखधशी रामेश्वर अन् कुठे, ि ेपुस्तक २०१७ 

२०. कशाला उद्याखच बात -कथासंग्रि=पुणे-२०१८ िार्ड कॉपी 

२१. Unholy water .novel-bookganga.com2019 

२२. त ूऐकतो आिसे ना! कखवतासंग्रि, बुकगंगा र्ॉट कॉम २०१९ 

२३.  पाररजातकाची रु्फले ई साखित्य प्रखतष्ठान २०१९ 

२४. नित्रबन-२०१९-प्रसाद प्रकाशन-िार्ड कॉपी 

२५. स्वरसावल्या-अनघा प्रकाशन- २०१९- िार्ड कॉपी 

२६. त्या खतथे पखलकरे्, नवल प्रकाशन २०१९ िार्ड कॉपी 

२७. माझा मधुसंचय, ि ेई पुस्तक मे २०२० 

२८. पाचुची बासरी -आगामी कखवतासंग्रि  

२९. िी वाट दरू जाते. चेतक प्रकाशन- िार्ड कॉपी २०२० 

३०. पॅररसस्पशड,आगामी २०२० 

३१. परीकथतेील राजकुमारा. कादंबरी,२०२१ 

सवड पुस्तके ई बुक स्वरूपात उपलबध आिते. 

******************************* 
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प्रस्तावना 

 "माझा मधुसंचय" या शुभांगी पासेबंद लिखित कथासंग्रहाचे एकंदरीत दोन भाग 

पडतात. पलहल्या भागात िेखिकेने काही व्यक्ीचं्या, जवळच्या नातेवाईकांच्या आठवणी 

ताज्या केिेल्या आहेत. त्ांना ‘स्मरणलदवे’ हे लदिेिे नावच मोठे संुदर व चपिि बसिेिे आहे. 

दुसऱ्या भागात सं्तभ आहेत. शुभांगी ताई माझ्या िोककिा अॅकॅडमीच्या लवद्यालथिनी  आहेत. 

 हे पुस्तक वाचनीय आहे. अशीच प्रगती त्ांची, सतत होईि असा मिा लवश्वास आहे. 

डॅा गणेश चंदनलशवे 

िोककिा अॅकॅडमी 

मंुबई लवद्यापीठ 

५/५/२०२० 

*** 
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प्रस्तावना 

 'माझा मधुसंचय' या सं्तभ संग्रहाच्या दोन भागातीि पलहिा भाग स्मरणलदवे हा आहे. 

व्यखक्लचत्रणांत वेळी अवेळी िोकांच्या मदतीिा धावणारी, टाकीटुकीने संसार करणारी व 

आहे त्ात आनंद मानून जगणारी िेखिकेची आई लकंवा िोणचेवािी आजी, आजही आदशि 

वाटते. अतं्त प्रलतकूि पररखथथतीत लशक्षण घेणारे व आयुष्याच्या संध्याछायेत कृताथि जीवन 

जगणारे शेटे काका आहेत. जुन्या गाण्ांचा संग्रह करून रलसकांना तो ऐकवणारे सोनार काका 

आहेत. जुन्या नाण्ांचे प्रदशिन पण ते भरवतात. स्मरणलदवे मधे्य,स्व. खस्मता पाटीिपासूनच्या 

व्यखक्रेिा आहेत. मािती पासेबंद या सासूबाईंपयंत सवि व्यखक्मत्त्ांचा परामशि त्ांच्या 

वैलशष्ट्ांसह घेतिा आहे. त्ा नुसत्ा कोरडी िरमरीत मालहती देणाऱ्या व्यखक्रेिा, 

व्यखक्कथा न राहता िेखिकेने त्ांना आपल्या संुदर शैिीत घडविे आहे. कलवतेत यमक 

जुळवून त्ा व्यखक्रेिा सजवल्या आहेत. 

  झािा तर बाळ नाहीतर काळ! यासारिी वाके्य मनािा भावतात. मािती पासेबंद या 

व्यखक्रेिेत आई आलण मुिाचे भावलवश्व, समाज लवश्व अलतशय कोमिररत्ा, अिंकाररक 

भाषा वापरून हळुवारपणे उिगडिेिे आहे. 

  बुखिबळातीि राणी ही व्यखक्रेिा मिा प्रालतलनलधक वाटते. बऱ्याच लठकाणी बऱ्याच 

घरी हुशार बुखिमान खियांना असे लहणविे जाते. दाबून ठेविे जाते. ही ज्याची त्ाची िढाई 

आपिी आपणच, पास, नापास, सवि खियांना िढायची असते. 

सौ. ज्योती गोसावी-दुसंगे 

 कलशश पाकि  ठाणे, उपाध्यक्ष नीि पुष्प सालहत् मंडळ 

५/५/२०२० 

****   
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अलभप्राय 

 'माझा मधुसंचय' या पुस्तकाचा दुसरा भाग सं्तभांचा आहे. लवलवध प्रकारच्या सं्तभांतून, 

जसे, मूड िराब आहे, वडा पाव, रस्त्यावरचे िाणे यांमधे्य िेखिकेचे सूक्ष्म लनरीक्षण लदसून 

येते. मधमाशी, एलप्रि कूि यांमधे्य िेखिकेची पयािवरणवादी दृष्टी व पयािवरण संतुिनाची 

तळमळ आलण जीवन लवषयक दृलष्टकोन लदसून येतो. तुिा का पाहते रे? हा प्रश्न आता टीव्ही 

पाहताना घरोघरी िोकांना पडू िागिेिा आहे. बोअर पण तरीही सवयीचा पररणाम म्हणून 

लदवस रात्र टीव्ही अथवा मोबाइि बलघतिा जातो.पुस्तक वाचनीय आहे. 

डॉ.नारायण तांबे, ठाणे भूषण 

ओतुरभूषण 

अध्यक्ष,नीि पुष्प सालहत् मंडळ 

*** 

शुभेच्छा 

शुभांगी देवीनंा सत्तालवसाव्या पुस्तक प्रकाशनािा िूप शुभेच्छा. 

सौ. वासंती घाडगे. 

**** 
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मनोगत 

माझ्या पुस्तकातील विचार, सत्य कल्प कथन आहेत म्हणजे सत्य आवण कल्पनेचे 

वमश्रण आहेत. पूणण सत्य नाहीत. मी सं्तभ लेखन करण्याचे काम िीस िरे्ष करीत आहे. 

व्यक्ती चररत्र ही नजरेसमोर पावहलेली आवण काही आदर्ण आवण नीवतमूले्य 

डोळ्यासमोर ठेिून वलवहलेली आहेत. यातील बरेच सं्तभ दै. प्रहार, दै. 

ग्रामोध्दार,लोकसत्ता, मधे्य प्रकावर्त झाले आहेत. िाचकांना हे पुस्तक नक्की 

आिडेल. 

रु्भांगी पासेबंद 

9869004712 

*** 
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माझा मधुसंचय 

कथन संग्रह, व्यक्ती वचत्रण, सं्तभसंग्रह  
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माझा मधु-संचय अनुक्रमलणका : 

भाग१ स्मरणलदवे 

१ थँक यू आई 

२ िोणचेवािी आजीीः दुगाि आजी 

३ सुमतीआक्का आई हांडे देशमुि 

४ कृताथि जन्मीः कै. कृष्णराव शे्े काका 

५  समथि व्यक्ी: कै. डॉ. रलवन्द्र भाले्ड 

६  जुनी गाणी चिनी नाणी: सुधाकर सोनार मामा 

७  गोष्टी आलण गाणी:  वासंती घाडगे: बहीण 

८  मािती आजी िानलविकर: दुधावरची साय 

९  खस्मता पाटीि: आखिर क्यो?ं 

१० मंजु देशमुि- बहीण 

११  मंगि लनगडे: भाची 

१२  आशा देशमुि- भाची 

१३  प्रवीण महाजन, काकांचे जावई 

१४  मािती पासेबंद: सासूबाई 

१५  बुखददबळातीि राणी, मी? 

१६  संध्या भाले्ड- नणंद 

१७  मधुसंचय- मधु मंगेश कलणिक 

१८   देशमुिांचा वाडा 

****** 
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भाग २ सं्तभ 

१ गीतमािा (ररपोटि) 

२ कुणी सांगा (ररपोटि) 

सं्तभ 

१   संकटातीि लदवस 

२   ज्योलतष 

३   शेतकऱ्यांसाठी 

४   पसारा आवरत नाही 

५   पुस्तकी लकडा 

६   लनवडणूक 

७   पत्रास कारण की 

८   व्यक् व्हा (कुणीतरी हवे आहे) 

९   अनाम वीरा 

१०  जीवनाची आगगाडी 

११  आमराई 

१२  लबन बायकांचा िेळ 

१३  अष्टावधानी 

१४  ररकामे घरटे 

१५  एलशयालटक िायब्ररी, मंुबई 

१६  अनाम भीती वाटते 

१७  मोहाचे धागे 

१८  आमची मंुबई 

१९  अयोधे्यचा राजा 

२०  समुद्रसिा 

२१  मी परतिे, मैं ये सोचकर 
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२२  नांदा सौख्य भरे 

२३  स्वरसावल्या- परीक्षण 

२४  पोटभर जेवण 

२५  गाढव गेिे 

२६  सुिरूप परत या 

२७  लनरागस लनभिया 

२८  चंद्रमे जे अिांछन 

२९  एक बँूद चाँद/ चािते व्हा (घरकैदी?) 

३०  चैत्रचाहूि 

३१  उषं्ट माषं्ट िरकटं 

३२  दारु आलण दुरु 

३३  लदवाळी आिी 

३४  वेळापत्रक आिणी 

३५  लदवाळी फराळ 

३६  शुभ मुहूति 

३७  लवदूषक 

३८  घरी का येतात भेटायिा 

३९  एकटी आहे  

४०  हेच सत् आहे का? 

४१  नाही म्हणायिा लशका 

४२  कालिंदी 

४३  वरणभात 

४४  चहाच्या घोटाबरोबर 

४५  लवश्वमोलहनी 

४६  सानेन रेिवे से्टशन 
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४७  शब्ांच्या राज्यात 

४८  नवरात्री 

४९  भुरि लदशी उडून जा 

५०  लवसरिो 

५१  लवसरू नका 

५२  चांद्रयान 

५३  बालवसावी छत्री 

५४  नापास गणपती 

५५  थँकू्य डॉक्टर 

५६  िता दीदी, एक हजारो ंमें दीदी है   

५७  मैत्रीबंध, आनंदाचे पासबुक. 

५८  पायिच्या लनलमत्ताने 

५९  घर कुणाचे? 

६०  रुणझुणत्ा पािरा 

६१  महान भारत 

६२  बंद पडणार 

६३  सोबत महाग असते 

६४  दोस्त दोस्त ना रहा 

६५  माहेरगाव, भाग्य लदिे तू मिा 

६६  तीथियात्रा 

६७  व्रतवैकल्य 

६८  दुीःिातून कसे सावरु?? 

६९  स्वयंपाक 

७०  शेवग्याच्या शेंगा 

७१  जारावा सेंटीनेि 
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७२  घोिवड लचकू्क 

७३  जटायु मंलदर, नालशक 

७४  रालशंदची दीप मािा 

७५  जे्यष्ांचे प्रश्न 

७६  लप्रपेड काडि 

७७  पुस्तकांची लभशी 

७८  वडापाव 

७९  मूड िराब आहे 

८०  तुिा का पाहते रे 

८१  लचपळूणचा पाऊस 

८२  रस्त्यावरचं िाणं 

८३  चरण पादुका 

८४  एलप्रि कूि 

८५  काय वाचावे? 

८६  घराचे छप्पर 

८७  लिलहते व्हा 

८८  वृददाजार 

८९  लनरवा लनरव 

९०  हाताचे देऊळ 

९१  आजेसहि 

९२   अॅिेक्सा 

९३  मंगिमैत्री-मैत्रीबंध 

९४  स्काईप मदर 

९५  पे्ररणा घ्या 

९६  सध्या काय करता? 
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९७  कसे काय वाटतेय? 

९८  अडगळ 

९९  बु्ल्य ग्रोटो 

१०० परदेशी लचत्रीकरण 

१०१ मदतनीस 

१०२ पसरिेिा पसारा 

१०३ एक शब् बोिू नकोस 

१०४ रंगसंगती 

१०५ चिा पसारा आवरू या 

१०६ नशा 

१०७ देव माझा 

१०८ कौलपनेश्वर टर ीप 

१०९ महात्मा गांधी 

११० कपडे लफवर 

१११ मी लििाण करते 

११२ छत्रछाया 

११३ पालहजे जालतचे 

११४ ख्यािी िुशािी 

११५ हातमाग 

११६ हापूस बाग 

११७ िीची लकंमत   

११८ जीवनाची व्याख्या 

११९ कॉपी कट पेस्ट, टूल्स 

१२० आनंदाची गोळी 

१२१ दोन मनांची गाठ 
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१२२ बाहेरचे िाणे 

१२३ आरोग्याचं कौतुक 

१२४ भ्रामक जग 

१२५ सुगरण स्वयंपाकी 

१२६ पयिटनावर संकट 

१२७ धन्यवाद 

१२८ दोस्ती 

१२९ गोष्ट सांगू का? 

१३० रसे्त का माि ससे्त में 

१३१ वषि नवे, स्पशि नको 

१३२ लनणिय चुकिा 

१३३ इक लदन लबक जायेगा 

*** 
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अपणणपवत्रका 

माझे हे पुस्तक मी करोना महामारीच्या साथी विरुद्धच्या, या लढ्यात लढणार्या, 

आरोग्य कमणचार्यांना, िैज्ञावनकांना, सफाई कमणचार्यांना, तीनही सेनांना, पोवलसांना, 

स्वयंसेिकांना अपणण करते. 

रु्भांगी पासेबंद 

९८६९००४७१२ 

**** 
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स्मरणलदवे, व्यखक्लचत्रण 
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१ थँक यू आई!   वसंुधरा िक्ष्मणराव देशमुि 

  

माझ्या आईचे नाव वसंुधरा उफि  दुगाि होते. आज, आठवणीत गोदावरीचे पाणी धावत 

होते आलण लकतीही धरणात कोडंिे तरी ते डोळ्याचे बांध फोडून अशंू्च्या रूपाने वाहत होते. 

पुस्तक, गाणे, शाळा, पाऊस, आई, माहेर, बाळ या सात शब्ांशी अनेक आठवणी लनगडीत 

असतात. उगीचच हळवे होऊन, त्ामुळे डोळे भरून येतात. सृ्मतीरंजनाचा आनंद सोबत 

िेळ घेऊन येतो भूतकाळ पुन्हा जगावा काही चुका सुधाराव्या असे वाटते. असे व्हायिा नको 

होते, असे व्हायिा हवे होते- असे बोिायिा नको होते असे बोिायिा हवे होते; असे प्रश्न 

वतिमान देतो. वतिमानात वेदना असतात. भूतकाळ सोनेरी वाटत असतो. भलवष्यकाळ अज्ञात 

असतो. सोडून गेिेल्या व्यक्ीचें बंध रेशमी असतात. आताचे लमत्र वा आताच्या मैलत्रणी काटेरी 

वाटतात. मध्यमवगीय वरणभाताचे जेवण व जीवन जगूनही एक िी बरेच काही करू शकते. 

येथे हे लशक्षण आईने लदिे. िेिकांना लबनपंिाचा पोपट असे म्हटिे आहे. मी आईकडून 

बडबडणे घेतिे. लवजय तेंडुिकरांच्या एका कथेत जसे िेिकांना लबनपंिाचा, न उडणारा  

पोपट म्हटिे आहे. तसे आम्ही आईकडूनच व्रत घेतिे. लपंजऱ्यात राहून म्हणजे उंबऱ्याआड 

वाढून मयािदेत वावरून, मयािदेत राहून, उड्डाणं भरायची. मनातल्या मनात बोिायचे- ऐकायिा 

कोणी भेटिे नाही, तर झाडांशी बोि, वहीत लिही, स्वतीःशी मैत्री कर स्वतीःच्या लवचारात गढ, 

असे सांगी. मी जे लििाण करते ते लििाण म्हणजे मिा िरं तर माझी व्हचु्यिअि ररअॅलिटी- 

िोटे सत् आहे, असत्ावरीि बेतिेिे वास्तव आहे असे वाटते. 

 पुन्हा पुन्हा एका बाईची कथा आई सांगे. ती बाई जवळच भाड्याने राहायिा आिी 

होती. नाटक संपिं की संपिं, नाते तुटिे की ऐश्वयि संपिे. ते सवि संपिं. नदीच्या लवस्तीणि 

पात्राजवळ बसिो की समोर स्मशान लदसे. कुणाच्या मृतू्च्या कल्पनेने छाती धडधडत असे. 

ही मैलफि सोडून कुणी जाते तर कुणी मागे उरते; पण जायचे तर प्रते्कािा असते. कुणी 
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आधी जातं, कुणी नंतर जातं. एक प्रकारचे वैराग्य मिा त्ा गोदावरी नदीच्या तीरावर 

बसल्यावर सापडिे. बाबांनी लदिेल्या अशा हैदराबादहून आणिेल्या, मनात दडिेल्या अनेक 

वसू्त, रेशमी विे, मोत्ांचे दालगने, आईने जतन करुन ठेविेल्या होत्ा. त्ांना स्पशि करून 

माहेराच्या आठवणी काढी. कुसंुबी, आकाशी अशा अगदी वेगळ्या रंगांच्या रेशमी साड्या 

लतच्याकडे होत्ा. त्ा पाहून गतवैभव आठवी. 

 दरवेळी नदीलकनारी बसल्यावर आईच्या मनात कल्लोळ उठे. ही भेट शेवटची असेि 

का? आपल्यानंतर मुिीचे कसे  होईि? मुिीच्या काळजीची काळी साविी लतच्या मनाचा 

पाठिाग करी. कुठेही गेिो तरी मांजरीने घरी, घरात परतावं तसा, घराचाच लवचार करी. लतिा 

घराच्या उंबऱ्याची ओढ असे. सातच्या आत घरात, असे म्हणावे तसे करावे, अशी ती आम्हािा 

घरी ओढून नेई. तेच गुण माझ्यात पण आिे आहेत. संध्याकाळी मी अस्वथथ होते. होऊन 

गेिेल्या त्ा अबोध घटना मिा सतावतात. आई शाळेत घ्यायिा येई. शाळा सुटल्याची घंटा 

होईपयंत बाहेर बसून राही. ग्रामीण भाग होता. आम्ही पाटी दप्तर घेऊन बाहेर पळत येत 

असू. मात्र िाडेिाडे बोिणे, पे्रम व्यक् करणे आम्हािा जमिे नाही. तो आमचा मोठा दोष 

होता. समईच्या ज्योती सारिी आई शांत असे. इतर कुणीही लतच्या पासंगािा सुिा पुरणे 

शक्य नाही. काहीतरी हवे ही विवि कधी नव्हती. पैशाची हाव नव्हती, फक् मुिीचें चांगिे 

व्हावे, या पिीकडे आईचा कोणताही स्वाथि नव्हता. 

 वक् पैरो तिे से गुजर जाता है! 

  िामोशी की आवाज साथ छोड़ जाता है । 

 आई जे गाणं म्हणायची ते म्हणजे, 

 पलहल्या लदवशी आनंद झािा, 

 राजा रामािा पुत्र हा झािा 
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 जो बाळा जो जोरे जो 

 दुसऱ्या लदवशी दुसरा थाट 

  ब्राह्मण जेविे तीनशे साठ . 

 लतसऱ्या लदवशी तीन संक्रांती  

 सािर वाटीत गेिा हत्ती 

अशा रीतीने तीनशे पासष्ट लदवसांची गाणी ती पटापट,बनवी.  

 दाजी दाजी, त्ांना आवडते बटाटयाची भाजी  

 अहो पण  दाजी, िा फळं ताजी ताजी. 

  अशी लवनोदी गाणी ही ती आम्हािा लशकवी. असे यमक लशकल्यामुळे आम्ही कलवता 

चटचट करीत असू. आई आलण वडीि दोघेही गोष्टीवेल्हाळ होते. त्ांच्या प्रते्क गोष्टीमंधे्य, 

एक अनाकिनीय आधार, लतसरा हात, हुरहूर आलण वेदना असे. आईिा आई नव्हती, त्ामुळे 

ती आमच्यावर जगातीि सवि सुिांची बरसात करत असे. त्ाकाळी आमच्या मागण्ा देिीि 

जास्ती नसत. ऊिाणे- कोडी यांवर आईचे प्रभुत्व होते. कोबंड्या, पक्षी, कुत्री मांजरी, झाडे 

हेच आमचे सवंगडी बनिे. मी त्ावेळी िूप कलवता करी. िूप संुदर लचत्र काढे. 

 नंतर पोटासाठी कराव्या िागणाऱ्या नोकरीच्या धडपडीत सवि काही हरवून गेिं. 

पन्नासाव्या वषी मिा पुन्हा एकदा ते माहेर आठविं, आईचे संस्कार आठविे आलण मी लिलहती 

झािे. माझे हळवे मन, गंुतिेिे मन पुन्हा जागे झािे. स्मरणरंजनात रमिे. मी आईने मिा 

लदिेिा िेक िाडकीचा वारसा असिेिी गाणी लिलहिी. मिा आता सटर फटर लिहायचे नाही. 

लनयंता िूप संुदर देणार आहे. मी गोदावरीचे पाणी आहे. कृलत्रम लिलहणार नाही. मी बांधिी 

जाणार नाही, हे मी मनाशी ठरविे. देवळाच्या पायरीची वीट व्हायचे ठरविे. मिा बळ 
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लमळािे. मी कात टाकिी. ररकामा कोपरा किेने भरून गेिा. माझ्या सवि किेच्या प्रवासात 

माझ्या आईचे योगदान िूप आहे. बाळकैऱ्या येण्ासाठी मोहोरािा गळून जावे िागते. 

गळिेल्या मोहोरातून फळाचा आनंद उमितो. फळ  धरते. 

 आठवतो तो अिेरचा लदन भयंकर ,अन्य बोित असती आपण मात्र लनरुत्तर 

आज या िेिाच्या रूपाने मिा आईिा, “थँकू्य आई” म्हणायचे आहे. 

***- 
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२लोणचेिाली आजी, दुगाण आजी 

  

 वसंुधरा देशमुि, नालसक, म्हणजे आमच्या आईचे नाव िोणचेवािी आजी असे पडायिा, 

तशी अनेक कारणे होती. एकतर कुणीही िी गरोदर असिी, की आई करकरीत आंब्याच्या 

फोडीचें, आंबट गोड िोणचे डब्यात भरुन त्ा िीसाठी पाठवायची. दुसरे म्हणजे, आमच्या 

आई सारिे चवदार िोणचे घािणे कुणािाच जमायचे नाही. तो काळ लवकतच्या पापड, 

िोणची, मसाल्यांचा नव्हता. तेव्हा आई सारिा िोणच्याचा मसािा व िोणचे लशकायिा अनेक 

बायका आईकडे येत. लशवाय, कैऱ्यांच्या बाठीसह फोडी करण्ाचा धारदार अडलकत्ता त्ा 

एररयात आई कडेच होता. सुग्रास िोणच्यासाठी पुरुष मंडळी देिीि आईिा मानत असत. 

 

 माझ्या नजरेत तर ती माझी आई म्हणून देवीच होती. सामान्य गोष्टीत असामान्यत्व, ती 

नजर तो नजरीया देतो. तसे फक् ती माझी आई होती म्हणून नवे्ह, तर त्ा पंचक्रोशीतीि 

मुिांच्या लनबंधाच्या वह्ांमधे्य “आमची आजी” मधे्य आमच्या आईचे वणिन असे. 

सासुरवालशणीच्या मुिी आईच्या ओव्या, भजने, पाळणे, डोहाळगीते असत.  

 भरपूर मोठी बाग - फुिझाडे, पेरू, आंबा, केळी, पपयांची झाडे यामुळे िहान मुिे व 

फुिे यांनी आईचे अंगण कायम भरिेिे असे. केसांच्या आंबाड्यावर बागेतिे एिादे सुगंधी 

फूि ती सहज माळत असे. बागकाम, झाडांना पाणी घािणे, तुळशीिा प्रदलक्षणा घािणे, हे 

लतचे व्यायामाचे प्रकार होते. जीवनात काही सकारात्मक छंद, जसे लवणकाम, भरतकाम, मणी 

िावणे, रांगोळ्या काढणे, लचत्रकिा, माळा गंुफणे, ओव्या रचणे, सवांसाठी आवश्यक आहेत 

असे लतिा वाटत असे.  
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मधे्यमधे्य मजा करावी, हसावे, गप्पा माराव्यात, नदीवर लफरून यावे असे आई सांगत असे. 

नवीन वातावरणात नवे लवचार मनात येतात असेही ती सांगे. आईची अत्तरे पूणिपणे नैसलगिक 

असत - मृदं्गध, चहा कॉफीचा वास, फुिे, वेिदोडे, दािलचनी इत्ादी. लतच्या हाताच्या 

सुरकुत्ांत, सामान्यांच्या जीवनरेषा होत्ा, अनुभवाचे पुस्तक होते, मदर इंलडयाच होती ती. 

आजच्या काळच्या, गूगि सचि प्रमाणे प्रते्क प्रश्नाचे उत्तर लतच्याकडे असे. घरातिे लनणिय 

घेण्ाचे अलधकार, लतिा नव्हते. पण लमळािेल्या पैशांचा, िचािचा लहशेब ती व्यवखथथत लिही. 

काटकसरीने टापलटपीने ती घर चािवी. जगात सोज्वळतेिा कमी िेिून चाित नाही, असा 

तो काळ होता. लतच्या सोज्वळतेत मनास शांती देण्ाची शक्ी होती. मंलदरात जाणे म्हणजे 

लतिा कामाची िोटी होणे वाटत असे. दुपारच्या वेळी गॉलसप करणे लतिा मंजूर नव्हते. लशिाई 

मलशनवर जुन्या, नव्या कपड्यांच्या कंुच्या, दुपटे, लपशव्या, िोळी, पडदे, टेबिक्लॉथ असे 

काही ना काही लशवत, लतची लशिाई जोरात चाित असे. हातात कापडी लपशवी न घेता ती 

कुठेही जात नसे. 

 लदवसभरात ती िूप काम करी. आमचे घर गावाबाहेर होते, त्ामुळे नोकर लमळत नसत. 

पण ती िूप राबत असे, घर स्वच्छ ठेवत असे.  

व्यथा असो, आनंद असू दे 

प्रकाश लकंवा लतलमर असू दे 

वाट लदसो अथवा न लदसू दे,  

गात पुढे मज जाणे, 

माझे जीवन गाणे, माझे जीवन गाणे, 

- असे ती म्हणत असे. 
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 ती रडव्या तोडंाने कधी वावरिी नाही. अगदी झेपेना झािे तरी, तेव्हाही ती अपार कष्ट 

करीत लबझी रालहिी. मधुमेहाने थकायची, पण इतरांना मदत करायिा धावायची. लतच्या 

दारातून चहाच्या घोटालशवाय, कंुकवाच्या बोटालशवाय, दहीभातालशवाय, कुणीही ररकामे परत 

जात नसे.  

 अपार सकारात्मकता, दुसर ़यांना मदत करणे, अशी कृती आईची होती. अनेकजणांनी 

अनेक वेळा लतिा, लतच्या मुिांना हातोहात फसविे, तरीही आईने आपिी परोपकारी वृत्ती 

सोडिी नाही. िूप संकटे आिी, आईचे गाणे जरा उदासी कडे वळिे, पण ती िढिी. 

जनररतीने, िौलकक अथािने, ती फारशी लशकिेिी नव्हती. माझ्या आजोबांनी घरी लशक्षक 

बोिवून लतिा कामापुरते साक्षर केिे होते. देवाधमािचे, पोथीपाठ ती माफकच करायची. 

लतच्यावर संकट आिे की - “तू देवाचे कमिकांड अलधक कर” असे कुणी नातेवाईक लतिा 

सांगत असत. मात्र कमि हाच लतचा देव होता. सवांना ती शाळा लशकायिा सांगत असे. 

“लशक्षणाची गाडी चाििी रे” यावर लतचा अतूट लवश्वास होता. 

  िाडक्या सुपुत्रािा हवाईदिात जाण्ासाठी लतने उते्तजन लदिे. पुतण्ाचा सैन्यदिातीि 

गणवेष ती िूप आदराने बघत असे. स्वत:च्या घरासाठी लतने िूप त्ाग केिे. सासरच्या 

माणसांचे लशक्षण, माहेरच्यांच्या भेटी, मुिांच्या सु्ा, नातवंडांचे िेळ, मुिीचें माहेरपण सवि 

के्षत्रात ती पास होत गेिी. जीवनािा तोडं देणे व आहे त्ात आनंद मानणे, पैसे उरवून, पुरवून 

वापरणे, लतने सवांना लशकविे. चार पाविे चाितांना थकणार ़या, आजकािच्या बायका बघता,  

लतिा आठवून वाटते, एवढी उजाि ती कुठून आणत असेि? काटकसर करुनही लतचे जेवण 

चलवष्ट कसे बनत असे? 

चार लठकाणचे चार दुकानांचे भाव बघून ती वसू्त िरेदी करीत असे. आज वाटते, लतच्याशी 

वाईट वागणार ़ यांना ती कशी माफ करीत असेि? िूप वैभवशािी लदवसांनंतर, सेवालनवृत्तीचे 

काटकसरीचे लदवस आईने काढिे. आम्हा सवि भावंडांना सेटि करून लदिे. एक लशलक्षत 



30 

 

सुसंसृ्कत िी काय करु शकते, याचे ती ज्विंत उदाहरण आहे. लतने आमचे संपूणि घर पुढे 

आणिे.  

आई वलडिांना वृददाश्मात ठेवणारी मुिे बलघतिी की वाटते, ही माणसे अशी कशी वागू 

शकतात? आईच्या िाडक्या मुिांना यश लमळािे पण िाडक्या मुिांना सुि आिे, आई मात्र 

आज हे सुि बघायिा भोगायिा, रालहिी नाही. 

 त्ाकाळी मधुमेह कॉमन नव्हता. आईची मधुमेहाची सािर वाढत असे. आईने गोड 

अथवा भात िाऊ नये म्हणून, मी घरी लशजविेिा भात िपवून ठेवत असे. माझा हेतू आईची 

सािर वाढू नये हा असे, पण आई त्ानंतर पुन्हा भात लशजवून मग िाई. आज वाटते मी 

आईिा उगाच त्रास लदिा. कारण नसतांना अपराधी वाटते. आजच्या काळात मधुमेहावर 

लकतीतरी औषधे लनघािी आहेत. वाटते, आई जगायिा हवी होती. आज आई हवी होती. 

बाजारातल्या बेचव आलण फोडी मऊ पडिेल्या, लपशवीतल्या, बरण्ांतल्या िोणच्यांच्या 

भाऊगदीत, आईच्या हातच्या िोणच्याची चव कधीच लमळत नाही. िोक उगीच नाही म्हणत, 

िोणचेवािी आजी गेिी आलण िोणच्याचा स्वाद आलण आनंद संपिा. एक साठवणीतिा 

पदाथि, पारंपररक घरचा स्वाद, म्हणून तर िोणचे लप्रय असते. िोणची काय बाजारात पुष्कळ 

लमळतात, िोणची हे लनलमत्त आहे. िरी जाणवणारी उणीव तर पे्रमाची आलण से्नहाची असते. 

आई असते जन्माची लशदोरी 

सरतही नाही, उरतही नाही. 

scpaseband@gmail.com 

****- 
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३ कै. सुमतीआक्का, मोठया ताईचे आर्ीिाणद 

सुमती हांडे देशमुि, जुन्नर 

 

 "घार लहंडते आकाशी, लचत्त लतचे लपिापाशी" 

 अशी म्हण मराठीत आहे, तशीच एक संकल्पना परदेशी सालहत्ात माझ्या वाचण्ात 

आिी. 'हेलिकॉप्टर मदसि' म्हणजे "लघर्ा घािणाऱ्या आया." या आया, मुिे शाळेत गेिी, दूर 

गेिी लकंवा त्ा स्वत: कामावर गेल्या तरीही मुिांच्या आसपास लघर्ा घाित असतात. म्हणजे 

फोन, इंटरनेट या माध्यमांद्वारे संपकि  साधून असतात. सुमतीआक्का चार गुणी मुिी आलण 

एका आदशि पुत्राच्या आई आहेत. 

 हल्ली मुिे लझडकारतात, दुििक्ष करतात, लहडीसलफडीस करतात. "आई कटकट आहे 

म्हणतात", पण आई दूिुिक्ष करते. आक्कांच्या बाबत तसे नाही, आक्का साऱ्यांनाच हव्या 

हव्याशा. आक्का सावध असतात. मुिाच्या आसपास वावरणारे कुणाच्याही नजरेच्या 

आवाक्याबाहेरचे दुष्ट शक्ीचें लवळिे लतच्या लतसऱ्या डोळ्यािा बरोबर लदसतात. लतच्या दोन्ही 

डोळ्यांची दृष्टी अधू झािी तरी लतच्या लतसऱ्या डोळ्यािा सवि िख्ख लदसत असते. कुठिी 

संगत मुिािा चांगिी नाही, कुठिा रस्ता मुिीिा यायिा चांगिा नाही हे आक्कांच्या त्ा 

लतसऱ्या डोळ्यािा त्ा व्यक्ीच्या संपकाित न येताही व त्ा रस्त्यावरुन 'न' चािताही बरोबर 

कळते. आक्कांची टेिीपथी अशी असते. 

 कंटाळा नाही, वीट नाही 

 आळस नाही, त्रास नाही 

 मातेवेगळी, मातेसम कुणी नाही 
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 इतुकी माया कोठेची नाही  (दासबोध) 

 मुिांना आक्का दमिी असिी तरी सोबत यायिा आक्काच हवी. तो बाबा घरात 

दमल्याची कहाणी ऐकवत पेपर वाचत टीव्ही बघत बसतो. पण दमल्यावर कोिमडून 

पडेपयंत आई कष्ट करत राहते. पण मुिगा चुकिा की "आईचे िाड" हा आरोप होतो. आई 

बद्दि िूप लिलहिे गेिे आहे. आक्का या आमच्या जे्यष् बलहणीत अधी आई, अधी मैत्रीण आहे. 

 आईसारिे दैवत साऱ्या जगतामधे्य नाही 

 म्हणून श्ीकारानंतर लशकणे अ, आ, ई… असेही लिलहण्ात आिे आहे. 

 मातृत्वाची तयारी, गभिसंस्कार अशाप्रकारे आलथिक मोबदिा देवून लशकविे जाणारे 

अनेक वगि सुरु झािे आहेत. मात्र या लवषयावर स्वानुभव हाच गुरू असतो. घरभर पसारा, 

आईिा बाळंतपणामुळे आिेिा अशक्पणा, आधार नसल्याची भावना, ही मातृत्वाची 

जबाबदारी यामुळे लतिा गोधंळून जायिा होते. मूि मोठे झाल्यावर हे करू, ते करू असा 

लवचार ती स्वत:शीच करत असते. लतिा कुणाची मदत लमळािी तरीही आई जे कष्ट करते 

त्ाची जागा तर कुणीच घेऊ शकत नाही. सवि कन्यांच्या बाळंतपणात आक्का त्ांची काळजी 

घेई. अन्य खियांना सल्ला देई. 

 

 वळवाच्या पावसािा व आईच्या कष्टािा मोजमाप नसते. कशाही पररखथथतीत असो, 

कष्टािा आईच हवी! मुिांची नसि, मैत्रीण, सवंगडी, न्यायाधीश, वकीि, मध्यथथ, स्वयंपाकीण, 

मोिकरीण सवि आईच असते. मुिाचे मन मोडू नये म्हणून गळ्यातीि चेन मोडून ती त्ािा 

सहिीिा पाठवते. जगात िढायिा तयार करण्ासाठी - त्ािा कराटे क्लासिा घाि, 

पोहायिा लशकव असे करते. स्वत: काळजी करत बसते. आई ही फक् आईच असते. घरातीि 

इतर गोष्टीतूंन लतचे िक्ष फक् मुिातच असते. नवरा ओरडतो, "तुझे हल्ली माझ्याकडे िक्षच 
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नाही", पण ती आईच्या भूलमकेतून बाहेर येऊच शकत नाही. आईपणाचा तो गणवेष घािून 

ती अहोरात्र आईच्याच भूलमकेत वावरते. ती मुिाच्या द्वारा जगते. मुिांच्या जीवनात लतचे अभेद्य 

व अटळ थथान काही काळच असते पण आईच्या जीवनातीि मुिाचे थथान आजन्म असते. 

आईचे िाड हे जन्मभर साथ देतात. कोवळ्या वयापयंत मुिािा आईबद्दि िूप पे्रम असते. 

आईचे हातात पकडिेिे बोट त्ािा सवािलधक जवळचा सुिशांतीचा शॉटिकट वाटतो. 

आमच्या आईच्या मृतु्नंतर आक्का आमच्या आई झाल्या. 

तेव्हा लशकिेिे कसे छान समजत असे 

सगळे रंग तेव्हा कसे छान वेगळे लनघत 

इलतहासातीि सगळ्या राजांना लमशा असत  

तेव्हाना धनुष्यबाण घेऊन मी िढाईिा जात असे (लजंकत असे) 

तेव्हा ना मुठीमधे्य आईचे बोट बंद असे 

 आईचा मुिावरचा मािकी हक्क लतिा जगापासून वेगळे पाडतो, पण लतिा पवाि नसते. 

मूि व आई यांचे स्वतंत्र राज्य या कािात असते. वडीि या काळात पेईंग गेस्ट असतात लकंवा 

बाबांची कहाणी ऐकवत बसतात. 

आताशा या वाढत्ा वयाबरोबर 

मी िूपशी आक्कासारिी लदसायिा िागिेय 

जीव हरवून बसिेिी असहाय नजर 

ओढग्रस्तीिा िागिेिे अवघे शरीर - सारे लतच्या सारिेच! 

आलण सवयही िागिीय तीच तशीच 

'ओ' न येणाऱ्या हाका मारत बसायची 
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आई तुझ्या अनावर आति हाकेिा 

उत्तर द्यायचे आम्ही टाळत होतो 

तेव्हा असच थारोळं साठायचं का गं? 

िरं सांगू का ते सारं आता आठवून 

पाझरणारे हे डोळे पुसायिा 

हवाय आक्का तुझाच पदर! देशीि माया, देशीि? 

तुिा जगवण्ासाठी मी काहीही करु शकत नाही 

हे िक्षात आल्यावर मनात लवचार आिा 

तुझी तू जगत होतीस तेव्हा तरी 

तू जगाव असं, असं तुझ्यासाठी माझं काही चाििं होतं का? 

मी तुझ्यासाठी काय केिे? 

 

 मी आई आक्कांसाठी काय केिे? तसे इतरांसाठी आपण काही करतो का? आपल्या 

नातेवाईकांसाठी, ते जगत असतांना काय करतो? करण्ासाठी करण्ासारिे िूप काही 

असते, पण लतिा गृहीत धरून आपण काहीच करत नाही, आलण लतच्या श्ािािा मात्र डोळे 

लटपून, ताटभर जेवण वाढून कावळा लशवायची वाट बघत बसतो! तरीही आई मुिािा 

आशीवािद देते. आक्काचे पे्रम असे असते. आक्का म्हणजे प्रलतमाता असते. आक्काचे िाड 

करणे, असे होते. 
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४ चुलत सासरेबुिा  कै रे्टे्य 

'कृताथि जन्म जाहिा ' 

 

 आपल्या समाजातीि एक हुषार व्यखक्मत्त्, डॉ. कृ.आ. शे्े यांच्याबद्दि मी आज 

लिलहणार आहे. 

 श्ी कृष्णराव शे्े काकांचे जीवन, सवि तरुणांना पे्ररणादायी ठरावे असे आहे. एक 

आईलवना अनाथ मुिगा ते अनाथांचा मागिदशिक गाईड, अशी त्ांची वाटचाि आहे. कृष्णराव 

काकांच्या जन्मानंतर विगाव, लज.अमरावती येथे वास्तव्य असताना, १ वषािने आई वारिी. 

केवळ कॉिरा तापामुळे त्ा काळी मृतु् होई, तो आघात कुटंुबावर झािा. त्ा काळी 

िसीकरण मोहीम नव्हती. त्ा काळी अनेक आजारांवर उपचार उपिब्ध नसत. त्ामुळे शे्े 

काकांच्या आईिा वाचवता आिे नाही. "आई वारिी तेव्हा, मृत आईच्या देहाशी मी दूध पीत 

होतो. रडत होतो" असे काका सांगतात. आजी या बाळािा (काकांना) बघत असे पण, 

वलडिांना सोनारकी व्यवसायातून वेळ लमळेना." असे काका सांगतात. पूवी घरी आई असतांना 

वलडिांचा व्यवसाय छान चाित असे, पण व्यवसाय चािेना. वलडिांना व्यसन नव्हते, वलडिांनी 

पुनलविवाह केिा नाही, पण वलडिांचे कामातून िक्ष उडािे. 

 यापुढे काकांची गोष्ट मी त्ांच्याच शब्ात सांगते. 

कै शेटये काकांची गोष्ट 

१ िामगाव 

 िामगाविा राहणाऱ्या मुिाशी माझ्या बलहणीचे िग्न झािे होते. या मोठ्या बलहणीकडे 

६ व्या वषी मी राहायिा गेिो. मिा बलहणीने शाळेत पलहिीत घातिे. मात्र मेव्हणे माझ्यावर 

लचडलचड करीत. मिा कामािा िावत असत. ते दौती टाक वापरायचे लदवस होते. पुढे मी 
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३ऱ्या इयते्तत आिो. त्ापूवी पाटी पेखिि वापरिी जाई. मिा मेव्हणे रागावत. कधी कधी 

मारहाण करत. बलहणीचे दरवषी बाळंतपण असे, मुिे होत असत. जी पोसणे अवघड होते. 

मेव्हण्ांना घरकाम गडी व बटन काज करायिा, लशंपी कामािा गडी लमळािा होता. मी 

लशकावे अशी त्ांची मनापासूनची इच्छा नव्हती. तरी इयत्ता ८ वी पयंत मी लतथे रालहिो, 

मेव्हण्ाकडून होणारा कामाचा अन्य छळ वाढत होता. इयत्ता ८ वी पास झाल्यावर मिा तो 

छळ सोसवेना. मी घरातून भुसावळिा पळून गेिो. घराबाहेर पडिो ते या इराद्याने की मंुबईिा 

जायचे, नशीब काढायचे.  

२ भुसावळ 

 भुसावळिा मी platform वर लनजिो. साधी अधी चड्डी, सदरा, थंडीत पाय पोटाशी 

घेवून लनजून जाई. मी लतथे ८ लदवस फुटाणे िात जगत रालहिो. एके लदवशी एकटाच 

नोकरीच्या शोधात लनघािो. एका लकराणा दुकानात नोकरी मागत गेिो. त्ा वाणी मािकाकडे 

५ रुपये पगारावर कामावर रालहिो. लतथे शेण गोठ्याचेही काम असे. लकराणा दुकानात सामान 

भरणे, िावणे, जळगावहून घाऊक लकराणा आणणे, लकरकोळ लवक्री करणे असे काम असे. 

मी आलण अन्य एक वयस्कर नोकर, असे दोघेजण कामगार होतो. आम्ही दोघे लमळून ते काम 

करीत असू. सकाळी सामान भरणे, रात्री घरच्यांचे अंथरूण घािणे. सकाळी गादया उचिणे, 

आवरणे, ही कामे देिीि असत. मािक २ भाऊ होते. मोठ्यावर लकराणा दुकानाची 

जबाबदारी असे. ते पतीपत्नी चांगिे होते. जेवण िाणे देत, भरपूर नाही तरी पुरेसे अन्न देत. 

त्ांनी कधी उपाशी ठेविे नाही. रात्री मोठ्या वलहनीशंी मी गप्पा मारीत असे. मोठा भाऊ 

times of india  वाचत असे. मी देिीि कधी कधी वाचून बघे.  

 पुढे मी िेिे मास्तरांकडे दारोदार पेपर वाटण्ाचे काम केिे. इतरांना पेपर वाटताना 

मी पण वाचनाची आवड असल्यामुळे दुकानात वेळ लमळताच वाचत असे. मिा वाचताना 

बघून मग या थोरल्या भावाने माझी चौकशी केिी. मी सवि काही िरे सांलगतिे. त्ा वेळी 
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वलडिांना माझ्या आईच्या मृतू्ने लवरक्ी आिी होती. मी ८ वी पास होतो. शाळेपयंत माझे 

उत्तम रेकॉडि होते. माझ्या हायसू्किच्या सरांनी मािकांना सांलगतिे होते, यािा चांगल्या 

शाळेत लशकवा. वडीि तेव्हा वारिे. ते लनव्यिसनी साधेभोळे होते. या सवाित माझे १ वषि वाया 

गेिे. माझ्याकडून कुणीही ढोर मेहनत करून घेत असे. त्ा घरी सवांनी तर सवि कामे करून 

घेतिी, मिा पण लशकविे. पुढच्या वषी थोरल्या मािकाने माझी शाळेची फी भरिी. शाळेत 

अॅडलमशन करविी. डी.एस. हायसू्कि भुसावळ, या उत्तम अशा मु्यखिपाल्टी शाळेत माझा 

दाििा घेतिा गेिा. लशक्षक छान होते. भूगोि national geography refer करून चांगिा 

लशकवत. 

 नारिेडे गुरुजी मराठी अले्जब्रा लशकवत. सरांना काव्य किेचे अंतरंग, या 

पुस्तकासाठी बक्षीस लमळािे होते. या काळी “अरुण वाचन” या आचायि अते्र संपालदत 

पुस्तकाचे वाचन मी केिे. एक 'िी'शीषिकाची कलवता होती, लवनायकांची, मिा ते लशक्षण 

आवडिे. तेथे इयत्ता ८वीत संसृ्कत लवषय वगाििा लशकायिा आिा. मी इयत्ता ९वीत गेिो. मी 

University subject घेतिे. कारण non university subject ने अन्य गावी, अन्य शाळेच्या 

लठकाणी दाििा प्रवेश घेता येत नसे. मिा त्ा वषी पास होण्ापुरते माक्सि लमळािे. या वाणी 

कुटंुबातीि मोठ्या भावाचा धाकटा मुिगा माझा लवनाकारण मत्सर करीत असे. भुसावळच्या 

या नोकरीतीि भांडणांना कंटाळून, शेटजीनंी माझी पुस्तके काढून घेऊन मिा घराबाहेर 

काढिे. माझे इयत्ता नववीचे ९ मलहने झािे होते. मी लमत्राकडे काही लदवस वार िावल्यासारिे 

जेवण करून लदवस काढिे. पण असे लकती लदवस चािणार होते. या डी.एस हायसू्किच्या 

िेिे मास्तरांकडे मी गेिो. 

 मी त्ांना सारे सत् सांलगतिे. "वाटेि ते काम करीन मिा कामावर ठेवा, लशकवा" असे  

सांलगतिे. 
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 “आजपासून िानावळीत राहा,” सर म्हणािे. िेिे सरांच्या िाणावळीतीि एक काकू 

म्हणाल्या, "इथे राहा, वाढण्ाचे काम कर, लकरकोळ घरगुती िानावळीत, िॉजमधे्य मिा 

तुझी मदत होईि. कारण माझे भाऊ स्वयंपाक करतात. इतर मदत तू कर.”  

 वाढणे साडे दहा ते साडे अकरा असे. शाळेची वेळ साडे अकरा असे. मी पळत पळत 

शाळेत जाई. मिा लशक्षणािा फ्रीलशप िेिे सरांनी लमळवून लदिी. नववी झािी. परीके्षत चांगिे 

चांगिे माक्सि लमळािे. 

 दहावीचे वषि होते. 

 िेिे मास्तरांकडे Times Of India चे agent आिे होते. ते म्हणािे, “मिा कामािा 

मदतगार हवाय. पेपर टाक, अभ्यासावर थोडा पररणाम होईि, पण पैसे लमळतीि.” 

 पेपर वाटणी पहाटे करून, लदवसभर अभ्यास करून मी इयत्ता १० वी चे वषि पूणि केिे. 

ते वषि व मॅलटरकच्या वषीही काही काळ मी ते काम केिे. िानावळीत मात्र दही लवरजण्ा 

पासून सवि कामे करावी िागत असत. शेजारी, बाजूच्या मावशी सुिा माझ्याकडे लवरजण 

मागत असत इतकी कामे असत. मिा िेिे सरांना दारूसुिा पेल्यात ओतून द्यावी िागे, पण 

सरांना लवश्वास होता, हा दारू लपणार नाही. त्ाचवेळी, १९५० च्या दरम्यान आदरणीय श्ी ह. 

रा. महाजनीनंी दै. िोकसत्ता वतिमानपत्र सुरू केिे. मराठी पेपर चांगिा असल्याने लवकत 

घेणारे वाचक झपाटयाने वाढिे. पेपर लवक्रीिा दुसरा मुिगा लमळेपयंत तू िोकसत्ताचे देिीि 

काम करशीि का? असे एका गृहथथांनी लवचारिे. मी होकार लदिा. 

 मी ५.३० वा. भुसावळ से्टशन वरून Times of India व िोकसत्ता आणून ८.३० पयंत 

गावात वाचकांच्या घरी वाटत असे. सकाळी ८।३० च्या पुढे िानावळीची तयारी, दुपारी शाळा 

असे. 
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 झाडपूस वगैरेंसारिी कामे नसत व लवनाकारण त्रास देणारे कुणी नव्हते. संपादकांना 

ऑक्टोबर मधे्य परीक्षा जवळ आल्यावर िेिे सरांनी सांलगतिे, “तो पेपर वाटणार नाही, 

अभ्यास करणार आहे.” मिा मग स्वतंत्र िोिी, वीज घेऊन िेिे सरांनी अभ्यासािा लदिी. 

त्ावेळी लदढे नावाचा नापास झािेिा मुिगा भेटिा. त्ाकाळी पुरवणी परीक्षा नसत. वषाितून 

एकदाच परीक्षा होई. ATKT नसे. परीक्षांचे ३०% लनकाि िागत. इंग्रजीसाठी मिा िेिे मास्तर 

गाईड करीत. मी TOI वाचत असे, ज्यामुळे माझे इंग्रजी िूप सुधारिे. जनरि इंखिश, 

synonym, unseen passage तयारी असे. मी िवकरच मािून सुरू होण्ाची वाट बघू 

िागिो. पावसाच्या दणदणीत सरी शेतात येतीि. माझे वय तसे होते. 

 लनसगि हा माणसांपेक्षा झाडापक्ष्ांचा असतो. माणूस उपराच, देवराई िरी असते. उघडे 

कातळ, बोडके डोगंर, लनसगािची पडझड दािवतात. लपसारा पसरून पाऊस झेिणारा मोर 

समोर उभी असिेिी मोरांची लचंचोिी आठवे. मोर डोगंरी आठवते. लमडि सू्कि मधे्य 

तििडकर इंग्रजी सुरू झािे. कुटमुलटया matric magazine मी सोडवी. Phrases पाठ 

करून तयारी करी. परीके्षत १० माक्सिचे प्रश्न त्ावर येत. मंुबईहून लनघणारे matric 

magazine होते. अभ्यास चांगिा झािा. Arithmetic इयत्ता १०वीत संपिे. Algebra 

geometry हे लवषय ११वी पयंत होते.  

 मंुबई बोडाितफे लप्रिीम होई. जणू अॅनु्यअिच होती. मिा Algebra त गती लमळािी. 

मिा ९२/१०० माकि  लमळािे. िूप हुशार मुिे लतथे होती. मिा स्पधाि देणारा एक जोशी होता. 

आता तो डॉक्टर आहे. मिा मॅलटरकिा एस. एस. सी. िा मराठी काव्हीट ५५ हून अलधक माकि  

लमळािे. लहस्टर ी अले्जब्रा लवषयात Distinction लमळािे. संसृ्कतच्या बाबत १ वषि अभ्यास कमी 

पडल्याने मिा त्ात गती नव्हती. पण पास झािो. पण इलतहास व मराठीमधे्य छान स्टाईि 

मी डेव्हिप केिी होती. मॅलटरक पास झािो.  

 मग सुरु झािा पाउस काळ, मी पजिन्यसुक्मय झािो. 
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 वाहू िागिे नदी वाहाळ, गवयाचे रंगिे गाणे 

 जणू मंलदरातिे दीप उजळणे, आिे पावसाचे फुटाणे  

 िूष झािे लबयाणे, आिे पाऊसगाणे 

 पाररजातकाची फुिे ज्या दोराने ओवतो त्ा दोऱ्यािा सुगंध व रंग िागतो. तसेच 

पावसाचे असते. आतून शांत, बाहेरून अशांत, संवाद साधणारा, एरवी आवाज ऐकू न येणारा, 

मनात घािमेि करणारा पाऊस व पावसाची शांतता तुम्हािा आवडते का? असे माझ्या 

मनातल्याच शुभांगीने शब्ांकन करतांना लवचारिे.   

३ गुजराथ 

  सरदार वल्लभभाई पटेि यांनी थथापन केिेल्या गुजराथ आणंदमधीि युलनव्हलसिटीत 

मी लडप्लोमा लसव्हीि इंलजलनयररंगिा अॅडलमशन घेतिी. Polytechnic मधीि एका पररलचताने 

माझी अडलमशन करवून लदिी. पण मिा लतथिे applied maths जमेना. मी लडप्लोमा २-३ 

मलहन्यात सोडिा. Humanity, arts subject मिा जमतीि, म्हणून मी असा लनणिय घेतिा 

की नागपूरिा जायचे.  कारण चुित भाऊ नागपूरिा नोकरी करत होता. चुित भाऊ लववालहत 

होता. घरी चुित वलहनी होती. भाऊ दवािान्यात compounder  होता. पण मिा बूड 

टेकायिा जागा लमळािी असती. लवकास सुरु झािा, अमरावती शहराची रचना, अथि सलमती 

बदििी. वलडिांच्या विगावच्या सुपीक साडेतीन एकर जलमनीच्या भरोशावर व्याजाचा धंदा 

करायिा मारवाडी आिे. त्ा गावातल्या जलमनी मागत मारवाडी दारावर आिे. मेहुण्ांनी 

जमीन लवक्रीचा व्यवहार केिा. अमरावतीिा लफल्म एक्सचेंज कंपन्या होत्ा. उदा. राठी व 

त्ांच्या तफे चांगिी लकंमत जलमनीिा सांगून आिी. मेहुण्ांनी वलडिांची जागा लवकिी. ते पैसे 

बंॅकेत व्याजावर ठेविे व दरमहा मिा ३०-३५ रुपये पाठवू िागिे. 
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४ नागपूर 

 नागपूरिा महािात लसटी कॉिेज मधे्य अॅडलमशन घेतिी. सरदार भोसिेंचे सरदार 

मनभट उपाध्याय यांच्या ३ मजिी इमारतीत मी भाड्याने िोिी घेतिी. पूवी अशा हवेल्यांना 

३ऱ्या मजल्यावर अंधारा ििबत िाना असे. १० रुपये भाड्याने ही िोिी मिा गं. भा. आत्ांनी 

राहायिा लदिी. पाणी लवलहरीतून िािून आणावे िागे. संडास िािी होते. मेहुण्ाकडून येणारे 

माझेच पैसे वेळचे वेळी येत. वाडा प्रशस्त होता. कॉिेजपासून जवळ होता. घरी आल्यावर 

पायजमा शटि धुणे, अंघोळ करणे, ही कामे असत. माझ्या University subjects मुळे 

admission पक्की झािी. घािायिा मिा २-३ पायजमे होते. पण िानावळ परवडत नव्हती. 

घरी कलणक लवकतची आणून, तूरडाळ आणून मी स्वयंपाक करी. भुशाच्या शेगड्या त्ावेळी 

लमळत असत. त्ा मांडून मी पोळ्या थापून करी. तेि अगदी थोडे आलण दांडा असिेिा तवा 

मी वापरी. भाजी जर पैसे जमिे तर हॉटेिातून तयार लवकत आणायची. पण ३० रुपये 

परवडेना, थोडीशी महागाई वाढिी. Sky high price तेव्हा नव्हत्ा. जागेच्या लकंमती तर 

आता वाढल्यात. वरचा मजिा तसा silent zone होता. गोधंळ नसे. त्ामुळे लमत्रदेिीि वर 

माझ्या िोिीत यायिा घाबरत असत. अशा तऱ्हेने अभ्यास सुरु झािा. B.A. degree 1st 

year was best year. History, political science, marathi, english economics होते. 

History favorite होते. मी या पलहल्या वषाििा साने गुरुजी, ना. सी. फडके यांच्या धतीवर, 

छोटी वाके्य, साधी वाके्य लिहायिा सुरुवात केिी. 

 साने गुरुजीचं्या शब्ांचा मी भक् होतो. ‘शामची आई’ पुस्तकाची मी पारायणे केिी. 

लवनोबा अन्य पुस्तकाची देिीि पारायणे केिी. मनावर या िेिकांची थोड्या फार प्रमाणात 

छाप पडल्याने मी ती style copy केिी. Economics मी intermediate harol lasky ची 

पुस्तके, आयव्होर जेलनग्जचे पुस्तक वाचिे. पुस्तके वाचून मी फडशा पाडत असे. Grammar 
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of politics, parliamentary govt. in great Briton या पुस्तकांची पारायणे केिी. 

American democracy वाचिे, प्रभालवत झािो.  

 भाग २ 

Intermediate चे वषि आिे, college life सुरु झािे. 

डॉ.आंबेडकरांचा प्रभाव, वाचनाची आवड, इलतहासाची, वाचनाियातीि लवलवध लवषयांवरची, 

त्ा काळाची लसटी कॉिेजची सवि पुस्तके मी वाचिी. इलतहासाचे लसलनयर लशक्षक पहाडे यांचा 

प्रभाव पडिा. त्ांची मजी माझ्यावर बसिी. माझे  मराठी माध्यम होते. माझे मराठी चांगिे 

होतेच, पण ते इंग्रजी लशकवत असत, त्ांच्याशी बोिण्ाएवढी, माझी इंग्रजी लिलहण्ाची गती 

होती. मी पास होऊन इंटरलमलजयेट परीके्षत, लतसऱ्या वषाििा आिो. तोपयंत मी इलतहासाची 

चांगिी पुस्तके वाचिी. जे सी अबोट चे नेपोिीयनचे सोशि लहस्टर ी ऑफ इंिंड वाचिे. बोसे्वि 

चे समु्यअि जोिन चररत्र वाचिे. इतर अनेक पुस्तके वाचिी. Political philosophy 

edmand breake अकबर चररत्र count chare dr. Ishwari medivel history वाचिी. 

सरकार यांची पुस्तके (बंगािी इलतहासकार ) वाचिी. लशवाजी अँड लहज िाइफस्टाईि, 

लििाण वाचिे. 

 सरकारांनी छत्रपती लशवाजी यांचे लवचार, व्यखक्मत्व परिडपणे मांडिे आहे. आजचे 

आपिे जनजीवन ही छ.लशवाजी महाराजांची देणगी आहे, लशवाजी महाराज ही लपढ्यानलपढ्या 

सू्फती पे्ररणा देणारी व्यक्ी होय. ताठ मानेने जागा असा संदेश देणारी, छ. लशवाजी महाराज 

यांच्या सारिी व्यक्ी हजारो वषाितून एकदाच जन्म घेते. महाराजांबद्दिची Desiging own 

administratio, revenue system, military System या तीन लवषयांवर ची असंख्य पुस्तके 

आजही उपिब्ध आहेत. छत्रपती लशवाजी राजेंच्या राज्यात सगळीकडे सवि धमि सलहषु्णता 

होती. महाराजांनी सुरतेिा िूट केिी ती श्ीमंतांची केिी. गरीबांना छळिे नाही. त्ा काळी 

इंग्रजांच्या विारी होत्ा. महाराजांनी दगाि चचि कुराण यांचा आदर केिा. कोणत्ाही िीवर 
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अत्ाचार केिा नाही. िीवर अत्ाचार करणाऱ्यांचा रायगडाच्या टकमक टोकावरून 

कडेिोट करीत अथवा पाटिांचे तोडिे तसे हात पाय तोडीत. त्ांचे लकले्ल बांधणीचे शािच 

वेगळे होते. बाबा साहेब पुरांदरेंनी छ.लशवाजी महाराज यांच्यावर छान पुस्तके लिलहिी आहेत.  

 जर लशवाजी महाराज नसते तर परकीय सीमा भारतीय उपिंडात कुठपयंत गेिी 

असती सांगता येत नाही. 

 समाजावर लवचार िादण्ा पेक्षा लवचारांना प्रलतलनलधत्व द्यावे, असा लवचार मांडणारी 

पुस्तके मी त्ा काळात वाचिी. माझ्या तीन्ही आवडत्ा लवषयात मी प्रालवण्ात आिो. 

हीरािाि जैन बक्षीस मिा, कै. लवजया िक्ष्मी पंलडतांच्या हसे्त लमळािे. इलतहास लवषय माझा 

िास लवषय झािा. 

 कॉिेजचे ४ थे वषि, परीक्षांमधे्य कसे तरी गेिे. मी बीए पास झािो. पुढे नोकरी शोधावीच 

िागिी. त्ा काळी नोकऱ्या लमळणे अवघड नव्हते. 

 नोकरी िागिी ती पान्दुणि, मध्य प्रदेश मधे्य िागिी. दूर होते, पण लतथे मी गेिो. माझा 

लमत्र प्रभाकर चाफेकर यांनी त्ांच्या िोिीवर माझी सोय केिी. माझे िग्न झािे होते. 

पान्दुण्ाििा मी पत्नीिा बोिावून घेतिे. पगार ओके होता. मुख्याध्यापकांची मजी होती. 

भूगोिाचे काम लदिे. मी तेही काम करू िागिो. 

 मी becamous of economical statistis साठी अजि केिा होता. Cso central 

statistical organisation तफे सरकारी नोकरीचा कॅाि आिा. ते पोखसं्टग शेगाविा झािे. 

३ मलहने पगार लमळािा नव्हता. शेगाविा समाजातल्या एका दहीवडकर नावाच्या व्यक्ीच्या 

से्टशन जवळच्या घरात भाड्याने राहू िागिो. पररलचत काकांनी त्ांच्यावरच्या गोपािदास 

मोहरा िटल्यात मदत केिी होती. १-२ वषे लतथे काढिी. आम्हािा statistic asstt. म्हणून 

नोकरी होती. ह्ा नोकरीत मी लदवस काढिे. पगार फार िास नव्हता. मलहना िचि लनघत असे. 

सीईओतफे बदिीचे सत्र त्ावेळी सुरू झािे. लवदभाितच शेगावहून लहंगणघाटिा आिो. 
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शेगाविा रेंटच्याच घरात रालहिो. रेंट कंटर ोि ऍक्ट मुळे पाणी प्रश्न, अस्वच्छ toilet यामुळे 

संुदर सजविेिे घर असूनही ४/५ वषे जेमतेम काढू शकिो. टोटि लहंगणघाटात १० वषे 

काढिी. पुढे समुद्रपूर- लहंगणघाटहून १० मैिावर- लतथे बदिी झािी. घरून जा ये करीत असे, 

कारण ते गाव िेडेगाव होते. मधल्या कळत परत बदिी झािी.  

 मिा लबडीओ म्हणून power official financial asistant चे काम लमळािे. हायब्रीड 

ज्वारीच्या कॅमे्पनचे काम आिे. ते शेतकऱ्यांच्या मधे्य करून मी ज्वारीचे नाव िोकलप्रय केिे. 

पेरणी insecticide लबयाणे ित पुरवठा, सवि काम मी पार पाडिे. Collector देिीि िूश 

झािे. मी मनलमळाऊ होतो, सीईओ व हातािािचेही िूश राहत असत. Finance 

manpower सारे मी जमविे. प. जवाहरिाि नेहरंूचा तो चांगिा कायिक्रम होता. दोन्ही 

लबडीओ जे सहकारी होते, त्ांनी मिा एम. ए. पाटि १ व २ िा परवानगी लदिी. व मी ही दोन्ही 

वषे पार पाडिी. 

 मी जेव्हा घर सोडून पळून आिो होतो तेव्हा रेले्व platform वर भुसावळिा कुणी 

ओळिू नये म्हणून मी लकसन नाव सांलगतिे होते. मेहुणे शोधायिा आिे होते, पण नाव वेगळे 

सांलगतिे असल्याने कुणीही शोधिे तरीही माझा शोध िागिा नाही. मी सापडिो नाही कारण 

नाव वेगळे होते आलण त्ा ठरावीक कळकळीने कुणीही शोधिे नाही. मी सापडिो नाही. 

बेंचवर ८ लदवस झोपिो. अंगावर पांघरायिा चादर नव्हती, से्वटर नव्हते. थंडी पडे. कसातरी 

रालहिो. सुदैवाने शरीरािा अभावाची सवय झाल्यामुळे मी आजारी पडिो नाही. माझा 

आजदेिीि आहार अल्प आहे. जे असेि ते िायचे ,पण तब्ब्बे्यत कधीच लबघडिी नाही. माझे 

कपड्याचे चोचिे नव्हते. भुसावळच्या वाण्ाकडे, पुढे मारवाड्याच्या घरच्या खिया, माहेरी 

देिीि मूि सांभाळायिा मिा नेत असत. सवि कामे करून घेत असत, त्ामुळे अभ्यासाकडे 

दुििक्षच होई. लशवाय मिाही अभ्यासाचा टेम्पो येत नसे. पण जेवणिाण ठीकठाक लमळे. 

लनदान मिा बलहणीकडे, मेव्हणे मारायचे तशी शारीररक लहंसा, मारहाण इथे नसे. पडेि ते 
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काम मी केिे. िेिे मास्तरांच्या ओळिीचे गृहथथ गंगािीकारांकडे नागपूरिा रीफर केिे. 

भुसावळिा िेिे मास्तरांकडे लदवस काढिे. तसे मी यांच्याकडे रालहिो नाही पण िक्ष ठेवणे, 

देिरेि गंगािीकरांनी केिी. 

या काळात वडीि बलहणीकडे राहात होते, ते टायफाईडने वारिे. बहीण गरीब होती, 

लतच्याकडेही १ मुिगा िायिा जडच होता. टेिर दुकानाची कमाई अशी काय असणार? 

त्ामुळे मेव्हणे मारत असत, मी सोसिे, पण सहन होईना. त्रास चािवून घेत होतो, पण 

लशक्षणाची ओढ मिा बोिावत होती. 

नोकरी  

 रामटेकिा राहून अध्यापनात मी कौशल्य कमाविे. इंग्रजीत कुठिाही लवषय 

लशकवण्ाची किा मिा आंदण लमळािी. रामटेकचा तिाव, टेकडी, मेघदूताची जागा, १० वी 

पयंतच्या लवद्यार्थ्ांना सारे लशकवणे मिा िूप आवडे. 

नोकऱ्या  

 बीएड ची फी िूप होती त्ामुळे ते जमिे नाही. बीए झाल्यावर पलहिीच नोकरी 

रामटेकिा लशक्षक म्हणून समथि लवद्याियात leave vacancy त लमळािी. पण पगार िास 

नसे. वेळेवर लमळत नसे. मग पांदुऱ्यािा लशक्षक म्हणून काम केिे. मंुबईिा training 

statistical assistant म्हणून मुिािात लदिी तेव्हा माझे िग्न झािे होते. पण मिा परवडत 

नसल्याने पत्नी अजूनही माहेरी राहत होती. १० वषे पैकी ५ वषे शेगाव, ५ वषे लहंगणघाटिा 

नोकरी केिी. अभ्यासाची आवड म्हणून एम. ए. केिे. जेव्हा नोकरी सोडून लदिी ती फक् 

बदिीच्या भीतीने, तेव्हा माझ्याकडे घरदार नव्हते, मिा पगार देणारी दुसरी नोकरी हाती 

नव्हती. 
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 लहंगणघाटिा िाजगी कॅािेज मधे्य नोकरी पकडिी. ६/६ मलहने पगार लमळत नसे.  

लहंगणघाट तसे िहान गाव होते, त्ामुळे उधारीवर लकराणा वगेरे लमळे, सवि चािे. उधारीचे 

घेतिेिे सवि पैसे मात्र मी फेडत असे. घरभाडे मात्र मी थलकत न ठेवता वेळेवर भरत असे. 

 एम.ए. नंतर कॉिेजमधीि नोकरीमुळे, पी.एच.डी.ची मिा िूप आस िागिी, नागपूर 

लवद्यापीठातफे लहंगणघाटिा असताना पी.एच.डी.साठी अजि केिा. गुरिा रेलजमेंट आमीची 

नेपाळ किकत्ता येथीि कामलगरी या लवषयात डॅाक्टरेट केिी. पीएचडी झाल्यावर मिा 

युलनव्हलसिटीत नोकरी िागिी. १९७७ िा परत १६ वषे लहंगणघाटिा काढून, मी पत्नीसह 

नागपूरिा आिो.  

कुटंुब 

 माझे १९५७ सािी िग्न झािे. १९६० सािी लशरीष (मी शेगाव येथे असताना) १९६५ 

सािी वषाि (लहंगणघाट येथे असताना) जन्मिे, जन्म धुळ्यािा माझ्या सासुरवाडीिा झािा. 

माझी मुिे सुलवद्य आहेत. पत्नीचे भाऊ,कै 

नाना मामा सोनार औरंगाबादिा होते. म्हणून पत्नीची आई औरंगाबादिा होती. लतथे लशरीषचा 

जन्म  झािा.  

रामटेक मधे्य अन्य दोन शाळा होत्ा. तो पररसर मिा बोिावू िागिा. रामटेक लनसगिरम्य 

होते. १ वषि लतथे काढिे पण पुढे िूप करमेना. “भग्न मूती” अ. ना. देशपांडे, कवी अलनिांचे 

काव्य असिेिी लवषू्ण व िक्ष्मीची मूती रामटेकिा आहे. कवी अलनिांची  

आज अचानक गाठ पडे, 

 असता मन भितीकडे. 

 भित्ा वेळी भित्ा मेळी 
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 आज अचानक गाठ पडे...मिा लतथे उमगिी. कुमार गंधवांनी गायिेिी गीते लतथे मिा 

आठवीत. तरुणपणीचे धडाडीचे लदवस होते, लशक्षण बोिावत होते. 

भाग ३ 

आज अचानक गाठ पडे 

कोवळी सकाळ मन मोकळी, हे गाणे आठवायचे वय झािे. कवी अनीि यांच्या कलवता मिा 

आवडत, त्ांची पत्नी देिीि िेखिका होती. मोत्ाचा कंठा, कुसुमावती देशपांडेची कथा 

प्रलसि आहे.  

 लतथून मी नोकरी शोधत नागपूरिा जायचे ठरिे. नागपूरिा महािात शाळेत, लिव्ह 

वे्हकिीत मी आिो. दुसरी नोकरी महाि नागपूरची झािी. प्रा.काटे instrument च्या 

लशक्षकांच्या प्रोजेक्ट मधे लििाणावर ते लिलहत असत. You must get first class, मिा काटे 

सर म्हणािे. या पे्ररणेने मी अलधक काम करावे असे मी ठरविे. त्ांच्या गुरुतुल्य पे्ररणेने मी 

अलधक घडिो. इलतहास प्राध्यापक, पॉलिलटकि सायिच्या प्राध्यापकांनी देिीि अशी उत्तरं 

असे संदभि ठेवता म्हणून माझी सु्तती केिी. 

 मिा सरकारी नोकरी देिीि िागिी होती, पण लतथे मिा देिीि ती कीड िागेि, 

वाईट िागण होईि की काय ही भीती वाटू िागिी. पुढे कारवाई व्हावी इतका भ्रष्टाचार 

वाढिा. लबडीओ चे काम मिा नकोसे वाटू िागिे.  

शाळेपासूनच प्राध्यापक होणे, ही माझी महत्वाकांक्षा होती. माझे ते लमशन होते. मिा िाजगी 

कॉिेजमधे्य बोिावणे आिे, मिा नोकरी लमळािी ती लहंगणघाट कॉिेजिा! लनयलमत सरकारी 

नोकरी सोडून, मी लतथे प्राध्यापक झािो. दहा वषे मी लतथे आवडीने काढिी. 

 पुढे मिा पी.एच.डी. करण्ाची तीव्र इच्छा झािी. डॉ.बी.के. आपटे यांना, मी मिा 

पीएचडीिा गाईड करा, अशी लवनंती केिी. पुण्ाच्या वातावरणात लशकिेल्या आपटे सरांनी 
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सांलगतिे, “वेगळा लवषय देतो आहे तू तो संशोधनािा घे. मेहनत करावी िागेि, तो लवषय 

चांगिा आहे” गुरिा रेलजमेंट इन लब्रलटश इंलडया” चािेि का? 

 मी होकार लदिा. ४-५ वषे मी अभ्यास केिा. लदल्ली archives किकत्तािा संदभि 

तपासिे. (national liberay) १९७६ सािी माझी पी.एच.डी. झािी. या प्रबंधात मी नेपाळ 

archive मधे्य भेटी देऊन लििाण केिे. 

 १९७६ सािी ३ एक्झालमनर  होते. एका परीक्षकाने तो प्रबंध अपू्रव्ह केिा, दुसऱ्याने 

ररजेक्ट, लतसऱ्याने पास केिा. प्रबंध कृपेने मी डॉ. शे्े झािो. लवद्यापीठात १९७७ िा ररकामी 

जागा झािी. मी लवद्यापीठात नोकरीिा आिो. १९७७ सािी नागपूर लवद्यापीठात आिो. डीन 

माझे पररलचत होते. स्पधाि िूप होती. लसिेक्शन कलमटी ने िोकि माणसांना घ्यावे, अशी 

लशफारस केिी गेिी होती.  

 १९७७ सािी मी नागपूरिा आिो. No break in service असा शेरा होता. सुरूवातीिा 

मी भाड्याची घरे घेतिी. प्रथम माधव नगर मधे्य, त्ानंतर teachers colony amaravati 

रोड िा भरतनगर समोर भाड्याचे घर होते. लतथे नंतर quarter लमळािे. मधुकर अष्टीकरांना 

लवनंती केिी की मिा गरज आहे. त्ांनी शब् लदिा,  Quarter ररकामे होताच देतो. ते शब्ािा 

जागिे. Quarter allot order लनघािी. सेवालनवृत्ती पयंत मी या घरी रालहिो. Quarter होते 

पण छान होते. माझ्या पत्नीने ते छान सजविे. 

भाग ४ 

पीएचडी गाईड म्हणून registration  

 १९७८ सािी गाईड म्हणून मिा रलजस्टर ेशन लमळािे. २५ लवद्याथी पी. एच. डी. करत, 

त्ांना मी लवलवध लवषय देऊन पीएचडी िा गाईड म्हणून मागिदशिन केिे. आज या माझ्या 

लवद्यार्थ्ांना एकेक िािावर पगार आहे. त्ा वेळीही व आताही पीएचडी चे गाईड 
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लवद्यार्थ्ांकडून सामान्यपणे फी घेतात. त्ाकाळी मी लवद्यार्थ्ांकडे पैसे मालगतिे नाही. लगफ़्टस 

देिीि क्वलचत स्वीकारल्या. मिा समाधान आहे की मी २५ लवद्यार्थ्ांना पीएचडी लमळवून 

लदिी. लवद्यार्थ्ांचे कररयर बनिे. 

 सेवलनवृत्तीनंतर लवद्यापीठातीि १७ वषांच्या नोकरीचे पेन्शन लमळािे. नंतर ते सवि 

लिंकअप केिे व ३३ वषािची माझी पूणि नोकरी जोडिी गेिी. पेन्शन लमळािी. मी आता 

सेवालनवृत्त आहे. 

प्रवासाची आवड  

 मीना प्रभू यांची पयिटन लवषयीची पुस्तके वाचून मी प्रभालवत झािो. आम्ही सहकुटंुब 

िूप प्रवास केिा, दरवषी सहि करायचो. अरुणाचि, केरळ, आसाम, लशिाँग, चेरापंुजी, 

चारीधाम, राजथथान, गुजराथ, या भारतातीि सवि लठकाणी मी पयिटन, आनंद प्रवास केिा. 

पंचमढी व लचििदरा िाडके आहेत. शुभांगी पासेबंद हीचे कुठे शोलधसी रामेश्वर अन हे 

प्रवासवणिन मिा लप्रय आहे. बोर धरण, पेंच, वरोरा आनंदवन या जवळपासच्या सहिी मी 

वारंवार करतो. वयोमानाने लकंलचत अपंगत्व आिे आहे. पण यशस्वीपणे सेवालनवृत्ती नंतरचे 

सहजीवन चािू आहे. लहंगणे घाटिा मी माहेर समजतो. मूळ गाव समजतो. लहंगणेघाट माहेर, 

नागपूर सासर आहे.  

वाचन, आता वाचनच वाचन  

 म.गांधीवंरची, रामचंद्र गुहांची पुस्तके- India after M.K.Gandhi, India before 

M.K.Gandhi, India with  M.K.Gandhi तीन िंड वाचतो.  

Rise of fall ऑफ लहटिर वरची, रुबेिा थापर, इरफान हबीब सवि पुस्तके मी 

वाचतो.Amartya senची लिखिते वाचतो. 
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वाचनाचा आनंद घेतो.पत्नीची उत्तम साथ मिा कायम लमळािी. मुिे िाडकी होती, चांगिी 

लशकिी, उत्तम नोकरी करीत आहेत. 

 हे शब्ांकन करणारी शुभांगी पासेबंद, माझ्या मेहुणीची सून आहे. 

 माझ्या जे्यष् नातवाचे िग्न झािे असून, सारे जण सुखथथतीत आहेत. 

कृताथि जन्म जाहिा, लफटून जाई पारणे. 

िाभिे नसे कुणा असे सुदैव भोगणे. 

डॉ शे्े, शब्ांकन शुभांगी पासेबंद  

  ***----*** 
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५ कै. रविन्द्र भाले्ड 

जािई आमचे भले 

लवलवध पुस्तकांचे संग्राहक, अध्याखत्मक िेिक, उत्तम अभ्यासक रलवंद्र भाले्ड, 

अलिबाग ,माितीबाई पासेबंद , नागपूर, यांचे जावई, लववेकानंद कें द्राचे उत्तम कायिकते अशी 

डॉक्टर रवीदं्र भाले्ड यांची ओळि करून लदिी जाते. 

  डॉ रवीदं्र भाले्ड यांच्याकडे अप्रलतम गं्रथांचा, अनेक पुस्तकांचा छानसा संग्रह आहे. ते 

एक भिे गृहथथ होते. आवडीनुसार लनवड करुन वाचन करायिा अनेक मलहने िागतीि. ही 

पुस्तके सुबक वेष्टनात नीट ठेविी आहेत. हा जणू एक ठेवा आहे असे मिा वाटिे होते. 

अध्याखत्मक, भौगोलिक पररखथथती, संसृ्कती, संत तुकाराम, संत नामदेव, ज्ञानेश्वर, अनेक 

धालमिक गं्रथ, कादंबऱ्यांचा संग्रह डॉ रवीदं्र भाले्ड यांच्याकडे आहे. काही पुस्तके दुलमिळ आहेत. 

गं्रथ हातात आिा की तहानभूक हरपून वाचून काढावेसे वाटते. लववेकानंद कें द्राचे काम रवीदं्र 

भाले्ड अनेक वषे बघत होते. रामकृष्ण परमहंस यांच्या संथथेतफे मठाच्या तफे चािविे जाणारे 

अध्याखत्मक, सामालजक कायिक्रम आलण कायाित रवीदं्र भाले्ड सरांचा सलक्रय सहभाग असे. 

मिा आठवतंय, बािकांची कायिशाळा आयोलजत करण्ात आिी होती आलण तेव्हा, सातूच्या 

लपठाची लबखस्कटे बािकांना आवडावी म्हणूनच डॉ रवीदं्र भाले्ड यांनी बेकरीतून बनवून 

आणिी होती. 

 रवीदं्र भाले्ड हे पेशाने सेवालनवृत्त, पशुवैद्यकीय डॉक्टर होते. डॉक्टर साहेबांचा जन्म 

अंमळनेर येथे झािा. शािेय आलण महालवद्याियीन लशक्षण, अंमळनेर येथे पार पडिे. त्ा 

नंतर पशुवैद्यकीय लशक्षण त्ांनी नागपूरिा पूणि केिे. त्ाकाळी परगावी राहून लशक्षण सोपे 

नव्हते. पॅ्रखक्टकि, लथअरी, पॅ्रखक्टससाठी सायकिवरून, दूरवर जावे िागे. ऊन वारा, थंडी, 

कशाची तमा न बाळगता, कररअर साठी िूप कष्ट घेतिे, लशक्षणासाठी कष्टपूविक पररश्म 

घ्यावे िागिे.  त्ानंतर सरकारी नोकरीत नंबर िागिा. डॉक्टरसाहेब नोकरीिा कोकणात 
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आिे. कोकणची लहरवी झाडी, लनळा समुद्र, तांबडी माती, माणसांना ओढ िावते. अलिबाग 

शहराच्या मध्यवती भागात जागा घेऊन, भाले्ड पलतपत्नीनी टुमदार बंगिा बांधिा.  

 दोन्ही मुिे उच्च लशक्षण घेवून, चांगल्या पदावर कायिरत आहेत. मोठी कन्या वैशािी, 

पुत्र वैभव रामकृष्ण मठाच्या कायिक्रमात सलक्रय असतात. पत्नी संध्या, लशलक्षका म्हणून लनवृत्त 

झाल्या आहेत. सुबक बागेत बागकाम करीत, देवपूजा करीत, सुशांत जीवन जगत आहेत. 

लववेकानंद कें द्राच्या कामात व्यस्त असल्याने, लववेकानंद भाले्ड, असे टोपणनाव डॉ रवीदं्र 

भाले्ड यांना पडिे. 

 लनवृत्तीनंतर आळसात वेळ घािवून करमणुकीत न बुडता जनसेवेत दोघे भाग घेत. 

पाळीव प्राण्ाचे महत्त् घरच्या व्यक्ी सारिे असते. या प्राण्ािा औषधोपचार घेऊन बरे 

करणे, प्राण्ाचे िसीकरण, सामान्य आरोग्य,  यासाठी भाले्ड सर उत्तम सल्ला देत. संपूणि 

जगभरात दोघे पतीपत्नी लमळून हौस म्हणून पयिटन करून आिे आहेत. अध्यात्म, समाजसेवा, 

सालहत्, लचत्रपट, लशल्प, नृत्, ना्, या लवषयांत रस घेणाऱ्या अल्प आलण दुलमिळ व्यक्ीपैंकी 

एक, असे या कुटंुबाचे वणिन करता येईि. सुमारे दीड वषे झािी, एका आजाराचे लनदान, 

डॉक्टर रवीदं्र भाले्ड यांना झािे. धीर धरून, धीटपणाने, डॉ. रवीदं्र भाले्ड त्ा आजारावर 

उपचार घेत होते.  

संध्या छाया लभवलवती हृदया, असे आपण गोधंळून जातो. मात्र, डॉ. रवीदं्र भाले्ड याची 

सकारात्मक लवचार शैिी आनंद देवून जाई.अनेक मालसकांत, डॉ रवीदं्र भाले्ड यांचे 

आध्याखत्मक िेि प्रकालशत झािे आहेत. त्ांच्या घरी, त्ांच्या अभ्यालसकेत, आध्याखत्मक 

िेिांचे दस्तऐवजीकरण अगदी छान महत्त्पूणि आहे. जीवनाचे तत्त्ज्ञान, आध्याखत्मक लवश्व 

यांचे उत्तम संतुलित व्यखक्मत्त् डॉ रवीदं्र भाले्ड होते.  

अशी व्यक्ी घरचा जावई, जावई असावा ऐसा, अशी होती.   
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६ सुधाकर सोनार मामा,  

नागपूर जुनी गाणी, चलनी नाणी. 

 

 जे्यष् नागररक ही देशाची शे्ष् संपत्ती आहे हे नागपूरचे सुधाकर सोनार यांनी लसदद 

केिे आहे. अलतशय पितशीर प्रकारे, श्ी. सोनार सर यांनी १९३२ ते १९९४ पयंतच्या लहंदी 

आलण मराठी गाण्ांचा संग्रह केिा आहे. जुन्या जमान्यातीि, रेलडओ, ग्रामोफोन, ऑलडयो 

कॅसेटस़ असा िलजना त्ांच्या घरी आहे. मात्र ही सवि जुनी गाणी, त्ांनी MP3 Formatमधे्य, 

त्ांच्या संगणकामधे्य साठविी आहेत.   

 १९३२ पासूनच्या संगीत इलतहासाचा सुवणिकाळ ऐकायिा कानसेन असाि तर श्ी. 

सोनार तुम्हािा आनंदाची मेजवानी देतीि. संगीताच्या आनंदधारांत लचंब लभजवतीि. २१०० 

ऑलडयो कॅसेटस़ वर १६००० गाण्ांचे टर ॅक्स, त्ात १९५० लहंदी लचत्रपटांवरीि १४५०० टर ॅक्स, 

तर मराठी लचत्रपटांचे १५०० टर ॅक्स आहेत.  

 के. एि. सेहगि, के. सी.डे, कानन देवी, नूरजहाँ, जोहराबाई, सुरैय्या, अमीरबाई 

कनािटकी, जु्यलथका रॉय, शमशाद बेग़म, गीता रॉय िुशीद या जुन्या गायक गालयकांची गाणी 

आहेत. लचत्रपटांची गाणी, िाजगी अल्बम यामधे्य या सुविणकाळाच्या, पुढीि वाढीव 

टप्प्यातीि, ितादीदी, आशा भोिसे, मन्ना डे, मोहम्मद रफी, मुकेश, तित मेहमूद, लकशोर 

कुमार, हेमंत कुमार, पंकज मलिक, जगमोहन यांनी गायिेिी लहंदी गीते आहेत. अगदी कुमार 

सानू, सोनू लनगम यांचीदेिीि गाणी आहेत. 

 मराठी गाण्ांच्या संग्रहामधे्य सुधीर फडके, ितादीदी, आशाताई, सुमन कल्याणपूर, 

बािगंधवि, कुमार गंधवि, वसंतराव देशपांडे, लजतेन्द्र अलभषेकी, प्रभाकर कारेकर, अरूण दाते 

इत्ादीचंी गीते आहेत. िरिर नाही, आवाजांच्या बाबतीत चढउतार नाही, गुणवत्ता मस्त 
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आहे. मराठी कीचकवध लचत्रपटातीि ``धंुद मधुमती रात रे नाथ रे`` हे गीत त्ांच्याकडे लहंदी 

अनुवालदत रूपात सुिा आहे. सोनारमामांचे स्मरणात गीतमािा आहेत, गीतकथा आलण 

आठवणी आहेत.  

 १९३१ सािच्या आिमआराच्या,"दे दे खुदा के नाम पे यारे" गाण्ाने या िलजन्याचे दार 

उघडते. १९९४ सािच्या 1942 A Love Story ने िलजना पररपूणि होतो. १९९४ सािच्या पुढीि 

हे िलजना बनवण्ाचे काम, आपिा नातू मयुरेश पूणि करेि, अशी सुधाकर सोनार सरांना 

िात्री आहे. ही संग्रलहत गाणी संगणकात आहेत, त्ांची यादी एका पुस्तकात लिखित रूपात 

आहेत. इतकी जुनी गाणी, संुदर आवाज सुखथथतीतीि संगीत, अशा या िलजन्याचे सुव्यवखथथत 

अनुक्रमलणकेसह लनयोजन आहे. गायक, लचत्रपट, लचत्रपटाचे बोि, अशा कोणत्ाही एका 

पररमाणाने, आपिे आवडते गाणे शोधून ऐकता येते. बोि आठवल्यास बोि अथवा अंदाजाने 

साि आठविं तरीही सुधाकर मामा, गाणे शोधून ऐकवतात. वडीि मालणक वमाि, ज्योत्स्नाताई, 

इ.ची मराठी गाणी ऐकत, तेव्हा सुधाकर सोनार सर लहंदी लचत्रपटगीतांचे रलसक होते. मुिांनी 

कोणती गाणी ऐकावी यावर बंधन घािायचा तो काळ होता. मिा आठवते, आम्हािा देिीि 

१९६५ सािचे आठवते की, लबनाका गीतमािा ऐकण्ासाठी अभ्यास पूणि करून चार जणांची 

परवानगी घ्यावी िागे. लसनेमािा जातांना वलडिांना चोरून जावे िागे. गाणी ऐकणे मेजवानी 

असे. 

 त्ाकाळी रेलडओ लसिोन, लवलवधभारती ऐकतच बािक मोठा होई.  हेिन, लफअरिेस 

नालदया, मास्टर भगवान, मेहमूद यांची गाणी तरूणांनी गावी, गुणगुणावी, हे त्ाकाळी 

पािकांना आवडत नसे. अभ्यासाच्या, छो्ा छो्ा गोष्टीतिा लनमिळ आनंद घेण्ाच्या, 

जागलतकीकरणापूवीच्या लदवसांच्या, लचत्रपटांच्या, गायकांच्या, लचत्रपट प्रसंगाच्या, स्पष्ट 

आठवणी सोनार सर सांगतात.  
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 त्ा काळी ही जुनी गाणी म्हणजे मानसोपचारच होते, आनंद देणारे, पे्रम लशकवणारे, 

सावरायिा मदत करणारे भाव या गाण्ांत होते, असे मिा आजही वाटते. सेवालनवृत्ती 

(रेले्वमधून) घेतल्यावर सोनार सर संगणक चािवायिा लशकिे व त्ांनी या गीतसंग्रहाचे स्वतीः 

संगणकीकरण केिे. त्ांच्या मेंदूत िूप गाणी, त्ांचे शब्, गायकांची, किाकारांची नावे 

आजही स्पष्ट कोरिी आहेत. संगीत लदग्दशिक गीतकार यांच्या नावासह संगणकावर 

सुव्यवखथथतपणे Type करून ते गाणी शोधतात, ऐकवतात. वीज गेल्यास, इंटरनेट गेल्यास 

काम अडू नये म्हणून इंटरनेट लशवाय वापरता येतीि, अशा युजर फ्रें डिी मागािने ही गाणी 

साठविी आहेत. सहिीनंा गेल्यावर लमत्र आपे्तष्टांकडून देिीि सर जुनी गीते लमळवतात. 

जुन्या गाण्ांच्या, किाकारांच्या आठवणी सांगताना त्ांच्या डोळ्यात वेगळीच चमक येते. 

आिमआराच्या काळापासूनचा गीत इलतहास सोनार सरांच्या मेंदूत आहे. १९६६ सािी पंलडत 

जसराज यांनी `सह्ाद्री की िडकी` लचत्रपटासाठी गायिेिे दुलमिळ गाणे, तित मेहमूदची 

गैरलफल्मी गजि. आधुलनक काळातीि जगजीत लसंग, लचत्रा लसंहची गजि गीते, तसेच काही 

उडत्ा चािीची, १९९४ पयंतची गाणी संग्रहात आहेत.  

 नागपूर UCN channel तफे मुिाित घ्यायिा आिेल्या किाकाराने सोनार सरांना 

नमस्कार केिा. ``यातीि काही गाणी तर मिा मालहत देिीि नाही`` अशी प्रांजळ कबुिी 

त्ाने लदिी. ``तुमच्याकडे जवळ-जवळ सवि गाणी आहेत`` असे सु्तलतसुमन बऱ्याच जणांनी 

वालहिे. तरीही ते मग अलतशय नम्रपणे,  ``९९% च गाणी आहेत. या काळातीि, संग्रहात 

नसिेिी गाणी आठवल्यास कळवा, मी समालवष्ट करीन.`` असे उत्तर देतात. अनेक 

चाहत्ांपैकी, एक चाहता त्ांच्याकडे गाणी ऐकायिा आिा. आराम िुचीत डोळे लमटून 

१९३४, ३५ सािची गाणी ऐकून ढसाढसा रडायिा िागिा. ``क्यो ंलजंदगी की राह में, मजबूर 

हो गये`` लचत्रपट साथ-साथ चे गाणे ऐकताना माझे डोळे देिीि पाणाविे होते. हल्ली आपण 

गाणी video रुपात पाहतो, िॅमर उपभोगतो, गाणे जगत नाही, संगीत मनात मुरवत नाही. 

बाबुि मोरा नैहर छूटो ना जाये, जब लदिही टूट गया, हम जीके क्या करें गे, अशा के. एि. 
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सैगिच्या गाण्ापासूनची जुनी लचरतरुण गाणी ऐकून भावना उचंबळून येतात. लवनम्र, हळवे 

पे्रम, नाजूक नातेसंबंध सांगणारी शब् असिेिी, हळूवार पाश्विसंगीत असिेिी गाणी ऐकण्ात 

२-३ तास कसे जातात कळतच नाही.  

 १९३२ ते १९९४ या काळातीि संगीत ही शे्ष् किा साधना आहे. तो संगीताचा सुवणि 

काळ होता. चांगल्यािा चांगिे म्हणणे चांगिे, वाईटािा वाईट म्हणणे चांगिे, वाईटािा चांगिे 

म्हणणे वाईट आलण चांगल्यािा वाईट म्हणणे म्हणजे वाईटाहून वाईट! त्ामुळे जी 

सोन्यासारिी गाणी होती, त्ांचे मोि सोनार सरांनी केिे आहे. ह्ा गाण्ांचा वारसा जतन केिा 

आहे. संवेदनशीि मनांना स्पशि करणारी तशी गाणी हल्ली फार कमी बनतात.  

``चांदीकी दीवार न तोडी यार भरा लदि तोड लदया``- लवश्वास.  

"राही मनवा दुीःिकी लचंता क्यो सताती है"- दोस्ती.  

"सावन के झिेू पडे, सैयानी हमे तुम कहाँ भूिे पडे"- यार की यास.   

"गुजरा हुआ जमाना, आता नही दोबारा"- लशरी फरहाद.  

"ये मेरा दीवानापन है"- यहुदी.  

"दोस्त दोस्त ना रहा"- संगम.  

अशी छान-छान, गेय, मस्त गाणी सोनार सरांकडे आहेत.  

 ही स्वरांची जादू फक् त्ांनी, लमत्र मैलत्रणी, कुटंुबीय यांच्या मनोरंजनासाठी पेटीत 

साठविी आहे. ती mp3 mode मधे्य बदििी असिी तरी श्ी. सोनार सर कुणािाही गुणवत्ता 

लटकून राहावी यासाठी Copy करून देत नाहीत. ही जुनी गाणी आजही चािणारी चिनी 

नाणी आहेतच. पण जुन्या पोस्ट काडिस़ टपाि, लतकीटे, चिनी नाणी यांचा देिीि संग्रह 

त्ांच्याकडे आहे. नाण्ांमधे्य लनजामकािीन, मध्ययुगीन, मराठा कािीन परकीय चिनातीि 
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नाणी त्ांच्या संग्रही आहे. १८५४ सािचे ईस्ट इंलडया कंपनीचे, पाव आण्ाचे पोस्टाचे लतकीट 

त्ांच्या संग्रही आहे. स्वतंत्र भारतातीि १९४७ सािचे एक आण्ाचे लतकीट त्ांच्याकडे आहे. 

१९६० सािचे first day cover पंधरा पैसे लकमतीचे पोस्टाचे पाकीट त्ांनी जपून ठेविे आहे. 

१८३०, १८४०, १८१४, १९५२ अशा सािची नाणी आहेत. जे्यष् नागररकांच्या एका प्रदशिनामधे्य 

ह्ा पोस्टाची लतकीटे व नाणी यांचे प्रदशिन श्ी. सुधाकर सोनार यांनी केिे आहे. 1160 First 

day covers, ६६० नाणी, ६६६९ लतकीटे इ. आहे. नागपूर येथे जनरि पोस्ट ऑलफसिा, १०० 

वषे पूणि झाल्याबद्दि भरिेल्या लफिेटिी प्रदशिनात, श्ी सोनार सर यांना रौयपदक लमळािे. 

दूरदशिनवर, सुधामामांची बातमी दािविी गेिी.२०१९ 

 सामान्यतीः चारचौघांसारिे जीवन आपण जगतो आलण एके लदवशी काळाच्या 

पडद्याआड जातो. मागे राहते आपिे कायि, आपिे नाव, आपिे छंद, आपिा ठेवा! आपिी 

किा, िेि, आपिे संग्रही दुलमिळ काही गाण्ांचा िलजना जपणारे, सुधाकर सोनार सरांसारिे 

किाकार लचरकाि स्मरणात राहतात-  

जन पळभर म्हणतीि हाय हाय, मी जाता म्हणतीि कायि काय?  

सांगू की नको सांगू, कटुता आठवायिा ये, जिम भळभळायिा ये 

आता आयुष्य कमी उरिे, पुन्हा सोडून जायिा तरी ये।।१।। 

पे्रम िपवणे हेच पे्रम असते का? कधीतरी ते दािवायिा ये 

तुिा मालहत आहेत, न येण्ाचे बहाणे, तशाच बहाण्ाने, परत जायिा ये।।२।। 

बुज राि माझ्या अहंकाराची रे, स्वीकार करते मी माझ्या चुकांची 

पूवीसारख्या चुकिेल्या मोहमायांची, पण क्षमा करायिा तरी ये।।३।। 

कौि देऊन देवळात बसिे, नवसांची व्यथिता दािवायिा ये 
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सांगू की नको सांगू अपयश माझे, शेवटची इच्छा जाणून तरी ये।।४।। 

अंतर पडिे म्हणजे येत नाही दुरावा, माझ्या आयुष्याचा प्रवास हा सरावा 

सारे संपिे ते, साकव का छळावा, मरण्ापूवी एकदा चेहरा दािवायिा ये।।५।। 

 असा प्रश्न या शे्ष् जे्यष् नागररकांच्या बाबत येतच नाही. ते तृप्त आहेत. 

हॅटस ऑफ टू सुधाकर सोनार सर.  

*--***-******* 
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७ गोष्टी आवण गाणी-  

 सौ. वासंती घाडगे 

 एक िेखिका म्हणून वासंती घाडगे सातारा लजल्ह्ह्ात आलण बाहेर देिीि लवख्यात 

आहेत. आतापयंत त्ांची ५ पुस्तके प्रकालशत झािी आहेत. गोष्टी आलण गाणी प्रते्काचे जीवन 

म्हणजे एक गोष्ट असते ह्ात प्रसंगानुरूप गाणी असतात. ह्ा गोष्टी झाडािािी सांलगतल्या 

जातात आलण गाणी वेिीच्या सहवासात फुितात. 

 वासंती घाडगे, मानसच्या आजीचे, अमेयच्या मावशीचे मन म्हणजे अशाच गोष्टी आलण 

गाणी यांचे अजब संग्रहािय होते. बािपणाच्या ऐकिेल्या, एस. टी. थथानकावर कानावर 

पडिेल्या, टीव्हीवर पालहिेल्या, प्रवासात घडिेल्या कथा त्ा रंगवून व िुिवून सांगतात. त्ांचे 

डोळे, हावभाव व उच्चार, अनुरूप शब् गोष्टी समोर उभ्या करतात. कुठेतरी कधीतरी दूरवर 

कानी पडिेिी धून जमिी नाही तरी त्ा गुणगुणतात. मनातल्या गोष्टी मनात ठेऊन राहणाऱ्या 

ज्या खिया असतात त्ांना पुराणातिी एक गोष्ट सांलगतिी आहे. ती मी आज सांगते. 

 एक बाई मनातल्या गोष्टी कधीही कुणािा सांगत नसे व मनातीि गाणी मनातच ठेवत 

असे. एकदा लतचा नवरा जेव्हा घरी आिा, तेव्हा त्ा गोष्टी कोट बनून िंुटीवर जाऊन बसल्या 

व ती गाणी दरवाज्यापाशी बूट बनून थांबिी. नवरा लवचारू िागिा, पाव्हणे कोण आिे आहेत. 

ती सांगू शकिी नाही व नवरा रागावून परदेशी गेिा. तेव्हापासून गावात सवि कायिक्रमांमधे्य 

गोष्टी सांगण्ाची आलण गाणी म्हणण्ाची संधी सवांना देण्ात आिी. आजी नातवंडांना गोष्टी 

सांगू िागल्या. प्रते्क गोष्टीिा संदेश होता व या गोष्टीचा संदेश काय आहे? असे आजी मुिांना 

लवचारात होत्ा. त्ांना न कळल्यास समजावून सांगत असत. 

 त्ामुळे मुिांनो आपिे मन व्यक् करत जा. कसाही आवाज असू दे. गाणी म्हणत जा. 

आजी मुिांना गोष्टी सांगून उठल्या. मी त्ांचे ते िगबगीने उठणे बघत बसिे. आजीनी 

देवासमोर लदवा िाविा. अंगणात तुळशीवंृदावनात अगरबत्ती िाविी व आपल्या नातीकंडून 
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त्ा शुभंकरोती कल्याणम़, आरोग्यम़ धनसंपदा म्हणवून घेऊ िागल्या. त्ांनी त्ा श्लोकाचा 

अथि नातीिा सांलगतिा. सगळ्यांचे चांगिे होऊ दे. म्हणजे आपिेही कल्याण होते. लशवाय 

सगळ्यात मोठे धन म्हणजे आरोग्य होय. मुिांना काजूचा प्रसाद देऊन आजी िगबगीने 

उठल्या. 

 मुिे ‘लपझ्झा िायिा जाऊ या मॅग्गी िाऊया’ असे ओरडिी. आजी त्ांना गच्चीत 

घेऊन गेल्या. मुिांनो लपझ्झा मधे्य मैदा असतो व बगिरमधे्य मागिररन असते जे तबे्यतीिा चांगिे 

नाही. आपण इंलडयन लपझ्झा म्हणजे थािीपीठ िोणी िाऊया. नातू मॅगी हवी म्हणून रडू 

िागिा. आजीने उपमा बनविा व म्हणाल्या हेच ते इंलडयन मॅगी. मुिे चव घेत िाऊ िागिी. 

मीही ते थािीपीठ िाले्ल. भरपूर कोलथंबीर मेथी घातल्यामुळे ते पौलष्टक झािे होते.त्ानंतर 

मोठे कलिंगड आम्ही कापून िाले्ल. हेच आपिे डेझटि. बाहेरचे आईस्क्रीम अनेक जंतंूनी 

भरिेिे असेि. बािपणतीि थथूितेचे प्रश्न वाढू नये म्हणून मी शीतपेय पण देत नाही. 

लिंबूसरबत लकंवा कोकम सरबत देते. जेवल्यानंतर आम्ही बागेत फेरफटका मारिा. आजीने 

हौसेने बाग िाविी होती. उंच नारळाची झाडे होती. ‘‘तुमच्या बंगल्यावर नारळाच्या झाडांचा 

जणू मुकुट चढविा आहे असे वाटते आहे’’, मी त्ांना म्हणािे. वासंती आजी िूश झाल्या व 

म्हणाल्या अहो लनसगि हा मोठा लचत्रकार असतो. वेडी वाकडी वाढ होऊनही संुदर लदसणारा 

सजीव जीव फक् झाडंच! माणसांना प्रमाणात आकृतीत वाढावे िागते. आमच्या गावी जेव्हा 

दुष्काळ पडिा होता तेव्हा सुिा आम्ही ही झाडे जागविी. रस्त्यावरून पाणी भरून टँकर 

मागवून पाणी घातिे. पयािवरण व िोबि वॉलमंग म्हणून झाडे िावा असे आता सांगतात. पण 

मी पूवीपासून या झाडांना जपिे आहेत. पण.... 

 वासंती आजी नाराज झाल्या होत्ा. 

 "काय प्रॉबे्लम आहे?" मी लवचारिे 
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 "मॅडम समोरच्या प्लॉट मधिी माणसे झाडे तोडा म्हणून मागे िागिी आहेत. नारळाची 

पाने व नारळ त्ांच्या प्लॉट मधे्य पडतात. गाडी िराब होते म्हणून भांडतात. मुिे म्हणतात 

रोज भांडण नको तोडून टाक" 

 "श्ी बहुगुणा नावाच्या माणसाने लचपको आंदोिन केिे आहे. वृक्ष तोडायिा आल्यावर 

हे कायिकते झाडांना लचकटून उभे राहतात व झाड तोडू देत नाहीत आलण आपल्याकडे 

सगळीकडे कधी रस्ता रंुदीकरणासाठी तर कधी फिक टांगण्ासाठी झाडांची कत्ति केिी 

जाते," मी म्हणािे. वासंती आजी म्हणाल्या, “मिाही समजते पण शेजाऱ्यांशी भांडण्ात मिा 

आनंद वाटत नाही. तरीही मी ही झाडे वाचवण्ासाठी प्रयत्न करणार आहे.” 

 त्ांच्या या छो्ाश्या पयािवरणाच्या रक्षणाच्या कायाित त्ांना शुभेच्छा देऊन मी परत 

पुण्ािा आिे. तीनचार मलहने असेच गेिे. त्ानंतर काही कामासाठी पुन्हा साताऱ्यािा जायची 

वेळ आिी. प्रवासात सुवणि लत्रकोण चतुष्कोन म्हणून रस्ता रंुदीकरण जे केिे होते, त्ात 

बहुतेक झाडांचा बळी गेिा होता. तो नेहमी संुदर वाटणारा पुणे-सातारा रस्ता भकास वाटत 

होता. गाडी वासंती आजीच्या गल्लीत वळिी. त्ांच्या घराचा तो लहरव्यागार झाडांचा मुकुट 

तसाच होता. मिा हायसे वाटिे. सुपुत्र सेनेत कनिि आहे, मुिगी सरकारी नोकरीत लसलनअर 

इंलजनीअर आहे. पती लनवृत्त जीवन आनंदात घाित आहेत. दोघे जण पयािवरण, बागकाम 

आलण सालहत् सेवा, पयिटन यात समाधानी आहेत. मिा वाटते, समृददी, सुवणि प्रगती िूप 

झािी नाही तरी चािेि, पण लनसगिरम्यता तशीच राहू दे. जीवनातल्या गोष्टी आलण गाणी तशाच 

उमित राहू दे. तर लमत्रांनो गोष्टी म्हणजे हे मोठे मोठे वृक्ष अस्ताव्यस्त पसरिेिे आलण वेिी 

म्हणजे त्ा नाजूक कलवता. आजी गोष्टी सांगते व गाणी गाते. बाग फुिवते. वासंती आजी सारिे 

लनसगािवर पे्रम करा. 

 तुमच्याही जीवनात गोष्टी आलण गाणी जगवण्ासाठी भरपूर झाडे िावा व जगवा. 

 गोष्टी आलण गाणी सांगत ऐकत गुणगुणत जगावे.  
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८ मालतीताई खानविलकर आजी- 

दुधािरची साय 

 

 ममता, योलगता, लत्रवेणी या गोड मुिीचंी आई म्हणून माितीताई आदरणीय आहेत. 

मािती ताईंना योलगता, लत्रवेणी आलण ममता या तीन मुिी आहेत. त्ांचे पतीसोबतचे सहजीवन 

िूष होते. १९६८ सािी त्ांचे िग्न झािे. माितीताई आयुष्यात िूप सुिी होत्ा. माितीताईंचे 

पती, माधवराव िानलविकर यांचा एका अपघातात १९८३ सािी अवेळी मृतु् झािा. तीन गोड 

मुिी, ममता, योलगता, लत्रवेणी त्ावेळी िहान होत्ा. पतीच्या मृतु्नंतर स्वत:च्या पायावर 

माितीताई उभ्या रालहल्या. पुढचे लशक्षण माितीताईंनी त्ानंतर पूणि केिे. १९८७ सािी बी.ए. 

केिे. पुढे एम.ए. केिे. मेनंतर त्ांनी बी.ए.ड केिं आलण बीएड करता करताच शाळेत लशलक्षका 

म्हणून नोकरी केिी. चार वषे लवद्यार्थ्ांच्या लशकवण्ा घेतल्या. िोहचंुबकीय शक्ीचा अभ्यास, 

Magnetotherapyही  केिी. मॅगे्नट थेरपीचे सेंटर, Holistic healing centre चार वषे पुणे 

येथे चािविे. त्ा थेरपीच्या अलधक अभ्यासासाठी आलण एका रुग्णासाठी माितीताई 

इंडोनेलशया येथे गेल्या. त्ावेळी या उपचारांसाठी सिोि ज्ञान प्राप्त व्हावे म्हणून त्ांनी दोन 

हजार सािी Diploma in Naturopathy केिा. काही काळ घाऊक भावात चहा िरेदी 

करुन लकरकोळ भावात चहा लवक्री केिी. सवोत्तम चहा िरेदी करून चहा लवकण्ाचा 

लबझनेस सचोटीने केिा. लतन्ही मुिीनंा सुलशलक्षत केिे. थोरिी ममता, कोल्हापूरिा थथालयक 

झािी आहे आलण एक सुपुत्र, एक कन्या यांची आई आहे. मधिी योलगता पुणे येथे खथथत आहे, 

दोन सुकन्यांची आई आहे. लत्रवेणीने, मािती ताईंना एका नातवाची आलण एका नातीची आजी 

बनविे. माितीताई आता जीवनात तृप्त आहेत. लनसगािकडे वळा शेतीकडे वळा हा आदशि 

मानून त्ांनी दोन हजार एकोणवीस सािापासून, िांजा येथे काजूची बाग िाविी आहे. ही 

जमीन िानलविकरांच्या पारंपररक वारसा हक्काची जमीन आहे. त्ा तेथे जैलवक शेती 
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करतात. तेथे त्ा शेतावर माितीताईंनी दोन िोल्या बांधल्या असून, काही अन्य महत्त्ाचा 

भाजीपािा आलण जैलवक प्रयोग करण्ाची त्ांची इच्छा आहे. सध्या तेथे पूवीची असिेिी 

चारशे झाडे आलण नवीन िाविेिी तीनशे झाडे, अशी ७०० काजूची किमे आहेत जैलवक ित 

बनवणे वगैरे कामेही माितीताई आता या वयात लशकल्या. इस्रायिी तंत्रज्ञानाने शेती 

वाढवायचे,काजु बाग,आमराई लपकवणे, धे्यय माितीताईंचे आहे. 

 दुधावरची साय म्हणजे त्ा पांचट दुधापेक्षा अलधक लप्रय, घट्ट चलवष्ट, आवडीची वसू्त 

असते. बायका नवऱ्यािा दूध पातेल्यातून वाढताना, साय िगबगीने मागे करतात, म्हणजे साय 

नवऱ्यापेक्षा अलधक िाडकी असते. ही साय म्हणजे कोण? कळिे ना? शाळेत धडा होता. 

 नातवंडे म्हणजे ती दुधावरची सायच असतात. पातळ दुधापेक्षा साय लप्रय असते. बंॅकेच्या 

ग्राहकांना मुद्दिापेक्षा व्याज लप्रय असते, तशी नातवंडे आजी आलण आजोबांना मुिांपेक्षाही 

लप्रय असतात. आजी आलण आजोबांना नातवंड घरी आिी की होणारा आनंद िास असतो. 

जशी दुधाची परीक्षा सायीवरुन होते, तशी कुटंुबातीि नात्ांची परीक्षा नातवंडांच्या केल्या 

जाणाऱ्या िाडावरुन होते. 

अशी कशी करशीि गं िालडक िालडक िाडा 

मी रांगीन घरभर बनून तुझा घोडा 

 घरात नातवंडे आिी की जुनी चाके पुन्हा लफरवायिा िुषीने आजी आजोबा, पुन्हा तरुण 

होतात. नातवंडे होणे यात िरेतर आजी आलण आजोबांचे कष्ट नसतात, पण स्वतीःच्या अपत् 

जन्माहून लप्रय अशी ती घटना त्ांना सुिावते. िेकीच्या, सुनेच्या, गलभिणीच्या बाळंतपणात 

त्ांना लचंता असतेच, पण िुषी अलधक असते. आपल्याच पोटच्या आतड्याचा नातू/नातवंड 

हा नवा लजवंत गोळा असतो, फॅलमिी टर ी वरचे नवे हाडिवेअर असते. ही आपिी छकुिी, 

सुनबाई ही नवी जबाबदारी कशी सांभाळेि, या काळजीबरोबरच िाड करायिा एक नवा 

जीव लमळण्ाचा आनंद असतो. आजी आलण आजोबांना वृित्वात जणू नवा बािपणाचा अंकुर 
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फुटतो, मायेचा नवा कोबं उमितो. नातीच्या रूपाने आपिे बािपण ते पुन्हा उपभोगतात, 

रागिोभ लवसरतात. 

 पुढच्या लपढीिा अंकुररूपी दान देऊन काही काळाने आपण जगाचा लनरोप घेणार 

आहोत, त्ा अंकुराची जोपासना आजी आजोबा काळजीपूविक करतात, नव सृजनाचा आनंद 

तृप्ततेने उपभोगतात. तरूण वयातीि लवकार, लचडलचड, लवचार, वृित्वात पुढे बदिून प्रगल्भ 

झािे असतात, त्ामुळे जम के िाड करुन बाळािा फुिवतात, िाडावतात. नातवंडांचे पे्रम 

न करणारी व्यक्ी लवरळाच असते, मी तर सवि आजी आजोबांना सांगते की, देव देवळांपेक्षा 

बािकांत बघावा. 

 प्रौढत्वी लनज शैशवासी जपणे, नातवंडांसवे िेळणे 

 वृित्व म्हणजे ररकामपण असते, वेळ भरपूर हाताशी असतो, त्ामुळे बाळाचे 

आईवडीि जेवढा वेळ देत नसतीि लततका वेळ आजे कंपनी नातवंडांना देते. आपल्या मुिांचे 

जे जे िाड करायचे रालहिे असतीि ते ते िाड नातवाचे, नातीचे करता येतात. जणू नातवंड 

ही एक िास भेट देवाने त्ांना लदिेिी असते. सवि स्वपे्न पूणि करता येतात. 

 मेरा नाम करेगा रोशन जगमे मेरा राज दुिारा 

 दुधावरची साय अशा नातवंडात, िेकीची मुिे, िेकाची मुिे असा भेदभाव केिा जाऊ 

शकतो, थोड्याफार फरकाने िाडके दोडके केिे जाते, पण ती साय, िाडकी असतेच. 

िोकगीतात म्हटल्याप्रमाणे 

िेकीच्या मुिा उचिून घेते तुिा 

िेकाच्या मुिा जा बस सांदीिा, लकंवा 

जावयाचे पोर हरामिोर अशी वगिवारी झािी तरी, पेढे आलण बफी इतकीच ती तुिना असते. 
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आजी हा तर मुिाबाऴांचा िाडका कट्टा असतो, आईपेक्षाही जवळचे बेट असते, जसे बघा 

आई असते जन्माची लशदोरी 

आजी असते िाऊची लतजोरी 

गोष्टीचंी पेटी, हक्काची सोबती 

रागावते पण, मैत्रीण तरी 

आयुष्याच्या उतारावरी 

जेव्हा नसते इतर जबाबदारी 

नातवंडांमधे्य मूि बनून 

हौस घेते आजी भागवून 

िेळण्ाची, नाचगाण्ाची 

बागेतीि सवि फुिे केसात माळण्ाची 

िपण्ाची, रांगण्ाची, रंगण्ाची 

िेळणी रंगपेटी घेउन दंगण्ाची 

आजोबा तर नातवाचे िास लमत्र असतात, आजोबा देवाघरी गेिेिा एक नातू म्हणतो 

आजोबाच्या िोिीत धुके, धुके, धुकेच 

आजोबालशवाय घर मुके, मुके, मुकेच 

दुधावरची साय दुधावर तरंगते, तसे नातवंडांचे 

 तरूण वय तरंगायचे असते, त्ांना आजोबा ओल्ड फॅशनचे, बोअर वाटतात, वाटू 
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शकतात. अथाित पुढे मग नातवांनी जाणीव ठेवावी की, आपण सुिा आजोबा होऊ तेव्हा 

काळाच्या मागेच पडिेिे असणार आहोत. आपिी नातवंडं आपल्यािा टाळणार, कारण 

काळ धावतोय ना? असो. 

 सवि प्रकारचे लदवस साजरे होतात, आता हॅप्पी गंॅ्रडपॅरेन्टस डे! 

 आजी आजोबा लदवसाच्या शुभेच्छा. 

******* 

  



67 

 

९ आखखर क्ो,ं खिता पाटील? 

 

 कै. खस्मता लशवाजीराव पाटीि-बब्बर ह्ा गुणी बुखददमान अलभनेत्रीचा, १३ लडसेंबर २०१९ 

हा ३३ वा सृ्मलतलदन आहे. िणिणीत आवाज, टपोरे डोळे, उंच सडसडीत बांधा, तरतरीत 

चािणे, girl next door असे भाव, ही वैलशष्ट्े असिेल्या खस्मता पाटीि लहने दूरदशिनवरीि 

बातमीदार, news reader म्हणून  १९७५ सािी छो्ा पडद्यावर पदापिण केिे. एका संुदर 

दशकाची सुरवात झािी. १९७६ सािानंतर दहा वषांच्या कारकीदीत या गुणी अलभेनेत्रीचे ८० 

लचत्रपट प्रकालशत झािे आलण ती एक नंबरची बहुआयामी अलभनेत्री ठरिी.माझी नातेवाईक 

होती. 

 खस्मता सावळी होती. Art films मधे्य नलसरुद्दीन शाह, ओम पुरी, लगरीश कनािड बरोबर 

without make up संुदरच लदसे. तर glamourous, नमकहिाि, आखिर क्यो,ं लमचि मसािा 

मधे्यही ती शोभिी. शशी कपूर खस्मताच्या अलभनयाचे चाहते होते. मराठी लचत्रपट, जैत रे जैत 

मधिी आलदवासी नालयका म्हणून अगदी हुबेहुब िुिते. अलभनयात लतची तुिना शबाना 

आझमीशी केिी जाई. प्रते्क भूलमका खस्मता पाटीि जगत असे. अधिसत् मधिी लवचारप्रधान 

नालयका, लभगी पिकें  मधिी नोकरी करणारी िी, ‘भूलमका’मधे्य नृते् करणारी नटी,  जैत रे 

जैत मधिी नालयका लचंधी, या नालयका िऱ्याच वाटत. हातमागावर लवणिेल्या साड्यांना अचे्छ 

लदन खस्मता पाटीि मुळे आिे. दाट काजळ, जाड ओठांची फॅशन खस्मतामुळे आिी. 

 १७ ऑक्टोबर १९५५ रोजी पुणे येथे जन्मिेल्या मराठमोळ्या खस्मताने Film and 

Television Institute, पुणे येथून अलभनयाचे लशक्षण घेतिे. राज बब्बर हे त्ांचे पती. प्रतीक 

बब्बर हा मुिगा अलभनेता म्हणून प्रलसि आहे. 

 खस्मताचे कररयर मराठी दूरदशिन वर बातपासून सुरू झािे. सामना या गाजिेल्या मराठी 

लचत्रपटात ‘पप्पा सािर, सािर, सािर!’ असे म्हणत, खस्मता प्रथम मराठी लचत्रपटात आिी. 
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मराठा समाजात घरी खस्मता यांच्या लचत्रपट प्रवेशावर चचाि, टीका झािी. अथि मधल्या 

भूलमकेबद्दि नाराजी उमटिी. मात्र पुढे, काळ बदििा म्हणत आम्ही ते सारे स्वीकारिे. पुढे 

लतच्या िॅमरने, अलभनयाने सविजण लदपून गेिे. मग खस्मता प्रते्क लचत्रपट प्रदशिनानंतर 

यशोलशिरावर चढत गेिी. एक Filmfare award आलण दोन National Film awards 

खस्मताच्या नावावर जमा आहेत. १९७६ मधे्य मंथन, १९७७ मधे्य भूलमका, या लचत्रपटात त्ांच्या 

भूलमका गाजल्या. मी मेकप करणार नाही असा आग्रह धरणारी खस्मता पाटीि, व्यावसालयक 

स्पधेत मेकपसह उतरिी. १९८२ चे नमकहिाि, अथि, १९८५ चा आखिर क्यो?ं, १९८५ चा 

अमृत, १९८७ चा लमचि मसािा हे लचत्रपट िूप गाजिे.   

 हल्ली लकतीतरी अलभनेत्री लववालहत पुरुषांशी लववाह करतात, मात्र खस्मता पाटीि यांना 

त्ाकाळी समाजाचा िूप लवरोध पत्करावा िागिा. आखिर क्यो ंलचत्रपटात संसारात आिेल्या 

टीना मुनीम या अन्य िीमुळे संसार मोडणाऱ्या िीचे दुीःि मांडणारी खस्मता, अथि 

लचत्रपटामधे्य शबाना आझमीच्या संसारात वादळ आणणारी नटी अशी भूलमका करते. 

खस्मता पाटीि या राज बब्बर यांच्या पत्नी, राज बब्बर राजकारणात यशस्वी झािे. प्रलतक बब्बर 

या अलभनेत्ाच्या त्ा माता होत्ा. प्रतीकच्या जन्मानंतर अवघ्या काही लदवसांत, मंुबईसारख्या 

महानगरात बाळंतपणातीि गंुतागंुतीच्या कारणाने एका आजारपणामुळे एका उमद्या 

अलभनेत्रीचा अंत झािा, हे िूप धक्कादायक होते. प्रते्क घर हळहळत होते. खस्मताचा मुिगा 

प्रलतक याचे संगोपन खस्मता पाटीि यांच्या आई लवद्याताई पाटीि व वडीि लशवाजीराव पाटीि 

यांनी केिे. मूलतिमंत अखस्मता, खस्मता, या कायिक्रमात ते दोघे आलण खस्मता ची मोठी बहीण 

पपीताई भेटल्या होत्ा. पपीताई अमेररकेिा असतात आलण दुदैवाने आता आईवडीि दोघेही 

हयात नाहीत. 
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 खस्मता पाटीि यांनी केिेिे काही मराठी लचत्रपट - सामना, जैत रे जैत, सविसाक्षी, उंबरठा 

, यासोबत अन्य काही लहंदी लचत्रपट - लनशांत, गमन, भवानी भवाई, आक्रोश, अल्बटि लपंटो को 

गुस्सा क्यो ंआता है, बाजार, शक्ी, पेट यार और पाप, जीवन धारा 

 माणूस ठरवतो. पण आयुष्यात जसे जसे ठरविे जाते, तसे तसे घडतेच असे नाही. काही 

वषांनी, लफल्म कररयर नंतर, राजकारणात वडीि लशवाजीराव पाटीि यांचा वारसा खस्मता 

चािवेि असे अपेलक्षत होते.  

दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम लकया है 

उम्रभर का ग़म हमे इनाम लदया है, 

हे गाणे (लचत्रपट आखिर क्यो ं)लचलत्रत करुन आिेिी खस्मता मी जवळून बलघतिी होती. गगन 

सदन तेजोमय, (लचत्रपट उंबरठा) असे गाणारी साडीतिी खस्मता, शूलटंगवरून परस्पर एका 

family function िा भेटिी होती. बािपणी आम्ही मंुबईिा जायचो तेव्हा, भेटिो की ती तशी 

अबोि होती, िहानपणी एकत्र जमिो की िेळताना आम्ही लतिा म्हणायचो ना, 

जो आवडतो सवांना, तोलच आवडे देवािा। 

आखिर क्यो?ं या त्ांच्या गाजिेल्या लचत्रपटातीि एक वाक्य आठवते-  

औरतकी जीवनमें पतझड ठहर क्यो ंजाती है? खस्मतािा अकािी मरण का यावे? आखिर क्यो?ं 

**** 
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१० कै. मंजु सुधीर देर्मुख: बहीण 

 माझी हसरी आनंदी बहीण आज या जगात नाही. पूणि आयुष्य लतने छान उपभोगिे, 

मजा केिी, जगभर लफरिी. लतची आठवण येते. लतने किात्मकतेने सजविेिे घर मागे आहे. 

पण लतचे पती सुधीरराव दाजी, दोन सुकन्या रेश्मा आलण सोनािी, नातू देवराज यांच्या रूपात 

ती भेटते. लतच्याबद्दि लिलहताना एक कलवता आठवते. ही कलवता मंजूताईसारिी लमखिि 

आहे. 

लवनोदी कलवता आहे. 

तुम्हािा एक कोडे घािते 

सांगा माझे वजन का वाढते॥धृ॥ 

सुरस चौरस स्वयंपाक करते 

िात्रीसाठी िाऊन बघते 

दोन तीन पोळ्या, वाटीभर भाजी 

डावभर कढी, दहा वीस भजी॥1॥ 

एवढेच तर िाऊन बघते,  

वर थोडेसे शीतपेय लपते 

तरी पण माझे वजन का वाढते 

 एकादशी, शलनवार, रलववार 

 दाणे भाजते वारंवार 

 मूठभर दाणे, चवीिा गूळ 
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 एिादे केळ, मोदकी नारळ 

 िवता िवता, िाऊन बघते 

 मग एक दोनच बशी, खिचडी पुरते   

माझे वजन मात्र उगीच वाढते. 

मंजुताई िूप पे्रमळ होती. 

**** 
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११ आईपण 

सौ. मंगल वनगडे, मंतरलेले वदिस 

 

 मंगि लनगडे या मेजर मनीष लनगडे यांची आई, मेजर लवश्वास लनगडे यांची पत्नी म्हणून 

मंगिताई आनंदी आहेत. त्ांची गोष्ट, त्ांच्या शब्ात ऐकु या. 

मंतरिेिे लदवस 

 माझी कथा, मनीषच्या आठवणी  मधुसंचयसाठी लिहायच्या असं ठरविं आलण मिा 

माझ्या आठवणीचंा पुनजिन्म झाल्यासारिं वाटिं. 

 माझा लववाह अगदी िहान वयात झािा. िग्न होईपयंतचे आयुष्य मंुबईत काढिे होते. 

िग्नानंतर सासर अगदी मंुबईच्या तुिनेत िहान गावात, पुण्ाजवळ. मोठ्ठा वाडा होता, पण 

संडास, बाथरुम बाहेर होते. नंतर आम्ही शेती करावी या इचे्छने ग्रामीण भागात रालहिो. 

गावाबाहेर शेती, शेतावर एक मोठी आलण एक िहानशी िोिी आम्ही हळूहळू बांधिी होती. 

छोटे पण स्वत:चे असे हे घर  होते. पतीचंी आमीची पोखसं्टग Non family ,कुटंुब नेऊ शकत 

नाही अशा लठकाणी बदिी झािी होती. मिा गैरसोयीत त्ाकाळी सासरी अथवा शेतावर 

राहावे िागिे, कारण की त्ा काळात लववालहत मुिीने माहेरी राहणे, समाज संमत नव्हते. 

िोक नाव ठेवीत असत. या सासरच्या घरी बाथरूम संडास घराबाहेर िांब होते. दुकाने- दूध, 

लकराणा मािाची, भाजीची वगैरे जवळ नव्हती. घरात चुिीवर स्वयंपाक करावा िागे. 

जेवणािाण्ाचे हाि होत. हवा पण फारशी चांगिी नव्हती. शारीररक त्रास सहन करावा 

िागिा . 

 परंतु लववाहानंतर िवकरच मनीषचा जन्म झािा. मनीषच्या बाळिीिा व पतीचे नेहमी 

येणारे पत्र, यावर मी आनंदाने सवि त्रास काढून त्ा काळात लनभावून गेिे . 
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 मी मनीषच्या आजी, मोठ्या आई, मनीषिा अंगाई गीत म्हणायचो. 

मी मंगिताई आळलवते अंगाई 

 छकुल्या नो तुमची आई 

िुकिुकत लचमणे डोळे  

लजभिी ही चुटपुट बोिे 

कष्टािा नाही म्हणणे मराठी माणसाच्या रक्ात नसते. कष्ट आलण पे्रम मराठी माणूस जाणतो, 

जगतो. लिहिेिं आहे, 

िेवु िेण गररबीचं  

चणं िाऊ िोिंडाचं  

धनी मात्र देवा माझा वाघावाणी असू दे 

 माझे धनी भारतीय सैन्यदिात (आता लनवृत्त मेजर) होते आलण त्ांचे कररयर चांगिे 

घडत गेिे. मनीषचे ते िूप िाड करायचे, अजून करतात. 

 मनीष देिणा रुबाबदार होता. माझे पती सुट्टीवर आिे की मनीष िूष असे. मनीषची 

सकाळी शाळा असे. 

 मनीषच्या पाठच्या दोन मुिांचा अपमृतू् झािा. BLood transfusion करावे िागे. 

तरीही मुिं न जगल्याने, प्रयत्न फोि झाल्याने काही लदवस िूप उदास गेिे. मिा वाटते की 

लववाहपूवि रक्चाचणी करावी, ज्यामुळे जैलवक, जेनेलटक दोष, genes, Hereditary आजार 

कळतात. बािकांचे, आईवलडिांचे हाि टळतात, पण अजूनही समाज ते मानत नाही. 

 परंतु मनीषची प्रगती, पे्रमळ स्वभाव यामुळे मनाने उभारी धरिी. अगदी दुसऱ्या इयते्तत 

असल्यापासूनच मनीषचे एक स्वप्न होते, तो फायटर पायिट बनण्ासाठी उतु्सक होता. मनीष 
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बािवयात होता, तरी लवचारी, Mature होता. आपल्यािा बहीण अथवा भाऊ, भावंडे असावीत 

असे त्ािा वाटे. तो बलहणीच्या मुिीतं रमत असे. त्ा सुट्टी संपल्यावर आपापल्या घरी गेल्या 

की मनीष नाराज होई. तो अभ्यासू होता. 

 बारावीनंतर मनीषिा राष्टर ीय रक्षा अॅकॅडमीमधे्य प्रवेश लमळािा. राष्टर ीय रक्षा 

अॅकॅडमीमधे्य लशक्षण घेतिेिा लवद्याथी लशकून  बाहेर पडिा की त्ाच्या अंगात इतके गुण 

आलण क्षमता पुरेपूर उतरतात ,की तो कुठेही गेिा तरी हार मानत नाही लकंवा उपाशी राहात 

नाही. सवि लमत्र, सगळे आजूबाजूचे शेजारी, किीग्ज इतके जवळचे असतात, की एकमेकांना 

सहाय्य करायिा तत्पर असतात. या सवि सैन्य दिात जाण्ास उतु्सक असिेल्या लवद्यार्थ्ांतीि 

व्यक्ीचंी एकी असते. मनीषने ते लशक्षण पूणि केिे. त्ाचे स्वप्न पूणि झािे. तो फायटर पायिट 

झािा. 

 त्ा काळात प्रते्क घरी तीनहून अलधक मुिं असायची. मिा एकुिता एक मुिगा होता. 

तरीही मी त्ा पुत्रािा सैन्यदिात जाण्ास कशी परवानगी लदिी? असा प्रश्न िूप जणांनी मिा 

लवचारिा. पण सैन्य दिाचा वारसा मनीष मधे्य वलडिांकडून आिा होता. जे काही घडायचे 

असते ते कुठेही घडू शकते, यावर माझा पूणि लवश्वास होता. मुिांना आपल्या पदरािािी 

झाकून ठेविे, तर त्ांची प्रगती होत नाही. अशी ही एक धारणा होती. मुिािा सैन्यदिात 

पाठवणे सोप्पा लनणिय नव्हता, पण मी तो कठोर लनणिय घेतिा.  

 मनीष मोठा झािा. माझे वडीि आज माझी साथ सोडून गेिे आहेत. पण बाकी बलहणी, 

नातेवाईक, सवि मुिांना भावंडं होती, त्ांचे लवश्व होते . 

 माझ्या कुटंुबाचा मनीषसोबत प्रवास सुरू झािा. मनीषिा आमीचं पोखसं्टग आिं. तो 

आमीत हजर झािा. आमीच्या कारणाने वेगवेगळ्या लठकाणी त्ािा जावं िागायचं. मी एकटी 

असायचे. मनीषनंतर दोन बािके जन्मिी. आलशष नावाचा मुिगा आलण रालधका नावाची 
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मुिगी- या दोन मुिांचा अपमृतू् मी पालहिा. ईश्वर कृपेने मनीष जगिा. ही माझ्यावर देवाची 

िूप मोठी कृपा आहे. मुिांना थॅिेसेलमया झािा होता. 

 आता माझे वय ७० हून अलधक आहे. 'संध्याछाया लभवलवती हृदया' अशी पररखथथती 

सुसह् आहे. आयुष्याच्या पुस्तकाची पाने यश लमळण्ाने, मनीषचा संसार, दोन मुिे बघण्ात 

भराभर उिटिी. वषे कधी संपतात, समजिेच नाही. मंतरिेिे लदवस संपिे. आता, काही 

काही लकरकोळ आजार या शरीरािा सुरू झािे आहेत. मुिगा जवळ आहे, हाच काय एक 

मोठा आधार आहे. या िेिाच्या कारणाने मिा ते मंतरिेिे लदवस परत आठविे.  

 मनीषचा लववाह झािा. आता तर तो लनवृत्त पण झािाय. मनीषच्या संसारवेिीवर दोन 

गोडंस मुिे जन्मिी आहेत. मी दोन नातवंडांची िाडकी मम्मी आहे. एक लदवस कोणतीही 

पूविसूचना न देता परमेश्वर प्रते्कािाच घेऊन जात असतो. त्ावेळी हे मंतरिेिे लदवस कुठे 

अदृश्य होऊन जातात? आयुष्याचा सारांश एवढाच असतो का? प्रते्काची गोष्ट अशी असते 

का? 

 िग्नानंतर अनेक वषांनी आलण वय वाढल्यानंतर सुिा िीिा माहेरच्या मोहरांची, 

मोहोराची ओढ असते. शाळेत असतांनाच आजी काही ओळी आम्हािा म्हणून दािवत असे 

आलण त्ा पूणि करा असं सांगत असे. लििाणही लशकवत असे. वेगवेगळी गाणी म्हणत असे. 

  माझ्या िग्नाची बंधु करे तयारी, तोरण उभारिे दारी, 

 परर जाणोलनया कां न मुरारर आिा, मजवरी कोप का केिा. 

 प्राजक्ाची फुिं पडिी की माहेरची, आईची आठवण आिी समजावे. माहेर जुन्नरिा 

आहे. 

 घाि घाि लपंगा वाऱ्या, माझ्या परसात, माहेरी जा, सुवासाची कर बरसात 
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 या गाण्ांमुळे माहेर अलधकच हळवं करतं. मनाचा कोपरा ररकामा होतो. आई शब् 

उत्सालहत करून जातो. माझ्या आईचे नाव वसुमती आहे. वडीि हुषार होते. आज, आठवून 

आनंदाचे पाणी धावत येते. 

 मिा रालधका, आलशष यांच्या मृतु्ची िंत मात्र आहे. थॅिेसॅलमया या रक्ासंबंधी 

आजाराने, दोघे बािपणी मृतु्मुिी पडिे. बािकांसाठी, कुटंुबानी केिेिे कष्ट, मुिे 

जगवण्ासाठीचे औषधोपचार, त्ा कष्टांचे वणिन करुण आहे. जर त्ाकाळी औषधोपचार 

आलण संशोधन अलधक असते, तर आलशष, रालधका आज लजवंत असते. लनगडे कुटंुबाचे दोन 

अजून सैन्यदि अलधकारी आज असते. त्ा बािकांच्या बाळिीिा आठवतात आलण लकतीही 

धरणात कोडंिे तरी ते डोळ्याचे बांध फोडून, अशंू्च्या रूपाने वाहत होते. आई आहे मी. 

कृताथि जन्म झािाय. 

पण तरीही,या आजाराबद्दि संशोधन व्हावे ही मी सौ. मंगिताई, लनगडे, माझी इच्छा आहे. 

 

***** 
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१२ सौ. आर्ा विजयवसंह देर्मुख 

 

 सकाळ पेपसि मधे्य आलण पत्रकार लवश्वात पररलचत लवजयलसंह देशमुि यांच्या सुलवद्य 

पत्नी, अशी आशा देशमुि यांची ओळि तर आहेच. बािपणापासूनच त्ा िूप हुशार होत्ा. 

डॉक्टर आशा, असाच आम्ही त्ांचा उले्लि आदराने करीत असू. आम्ही िहानपणापासून 

म्हणायचो िरे, मात्र ते देवािा मंजूर नव्हते. त्ाकाळी िासगी वैद्यकीय महालवद्यािये नव्हती 

आलण त्ांची वैद्यकीय महालवद्याियात प्रवेश घेण्ाची संधी केवळ दोन माकांमुळे हुकिी. 

B.Sc. B.ed करुन, त्ा अनेक वषे शाळेतीि िाडक्या गलणत लशलक्षका होत्ा. २००७ सािी 

त्ांनी ऐखच्छक सेवालनवृत्ती घेतिी. आता गोरगररबांच्या मुिांना लवनामूल्य आलण लनवडक 

मुिांना मूल्य अशाप्रकारच्या लशकवण्ा आशाताई आजही घेतात. पती लवजयलसंह देशमुि हे 

सकाळ, पुढारी, पुण्नगरी अशा लवलवध वृत्तपत्र, दैलनक पत्रांमधे्य संपादक म्हणून कामािा 

होते. पत्रकाररतेत त्ांनी प्रदीघि कररअर केिे आहे. आता प्रकृतीच्या लनलमत्ताने ते घरीच राहून 

लनवृत्तीचा आनंद घेतात. भारतीय लवद्यापीठांतगित लवलवध शाळेच्या लवलवध शािांमधे्य 

आशाताई त्ांनी अध्यापन केिे आहे. मोठा पुत्र अजय हा अमेररकेत सेटि झािेिा असून, 

पत्नी फॅनी आलण दोन नाती अिीशा आलण एमा यांच्यासह िूश आहे. लच अजयनंतर सोळा 

वषांनी त्ांना गौरव हा दुसरा सुपुत्र झािा. गौरव हा देिीि जपानमधीि टोलकयो येथे सध्या 

नोकरी करीत आहे. त्ाचा लववाह िवकरच होईि. गेिी दहा वषि अनेकदा आशा आलण 

लवजयलसंह उभयतांनी अमेररकेत अजयच्या संसारािा भेट लदिी आलण त्ांच्या सुिी संसाराचा 

आनंद घेतिा. अनेक लवद्यार्थ्ांचे कररयर घडवतांना आशा ताईंनी त्ांना मागिदशिन केिे. 

गौरवचा सुिी संसार बघणे, चांगिे लवद्याथी घडवणे, ही आशाताईंची बकेट लिस्ट आहे. 

आज अजय आलण गौरव या दोन सुपुत्रांच्या त्ा आनंदी आई आहेत. 

********* 
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१३ मािस जािई, प्रिीण महाजन,चेन्नई 

 

 मराठी सालहत् आलण लचत्र‘पटकथा’ (शतकी वाटचाि१९१३-२०१३),या पुस्तकाचे 

िेिक : डॉ प्रवीण नारायण महाजन, श्ी कृष्णराव शे्े, नागपूर, यांचे जावई 

 गोव्याच्या ४८ व्या आंतरराष्टर ीय लचत्रपट महोत्सवात (IFFI) मुख्यमंत्री मनोहर परीकर 

यांच्या हसे्त व अलभनेत्री श्िा कपूर लहच्या उपखथथतीत, नुकत्ाच प्रकालशत झािेल्या मराठी 

सालहत् आलण लचत्र‘पटकथा’ (शतकी वाटचाि१९१३-२०१३) या डॉ. प्रवीण नारायण महाजन 

यांच्या अप्रलतम गं्रथाच्या ६५६ पानांचे वाचन करायिा एक मलहना िागेि असे वाटिे होते. पण 

गं्रथ हातात आिा आलण तहानभूक हरपून मी वाचून काढिा. संपूणि जगभरातच, लसनेमा 

बघायिा आवडत नाही, लसनेमाचे वेड नाही, अशी व्यक्ी लवरळाच म्हणायची. जनमानसात 

गप्पात, करमणूकीत, समाज पररवतिनात, लसनेमािा अनन्यसाधारण महत्व आहे. गोष्टी 

सांगणाऱ्यांना, ऐकाणाऱ्यांना, पाहणाऱ्यांना तो लचत्रपट आकलषित करतो. 

“तुझ्या स्वरांवर जगुनी, वेलचिे हे अमृतकण I 

तू ईश्वराचे प्रलतरूप, तू आनंदघन II” 

 अशा शब्ात ितादीदी मंगेशकरांचे, िेिकाने केिेिे अपिण पलत्रकेतीि वणिन व त्ांचा 

एक दुलमिळ फोटो या गं्रथात आहे. िरेतर अशा दुलमिळ फोटोचंा, गोष्टीचंा हा जणू संग्रहच आहे. 

फार पूवी म्हणजे ५० वषांपूवी आमच्या बािपणी गावात नवीन लसनेमा िागिा, की सरकत्ा 

चाकांच्या गाड्यांवर, पोस्टसि उभी करुन पूणि वस्तीमधून लफरत असत. सोबत काठ्या िावून, 

पाय उंच करून त्ावर पांढरे पायजमे घातिेिी, उंचच-उंच माणसे या लसनेमा पोस्टरांच्या 

सोबत चाित असत. सोबत ढोि लपपाणी वाजविी जाई. रात्री गॅसच्या लदवाबत्ती सोबत ही 

नव्या लचत्रपटाची लमरवणूक गावात लफरिी, की िोक मनात लचत्रपट पाहण्ाची तारीि व वेळ 
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ठरवून टाकत. पूवी लसनेमािा जाणे हा उत्सव असे. लसनेमा बघणे म्हणजे अफूची गोळी असते. 

पे्रक्षक तीन तास लचत्रपटगृहात आपिे थथळ, काळ, अखस्तत्व, वतिमान, प्रश्न लवसरून जात 

असत. पे्रक्षक लसनेमाचा िूप आस्वाद घेतात.  

 डॉ. प्रवीण महाजन यांचा लचत्रपटकथेिा सालहत्ात मानाचे थथान देणारा, प्रथमच 

मराठी लचत्रपटकथेिा सालहत्ाचा प्रकार लसदद करणारा, प्रथमच मराठी लचत्रपट, पटकथा, 

सालहत् यांचा शंभर वषािचा आढावा घेणारा, प्रथमच मूळ सालहत्कृती व पटकथा यांचा 

अलतसूक्ष्म अभ्यास करणारा हा संशोधनाचा अपूवि रुपेरी गं्रथ मराठी सालहत् व लचत्रपटकथा 

यांच्या बद्दि अभ्यास करून लिलहिा गेिा आहे. मराठी सालहत्, लचत्रपट, लशल्प, नृत्, ना्, 

या लवषयावरीि अल्प आलण दुलमिळ गं्रथांपैकी एक, असे या गं्रथाचे वणिन करता येईि. मराठी 

सालहत् आलण लचत्रपटकथा या गं्रथाचा आवाका प्रचंड आहे. गं्रथाची रचना- आठ प्रदीघि 

प्रकरणांमधे्य हा गं्रथ लवभागािा गेिा आहे. लचत्रपटकथेची व्याख्या, लचत्रपटकथेची संरचना, 

त्ाचे नावीन्य, त्ावरीि आके्षप, लचत्रपटकथेचे प्रमुि घटक जसे कथानक, स्वभावलचत्रण, 

संवाद, गीत, सालहत् लनलमितीची प्रलक्रया, सालहत्ाच्या मध्यामांतराची प्रलकया या लवषयावर हा 

गं्रथ भाष्य करतो.  

 चितलचत्राचा भारतीय प्रयोग, शाम्बाररका-िरोलिकाने केिा. कथात्मक लचत्रपटाचा 

जन्म लचत्रपट कथाकार जॉजि मेलिए यांच्या हसे्त झािा. पलहिा भारतीय मूक लचत्रपट, राजा 

हररशं्चद्र हा होता. भारतीय लचत्रपटाचे शे्य, दादासाहेब फाळके यांना जाते. पलहिा भारतीय 

बोिपट 'आिमआरा' हा होता. लचत्रपटाचे प्रधान घटक, लनमािता, लदग्दशिक, अलभनयकते, 

गीतकार, संवादिेिक, संकिक, संगीतकार, छायालचत्रकार, लवतरक, पे्रक्षक, समीक्षक हे 

आहेत. यशस्वी लसनेमाचा, सशक् लचत्रपटकथा हा मूळ आधार असतो, असे ऐलतहालसक 

आलण शािीय सत् िेिक मांडतो. लशवाय या गं्रथात, िेिकाने लचत्रपटकथा, नाटक, 

नभोना्, दूरदशिन शंििा, मालिका यांची तुिना केिी आहे. 
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 मराठी मूळ लचत्रपटकथेचे मूल्यांकन करताना ‘अयोधे्यचा राजा, ते ‘अखस्तत्व’ या 

प्रवासातीि आचायि अते्र, लव. स. िांडेकर, ग. लद. माडगूळकर, लवजय तेंडुिकर, पु. ि. 

देशपांडे, रणजीत देसाईंसारख्या लदग्गज िेिकांच्या लचत्रपट के्षत्रातीि  योगदानाबद्दि, डॉ. 

महाजन अभ्यासपूणि रीतीने प्रलतपादन करतात. या पुस्तकातीि या नावाच्या स्वतंत्र प्रकरणात, 

पंधरा लचत्रपटकथा प्रालतलनलधक म्हणून घेतल्या आहेत. ज्यातीि अयोधे्यचा राजा, नवरदेव, 

प्रतापगड, सामना, नॉट ओन्िी लमसेस राउत, ऐका दाजीबा, देवता, शेजारी, सीता स्वयंवर, 

गुळाचा गणपती, सवाि माझा ऐका, एक गाव बारा भानगडी, सोगंाड्या, माफीचा साक्षीदार, 

अखस्तत्व या प्रमुि आहेत. िास आनंद म्हणजे, गं्रथात या सविच लचत्रपटकथांचा सारांश 

वाचायिा लमळतो. यातीि लचत्रपटकथेचे कथानक सांगणे म्हणजे लपक्चरची स्टोरी सांगणे ही, 

पूवी घरोघरी संध्याकाळी जमिेल्या बचे्च कंपनीची इव्हेंट/घटना असे. हल्लीच्या भाषेत िई 

भारी असे लतचे वणिन केिे जाऊ शकते. हीच शैिी महाजन यांनी वापरिी आहे. िेिक प्रवीण 

महाजन यांच्या घरी, त्ांच्या अभालसकेत, या सवि लचत्रपटांचे दस्त-ऐवजीकरण अगदी 

व्यवखथथत आहे.  

 मराठी सालहत्कृतीवर आधाररत लचत्रपटकथांबद्दि या पाचव्या प्रकरणात, कादंबरी 

या सालहत् प्रकारावर आधाररत लचत्रपटांवरीि एक उपप्रकरण आहे. गड आिा- पण लसंह 

गेिा, जैत रे जैत, बनगरवाडी, चानी, कंुकू, श्यामची आई, लसहांसन, उंबरठा या लचत्रपटकथांचे 

पररशीिन या गं्रथात असून लचत्रपटांची, प्रसु्ततीची तुिना मूळ कादंबरीशी केिी आहे. कथा 

सालहत् प्रकारावर आधाररत मराठी लचत्रपटकथा मधुचंद्र, मंुबईचा जावई, श्वास, रंगल्या रात्री 

इत्ादी आहेत. नाटक, िलित िेि आलण कलवतांवर आधाररत लचत्रपटकथांचे लवशे्लषणही या 

गं्रथात वाचता येते. सहाव्या प्रकरणात लदग्दशिकीय संस्कारांचा अभ्यास आहे. व्ही. शांताराम, 

भािजी पेंढारकर, मास्टर लवनायक, राजा परांजपे, अनंत माने, राजदत्त, दादा कोडंके, जब्बार 

पटेि, अमोि पािेकर, सलचन लपळगावकर, महेश कोठारे, महेश मांजरेकर, मृणाि 
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कुळकणी यांच्या लदग्दशिक म्हणून केल्या गेिेल्या, िास प्रयत्नांचा आलण मेहनतीचा उले्लि 

आहे. िेिकांच्या प्रलतभेची वैलशष्ट्े इथे लदसतात. 

 सातव्या प्रकरणात तीन भारतीय लचत्रपटकथा शोिे (लहंदी), अपूर संसार (बंगािी), 

स्वयंवरम़ (मल्याळी), यांचा अभ्यास आहे. तर लवदेशी लचत्रपटकथेत गॉन लवथ द लवंड (इंग्रजी), 

टटिि कॅन फ्लाय (िुदीश), रोशोमन (जपानी), बायलसकि थीव्ज (इटालियन) या 

लचत्रपटकथांचा आढावा आहे. त्ा त्ा शतकातीि सामालजक, धालमिक, आलथिक, राजकीय 

पररखथथती जाणून घेण्ाचे अलभरुचीपूणि माध्यम म्हणजे लचत्रपट होय. लचत्रपटांची लनलमिती, मूळ 

हेतू करमणूक हाच धरून झािी आहे. तरी लचत्रपटकथा पे्रक्षकांच्या भावनेचे लवरेचन घडवून 

आणते. १९५३ मधे्य श्यामची आई, २००३ मधे्य श्वास तर २०११ मधे्य देऊळ या कथांवर 

आधाररत लचत्रपटांना सवि शे्ष् राष्टर ीय पाररतोलषक प्राप्त झािे आहे. मराठी लचत्रपट तमाशा 

फड, गावची पाटीिकी, माजघर व अंगण यातून पुढे जाऊन, आंतरराष्टर ीय स्तरावर प्रगती 

करतो आहे. मराठी लचत्रपटकथेची अशी नोदं घेतिी जाणे, ही बाबही लनलश्चत अलभमानाची 

आहे. 

 िेिक डॉ. महाजन हे संरक्षण मंत्राियाअंतगित, आय ओ एफ एस कॅडर मधे्य, आयुध 

लनमािणीिा, उच्चपदथथ अलधकारी असून, फेडरेशन ऑफ लफल्म सोसायटीजशी संिग्न 

असिेल्या लनझिर लसने क्लब नागपूरचे अध्यक्ष आहेत. डॉ. प्रवीण महाजन हे प्रशासक, 

व्यवथथापक, अलभयंता, ज्योलतषी, मानसशािज्ञ, िेिक, कवी, ना्िेिक, ना् लदग्दशिक, 

अलभनेता, संपादक, लचत्रपट समीक्षक, गायक, छायालचत्रकार, वृत्तपत्र-िेिक, लदग्दशिक, 

संपादक, असे बहुआयामी व्यखक्मत्त् आहे. त्ांनी आठ लवषयात लवद्यापीठाच्या पदव्या प्राप्त 

केल्या असून, त्ात इंलजलनयररंग, सालहत्, मानसशाि, ज्योलतष्य, व्यवथथापन, 

लचत्रपटलनलमिती, योगलशक्षण सारिे लवलवध लवषय आहेत. त्ांच्या या ज्ञान प्रलतभेमुळे हा 

संशोधन गं्रथ उच्च कोटीचा श्ीमंत झािा आहे. प्रते्क सालहत् व लचत्रपटपे्रमी तसेच सालहत् 
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संशोधकांनी सूक्ष्म रीतीने अध्ययन करावा तसेच लवद्यापीठाने किा व िलितकिा या लवभागात 

अभ्यासक्रमासाठी घ्यावा, असा महत्त्पूणि ठरिेिा आहे.  

असा व्यक्ी आपल्या मावशीचा जावई आहे. जावई असावा ऐसा.  

****--- 
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१४ मालती पासेबंद, सासूबाई 

 सास भी कभी बहु थी. माितीबाई, आक्का पासेबंद या माझ्या सख्ख्ख्या सासूबाई होत. 

 “बाळा तुझ्या मुळे मी झािे आई”, असे िाड करावे असे तीन सुपुत्र आलण एका 

कने्यच्या त्ा आई आहेत. 

 २९/३/१९८८ रोजी माझ्या जीवनातीि सवाित लप्रय व्यक्ी जन्मािा आिी. तो म्हणजे 

माझा सुपुत्र अमेय होय. मी आई झािे. माझ्या मातृत्वाचा जेव्हा मी आदर करते, तेव्हा माझ्या 

पतीच्या आईचा उले्लि तर करायिाच हवा. आईची महती सांगणारी अनेक गाणी, ओव्या, 

कलवता आपण वाचतो ऐकतो लिलहतो. पण आईचे बाळाप्रलत आलण बाळाचे आईप्रलत भाव 

वेगळे का आलण काय असतात? आई म्हणजे बाळाचे लवश्व असते. सवि वेळी आईच्या मनात 

बाळाबद्दिचा एक कृतज्ञता भाव असतो. जो लवश्वव्यापी उरतो. 

 बाळा तुझ्यामुळे मी झािे आई, होऊ कशी उतराई?  

 या सवि प्रसंगी माझ्यासोबत माझ्या सासूबाई, मािती पासेबंद या होत्ा. अमेय-बाळा 

तू माझ्या आयुष्यात आिास, माझ्या देहात वाढिास, माझे िीजीवन समृि केिेस. झािा तर 

बाळ, नाहीतर काळ. अशा िूप दुीःिद, नऊ मलहन्यांच्या ताणतणावातून गेल्यावर, आईच्या 

हाती, तो दुप्ात गंुडाळिेिा िहानसा गोळा येतो. तेव्हा आई भरून पावते. आयुष्यात ही 

एकच वेळ असते, जेव्हा बाळ रडल्यावर आईिा आनंद होतो. (कारण जन्मल्या बरोबर बाळ 

न रडणे, हे बाळाचा मृतू् सुचवते) माझ्या सासूबाई चारही मुिांच्या पाठीशी सुिदुीःिाच्या 

वेळी ठाम उभ्या रालहल्या. 

बाळाचे ते जन्मतीःच रडणे ऐकून आई म्हणते, 

धन्य कूस आईची धन्य कान िोचने  
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कृताथि जन्म जाहिा, लफटून जाई पारणे 

अनंत कष्ट सोसिे, फेडशीि पांग तू  

 बाळाची प्रगती होत जाते. बाळ हळूहळू लशशु शी आलण शू, या अवथथेतून मोठा होतो. 

थोडा सुटा होतो. लचमण्ा -कावळे, कुत्री-मांजरी, गाय-बैि, हे प्राणीसुिा त्ाच्या भावलवश्वात 

येतात. चंद्र सूयि, आईबाबा हे चौकोनी लवश्व नवीन लमत्रांमुळे वाढते. कुटंुबातीि िोकांचा ते 

बाळ डोळ्याचा तारा असते. माझे बाळ जसे माझे स्वप्न आहे, तसा माझा नवरा देिीि माझ्या 

सासूबाईंचा ‘आिो ंका तारा’च आहे. आशा असते.  

आई म्हणते- 

तुझे सुरज कहँू या चंदा, तुझे दीप कहँू या तारा 

मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुिारा  

 बाळािा झोपवताना आई अंगाई गाते, त्ा अंगाईगीतात एक कातरता असते, अज्ञात 

भलवष्याची भीती असते, काळजी असते. 

 लिंबोणीच्या झाडामागे चंद्र झोपिा ग बाई, आज माझ्या पाडसािा झोप का ग येत 

नाही.  

 अनेक व्रत करीत, वेगवेगळ्या अंगाया गात, आई बाळािा मोठा करते. बाळाच्या दूर 

जाण्ाची भीती आईच्या मनात नेहमी असते. देवाकडे ती स्वत:साठी काही मागत नाही, जे 

मागते ते बाळासाठी मागते. माझ्या सासूने माझ्या पतीसंाठी मालगतिे. मी माझ्या मुिासाठी 

मालगतिे, माझी सून लतच्या बाळासाठी मागेि. जीवन म्हणजे मातृत्वाचा समृदद वारसा असते. 

 “देव जरी मज कधी भेटिा, माग हवे ते माग म्हणािा, म्हणेन प्रभू रे माझे सारे जीवन 

देई मम बाळािा.  
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 हल्ली साविजलनक िसीकरणामुळे बािक वाढवण्ात िूप सुिभता आिी आहे. 

अन्यथा पूवी बािपणीच्या आजारपणाचे आलण बािमृतू्चे प्रमाण िूप मोठे होते. बािकांच्या 

अकाि मृतू् हरणासाठी आई िूप व्रत वैकल्य करत असतेच (हल्लीही करते). संतान गोपाि 

व्रत, लजवतीचे शुक्रवार, लपठोरी अमावस्या, दत्ताचे गुरुवार, संकष्टी चतुथी, इत्ादी. िीची सवि 

व्रते बाळाच्या लहतासाठीच असतात. बािकाचे वय बदिते, पण आई तीच असते. भाबडी, 

हळवी, बािकाची काळजी करणारी! अन्य कसिाही लवचार न करणारी. राजमहािातल्या 

राजमातेच्या पोटी येणारा सम्राट असो लकंवा रस्त्याच्या कडेिा बाळंत होतेय अशा एिाद्या 

अगलतक कष्टकरणीचे बाळ असो, आईच्या नजरेत ते सम्राट अशोक असते. देव देिीि बािक 

उद्दात हेतूने जन्मािा घाितो.  

 With the birth of every child God shows that he is still hopeful about 

mankind.   

 आईिा तर बािक हे आशापूतीचे प्रतीक वाटते. असेही म्हणतात, आई 

बाळाभोवतीच्या आसाभोवतीच आयुष्यभर लफरते. 

 God made mothers because he cannot be everywhere.  

 काँगे्रस पक्षाचे पूवीचे लचन्हसुिा गाय वासरू म्हणजे मातृत्वाचे प्रतीक होते. 

 सपनो ंके पार, परीयो ंके देश में, जाना है तुझको मेरे िाडिे 

 अशी स्वपे्न आई बाळािा दािवते. प्रते्क आई मातोश्ी असते आलण आईच्या नजरेत 

प्रते्क बािक सम्राट चक्रवती असते. कुरळ्या जावळाचे, अधे टकिे बाळ, आलण दूध 

पाजणारी आई, जगात स्वगि लतथेच असतो. आईप्रलत असिेिा आदर बािक व्यक् करतेच. 

 मेरी दुलनया है माँ तेरे आचि में, शीति छाया तू दुिभरे जीवन में  
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 आईचे मात्र संपूणि लवश्वच ते बािक असते. आई होणे ही एक कठोर तपस्या असते. 

बाळापासून दूर होताना िूप वेदना आईने सोसिेल्या असतात. बाळंतपण शब्ात “अंत” शब् 

येतो. आई झािी की िी “आई” याच नात्ात सविस्व झोकून देते. लतच्यातीि शारीररक संपे्ररके 

तशीच बनिेिी असतात. 

 आई म्हणजे मंलदराचा उंच कळस, आई म्हणजे अंगणातीि पलवत्र तुळस असे बािक 

म्हणतो, तर आई मात्र म्हणते, "मेरी पुरी दुलनया तू ही है” 

 "तू लमिा तो मैने पाया लजने का नया सहारा” 

 आईिा बाळाकडून ज्या अपेक्षा असतात, त्ात आईचा स्वाथि नसतो. बाळाचे लहत हीच 

अपेक्षा आईची असते. मातेचा भाव से्नहाचा असतो. 

 "एकटाच मजशी तू उभ्या जगात िाडका, तूच दुीःि सागरी उभारिीस द्वारका" असे 

लतिा वाटते.  

 हळूहळू बाळ – कन्या अथवा पुत्र स्वतंत्रपणे वाढते. बािकाचे आयुष्यात बदि घडत 

असतात. नवनवीन व्यक्ी येतात. आई मात्र अजून आईपणातच गंुतिेिी असते. मूि सत्तरीिा 

आिे, तरी आई, बाळािा िहान समजून त्ा बािकाची काळजी करते. बाळािा त्ाची स्वपे्न, 

त्ाची नोकरी, नवे लमत्र, जीवनसाथी, सासुरवाडीचे िोक, ऑलफसमधीि सहकारी, व्हॉट़सॅप 

गु्रप, असे मोठे लवश्व असते. आई मात्र आईपणाची ती कािबाह्, जीणि झिू घािून उभी राहते. 

दुिऱ्या गुडघ्यांनी बाळामागे फरफटत असते. स्वतीःच्या घरात, स्वतीःच्या प्रश्नात गंुतिेल्या 

मुिािा, आई बद्दि आदर असतो, पण सवड नसते. एकत्र कुटंुबात आई-मूि एकत्र राहत 

असिे, तरीही, मूि आपल्या नव्या लवश्वात रमिेिे असते. पाणी पुढे वाहत असते. आई वृि 

होते, बािक तरुण होतो. बािकािा मागे वळून आईकडे धावणे व्यवहायि वाटत नाही. 

मायिेक हा बंध पुढे नावापुरता उरतो.  
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 बािक आईबद्दि उदासीन होऊ िागते. मिा वृिाश्मातीि आयांना, मी 

लििाणादरम्यान बोिते केल्यावर जाणवते, की या आयांना आपल्या मुिाबद्दि आकस नाही. 

मात्र सून अथवा जावई यांच्यामुळेच आम्हा दोघात अंतर आिे अशी िंत आहे. मग ताण नको, 

भांडणे नको म्हणून हळूहळू आई कािबाह् ठरते. आईचे आजारपण, भूतकाळात रमणे, 

वृित्व, जरा-मरणाची चचाि, तरुण बािकािा नकोशी होते. बािकाची आईमधिी गंुतवणूक 

कमी होऊन बािक अलधक उदासीन होते. आईने कधीकाळी बाळािा टणक व्हावे म्हणून 

रागाविे, मारिे असेि, अभावात ठेविे असेि, तर बािक ते आठवून नाराजी ठेवते. आई 

मिा सवि काही देऊ शकत होती, तरी लतने लदिे नाही म्हणून कधी बाळ आकसाने वागतो. 

आईचा मात्र त्ात सद़हेतू असतो. बािकािा जीवन जगायिा सक्षम करणे, िढून 

स्वकतृित्वावर कमाई करणे, बािकाने लशकावे, हा आईचा हेतू असतो. 

 रामायणात माता कैकेयी आहे, जी आई म्हणून दुष्ट मानिी जाते. ते १००% मातृत्व आहे. 

“माता न तू वैररणी” असे म्हणणारा भरत, आजही गीतरामायणात लदसतो आहे. पण कैकेयीने 

केिेिा दुष्टावा, भरताच्या लहतासाठी िढविेिी कैकयीची शक्कि असते. त्ात कैकेयीचे 

आंधळे मातृपे्रम असते. वात्सल्य असते. महाभारतात डोळ्याची पट्टी सोडून, दुयोधनावर नजर 

टाकून, पुत्र दुयोधनािा अमर करण्ाची इच्छा बाळगणारी गांधारी आहे. सूतपुत्र कणािसाठी 

झुरणारी कंुती आहे. पुराणातीि या कथा तर आहेतच, पण आपल्या माघारी मुिांचे हाि होऊ 

नयेत म्हणून मुिांना पोटाशी बांधून मृतू् समोर उडी मारणारी, आधुलनक िी देिीि लदसते 

आहे. आईच्या दुष्टाव्याच्या कथा ज्या आहेत, त्ा बािकाच्या कल्याणाचा, आईचा हेतू 

दािवतात. सवि प्रसंगी, म्हणजे कायमच, आई बािक लहताचाच लनणिय घेऊ इखच्छते. 'कुपुत्रा 

जायेत़, क्वलचत़ अलप कुमाता न भवेत़।' 

 मुिे वाईट लनघािी, तरीही आई वाईट ठरत नाही. आई मुिांना कधी लशव्या शाप, 

बददुवा देत नाही. मांजर दातात पकडून लपल्लांना नेते, पण ते दात लपल्लांना िागत नाहीत. 
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पक्षीण नवजात पक्षांना उडण्ासाठी, घर्ातून बाहेर, हिका धक्का देऊन ढकिते, कारण 

पक्षाने उडायिा हवे. पक्ष्ाचे आकाश मोठे आहे हे आई जाणते. मुिांच्या भलवष्यासाठी आई 

त्ाग करते. युिभूमीवर आपल्या मुिांना पाठवणारी आई, पोटासाठी परदेशी, परगावी जावे 

िागिेल्या मुिांची आई, दोन्ही आया आपल्या दूरवर परदेशी गेिेल्या, कतिव्य पार पाडत 

असिेल्या मुिाचा लवरह सोसत असतात. त्ात त्ाग, बािकांचे, देशाचे, मानवांचे लहत असते. 

सणािा आईचे डोळे पाणावतात. लवरहाने व्याकूळ आई बािकािा म्हणते, 

 लिंबिोण उतरू कशी असशी दूर िांब तू, इथून दृष्ट काढते लनलमष एक थांब तू!  

 बाळाचा िहानपणीचा पाळणा, िाकडी घोडा, तीन चाकाची सायकि, नंतरची दोन 

चाकाची सू्कटर, सायकि, बाळाचे िहानपणीचे फोटो, बाळिेणी, असंख्य आठवणी हाच तर 

आईचा िलजना असतो. िीजीवनाचा सवोत्तम पैिू मातृत्व, आईपणाचा असतो. कुठल्याच 

अन्य नात्ािा आई-बािक या नात्ाची सर येणे शक्य नाही. आईच्या बािकाप्रतीच्या भावािा, 

वात्सल्यािा जगात कुणीही नाव ठेऊ शकत नाही. आई-मुिाचा बंध मजबूत असतो. िी 

जीवनातीि सवोत्तम नाते आई -बािकांचेच असते. बािकािा आईबद्दि व्याकुळता वाटो 

अथवा न वाटो, आईिा बािकाबद्दि जरूर वाटते, वाटतेच. बाळा तू जन्मिास तेव्हाच माझे 

मीपण संपिे, मी फक् आई झािे. मी फक् आईरूपी उरिे आहे. 

 आईचे मागणे देवाकडे असते. 

लशवरायाच्या मागीन शौयाि, कणािच्या घेऊन औदायाि  

धु्रव लचियाच्या अभंग पे्रमा, िाभू दे लचमण्ा राजािा. 

िी जीवनाची हीच कहाणी, पदराआड दूध डोळ्यांमधे्य पाणी. 

 माझ्या सासूबाई ८९ वषे वयाच्या आहेत. यशस्वी माता आहेत. 

************** 
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१५ “बुखद्धबळातील राणी’’ 

रु्भांगी पासेबंद 

                       

 तर मग हो, ही मी सांगते आहे ती आहे राणीची गोष्ट! राजाच्या राणीची गोष्ट नाही, तर 

ही बुखिबळातीि राणीची गोष्ट आहे. बुखिबळाच्या पटावरच्या सोगं्ा पालहल्यात? त्ात 

राजा, वजीर, हत्ती, घोडे, लशपाई सविजण असतात. नसते कोण, तर फक् राणी! का? कधी 

लवचार केिा आहे? बुखिबळात पटावर राणी का नसावी? 

 तर ही राणीची कथा. राणी माझी िाडकी मैत्रीण, सुवणिपदकधारक, मेरीट होल्डर, 

हुशार, संुदर पण साधी, जगरहाटीचे छके्कपंजे न समजणारी, एक साधी बावळट िी. आता 

सुगृलहणी होवून, सुखथथत अशा राणीच्या घरी जायिा मिा िास वेळ आिी होती. िास कारण 

होते, आमच्या कॉिेजचे ररयुलनयनचे. 

 राणीच्या घरी जाऊन लतच्या दरवाजाची बेि वाजवून, मी घराच्या दाराशी उभी रालहिे. 

आतून जोरजोरात गाण्ांचे आवाज, पाश्चात्त्य संगीताचे हले्ल ऐकू येत होते. “दार तू उघड, मी 

उघडणार नाही, तूच उघड’’ अशी तू तू मैं मैं ऐकू आिी. शेवटी एका िीने तोडंावरचा घाम 

पदराने पुसत दार उघडिे. ती क्षणभर स्तब्ध रालहिी व नंतर आनंदाने ओरडिी. “तू, शुभांगी!’’ 

ती राणी होती. माझी िाडकी मैत्रीण. 

 "राणी, कॉिेजच्या माजी लवद्यार्थ्ांचे से्नहसंमेिन घ्यायचे ठरविे आहे. आपण सवांनीच 

आयुष्याची सेकंड इलनंग सुरू केिी आहे, कॉिेज जीवनाच्या फुिपािरी आठवणी 

काढण्ासाठी एकत्र जमायचे." -मी 

 "वा! दॅट इज गे्रट,’’ राणी म्हणािी. 

 "दाराशीच काय बडबड करत बसिीस? कोण आहे?" घरचा कताि घरातून ओरडिा. 
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 राणीने मिा चि आत असे म्हणत घरात नेिे. मी सोफ्यावर बसिे. घर पॉश होते, पण 

जुने होते. राणी वरकरणी सुिी होती. घरातिा कताि पुरूष घरभर वतिमानपत्र पसरून चाळत 

वाचत होता, म्हणजे कागदाची चाळण करत होता. कती मुिं काही करत नव्हती तर सजत 

सवरत होती. संगीत पेलटकेतून धाडधाड आवाज अंगावर कानावर आदळत होते. 

 “ह्ा आवाजाच्या कोिाहािात काय बोिावे ते सुचत नाही’’ -मी. राणीने संगीताचा 

आवाज कमी केिा. िागिीच आतल्या िोिीतून मुिगा ओरडत बाहेर आिा, “आवाज का 

कमी केिास? रलबश!’’ 

“इतका वेळ मी बेि वाजवत होते, तो बेिचा आवाज तुिा ऐकू आिा नाही आलण 

गाण्ाचा आवाज कमी होताच तुम्ही धावत आिात!’’ मी राणीच्या मुिािा म्हणािे. 

 माझे मत काही राणीच्या लचरंजीवांबद्दि चांगिे जमिे नाही. “आईची िास मैत्रीण 

आईसा रिीच इिमॅनरड़ लदसतेय’’ असे पुटपुटत तो आत गेिा. तरीही मी दुििक्ष करुन माझे 

घोडे पुढे दामटविे, “राणी कॉिेजच्या गेट टुगेदरिा जमायचे आहे." माझ्याशी बोिता बोिता 

राणीने कुटंुबप्रमुिाने पसरविेिे ते पेपर आवरून ठेविे. 

 “माझे पेपर आवरायची काय घाई तुिा’’ पलतराज िेकसिे. 

 “अहो तुम्ही पसरून ठेवता, िराब लदसते- माझी मैलत्रण पाहुणी आिी आहे म्हणून 

आावरिे.’’राणी 

 “शटाप!’’ नवरा िेकसिा. मिा वाटते गेल्या तीस वषाित तो कधी हसिाच नसेि. राणी 

लबचारी केलविवाण्ापणाने "हळू बोिा, अभ्यागतासमोर गृहखच्छद्र लदसायिा नको" म्हणून 

सावरायचा प्रयत्न करत होती. 
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 “अहो लिंबू मसािा आणायिा जाता का?’’ राणीने दबक्या आवाजात दोन्ही मुिांना, 

शेवटी नवऱ्यािा लवचारिे. लतघांनीही ते काम एकमेकांवर ढकििे. शेवटी राणीने लबचारीने 

कपडे ठीकठाक केिे व चपिा सरकावून मिा म्हणािी, 

 “पाच लमलनटात येते, बस हं शुभांगी’’ 

 “हे काय, अशा अवतारात बाहेर जाणार? िोक काय म्हणतीि?’’ कताि पुरूष 

करवादिा. 

 राणी नटूनथटून कधी मसािा आणणार आलण कधी पुढचा तो स्वयंपाक करणार! पण 

क-क च्या मालिकातीि व सास बहुच्या मालिकांमधीि न्ांप्रमांणे, आपिी मोिकरीण 

म्हणून राबविी जाणारी पत्नीसुिा कायम नटूनथटून वावरावी असे राणीच्या नवरदेवांना वाटत 

होते. राणी त्ाचे न ऐकताच गेिी. राजा माझ्यासारख्या लतऱ्हाईतासमोरही तक्रारीचा पाढा वाचू 

िागिा. 

 “बघा राणी असे करते, ती तसे करते, मी असा बसतो...’’ राजा सांगत होता. राजाची 

वाके्य मिा क-क च्या वाक्यांप्रमाणे कात्रीप्रमाणे करकरा कापू िागिी. नवरा म्हणजे न-

आवरा! 

 “पहा भारतीय िी लमस वल्डि झािी, लमस अथि झािी आलण ही राणी, गबाळं ध्यान, 

तुम्ही लतची मैत्रीण, तुमची राहणी बघा. नटावे सजावे फॅशन करावी. केस कापून मोकळे 

सोडावे, मॉडनि रहावे लहिा सांगा, इतर बायका बघा!’’ राजा करवादिा. 

 मी लहंमत करुन उत्तरिे. 

 “इतर बायकांचे नवरे घरकामात मदत करतात. घरकामािा नोकर ठेवतात, पैसे सढळ 

हाताने िचि करतात. लमस युलनव्हसि लमस वल्डि झािेल्या बायका, काही घरी काही स्वयंपाक 
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करतात का? की घरच्या पेपरचा पसारा आवरतात? लमस अथि आपल्या सामान्यांकडे कशािा 

येईि, करोडपती नवरा शोधेि ना!" 

 “मी काय करावे मग?’’ -राजा 

 “मुिांना लशस्त िावा, नोकर ठेवा, व्यायाम करण्ाऐवजी तुम्ही स्वतीः िािी जाऊन 

मसािा आणिा असता, तरी चाििे असते ना’’ मी. 

 स्वतीःच्या कानावर लवश्वास न बसून राजा अवाकपणे माझ्याकडे बघू िागिा. आजपयंत 

एवढी सूचना त्ािा कोणीही केिी नसावी. तोडंपुज्या माणसांची फौज बाजू नेहेमी पुरुषाचीच 

घेते. िीची बाजू कोण घेणार? 

 “बाईची कतिवे्य काय?"-तो 

 "बायको मोिकरीण असते का?"-मी 

"ऑ! काय या बायका, दीडशहाण्ा झाल्या आहेत," असे पुटपुटत “तुमच्याशी 

बोिण्ात अथि नाही" असे म्हणत तो आत लनघून गेिा. कदालचत पुढच्या वेळी मिा या घरात 

प्रवेश लमळणार नाही, हे मी जाणिे. लशवाय राणीिा “तुझी मूिि ही मैत्रीण’’ असे ही ऐकावे 

िागेि हे वेगळेच. राणी सामान घेऊन परत आिी. स्वयंपाकघरात कामािा िागिी. 

  “हल्ली सवांचे अहंभाव फारच वाढिे हो. चांगिा सल्ला देणाऱ्या व्यक्ीिा िड्याप्रमाणे 

वगळणे व  नावडता माणूस तोडून टाकणे ही हल्ली समाजव्यवथथेतीि प्रथथालपत पित आहे,’’ 

मी. 

 “हव्या त्ा वसू्त लमळवणे, नको त्ा वसू्त गाळणे, आपण या काळात फार पटकन 

लशकिो. वसंू्तच्या बाबत जुने द्या नवे घ्या हे आिे तसे माणसांच्या बाबतीत एक्सचं़ेज ऑफर 

सुरु झािेय,’’ राणीची एक शेजारीण गप्पांमधे्य भाग घेत म्हणािी. 
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 “सल्ला देणारे कमी झािेत," -राणी 

 “जर गरज पडिी तर कौटंुलबक सल्लागार, समुपदेशक अशा डॉक्टरांकडे िोक 

जातात, मग माणसे हवी कशािा’’ राजा तोडं िुपसत म्हणािा. 

 राणीने संुदर कांदेपोहे केिे. “काय बनविंय?’’ -मुिगा 

 “शीीः पोहे! गावठी सॅ्नक्स...’’ -मुिगा. नंतर ती शेजारीण, मुिे, नवरा सवांनी भरपूर पोहे 

चोपिे. शेवटी राणीिाच उरिे नाहीत. राजािा पुन्हा कुरकुरायिा संधी लमळािी. 

 “लहिा अंदाजच नसतो, कधी जास्त बनवते, अन्न उरते. तर कधी कमी पडते. मिा 

अजून हवे होते.’’ राजा.  

“बे्रड टोस्ट बनव’’ –राजा. 

 राणीिा उरिे नाही याचे दुीःि कोणािाच नव्हते. हा सुिी संसार की लपळवणूक? 

सहजीवन यािा म्हणतात? 

 “तुम्ही का बनवत नाही, बे्रड टोस्ट तरी, मिा बोिायचे आहे’’ मी लवचारिे. 

 “मिा प्रते्क गोष्ट व्यवखथथत िागते, स्वच्छ लकचन, चहा, करावे तर उत्तम नाहीतर 

करू नये’’ याच उत्तरा भोवती राजा लफरत होता. म्हणजे करणार नव्हता. 

 “शुभांगी, गप्प बस तू अजून काही बोििीस, तर तुिा बाहेरची वाट दािविी जाईि’’ 

राणी मिा हळूच म्हणािी. 

 अंतमुिि िोकांचा काही भरोसा नाही, त्ांना कुणाचीच गरज नसते. माझ्यासारख्याच 

बडबड्या बाईिा, गरजवंतािा अक्कि नसते म्हणून मी घरोघरी हे अनुभव लटपायिा जाते. 

माझ्या िाडक्या मैलत्रणीसंाठी मिा हे सहन करणे भागच आहे. लशवाय परकी व्यक्ी आिी 

की आपिी व्यक्ी आपल्यािा परकेपणा दािवू िागते.  
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 इिीवािा आिा, राणीने कपडे मोजून इिीवाल्यािा लदिे. इिीवािा गेल्यावर, 

राजपुत्र कानािा वॉकमन िावून बाहेर आिा. 

 “इिीवाल्यािा सांग नीट इिी करत जा. नाहीतर आई तू असे कर, पुढच्या चौकातल्या 

िाँडर ीत टाकत जा," तेही तूच कर असा सूर मी ऐकिा. 

“तूच का टाकत नाहीस?’’ मी मधे्यच नाक िुपसत म्हणािे. 

 “शटप, ही आमच्या घरची िासगी बाब आहे’’-राजपुत्र 

 राणीने "गवतीचहा घातिेिा गरमागरम वाफाळता चहा घ्या’’ असा मिा आवाज लदिा. 

 आम्ही दोघी चहा लपणार तोच राजपुत्र आत आिा. आयतोबाने “मिा ग्रीनटी करुन दे’’ 

अशी भुणभुण िाविी “मिा लजममधे्य जायचे आहे’’ राजपुत्र नं.२ 

 “छोटी छोटी कामे करायाची लशस्त िाव तू त्ािा’’ नवरा राणीिा म्हणािा. 

 सवि कामे राणीने करायची. कत्ाि पुरुषाचे काम काय तर, राणीने काय करायचे, काय 

करावे ही यादी सांगणे एवढेच होते. 

 राणी अवघडिी. “मी कधी जाईन असे तुिा झािे असेि ना राणी’’-मी 

 “काम काय होते आज कशी वाट चुकिीस’’ -राणी 

 “तू सुवणिपदक धारक आहेस, कॉिेजमधीि कायिक्रमािा तू माझ्या लवद्यार्थ्ांना 

अभ्यास कसा करावा हे सांगायचे आहेस’’ -मी 

 “अहो लतिा केलमस्टर ीचे से्पलिंग आठवत नसेि, लतिा बोिावून काय उपयोग? लशवाय 

ती तुमच्यासोबत आिी तर घरी कामाचे काय? कामवािीचे मिा बघावे िागेि, राणीकडे 

चांगिी साडी, धड एक ब्लाऊज नसेि. राणी आिी तर आमची गैरसोय होईि.’’ 

 “ती येणार नाही,’’ राजपुत्र म्हणािा. 
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 आयुष्यभर कत्ािने राणीचा आवाज बंद केिा आलण उपकत्ािने म्हणजे राजपुत्राने, 

राणीचे पंि छाटायचे काम केिे होते. 

 “प्रते्क नवऱ्याच्या बायकोबद्दि तक्रारी असतात, पण बोिून दािवत नाहीत. घरच्या 

गोष्टी बाहेर सांगून तुम्ही काय साधत आहात?’’ -मी 

 माझा अ प्रोच चुकिा असे वाटून माझ्या मनात अपराधी भावना दाटून आिी, मी 

राजािा मस्का मारत म्हणािे, 

 “तुम्ही या, अध्यक्ष म्हणून लकंवा मुिािा पाठवा.’’ 

 राणीच्या नवऱ्याने मुिािा हाक मारिी, “लप्रि’’ तो मुिगा उत्तरिा,  

 “शी! मराठी सू्कि’’ 

 “अजून अपररपक्व आहे. वेळ आिी की कळेि मराठी बाणा लकंवा आपिा 

मायमराठीचा मलहमा’’ -मी 

 “माझी ना नाही, लतिा यायचे असेि तर ती ठरवेि.’’ असा नकार राजाने लदिा. 

 “बाय राणी, लवचार कर.’’ मी जड मनाने बाहेर पडिे. लचकाटी न सोडता मी बऱ्याच 

मैलत्रणीकंडे पायपीट केिी, थोड्याफार फरकाने हाच अनुभव आिा. घरातीि गृलहणीचे थथान 

हेच असते का? आशा नावाच्या एका िेखिका मैलत्रणीकडे गेिे ती अलववालहतच रालहिी आहे. 

 “पे्रमलववाह सवांना जमत नाही, पण लववाहात पे्रम लमळायिा काय हरकत आहे? पे्रम 

व लववाह वेगवेगळ्या गोष्टी थोडीच आहेत? फार फार तर आयुष्यात पुढे मागे येण्ाचा क्रम 

वेगळा असू शकतो.’’-मी  

 “राणीिा िग्नाआधी चांगिी नोकरी होती, पण बदिी लमळािी नाही म्हणून राजाने 

राणीिा नोकरी सोडायिा िाविी. अथाित बरेच झािे, त्ामुळे राणी मुिांकडे अलधक िक्ष 
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देऊ शकिी. नवरा कररयर करू शकिा. इतर कुणी कबूि करो न करो, मुिांच्या यशाचे, 

घराच्या थथैयािचे शे्य राणीकडेच जाते’’ मी 

 “राणी कायिक्रमािा यायिाच हवी’’ -आशा 

 “मंलदराच्या कळसाकडे बघून वाटचाि करावी तशी मुिांच्या भलवतव्यासाठी मन 

मारून तडजोड बाईिाच करावी िागते’’ -मी 

 “देव काय फक् देवळातीि मूतीतच असतो का? मंलदराभोवतीच्या लनसगाित त्ा 

पररसरात, वारीत, याते्रतदेिीि देव, आनंद असतो. सहजीवनाच्या वाटेवरीि आनंद हवा’’ -

आशा 

 “तू िग्न केिे नाहीस, म्हणून तुिा िग्न स्वप्नवत वाटते’’ -मी 

 गेट टुगेदरच्या तयारीच्या सभेिा आम्ही लमत्रमैलत्रणी जमिो. 

 “समाजात सगळे ठीक आहे की हे फीिगुड आहे. ऑि इज वेि? सत् काय आहे?’’-

आशा 

 “िग्न म्हणजे काय? बायकोवरचा मािकी हक्क’’-मी 

 “हंू’’ आशा म्हणािी. मी लतथून बाहेर पडिे, माझ्या नोकरीत संथथेत रमिे, पण कधीतरी 

वाईट वाटत असते. ‘‘राणी आिी नाही तर आपल्या कायिक्रमात काही दम राहणार नाही. लतचे 

भावूक बोि, िांब ओिसर पापण्ा, हळवेपण, रात्री शेकोटी पेटवून िेळिेल्या गाण्ाच्या 

भेंड्या अजून आठवतात’’ आमच्या कॉिेजचा लमत्र अरमान म्हणािा. 

 “होठोसें छुिो तुम, मेरा गीत अमर कर दो’’ म्हणताना लदसणारे ते लतचे पोवळ्यासारिे 

चकचकीत ओठ मिा अजून रात्र रात्र आठवतात,’’ ज्ञानेश्वर म्हणािा. 
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 राणी येणार असेि तरच आम्ही येऊ असे वगिलमत्रांचे म्हणणे पडिे. घामाने लचंब, 

उतरिेिा उदास चेहरा असिेिी राणी मिा पुन्हा आठविी. 

 “बघते एकदा त्ा राणीच्या पसारा घरी जाऊन, घराचे नाव मोरलपसारा आहे, पण मोर, 

more पसारा आहे. प्रयत्न करुन बघते,’’ असे म्हणून मी उठिे. 

 राणीच्या घरी मी पुन्हा आिे. माझ्या वर िूप टीका होणार, मिा लवरोध होणार, हे 

जाणूनही मी राणीच्या घरी मन घट्ट करुन पोहोचिे. राणीच्या नवऱ्यािा पटवणे भाग होते. 

यावेळी राणीऐवजी लतच्या मोिकरणीने दार उघडिे. राणी आजारी होती. पाठदुिीमुळे उभी 

राहू शकत नव्हती. मी लवचारिे “राणी आता कुठे आहे?’’ 

 “आत झोपिेल्या आहेत, यावा आत’’ मोिकरीण म्हणािी. 

 घराचा अवतार आता रद्दीचे दुकान कम लजम कम िाँडर ी असा होता. मी आत गेिे. 

सक्ीच्या लवश्ांतीमुळे राणीिा लवश्ांती लमळािी होती. बराच वेळ आम्ही दोघीनंी िूप गप्पा 

मारल्या. जेवणाचा डबा िाविा होता. राणीिा पुस्तके वाचणे, लिलहणे, हे लतचे आवडते काम 

लमळािे होते. 

 आज मिा चहा सुिा लमळािा नाही. रबर तुटेपयंत ताणल्यावर तुटून राणीची तबे्यत 

लबघडणार नाही तर काय? होम लथएटसि, संगीत पेलटका जोरात होत्ा, मुिे सोफ्यावर होती. 

 “काय उपयोग अशा मुिांचा, नवऱ्याचा जे घरातीि गृलहणीिा जाणून घेत नाहीत,’’-मी 

 “असू दे, राहू दे’’-राणी 

 मीच चहा बनविा राणीच्या उशाशी थमािसमधे्य चहा व जवळ लबखस्कटे ठेविी. राणीने 

मिा एक कलवता वाचायिा लदिी- 

माहेर माझे घर 
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उंबरठ्यावर माप ओिांडिे, 

हो मी सासर घरी आिे. 

सासरच्यांनी कधी दुिाविे नाही, 

पण मिा “आपिी’’ मानिेच नाही।।१।। 

संसाराच्या आम्रवृक्षाबरोबर बहरिे 

की माहेरच्या आठवणीत मन झुरिे? 

माहेरची ओढे ही लनराळीच असते, 

नाते हे शेवटी मनाचेच असते॥२।। 

माहेरी माझ्या चौसोपी वाडा, 

सासरचा फॅ्लट वाटतो तोकडा. 

तरीही या घरी मैत्रीचे नाते, 

िी ही शेवटी घरासाठीच उरते॥३।। 

नाते हे शेवटी मनाचेच असते॥ 

 माहेरच्यांना वाटिे ही सासरीच जाणार, 

 धनाची पेटी सुिा सोबत नेणार. 

 दुसऱ्याची वसू्त सासरचे धन होणार, 

 पुढे दुरावणार म्हणून दुिावत रालहिो।।४।। 

 माहेरच्यांनाही मुिगी परकीच वाटते 
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 नाते हे शेवटी मनाचेच असते 

मी सासरची की मी माहेरची? 

कधी होते का मी स्वतीःची? 

दोन्ही घरांमधे्य मी पाहुणीच राहते, 

नाते हे शेवटी जोडण्ावरच असते।।५।। 

कुठे आहे माझे माहेर 

कुठे आहे माझे घर, 

मी माहेरची की मी सासरची?  

कधी होणार मी स्वतीःची?।।६।। 

माहेरी सासरी मी पाहुणीच राहते, 

दोन्ही घरी माझे असे काहीही नसते।।७।। 

 आयुष्याच्या संध्याकाळी, संकटकाळी माणूस आयुष्याचे पुनराविोकन करतो. िी 

सासर-माहेरची तुिना करीत राहते. राणी या आजारात तेच करत होती. हरविेिे क्षण शोधत 

होती. नाते हे शेवटी अव्यक्च राहते. आधीच बिात्कारांनी असुरलक्षत जगात, िीिा एकटे 

पाडिे जाते व वेड्यात काढिे, की लतचा लवरोध गळून पडतो. स्वतीःच्या स्वतंत्र अखस्तत्वाचा 

प्रश्न, िी आई झािी की पूणिपणे लवसरते. वादळवाऱ्यांचे लवजांचे िोळ, मग मंगळसूत्राच्या दोन 

वा्ांत भरून, पार शमतात? 

 मी रोज राणीिा भेटायिा जाऊ िागिे. लतच्या मोरलपसारा नावाच्या घराच्या 

पसाऱ्याकडे, मुिांकडे नवऱ्याकडे मी साफ दुििक्ष केिे. राणीची तबे्यत जरा सुधारिी. 
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 आमची भेट होत होती. कॉिेजच्या गेट टुगेदरचा लदवस जवळ येत होता. मात्र राणीच्या, 

माझ्या लप्रय मैलत्रणीच्या आयुष्यातिा एका लदवसातिा एक तास मागण्ाचाही मिा हक्क 

नव्हता. मात्र कधीकधी... लमरॅकल्स डू हॅपन. 

 एका रात्री राणीच्या नवऱ् याचा फोन आिा. 

 “आम्ही सविजण कू्रझवर पाटीिा जाणार आहोत. पाटी जहाजावर आहे. आम्ही राणीिा 

नेऊ शकत नाही. ती घरी एकटी राहणार, कामवािी येणार नाहीये. त्ापेक्षा तुम्ही राणीिा 

कायिक्रमािा नेऊ शकता’’ मी िूश झािे “हे येस, आय वॉन!’’ त्ा लनलमत्ताने मिा राणीचा 

सहवास लमळणार होता. िुशीत नाचावे असे मिा वाटिे. 

 तुमच्या घरच्या राणीची खथथती आमच्या या राणीसारिी बुखिबळातल्या राणीसारिी 

आहे की? ही गोष्ट राणीची की माझी? की तुमच्यातल्या कोणाची? ‘बुखिबळातल्या सोगं्ा 

आठवा, त्ात राणी नसते कारण ती राणी राजाच्या मनात असते’, असे भंपक लवचार मानिे 

जातात. मिा वाटते राणीिा स्वतंत्र अखस्तत्व देण्ाची वेळ आिी आहे. बुखिबळाच्या पटावर 

एक राणी हवी आहे. घरी दारी सासरी माहेरी दोन्हीकडे, िीिा घर कमरा, अखस्तत्व हवे आहे. 

हो स्वतीःचे माहेर हवे आहे. माझे घर हवे आहे’’-मी 

 “बुखिबळाच्या पटावर राणी हवी.’’ 

  “ही गोष्ट राणीची की माझी की तुमची की प्रते्क िीची? िीिा आदराने वागवायची 

सुरुवात, आपण घरापासून िहानपणापासून करायिा हवी’’ आशा 

 कॉिेज ररयुलनयनचा लदवस उजाडिा. राणीिा गाडीतून न्यायिा, आमचा एक लमत्र 

तयार झािा. राणीने लतचा ठेवणीतिा, कॉिेजमधिाच जुना िाि पंजाबी सूट घातिा. तीस 

वषांनी पुन्हा िांब टॉपची फॅशन परतून आिीच आहे ना? आम्ही सवि लमत्रमैलत्रणी एकत्र जमिो. 

एकमेकांच्या सुटिेल्या पोटांची, लवरळ केसांची, टकिांची, बदििेल्या वाटांची िूप चचाि केिी. 
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कॉिेजचा सोहळा पार पडिा. प्राचायांनी सुवणिपदकधारक राणीिा से्टजवर बोिाविे आलण 

आभाराचे गीत गायिा सांलगतिे. “सौ. राणी से्टजवर या’’ -प्राचायि 

 राणी से्टजवर आिी. त्ा िाईमिाईटमधे्य ती अजूनही गोड तरुणीच वाटत होती. 

मधिी तीस वषे उडून पुन्हा आम्ही िहान तरुण झािो होतो.  

“नात्ाप्रमाणे वयसुिा शेवटी मनाचे असते. वयसुिा आपण मानतो ते असते’’ -प्राचायि 

राणीने गाणे म्हटिे 

"क्यो ंलजंदगी के साथ हम मजबूर हो गये 

इतने हुए करीब, के सब दूर हो गये." 

बुखिबळाच्या पटावर राणी हवी आहे.माझ्या मनातिी,रालण मीच लक ही मी कोण? 

******. 

  



102 

 

१६ संध्या भाले्ड,अवलबाग 

 

संध्याताई या माझ्या अलतशय सकारात्मक नणंद बाई आहेत. कॅिर या शब्ाशी, 

शारीररक क्षमता, शक्ी बराच काही अन्य देिीि कोिाज जोडिा गेिेिा असतो. सवि 

समाजािा हा धक्का असतो. काही काळ एका कॅिरशी झंुज लदल्यानंतर संध्याताईंनी 

जीवनाचा दृलष्टकोन अलधक लवशाि केिा. केमोथेरपीच्या कायाित बाह् रूप बदििं तरी 

हॉखस्पटिच्या उदास वातावरणात नाराज वाटिं तरी त्ा जागेकडे, जगाकडे आनंदी आलण 

आशादायी नजरेने बघत असतात. पूवी लशलक्षका होत्ा. आता लनवृत्त झाल्या आहेत. 

खिडकीपाशी काव काव ओरडणारा कावळा आलण घरात एकेक करून घडणारे प्रसंग, या 

सवाित त्ा पेशि दािवतात. सुलवद्य पुत्र, कन्या, सून, जावई, नातू यांच्यासोबत अध्याखत्मक 

जीवनाचा आनंद घेतात. 

******* 
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१७ मधु संचय   

मधू मंगेर् कवणणक 

 

मधू मंगेश कलणिक हे अजूनही जे्यष् मागिदशिक आहेत. मधू मंगेश कलणिकांच्या  

‘मातीचा वास’ या कथा संग्रहातीि नीि पक्षी या िघुकथेतीि एक उतारा ऐका. 

 ‘नीि पक्षी असा कुठेही भेटतो.  तो माळावर भेटतो. समुद्रावर भेटतो. जंगिात लकंवा 

डोगंराच्या कड्यावरही भेटतो. इंिंडमधे्य वूडस्टॉक रोडवर, ऐन थंडीतीि गारठ्यात तो 

लचवलचवत असतो. तर दूर मॉररशसच्या पोटि िुई या बंदरातही तो आपिे लचमणे पंि पसरून 

बागडत असतो.’ 

  या सं्तभातीि शेवटच्या पररचे्छदात लिलहिे आहे. 

 ‘प्रते्कािा त्ाचा त्ाचा लनळा पक्षी भेटिा आहे, भेटतो आहे. कुणी देव्हाऱ्यातल्या 

देवाच्या रूपाने, कुणी देव्हाऱ्याबाहेरच्या देव माणसाच्या रूपाने! शेवटी तुमच्या आमच्यासाठी 

छत्रीसारिे छोटेसे आभाळ हवे असते. तीन हात जमीन हवी असते आलण एक लनळा पक्षी हवा 

असतो. सवि रलसक वाचकांना नीि पक्षी देणारे व अवीट गोडीच्या कथांच्या रूपाने मधु देणारे, 

मधू मंगेश कलणिक यांच्या वाढलदवसाच्या लनलमत्ताने हा िेि लिहायिा घेतिा आहे. 

 १९५१ सािी मधू मंगेश कलणिक यांची ‘कृष्णाची राधा’ कथा प्रलसि झािी. तेव्हापासून 

कथा कादंबऱ्या िलित िेिन लनसगिवणिन या सविच के्षत्रात अनेक पररवतिने झािी. या ६९ 

वषांच्या काळात बदिेल्या कािप्रवाहाबरोबर लटकणे सोपे नसते. १९५८ सािी प्रलसि 

झािेल्या ‘कोकणी गं वस्ती’ या त्ांच्या पलहल्या कथासंग्रहाने वाचकांच्या मनात थथान 

पटकाविे. सूयिफूि मधे्यही तेवढेच आवडेि, स्पशूिन अंतीःस्पशि करेि असे िेिन केिे. 

पांघरूण, मातीचा वास हे कथासंग्रह त्ामानाने अिीकडच्या काळातिे २००० सािीचे आहेत. 
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तरीही त्ावरचा मधुर ठसा जाणवतो. कोकणच्या मातीचा वास त्ांच्या पुस्तकांना येतो. 

संवेदनशीितेचा वा भूतकाळाच्या भाषांचा, आकृतीचा, भासकांच्या आभासांचा भास या 

कथांमधून होतो. 

 आजही त्ांचे लवचार आलण त्ांच्या कथा हृदयािा हात घाितात. त्ांच्या लनरोगी 

शरीराचे गुलपत त्ांच्या मनामधे्य आहे. त्ांची भलवष्याबद्दिची स्वपं्न लवचारताच ते लनमिळ हसून 

गप्प बसतात. त्ांचे डोळे सांगतात की ते समाधानी आहेत. नक्षत्रांचे देणे ओजंळीत भरून ते 

िूश आहेत. कोवळा सूयि, नारळ पाणी हे त्ांचे अलिकडचेच प्रलसि कथासंग्रह साक्ष देतात 

की ८८व्या वषी सुिा मृदुतेने लिलहणारा हा िेिक िोकलप्रय आहे. 

 त्ांच्या आवडत्ा पुस्तकांबद्दि लवचारिे असता ते कबूि करतात, की “कृष्णाची राधा’ 

हा त्ांचा पलहिा कथासंग्रह त्ांचा अजूनही सवाित आवडता आहे.(२०१४) त्ांनी आजपयंत 

लिलहिेल्या त्ांच्या शेकडो पुस्तकांमधे्य, लवहंगम, संलधकाळ, भाकरी आलण पूि, पांघरूण, 

माहीमची िाडी, मातीचा वास ही पुस्तके त्ांना स्वतीःिा िूप आवडतात. िाडक्या नातवाच्या 

पाठीवर हात लफरवून बािकािा गोजंारावे तसेच काहीसे त्ांचे मन त्ांच्या या किाकृती बद्दि 

हळवे आहे. 

 ठसा मारल्यासारिे साचेबि िेिन न करता आधुलनक लििाणही ते िास 

बारकाव्यांसह, कथांमधे्य रंग भरून करतात. नैऋते्चा वारा, जीवाभावाचा गोवा, माझा गाव 

माझा मुिूि, सोबत ही त्ांची िलित पुस्तकेदेिीि अंतमुिि करतात. एिाद्या वररष्ाने 

आशीवािद द्यावा, थोडेसे दटावावे तेवढया सहजतेने कथांमधून एिादा संदेश लवद़युल्लतेप्रमाणे 

चमकून जातो. प्रते्क किाकृतीमधे्य जो गहन अथि आहे तो सुजाणांच्या हृदयािा लभडतो. 

मात्र नक्की काय झािे व नक्कीच जे जाणविे ते व्यक् करता येत नाही. फक् करमणूक हा 

त्ांच्या लििाणाचा लवषय नव्हता. त्ांच्या कथांमधे्य एक संदेश अंतभूित असतो. रुद्र, लनळा 

पक्षी, सूयिफूि, या कथा अस्वथथ करतात, त्ा याच कारणामुळे होय. सुप्त संदेश वाचकांनी 
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जाणावा, माझी इच्छा आहे. प्रलथतयश अशा या जे्यष् सालहखत्काच्या किाकृतीचे आलण 

लििाणाच्या इलतहासाचे परीक्षण करावे, एवढी माझी प्रगल्भता नाही. क्षमा असावी. 

लििाणकामासाठी, टीकाकार म्हणून नाही, तर एक रलसक वाचक म्हणून मी लिलहते आहे. 

भूतकाळातीि स्मरणरंजन, वतिमान काळातीि सकारात्मक नवता, भलवष्यकाळाबद्दिचा 

आशावादी दृलष्टकोन, यांचा लमिाफ असिेिे, मधुर थेंब आपल्यािा कायमच वाचायिा लमळू 

देत. 

 मधुसंचय असा अक्षय राहू दे. अजून उत्तमोत्तम लििाण आपल्यािा वाचायिा लमळू 

देत. त्ांच्या कथा वाचकांना सांगतात, की लिलहता लिलहता न थकता ते रलसकांना भेटत 

राहतीि. 

मधुभाईंना वाढलदवसाच्या शुभेच्छा. 
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१८ देर्मुखांचा िाडा 

 या व्यखक्लचत्रणाच्या लवभागात मी माझ्या माहेरच्या वाड्याचा उले्लि करते. तो वाडा 

माझा बुजुगि नातेवाईक होता. कौिारू घराचं वेड माणसािा िहानपणापासूनच िागतं. 

डोगंरावरचा सूयि, नदी आलण पक्षी, घर जेव्हा ते बाळ लचत्रात काढतो, तेव्हा त्ा लचत्रात कडेिा 

कौिारू घर काढिे जाते. लभंती उभ्या केल्या जातात. माणसाच्या मनाची, घराशी संदभि 

असिेिी संकल्पना अशी कौिारू घराशी लनगडीत आहे. 

 घराबद्दि, म्हणजे साधारण कुणालवषयी लिहायचे? बंगल्याच्या मािकाबद्दि सांगते. 

लनवृत्तीनंतर राहण्ासाठी १९६४ सािी जेव्हा आमच्या वलडिांनी, िक्ष्मणराव देशमुि यांनी, 

नालशकिा तो बंगिा बांधायिा सुरुवात केिी. दादांना तेव्हा तो जलमनीचा तुकडा पाच हजार 

रुपायांना पंधरा हजार से्क्वअर फूट असा लवकत लमळािा. 

 त्ावेळी नालशक शहर गोदावरी नदीच्या काठावर वसिेिे आधुलनक िेडे होते. कॅनडा 

सकि ि, म्हणजे एक लिस्ती लमशनरी िोकांनी चािलविेिा दवािाना, वाचनािय होते. िरेतर 

जुने नालशक तरी ठीक, पण नवे नालशक त्ावेळी िेड्याहून िेडे होते. सवित्र शेते आमराया 

होत्ा. न लशकणारी माणसं नालशकिा राहतात, असे आमचे मंुबईत राहणारे नातेवाईक 

आम्हािा लचडवत असत. जवळपास पंचक्रोशीत वस्ती नव्हती. लकराणा माि आणण्ासाठी 

सुिा दोन मैि दूर पंचवटी कारंजावर जावे िागे लकंवा अशोक सं्तभावर पटेि नावाचं एक 

दुकान होतं लतथे जावे िागे. रसे्त तर डांबरी देिीि नव्हते, मातीचे होते. 

 प्रवासासाठी वाहने सायकिी, टांगे, बैिगाड्या ही होती. पाटीि कॅािनीतीि त्ा 

घरापासून तीन लकिोमीटरवर सोमेश्वर मंलदर होतं. शेजारी शाळा होती. अधाि लकिोमीटर 

अंतरावर दत्त मंलदर होतं. तो प्लॉट घेताच आधी त्ात तीन िोल्यांचे कौिारू चाळीसारिे 

लदसणारे आऊट हाऊस दादांनी बांधून घेतिे. कारण आम्ही धुळ्याचं घर लवकून नालशकिा 

आिो होतो, मात्र मुख्य घराचे बांधकाम अधिवट होते. त्ा मोठ्या प्लॉटमधे्य पुढच्या बाजूिा 
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िहान बाग, मग मुख्य बंगिा होता. मध्यभागी लवहीर होती व मागे टोकाशी उभे हे 

आऊटहाऊस होते. घर गावाबाहेर होते. तरीही त्ा काळी दादांनी प्रयत्न करून कष्टांनी वीज 

आणिी होती. पाण्ासाठी स्वतंत्र पाईपिाइन टाकून घेतिी होती. सवि आधुलनक सुिसोयी 

करून घेतल्या होत्ा. 

 १९६४ सािचा तो काळ प्लॉट स्कीमचा नव्हता आलण कॉन्टर ॅक्टरिा काम देण्ाचा 

देिीि नव्हता. साि १९६४ आठवा. घराचे लवभाजन पुढीि बंगिा, त्ाच्या पुढची बाग, अंगण, 

मधे्य मुख्य गृह आलण मागीि भाग, आऊटहाऊस मागीि भाग आलण लवहीर असे होत होते. 

बागेतीि लवहीर आलण बाग सवांसाठी िुिी होती. पाण्ासाठी आिेिे पांथथथ, मजूर, कामगार, 

वाटसरू त्ा लवलहरीवर पाणी भरत असत. नळाचे पाणी देिीि होते, पण ते पाणी गेिे की 

लवहीर सवांनाच उपयोगी पडत असे. लवलहरीच्या बाजूिा कठड्यािा िागून वलडिांनी एक 

गणपतीची रंगीत टाइि िाविी होती. लवहीरीसमोर दगडी तुळशी वंृदावन बनविे होते. 

बाजूिा एक हौद बांधिा होता त्ा हौदावर एक झाकण होते. वर धातूची मोठी तपेिी होती. 

ती भरून बैिांना, पक्ष्ांना पाणी ठेविे जाई आलण बैिांचीही तहान भागविी जाई. बैिगाडी 

त्ा ऐसपैस जागी िावून, गुरांना मोकळं करून, चरात वाहणारे पाणी तपेिीतिे पाणी पाजिे 

जाई. घराच्या मुख्य दरवाजाबाहेर तीन अधिगोिाकार पायऱ्या होत्ा. अगदी आम्ही संपूणि 

कुटंुबातीि भावंडे, वीस माणसं त्ा पायऱ्यांवर मावत, इतक्या त्ा मोठ्या होत्ा. फोटो 

काढायिा ती आदशि जागा होती. घराचे मुख्य गृह जलमनीपासून चार फूट उंचीवर होते. याचे 

कारण त्ा काळी बुजुगि िोक सांगतात, की गंगापूरचे धरण फुटिे तर पाणी घरात लशरेि. 

अथाित घर उंचावर बांधल्यामुळे, त्ा घरात लवंचू साप कधीही आिे नाही. त्ा काळी घरािा 

लभंतीनंा सहा इंची टाइल्सचा डेडो दादांनी बनवून घेतिा होता. एकोणीसशे चौसष्ट सािी सुिा 

सवि िोल्यांना िोिंडी जाळी िाविी होती. आमच्या वाड्याचा बाहेरचा हॉि प्रशस्त मोठा 

होता. त्ाकाळी सुिा प्रवास करून वलडिांनी मंुबईहून गोळे कॉन्टर ॅक्टरिा बोिावून आणिे 

होते. 
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 रचना: हॉििा पीओपी- प्लास्टर ऑफ पॅररसची फुिाफुिांची नक्षी केिी होती. द्राक्षांचा 

मोठा घड असावा असे एक झंुबर त्ा हॉिमधे्य िाविेिे होते. कोपऱ्यातून लपतळी समया 

होत्ा. तरीही द्राक्षांच्या झंुबराचे सौदंयि वेगळेच होते. त्ाच्या आत िाईट िाविे की द्राक्षांचे 

घड वेिीवर मस्त पसरावेत तसा लहरवट प्रकाश सवित्र पसरत असे. अथाित कमी ओळिीच्या 

लकंवा तोडंओळिीच्या व्यक्ीनंी थेट घरात येऊ नये म्हणून या हॅािच्या पूवी एक व्हरांडा 

होता. िोिंडी जाळीने तो व्हरांडा बंद केिा होता. बाहेर एक मोठा ओटा होता. कातरवेळी 

त्ा ओ्ावर बसून आम्ही परवचा, पाढे आलण आरत्ा म्हणत असू. लतथेही वंृदावन होते. कंुद 

व जाईचा वेि होता. स्वयंपाक घरात लसमेंटचा ओटा होता. लसंक होते. हवेशीर खिडकी होता. 

चौसष्ट सािी सुिा त्ा ओ्ावर गे्रनाईट सारिा टाइल्सचा दगड होता. दादांची झोपायची 

िोिी पलश्चमेिा होती. आम्हा भावंडांसाठी वरच्या मजल्यावर िोल्या होत्ा. लभंतीत खिळा 

ठोकिा जाणार नाही असे मजबूत बांधकाम होते. स्वयंपाकघरात, कोपऱ्यात िास बनविेल्या 

उंच ओ्ावर िास हैदराबादहून आणिेिा लशसवाचा देव्हारा होता. त्ा ओ्ाच्या िािी 

देवाच्या पोर्थ्ा व पूजा सालहत्ाची, घट बसवण्ाची व िंडोबाच्या नवरात्रीच्या मांडणीची िास 

जागा होती. बसूनही आरामात पूजा करता येत असे. घराच्या बांधकामाच्या आजूबाजूिा 

लवलवध फळझाडे व फुिझाडे होती. 

 सोयी: सवि िोल्यांमधे्य कपडे, वसू्त, पुस्तके ठेवण्ासाठी भरपूर रंुद, िाकडी फळ्यांची 

लभंतीतीि कपाटं होती. वरच्या मुिांच्या िोिीत तर आम्ही आत बसून पते्त िेळत असू, इतके 

मोठे कपाट होते. हॉिमधे्य कोपऱ्यािा काच िावून लत्रकोणी कपाट बनविे होते. त्ा लत्रकोणी 

कपाटात वलडिांची-माझी बलक्षसे, कप आलण मेडल्स रचून ठेविी होती. दरवाजांच्या दाराच्या 

मागे दार उघडताच झाकिी जाईि अशी चपिांची मांडणी, रॅक होते. आधुलनक शु- रॅकचे ते 

रूप होते. अंगणात गाडिन चेअसि म्हणजे घडीच्या िोिंडी िुच्याि होत्ा. काम झािे की त्ा 

घडी करून ओ्ािा टेकवून ठेवल्या जात. लतथेच एक जुना, रंुद लसमेंटचा गोि पाईप उभा 

ठेविा होता. त्ात सवि कचरा जमवून, झाडून पाने गोळा करून जाळिा जाई. आधुलनक 
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गाबेज चु्यटचा तो प्रकार होता. वरच्या मजल्यावर जाण्ासाठी जो लजना होता, त्ा बंलदस्त 

िोिीिा लजन्याची िोिी म्हणत. त्ा िोिीिा िोिंडी गेट होते. हल्लीच्या हॉिमधून वर 

जाणाऱ्या आतल्या लजन्याप्रमाणे येथे िोिंडी दार बंद केिे की आतिा लजना आतच राही. दोन 

मजल्यांचा डुपे्लक्स फॅ्लट तयार होई. तसे आम्हा चारही बलहणीनंा सुरलक्षतता लमळावी म्हणून 

दादांनी ही सोय केिी होती. गच्चीतून डोगंरांचा तुकडा, डोह, चांभारिेणी, लनरभ्र आकाश 

लदसत असे. गच्चीत कॅनोपी व बंगाळी होती. 

 बाग: मागच्या दारी तांब्याचा मोठा बंब होता. तसे घरात लगझर होते, पण नोकर, पाहुणे 

आलण आंब्याची जांभळाची झाडे सांभाळणाऱ्या नोकरांसाठी बंब आलण चूि उपयोगी पडत 

असे. लवलहरीच्या मागे एक पंधरा फूट िांब पंधरा फूट रंुद मोठी मोरी कम बाथरूम होती. 

मलहिांना अंघोळी, कपडे धुणे व गॅालसप करणे या कामांसाठी लतथे एकांत लमळत असे. चारी 

बाजंूना आलण वर पते्र टाकून बनविेिी असल्यामुळे, बघू नये अशा नजरांपासून सुटका लमळे. 

त्ा लवलहरीजवळ फणसाच्या झाडापाशी त्ा बंगल्यात दहा गाड्या पाकि  करता येतीि इतकी 

जागा होती. बाहेरच्या काही िोकांनी लतथे पालकंगसाठी जागा मालगतिी, तर ती द्यायिा दादा 

तयार असत. पण त्ा गाडी असिेल्यांबद्दि, त्ांच्याच नातेवाईकांनी मन किुलषत केल्यामुळे, 

आम्हा भावंडांच्या सुरलक्षततेसाठी वलडिांनी ते गाडी िावणे नाकारिे. लवशेषत: घरातीि 

मुिीसंाठी म्हणून दादा नाही म्हणािे. खियांसाठी आवश्यक सवि सोयी होत्ा. अगदी दार 

उघडण्ापूवी बाहेर कोण उभे आहे ते बघण्ासाठी पीप होि, सािळीची सोय त्ा काळी 

दादांनी केिी होती. तो बंगिा सांसृ्कलतक म्हणजे संसृ्कती जपणारा होता, तरीही त्ा काळी 

आधुलनक होता. दुधात केशर लमसळावी तसा परंपरा आलण आधुलनकतेचा सुसंबंधी संगम 

होता. 

 मुख्य दरवाजाच्या बाहेर चार िोिंडी अँगिवर, पंचवीस फूट उंच िांबांची चौकट 

बनवून त्ावर द्राक्षाची रोपे वेिी िावण्ात आिे होते. या वेिीमुंळे गारवा व प्रायव्हसी 
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लमळािी, पण िूप कष्ट करूनही द्राक्ष आंबटच रालहिी व ते वेि वाढू शकिे नाही. पुढच्या 

बाजूच्या आंब्याच्या झाडािा दोरिंडाचा झोपाळा बांधिा होता, तर बंगल्यावरच्या गच्चीवर 

िाकडी कोरीव कामाची बंगाळी होती. लतिा लपतळी कड्या होत्ा. घरच्या गरोदर सवाष्णीचंी 

व गल्लीतीि डोहाळकरणीच्या डोहाळे जेवणाचा कायिक्रम लतथे होई. कधी हा डोहाळ कौतुक 

कायिक्रम आमराईत होई. 

 संसृ्कती: दरवाजाच्या बाजूिा कंुदाचा वेि होता, तर पुढे दोन मोठी, उंच सरळ ताठ 

वाढिेिी, िाडाने वाढविेिी लसंगापुरी नारळाची मोठीच्या मोठी झाडे द्वारपािाप्रमाणे उभी 

होती. देवळाच्या बाहेरीि अवसरा प्रमाणे ती झाडं रक्षक वाटत होती. आमच्या वाड्याच्या त्ा 

घराबाहेरीि ओ्ावरून कोणीही िी हळदीकंुकू वानोळा घेतल्यालशवाय व बाळंतीण 

बाळाच्या टाळूवर तेि न टाकता गेिी नाही. ते घर ते दार नेहमी उघडे राहून हात पसरून 

सवांचे स्वागत करीत असे. िोिंडी फाटकांच्या बाहेरूनच त्ा अंगणातीि 

तुळशीवंृदावनाजवळ िाविेिा  लदवा लदसत असे. मंदसा प्रकाश पसरवून अंधारािा दूर 

पळवताना लदसत असे. तो काळ रस्त्यावरच्या लदवाबत्तीचा, गाड्यांचा नव्हता. ्ूबिाइटचा 

देिीि शोध नुकताच िागिा होता, पण पसरिा नव्हता. लमणलमणते जुन्या पितीचे लपवळसर 

बल्ब असायचे. त्ामुळे बाहेरच्या िोकांना, रस्त्यावरून जाणाऱ्यांना, त्ा लदव्याचा आधार वाटे. 

तसे कंुकवाच्या बोटािा व चहाच्या घोटािा देशमुिांचे घर कायमच तत्पर होते. 

 अनेक वषि हा बंगिा ताठ मानेने व पूविपुण्ाईने रुबाबात उभा होता. आजूबाजूची सवि 

ररकामी जमीन लसमेंटच्या जंगिात परावलतित झािी, पण त्ा उंच इमारतीमधे्यही तो बंगिा 

फारच आकषिक वाटत असे. नयना देवीच्या डोळ्यांप्रमाणे म्हणजे नैलनताि प्रमाणे चमकत 

असे. 

 काळ: काळ बदििा. जवळच मॅकडोनल्डचा आउटिेट, लबग बाजार आिा. अनेक 

दुकाने मॉि हॉखस्पटल्स लथएटसि आिी. त्ा भागाची माकेट वॅ्हलू्य वाढिी. जलमनीचे 
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बाजारमूल्य वाढिे. ती जागा, माझ्या माहेरच्या बंगल्याची, वाडीची जागा जेव्हा पुनलविकलसत 

करण्ाची वेळ आिी, तेव्हा लतथे आटि गॅिरी व्हावी असे मिा वाटे. एिादे मंलदर, मंगि 

कायाििय, झुळझुळते कारंजे वाचनािय व्हावे अशी माझी िूप इच्छा होती. मी अनेक 

किापे्रमीनंा आलण श्ीमंतांना लवनंतीदेिीि केिी पण यश आिे नाही. 

 मोठमोठ्या राजवाड्यांचे ऐलतहालसक स्मारकांचे बुरूज जजिर व्हावेत तसेच, सवि  

रिरािावा अभावी घर जुने होत गेिे. काळाच्या पडद्याआड सवांना जायचे असते. कुणािा 

िवकर तर कुणािा उलशरा! त्ाप्रमाणे आई वडीि वारिे. आम्ही बलहणी सासरी गेिो. घराची 

रया गेिी. आधुलनकतेच्या वादळात तोडं न देऊ शकून, न िढवू शकून, तडजोड  म्हणून, 

मुिगी म्हणून मी गप्प बसिे. जलमनीवर बांधकाम करणाऱ्यांच्या आक्रमणािा तोडं न देऊ 

शकून हा बंगिा जमीनदोस्त होणार हे सत् मी स्वीकारिे. माझ्याकडे वसंुधरेचे रक्षण 

करायची ताकद नव्हती. पैसाही नव्हता. आधुलनकतेच्या आक्रमणात तो वाडा जमीनदोस्त 

झािा. 

 उरिे मागे काय?...त्ा लठकाणी मागच्या वषीपयंत तरी माझ्या डोळ्यातीि अशंू्प्रमाणे 

तुडंुब भरिेिी एक लवहीर लतथे होती. आता तर ती लवहीर देिीि बुजविी आहे. प्लॉटवर 

देिीि सात मजिी इमारतीचे बांधकाम सुरू झािे आहे. आजूबाजूच्या उंच इमारतीचं्या गदीत 

व ठोकळेवजा इमारती बघून जीव दडपतो. तो वाडा आता लतथे नाही. तोडिेल्य नारळाच्या 

झाडांची िाकडे कापून बटा्ाच्या वेफसि प्रमाणे, तोडिेल्या झाडांचे िाकडी तुकडे, त्ा 

ररकाम्या प्लॉट च्या कडेिा रचून कडेकडेने रचून ठेविे आहेत. हरविेल्या झाडांचा, 

पयािवरणाचा, वसंुधरेचा लवचार फार थोडी िोक करतात. 

 आरे मेटर ोच्या जन लवरोधाच्या प्रश्नावरून ते आपल्यािा सगळ्यांना समजत आहे. एक 

लदवस सवांनाच घरदार इथेच सोडून जायचे असते, मग माणूस इतका अहंकार, इतकी हाव 

का बाळगतो? पयािवरणाचे नुकसान का करतो? नंतर अवकाळी पावसािा कोसतो. अलत 
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पावसाळा, दुष्काळ पडिा, हवामान बदि झािा म्हणून रडण्ापेक्षा वेळीच असे बंगिे वाडे 

आलण ररकाम्या जागा, उद्याने, बागबलगचे जपणे आवश्यक आहे. माझ्या माहेरचा देशमुिांचा 

वाडा तर गेिा. असे अनेक बुजुगि वाडे गेिे, मी बघत बसिे. लवरोध सुिा करू शकिे नाही. 

आता त्ा वाड्याच्या आठवणीत लिलहण्ापिीकडे मी काय करू शकते? पैशाच्या मोहामुळे 

या शहरात लकतीसे लहरवे वाडे उरिे आहेत? 

 फक् हा प्रश्नच लशल्लक आहे. लवरोध करणारा, करणारी थकते. बाकी काही राहात 

नाही. करोना लवषाणूच्या महामारीनंतर जग बदितेय,लवचारांचे आचारांचे,नूतनीकरण आलण 

पुनलनिमाण होईि अशी आशा आहे. 

बाबुि मोरा नैहर छुटो जाय... 

****** 
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भाग २ सं्तभ. 
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ररपोटण१ गीत माला 

 

 एक संुदर अनमोि, सुरीिी संध्याकाळ जीवनात आिी. कोमसापच्या अध्यक्षा, सौ. 

मेघना साने यांनी आम्हािा भेट लदिी. सुव्यवखथथत लनयोजन करून आम्हा सवांना 

तबकडीवरची गाणी ऐकण्ासाठी, साठे कुटंुलबयांच्या घरी एकत्र जमण्ाचे छान आमंत्रण 

लदिे. ठाण्ातीि इंद्रधनुचे संथथापक गोलवंद साठे, िेखिका सुलचत्रा साठे यांच्या घरी आम्ही 

सवि कोमसापचे ठाणे शािेचे कवी गाणी ऐकण्ासाठी एकत्र जमिो. गोलवंद साठे यांच्याकडे 

एक हजार रेकॉड़िस, गाण्ांच्या तबकड्या, १९६० सािाचे दरम्यानच्या आहेत. 

 कायिक्रमाची सुरूवात आकाशवाणीची धून ऐकून सुरीिी झािी. त्ानंतर सुरूवातीिा 

हररभजन ह्ा बािी सरकारच्या गाण्ाने शुभारंभाची पायरी रचिी. गाणी जुन्या काळची १९५४ 

सािच्या नंतरची होती. तरीही गाण्ांमधे्य इतक्या भाव भावना होत्ा की चाळ, शाळा 

कॉिेजच्या, कुठल्यातरी झाडािािी पावसात झािेल्या भेटीची आठवण येवून मनात िहरी 

याव्यात. अगदी आमची आजी म्हणायची त्ा गाण्ांच्या तबकड्या गोलवंद साठे सरांकडे होत्ा. 

 गीतमािेतीि दुसरं गाणं होतं, ‘बिमा बिमा’ हे अंजनी बाई िोिेकर यांनी गायिेिे 

होते. एकोणीसशे सव्वीस सािी मराठी गाण्ाची तबकडी आिी. मराठी गाण्ांची पलहिी 

तबकडी, ‘राजहंस माझा लनजिा’, ही लनघािी. गायक व संगीतकार बाबुराव गोििे यांनी 

मराठी गाण्ांच्या तबकड्यांच्या दुलनयेची मुहूतिमेढ रोविी.लतसरं गाणं होतं, 

तुझ्या लपकांची रािण,गरगरा लफरविी गोफण! 

 गाण्ांच्या या पारंपररक तबकड्या, हसे्त परहसे्त पारंपररक धन म्हणून सरांकडे आल्या 

आहेत. या पूवीच्या रेकॉडि काबिन आलण कॉपर वॅक्स म्हणजे मेण यांच्या बनविेल्या असत. त्ा 
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काळच्या या तबकड्यांमधे्य वॅक्स कमी व बाकीचे सामान जास्ती आहे, त्ामुळे या तबकड्या 

तुटल्या नाहीत. नाहीतर कमी दजािच्या तबकड्या िवकर तुटतात. 

 पुढचं गीत हे मराठी नाटकातीि पलहिं युगुिगीत होतं. ज्योत्स्ना भोळे आलण मास्टर 

अलवनाश यांनी कुिवधू नाटकात गायिेिे हे पद होते. 

भाग्यवती मी लत्रभुवनी झािे  

कुबेर माझा धनी ...   (ती)  

भाग्यवान मी नवरा म्हणूनी...  (तो) 

 जी. एन. जोशी. ही ‘एचएमव्ही’ तीि नावाजिेिी व्यक्ी होती. घरीच रेकॉलडंगचे सामान 

घेऊन जाऊन जीएन जोशी यांनी काही गीतांचे रेकॉलडंग केिे. 

गोरी धीरे चिो गोरी धीरे चिो 

 हे गाणं, त्ात चिो हा शब् वेगवेगळ्या प्रकारे गायिेिा आहे. 

 गजानन वाटवे यांना भावगीतांचे युगकते मानिे जाते. मी पलहिी लवकत घेतिेिी 

रेकॉडि , “माझी कलपिा जग माऊिी सालजरी गोलजरी” ही होती. ते ितादीदी यांनी गायिेिे 

होते. 

 गजानन वाटवे यांचे नाव भावगीतांचे युगकते म्हणून घेतिे जाते. 

 दोन धु्रवांवर दोघे आपण तू लतकडे अऩ मी इकडे 

तुझ्या वाचून हा पसारा प्राण लतथे अन देव इथे 

 पुढची चीज िता मंगेशकर यांची होती. “रूपनयन राजीव मनमोहन” हे आकाशगंगा 

लचत्रपटातीि सत्तावन्न सािचे गाजिेिे, गलदमा यांनी लिलहिेिे गाणे होते. 
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 “रघुवीर घरी येणार, कमळ फुिांच्या पायघड्यांवर कमि चरण ठेवणार” हे होते. 

 पुढचे त्ा काळी बोल्ड मानिे गेिेिे गाणे होते, 

“ती पाहताच बािा कलिजा ििास झािा. 

 आिा भािा, छातीत आरपार गेिा.”  

 हे प्र. के. अते्र यांनी लिलहिेिे गाणे होते. 

 टाळ्यांच्या कडकडाटात प्रते्क गाणं संपत होतं. पुढचे दहावे गीत होते राजा बढे यांनी 

लिलहिेिे गालयका डॉक्टर सुमन माटे ह्ांनी गायिेिे, 

“हासे चंलद्रका, नीि जिी जणू डोिे नौका! जळवंतीचे तरंगिेिा प्रलतलबंबाचा िेळ रंगिा, पे्रमी 

युगुिांचा लहंदोळा!” असे ते गाणे होते. 

 अकरावे गाणे मात्र खियांना अलतशय आवडणारे सासूगीत होते. संगीत मधुसूदन 

पाठक यांचं होतं आलण सुिोचना कदम चव्हाण यांनी गायिं होतं. 

भितेच बोिू नका मिा सासूबाई  

तुमच्या बोिण्ािा मुळी ताळ नाही, ताळ नाही. 

कमरेवर हात तुमचा हळूहळू डोिता 

चहाड्या करता वरच्यावरी. 

 जरा तरी मनाची िाज धरा बाई” 

 असे सासूिाच दम देणारे, दमदार गीत ठेकेदार गाणे होते. “आम्हािा नाही बाई लहम्मत 

होत सासूिा टोचून बोिायची. या मुिीचंी त्ा काळी झािेिी लहंमत बघा,” असे म्हणत 
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हसवणूक करत बायकांची हसून हसून  मुरकंुडी वळिी. “सास भी कभी बहु थी” हेच िरं 

म्हणायचं! 

 बारावे गाणे होते , 

“मैलत्रणीनंो सांगू नका नाव घ्यायिा! 

 नका लवचारू स्वारी कशी लदसे ?  

असे कशी? कसे पडिे  फशी?  

कशी जाहिे राजीिुशी?” 

 सरोज वेलिंग यांनी गायिेिे सिज्ज भावगीत होते. 

 पुढचे गाणे िोकगीत कोळीगीत या पारंपररक प्रकाराचे होते. 

“अिीकडे डोगंर पिीकडे डोगंर 

मामाच्या गावािा 

आमराई मोठी आलिया मोहोरािा 

मामाच्या गावािा!” 

 बािपणीचा मामाचा गाव आठवत, त्ा गाण्ावर भावना उचंबळत मस्त तािावर 

सवांनी ठेका धरिा. 

 पुढचे गाणे सुमन कल्याणपूर यांनी गायिेिे अंगाईगीत होते. 

वाहत्ा वारी आता मंदाविा सु रे  

माझ्या तान्ह्ा बाळा लनज रे 
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 लचमण्ा राजसा जो जो रे. 

 या अंगाईगीताच्या िेखिका शांता शेळके आलण संगीतकार अलदि अहम्मद होते. 

अंगाईगीतातीि उदास भाव, अपत् पे्रम हळवे करून गेिे. 

 पुढचे गाणे भावपूणि होते, लववाहानंतरच्या पलहल्या रात्रीचे भाव मांडणारे होते. 

“प्रीतीच्या पूतीस जाता, मी अशी का थांबिे? 

 दाटिी भीती उरी, का थबकिी का पाविे? मीच का भांबाविे?” 

 ग.लद. माडगूळकरांनी लिलहिेल्या या रोमांचक लचत्रपटात नववधूने म्हटिेल्या गाण्ािा 

दत्ता जावडेकर यांचे संगीत होते. अल्पशा मधं्यतरानंतर पुढे लहंदी गीत ऐकण्ाची वेळ आिी. 

एक तास मराठी, एक तास लहंदी गीते असे योजिे होते. गीताबद्दिच्या आठवणी लनवेदनात 

सुरेश मामांनी सांलगतल्या. सोळावं गाणं “प्रभू तेरो नाम, जो गावे फि पावे, सुि िाएँ तेरो 

नाम!” 

 भीमपिास रागातीि गीत संगीतकार जयदेव यांचे लचत्रपट हम दोनो ंमधीि हे भजन 

होते. त्ापुढची तबकडी संगीतकार अलनि लवश्वास यांची 

 “ररतु जाएँ, ऋतु आएँ, मन के मीत नाही आएँ” ही होती. शम्मी कपूर आलण बी सरोजा 

यांनी गाजविेिे ते लदवस होते. पुढचे गीत मोहम्मद रफी यांनी पलहिा शेर गायिेिे, बॅ्लक कॅट 

लसनेमातीि, 

‘‘मैं तुम्ही से पूछती हँू, मुझे तुमसे यार कँू्य है?’’ हे ितादीदीचें गाणे होते.  

“मेरी लनंदो में तुम, मेरे ख्वाबो ंमें तुम” हे ओ पी नय्यर यांचे संगीत असिेिे, लकशोर कुमार 

यांचे गीत ऐकिे. िता मंगेशकर लदिीप कुमार उफि  युसूफ िान यांनी मुजररम लचत्रपटात 
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गायिेिे एक दुलमिळ युगुिगीत होते. त्ानंतर लहंदी लचत्रपटातीि ितादीदीचंी, गीता दत्त यांची 

व अन्य गीते ऐकिी. 

 या कायिक्रमास वं्यगलचत्रकार लववेक मेहेते्र, वैशािी मेहेते्र, मेघना साने, हेमंत साने, 

शुभांगी पासेबंद(मी), दीपा ठाणेकर, कु वाघ, कवी रामदास िरे, आम्ही अनेक कोमसापच्या 

सख्या हजर होतो. आम्ही कायिक्रम संयोजनासाठी लवशेष मेहनत घेतिी.शेवटी प्रते्कानेच 

गाण्ांबद्दि दोन दोन वाक्य मनोगत व्यक् केिे. जणू काही, “संुदर ती न्यारी दुलनया” असे 

भासत होते.कायिक्रमाच्या शेवटी, कवी अरुण म्हाते्र यांनी सवांचे आभार मानिे. अरुण म्हाते्र 

यांनी यावेळी असे सांलगतिे की, 

“सवि कवीनंा पे्ररणा देणाऱ्या आलण कलवमनांमधे्य वेगळे, तरि भाव जागवणाऱ्या या सवि 

गाण्ांचा िलजना, आज उपखथथत आपणा रलसकांसमोर आणणाऱ्या गोलवंद साठे यांना िूप 

िूप धन्यवाद! चूकभूि माफ करावी.” 

आँिो देिा हाि बता रही ंहँु दोस्तो 

खता हुई हो तो माफी बक्श दो! 

  आज काळ बदििा आहे,ही जुनी गीतमािा कशी वाटिी? 

*** 

२ कुणी सांगा, ररपोटि।,‘Fun, Friends and Food’ 

 कुणी सांगा, सुि म्हणजे नक्की काय असते? कुणी सांगा, सुि म्हणजे नक्की काय 

असते? 

 केव्हा केव्हा ते असे अिगद लमळते. 
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 मुद्दाम िेिाचे शीषिक ते तीन लदवस उफि  ते टीन एज चे लदवस, असे हटके देणार होते. 

पण वाटिे या तीन लदवसाच्या मैत्री सुिाच्या सोहळ्यािा वेगळे नाव द्यावे. फुिावर अिगद 

फुिपािरासारिे बसिेिे हे क्षण सारांशात वेगळे लिहावे. व्हॉट़सअॅपवर, फेसबुकवर 

चवे्वचाळीस वषांनी, फेबु्रवारी २०१९ सािी आम्ही १९७३-१९७५ आर.वाय.के. कॉिेजमधल्या 

सहाध्यायांचा शोध घेतिा. जेव्हा फोन नंबर शोधत शोधत आम्ही, ‘सध्या काय करता?’ नावाने 

गु्रप तयार केिा तेव्हा आम्हािा परत तरूण/तरुणी झाल्यासारिे वाटिे.अकरा एलप्रि दोन 

हजार एकोणीसिा झािेिे पलहिे से्नहसंमेिन ३७ सहाध्यायी, त्ांच्या गप्पा, टोया, पेन, फुिे 

यामुळे फारच गाजिे होते. त्ा गाजिेल्या से्नह संमेिनानंतर पुढची से्नहभेट सत्तावीस नोव्हेंबर 

२०१९ रोजी ठरविी गेिी. 

 पलहल्या कायिक्रमािा सदोतीस सहाध्यायी जमिे होते. मात्र आजारपणांच्या, अथवा 

अपररहायि कारणामुळे, या दुसऱ्या से्नह भेटीिा वीस लमत्रमैलत्रणी जमिे. 

 आमच्या से्नहमीिनाच्या कायिक्रमात आम्ही मैलत्रणी िूप वषांनी भेटणार होतो त्ामुळे 

उतु्सकता िूपच होती. गु्रपचे अॅडलमन दीपक वैद्य यांनी सव्वीस- सत्तावीस- अठ्ठावीस असा 

तीन लदवसांचा भरगच्च कायिक्रम ठेविा होता. ज्यािा ज्या लदवशी जमेि त्ािा त्ा लदवशी 

कायिक्रमात येण्ाची सुलवधा होती. परगावाहून येणाऱ्यांची राहायची सोय नसेि तर टाळिे 

जाते, त्ामुळे ती सोय देिीि मस्त केिी होती. अन्य कॅािेज भेट, तं्र्यबकेश्वरिा ररसॉटिमधे्य 

जाणे वगैरे या अलतररक् कायिक्रमाचा त्ा लदवसाचा िचि वाटून घ्यायचा असे ठरिे होते. मी 

ठाण्ाहून आिे आलण माझी मैत्रीण माधुरी  कोल्हापूरहून आिी. आम्ही सव्वीस तारिेिा 

सकाळी नालशकच्या बस संॅ्टडवर उत्तरिो. आमच्या स्वागतािा, आम्हािा घ्यायिा, ‘सध्या 

काय करता?’ चे प्रलतलनधी आिे होते. 

 आम्हा सवांना िूप आनंद झािा होता. वैदेही हॉटेिमधे्य दीपक माधुरी, मी, पंलडत, 

कंुबोजकर आम्ही जमिो. नाष्टा करून आम्ही आपल्या कॉिेजच्या जुन्या आठवणी 
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काढण्ासाठी आर वाय के सायि कॉिेजमधे्य हजर झािो. आता चाळीस वषांनी कॉिेज 

पररसर िूपच बदििा आहे. पूवी गावाबाहेर वाटणाऱ्या लहरव्या झाडांनी सजिेिा आलण 

लनळ्या आकाशातल्या रंगावर,  पांढऱ्या ढगांचा कापूस पसरवणाऱ्या त्ा पररसरात आता 

इमारतीचंी दाटीवाटी झािीय. त्ा केलमस्टर ी िॅबच्या लठकाणी अकरा वाजताच्या दरम्यान 

पोहोचिो. त्ावेळी कॉिेज चािू असल्यामुळे रंगीबेरंगी फुिपािरांसारिी सुकोमि तरुण 

तरुणी वावरत होती. जुन्या काळी सायकि ठेवायिा असिेल्या मोठया सायकि संॅ्टडवर 

आता इमारत आहे. अभ्यासाचे सालहत् लपशव्यांत आणणारे, आलण सायकिीवंर येणारे 

लवद्याथी नालशकात आता अल्प प्रमाणात असून आता लतथे सायकि सॅ्टण्डच नव्हता. कारण 

मुिं सायकि संॅ्टडवर िावायिा सायकिी आणतच नाहीत. िेडीज रूमच्या समोरीि एका 

चौकटीत, पूवी चार बाजूिा चार उंच झाडं होती त्ातीि एक झाड नुकतेच कोसळिे. त्ाच 

चौकात बसून आम्ही मैलत्रणी केलमस्टर ीचे फॉमु्यििे पाठ करत असू आलण अभ्यास पण करत 

असू, भलवष्याची स्वप्न बघत असू. कॉिेज कॅम्पसमधे्य आम्हािा इतक्या वषांनी ओळिणारे 

काही जण भेटिे. आम्ही केलमस्टर ी िॅबमधे्य चक्कर मारत रमिो. कॉिेज कँटीन मधे्य बटाटा 

वडा ,िाल्ला. परत लनघािो आलण त्ानंतर सवि मैलत्रणीचंी जुनी घरं रस्त्याने बघत बघत 

सोमेश्वरच्या लदशेने वाटचाि केिी. 

 पूवी सोमेश्वर अलतशय गावाबाहेर होते. लसनेमा बघायिा आवडे. धमेंद्र आलण हेमा 

मालिनी यांचा प्रलतज्ञा, राजेश िन्ना आलण मुमताज यांचा दुश्मन या दोन लचत्रपटांचं लचत्रीकरण 

बघायिा सोमेश्वरिा कौतुकाने जायचो. तो काळ काही लझरो साइजचा नव्हता. पण सविच 

मैलत्रणी त्ावेळी जीरो साईझच्या होतो. आता या मैलत्रणी अशा बदिल्या की, 

“चंद्र वाढतो किाकिाने ,आम्ही मैलत्रणी वाढतोय लकिो लकिोने,” अशीच पररखथथती आहे. 

 सोमेश्वरचा धबधबा म्हणजे एक अप्रलतम मोठा उंचावरून कोसळणारा ओल्या शुभ्र 

तुषारांनी अंघोळ घािणारा जिप्रपात होता. दूरवरून त्ा धबधब्याची गाज ऐकू यायची. आता 
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लतथे अगदी जवळून रस्ता जातो आलण धबधबा आक्रसिा आहे. सुदैवाने काळ्या कातळाची 

देवळे आहेत. लसमेंटचा घाट बांधिा आहे. काळे कातळाचे दत्तमंलदर अजूनही लतथे आहे. 

सोमेश्वरचे शंकराचे मंलदर िूप प्रलसि आहे. लतथल्या नगाऱ्यािा शतू्र समजुन मी िूप वेळा 

िूप बडविाय. त्ाच्या जवळच आता िक्ष्मी नारायण प्रभू श्ीराम हनुमान यांची मंलदरं देिीि 

बांधिी आहेत.सोमेश्वर मंलदरा बाहेर टोपल्या घेवून बसिेल्या लवके्रत्ांकडे पेरू िाल्ल्यालशवाय 

सोमेश्वरची सहि पूणि होतच नाही. 

 लफरून देवळा देवळांमधे्य भरपूर व्रतांची सांगता केिी. कुटंुबाच्या भरभराटीसाठी 

आलण आनंदासाठी प्राथिना केिी आलण गंगापूरच्या लदशेने रवाना झािो. आमच्या वेळी लतथे 

बािाजी मंलदर नव्हतं. हे नवबािाजी मंलदर, नवश्या गणपती आलण पद्मावती देवीचे मंलदर येथे 

दशिन घेतिं. लतरुपती मंलदराइतकंच हे मंलदर देिीि अचंलबत करणारं होतं. केरळमधल्या 

मंलदरांचा फीि यावा असा उंच लपतळी लवजयसं्तभ असून प्रशस्त आहे. तरी देिीि या 

मंलदराबाहेर शांतता आहे. प्रशस्त आवार आलण स्वच्छता आहे. 

 करी िीव्हमधे्य जेवण केिे. थाळीभर मोठा नाचणीचा पापड, वरून बारीक लचरिेिा 

कांदा भुरभुरुन गट्टम केिा. जेवणात मसािा भाकरी, बैंगन भरता, छास ने पोट भरुन घेऊन 

आम्ही घराच्या लदशेने परत आिो. कारण रात्रभर प्रवास केिेल्या आम्हािा दुपारची लवश्ांती 

हवी होती. चार वाजता भगुरिा जायचे होते आलण संध्याकाळी एक कौटंुलबक प्रकारचं संमेिन 

दीपकच्या घरी आयोलजत करण्ात आिं होतं. ही संध्या रंगाची से्नहभेट सहकुटंुब होती. 

 चार वाजता उठून िंडोबाच्या टेकडीवर देवळािीिा जायचं आलण पुढे भगूरच्या 

देवीिा सल्फरच्या कंुडात हातपाय धुवून यायचे असा माझा बेत होता, पण अशी गाढ झोप 

िागिी की सहा वाजता  जाग आिी. 

 साडेसहा वाजता होणाऱ्या सहकुटंुब संमेिनासाठी रवीदं्र अभं्यकर कुटंुब, लदप्ती आलण 

दीपक वैद्य, शुभदा जोशी आलण डॉक्टर जोशी दुररया लदिावर आलण लतचे पती, संजय पंलडत 
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आलण मीनि पंलडत, मी, माधुरी, श्ी आलण सौ कंुभोजकर, असे सवि जण जमिो. रवीदं्र 

अभं्यकर यांनी अप्रलतम संुदर गाणी ऐकविी. त्ा गाण्ांनी एकदम मूडच बदिून गेिा होता. 

दुसऱ्या लदवशी सत्तावीस तारिेिा बाहेरचं जेवण जेवायचं होतं म्हणून, या रात्री २६ िा लदप्ती 

मॅडम यांनी पावभाजी आलण लशरा असा बेत आििा होता. केशर बदाम घातिेल्या हा लशरा 

िूपच चलवष्ट होता. 

 अभं्यकर यांची कॅराओके वरची आलण जोशी यांनी आणिेल्या त्ांच्या बेंजेवर लसनेमाची 

गाणी ऐकल्यानंतर सविजण अंतमुिि झािे होते. चलवष्ट जेवणाने सजिेल्या त्ा संध्याकाळी 

नंतर रात्र पुढे गप्पांमधे्य रलसक फुिांनी,  अथि, कॅािेज, या आठवणीचं्या मोत्ांनी सजिी. 

 गेट टुगेदरसाठी आिेल्या बाहेरगावाहून आिेल्या मलहिा मंडळीसंाठी जणू हे 

माहेरपणच सुरू झािं होतं. िचि, बसचे जायचे यायचे लतलकट 900 रुपये, गेट टुगेदर सहभाग 

मूल्य ७०० रुपये, अलधक अन्य. हॅाटेिात २५/३० जणांची Order लदिी होती, पण कमी जणांना 

कायिक्रमािा येणे जमवता आिे. पण कनवटीिा जमा झाल्या अनमोि आठवणी! 

 दुसरा लदवस २७, पहाटेच भारद्वाज आलण बुिबुिच्या आवाजाने उगविा. लचमण्ा 

खिडकीशी लचवलचवाट करत होत्ा. गवती चहा घातिेिा वाफाळत्ा, आपल्या नालशकच्या 

सपट चहाचा स्वाद सुगंध घरभर पसरिा होता. अशा चवीतच चहा घेतिा पण िरोिरच पूणि 

झोप उडािी आलण ताजेतवाने होऊन आम्ही दुरैया यांच्या घरी आम्हािा नाष्टत्ासाठी बोिाविे 

होते लतथे गेिो. िंडोबाचे नवरात्र सुरू झाल्यामुळे तो उपास होता म्हणून दुरैयाने साबुदाणा 

खिचडी िूप संुदर बनविी होती आलण वेगवेगळी फळं कापून त्ांची आकषिक सजावट 

करून मांडिी होती. दुरैयाचे घर पारंपररक सजावटीचे होते. दुरैयाकडून आम्ही सगळ्या ज्या 

हॉटेिपाशी लतं्रबकेश्वरच्या ररसॉटििा जाण्ासाठी सगळ्यांनी जमायचं ठरविे होते लतथे 

पोहोचिो. मात्र बाकीचे गु्रपचे मेंबर कमी आिे. कदालचत वलकंग डे असल्यामुळे अथवा 

नालशकच्या थंडीमुळे फारसे कुणी जमिे नव्हते. मग आम्ही तं्र्यबकेश्वरचा बेतच रद्द केिा. 
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 सरळ गंगापूर धरणाच्या लदशेने वाटचाि सुरू केिी. साधना लमसळ मधे्य लिंबूसरबत 

यायिो. 

 गंगापूर धरण बाहेरून बघत बघत कश्यपी धरणापयंत गेिो. लनसगि, लहरवागार पररसर, 

धरणाचा भरपूर मोठा पाणी साठा, लवस्तीणि नदीपात्र होतं. बाजूचा एका धाब्यासारख्या 

लठकाणी लपठिं भाकरी, वांग्याचं भरीत, शेवभाजी, पोटॅटो वेजेस(लचप्स), िस्सी असा लमनी 

िंचचा आस्वाद घेतिा. 

 संध्याकाळी तर तो मुख्य कायिक्रम होता ज्याच्यासाठी अट्टहास केिा होता. त्ामुळे 

घरी येऊन लवश्ांती घेतिी. साडेपाच वाजल्यापासूनच जाण्ाची तयारी करायिा सुरुवात केिी. 

लववेक गरुड यांना प्रमुि पाहुणे म्हणून बोिाविे होते. त्ामुळे शाि, उपखथथत राहणाऱ्या 

सवांसाठी गुिाबाची फुिं घेऊन आम्ही हॉटेि सेकंड एम्पायर मधे्य सव्वासहा वाजता हजर 

झािो. लतथिी प्राथलमक व्यवथथा समाधानकारक होती. लववेक गरुड हे जे्यष् ना् समीक्षक 

यांच्या हसे्त शुभांगी पासेबंद उफि  उषा देशमुिांच्या पुस्तकाचे प्रकाशन झािे. पंचवीस पुस्तक 

प्रकालशत झाल्याबद्दि ‘सध्या काय करता’ या गु्रपतफे लतिा िास बक्षीस देण्ात आिे. हे 

माहेर गावचे लमत्रकौतुक मी कधीही लवसरणार नाही. 

 आकाशात चंद्र शुक्र आलण गुरूची संुदर लपधान युती होती. हवासुिा मध्यम गार होती. 

प्रसन्न वाटत होतं. इतक्या वषांनी भेटल्या बद्दि सगळ्यांनाच िूप आनंद झािा. 

 कॅराओकेवर म्हटिी जाणारी गाणी, गप्पा मनोगत चचाि, ‘सध्या काय करता’ म्हणजे, 

पूवी काय केिं हे आम्हािा मालहती आहे, अशा ररतीने प्रते्काने आपापिी ओळि करून 

लदिी. गप्पांमधे्य बाहेरून मागविेिा फोटोग्राफर फोटो काढत होता. मागच्या 

कायिक्रमाच्यावेळी डॉक्टर हेमंत जोशी यांनी फोटो काढिे होते. यावेळी ते सॅ्काटिँडहून 

नुकतेच आिे होते. त्ामुळे िास बाहेरचा फोटोग्राफर लमळविा होता. कारण की आम्हािा 

डॉक्टर हेमंतांच्या बरोबर काही वेळ घािवता यावा. 
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 डॉ. रत्ना, डॉक्टर हेमंत जोशी, डॉक्टर लशरीष देव, डॉ सदावते, मोहन आशर, 

यांच्यामुळे गु्रपचं वातावरण हेल्दी रालहिं, आनंदी झािं. यावेळी Working day असल्यामुळे 

अन्य तीन डॉ. येवू शकिे नाहीत. जेवणाचा मेनू हॉटेि सेकंड एम्पायरचा प्रलसि असतो. वे्हज 

नॉनवे्हज दोन्ही सोय होती. स्टाटिसि मधे्य सुिा कोळंबी लफश, पॅ्राि, वे्हज पनीर टीका, हरभरा 

कबाब, पुलदना, िेमन ग्रीन वेिकम लडर ंक यांनी मजा आिी. मेन कोसि मेनूमधे्य नॅान वे्हजमधे्य 

लचकन लबयािणी, मटण, लफश फ्राय, कोळंबी असा लवलवध प्रकारचा मेनू होता. आम्हा घासफूस 

वाल्या वे्हज िोकांसाठी कोफ्ता करी, पािक रोटी, वे्हज पुिाव डाळ चावि असे प्रकार होते. 

 गोडपे्रमीसंाठी शेवटािा गुिाबजामुन, चॉकिेट मूस, फू्रट सॅिड फज, मूग हिवा आलण 

आइस्क्रीम होते. 

 गप्पाटप्पा गाणी यांमुळे असा मूड बनिा होता की रस्सा, स्टाटिर, जेवण, िूप जात 

नव्हतं. मन गप्पांनीच भरत होतं. 

 आदल्या लदवशीचा पावभाजी आलण बदाम लशरा आजच्या मेनू पेक्षाही मिा तर स्वालदष्ट 

अलधक वाटिा. आजचाही आवडिा. हॅाटेिात रात्री बराच वेळ गप्पा मारल्या. येणाऱ्या मलहिा 

सहकाऱ्यांसाठी रािीव असिेल्या, लदपकच्या, लजथे आमची उतरण्ाची शाही सोय केिी होती 

अशा फॅ्लट वर परतिो. डर ीम डे, गेट टूगेदरचा लदवस, आनंदात साजरा केिा होता. 

उद्या परत जायचं. माहेर वासाचा लदवस संपणार असं वाटत िंतही वाटत होती. दुसऱ्या लदवशी 

अठ्ठावीस तारिेिा सकाळी कंुभोजकरांच्या कडे नाश्त्त्ािा बोिाविे होते. लतथिा स्वालदष्ट 

नाष्टा करून घेतिा. शुभदाताई कंुभोजकर यांच्याकडून मागिशीषाितीि पलहल्या गुरूवारची 

देवीच्या व्रताची ओटी स्वीकारुन आम्ही राजा ठाकुरांच्या घरी धावती भेट लदिी. 

सुहास गोििे यांची सकाळी तबे्यत लबघडिी असे समजिे म्हणून, त्ांनी लिलहिेिी पुस्तके 

माधुरीिा िरेदी करायची होती म्हणून सुहासकडे जाणार होतो, पण जमिे नाही. लतथून आम्ही 
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काळाराम मंलदराच्या लदशेने रवाना झािो. नालशकिा आिो म्हणजे काळारामािा जायिाच 

हवं ना! 

 काळाराम मंलदरात  दशिन घेतिं. पुढे सीतागंुफा, िक्ष्मणरेषा मंलदराचे बाहेरूनच दशिन 

घेतिे. सांडव्यावरच्या देवीिा बाहेरूनच हात जोडिा आलण शुभदा जोशी आलण डॉक्टर 

साहेब यांच्या आमंत्रणानुसार त्ाच्याकडे नालशक रोडिा िंचिा पोहोचिो. जेवायिा बोिाविं 

होतं. स्वालदष्ट लमसळ पाव, केक असा मेनू होता. सोबत चहा केिा. िािी बागेत आवळ्याच्या  

झाडािा मोठे मोठे आवळे िागिे होते. आम्ही जेव्हा चाळीस वषांपूवी या भागात आिो, तेव्हा 

तेथे पूणि लठकाणी जंगि होतं, आता लतथे भरपूर बंगिे झािे आहेत. शुभदा कडून जानवस 

घरी (लनवासथथानी) यायिा लनघािो. वाटेत डाव्या बाजूिा उपनगर जेथे घंटा मंलदर आहे लतथे 

दशिन घेतिे. अजय देवगण आलण काजोि यांनी एका मुिाितीत त्ा घंटा मंलदरातीि फोटो 

टाकिेिे होते. पूवी नालशक मंलदरांचे शहर होते. आता दोन्ही बाजूिा छोटे छोटे बंगिे होते. 

पूवी बाजूिा संुदर बाग असिेिी लहरवीगार झाडी असिेिी नागमोडी वाट असायची. आता 

सवित्र तीन चार मजिी इमारती, फॅ्लट स्कीम झािेिे आहेत. 

 नालशकमधे्य आिे की मी अशोक सं्तभावर, ढोल्या गणपतीिा जायचेच जायचे, िंडोबा 

टेकडीवर धापा टाकत पायऱ्या चढायचे, पडायचे, धडपडायचे ठरविेिे असते पण राहून गेिे. 

माहेरी राहण्ाची वेळ संपत आिी होती. नालशकची भेळ, नालशकचा लचवडा, कोडंाजी 

पलहिवानांचा, देवथथानात लमळणारे शंिांच्या आकाराचे लपतळी मूती, देव आलण लदवे, 

वेगवगेळ्या आकाराचे शाळीग्राम, पोर्थ्ा, शंकराचा डमरू, अशी िरेदी करत सामान वाढतच 

होतं. 

 आम्ही इच्छा प्रगट करावी आलण आम्हािा जे करावे असे वाटत होते, आम्हािा लजथे 

जावे असे वाटत होते, व्यक् करावे लतथे लतथे आम्हािा या वगिलमत्रांनी नेिे. त्ांच्या सुलवद्य 
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आलण सुसंसृ्कत पत्नीनंी देिीि आम्हािा आग्रहाने जेवण, भेटवसू्त देऊन आमचं आदरालतर्थ् 

केिं. 

 चारच्या  S.T. बसने मी जेव्हा ठाण्ािा परत यायिा लनघािे, तेव्हा पाय जड झािे होते. 

रडायचं नाही असं ठरविं तरीही डोळ्याच्या कोपऱ्यात एिाद्या चकचकीत मोत्ांसारिे अशू् 

जमिे होते. चारची बस पकडिी. या तीन लदवसांत व्हॉट़सअॅप काय, मेि काय, काहीच 

बलघतिे पण नव्हते. पण फोनकडे बघावेसे वाटत नव्हते. आज मिा आजूबाजूचा लनसगि 

बघायचा होता. आकाशातीि चंद्र शुक्र गुरूची युतीचे लदसणारे मनमोहक दृश्य, आकाश िेणे 

लनरिून बलघतिे. मिा नव्या, बदििेल्या, आधुलनक नालशककडे, सूयािस्ताकडे अजून बघायचे 

होते. ठरवूनही परत परत येणे जमतेच असे नाही. हाडं खिळखिळी करणारे ते रसे्त, 

आजूबाजूची हॉटेल्स, उरिेिी थोडीफार शेती, ग्रामीण भागात लदसणाऱ्या तपलकरी बैिगाड्या, 

शेळ्या मेंढ्या म्हशी, शेतं, झोपड्या, लहरवळ लदसत होती. आकाशात िालिमा पसरवणारा 

सूयािस्त बघायचा होता. बघता लकती बघशीि दोन डोळ्यांनी? असे म्हणत नजरेत सवि साठवून 

घेतिे. 

 स्मरणात गोफ गंुफायिा जे लमळते ते सवि नजरेने लटपून घेत होते.शहापूरच्या जवळ 

बस आिी आलण घामाच्या धारा िागाव्या अशी गमी सुरू झािी. से्वटर काढून टाकिे, उकाडा 

झािा की समजावे की मंुबई जवळ येत आहे. नालशकच्या माहेरपणाची सहि संपत आिी 

आहे. मंुबईचे बगळे देिीि प्रदूषणाने मळकट वाटतात. शुभ्र बगळ्यांचा पररसर संपिा. 

मंुबईचे गगनात ,मन गगन िय पाविे. 

 आकाशात सूयािस्त झाल्यामुळे, अंधाराची काळी घोगंडी पसरू िागिी होती. दूरवर 

कुठून तरी झोपड्यांमधून टर ांलझस्टर मधून गाण्ाचे स्वर ऐकू येत होते. प्रथम ते माझे मनात 

वसिेिे शहरगाव दूर दूर होत नजरेआड गेिे. बस तशीच पुढे जाऊ िागिी, तसं आपिं 



128 

 

नालशक मागे पडिं. पुढच्या गेट टुगेदरिा येईपयंत, आता परत नालशकिा येणे जमेिच असे 

सांगता येणार नाही. 

लदि के संदूको में मेरे अचे्छ काम रिना 

लचठ्ठी तारो ंमें तुम मेरा सिाम लििना// 

अंधेरा तेरा मैंने िे लिया, 

मेरा उजिा लसतारा तेरे नाम लकया 

चन्ना मेरेया मेरे या चन्ना मेरेया मेरे या,// 

तेरे दरसे अपना रास्ता मोडके मैं चिा 

मैं बैरागीका सुती चोिा पहनके चिा 

मनकी माया रिके तेरे तलकये तिे 

मै अपना रास्ता ढँुढने चिा.// 

असं म्हणत, मी मंुबईच्या गदीत दुधात केशर लमसळावे तशी लमसळिे. 
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सं्तभ विभाग सं्तभ १ 

१ करोना संकटातले वदिस 

 

  आज जगभरातीि लदवस, संकटातिे लदवस आहेत. करोना व्हायरसने हाहाकार 

माजविा आहे. अनाम भीती वाटते आहे. त्ावर सध्यातरी प्रलतबंधक िस सापडेपयंत 

सामूलहक प्राथिना हाच उपाय आहे. सवि माणसांच्या जन्माचा जगण्ाचा पॅटनि सारिाच असतो. 

लवचार करा, लवज्ञानाने, प्रगत लवज्ञानाने माणसाची जात, माणूस ही ठरविी आहे. भेदाभेद 

केिेिे नाहीत. 

 मी िेि लिहायिा घेतिा, बािपण आठविं. आई अंगाईगीत म्हणायची, 

मी वासंती आळलवते अंगाई 

छकुल्यांनो तुमची आई 

िुकिुकिे लचमणे डोळे 

लजभिी ही चुटपुट बोिे  

वर उचिाया बाळ मुक्यांची जोडी 

िालवतसे िाडी गोडी. 

 बािपणात संपूणि तरूणपणािा कष्टािा नाही म्हणणे, मराठी माणसाच्या रक्ातच 

नसते. कष्ट आलण पे्रम मराठी माणूस जाणतो आलण जगतो. 

िेऊ िेणं गररबीचं चनं िाऊ िोिंडाचं 

धनी मात्र देवा माझा वाघावाणी असू दे. 
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 अशी स्वपं्न पालहिी. चारचौघीसंारिंच िग्न झाल्यावर, पररकथेतीि राजकुमार काही 

लमळािा नाही, जो लमळािा तो गोडीत स्वीकारिा. राजकुमार मानिा. मूि झािं, मी आई 

झािे. जीवनातीि संुदर लदवस आिे. आता मीच आई झािे आलण मी अंगाई गीत गाऊ िागिे. 

 लिंबोणीच्या झाडामागे चंद्र झोपिा गं बाई 

आज माझ्या पाडसािा झोप का गं येत नाही? 

 गाय झोपिी गोठ्यात घर्ात लचऊताई  

अंगणात वेिीवर झोपल्या गं जाई जुई मीट पापण्ा डोळ्यांच्या गाते तुिा मी अंगाई! 

माझ्या सोबत मूि मोठं झािं. माझे आई वडीि कधीच गाव सोडून, साथ सोडून गेिे होते. 

मुिांचे त्ांचे त्ांचे स्वतंत्र लवश्व होते. नातेवाईक मंडळी दूर गेिी होती. 

 भावािा िेकी झाल्या बलहणीिा लवसरिा 

 भाऊ बलहणीनंा लवसरणं तर सामान्य असते. काळ बदििा, नाती स्वस्त झािी. 

एकटेपणाचा प्रवास चािू झािा. मुिं परदेशात गेिी. आई काहीशी एकटी, बाबांसोबत रालहिी. 

एका अपत्ाच्या मृतू्नंतर अजून एकटी झािे आलण माझ्या मुिांना अलधक लचकटिे. त्ािा 

त्रास वैताग होईि इतकं पे्रम मी त्ाच्यावर करू िागिे. 

 सवि धमांत, जातीत, मानवांत, बािपण, तरुणपण, मातृत्व, लपतृत्व, अपत्जन्म सवि 

असेच तर असते. 

 जगभरात मानवाचे जीवनचक्र िाइफ सायकि, Life cycle असेच असते. आज 

जगभरातीि सविच देशातीि सविच िोकांना आपापल्या अपत्ांची आपल्या आपल्या 

कुटंुलबयांची अतोनात काळजी वाटते आहे. मृतू्चे भय वाटते आहे. आजारपणाचे वेदनांची 
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लचंता वाढत्ा प्रमाणात वाटते आहे. पण प्राथिनेमुळे, मिा वाटते, हेही लदवस संकटातिे, एकीचे, 

समान लदवस बनिे. 

 जात धमि देश काय फरक पडतो? सविच आईवलडिांची ही कहाणी असते. िरंतर सवि 

मानव जातीचीच ही कहाणी असते. आज हे सवि लिहायचं कारण म्हणजे जगभरात करोना 

व्हायरसचा आजार पसरिा आहे. अपत्ांना जे्यष् आई वलडिांची काळजी व त्ा 

आईवलडिांना अपत्ांची लचंता वाटते. हे सवि भाव मानवजातीत सारिेच असतात. सवि धमांत 

माया असते, सवांच्या रक्ाचा रंग िािच असतो. धमािधमाितीि भेदभाव आपण टाकून द्यावा. 

सामूलहक प्राथिना, प्राथिना सतं्र करावी आलण हा लवषाणूचा आजार आपल्या जगातून हाकिून 

िावावा. करोना महामारीचे संकटातीि लदवस एकमेकांना मदत करून सहकाऱ्यांनी पार 

पाडावेत. 

 सवेलप सुखिनीः सनु्त, सवे सनु्त लनरामया! 

*** 
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२ ज्योवतर्ष 

 फार वषांपासून, िरे तर शतकांपासून राजेरजवाड्यांच्या काळापासून आलण पौरालणक 

कथांनी भरिेल्या बेट आलण पुराणाच्या काळातीि ऋलषमुनीचं्या सल्ल्यापासून आजपयंत 

ज्योलतषांचा धंदा तेजीत असतो. गावात अनेक ज्योलतषी असतात. त्ातीि एक ‘कुडमुड्या 

ज्योलतषी आहेत, त्ांना काही कळत नाही’, इथपासून ते ‘िई भारी ज्योलतषी आहेत, हे मृतू्ची 

तारीि लतकीट सांगतो’ इथपयंत वणिन येते. लववाह, जन्म, अन्य वेळी ज्योलतष्यांच्या 

सांगण्ाबद्दि चचाि आलण टीकालटप्पणी केिी जाते. आता काळ बदििा, तरीही संगणकावर 

पलत्रका काढिी जाते. संगणकावर पैसे पाठवून, गुरूच्या हसे्त पूजा करुन, शांती करून 

खव्हलडओ कॉिवर आशीवािद घेतिा जातो. मोबाइिवर मंत्रतंत्र, आरती, स्तोत्र िावून ऐकून 

ग्रहांची शांती केिी जाते. 

 आजही ज्योलतषािा एवढी लकंमत असायचे कारण काय असेि? जे्यष्ांची, तरूणांची 

पसंती का? अनेकदा मनािा प्रश्न ग्रासतात, इतके प्रश्न गोधंळात टाकतात. अशावेळी 

ज्योलतषाचा आधार वाटतो. लटंगि टवाळी करून चेष्टा केिी तरीही अमाप प्रलसिी आलण  

िक्षात यावी इतकी, नको इतकी िोकलप्रयता या ज्योलतषाच्या शािािा िाभिी आहे. 

 दैव जालणिे कुणी? असे नेहमी म्हटिे जाते. मात्र दैवात काय लिलहिे आहे याची 

उतु्सकता प्रते्कािा असते. वतिमानपत्रात ज्योलतष शाि, इंटरनेटवर मोबाईिवर रोजचे 

ज्योलतष, भलवष्य जाणा, लदवस कसा जाईि, ग्रह तुमचे लवचार आमचे!, शािीजीचंा सल्ला, 

राशीचक्र, राशी पूजा असे कायिक्रम, अॅप्स कायमच िोकलप्रय होतात. 

 ज्योलतषी ग्रामीण भागात, गावाबाहेरीि एिाद्या मध्यम गदी असिेल्या मंलदरात अथवा 

शहरातीि एिाद्या हॉटेिात राहून जालहरात करतो. शािीजीकंडे येणाऱ्या इचु्छकांच्या 

समस्यांवर बाबा उपाय, उत्तर सांगतात. बाबा बंगािीनंा भेटा, पैशाचा पाऊस पडणार, सवि 

समस्यांचे लनराकरण करणार, शंभर रुपये द्या एक िािाचा फायदा करा, अश्या छो्ा 
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मोठ्या जालहराती सवित्र बघायिा लमळतात. ऑनिाईन सल्ला देिीि लवचारिा जातो. लवनोद 

करून राशीबद्दि लववाहातीि कंुडिी लमिनाबद्दि, छत्तीस गुण जमिे याबद्दि कायमच 

लवनोद केिा जातो. अलतरेक केल्यास लवरोध केिा जातो. पण भीतीपोटी ज्योलतषािा बोिावून 

गपचूप उपाय केिे जातात. लववाह ठरवणाऱ्या आलण डेलटंगच्या साइटवर पण अजि 

करणाऱ्यांची रास लवचारात घेतिी जाते. सन साइि मून साईिवर, टॅरो काडि ररलडंगच्या 

मदतीने अथवा रस्त्यावरच्या पोपटाचा लपंजरा घेऊन बसणाऱ्या जे्यलतषांकडून लववाह, पे्रम, 

कोटि-कचेरी, घटस्फोट, िग्न, घर, तबे्यतीचे प्रश्न, कररअर- नोकरी िागणे, न िागणे, भांडणे, 

अशा लवषयांवर प्रश्न लवचारिे जातात. 

 नू्यमरोिॉजी व टॅरो काडि देिीि लकती िोकलप्रय आहे. ज्योलतष शाि हे भ्रामक असून, 

अंदाज, आडािे आहेत. ते काही वेळा चुकते. पण तरीही ते िोकलप्रय का आहे याचं कारण 

शोधणं अवघड आहे. 

 एक म्हणजे समाजात अलनलश्चतता आलण अशांती आहे. नातेसंबंध पुरते तुटक होताहेत 

आलण िगेचच मोडत आहेत. नोकऱ्या लमळत नाहीत. पूवीसारिे कुटंूब, शेजारी, लमत्रमैलत्रणी, 

गुरूजन, लशक्षक, लमत्र, ऑलफसमधीि सह कमिचारी, यांचा मानलसक आधार नसल्यामुळे पुढे 

काय कसे होईि याच उतु्सकता अनाम भीती वाटते. भलवष्याबद्दिची काळजी आलण मानलसक 

समाधान लमळावे हा हेतू आहे.  

 टर उडविी तरी अलनलश्चततेतून ज्योलतषाकडे आजही धाव घेतिी जाते. जन्म कंुडिी 

मांडून, प्रश्न कंुडिी मांडून, टॅरो काडि काढून, वेळ बघून, हस्तरेषा बघून माणसांच्या 

भलवष्यकाळात काय दडिे आहे याचे उत्तर शोधिे जाते. 

  कुणािाही न समजिेल्या प्रश्नाचे सोलू्यशन, अज्ञाताची उकि करण्ात यावी, यासाठी 

अभ्यास केिा जातो. न कळिेल्या, अशा गूढ भागािा पूणि जाणण्ाचा प्रयत्न ज्योलतषशािाच्या 

मदतीने केिा जातो. ज्योलतषशाि हे ऑि टाइम लहट अँड लफट आहे.  
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३ ‘रे्तकर्यांसाठी’ 

 ‘जय जवान, जय लकसान,’ हा एकेकाळी भारत देशाचा िाडका नारा होता, उफि  घोषणा 

होती. गेिी काही वषं होणाऱ्या या देशातीि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्ा बघून, मन हिायचं. 

त्ामुळे बरीच वषे काहीतरी कायि करावं असं वाटायचं. परदेशातीि सधन शेतकरी 

बलघतल्यावर माझ्या मनात िळबळ झािी. इस्रायि व जमिनी या लठकाणी, जागा कमी 

असूनही आधुलनक तंत्र, तंत्रज्ञानाच्या मदतीने फळबाग शेती केिी जाते. भारतीय 

शेतकऱ्यांनाही कमी के्षत्रात जास्त िागवड करता यावी म्हणून इस्रायिी आलण जमिन 

तंत्रज्ञानाने फळशेती लशकण्ासाठी तं्र्यबकेश्वर नालशक येथे दुसऱ्या व चौर्थ्ा रलववारी सशुल्क 

कायिशाळा घेतिी जाते. 

 फळं ही नालशवंत असतात. फळ लवकिं जावं, िालं्ल जावं आलण प्रलक्रया करून 

साठविं जावं, फेकावं िागू नये. शेती करणं तर पारंपररकररत्ा सवांनाच मालहती असतं. मात्र 

ती आधुलनक करावी. परतावा लमळणे ही पे्ररणा, शेतकऱ्यािा आवश्यक असते. माणसांनी घर 

बांधून बांधून िोकसंख्या वाढवून, प्रते्कािा घर हवं म्हणून जमीनच िाऊन टाकिी आहे. 

झाडांचं तर नामोलनशान लदसत नाही. ऑखक्सजन जर वाढविा नाही तर चायना दूर नाही, 

लदल्ली दूर नाही. 

 शेतकऱ्यांना सक्षम करण्ास मदत, घरगुती बागकाम, वृक्षरोपण या हेतूने ही 

कायिशाळा घेतिी जाते. एकत्र कुटंूब जावून, कुटंूब तुटून छोटी छोटी होत गेिी आहेत. 

भाऊबंदकीमुळे शेतीचे तुकडे झािे आहेत. दरडोई माणसािा पंधरा हजार रुपये तरी लकमान 

कपडाित्ता, िाणं, दूध, लवज, यावर िचि होतो. शेतीमधे्य दरमहा तेवढं तरी उत्पन्न लनघायिाच 

हवं. मुख्य लपकाच्या जोडीने सुिा फळ शेती करता येते. फळांमधे्य लचकू, पेरू, डालळंब, 

केळी, आंबा इत्ादी पण िाविी जातात. झाडे वाढविी पालहजे तसेच दर झाडापासून 

लमळणारे उत्पन्न देिीि वाढवायिा हवे. 
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 आंबा हा जगातीि नंबर एकचा फिराजा, फळांचा राजा आहे. शेतीत घातिेिे बीज, 

ित, मनुष्यबळ, कीटकनाशक या सवांची बेरीज, इतके लकमान उत्पन्न, परतावा लमळायिा 

हवा. इस्रायिमधे्य अलतशय छो्ा के्षत्रफळात (22000 Sq kms) पाणी आलण माती अगदी 

कमी असून देिीि तो देश अन्नधान्याने पररपूणि तर आहेच, लशवाय अलतररक् माि परदेशी 

पाठवतो. तंत्रशुदद शेतीचा आदशि आहे. योग्य प्रलशक्षण घेतिं तर शेत मशागतीत चुका कमी 

होतात. कमी पाण्ात कमी मातीत, वेळ आिी तर माती लवरलहत देिीि शेती केिी जाते. 

 शेतकरी आत्महत्ामुक् महाराष्टर ाचं, देशाचं स्वप्न पूणि व्हायिा हवं. शेतातिा माि 

लवकिा गेिा पालहजे. पण जी लवक्री व्यवथथा आहे ती व्यवखथथत हवी. 

 “जो तो या जगात स्वतीःचं बघत असतो त्ामुळे थांबा शेतकऱ्यांनो आत्महत्ा करू 

नका!” 

 या तंत्राने महाराष्टर ात कमी सुपीक शेत लठकाणी शािशुि पितीने आधुलनक 

तंत्रज्ञानाच्या मदतीने तीन बाय तीन, तीन फुटांवर रोपं िावून ती उभी वाढवून फळझाड 

वाढविे जाते आलण नंतर त्ा झाडािा फळ आल्यावर फळाची व्यवखथथत लनगा रािून ते 

सेंलद्रय पितीने लपकविे जाते. परागीभवन आलण फिीभवन व्यवखथथत व्हावं म्हणून शेतात 

मधमाश्यांचा जोडधंदा करून मधुमक्षीपािन सुिा करता येते. फळं लवकिी गेिी नाहीत, तर 

नसिरीचा जोडधंदा करता येतो. कृषी पयिटन ही पण नवीन संकल्पना हल्ली वाढिी आहे. 

रोजचा िचि लनघण्ासाठी कुकु्कटपािन, गाय अथवा मै्हस पाळणे, बागेच्या बाहेर रस्त्यावर 

लकरकोळ फळलवक्री करणे, असेही करता येते. 

 आंब्याचा गोडवा, आम्रफिाची िोकलप्रयता कायमच असते. शेतात िांबीने झाडाची 

रोपं िावावी. जेसीबीने बकेटने चर मारून माती िूज करून घ्यावी. लठबक लसंचनची तीन तीन 

फुटावर बटन िावावी. दीड फूट िोि िड्ड्यात कुजिेिे शेणित आलण लनंबोळी पेंड आलण 

अन्य त्ांनी सांलगतिेिी िते घािून शेतीत, बागेत आंबा लपकविा जातो. 
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 बुरशीनाशक आलण कीटकनाशकांचे प्रमाण ठरवणे, आपल्या शेती बद्दिच्या काही 

तक्रारी असतीि तर त्ा तक्रारीचें लनवारण करण्ासाठी सल्ला लदिा जातो. जलमनीचा कस 

वाढलवण्ासाठी कोणकोणते उपाय करावे हे सांलगतिं जातं. 

 मिा हे ऐकून सुिा गंमत वाटिी की रोपं सुरूवातीच्या बाल्यावथथेत असतात. नंतर 

वाढीच्या प्राथलमक वषांत नंतर वाढीचा काळ, अशा सवि अवथथांत जातात. या काळात 

िोडलकडा िागू नये लबरुड िागू नये अथवा लडंक्या रोग वाळवी िागू नये म्हणून योग्य ती 

फवारणी केिी जाते. बािकांप्रमाणेच अगदी सुरूवातीची मोहोर अवथथा असते तेव्हा मोहोर 

आल्यावर कणीएवढ्या फळांची अलधक काळजी घ्यावी िागते. या अवथथेनंतर साबुदाणा ते 

वाटाण्ाएवढे फळ धरल्यापासूनची अवथथा, नंतर लिंबाएवढा आकार झाल्यावरच्या 

अवथथेनंतर पेरू अवथथा अशा लवलवध काळी या फळाची काळजी घ्यावी िागते. फळ गळती 

होऊ नये म्हणून संजीवक वापरावे िागते. मोहोर येण्ासाठी काही काळ पाणी तोडावं िागतं. 

झाडाचं फळांना बॅलगंग करण्ासाठी लपशव्या बांधाव्या िागतात. ज्याने की कीटक जाऊ नये 

आलण आंब्यावर डाग घेऊ नये. अशा बॅग्ज देिीि त्ांनी दािवल्या. तीन बटन लठबक लसंचन 

वापरावी म्हणजे तीन तीन फुटांवर िाविेल्या झाडांना पाणी लमळेि जलमनीत अन्य लठकाणी 

मुरणार नाही. 

 वाघेरे सरांनी असं सांलगतिं की वाळिेल्या, वाढिेल्या आलण वाकिेल्या झाडाच्या 

फांद्या, (बाजूच्या िहान आलण काड्या कापाव्या) बांध्यावर सीताफळाची झाडं िावावी ज्याने 

माकड येत नाही. डाळीबं पपयादेिीि िावाव्या. लिंबू, मोसंबी, काजू, यांचे पीक सोबत घेता 

येते. 

 लनसगिरम्य अशा फळबागेत ही कायिशाळा झािी. 

 शेतकऱ्यांसाठी लकसान हेल्पिाइन आहे लतचा देिीि आपण उपयोग करू शकतो. 

माती परीक्षणानंतर, मातीचा पोत ठरवल्यानंतर मातीवर उपाय करता येतात. फळ कोणते 
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योग्य वाढेि, आलथिक गलणत जमेि ते सांलगतिं जातं. हापूस दशहरी केशर असे किमी आंबे, 

वेगळी वेगळी झाडे िावता येतात. 

 कायिशाळा ही सशुल्क आहे पण प्रमुि शेतकऱ्यांनी, लनदान गावातीि एिाद्या व्यक्ीने 

ही कायिशाळा करून अन्य िोकांना मागिदशिन करावे असे माझे मत आहे. 

 शेतकरी घाम गाळून अन्नधान्य लपकवतो आलण ते िाऊनच आपिं आयुष्य पुढे जात 

असतं. शेतकरी दादा मी तुमची ऋणी आहे. 

 त्ामुळे शेतकऱ्यांना माझा सादर प्रणाम! जय जवान जय लकसानचा नारा आपण परत 

द्यायिा हरकत नाही. 

 चिा म्हणू या, 

 ‘जय जवान जय लकसान!’  

 लशलबरासाठी संपकि  7875536465 

*** 
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४ पसारा आिरला जात नाही 

 

 घरातीि पसारा आवरण्ाच्या बाबत सांगते, मिा िरंच हा पसारा आवरिा जात नाही. 

बरेचजण माझ्यावर टीका करतात, की मिा आवरशक्ी नाही. पण िरं सांगू लकतीही प्रयत्न 

करा, नू्यटनच्या लनयमानुसार पसारा कुठल्या ना कुठल्या तरी लठकाणी अखस्तत्व रािून 

उरतोच. फार तर फार िपविा जाऊ शकतो. लमस्टरांना म्हणािे की, माळा बंद करून 

घेण्ासाठी सुतार बोिवा. माळ्यावरचं सामान वाईट लदसतं. सुताराने माळ्यािा दरवाजे िावून 

बंद करण्ाची रक्कम वीस हजार सांलगतिी. िरं तर त्ा माळ्यावर असिेिं सामान वीस 

हजाराच्या िायकीचं पण नाही. तरीही वीस हजार िचि करून ते माळे बंद करून घेतिे. तरी 

हे सामान िािी लशल्लक उरिे. By law of conservation of mass, it remains 

constant. यातिा lt हा शब् मी पसाऱ्यासाठी वापरते आहे. मुिगा जेव्हा काही लदवसांसाठी 

घरी येतो, घर आवरण्ासोबत रंगवण्ाचंही काम माझ्यावर येऊन पडतं. 

 आवरण्ाचं काम मी प्रवेशापासून लनगिमापयंत करते. 

१. लशरल्याबरोबर आधी गॅिरीत िराब झािेिी झाडं लदसतीि म्हणून मेिेिी झाडं, काही 

कंुड्या फेकून देणं अशी कामं केिी जातात. 

२. पुढचा नंबर िागतो तो दरवाजावरच्या तोरणांचा आलण माळांचा! तोरणं, माळा, जुने फोटो, 

गणपतीची फे्रम सवि काढून नवीन िावावे िागतात. देवाचे फोटो लवसजिणार कुठे? म्हणून ते 

माळ्यावर जमा होतात. 

३. आत लशरल्यावर बुट चपिांसाठी , शु-रॅक येते, शुरॅकमधे्य अनेक प्रकारचे बूट़स,पावसाळी 

ऑि लसझन, चामड्याचे, हीिवािे, हीि नसिेिे खिपसि, सोनेरी शोभेचे- अशा अगलणत 

प्रकारच्या बुटांनी ते शुरॅक, बुटघर भरिेिे असते. काही जुने पावसात िराब झािेिे बूट 



139 

 

फेकायसाठी काढिे, तरी असं वाटतं, “नाही, याचा सोि चांगिा आहे परत पावसाळा सुरू 

झािा पाणी भरिं तर उपयोगी पडेि” असं म्हणून ते बूट त्ा चप्पिा माळ्यावर ठेवल्या 

जातात. िूप प्रकारचे सॉक्स, एका मोठ्या प्लाखस्टकच्या लपशवीत कायम भरिेिे असतात. 

िरेतर थंडीत पायातिे सॉक्स िूप उपयोगी पडतात. थोडेसेच वापरिेिे हे सॉक्स द्यायचे 

कुणािा? वारकऱ्यांना? त्ामुळे परत त्ांचाही गठ्ठा वर ठेविा जातो. 

४. डर ॉव्हरमधे्य अनेक लबिं असतात. गॅस लबि, पेपर, वीज, लकराणा मािाचे, दुलमिळ, एिादी 

वसू्त िराब लनघािी बदिावी िागेि म्हणून ते लबि, इिेक्टर ॉलनक वसू्त रीपेअर केल्यास त्ाचे 

लबि, टेलिफोन लबि- डर ॉव्हर भरिेिा असतो. पण वेळेवर कुठे शोधणार, त्ामुळे ती लबिं 

परत रबर िावून डर ॉव्हरमधे्य ठेविी. 

५. पुढे नजर पडते ती कॉम्प्युटरच्या टेबिावर! कॉम्प्युटरच्या डर ॅ ावरमधे्य पाच सहा जुने 

वापरून झािेिे, जरा बरे असिेिे, नवीन घेतल्यामुळे असेच पडिेिे असे फोन असतात. 

मोबाइि फोन कुणािा द्यायचा? म्हणजे त्ाच्यात डाटा असतो त्ात आपिी मालहती असते. 

त्ामुळे तो कुणािा देऊ नये, अगदी एक्स्चेंजमधे्य सुिा देत नाही. साफसूफ करुन मोबाइि 

फोन परत लपशवीत घािून माळ्यावर टाकिे जातात. कॉम्प्युटरचा लपं्रटर चाित नाही म्हणून 

तो लपशवीत भरून माळ्यावर ठेविा जातो. काटर ेजेस नवीन, थोडी चाििेिी ती तीन चार  

माळ्यावर टाकिी जातात. 

६. पुस्तकं जी धड ठेववत नाहीत वाचवतही नाहीत तशीच परत िोक्यात भरून ती माळ्यावर 

टाकिी जातात. फायिी, लििाणाचे कागदपत्र, व्यवहाराची कागदपतं्र, रफ कागद, 

लडलजटिायझेशन झािं तरीही आवश्यक असिेिे लपं्रट़स, पुस्तकं गोणीत भरून माळ्यावर 

ठेविी जातात. 
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७. वायरी आलण चाजिर बद्दि काय सांगायचं? व्हरायटी वायरी चाजिर सगळ्या परत लपशवीत 

भरून पिंगािािी दडविी जातात. कपडे तर घरात नेहमीच दुथडी भरून वाहत असतात. 

फाटिेिे नसतात पण जुने झाल्यामुळे काही काही ठेवावे िागतात. 

८. कपड्यांमधे्य अगदी भारीपैकी, चांगल्यातिे टॉवेि पाहुण्ांना िागतीि म्हणून कपाटात 

ठेविेिे असतात जे कधीच वापरिे जात नाही; आपण ते कसे वापरायचे? लवचार करून ते 

टॉवेि परत कपाटात ठेविे जातात. न िागणारी बंॅ्लकेट़स, डबि बेडशीट, लसंगि बेडशीट, 

बांद्र्याच्या बेडशीट़स उश्या, त्ापण परत कपाटात ठेवल्या जातात. 

९. लतथून आपण प्रवेश करतो तो आपल्या स्वयंपाक िोिीत! स्वयंपाक िोिी नुसता 

पसाऱ्याचा राजा असते. लबझी, आळसग्रस्त सविजण स्वयंपाक िोिी हे आईचं डोमेन असं 

मानतात. त्ा िोिीमधे्य स्वच्छता करायिा अथवा आवराआवर करायिा कुणीही मागत नाही. 

“आई लकती पसारा केिा” असं म्हणायिा मात्र येतात. भरपूर पसारा असिेिे हे लकचन! यािा 

तर बाहेरची स्वच्छता करायिा फोन करून येणारी, तीन हजार घेऊन घर स्वच्छ करणारी 

माणसे देिीि हात िावत नाहीत. भांडीकंुडी, न िागणारी, शोची भांडीकंुडी गोणीत भरून 

माळ्यावर टाकिी जातात- अथाित ती माळ्यावर टाकताच दुसऱ्या लदवशी पाहुणे आिे की त्ा 

वसू्तत भरच पडते. 

१०. परदेशातून आल्यावर मी एकदम संुदर काचेची िासेस कपबशा आलण लकटिी वापरुन, 

नोकराणीकडून थाटात चहा यायचा, थाटात सवि ठेवायचं, असं ठरविं होतं. असे भारी भारी 

िासेस आलण कपबशा, लकचनच्या ओ्ाच्या िािी टर ॉिीमधे्य ठेवल्या जातात. यांना िोक्यात 

ठेवून सुिा वषे उिटतात. जेव्हा गरज पडते तेव्हा धुवायचा आळस म्हणून आपण जुन्याच 

कप बश्या मगातून चहा लपतो. लमक्सर आलण फूड प्रोसेसर हे िागतातच. त्ाच्या बाजूिा 

अनेक भांडी असतात. त्ातिी दोन भांडी िागणारी वर ठेवून, बाकीची भांडी जर लपशवीत 

भरून कुठे ठेविी, तर ती हवीच हवी, लतिा कधीच सापडत नाहीत. 
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११. मोिकरणीवंर घर सोडिं की त्ा घराची काय हाित होते लवचारायिा नको! चमचे, वाटया, 

पातेिी, ताटल्या सगळं एकत्रच फेकून देणं तुमच्या कामवािीचं वैलशष्ट् आहे. ओ्ावरचे 

िाकडी रॅक्स, लतथे मायक्रोवेव्हची भांडी, शोलभवंत कोटेड भांडी, न िागणारे पे्रशर कुकर, 

काचेची भांडी, ठेवणीत ठेवण्ासाठी आिेिे अलतररक् मसािे पडून असतात. स्वच्छता 

करून परत ते जागच्या जागी ठेविे जातात. मात्र एक इंचसुिा जागा कुठे ररकामी लमळत 

नाही. नवीन टर ॉिी केिी तेव्हा मिा वाटिेिं की आता सवि संग्रह, घर व्यवखथथत याच्या जागी 

वसू्त ठेवून चकचकीत होईि. पण टर ॅािीमधे्य कामवािी बाई काहीही फेकून देते. नवीन बाई 

मिा लमळत नाही आलण पसाराच पसारा वाढून नवीन टर ॉिीही पसारा टर ॉिी झािी आहे. 

१२. बॉक्स लदवाणाबद्दि काय बोिावं? एिाद्या पोट सुटिेल्या अस्ताव्यस्त शेटजी सारिे त्ा 

बॉक्स लदवाणात सामान आहे. चादरी, बँ्लकेट, उश्या, मच्छरदाण्ा, बॉक्स फाईि पडिेिी 

असतात. लदवाळीत लदवाणाचे झाकण उघडणे, ही घटना म्हणजे तर लदव्य आहे. त्ा लदव्य 

कामाचे लदव्या वरूनच कदालचत लदवाण शब् आिा असावा. 

१३. गोदरेजच्या कपाटात कपडे मावत नाहीत. लशवाय रोजचे थोडे ओिसर कपडे कुठे 

ठेवायचे? म्हणून एका िाकडी सू्टिवर एका प्लाखस्टकच्या टोपिीत रोजचे कपडे ठेविे 

जातात. ती टोपिी िपविी, तर कपडे बाहेर पडतात आलण ते कपडे िपविे तर टर े पडतो. 

१४. रद्दी पेपर तर काय- घरी चार पेपर येतात त्ामुळे पंधरा लदवसांतच रद्दीचा ढीग साचतो. 

१५. नवऱ्याचा फोटोग्राफीचा पसारा, सामान्य कॅमेरा, िेि सॅ्टण्ड, दुबीण, अल्बम फोटो, जुने 

कॅमेरे नवे कॅमेरे वापरिेिे, आपिे कॅमेरे, जवळचे कॅमेरे, रलसक फोटो असा सवि पसारा घेऊन 

एक कपाट जागा अडवते. 

१६. प्लाखस्टकच्या लपशव्या बंद झाल्यामुळे कापडी लपशव्या िूपच िागतात. कागदी लपशव्या 

वापरणे हा तर पूणि मूििपणा आहे. त्ामुळे कागदी लपशव्या, कापडी लपशव्या, या सवि 

प्रकारच्या आलण सवि तऱ्हेच्या लपशव्या एका िंुटीिा टांगून ठेवल्या आहेत. वेगळ्या वेगळ्या 
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आकाराच्या आहेत, तरी सुिा कुठिी द्यावी, न्यावी, असा लवचार करून सवि लपशव्या िािी 

काढल्या जातात. त्ा लपशव्या परत आवरून टांगणे हे घरातल्या आईचंच काम असतं. 

१७. औषधाचा बॉक्स बघा. औषधाच्या बॉक्समधे्य एक्स्पायरी डेट आिेल्या गेिेल्या, औषधाच्या 

स्टर ीप्स, आयुवेलदक औषधाच्या बाटल्या, बँड एडच्या पट्ट्या, खव्हक्स बाम, खव्हटॅलमनच्या गोळ्या 

अशी अनेक, पोट लबघडण्ाची न लबघडण्ाची औषधं, असं इतकं सामान असतं त्ाचं काय 

करावं हा देिीि मोठा प्रश्न पडतो. शेवटी ते परत िोक्यात भरून ठेविे जाते. 

१८. फ्रीज आवरणं, यासारिं त्रासदायक दुसरं काम नाही. आवरताना वेडवाकडं वाकून 

अथवा जलमनीवर बसून गुडघेच धरतात. तरीही अन्न ठेवण्ासाठी फ्रीज स्वच्छ करावाच 

िागतो. 

१९. न िागणाऱ्या वसंू्तचं काय करायचं? मोिकरणी सुिा हल्ली नेत नाहीत. पूवी कपड्यांवर 

बोहारीण भांडी द्यायची.  हल्ली बोहारणी येत नाही. तर रद्दीवािा आलण भंगारवािा दोन रुपये 

लकिो लकमतीने सामान, फॅन, टोस्टर, लमक्सर हे सामान घेऊन जातो. 

२०. अनेक पेनं घरात पडिेिी असतात त्ांचं काय करावं हे समजत नाही. अथाित हवा तेव्हा 

त्ातिा कुठिा एिादाच पेन चाितो. बाकी चाितच नसतात. 

२१. काडिबोडिचे काटिन, पुठ्ठ्याची िोकी फारच त्रासदायक प्रकार आहे. फेकिी की बरोबर 

वाण्ाकडून पैसे देऊन नवीन िोका आणायची वेळ येते. िोक्यात भरून काही सामान 

जंगिात नेऊन फेकावं म्हटिं, तर ते िोकं सुिा कारच्या लडक्कीत मलहनोऩ मलहने पडून 

राहतं. 

२२. बायकांच्या तर िग्नाच्या साड्या वेगळ्या, टर ीपिा जायचे वेगळे कपडे, रोजच्या वापराच्या 

साड्या, वेगळ्या त्ालशवाय हल्ली डर ेसेस घाितात म्हणून डर ेसेस वेगळे; पंजाबी सूट जवळ 

ओढण्ा त्ात पडिेल्या असतात. 
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२३. सुटकेसेस- गोदरेजच्या कपाटावर अनेक सुटकेसेस एकात एक, एकात एक भरून 

ठेविेल्या होत्ा. िोक बक्षीस देताना पे्रझेंट़स देताना वसू्त का देतात? हे तर मिा न कळिेिे 

गूढ आहे . Gift म्हणून लदिेिे पोस्टसि, लमल्क कुकर, िॅम्प शेड़स, कटिरी सेट़स, भांडीकंुडी, 

मग, हे सवि अशाच कुठल्या तरी पेटीमधे्य वषािनुवषे दडून राहतात. 

२४. बदिी होणाऱ्यांना, लनदान बदिीच्या वेळी तरी घरातीि सवि सामान काढून काय आहे 

आलण काय नाही ते कळतं. वीस पंचवीस वषे एकाच लठकाणी राहणाऱ्या व्यक्ीिा ते कळत 

सुिा नाही. 

२५. लदवाळीत आवाराआवर करून दोन लदवस झाडून घेतल्यावर त्ातल्या थोड्याफार वसू्त 

देऊन बाकीचा पसारा परत माळ्याच्या पोटात ठेविा जातो. या पसाऱ्याचं काय करायचं, हा 

एक मोठा प्रश्न माझ्या समोर कायम सुस्त पसरून पडिेिा असतो. 

** 
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५.पुस्तकी कीडा 

 

 माझ्या एका मैलत्रणीच्या घरी मी केव्हाही गेिे, की लतच्या मोठ्या पुस्तकांच्या काचेच्या 

कपाटासमोर जाऊन उभी राहते. िूप छान छान पुस्तकांचा थवा, िहानमोठी लिखिते रचून 

ठेविेिी असतात. मात्र नेहमी या कपाटािा कुिूप िाविेिे  असते. ती मैत्रीण मागूनही पुस्तक 

देत नाही. एक तास लतथे, लतच्या घरी बसून वाचायिा द्यायिा देिीि ती नािूष असते. माझी 

२६ पुस्तकं मी लतिा मोफत बक्षीस लदिी आहेत. ती सुिा लतथेच शोभेसाठी, वसू्तसारिी 

कुणीही न वाचता कपाटात कुिूपबंद आहेत. 

१. पुस्तकं कशी असावी? पुस्तकं ही संुदर खथथतीत संुदर कव्हर घातिेिी न वाचिेिी, न 

हाताळिेिी, केवळ थथापन झािेिी असू नये. तर वाचकांनी, इलतहासकारांनी भरपूर 

वापरिेिी, िूप जणांनी वाचिेिी असावी. तुम्हािा वाचनाची आवड आहे. ठीक आहे, भरपूर 

पुस्तकं तुमच्या संग्रही सुबकपणे आहेत, पुस्तक िरेदी करणं हा तुमचा चांगिा छंद आहे 

आलण तुमच्याकडे पुस्तक िरेदी करायिा भरपूर पैसे आहेत ते पण चांगिे आहे. कौतुक 

आहे. वाचनानंतर ते लवचार मुरवा, स्वभावाचा भाग बनवा. पण इतरांना देिीि िाभ घेऊ द्या. 

Read, discuss, pass! कपाटात पडणे हे पुस्तकाचे िक्षण नाही, ही पुस्तकं कपाटात भरून 

ठेवू नका, सगळ्यांना वाचू द्या. घरामधे्य, घरात दोरीवरच्या उड्या असल्यास आलण या दोरीच्या 

उड्या वरून व्यायाम करण्ाची सवय असणे, तसेच कपाटात घरात पुस्तके असणे आलण ती 

पुस्तके वाचणे. आधी स्वतीः वाचा, वाचून झाल्यावर इतरांना त्ा पुस्तकांचा आनंद घेऊ द्या. 

 प्रते्क पुस्तक एक लवचार देते, प्रते्क पुस्तक काहीतरी लवचार सांगणारे असते. 

 घरात भरपूर प्रमाणात पुस्तके असणे म्हणजे समजुतीने पुस्तक वाचणे नवे्ह. 

तुमच्याकडे असूनही एिाद्याकडे जर पुस्तक नसेि, आलण त्ािा वाचायिा आवडत असेि 

तर त्ािा वाचायिा द्या. त्ािा ते पुस्तक वाचायिा नक्की आवडेि. 
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२. बक्षीस म्हणून पुस्तक द्या. सवय िावा. Fiction, nonfiction, अन्य वाचकािा कळू दे. 

 िूप वाईट आत्महते्चे लवचार असिेिी व्यक्ी सुिा, सुयोग्य पुस्तक वाचिं तर बदिून 

जाते. संपूणि अंधारात आलण पुढे प्रकाश नसताना, पुढे वाट नजरेिा पडत नसताना सुददा काही 

आत्मचररत्र पे्ररणा देतात. मृतू्पासून दूर नेतात. 

Reading is esential for those who want to rise above ordinary. 

३.वाचायिा वेळ लमळत नाही.वेळ, हे कारण िोटे आहे. तुम्ही जर फेसबुकसाठी वेळ काढू 

शकता तर बुकसाठी पण काढू शकता. स्वतीःही वाचा आलण इतरांना पण आपण काय वाचिे 

त्ाबद्दिची मालहती, सारांश, कथा, लवचार सांगा. िूप काही लमलियन डॉिर आयलडया 

लशस्तीत सांलगतिे पालहजे, असं काही नाही. आपल्या मनातीि लवचार, वाचिेल्या गोष्टीतीि 

समजिेिं काही तरी इतरांशी चचाि करून आजूबाजूच्यांना लवचार पुरवून मदत करा. त्ांना 

आलण तुम्हािाही समाधान लमळतं. यश सहज लमळत नसतं. त्ाच्यासाठी मेहनत करावी 

िागते. अचानक यश दुकानात लमळतं का? प्रश्नाशी झंुजायिा कष्ट करावे िागतात. 

४. पुस्तक हे लमत्र असतात. आई वलडिांच्या मदतीलशवाय सवि करावं िागतं. पुढे यावे िागतं. 

तोि रािावा िागतो. स्वतीःचं लवश्व घडवावं िागतं. हे पाल्यांना पुस्तकं सांगतात. चुका न करता 

लशकता येत नसते. एिादी चूक होते हे िरं असिं तरीही आधी पूवितयारी म्हणून पुस्तकांचा 

वापर करावा. जीवन म्हणजे एक पुस्तकांचा उत्सव असतो, वाचनाचा उत्सव असतो त्ासाठी 

काहीतरी करा. साधंच काहीतरी वाचन, लवचार, चचाि करा. भीती वाटते, िोक हसतीि म्हणून 

आपिे लवचार व्यक् करण्ापासून दूर राहू नका. वाचन चािू ठेवा. कंटाळा आिा मूड गेिा 

तरी वाचत राहा. 

५. लडलजटि लडटॉक्स करा. टीव्ही अथवा मोबाइि बघून आपण डम्ब होत आहोत. या 

सविपासून दूर, सत्ात, वास्तवात रहा. अवांतर वाचायिा मेहनत िागेि पण प्रते्क चांगल्या, 
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सगळ्या वेगळ्या गोष्टीिा अलधक मेहनत िागतेच. २-३ वेगळे लवचार, लवख्यात आदशि जरी 

आपल्या मेंदूत लशरिे तरीही अशी पुस्तकं यशस्वी झािी असं समजा. 

 ६. वाचनाियात वारंवार जा. सप्ताहातीि एक लदवस कुणाशी तरी पुस्तकांवर चचाि करावी . 

Reading is standing in others shoes and knowing their feeling and pain. 

पुस्तकी लकड्यांना आदराने बघा आलण स्वतीः देिीि पुस्तकी कीडा बनायचा प्रयत्न करा. 

७. काही कारणाने वाचन जमत नसेि तर ऑलडओ बुक्सचा फायदा घ्या. आळशी बनू नका. 

वाचत रहा. 

लिलहते व्हा, वाचते व्हा, चचाि करते व्हा, पुस्तकांच्या राज्यात रमा. जागलतक वाचक लदनाच्या 

शुभेच्छा. 

**** 
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६. वनिडणूक 

देश महान,जगभरात मोठा होऊ दे, नुसती िोकसंख्या वाढू नये, देशाची प्रगती होऊ 

दे, हेच धे्यय लनवडणुकांमधे्य,मतदाता,लनवडणूक िढणारा,सायांनी, ठेवायिा हवे. 

१. लनवडणूक मंथन, लनवडणुकांचे एक मंथन असते. समुद्रमंथनातून ज्याप्रमाणे लवलवध रते्न 

देवालधदेवांनी काढिी, तशी लनवडणुकीच्या मंथनातून आपण रत्नरूपी उमेदवार लनवडून 

काढतो. रत्न हा शब् कधी कधी उपहासाने वापरिा जावा असेही उमेदवार लमळतात, मात्र 

रत्न हाच शब् नवलनवािलचतांना द्यावासा वाटतो. याचे कारण ते एिाद्या रत्नजलडत जडावात 

बसावे तसे जनतेच्या हृदयात बसू शकतात, तर कधी कधी पुन्हा जन समुद्रात फेकिे जाऊ 

शकतात. या रत्नाचे वजन राजकीय, सामालजक, घटना, इलतहास, अभ्यास, पद, पररखथथतीवर 

सवि अविंबून असते. म्हणजे बघा, लनवडणुका हे मंथन असते यावर तरी लशक्कामोतिब झािे. 

३. रते्न. रते्नच रते्न, त्ांचा रत्नहार राज्यसभेतीि, िोकसभेतीि, लवधानसभेतीि भारतमातेच्या 

शरीरावर लवराजमान होतो. लनदान देशाची शान या नवलनवािलचत प्रलतलनधीनंी वाढवावी अशी 

अपेक्षा असते. चांगल्या लवचारांचे तेज त्ांच्यात असावे. पैिू- रत्नांना पैिू असतात तसे लवलवध 

गुण उमेदवारात असावे. हे पैिू जसे सुबक तसा उमेदवार लशस्तबि असावा, अशी अपेक्षा 

असते. जनप्रलतलनधी ही व्यक्ी गुणवान असावी आलण बहुतांशी असते. 

४. नेमेची येतो पावसाळाीः दर पाच वषांनी लनयलमतपणे येणाऱ्या लनवडणुकांचा िचि भरपूर 

असतो. वारंवार येणाऱ्या मुदतपूवि होणाऱ्या लनवडणुका राजकीय अखथथरता दािवतात. 

५. पावसाळे पालहिे. वृिांनी लकती पावसाळे पालहिे यापेक्षा लकती लनवडणुका पालहल्या व 

लकतीदा मतदान केिे यावरून वृिांचे वय आलण प्रगल्भता कळते. १९७५ सािच्या 

लनवडणुकांमधीि ‘गररबी हटाव’ चा नारा, साड्यावाटप मिा आठवतात. पलहिी स्मरणातीि 

लनवडणूक तीच आहे. असा समाजातीि फेरफार, बदि वैचाररक प्रवाहांचे वळण यांचे अचूक 

दशिन लनवडणुकीच्या पितीवरून होते . 
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६. मूिभूत गरजाीः मानवांच्या सवि मूिभूत गरजा पूणि करेि, अशा पक्षाची लनवड व्हावी. 

गरीबांना पोटभर जेवण लमळावे, भूकबळी जाऊ नये अशी माझी अपेक्षा आहे. पोटापुरते देई 

देवा, सवांनाच देई! त्ामुळेच दोन रुपये लकिो तांदूळ, दहा रुपयांत इडिी, दहा रुपयांत 

थाळी अशा घोषणांचा लवजय होतो. 

७. प्रलसिीतंत्र: जालहराती, पोस्टसि, लबयािणी हाऊस, भेटकाडि वाटणे, कॅिेंडर देणे, एसएमएस 

करणे, मेि पाठवणे, हळदी कंुकू, सामान- कपडे वाटणे, जेवण देणे, वाढलदवस, पाटी, 

कॉिेजातीि भाषण, प्रचारसभा, झेंडे वह्ावाटप, या व अन्य अशा नवनवीन तंत्रांनी लवलवध 

मागािने, भ्रामक प्रलतमांद्वारे, लफल्मद्वारे प्रचार होतो. 

गाडीवर झेंडे िावून भोगं्यात गाऊन गावभर लफरिा. 

गडी लनवडणुकीिा उभा रालहिा. िुििा, नाचिा, 

....एका वगातीि हे गाणे आहे, ज्याची शेवटची ओळ आहे; 

धनी जोरात आपटिा थेट वरतीच गेिा 

पंचभाई म्हणून सांगती हा ‘न’ मागि आपुिा! 

 अशा ररतीने सामान्यांना सूचना सुिा लदिी आहे की त्ांनी लनवडणुका िढवताना 

लवचारपूविक लनणिय घ्यावा. 

८. लनवडणुका िचि : लकतीही बंधनं असोत, स्वतीः लनवडणुकीिा उभ्या राहणाऱ्या उमेदवारािा 

सढळ हाताने पैसा िचि करावा िागतो. कायिकते, त्ांची जेवणं, पदयात्रा, जालहराती, पत्रके, 

झेंडे, कटआऊट़स, लबले्ल, टी शटि, गाड्या, पेटर ोि लडझेि िचि, मनुष्यबळ अशा प्रकारे उभ्या 

रालहिेल्या उमेदवारािा त्वररत िचि करून दूरगामी गंुतवणूक करावी िागते. लनवडून आिा 

तर लठकच आहे, तो िचि भरून लनघतो. आयुष्याची ददात लमटते, पुढे पेन्शन लमळते. जर नाही 
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लनवडून आिा तरीही भरपूर प्रलसिी लमळते, जनसंपकि  वाढतो, मान वाढतो, जनता मानू 

िागते. पुढे मागे पुन्हा प्रकाशझोतात येण्ाची संधी असतेच. 

९. लनवडणूक हरिो तरी,कायिक्रमांना,प्रमुि पाहुणे म्हणून आमंत्रण लमळू िागते. 

१०. मतदान करा: लनवडणुकीिा मतदान न करता पयिटनािा जाणे असे प्रकार सुलशलक्षत 

आलण आधुलनक िोक करतात. या देशात काहीही फरक न पडल्याने असे नकारात्मक मत 

त्ा मतदारांचे असते. पण एका मताने सुिा फरक पडू शकतो. देशातीि िी सुरलक्षतता 

घटल्यामुळे देशाची अबू्र धोक्यात आहे. िी सुरलक्षततेच्या दृष्टीने जे िोकप्रलतलनधी महत्त्ाचे 

पाऊि उचितीि, देशात गुने्हगारांना कडक शासन करतीि, त्ा प्रलतलनधीनंा जनता नक्कीच 

मत देते. मामा, दादा, काका; ताई, आया बलहणीचें रक्षण आजच आवश्यक आहे. आज पयिटक 

सुिा बिात्काराच्या भीतीने भारतात येणे टाळतात. धंदा मंद होत पूणि बंदीच्या मागािवर 

जायची भीती आहे त्ामुळे लनवडणुकीत िीलवषयक गुने्ह हा कळीचा मुद्दा ठरू शकतो. 

 मात्र मतदारांचा कौि एकलत्रतपणे लमळायिाच हवा म्हणून सवांनी मतदान करायिा 

हवे. १०० % मतदान व्हायिा हवे. मतदान करण्ासाठी जनजागृती अजून करायिा हवी. न 

घाबरता सवांनी लवचारपूविक मतदान करा. 

११. मतांची फोडाफोडी: मतांच्या फोडाफोडीमुळे उगीच अन्य कमी िोकलप्रय उमेदवार उभा 

राहून मते िाऊन जातो. अनपेलक्षत लनणिय होतो. मतांची फोडाफोडी होते. दोघांचे भांडण 

लतसऱ्याचा िाभ अशीही प्रकरणे होतात. एकाच कुटंुबातीि दोन भाऊ बलहणी, जावा लकंवा 

नातेवाईक लनवडणुकीचा अजि दािि करतात. दोघांपैकी एिाद्यािा िािी बसवण्ाचा, अजि 

मागे घेण्ाचा आग्रह केिा जातो. पण तो बंडाळी करतो. उमेदवार ऐकत नाही व मतांची 

फोडाफोडी होते. 
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१२. आिाडा: मागच्या लनवडणुकीच्या वेळी आिाडा या नावाने एका वतिमानपत्राने 

सं्तभमालिमका काढिी होती. वं्यगलचते्र काढिी होती. लनवडणुका आिाडा असतो. 

मुलष्टयुिातीि िेळाडंूना लनष्प्रभ करावे िागते. 

१३. पोस्टर बॉइज: लनवडणुकीच्या उमेदवारांच्या कटआउटवर हसरी छबी, हाती मोबाइि, 

मागे टेबि, मागे अन्य नेत्ांचा आशीवािद देणारी अशीच छान छबी असते. प्रत्क्षात जनता, 

लवरोधी पक्षाचे िोक, अन्य उमेदवार या उमेदवारांची इतकी मापे काढतात की मराठी लचत्रपट 

पोस्टर बॉइज प्रमाणे विहरण झािेिे, अलधकालधक वादावादीत सापडिेिे, बदनामीच्या 

लवळख्यात सापडिेिे असूनही, चेहऱ्यावर िोटे हसू लटकवून हे स्वतीःिा पोस्टर बॉय 

म्हणवतात. 

१४. लनवडणुकीची लचने्ह :िुची, कपबशी, कपाट, इंलजन, हात, फुिे, गाय वासरू, कमळ, 

धनुष्य, कॉम्प्युटर अशी लचने्ह, लनवडणुकांच्या त्ा ररंगणातीि मतपलत्रकेवर बघायिा लमळतात. 

 सवाित मोठी िोकशाही बनिेल्या या भारत देशात वाद वाढत असतात. कारण की 

वाढिेल्या मोठ्या िोकसंखे्यमुळे भारत देशाची वाट िडतर झािी आहे. मंदी आहे त्ामुळे 

नोकऱ्या लमळत नाहीत पण िोकसंखे्यच्या वाढीिा मात्र आळाच नाही. या भारत देशातीि ही 

लनवडणूक म्हणजे लनवड मंथन आहे. लनवडणुकीचे, लनवडीचे, लनवडणाऱ्या मतदारांचे, 

लवचारांचे अवडंबर सुिा िूप झािे आहे. नीट लनवड करा. चकाकते ते सवि सोने असते, असे 

नवे्ह. 

गाव जागवत आिी लनवडणुकीची स्वारी लवचार करून मत देऊनी व्हा स्वार लतजवरी देशाच्या 

प्रगतीसाठी अल्प संतती ठेवा घरी 

नक्की मतदान करा, देशाची प्रगती होईि िरी।। 
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७ पत्रास कारण की --- 

 पत्र ही पूवीपासूनच संदेशवहनातीि, सामालजक जीवनातीि, जीवनावश्यक 

घटकांमधीि एक बाब होती. पत्राची वाट बलघतिी जाई. पत्र वेळेवर लमळणार ना लमळणार, 

भित्ाच हाती पडिे तर, पुन्हा ती भीती असे. अनेक कथा, कादंबऱ्या लचत्रपट, पत्र या 

लवषयावर बेतिेिे होते. पत्र पोहोचवणे, पत्र चारचौघात उघड व्हायिा होणारे कारण, 

व्यक्ीव्यक्ीमंधीि पत्रव्यवहार, पत्रांद्वारे केिे जाणारे बॅ्लकमेलिंग, लननावी पत्र अशा 

प्रसंगांच्या वेगळ्या मागािने कथानकात पत्रांचा उपयोग केिा जाई. मालिकांमधे्य, कथांमधे्य, 

जुन्या कादंबऱ्यांमधे्य मनात पत्र तयार असे. संदेश, पत्र पोहचलवण्ाचे काम पूवी सांगावा 

देणारा दूत, पररलचत माणूस करत असे. कधी कधी तोडंी सांगावा, दूताद्वारे तोडंी लनरोप देऊन 

संवाद होई. 

 पुढे भूजिपत्रावर, कागदावर अथवा िेिी पत्र पाठवून पतं्र पोहोचविी जात. कबुतरांच्या 

द्वारे सुिा कधी कधी संदेशवहन केिे जाई. गावातीि भटका जोगी अथवा कोण्ा भटक्या 

माणसाच्या बरोबर पत्र पाठविे जाई. सांगावा पाठविा जाई. जनतेिा लििाणाची सवय 

झाल्यानंतर सरािस पत्र लिलहण्ाची, पत्रप्रपंचाची सुरुवात झािी. ही पतं्र देिीि िलिता म्हणावा 

तशी लिखित स्वरूपातीि, एिाद्या पालकटात वेष्टनात घातिेिे काहीतरी लििाण अशा रूपाने 

दूतामाफि त एका गावाहून दुसऱ्या गावी पाठविी जात असत. नंतर डिहौसी या गव्हिनर 

जनरिने भारतामधे्य पोस्ट लवभाग, डाक िाते सुरू केिे. पोस्ट ही एक सरकारी सुलवधा आहे, 

ज्याद्वारे जनतेने लिहिेिे पत्र एका गावाहून दुसऱ्या गावी पाठलवण्ाची व्यवथथा सरकारने 

नेमणूक केिेल्या व्यक्ीद्वारे केिी जाते. दरवेळी प्रत्क्ष जाऊन लनरोप देणे शक्य नसल्यामुळे 

ही सुलवधा सरकारद्वारे करण्ात आिी. त्ासाठी डाकघर अथवा पोस्ट ऑलफसची लनलमिती 

झािी. पोस्ट ऑलफसद्वारे पत्र पाठविी जाण्ासाठी त्ा पत्रांवर काहीतरी रक्कम सरकारिा 

लमळावी म्हणून पोस्टाची लतकीट काढण्ात आिी. ही रक्कम अल्प असल्याने गरीबांना 
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परवडते. पोस्टाची लतलकटं त्ा त्ा काळचा सांसृ्कलतक आलण सामालजक इलतहास दािवतात. 

पोस्टाच्या लतलकटांचे स्वतंत्र मु्यलझयम सुिा आहे. ऑखस्टरया या देशात तर संपूणि देशभर 

जलमनीवर वेगवेगळी पोस्टाची लतकीटं हुबेहूब रंगविेिी आहेत. नोकरीसाठी अजि, िुशािी, 

शुभेच्छा, लववाहासाठी प्रस्ताव, लशक्षण अजि, वसलतगृह सोय, जन्म मृतू् इत्ादी बातम्या 

कळवणे या सवि कारणांसाठी पत्र उपयोगी पडतात. गावात पोस्टमास्तर महत्त्ाची व्यक्ी 

असते, पूवी तर पोस्ट लवभागातीि कमिचाऱ्यांना अलधकच मान लमळे. हो युरोपमधे्यही एका 

लठकाणी मी पालहिं- पोस्टमास्टसि से लविा नावाने, सवाित मोठे अलत संुदर घर होते. कारण 

त्ाकाळी उत्तम पोस्टमास्तर गावात सवाित अलधक मान लदिा जाणारा सद़गृहथथ असे. 

 सपे्रम नमस्कार, लवनंती लवशेष, पत्रास कारण की, असे संबोधन करून पत्राची सुरूवात 

केिी जाते. शेवटी पत्र संपवतो, पत्रास उत्तर द्यावे, आपिा लवश्वासू, असं म्हणून लिलहणाऱ्याचं 

नाव लिहून पत्रास पूणिलवराम लदिा जातो. पत्राचा शेवट होतो आलण तरीही त्ाच्या िािी ताजा 

किम असे लिहून देिीि िास बातमी लचकटविी जाते. 

 पुरातन काळात देिीि शकंुतिेने कमिपत्रांवर गोड डालळंबाच्या काडीची िेिणी 

लनवडून पत्र लिलहल्याची गोष्ट सांलगतिी आहे. मध्यकािीन काही लचत्रपटात लतची/त्ाची पते्र 

सापडल्याची गोष्ट आहे. ये मेरा पे्रमपत्र पढकर तुम नाराज ना होना वगैरे अशा गोष्टी आलण 

गाणी िोकलप्रय असतात. वृदद, हात थरथरणारे, अडाणी अथवा अधिलशलक्षत िोक, स्वत: न 

लिलहता पोस्टमनच्या हातून पत्र लिहून वाचून घेतात. पोस्टाच्या बाहेर एक व्यक्ी पैसे घेऊन 

पत्र लिलहणारी देिीि असते. अजूनही काही गावािा पोस्टमनिा, पोस्टाबाहेर मुनीम असतो. 

या बाहेरच्या माणसािा अजूनही लचठ्ठीत अमुक मजकूर लिहा, पत्र पाठवा असे सांलगतिे जाते. 

 पतं्र ही नेहमी ख्यािी िुशािीची असतात, आलण तार आिी की वाईट बातमी आल्याचे 

मानिे जाई. पोस्टमनद्वारे नोकरदाराची, नोकरीच्या गावाहून मनीऑडिर येण्ाची वाट अनेक 

कुटंुबांकडून बलघतिी जाई. 
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  अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंलडत: 

  अमुि: सु्फटवक्ा च यो जानालत स पंलडत:।। 

 कोड्यात सांलगतिेिा हा प्राणी कोण आहे? पाय नसूनही जो दूरवर जातो. तो जरी 

साक्षर आहे पण लवद्वान नाही झािा. तो बोित नाही पण स्पष्टवक्ा आहे. साक्षर, चािणारा, 

व्यक् करणारा हा पंलडत आहे. हा पंलडत कोण आहे? पाय नसून चािणारा कोण आहे? या 

कोड्याचे उत्तर पत्र आहे. पत्रािा पाय नसतात, तरीही ते पत्र एका लठकाणाहून दुसऱ्या लठकाणी 

सवित्र पोहोचते. पतं्र लिलहिेिी असतात, म्हणून पतं्र ही साक्षर असतात. पायांप्रमाणे ती अथि 

सोबत घेवून चाितात. पत्रावरीि मजकूर लदसतो, सांगतो. पत्रांना तोडं नसिं तरीही पत्र 

त्ातीि मजकूर दोन पात्रांकडे, वाचक असणाऱ्यांपयंत पोहोचवतात. पतं्र ही जणू काही 

चािताहेत, पंलडत आहेत, शब्ानुसार ही संदेश देतात. पतं्र वाट पाहणाऱ्यापयंत सारे 

पोहोचवतात. भेटणे, फोन करणे इतकाच ख्यािीिुशािी कळलवण्ाचा पूवीपासूनचा एक 

मळिेिा मागि म्हणजे पत्र होय. 

 लिलहिेिे असो, मेि असो, Typed or snail mail or email असो. पत्र मानवजातीवर 

आजपयंत उपकार करीत रालहिे असून मानवाचा लमत्र आहे. सृ्मतीरूपात मात्र पत्र अलधक 

उपयोगी असते. घरोघरी फोन आिे पतं्र मागे पडिी. आता हाती मोबाईि फोन आिे पतं्र िूप 

मागे पडिी. तरी पत्र अजूनही लिलहिी जातात. कायम लिलहिी जातीि. 

पत्रास कारण की..... 

****- 

  



154 

 

८. व्यक्त व्हा (कुणी तरी हिे आहे.) 

 “मिा ना कोणीतरी सोबत हवे आहे मैत्रीण लकंवा गप्पा मारायिा कुणीतरी” मी 

नवऱ्यािा म्हणािे. 

 “थेट व्हायिा हवं एकटीने तुिा कोण िातंय जा एकटी!”असा उपदेश नवऱ्याने केिा. 

मग मी बसमधून येत असताना अचानकच शेजारची बाई मिा सांगायिा िागिी. 

 “िूप व्रतवैकले्य केिी आलण हा नवरा लमळािा, तो इतका त्रास देतो की लवचारू नका. 

एक नंबरचा कामचोर आहे. लदवसभर बसून राहतो. पारंपररकररत्ा स्वयंपाक जेवण वाढणे, 

सवि कामं बाईची आहे असं म्हणतो. मी नोकरी करते दमून जाते. हा आयतोबा झािाय. नुसता 

बसिेिा असतो. नोकरी नाही, कोणतंही काम सांलगतिं की म्हणतो, थोड्यावेळाने करतो’.”ती 

 “लदवसभर करतो तरी काय?” मी लवचारिे. “लदवसभर फोन घेऊन व्हॉट़सअॅपवर 

आिेिे दररद्री खव्हलडओ बघत बसतो. एक खव्हलडओ तीन वेळा आिा तर तीन वेळा सुिा 

बघतो. काय करावं मिा काही कळत नाही. परमेश्वराने इतका नीच माणूस का बनविा आलण 

बनविा तर तो माझ्याच नलशबात का घातिा? मिा काही समजत नाही.” ती 

 “तुम्ही रडू नका! तुमचं पटत नसेि तर तुम्ही वेगळ्या का होत नाही?” मी 

 “वेगळं व्हायचं? काय बोिता हे? या देशात वेडे पुरूष सुिा मजेत राहू शकतात आलण 

चार आण्ाचा गुण नसिेिा पुरूष सुिा स्वत:िा गे्रट समजतो. बाई मात्र वेगळी झािी की, 

लतच्यावर टीकेचा भलडमार होतो. देशात काय चाििेय? भीती वाटते.”ती 

 “एिाद्या नातेवाईकािा, एिाद्या मैलत्रणीिा सांगून काही समझोता करता आिा तर 

बघा.” मी लतिा लवचार सुचविा. 

 “तो माणूस बापच काय, स्वगाितिा देव जरी आिा तरी त्ाचंही ऐकायचा नाही. अलतशय 

हट्टी आलण लवलक्षप्त आहे. िग्न करायच्या वेळी मिा िोकांनी सांलगतिं होतं, पण माझ्या 
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डोळ्यावर पट्टी बांधिी होती आलण आपल्या देशात पूवीपासून मुिगी िपवून टाकणं, हेच धे्यय 

असतं. मिा काम झेपत नाही आलण यािा लजममधे्य जायिा व्यायाम करायिा मोठी शक्ी 

आिेिी असते. कुठिेही लजमवािे घरी काम करा असं का सांगत नाही हा मिा कायम 

पडिेिा प्रश्न आहे. स्वतीः लजममधे्य जाऊन यायचं, आल्यावर हातात नाश्ता मागायचा.” ती 

 “मी तुम्हािा काय मदत करू शकते आहे?” मी 

 “तुम्ही मिा काही मदत करावी म्हणून मी तुम्हािा सांलगतिंच नाही. तुमचं वय बघता 

मिा असं वाटिं की, ही व्यक्ी लवश्वासू आहे लतिा आपल्या मनातिं दुीःि सांगावं. तर मी 

तुम्हािा सांलगतिं. कुणािा तरी ही गोष्ट सांलगतिी ना तरी बरं वाटतं, लशवाय अशा व्यक्ीिा 

सांगावे, जी ही गोष्ट गुलपतच ठेवेि. नाहीतर इतर कुणािा सांलगतिं ना तर दुलनयाभर सांगत 

लफरतीि की क्ष व्यक्ीचं नवऱ्याशी पटत नाही. नवरा लकतीही दुगुिणी असिा ना तरी, न पटणे 

या बाबत दोषांचं िापर बाईंवरच फोडिं जातं. तुमच्याशी बोिून मिा जरा मोकळं वाटिं.” 

 असं म्हणून ती भांडुप से्टशनिा उतरून पण गेिी. घर घर की कहानी अशी असेि 

का? एकटेपणा, लवसंवाद हा हल्ली फार मोठा आजार झािा आहे. लसगारेट लपण्ाने आलण 

वजन वाढीने, जाडेपणामुळे जेवढे आजार होतात, त्ाहून अलधक आजार एकटेपणाने होतात. 

िासगी, सामालजक आलण पयािवरण या तीन्ही गोष्टीमंधे्य एकाकीपणाचे बीज असते. जास्त जुने 

लमत्र मैलत्रणी लनघून जातात. नातेवाईक दुरावतात, एकटेपणािा तोडं द्यावं िागतं आलण या 

एकटेपणामुळे व्यक्ी हैराण होते. 

 अमेररकेतीि कॅलिफोलनिया येथीि सॅनलडयागो येथे केिेल्या शोधानुसार, मनाने एक्ा 

व्यक्ीिा आपल्या जगण्ात काही रस नाही. आपल्या आयुष्यात आधार नाही असं वाटत 

असतं. मनाने फारशी कुणाशी अटॅचमेंट नाही, इतर कोणी माझ्याशी अटॅच नाही. मिा फार 

होपिेस वाटतं. समोर घडणाऱ्या पररखथथतीवर माझे काहीही लनयंत्रण नाही असं या Lonely 

planet मधे्य एक्ा व्यक्ीिा वाटत असतं. कुणािा काही सांगायिा गेिं तर त्ाचं गॉलसप 
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होण्ाची शक्यता जास्ती असते. अनुकंपेने सहानुभूतीने ऐकून घेणारे आलण ती व्यक् गोष्ट 

गुलपत ठेवणारे िोक फार कमी असतात. आपिं दुीःि कुणीतरी जाणून घ्यावं आलण मान्य 

करावं, लकंवा आपिा कोणताही दोष नसतांनाही दुिावल्यावर, ही वेळ दुदैवाने आिेिी आहे 

ही भावना प्रते्क व्यक्ीची असते. िोक तर सोन्यािा सुिा सुगंध नाही, असे म्हणून नाव ठेवत 

असतात. त्ामुळे व्यक्ीिा नावं ठेविी गेिी, त्ात दुबळ्या िीिा, तर त्ात ओव्हर लबझी 

असिेल्या बाईिा आलण लबन कामाचा नवरा लमळािेल्या बाईिा, नावं ठेविी िोकांनी यात 

नवि काहीच नाही. हळवेपणा, एकटेपणा आलण नैराश्याचे मूळ बहुतांशी नातेसंबंधात आलण 

लववाहातीि ताणतणावामधे्य असते. कुशि पंजाबीच्या आत्महते्नंतर िूप चचाि झािी, पण 

बरेच पुरूष हे मुिांची जबाबदारी घेत नसतात. घरात काम करत नसतात, आलण िीिा मदत 

देिीि करणारे कमी असतात. बायकोच्या, बलहणीच्या, आईच्या तबे्यतीवर देिीि या गोष्टीचंा 

पररणाम होतो. अलत काम करणारी व्यक्ी अलत िचते आलण अलत आजारी पडते. आळशी 

आलण अलजबात काम नसिेिा माणूस अलत शखक्मान बनतो अलत मजेत राहतो. हे असंतुिन 

बऱ्याच घरांमधे्य असते. कधी कधी िी पुरुष यांचे रोल्स देिीि, तक्रारी देिीि उि्ा असू 

शकतात पण शोषण चािूच राहते. तक्रार पेटीशी िग्न नावाचा एक िेि मी लिलहिा होता. 

त्ानुसार प्रते्क गोष्टीत कुरकुर कुरकुर करणारा नवरा हा बऱ्याच खियांना लमळतो. िवकरच 

लकंवा काही वषांनंतर नवरा बायकोिा एकमेकांच्या काही गोष्टी िटकू िागतात. असो मी 

तक्रारपेटी उघडण्ासाठी हा िेि लिहिेिा नाही, याच्यावर उपाय काय करावा? 

१. सदैव कुरकुर करणाऱ्या व्यक्ीकडे दुििक्ष करावं. ही व्यक्ी आपिं कधीही कौतुक 

करणार नाही याची जाणीव ठेवावी. 

२. लकतीही कर कर करा मर मर मरा लकतीही काम करा ही व्यक्ी तोडं वाकडं करून काही 

तरी िुसपट काढणार, यासाठी मनाची तयारी ठेवावी. 
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३. स्वतीःचा वेळ स्वतीःच मॅनेज करा. अऩ एिादा मदतनीस ठेवा. कुणािा तरी मदतीिा घ्या. 

काही कामं आऊटसोसि करता आिी तर बघा. 

४. मनाने िचू नका. आिेल्या पररखथथतीिा तोडं देणं भागच आहे. 

५. सहजासहजी िग्न मोडणं सोपं नसतं. 

६. पररखथथती बदित नाही सोपा उपाय नाही, अशावेळी काय करावं तर मन खथथती बदिावी. 

७. ज्या व्यक्ीशी आपण आपिं मन मोकळं करू शकतो, अशी लवश्वसनीय व्यक्ी शोधावी 

लतच्याशी बोिून काही चचाि करावी. कदालचत काही समस्यांवर उपाय सापडेि कदालचत 

सापडणारही नाही. पण मन मोकळं करताना आपल्यािाच काही गोष्टी खक्लअर कळतीि. 

८. काय िुपतंय ते लिहावं म्हणजे काय िुपतं हे तरी कळेि. 

९. बऱ्याचदा िोक म्हणतात सुि टोचतंय. पण ज्याचे प्रश्न हे त्ािाच मालहत असतात. Wearer 

only knows where the shoe pinches. 

१०. हे सवि प्रश्न व्यक् करण्ासाठी कुणीतरी हवं आहे. ही कुणी तरी एिादी मैत्रीण शेजारी 

वगैरे शोधा. उपाय करून बघा. आलण काहीच जर शक्य झािं नाही आलण नैराश्य येत असेि 

तर मानलसक आरोग्य सल्लागाराची मदत घ्यायिा मागे पुढे पाहू नका. 

११. पररखथथती बदिणं िरंच शक्य नसतं. स्वत:ची मनखथथती बदिण्ासाठी स्वतीःच उपाय 

करायिा हवे. 

१२. ती व्यक्ी पण तक्रार करत राहीि, पण नाण्ािा लतसरी बाजू असते. स्वत: शांत राहायचा 

प्रयत्न करा. 

 मन शांत ठेवणे सोपे नाही, पण प्रयत्न करुन बघायिा काय हरकत आहे? 

 बोिायिा, व्यक् व्हायिा कुणीतरी हवे आहे.  



158 

 

९ अनामिीरा 

 

शब् अजून ओिे, समुद्र लदवे लवझिेिे 

रंग उडािेल्या लभंतीआड, आवाज कोडंिेिे 

नकाशावर न सापडिेिे, गाव वाट नसिेिे 

अनाम वीरा तुझ्यासाठी, कुणी नाही थांबिेिे 

 सर रुडयाडि लकपलिंग, ‘जंगि बुक’ या नावाच्या पुस्तकाचे िेिक, हे जे. जे. सू्कि 

ऑफ आटि, मंुबई चे पलहिे डीन होते. लकपलिंग हाऊस नावाने मंुबईत बांधण्ात आिेिा 

त्ांचा लकपलिंग हाऊस हा िाकडी बंगिा, लहरव्या रंगाचा आहे. या लहरव्या रंगाची, लनसगािवर 

पे्रम असिेल्या सर रुडयाडि लकपलिंग यांची मात्र एक वेगळीच करुण कहाणी आहे. रुडयाडि 

लकखपं्लग यांची प्रथम महायुिाच्या वेळी त्ांच्या मुिाने फ्राि येथे देशातीि युिात भाग घ्यावा 

ही इच्छा होती. त्ांचा एकुिता एक मुिगा जॉन लकखपं्लग हा फ्रािमधे्य युिासाठी आिेिा 

असताना, युददभूमीवर त्ाच्या अठराव्या वाढलदवसाच्या लदवशीच अचानक हरविा. १९१५ 

सािी बॅटि ऑफ िूस नावाने प्रलसि असिेल्या या िढाईदरम्यान जॉन हरवल्याची कल्पना 

आिी. सुपुत्र जॉन नेव्ही मधे्य जाऊ इखच्छत होता. मात्र लकंलचत अधू नजरेमुळे त्ाची नेव्ही येथे 

लनवड झािी नाही. आयररश गाड़िस मधे्य जॉन लकपलिंगची भरती झािी आलण बॅटि ऑफ 

िूस येथे १९१५ सािी तो युददासाठी गेिा. जमिन मशीन गिनी लवषारी वायू पसरल्यामुळे 

जेव्हा अनेक सैलनकांचा मृतू् झािा, तेव्हा त्ा िूस येथीि युिात युिभूमीवरून जॉन सापडत 

नाही असा तार संदेश रुडयाडि लकपलिंग यांना आिा. हरविेल्या मुिाचा शोध रुडयाडि 

लकपलिंगने अनेक वषे घेतिा. 
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 रुडयाडि लकपलिंगने जॉनचा शोध त्ाची पत्नी कॅरी यांच्याबरोबर अनेक वषे घेतिा. 

दोघांनाही असं वाटत होतं की, आपिा सुपुत्र जॉन लकपलिंग, जवान Soldier अजूनही लजवंत 

असेि. १९१९सािी, शोधात असफि झािेल्या लकपलिंग कुटंुबाने आपिा मुिगा कदालचत 

मृत असावा, ही कल्पना स्वीकारिी. कारण एक लमलियन युिसैलनक हरविे अथवा मृत 

झािेिे होते. सालहत्के्षत्रातीि नोबेि पाररतोलषक लमळवणारे पलहिे िेिक असिेिे रुडयाडि 

लकपलिंग यांचा एकुिता एक पुत्र या युिात िढतांना हरविा. त्ा लदवसापासून लकपलिंग 

कुटंुबाने युिभूमीवर शतू्रपक्षातीि राज्यांमधे्य, अन्य देशांमधे्य पत्रव्यवहार करून, स्वत: 

जाऊन सुिा, “माझ्या मुिािा पालहिं का” असे लवचारत अलवरत असा शोध घेतिा.  आपल्या 

मुिाची काहीतरी बातमी कळावी, आश्चयिजनक ररतीने पुत्र लजवंत असावा, या आशेने शोध 

घेत असत. व्यथेमुळे म्हणून लकपलिंग पती पत्नी कायमच अस्वथथ होते. लकपलिंग यांच्या पत्नी 

कॅरीची जॉन हरवल्यानंतर, तो कदालचत मृत असेि या लवचाराने नंतर मनखथथती इतकी 

लबघडिी होती, की लकखपं्लगनी सेना अलधकाऱ्यांना, माझ्या पत्नीच्या मनखथथतीसाठी, कृपया 

जॉनिा मृत जाहीर करू नका अशी देिीि लवनंती केिी. फ्रािमधे्य लजथे युि झािे लतथे 

मुिांची बातमी काढण्ासाठी सर लकपलिंग वारंवार जात असत. १९१९ सािी लकपलिंग यांनी 

स्वतीःच स्वीकारिे, की जॉन मयत झािा आहे. मात्र या युिानंतर आलण मुिगा सापडत नाही 

म्हटल्यावर रुडयाडि लकपलिंग यांचं लििाण अलधकच गंभीर होऊ िागिं होतं. त्ांच्या 

लििाणात मृत हरविेल्या आलण लजवंत असूनही मानलसक धक्का बसिेल्या सैलनकांच्या कथा 

देिीि येऊ िागल्या. ‘माझ्या मुिास’ अशा नावाने, ‘माझ्या मुिािा पालहिात का हो’ ‘माझ्या 

मुिाची काही बातमी आहे का?’ ‘अपत्ा वाचून मी आता कसं जगू?’ अशा ओळी ते लिहू 

िागिे. पलहल्या महायुिाबद्दिचा पश्चात्ताप, त्ा संहाराची जाणीव त्ांच्या लििाणात असे. 

अनाम वीरांच्या व्यथा, या युिभूमीवर मृत झािेल्या तरूण सैलनकांच्या व्यथांनी व्यलथत ददि  

भरे लििाण सर रुडयाडि लकपलिंग करू िागिे. 
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 १९३६ सािी सर रुडयाडि लकपलिंग वारिे. मात्र जॉन वारल्याची पुष्टी करणारी गोष्ट, 

१९९२ सािी घडिी. सेंट मेरी लसमेटर ी हॅसनेस, फ्राि येथे युददभूमीजवळ, जॉन लकपलिंगचे 

अनाम वीर असे लिलहिेिे थडगे सापडिे. ‘अनाम वीर’, ‘परमेश्वरािा मालहत 

असिेिा’,Unknown soldier, असे शब् या युददात धारातीथी पडिेल्या सवि मृत सैलनकांच्या 

थडग्यावर लिहावे अशी सूचना लकपलिंग यांनीच केिी होती. 

 सर लकपलिंग यांच्या सुपुत्राप्रमाणे, युददात नाहक अनेक सैलनक धारातीथी पडत 

असतात. त्ा युिभूमीवर मृत, लनरपराध, सैलनकांचे आई वडीि आक्रोश करत असतात. 

िरेतर युि होऊ नये म्हणून, जागलतक शांतता प्रथथालपत व्हावी म्हणून मानवी मनाची तटबंदी 

अलधक करायिा हवी. युददे होऊ नयेत. 

 युिात, जीवनाच्या िढाईत धारातीथी पडिेल्या त्ा सवि अनाम वीरांना माझी भावपूणि 

श्िांजिी. 

अनाम वीरा लजथे जाहिा तुझा करुण अंत 

सं्तभ तुझा ना कुणी बांधिा पेटिी न वात. 

*** 

  



161 

 

१० जीिनाची आगगाडी 

 गाड्या, िांब पल्ल्याच्या आगगाड्यांची चचाि नेहमी केिी जाते. आज जीवनाच्या 

आगगाडीची चचाि करू या का? ऋतुबदिाची, लहवाळ्याची सुरूवात नववषािने होते. जीवनाची 

तुिना नेहमी आगगाडीचा प्रवास अशी केिी जाते. हा माझा मागि एकिा, एकटाच पथ चाितो, 

आदमी मुसालफर है, अशा शब्ांमधे्य जीवनाच्या आगगाडीचे वणिन करणे रूढ पददत असते. 

या जीवनाच्या प्रवासात फक् आपिे चढण्ाचे से्टशन लनलश्चत असते. आई वलडिांच्या मदतीने 

लतकीट काढून आपण लवशाि जगाच्या रेले्वत प्रवेश करतो. शेवटचं से्टशन म्हणजे उतरतानाचे 

से्टशन मृतू् हे लनलश्चत असतं. मात्र हे से्टशन नक्की कोणतं, कधी येईि हे कुणािाच मालहत 

नसतं. या से्टशनवर पोहोचण्ापूवी अनेक से्टशनं िागतात. अनेक माणसं सोबत या गाडीत 

चढतात उतरतात. काही आपल्या सोबत बसतात, काही दुरून दुरून परक्यासारिे बघतात. 

काही जवळून ओळि करून घेतात, काहीशंी मैत्री होते, काही फसवतात, काही आपल्यािा 

तुच्छ िेितात. मदतीची गरज असताना मदत करत नाहीत. काही आपल्यािा धक्का मारून 

जातात. काही माणसं नंतर आपल्या दुीःिाचा आनंद घेतात. आपिा लचत्रपटच होतो. उतरायचं 

से्टशन लनलश्चत असिं, तरीही कधीही कुठल्याही कारणाने मधल्या अधल्या कुठल्याही 

से्टशनवर उतरायची वेळ तो परमेश्वर आपल्यावर आणतो. कधी मेगाब्लॉक असतो, कधी 

अपघात होतात कधी अन्य काही कारण होतं. आपल्यािा गाडीतून अचानक उतरावं िागतं, 

तसा जीवनाचा प्रवास हा जन्मतीः मृतू् लनलश्चत असतो पण मधे्य काय घडणार हे आपल्या 

भाग्यात असते. आपल्यािा कोणती माणसं भेटावी आलण त्ांनी आपल्याशी कसं वागावं हे 

आपल्या हातात नसतं. आपल्यािा स्वतीःिा मनाने घट्ट राहून ही माणसांची अरेरावी सोसावी 

िागते. या आगगाडीत भरपूर गदी असते. कुणािाच कुणाची काहीच लकंमत नसते. 

लकडामंुगीसारिी माणसे चढत उतरत असतात. कांद्याबटा्ांची गोणी ररकामी करताच कांदे 

बटाटे पसरावे तसेच काहीसे माणसे से्टशनवर िािी उतरतात, तेव्हा होते. आगगाडीत 
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त्ावेळी त्ा प्रवाशांना, िोकांना आजुबाजुच्या बािकांची, नववधूच्या अखस्तत्वाची, वृिांच्या 

प्रश्नांची, कशाचीही आलण कुणाची काळजी, शुि नसते. 

 ‘जीवन चिने का नाम’ अशी ही आगगाडी चाित राहते. मृतू्पुढे से्टशन नाही. आज 

गेल्या वषािचा आढावा घेतिा तर आठवते, त्ा गेल्या वषाित माझ्यासोबत जीवनाच्या गाडीत 

कोण कोण होतं? त्ातल्या लकती जणांनी साथ लदिी? लकती जणांनी साथ सोडिी? अकािी 

मृतू् येऊन चाळीस वषांचा तरूण अॅखक्सडेंटिी लनघून गेिा. मोठी बहीण देवाघरी लनघून गेिी. 

या व्यक्ीसंोबत असताना कधी जाणविंच नाही की, लतच्याशी बोिावं, अलधक संवाद साधावा. 

नातं तुटून दूर गेल्यावर मात्र कुठेतरी िंत जाणवत राहते. 

 या जीवनाच्या आगगाडीत चढाईच्या से्टशनवर आई वलडिांचं बोट घट्ट धरून आपण 

चढतो. वेगवेगळ्या रूट़सवर वेगवेगळ्या गाड्या पकडल्या जातात. काही अपघात झािे. 

त्ावेळी आपल्यािा कल्पनाच नव्हती की मधे्य कुठल्या तरी से्टशनवर आई वडीि आपिी 

साथ सोडून लनघून जाणार आहेत. पुढचा प्रवास आपल्यािा एक्ाने करायचा आहे. या 

प्रवासात पुढे लमत्र, पत्नी, मुिे सोबत करतात. काही जण उतरून जातात, परदेशी जातात. 

त्ांची ती जागा काही काळ ररकामी झाल्याचं आपल्यािा कळतसुिा नाही. हा आगगाडीचा 

प्रवास आनंद, दुीःि, स्वप्न, कल्पना, आश्चयि यांनी भरिेिा असतो. या सवि आगगाडीतीि संबंध, 

प्रवाशांशी होणाऱ्या नात्ांचे व्यवथथापन सोपे नसते. सहजीवन संपल्यावर कधी कधी ती 

पोकळी जाणवते. कधी कधी जाणवतं रेले्वच्या डब्यात आपण एकटेच आहोत. या जीवनाचं 

गूढ त्ात आहे की आपण कोणत्ा से्टशनवर उतरणार, सोबती कुठे उतरणार, हे आपल्यािा 

मालहत नसतं. आपिे सहप्रवासी कुठपयंत सोबत देणार आहेत ते आपल्यािा मालहत नसतं. 

यामुळे जोपयंत साथ आहे सोबत आहे तोपयंत आपण सगळ्यांशी चांगिं वागायिा हवं. या 

चांगिं वागणाऱ्यांच्या यादीतल्या वरच्या आकड्यांच्यात स्वत:चा नंबर एक नंबरवर ठेवा. 
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 स्वतीःची सगळी स्वपं्न पूणि करा. त्ाच वेळी इतरांशी सुिा चांगिं वागा. याचे सत् 

कारण की तुम्ही कुठल्या से्टशनवर उतरल्यावर मागे राहणाऱ्या िोकांनी तुमच्या चांगल्या 

आठवणी उराशी बाळगाव्यात. पे्रम करा, क्षमा करा, लकरकोळ पैशाचा लहशोब ठेवू नका, 

अडीअडचणीत मदत करा. चांगिे करत जा. केिेल्या कामाने आपल्या मागे कोणी चांगिे 

बोिेि. आपल्या उपकारांची फेड वाईट प्रकाराने केिी तरी तो माणूस जगरीतीिा धरून 

वागत आहे, हे जाणा. अपकार ही, जगरीतीची पददत आहे. या प्रवासात आपण से्टशनवर 

उतरून गेल्यावर सुिा बाकीचे िोकसुिा प्रवास करतच राहणार आहेत. त्ांच्यापाशी 

आपल्या बद्दिच्या चांगल्या आठवणी, आपिी चांगिी कृते् ठेवा. 

 जीवनाच्या गाडीत भेटिेल्या सवांचे आभार माना. ह्ा प्रवासाचा आदर करा. भेटिेल्या 

सवि जणांनी तुमचंही जीवन आनंदी केिं आहे, त्ाबद्दि धन्यवाद द्या. 

 िेिाच्या शेवटी मी आपणा सवि वाचकांचे धन्यवाद मानते, की आजपयंत तुम्ही या 

माझ्या जीवनाच्या आगगाडीतिे सहप्रवासी झािात. 

 आगगाडी चािू राहू दे. 

• *** 
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११ आमराई 

 आमराई, हत्तीची सैर, हत्तीवरची अंबारी, तरूणांनी केिेिी सैर, गावाचा वडाचा पार, 

नदीत पोहणे, नदीकाठचा फेरफटका, याचे आकषिण असते. आमराईत राहणे आलण जेवणे 

सगळेच आवडते. त्ातून हल्ली होम से्ट, िेड्यात रहायिा आवडते. यासाठी ग्राम पयिटनाची 

फॅशन आिी आहे. चुिीवर बनविेिे जेवण घेणार, शेतात काम करणार, शेणाच्या गोवऱ्या 

लभंतीवर थापून बनवणार, जलमनीवर बसून िाणार, बकर ़या मेंढ्या चरून आणणार, दळण 

करण्ात मलहिांना मदत, काळ्या कुत्र्यािा लफरवून आणणे, अन्न लशजवणे, अशी पूवी न 

केिेिी काम ग्रामपयिटन म्हणून केिी जातात. शहरात आलण िेड्यात देिीि जी करण्ात, 

जी कामं त्ांच्या मते, पूवी आऊट ऑफ फॅशन वाटत, ती ती त्ांना इन फॅशन वाटू िागिी 

आहेत. आमराईिा बंगिे संुदर असतात, हवा छान असते, पाणी दुरून झुळझुळते, जेवणािा 

मस्त चव असते, असे म्हटिे जाते. तर त्ा सहिीिा जाताना ते लमनरि वॉटरच्या बाटल्या 

सोबत घरून नेतात. अन्न भरून नेत असतात. तरीही भल्या पहाटे उठून के्षत्रातून लफरवून 

यायिा त्ांना मुळी थ्रीि वाटतं. ग्राम पयिटन लनसगािच्या सालनध्यात झोपडीत राहणं, हा आिेिा 

टर ेन्ड आहे. पूवी कोणी गेिं नसेि असा सॅ्पाट, काहीतरी वेगळे दािवा. फाइव्ह स्टार हॉटेल्स 

सतत नको लकंवा हाय स्टार परवडत नाही म्हणून वेगळं काहीतरी दािवा, असे पयिटक 

सांगतात. िेड्यातल्या आजीच्या हातची भाकरी चटणी ठेचा िात लकंवा धुराने भरिेल्या 

िोिीत वावरायचे आहे असे सांगतात. वेगळ्या अनुभवांनी जीवन समृि मस्त करावे म्हणतात. 

गृही राहणे करायचे पत्रावळीवर जेवायचे, तेि ओतून िायचे, कंुभारकाम करून, यातना, 

गैरसोय सोसून ग्राम पयिटन करणारे पयिटक आहेत. िेड्यातिा आश्य माणसािा आवडतो. 

जास्त जवळचा वाटतो, कारण कुठे तरी प्रते्काची नाळ पूविजांच्या माफि त या गावाशी 

जुळिेिी असते. फळं झाडावरून िातात, नदीलकनारी लफरतात, गाई म्हशी आलण बकरी 

यांच्यातिा फरक न कळणारी सुिा आधुलनक काळातीि तरूण लपढी िेड्यांची एक 

लदवसापुरती चाहती आहे. त्ांना हा ग्राम पयिटनाचा अनुभव आवडतो. शहराच्या जाचातून 
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सुटका लमळते. शहरातल्या त्ाच त्ाच दैनंलदन जीवनािा कंटाळिेिी मंडळी अशा टूर पसंत 

करतात. अथाित काही ठरालवकच िोकांना मजेचे क्षण सापडतात. बाकीचे िोक आपल्या 

कम्प्फटि म्हणजे सुलवधा झोनच्या बाहेर येऊ इखच्छत नाहीत. त्ांचे बेटे त्ांची आवड वेगळी 

असते. गावी गेिेल्या व्यक्ीनंा मजा येते. ग्रामीण िोकांना थोडे फार पैसे उपिब्ध होण्ासाठी 

ग्राम पयिटन ठीक असते. कमी िचाित होते. आिणी पण जमते. 

 मात्र मधं्यतरी मी नांदूरमध्यमेश्वरिा गेिे असताना िूप पैसे िावण्ात आिे होते, जेवण 

देिीि फारसे चलवष्ट नव्हते. असाही अनुभव येऊ शकतो. तरी त्ा कारणाने िेड्यािा, अशा 

सहिीनंी थोडाफार अथिव्यवथथा सुधारायिा हातभार िागू शकतो. 

 ग्रामगाथा थोडी वेगळी देिीि असते. मुिीनंी त्ामुळे सुरलक्षत राहणे फार आवश्यक 

असते. शहरी िोकांची प्रलतकार शक्ी कमी असेि तर आधी लदल्या जाणार ़ या सोयीचं्या 

मालहतीचा अभ्यास करावा. काही सुलवधा गावात नसतात. डॉक्टर नसतात. बाहेरचे िाले्ल की 

पोट लबघडते. कमी िाणाऱ्या माणसािा मसािेदार लतिट िाऊन हमिास आजारपण येते. 

उतु्सकता, वेगळा अनुभव म्हणून एका लदवसाची हौस लफटते. त्ातून जास्ती लदवस रालहल्यावर 

गैरसोयीचंी जाणीव होते. अथाित काही गोष्टी अस्वच्छ वाटतात. गुडी गुडी वणिनाऐवजी या जागी 

त्रस्तता लकळस येते. झुरळे डास असतात. आजारपण ही येऊ शकते. पाणी िराब असू शकते. 

 ग्राम पयिटनाची जालहरात हल्ली जोरात चािते. थोडेफार पैसे वाचतात म्हणून मंदीच्या 

काळात तरूण तरूणी या सहिीनंा जातात. बेकारीमुळे नोकऱ्या नसिेिे तरूण पण माफक 

िचाित करमणूक म्हणून ग्राम पयिटन करतात मात्र त्ातीि धोके िक्षात घ्यावे. 

 थोडे पैसे वाचवायिा जाऊन अलधक तबे्बतीची हानी होऊ शकते. माणसे टर ॅलफकमधे्य 

अडकिी जाऊ शकतात. अंतगित सुलवधा आलण प्रवासाची सोय नसते. रसे्त िराब असतात. 

चिा ग सयांनो आंब्याच्या वनात जाऊ या! आंबराई आमराई, 
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 साऱ्यांना लतथे जायची घाई! 

 असे म्हणून केिेिी Unplanned सहि पुढे मागे त्रासदायक ठरू शकते. आपिी 

आपिी प्रकृती बघून आनंद जरूर घ्यावा. ग्राम पयिटनाचा आनंद लमळतो. आमराईतीि भोजन 

एिाद्या लदवशी घेऊन बघायिा हरकत नाही. 

***** 
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१२ वबन बायकांचा खेळ 

 फार पूवीच्या काळात, पारंपररक गोषा पददती मुळे िीपात्र ही नाटकांमधे्य, 

लसनेमांमधे्य, तमाशामधे्य, रंगमंचावर काम करत नसत. अशा वेळी, ८०वषािपूवी, िी पात्रांच्या 

भूलमका पुरूष पात्रच करत असत. िी पात्रांची घराबाहेर पडण्ात येणारी अडचण, काही 

जबाबदाऱ्या, सुरलक्षतता, तबे्यत, सामालजक पररखथथती यामुळे मलहिा त्ा काळात साविजलनक 

कायिक्रमांमधे्य काम करत नसत. पुरूष किाकार खियांचे वेश पांघरून, रंगभूषा करून, 

आवाज बदिून िी पात्रांची भूलमका करत असत. बािगंधवि हे हुबेहूब िीची भूलमका करत 

आलण िी वेश करून ते देिणी िी लदसत असत. आजही अनेक कायिक्रमांमधे्य, चिा हवा 

येऊ द्या वगैरे अशा कायिक्रमांमधे्य िीवेश घािून पुरूषपात्र िीची भूलमका करतात. पण ते 

लवनोद लनलमिती साठी असते. आजही मंुबईमधे्य, परेिमधे्य, कोकणांत, रामिीिांत, 

थायिंडमधे्य नृत्ात देिीि काही एक लठकाणी लबन बायकांचा तमाशा बघण्ात आिा. 

पुरूष बेमािूमपणे चेहऱ्यावर रंगरंगोटी करून िी पात्रांची भूलमका हूबेहुब करत होते. 

खियांसाठी शौचािय, कपडे बदिायिा स्वच्छ आडोशाची जागा आवश्यक असते. ती सुददा 

काही लठकाणी लमळत नाही. 

 सुलवधा म्हणून पुरूष किाकारांना या िी भूलमका करणे पूणि किाकार संचाच्या दृष्टीने 

बरे असे. आता खिया कायिक्रमात काम करतात. मात्र त्ामुळे आम्हािा काम लमळणं कमी 

झािं, असे काही किाकार सांगतात. मालिका, लचत्रपट, शो यामुळे किा प्रयोग वाढिे आहेत. 

किाकारांना संधी वाढल्या आहेत. त्ाबरोबर हौशी किाकारांची संख्या देिीि वाढिी आहे. 

खियांचे काम खियाच करतात. या मलहिा िोकांत वावरून प्रयोगांत से्टजवर, किांमधे्य 

भूलमका करू िागल्या आलण पुरुषांना िी भूलमका करण्ाच्या, रंगमंचावर काम लमळण्ाच्या 

संधी कमी झाल्या. 
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 िी लवरहीत कायिक्रम, गंमत म्हणून पुरुष योजतात. बायकांचा उगाच त्रास नको म्हणून 

टूरटूर नावाच्या नाटकात िी लवरलहत सहि कॉिेजचे लवद्याथी घेऊन जातात. मात्र त्ांच्या 

चचांमधे्य Gossip गप्पांमधे्य, सवि लठकाणी िीचा उले्लि येत असतो. म्हणजे प्रत्क्षपणे िी 

सहभाग नसूनही त्ा पूणि सहिीत त्ांच्यासोबत िी असते. आसमंतात बुखिबळाच्या पटावर 

राणी नाही. कोणतेही िी पात्र नाही. मात्र राजाच्या मनात राणी असते. िेळात आलण राजा हा 

पूणि बुखिबळाच्या पटावरीि शे्ष् असतो. त्ावरून िी पात्र लवरलहत िेळसुिा दुलमिळात 

दुलमिळ समजायिा हवा. 

 हल्ली सविच के्षत्रात खिया पुरूषांच्या बरोबरीने काम करतात. पुरूषांच्या सारिे 

लजद्दीने कुस्ती, मुलष्टयुि, लवमान चािवणे, श्माचे काम करतात. कल्पना नाही करू शकणार 

अशा लवलवध के्षत्रात खिया वावरतात. पुरूष मात्र बरेचदा बायकांची कटकट नको म्हणून 

सोबत नेणे टाळतात. पुरूष िी लवरलहत कायिक्रम, सहिी करतात. मलहिा देिीि लनभिया 

प्रकरणापासून Adventures टाळतात. मात्र या फक् पुरुषांसाठी अशा सहिी आलण पा्ाि 

आलण हे कायिक्रम यशस्वी करायिा, त्ांना घटनांत बोिण्ात खियांचे लवषय तोडंी िावायिा 

हवे असतात. Men without women by Haruli Murakami, या पुस्तकात िी लवरलहत 

जीवन जगणाऱ्या व्यक्ीचं्या िघुकथा आहेत. प्रत्क्ष जीवनात िी नसूनही या कथांमधीि 

नायकांच्या स्वप्ना मनात आलण भावलवश्वात, लवचारांत, भावनांमधे्य, आठवणीतं िी वावरत 

असते. 

 पती पत्नी देिीि वादावादीत, “तुझ्या वाचून माझे काहीही अडत नाही” असे म्हणतात. 

बायका म्हणजे जणू एक झंझट आहे असं देिीि म्हणतात. तरी पण बायको माहेरी गेल्यावर 

पुरूष ज्या प्रकारचं आयुष्य जगतात ते अवघड असते. त्ावरून कळतं की लबन बायकांचा 

िेळ, वेळ घािवणं, कोणीतरी, कधीतरी, एिाद्या लदवशी अपवाद म्हणून ठीक आहे, पण िी 

आलण पुरूष या दोघांच्या सहजीवनावर संसृ्कती अविंबून असते. नातेसंबंधांत बलहण भाऊ, 
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आई वडीि, पती पत्नी, मुिगा मुिगी, लमत्र मैलत्रणी अशा जोड्या असतात. यात िी पुरूष हा 

भेदभाव येतोच कुठे? िी आलण पुरूष हे दोघे मानव वंशाच्या एकाच नाण्ाच्या दोन बाजू 

आहेत. पुरूषांनी स्वतीःिा शे्ष् समजू नये आलण खियांनी स्वतीःिा दुय्यम समजू नये. कुणीही, 

सगळ्यांनी एकमेकांच्या सहवासालशवाय जगणं अवघड आहे हे जाणून घ्यावे. ५०-५० असे 

जीवन असते. कौशल्य वेगवेगळी पण पूरक असतात. गोडी गुिाबीत वावरावे. लबन बायकांचा 

िेळ सोप्पा नसतो. 

***** 
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१३ अष्टािधानी 

 एका पूविज शे्ष्ीबंद्दि जुन्या लपढीच्या व्यक्ीचें अवधान आठ लठकाणी असे अशी सु्तती 

ऐकिी, वाचिी. बहु अवधानी असतो त्ािा अष्टावधानी असे म्हटिे जते. अष्टावधानी व्यक्ी 

दुलमिळ, हरहुन्नरी, कामसू, गलतमान, हजरजबाबी, त्वररत  लनणिय घेणारी असते. हल्ली लतिा 

स्माटि म्हणतात. Multitasking करणारी असे देिीि म्हणतात. ही व्यक्ी एकावेळी आठ 

कामे करू शकते. लतच्या मनाच्या स्क्रीनवर आठ फाइल्स एकाच वेळी उघड्या असतात. 

अष्टावधानी व्यक्ीचे सवाित मोठे, असामान्य, शे्ष् उदाहरण म्हणजे छत्रपती लशवाजी महाराज. 

ते एकावेळी आठ महत्वाची कामे करत असत, असं जुन्नरच्या काही बुजुगािकडून ऐकण्ात 

आिं. अष्टावधानी व्यक्ीच्या आठ फाईल्स- कामाच्या- एका वेळी उघड्या असतात. त्ा 

वेगळ्या वेगळ्या असू शकतात. जसं की काहीतरी िाणे, काही तरी वाचणे. ती व्यक्ी ज्यावेळी 

बोित असते, नजरेने काहीतरी वाचत असते, कशाचा तरी सुगंध घेत असते, मनातल्या मनात 

कोणाचा तरी लवचार करत असते. एिाद्या अन्य व्यक्ीिा लििाणासाठी काही वाक्य सांगत 

असते. लटप्पण काढायिा सांगून स्वत: लिलहत असते. लतची लवचारांची पित िास असते. 

हाताने बागेत काही िुरपत असते. स्वतीःचेच विप्रावरण सांभाळत असते अथवा कपडे 

घाित असते. तोडंाने काहीतरी िात असते. ही सवि कामं एकाच वेळी करताना लतची धांदि 

उडत नसते. सामान्य अष्टावधानी व्यक्ी चाळीशीपयंत आठ फाइल्स एकावेळी उघडून काम 

करू शकते. 

 वयोमानाने ही क्षमता कमी कमी होत जाते. त्ामुळे वृि व्यक्ीनंा चािणं, बोिणं, 

लिलहणं, त्ात अडथळे येतात. बोिताना शब् तुटके तुटके येतात. लिलहताना अक्षर िराब 

येतं. बेत आिताना गोधंळ होतो. चािताना पडायिा होतं. पण चाळीशीपयंत माणसांची 

ज्ञानेंलद्रय स्वथथ खथथतीत असताना, मेंदू आठ कामं एकावेळी पण करू शकतो. असं म्हटिं 

जातं की माणूस त्ाच्या डाव्या आलण  उजव्या मेंदूचा केवळ दहा टके्कच भाग वापरत असतो. 
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बाकीचा भाग न वापरल्याने कमी कायिक्षम होतो. पाटीचा, मद्याचा अलतरेक झािा की जो  भाग 

वापरिा जात असतो, तो देिीि चािेनासा होतो. करमणुकीच्या अलतरेकामुळे आलण 

शारीररक श्म कमी रालहल्यामुळे माणसांचं एका वेळी अनेक लठकाणी अवधान िावून काम 

करण्ाचं कसब कमी कमी होऊ िागिं आहे. 

 महाराजांचा उले्लि केिा, पण अष्टावधानाचे सवाित उत्तम उदाहरण म्हणजे माता हे 

होय. मातेच्या मनात, ती लकतीही काम करत असिी तरीही आपल्या मुिांची काळजी असते. 

गृलहणी असो की नोकरदार असो, िीिा सवि स्तरांवर काम करावे िागते. एिादी व्यक्ी 

आपिी ओळि सांगताना मी काहीच करत नाही, मी घरी असते असं सांगते; तेव्हा लतच्याकडे 

कमी आदराने बघण्ाऐवजी घर सांभाळण्ाचे मोठे काम ती करते, त्ा बद्दि आदरानेच 

बघायिा हवे. मलहिांनो, बाहेरून जेव्हा आपण वसू्त िरेदी करतो, जेवणासाठी अन्न बाहेरून 

आणतो, बाहेर जेवू म्हणतो तर तेव्हा आपण ती वसू्त लवकत घेत नसतो; आपण स्वतीःसाठी 

काही वेळ ही लमळवत असतो. नोकरी करणाऱ्या खियांना वेळेची कमतरता िूप भासते. 

 एका नुकत्ाच झािेल्या संशोधनानुसार लवजेच्या शोधामुळे पुरुषांचं काम अलधक सोप 

झािं. मात्र िीिा जो वेळ लमळािा त्ात लतने अलधकालधक काम िावून घेतिी. असं म्हणतात 

की लमक्सर, लगझर, वॉटर लफल्टर, लफ्रज, वॉलशंग मशीन, ओव्हन, लडशवॉशर या वसंू्तमुळे 

खियांना मोठ्या कामांमधून थोडी मोकळीक लमळािी. मात्र हे पूणिपणे िरं नाही कारण हा 

वाचविेिा वेळ खिया अन्य कामांसाठी वापरतात. िी ही स्वतीःसाठी वेळ काढू शकत नाही. 

या अष्टावधानी वृत्तीमधे्य घरची आठ कामं ती करत असते. प्रते्क िी अष्टावधानी असते. 

मैलत्रणीनंो सात कामे इतर करा, मात्र अष्टावधानािा आठव्या कामाचे अवधान स्वतीःच्या 

छंदासाठी रािून ठेवा. यावेळी स्वतीःचे आरोग्य सांभाळा. इतरांची सेवा करण्ासाठी देिीि 

तुम्हािा स्वतीःिा धडधाकट असणं आवश्यक असतं. मी जाणते सांगणं सोपं आहे पण तसं 

करणं सोपं नाही. तस करणं, तंत्र जाणून घरचे, से्नही, घरात इतरांना काम करायची लशस्त 
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िावणं सोपं नसतं. त्ावर एकच उपाय की आपण शांत राहून Multitasking करावे. आठवे 

अवधान जमू शकल्याने स्वतीःच्या तबे्यतीची काळजी घेणे शक्य होते. 

 आठवे अवधान स्वतीःचा छंद जपणे, स्वतीःचं मानलसक आरोग्य जपणे हे होय. २४ 

तासातीि एक तास स्वत: साठी काढा. या वेळात योग, व्यायाम, आराम, छंद जोपासना करा. 

 मी पण नोकरी केिी. नोकरदार मलहिा, “बघा मी घर नोकरी दोन्ही सांभाळते,” हे 

लसदद करण्ाच्या नादात स्वत:ची तबे्यत िराब करतात. तबे्यतीची काळजी घ्या. कुणी नावं 

ठेविी तरी चािेि, पण एक अवधान स्वत:साठी रािीव ठेवा. 

***- 
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१४ ररकामे घरटे 

 खियांना एका ठरालवक वयानंतर शरीरातीि िावाच्या बदिामुळे घरी ररकामं वाटू 

िागतं. त्ाच दरम्यान मुिं लशक्षणाच्या लनलमत्ताने अथवा परदेशी गेल्यामुळे घरात लकंमतीची 

मुिांची जागा ररकामी असल्याची उणीव भासत असते. यािा शािज्ञ एम्पटी नेस्ट म्हणतात. 

ररकामं घरटं, असे म्हणतात. पती पत्नी दोघे जण कायमच आपिं लवश्व मुिांभोवती गंफू पाहत 

असतात. त्ामुळे मुिं बाहेर गेल्यावर,परदेशी, परगावी गेल्यावर घरात करमेना होतं. एक 

प्रकारची पोकळी जाणवते. पूवी तरी इंलजलनअररंग कॉिेजसाठी मुिांना परगावी राहावं िागे. 

पूवीच्या मानाने आता इंलजलनअररंग कॉिेजची संख्या वाढल्यामुळे मुिं आई वलडिांजवळ 

राहून आपिं लशक्षण पूणि करू शकतात. तरीही लशक्षण अथवा नोकरीसाठी परगावी राहणाऱ्या 

मुिांमुळे पतीपत्नीनंा एक प्रकारे ररकामपण जाणवतं. या ररकामपणावर उपाय काय करावा? 

 साधारणत: आपिी ओळि, ‘क्ष’ची आई असते आलण आपल्या पतीची ‘क्ष’चे बाबा अशी 

असते. आपण आपिी ही ओळि बदिायिा या वयात जड जातं. अशावेळी कुणाचा तरी 

लमत्र, कुणाची तरी मैत्रीण, कुणाची तरी गप्पा मारणारी शेजारीण अशी नवीन ओळि आपण 

लनमािण करायिा हवी. 

 एिादा छंद िावून घ्यायिा हवा. 

 सेवालनवृत्तीनंतर देिीि अलतशय ररकामपण जाणवून हे िक्षण लदसू शकते. मात्र नव्या 

ओळिीतं साडी, शटि, कपडे देवाण घेवाण टाळा. 

 काटकसर, भाडे बचत, सहिी यांचा अलतरेक नको. मानलसकरीत्ा कोणाच्या तरी 

जाण्ामुळे ही येणारी पोकळी अथवा मुिं शारीररक रूपात दूर गेल्यामुळे लनमािण होणारी 

मनािा त्रास देणारी खथथती यावर उपाय काय करावा? 
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 याबद्दि मानसशाि सांगतं तुमच्या जीवनातीि अन्य ओळिीचंी अथवा अन्य कामांची 

भूलमकांची यादी करा. आपल्या वेळेचे लनयोजन करा आलण स्वतीःिा अन्य कुठल्या तरी कामात 

गंुतवून घ्या. जसे की एिाद्या पुस्तकाचा अनुवाद करणे, एिादे वेगळे पुस्तक वाचणे, योगासन 

वगि िावणे. एिाद्या संथथेत अथवा कट्ट्यावर जाणे. एिादी परीक्षा देणे. राहून गेिेल्या 

बेतािािीि लडग्री घेणे, जसे की कायदाचे लशक्षण अथवा किेचे लशक्षण घेणे. 

 ररकाम घरटं ही अवथथा वाईट असते. केवळ ती सोसणारी व्यक्ीच जाणू शकते, 

बाकीच्यांना सांलगतिं तर ते िोक म्हणतात सुि बोचतंय त्ामुळे आपणच आपल्या 

मनखथथतीवर उपचार करणं आवश्यक असतं. मुिांचं करता करता आपण घरात आई आलण 

दाईच बनिेिे असतो. त्ामुळे काय एिाद्या वेगळ्या कुठल्यातरी के्षत्रात स्वतीःिा गंुतवावे. 

एिाद्या सहिीिा, याते्रिा जावे. आपिे मूि आता मोठे झािेय, आपल्यात नाही अन्य कुठे तरी 

आहे. मुिापासून दूर राहणे, हा पण तो त्ाच्या भल्यासाठीच घेतिेिा आपिा लनणिय आहे. 

अथवा लवद्यार्थ्ांचाच तो लनणिय आहे हे जाणून नवीन कामात स्वतीःिा गंुतवून घ्या. पटकन या 

ररकाम्या घर्ाच्या भावनेतून बाहेर पडणं सोपं नाही. पण प्रयत्न करा. 

तुम्ही िावा तुमचे लववेक, तुम्ही करा तुमची आरास 

येऊ कसा मी तुमच्यात, मी तर आहे बदनाम झंझावात 

 असे म्हणणाऱ्या एिाद्या किंदर माणसाशी पण केवळ अंतरावरून पण मैत्रीपूणि संबंध 

ठेवायिा हरकत नाही. सामान्य माणसं कुणािाही मदत करताना फायद्याचा लवचार करतात, 

पण अशी साधी नसिेिी अथवा लवलक्षप्त माणसं उपयोगी पडतात. नेहमीच नाहीत मात्र 

झंझावातासारिी माणसं देिीि कधी कधी माणुसकीिा जागतात आलण ररकाम्या घर्ात 

वावरणाऱ्या वृिांना मदत करतात. संकटकाळी मदत लमळणं, अडी अडचणीिा एिादा 

माणूस उभा राहणं, एवढीच या वयात अपेक्षा असते. मात्र, “वृददांच्या भानगडीत पडायिा 

नको, त्ांची मुिं परक्या गावी असतात आपल्यावर जबाबदारी नको” वगैरे वगैरे कारणाने, 
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सह लनवासी मदत करायिा नकार देतात. तसं तर हल्ली तर बिात्कारामुळे बदनाम झािेल्या 

देशात, िहान मुिांना मुिीनंा शेजारी िेळायिा पाठवणे देिीि समाजाने बंद केिे आहे. 

त्ामुळे वृि िोक अलधकच एकाकी होतात. मदतीिा देिीि माणसे धावून जात नाहीत. जे्यष् 

नागररकांच्या एिाद्या संथथेशी स्वतीःिा लनगलडत करून ठेवावे. अहंकाराचा अलत पसारा वाढवू 

नये. नम्र रहावे. साध्या माणसांत वावरावे. आयुष्य असे असते की, “जो लदिता है वो नही ंहोता 

है जो नही लदिता है वो होता है” त्ामुळे माणसं प्रश्न औपचाररक ठेवा. स्वतीःिा गे्रट समजू 

नये. राजकीय कारणाने तू अमुक पक्षाचा मी तमुक पक्षाची, तो असा गे्रट मी हा असा, इ. अशी 

भांडणे वाढवण्ाची काहीच गरज नाही. राजकारणातीि कुणी तुमच्या अडीअडचणीत 

मदतीिा येणार आहे का? नातेसंबंध जपावे. ररकामं घर हा जीवनाचा अलवभाज्य भाग असतो 

मात्र छंद आलण पररचयातीि िोक यांच्या मदतीने ररकाम्या घर्ात भावभावनांच्या 

पोकळीतीि वाईट काळाशी तडजोड करता येते. 

आकाशी झेप घेतिेल्या पािरांना उडू देत, तुम्ही ररकाम्या घर्ात िूष राहा. 

**** 

  



176 

 

१५ एवर्यावटक लायब्ररी मंुबई  

   एका टर ीपची गोष्ट 

 मंुबईिा, छत्रपती लशवाजी महाराष्टर  टलमिनसपासून चाित जाता येणे- शक्य होईि 

इतक्या, अंदाजे एक लकिोमीटर एवढ्या अंतरावर एलशयालटक सोसायटी िायब्ररीची भव्य 

पांढरी इमारत आहे. 

 सागर माझा सिा या कायिक्रमावरुन परत येतांना एलशयालटक सोसायटी ऑफ मंुबई 

उफि  टाऊन हॉि येथे मी बसने उतरिे. देशी परदेशीचें टाऊन हॉि युरोप अमेररका टूरमधे्य 

बघतो. मंुबईचा टाऊन हॉि मात्र बलघतिेिा नाही. आज तो सुलदन आिा. पारंपररक ग्रीक 

थथापत् असिेल्या एलशयाटीक िायब्ररीिा भेट देण्ाचा योग आिा. वाचन वेड्यांच्या मेंदूिा 

िाद्य देणारी एलशयालटक वाचनाियाची सहि एक लदवसात करता येते. हॉलनिमन सकि ि येथे 

ररझवि बँकेजवळ फोटि भागात, १८३३ सािी बांधिेिी ही से्टट सेंटरि िायब्ररी आहे. १८६ वषे 

या बांधकामािा झािी आहेत. १५००/- दरवषी लकंवा १५००००/- आजीव सभासद इतकी फी 

या िायब्ररीची आहे. 

 १०.३० ते ६.४५ या वेळेत िायब्ररीत वाचन करता येते. अनेक पयिटक, वाचक या 

िायब्ररीिा भेट देतात. छोटी मोठी वाचनािये बंद होत असताना या िायब्ररीचे महत्त् उिट 

वाढतच चाििे आहे. दुलमिळ लनयतकालिके आलण पुस्तकांचा लवक्रमी िलजना या वाचनाियात 

आहे. नूतनीकरणानंतर सुसज्ज सभागृह वाचकांचे स्वागत करण्ासाठी पुन्हा तयार झािे आहे. 

पारंपररकता रािून नूतनीकरण केिेिे आहे. या वाचनाियात असिेल्या अनेक महत्त्ाच्या 

पुस्तकांपैकी इटालियन भाषेतीि डाने्ट यांचे महाभारताचे अरण्क पवािचे संसृ्कत 

हस्तलिखित येथे आहे. या वाचनाियाचे सभासद लदवसभर बसून अभ्यास करतात. 

संशोधकांना, लवद्यार्थ्ांना आलण िेिकांना आवडेिही ही जागा आहे. 
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 मंुबईतीि अनेक पारंपररक थथळ लचत्रीकरणामुळे देिीि प्रलसि आहेत. मोठे दगडी 

िांब आलण उंचावर जाणाऱ्या िांब प्रशस्त पायऱ्या यामुळे ही जागा िोकलप्रय आहे. सारांश, 

ओके जानू, शूट आऊट ॲट िोिंडवािा, देव, आलण बॅामे्बचे लचत्रीकरण या पायऱ्यांवर झािे 

आहे. 

एक बार भेट द्या जरा 

 चढून बघा या पायऱ्या  

नेतीि दुलनयेत दुसऱ्या। 

 एका लदवसाचीही एलशयालटक िायब्ररीची सहि मिा िूप आनंद देऊन गेिी. 

***** 
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१६ अनाम भीती िाटते 

 मिा पेपर वाचून, बातम्या बघून हल्ली अलधकच शहारे येतात. अनाम भीती वाटते. 

स्वतीःिाच बलघतिं की मिा हल्ली लपंजऱ्यात अडकिेल्या पक्ष्ाची आठवण येते. परत पुरातन 

काळासारिं पडदा लसस्टीममधे्य राहावं, असं वाटतं. लपंजऱ्यातल्या पक्ष्ासारिी स्वतीःवर 

बंधनं घािावी असं वाटू िागिं आहे. बिात्कार, लवनयभंगांच्या बातम्या ऐकून हातपाय थंड 

होतात. मलहिा नोकरीवर जात आहेत, लशकत आहेत, पण घाबरिेल्या आहेत. 

लपंजऱ्यातल्या पलक्षणी 

लपंजऱ्यातल्या पलक्षणी गाती त्ाच्या सुरात, 

 ज्यािा त्ािा शक्य आहे तेवढे थाटात,।।  

स्वतीःच्या हरविेल्या स्वातंत्र्याबद्दि िंतावत 

 फारसे िास हादरिेपण न व्यक् करता,।। 

थकिी आहे पक्षीण मनातल्या मनात रडता 

 सक्षमीकरणाच्या वल्गना करता करता।। 

लपंजऱ्यातल्या पलक्षणी गात आहेत भीता भीता 

ह्ा पलक्षणी साजरी करत आहेत मयािलदतता।। 

त्ांचं स्वातंत्र्य, आनंद काही ठरावीक काळापुरता 

बघतात आजूबाजूिा, लमळािेिं गाणं गाता गाता।। 

लपंजर ़यात दोन बाय दोन इंच अंतरात वावरता 

लमळािेिं  स्वत्व पलक्षणी जपतात गाता गाता।। 

आम्ही स्वतंत्र आहोत अशी वल्गना करता करता 

लशकार होते जागोजागी, देशात मलहिांची आता।। 

उभी आहेत श्वापदं करून नशा, न घाबरता 
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 या पक्ष्ांवर हल्ला करत, लनभियांची जाता येता।। 

लपंजरा परवडिा हे पक्षीगण म्हणतात आता. 

 िूश होत आहे, मयािलदत लदशा शोधता शोधता।। 

 कामालनलमत्त मलहिांना, मुिीनंा, वृिांना सुिा घराबाहेर पडावंच िागतं. घरात स्वतीःिा 

असे अडकवून घेऊन चाित नाही. 

लचऊताई दार उघड 

 लनराशेच्या पोकळीमधे्य काही सुिा घडत नाही, आपिं दार बंद आहे म्हणून कुणाचंही अडत 

नाही. 

लचऊताई तुझं दार बंद होतं, डोळे असूनही अंध होतं. 

 बंद घरात बसून कसं चािेि. 

 दार उघड लचऊताई दार उघड. 

 तरीही सुरलक्षततेचा प्रश्न आिा, की आपण मुिीनंा दार बंद करून आत बसवतो. त्ांना 

शक्यतो सुरलक्षत ठेवावं असाच लवचार करतो. मुिीच काय, हल्ली मुिांची देिीि काळजी 

वाटते. 

 कुटंुब व्यवथथा बदित आहे. कुटंुब छोटी होताहेत. माणसांचा माणसांशी फारसा 

घरोब्याचा संबंध उरिा नाही. शेजाऱ्यांशी वरवरचे संबंध असतात. संकटकाळी ते मदतीिा 

येतीि असे असत नाही, त्ा िोकांमधीि पण पुरूषांची भीती वाटते. त्ांचा आधार पण शंका, 

भय देतो. सवित्र तरीही खिया अऩ मुिे असुरलक्षत आहेत. जीवनात नक्की काय हवं आलण कष्ट 

लकती करावे असे वाटते ते स्पष्ट शब्ांत पण सांगता येत नाहीए. पण भीती मात्र वाटते आहे. 

बाहेर कामािा, िोकिने, प्रवचनािा, लसनेमािा जाताना सुिा मी माझ्याच मनािा हल्ली प्रश्न 

लवचारते. “नक्की बाहेर जाणं गरजेचं आहे का? आवश्यक आहे का?” वाटते, टाळता येत 

नसेि तरच घराबाहेर पडू या. रस्त्यांवर  कुठल्या ना कुठल्या कारणाने दोन गु्रप एकमेकांच्या 
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लवरूि लनदशिन करत असतात. रेि रोको होत असतो त्ामुळे कुठे तरी अडकायची भीती 

वाटते. मलहिांसाठी पुरेशी स्वच्छतागृह नाहीत. 

 स्वतीःच्या मनाशी काहीतरी नातं जोडून आपण आपल्या मनाचा कौि घेऊन जाऊ या, 

असं ठरविं तरीही ती अनाम भीती शेवटपयंत आपल्या सोबतीिा येते. घरी परत येईपयंत 

अस्वथथता रालहल्यामुळे आपण धड त्ा कायिक्रमाचा आनंद घेऊ शकत नाही. घरी कसे पोचू 

याची पण काळजी उरते. आपिे अखस्तत्व, आपिे जगणे, आपिे मनासारिे वागणे, या 

सगळ्यांमधे्य एक प्रकारचा असमतोि येऊ िागिा आहे. सुधारणा प्रगती वगैरे सवि भ्रामक 

गोष्टी वाटून केवळ सुरलक्षतताच महत्त्ाची वाटू िागिी आहे. आपण आपिं घरात असावं 

असंच वाटू िागिं आहे, जे केवळ अशक्य आहे. लशक्षण, नोकरी, काम, िरेदी, लकरकोळ 

कामं, बँकेची कामं, डॉक्टर यासाठी घराबाहेर जावंच िागतं आहे. पूवी एकमेकांच्या 

नात्ांमधे्य ही काही तडफदारपणे लनणिय घेऊन केिेिी तोडफोड होती लतची आता भीती 

वाटते. कारण आपल्यािा वेळोवेळी माणसांची गरज िागतेय. स्वत:िा, व्रतािा िंबीर करणे, 

वारंवार स्वतीःच्याच मनािा कडक करणं हवे. हे सांगणं इतरांना, उपखथथतांत सांगणं सोपं 

असतं. पण अंमिात आणणं कठीण असतं. आपल्यािा जे करावसं वाटतं ते करावं, पण त्ाच 

वेळी सुरलक्षततेचा लवचार मनात धरून ठेवावा. का कोण जाणे हल्ली मिा सगळ्यांचीच अनाम 

भीती वाटते. वतिमानपत्र वाचिं की बिात्काराच्या त्ा बातम्या अंगावर येतात. सवि गोष्टीमंधे्य 

िी रक्षण प्रथम हवे. लशवरायांचे आपण वारसदार आहोत. प्राथलमकता ही देशाच्या पन्नास 

टके्क नागररकांची म्हणजे मलहिांची आहे. मलहिांच्या सुरलक्षततेचा प्रश्न प्राधान्याने हाती घ्यावा, 

सोडवावा. तोपयंत मलहिा मनात म्हणत राहतीि,  

अनाम भीती वाटते, सांगता येत नाही सहन होत नाही, 

अनाम भीती वाटते* 
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१७ ये मोह मोह के धागे, मोहाचे धागे 

 जीवनात नात्ांच्या गंुत्ात मोह नेहमी येतो. प्रते्क जणच मोहाच्या धाग्यांत गंुतिेिा 

असतो. मानवी नात्ांची एक वेगळीच गोधडी लवणिेिी असते. वेगळ्या लवज्ञानात, रंगरूपात 

नात्ांचे तुकडे एकमेकांना जोडिेिे असतात त्ा नात्ांच्या धाग्यांना एिादाच जुना नात्ाचा 

धागा एकत्र धरून ठेवू शकते. 

 नाती ही कधीही लनरपेक्ष नसतात. िरे सांगायचे तर आपल्या संसृ्कतीतीि नातेसंबंध 

हेच मुळी मोहावर आधाररत असतात. सोय आलण फायदा या गोष्टीवंर अविंबून असतात. सोय 

करतात ते सोयरे अशी एक नातेवाईकांची व्याख्या आहे.  वेळेसाठी नातेवाईक तऱ्हेवाईक 

असंही म्हटिं जातं. मैलत्रणीमंधे्य देिीि जमा िचि, लहशोब, हल्लीच्या लदवसात फायदा पण 

पालहिा जातो, मग नातेवाईकांमधे्य का पालहिा जाणार नाही? नातेसंबंध लटकवण्ात एक 

मोह, तो सुिा िहान मोठा स्वाथि, तो भाव यांची भूतकाळाशी काहीतरी जवळीक असते. जुन्या 

आठवणी असतात. कृतज्ञता लकंवा भलवष्यात होणारा फायदा या मोहाच्या धाग्यािा बांधून 

ठेवतो. त्ा नातेसंबंधांना जोडतो, तो मोह वाईटच असतो असे नाही कधीकधी चांगिाही 

असतो. 

 काही काही श्ीमंत असे नातेवाईक सुिा टाळावे असे असिे तरी,लप्रय तरीही असतात. 

हे दुसऱ्यािा तुच्छ िेितात. एिादा अपमानास्पद असा शेरा मांडून समोरच्या व्यक्ीचा 

पाणउतारा करायिा त्ांना आवडते. स्वतीःचा अहंकार यांच्या मनात कायम तेवत असतो. 

समोरची व्यक्ी दुीःिात असेि त्ािा काही टेन्शन असेि अन्य काही कारणांचा लवचार, ताण, 

लनयोजन चािू असेि, असा लवचार न करता माझा अपमान करण्ासाठी समोरीि व्यक्ी 

मुद्दाम असे वागिी असा आग्रहपूवि दूलषत ग्रह करून ही माणसं भांडतात. भारतात, परदेशात, 

बददुवा देतात अथवा अपमान करतात. 
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 आमच्या नात्ातीि एक व्यक्ी ‘मिा लववाह समारंभात नवऱ्या मुिाच्या मागे से्टजवर 

िुची टाकून बसू लदिं नाही’ म्हणून रुसिी होती. िरं तर मुिीच्या गावी, परक्या लठकाणी िग्न 

करायिा जाणं, स्वत:चे, तबे्यतीचे प्रॉबे्लम, प्रवासी हॉटेि व्यवथथा, दूरवरचा प्रवास, झोपेचं 

िोबरं या सवि गोष्टीमुंळे यजमान इतके कंटाळिेिे असतात की काही गोष्टी त्ांच्या िक्षात 

सुिा येऊ शकत नाहीत. यात त्ांचा दोष नसतो. जाणून बुजून देिीि समोरच्यािा 

दुिावण्ासाठी या गोष्टी केिेल्या नसतात. 

 “हे तुझ्या िक्षात यायिा हवं होतं” असा फायद्याचा आरोप बाकीचे देिीि 

आयोजकांवर करतात. भांडण करतात. जर ह्ा तु्रटी त्ांच्या िक्षात आल्या होत्ा तर ते काम 

त्ांनी का केिे नाही? हा एक मोठा प्रश्न असतो. आरोप दोषारोप करून काही फरक पडिा 

नसता. असे हे लकरकोळ अपमानाचे डंि धरून नाती लबघडतात. स्वतीःच्या घरी िाऊन 

लपऊन प्रते्क जण सुिी असतं. जाण्ा येण्ाचा वेळ, अपव्यय, भाड्याचा िचि, गाडीचा पेटर ोि 

यांचा लहशोब बघता, भेटीस जाणे महाग असते. हवा आलण प्रवासाचा त्रास सोसून कुणािा 

भेटायिा जायचे हल्लीचे लदवस नाहीत. कारण असंही कुणाकडे गेल्यावर त्ांच्या घरात ते 

राहण्ाची अडचण होते. रात्री डास चावतात आलण एक दोन लदवसांतच आपल्यािाही काढता 

पाय घ्यावा असं वाटतं पण तरीही भेटायिा आिेिी व्यक्ी ही िायिाच आिी आहेत, फक् 

कल्पनेने काढिेल्या फायद्यािा लमळवायिा आिी आहे असा गैरसमज ज्यांच्या घरी आपण 

पाहुणे म्हणून जातो ती व्यक्ी करू शकते. 

 स्वभावािा आलण गैरसमजािा औषध नसतं त्ामुळे याचे गैरसमज करून घेतिे 

जातात. केवळ बदि म्हणून अथवा औपचाररकतेने नाती लटकवायची म्हणून देिीि बऱ्याचदा 

कुणाच्या घरी आपल्यािा जायची वेळ येते. अशा वेळी आपण सलदच्छा भेट देतो मात्र त्ा गावी 

सुयोग्य अशी राहण्ाची व्यवथथा करणारे हॉटेि नसेि तर आिेल्यािा यजमानांच्या घरी 

राहावे िागते. त्ािा पयािय नसतो. पंचपक्वानांची अपेक्षा नसते. भंडार भात, डाळ, तीन वेळा 

चहा आलण नाश्ता, अगदी जमत असल्यास चहा लबस्कीट द्यायिा हरकत नसते. फक् बदि, 
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वेगळ्या आठवणी, वेगळ्या वातावरणातीि गंमत, यामुळे आपिा ऑरा बदिावा या हेतूने सुिा 

आपण नातेवाईकांकडे जात असतो. कधी, काहीतरी कळण्ासाठी, मैलत्रणीचंी, नात्ातल्या 

व्यक्ीचंी अथवा गुप्त शतंू्रची बातमी काढण्ासाठी पण अशा पाहुण्ांकडे भेट लदिी जाते. हे 

सवि मोहच नात्ांना बांधून ठेवतात. फार मोठे नसतात पण असतात. 

 मंुबईतीि शहरी वातावरणािा कंटाळिेल्या व्यक्ी, ग्रामीण भागातीि नातेवाईकांकडे 

लहरवीगार झाडी, तो लनसगि, तांबडी माती, लवहीर, अंगण, पायऱ्या, झोपाळा, पक्षी इ. गोष्टीचं्या 

मोहाने जाते. मंुबईत घरात पूणितीः ऊन येत नाही. अंधारिेल्या घरािा अंगण, मस्त बाग नसते. 

शहरात शुि हवा नसते. ताजी फुिे व हवा, भाजी देिीि लमळत नाही.  गावच्या उंचावरच्या 

टेकडीवरच्या एिाद्या देवळात जायची इच्छा माणसाच्या मनात नेहमीच असते. त्ामुळे व्यक्ी 

या ग्रामीण भागातीि अलत दूरच्या देिीि नातेवाईकांकडे जाऊ इखच्छतात. यात त्ांचा फक् 

बदि होऊ द्यावा, माफक करमणूक लमळावी हाच मोह असतो. पुढच्या लपढीतीि माणसं तर 

कुणाकडे जाऊ इखच्छत, बोित नाहीत. पुढच्या लपढीतीि मुिांना वगैरे एकमेकांबद्दि एवढी 

ओढही जेवढी आपल्या लपढीतल्या िोकांना होती तशी नाही. मंुबईत मुिांना झाडावरचे पक्षी 

आलण झाडावर िटकिेिी फळं देिीि दुलमिळ असतात. त्ामुळे एिादी गावाची 

माहेरवाशीण आलण मंुबईमधे्य राहणारी सासुरवाशीण आपल्या मुिांना घेऊन गावी जावू 

इखच्छते. िराब रसे्त, िडतर प्रवास आलण हल्लीच्या काळातीि तबे्यतीच्या दृष्टीने नाजूक 

झािेिी प्रकृती, त्ामुळे कोणाची गाडी असेि तर त्ा गाडीचा उपयोग करून, त्ाच्या बरोबर 

गावी भेट देऊ, असा उच्च/साधा लवचार मनी येतो. नात्ािा जपण्ाचा मोह मनात येतो. त्ात 

जाण्ाच्या भाड्याचे पैसे वाचवायचा मोह/ हेतू उरतो. भेट अथवा प्रवास सुिकारक व्हावा ही 

देिीि आशा असते. जास्ती करून ररक्षावािे अव्वाच्या सव्वा भाव मागत असतात. घर हल्ली 

गावाबाहेरच असतात. त्ामुळे या गाडीच्या मोहापायी काही धनवान, गाडीवान, नातेवाईक, 

वगैरेंची नाती मोहक वाटतात. आपण कुणाकडे गेिो की ती व्यक्ी आपल्याकडे कधी तरी 

भेटायिा येणे स्वाभालवकच असते. काही जणांना वाटते आपण गेल्यावर ह्ा िोकांनी आपिी 
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सरबराई करावी मात्र आपल्या घरी कुणी पाहुणे म्हणून येऊ नये. काय देतात ते तुम्ही घ्यायिा 

हवे. पाहुणचार आलण परतफेडीने तुम्ही द्यायिाही हवे. वसंू्तची अथवा कपडयांची गोष्ट मी 

करत नाही. देणे घेणे नसावे, कारण हल्ली कुणी कुणािा लदिेल्या गोष्टी स्वतंत्र लवचारांमुळे 

आलण वेगळ्या आवडीच्या लनवडीच्या अलभरूची मुळे आवडत नसतात. देण्ा घेण्ाव्यलतररक् 

देिीि हे मोहाचे धागे लटकवावे, संबंध रािावे, अशी असोशी वाटते. सहवासात समाधान भाव 

वाटतात. 

 मोहाच्या धाग्याने जीवन बांधिेिे असते. तोरणदार चुकविे तरी चािेि पण मरणदार 

चुकवू नये असे म्हटिे जाते. म्हणजे लववाह प्रसंगीचे गोड जेवण जेवायिा आलण वरातीत 

लमरवायिा मंडळी गेिा नाहीत तरी चािेि, पण कुणाच्या तरी दुीःिात जा. एकदा तरी 

सहभागी व्हा असे आपिी संसृ्कती सांगते. वसू्त कपडे देण्ापेक्षा पालकटात घािून पैसे द्यावे, 

जे काही ना काही कारणाने उपयोगी पडतात. या मोहा मोहांच्या धाग्यांमधे्य बांधिेिे हे आयुष्य 

अनुभवपूणि असते. 

 जुन्या वषाित काही नवीन नाती बनिी जातात, यथावकाश जुनी होतात. हळूहळू जुनी 

नाती संपतात आलण नवीन वषाित काही नवीन नाती घडू िागतात. या मोहाच्या धाग्यात गंुतून 

राहण्ासाठी आपणा सवांना शुभेच्छा. जुनं वषि संपताना ही काही तुटिेिी अथवा तुटायिा 

आिेिी जुनी नाती पुनरुज्जीलवत करायचा प्रयत्न करा. या मोहाच्या धाग्याने जीवन बनिेिे 

असते. माणूस हा सामालजक प्राणी आहे. अन्य मोहांच्या धाग्यातीि कोशातच त्ाच्या मनातीि 

सुरवंटाचे फुिपािरू बनते. मोहाच्या धाग्यांच्या आठवणी जपा आलण नवीन आठवणी पण 

तयार करा. 

मन धागा धागा बांधतो नवा 

 मोहाच्या धाग्यांचा शेवा बनवा 

जीवनधारा वाहतांना मोह नवा  हवा. 
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१८ “आमची मंुबई“ 

 मंुबईत लनदशिने, रास्ता रोको, असुलवधा, गदी, अपमृतु्, साथीचे आजार वाढतच 

असतात. 

 पावसामुळे यावषी आमची मंुबई, आमची तंुबई झािी आहे. सिाम मंुबई मंुबईकर 

म्हणून मंुबईकरांना सिाम करून प्रश्नाकडे दुििक्ष केिे जाते. कौतुकाचे, मधाचे बोट िावून 

िूश करून गप्प बसविे जाते. मंुबईतल्या गैरसोयी वाढतच जातात. राज्यकत्ांची ही जुनी 

सवय आहे. इतर शहरात बस टर ेन इत्ादी लठकाणी रांगा िाविेल्या असतात. वक्शीर 

लशस्तबि काम असते. मंुबईत मात्र घुसिोरी करून गाडीत घुसिा नाहीत तर गदीच्या वेळी 

चढता येणार नाही. दरवाजा अडविेिे प्रवासी, चढणारे िोक, से्टशनवर पहुडिेिी कुत्री, हात 

िावणारे लभकारी, चोरटे, तेथेच पसरिेिी सवि घाण, पाऊस, ते लचत्र अगदी बघवत नाही. 

लभकारी लतकीट खिडक्यांजवळ हक्काने जागा अडवून बसतात. भीक लदिी नाही तर लशव्या 

देतात. भीक मागतात, की िंडणी वसूि करतात असा प्रश्न पडतो. मंुबईतिा पावसाळा तर 

फार कठीण असतो. िूप वषांपूवी िोकप्रभा मधे्य िोकि अनाथथेलशया नावासलहत िेि आिा 

होता. आजही तीच पररखथथती लकते्क वषांनी सुिा आहे. तीच अनाथथा आहे. पावसाळ्यात 

रोज मधे्यच रेले्विा काहीतरी गडबड होते. रोज मरे त्ािा कोण रडे? मंुबईची तंुबई झािेिी 

आहे. 

लमळेि लततके बिुते घेऊ आलण िरकटे उरिे िाऊ  

काय म्हणून जीवन असिे, का जगलश रे आता? 

 हवा प्रदूषणाने भरिेिी, वृक्ष नाहीत. िोकिगाडीतून पडून रोज मृतू् होत आहेत. 

तरूणांना नोकऱ्या नाहीत. मोबाईि चोऱ्या, मंगळसूत्र, सोनसािळी चोरांच्या संघलटत टोळ्या 

या शहरात आहेत. 



186 

 

सीनोमे जिन आँिोमें धुआँ, सासोमें घुटन, 

काहीतरी चुकतेय, उपाय हवा आहे चटकन. 

 मंुबई, तंुबई, सुधारण्ासाठी काहीतरी ठोस, तातडीचा उपाय करायिा हवा. 

*** 
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१९ अयोधे्यचा राजा 

 सध्या कोटािच्या लनणियामुळे रामजन्मभूमी अयोधे्य बद्दि समाजात चचाि आहे. 

नववषािच्या सुरूवातीिा येणारी चैत्र शुक्ल नवमी ही रामनवमी या नावानेच ओळििी जाते. 

या लदवशी दशरथपुत्र, रघुकुि उत्पन्न, प्रभू श्ीराम यांचा जन्म झािा. प्रभू श्ीराम यांची 

जन्मकंुडिी अलतउतृ्कष्ट होती. सविगुणसंपन्न, जनता जनादिनाचे त्राते, एकपत्नीव्रती, असे प्रभू 

श्ीरामांचे वणिन केिे आहे. 

 रामनामाचा जप करण्ाने, पूजनाने सवि संकटे दूर पळतात. बुध कौलशक ऋषीनंी 

लिलहिेिे श्ीराम रक्षा स्तोत्र सवि संकटांतून तारून नेते, असे भक् सांगतात. 

घटका जाती, पळे जाती, काळ जातो ठणाणा 

आयुष्याचा ऱ्हास होतो राम कारे म्हणाना! अशी रामनामाची महती आहे. सीतामातेसारिी 

पत्नी, िक्ष्मणासारिा बंधू व वीर हनुमानासारिा लशष्य असिेल्या प्रभुरामाच्या चरणी िीन 

होण्ातीि आनंद केवळ अमृततुल्य आहे. ‘राम जन्मिा गं सिे, राम जन्मिा’ हा पाळणा 

सवित्र िोकलप्रय आहे. जनमानसात प्रभू श्ीरामांचा ओव्यांमधे्य, िोकगीतांमधे्य िूप लठकाणी 

उले्लि आहे. रामाचा पाळणा अजूनही म्हटिा जातो. सीता स्वयंवराबद्दिचे आकषिण 

जनमानसात िोिवर रूजिेिे आहे. अजूनही काही ग्रामीण लठकाणी िग्नपलत्रकेवर प्रभू 

श्ीराम व समोर वरमािा धरून उभी असिेिी सीतामाता, हेच लचत्र छापून प्रलसि केिे जाते. 

लववाहाच्या पूजनात जमवतांना अनुरूपतेबद्दि बोितांना चचेत प्रभू श्ीरामाचा उले्लि असतो. 

 गौर वधू बरी सावळ्या वरािा जानकी गोरी श्ीराम तो सावळा! लकंवा िाजिी सीता 

स्वयंवरािा पाहुनी रघुनंदन सावळा! असा प्रभू श्ीरामाच्या सावळ्या रंगाचा उले्लि ओव्यांत, 

थथालनक रामायणात आहे. रामचररत मानस व गीत रामायणात भक्ी आहे. 

श्ीरामाचे चरण धरावे, दशिनमाने पावन व्हावे! 
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सती अलहल्या दगडामाजी शापीत होऊन युगयुग मोजत होती, परी प्रभूच्या पदस्पशािने त्ा 

पाषाणासही जीवन आिे। 

श्ीराम श्ीराम, या जपाने लविक्षण मानलसक समाधान लमळते. संकटकाळी प्रभू श्ीरामावर 

काळजी सोपवून भक् लनलशं्चत होतात. 

उठी श्ीरामा पहाट झािी पूवि लदशा उजळिी उभी घेऊनी किश दुधाचा कौशल्या माऊिी। 

ही भूपाळी मनािा प्रसन्नता देते. 

लवजय पताका श्ीरामाची झळकते अंबरी, प्रभू आिे मंलदरी। राजा आिा अयोधे्यचा, सडा 

लशंपिा प्राजक्ाचा... राम नाम लकती आनंद देते बघा. खियांनी स्वयंपाक करता करता नेहमी 

रामनाम जपावे, उठताबसता श्ी राम, श्ी राम असे म्हणावे,  म्हणजे अन्न सवि कुटंुबािा पुरते, 

असे जेष् सांगतात. जीवनात राम नाही असे म्हणणे, म्हणजे जीवनरस संपण्ाचे िक्षण असते. 

प्रभु रामचंद्रांची जन्म कंुडिी ज्योलतषाच्या वगाित िास लशकविी जाते. सवि प्रकारची संकटे 

सोसून मूल्यांशी तडजोड न केल्याने, प्रभु श्ीरामचंद्र सदैव पूजनीय आहेत. प्रते्क गावात एक 

तरी प्रभु रामचंद्रांचे मंलदर असते. गभिवती िीिा सुिभ प्रसूतीसाठी राम रक्षा म्हणायचा 

तोडगा सांलगतिा जातो. भेट होताच तसेच लनरोप घेतांना देिीि, राम राम पाव्हणे, असे 

म्हणायची पददत आहे. 

 माझे लशक्षण नालसक येथे झािे. पंचवटी या पाच वटवृक्षांच्या समालयक पररसरात 

नालशकिा सीतागंुफा आहे. प्रभु श्ीराम वनवासाच्या काळात वनात सुवणि मृगाची लशकार 

करून मृग कुटीत आणायिा गेिे असता, आदरणीय बंधु िक्ष्मणांनी सीतामातेसाठी 

आििेिी िक्ष्मणरेषा येथे आहे. (िक्ष्मणरेषा मंलदर म्हणतात) श्ीराम प्रभंुचे काळा राम मंलदर, 

गोरा राम मंलदर देिीि या पररसरात, पंचवटीत आहे, सुखथथतीत आहे. हा पररसर, ही सवि 

मंलदरे, प्रभु श्ीरामांच्या पदस्पशािने पावन झाल्याचे मनािा जाणवते. एक ऊजाि लमळते. 
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मलहिांचे सुि पती, कन्या, पुत्र, कुटंुब, आरोग्य याभोवती लफरत राहते. या सवि सुि, फि 

प्राप्तीसाठी श्ीराम कृपा हवी. त्ामुळे आई नेहमी, 'श्ीराम शरणम़' असे म्हणत असे. 

'रामो राजमलण सदा लवजयते,' असे म्हटिे जाते. 

तरीही शेवटी लिलहते  

मंलदरातल्या मूतीतून का कधी राहतो राम? 

मानवा, तुझ्या रे अंतरी त्ाचे धाम॥ 

**** 
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२० समुद्रसखा, समुद्र सखा 

 मिा नेहमी हा समुद्र माझा सिा वाटतो. समुद्र लकनारी बसिे की बरेच वेळा माझ्या 

प्रश्नांची उत्तरं मिा सापडतात. समुद्र सिा मनावर काहीतरी जादू करतो. लदशा बद्दि वाचिे 

आलण त्ामुळे त्ा लदवशी भल्या पहाटेच, लवषण्ण मी समुदलकनारी जायिा लनघािे. 

रस्त्यावरून दवलबंदंूनी लभजिेल्या गवतांमधून बेडूक दचकत होते. कुरलकर चण, असा आवाज 

करत काहीतरी िाणारे लकरकोळ पक्षी पण, माझ्या पायरवाने उडत होते. समुद्र मोठा िहरी 

प्राणी आहे तो बऱ्याचदा आपल्याशी त्ांच्या भाषेतून संवाद साधतो. आपल्यािा पण मन 

मोकळे केल्यास हिके वाटते. समुद्र सख्यासारिा वाटतो. आपल्या अडचणीत त्ािा 

सहभागी केिे की तो लमत्र वाटतो आलण त्ािा जे काही सांगायचे ते सांगतो. आपण त्ातून 

आपिी उत्तरं शोधायची असतात. 

 मी समुद्रावर वाळूत बसिे. समुद्राची िहर आिी पांढरेशुभ्र थेंब आलण तुषार समुद्र 

लकनाऱ्याच्या चंदेरी वाळूवर आपटून हसिे. िाट परत गेिी जणू काही त्ा समुद्राने मिा हाय 

केिे होते. िूप उंचावर काळ्या घारी उडत होत्ा आलण लक्षलतजावर एिादे जहाज लदसत होते. 

ओल्डमॅन अँड सी, या हेलमंगे्वच्या पुस्तकातीि ििाशाची आठवण झािी. तरी मीपण तशी 

आता वृदद झािेय, चािूनच दमिे होते. अजून पुढे जाणे शक्य नाही असं वाटत होतं तरीही 

थोडी थोडी पाय ओढत होते. 

 डास, पाकोळ्या, समुद्रपक्षी लटटव्या, सापाची कात, िेकडे, कािव, समुद्रपक्षी आपिी 

हजेरी िावत होते. तुटके फुटके शंि लशंपिे लकनाऱ्यावर पसरिे होते. समुद्र कुणािा आवडत 

नाही? नवतरूणपणी गो. नी. दांडेकरांच्या कथा-कादंबऱ्यांमधून समुद्र डोकावतो. तरूण 

वयात राजेश िन्नाचा आशीवािद बंगिा समुद्र लकनारी बलघतिा होता. जनतेिा आवडतो, त्ा 

शाहरूि िानचा मन्नत बंगिा बघायिा गेल्यावर समोर लदसणारा समुद्र आकलषित करतो. 

बंॅड संॅ्टडचा समुद्र, केरळचा समुद्र, कन्याकुमारीचा समुद्र, इटिीचा, नीस(फ्राि) सवि 
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लठकाणी समुद्र आपिा सिा वाटतो. हा समुद्र िहरी, िहरी असतात. तरीही त्ा समुद्राची 

िहर हृदयापयंत पोहोचते. काहीतरी बदि करायची वेळ आिी आहे हे स्वतीःिा जाणवते. 

 उिट कुचकट बोिून दुिावणारे लमत्र दुिावतात. आपल्याशी काय झािं काय झािं? 

लवचारून पाठीमागे चचाि करणाऱ्या मैलत्रणीपेंक्षा हा समुद्र सिा िूप चांगिा असतो. 

 इतका मोठा लवस्तीणि पाण्ाचा साठा जवळ असूनही हा समुद्र िारट आहे आलण त्ािा 

एका गोड पाण्ाच्या थेंबांची आस आहे. अस्वथथतेत आपण सांलगतिेिे समजून घेतो. श्ोता 

लमळतो त्ामुळे मनाने समुद्राशी काही तरी संवाद साधता येतो. हा समुद्र ऐकिेिे इकडे 

लतकडे सांगत नाही. कल्पनेपेक्षा िूप मोठा असिेिा हा समुद्र आपल्यािा जवळही करतो 

आलण आपिा अहंकारदेिीि कमी करतो. वाळूत इतके शंि-लशंपिे, दगड- गोटे असतात. 

सवित्र समुद्रिुणा लविुरिेल्या असतात. कुणाचा कुणाशी पायपोस नाही, समाजात माणसंही 

अशी वेगवेगळी, लविुरिेिी, समाजाने स्वीकारिेिी असतात- शंि लशंपल्यांसारिी कोणी 

तुटकी कुणी चमकती, कुणी िहान कुणी मोठी. प्रते्काचे आपापिे प्राक्न असते. एका 

जीवनाच्या, कािाच्या समुद्राच्या भोवती, सवित्र माणसांचे नमुने पसरिेिे असतात. 

 पहाटेची वेळ होती. आकाशात एिादा तारा आलण एिादी लफकट चांदणी आलण 

त्ाहूनही लफकट चंद्रकोर लदसत होती. बाजूच्या झाडािािी वाफाळता गरमागरम भात 

रटरटत होता. महाग बासमतीचा नसेि पण त्ा तांदळािा एक छानशी चव, वास होता. 

कोकणचा भात भारी असतो. 

 सकाळी सकाळी कोणी भात िात असेि, हे िरे वाटत नाही, पण अलिबागच्या त्ा 

लठकाणी भाताचा वास सुिा नाकािा छान िागिा. भरतीच्या िाटांनी फुि लकनाऱ्यावर 

लनघािी होती. वेगवेगळे समुद्रपक्षी लकनाऱ्यावर आपिे भक्ष् शोधत होते. हे पक्षी वगळता 

अन्य कोणाच्याही पाऊििुणा त्ा वाळूत उमटल्या नव्हत्ा. माणसांची िगबग चािू झािी 

नव्हती. पांढरी शुभ्र सोनटक्क्याची फुिं घेऊन वाकड्या लतकड्या वाटेने जाणारी एक आजी 
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लदसत होती. िळबळ िळबळ करत पुढे येणाऱ्या वाटा, िाटा, सवित्र लनीःशब्पणे पसरत 

होत्ा. सूयिदेव झाडांच्या आड असावेत. िवकरच सूयोदय झािा. सूयािची उबदार लकरणं 

अंगावर घेत बरं वाटिं होतं. िाटा शेंदरी िाि झाल्या होत्ा. मासेमारीसाठी बाहेर पडिेिे 

काही कोळी आपल्या तुरळक होड्या घेऊन लनघािे होते. लकनाऱ्यावर अनेक लठकाणी मासे 

पकडायची जाळी पडिी होती. मच्छी सुकट सुकत होती. समुद्राचे काही लनयम असतात. त्ा 

लनयमाने समुद्राच्या बाजूिा असिेल्या एका िडकािा शेंदूर फासिा होता लतथे नमस्कार 

करून कोळी समुद्रात लनघािे. 

 मी वाळूत बसून रालहिे. समुद्रातून पुढे जवळ, पाण्ातून लकल्ल्यात जावे िागते. 

कुिाबा लकल्ल्यात अनेक देवळं होती. मात्र हे देऊळ कोळ्यांना सोयीस्कर होते. नारळीबाग 

या नावाचं एक टुमदार घर होतं. गदि  आमराईत िपिेल्या झोपड्यांमधून, बैठ्या घरांमधून 

धुराचे विय लनघत होते. बाजूिा लहरव्या गवतावर पांढरी फुिं उमििी होती. फुिांवर लपवळी 

फुिपािरे होती. लनळ्या आकाशावर काळे कोतवाि पक्षी होते. झाडीत िपिेिा लपवळा 

काळा िंड्या पक्षी होता. केशरी देवकावळा म्हणजे भारद्वाज लदसत होता (गवतावर) झाडांवर 

िािबुड्या बुिबुि पक्ष्ाचे राज्य होते. समुद्रातून पिीकडे जायिा एक िहानसा िाकडी पूि 

होता. मी जवळच एका आजीच्या झोपडीत गेिे तेव्हा ती लतच्या एकुित्ा एका गाईचं दूध 

काढण्ाच्या तयारीत होती. बाजेवर जुनेपाने अंथरुण होते. कोबंड्या आजूबाजूिा को को को 

आवाज करीत लकरलकरत होत्ा. मांजरी होत्ा. बाजूिा थोड्या अंतरावर लकराणामािाचं 

दुकान आहे, पण अजून बंद होतं. आजीच्या घराच्या कंपाऊंडवर लहरव्यागार पानांमधून 

डोकावणारी िाि जासं्वदीची फुिं शोभा आणत होती. कपडे धुण्ासाठी धातूच्या बादिीत 

कपडे घेऊन धोलबणी लनघाल्या होत्ा. गृलहणी पण! लवटांची पण रंग उडािेिी कौिारू घरं, 

त्ातून एिादा लचडलचडीचा अथवा वाताििापाचा येणारा आवाज, चंदन चुल्लम बोट जशी पाणी 

कापतांना करते तसा, ही-हा- ऐक, असा आवाज येत होता. छेद घेत होता. 
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 समुद्र सिा हा एक दूरवर लदसणाऱ्या दीपसं्तभाचा दशिन पण देत होता. अस्वथथपणे 

मी चाळवाचाळव केिी. आरेमधीि पूवीचं लहरवंगार जंगि आलण आता झािेिी उजाड जागा 

आठविी. समुद्र देिीि मागे हटविा जातो आहे. त्ामुळे समुद्र आक्रमक देिीि होतो आहे. 

इतका आपिा लप्रय समुद्र सिा असं कसं वागेि? कदालचत आपिंच काही चुकिं असेि. 

बदिती जीवनशैिी सवि लनसगािचा घास घेते आहे. तो आपिा स्वभावच झािाय. समुद्रावर तर 

काही घािा येणार नाही ना? सवि बदि होत राहतात त्ांना सुधारणा समजतात. काहीतरी 

हरवून जातं जे शोधता येतं. पण काही तरी संपूनही जातं जे शोधून नंतर सापडत नाही. लनसगि, 

लनसगािची लहरवाई देिीि संपत आहे. आता का समुद्राचा लनळेपणा काळेपणाकडे झुकत 

आहे? का जीवनाचाचा काळ, एका चक्रा सारिा लफरत असतो? माणसाने बदिायिा हवं 

लनसगि बदितो. पण लकती झपा्ाने हा बदि होतोय. या चौपाटीवर बािपणी यायचे 

तरूणपणी यायचे आलण आता वृिपणी सुिा येते. हा समुद्र सुिा लकती बदििा. वाटेत 

लदसणारी नारळाची झाडं तोडून टाकिी. मोठया देऊळ वाड्या नष्ट झाल्या पण रस्त्यावर 

फुटपाथवर छोटी छोटी दुकानं त्ाच्या शेजारी छोटीशी देवळी उभी रालहिी. फुिपािरांच्या 

पंिांसारिा एक पांढरा शुभ्र समुद्रपक्षी, किकि किकि आवाज करत माझ्या डोक्यावरून 

गेिा. त्ाच्या पंिांचा तािबि आवाज येत होता. या पक्ष्ांचा अलधवास बदििा. पक्ष्ांच्या 

गरजांकडे पण माणसाने िक्ष ठेवायिा हवं. 

 मी ओल्या वाळूत पाय पसरिे. वाळूचा स्पशि गरम छान वाटिा. एिादा लशंपिा िािी 

टोचत होता. माझी ईषाि वाटावी कुणी माझी जेिसी करावी, असं माझ्यात काहीच नव्हतं. पण 

मी अचानक िूश झािे. 

 सोनेरी केशरी सूयि वर उगविा होता. म्हातारी माणसं ओसरीवर येऊन बसत होती. 

बािके शाळेत जायिा लनघािी होती. अंगणामधे्य सडा रांगोळी सुरुवात झािी होती. 

गावाकडची ती वेगळी सकाळ उजळत होती. तुळशीवंृदावनाजवळीि लदव्यासाठी रािीव 
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असिेल्या कोनाड्यात एिादी शिाका दीपकलिका उमित होती. लकनाऱ्यावर चुळबुळत 

येणारी िाट मिा सांगत होती, की तुिा हा सगळा समुद्रसिा सहवास, अनुभवायिा लमळतंय 

हीच तुझी आनंदाची श्ीमंती आहे. तरीही सूयि वर आिा आहे िोकांचा वावर सुरू झािा आहे. 

पक्ष्ांची घरटी बांधण्ासाठी, अन्नासाठी भातावर धावपळ सुरू झािी आहे. लचमण्ा 

लकिलकिाट करू िागल्या आहेत. 

 सगळ्यांना एकमेकांची गरज असते. पायािा गुदगुल्या करत िाट मिा सांगू िागिी 

आता घरी जायची वेळ झािी आहे. आज हवा चांगिी होती. सुधारणा बदि हवा असं काही 

सध्या लचत्रात काहीच नव्हतं. समुद्राचं एक संुदर दृश्य होतं. िाटांना मात्र जरा लवश्ांती नव्हती 

एका पाठोपाठ एक या िाटा येत होत्ा. बाजूिा भातशेतीही वाऱ्यावर डुित होती. पांढऱ्या 

रंगाचा बगळा ध्यानथथ बसल्याचं नाटक करून मासा िायिा कधी लमळेि हे गुपचुपपणे 

बघत होता. समुद्राची भेट घेऊन परत घरी परततांना डोळ्यात पाणी उभारते, मात्र हे पाणी 

आनंदाचं आहे की लवरहाच्या अशंू्चं ते मिा कधीच समजत नाही. 

 मैलत्रणीनंो एक मागणं मागते तुम्हा सगळ्यांकडे मागते दहा वषं मी लिलहते आहे. तुम्ही 

स्वतीः एक लदवस तरी, एक तास समुद्र लकनारी, रेतीत जाऊन बसा. समुद्राच्या त्ा िाटा बघा. 

तो आनंद लमळवा. समुद्र सिा िूप संुदर आहे. 

“””””***** 
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२१ मैं ये सोचकर, मी परतले 

 एकोलणसशे अठ्ठावन सािच्या हकीकत लचत्रपटातीि हे ददिभरे गाणे मिा िूप 

आवडते. 

मैं ये सोच कर 

 मैं ये सोचकर उसके घर से उठा था, 

के वो रोक िेगी मना िेगी मुझको।। 

हवाओ ंमें िहराता आता था दामन, 

के दामन पकड़कर लबठा िेंगी मुझको।। 

कदम ऐसे अंदाज से उठ रहे थे, 

के आवाज देकर बुिा िेगी मुझको।। 

मगर उस ने रोका, न उसने मनाया, 

न दामन ही पकडा, न मुझ को लबठाया, 

न आवाज ही दी, न वापस बुिाया।। 

मैं आलहस्ता आलहस्ता बढ़ता ही आया, 

यहां तक लक उससे जुदा हो गया मैं ।। 

यहाँ तक के उससे जुदा हो गया मैं ।। 

 लचत्रपट गीताचे गायक मोहम्मद रफी आहेत. गीतकार कैफी आझमी असून संगीतकार 

मदनमोहन आहेत. लचत्रपटात संजय िानवर संुदर प्रकारे लचत्रीकरण आहे. हकीकत, हा 

६०वषांपूवीचा युददकथेवर आधाररत लचत्रपट आहे. असे म्हणतात की, 
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Sweet songs are those,which speak about sad thoughts. 

 आयुष्याच्या टेपरेकॉडिरिा ररवाईंड बटन नसते. गेिेिे ते क्षण परतून येत नाहीत. 

एिादा लनणिय चुकतो, त्ाची कठोर लशक्षा भोगावी िागते. लकरकोळ वाद, रुसवाफुगवीतून 

अहंकाराचा टकराव होतो. लतने बोिवावे, म्हणून नायक हळूहळू चाित राहतो, तो थांबत का 

नाही? नालयकेपासून दूर लनघून येतो, कारण ती परत बोिवत नाही. पण नायकासमोर न 

बोिावता परत जाण्ाचा पयािय असतोच की! पण नायक परतून जात नाही. दोघांचे अंदाज, 

आडािे, लनणिय चुकतात. 

 Irreversible decisions cause great damages, दोघांमधिे अंतर वाढत जाते. 

शेवटी हेच सत् असते की, 

यहाँ तक के उस से जुदा हो गया मैं।। 

*-- 
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२२ नांदा सौख्यभरे 

  

‘नांदा सौख्य भरे’ हा लववाह प्रसंगी वधूवरांना लदिा जाणारा साधा आशीवािद आहे. पती 

पत्नीच्या जोड्या परमेश्वर बनवतो आलण पृथ्वीवर त्ांची गाठ पडते. लकंबहुना एिाद्या मोठ्या 

चंुबकाचे धु्रव, उत्तर आलण दलक्षण धु्रव पृथ्वीवर वेगवेगळ्या लठकाणी पडतात. योगायोगाने 

आलण काही कारणाने ते एकमेकांकडे िेचून जवळ येतात. या, अशा िी आलण पुरूषांचा 

लववाह होतो. लववाहाचे तत्त्ज्ञान हे असे आहे. काही वेळा जात धमि या पिीकडे पण मने 

आकलषित होऊन, ओढ वाटून माणसे िव्ह मॅरेज करतात. कुटंुबाने ठरविेल्या लववाहात 

पलत्रका, स्वभाव, घर-दार, पगार, उंची, वजन बघून लववाह ठरविा जातो. 

 हल्ली काय लहंदी लसनेमांमुळे थाटात िग्न करायची मोठी पितच आिी आहे. िग्नाच्या 

वेळी नाच गाणी, मेंदी, कपडे, वेगळे उंची दराचे कोररओग्राफर, भारी भारी शोरूमचे कपडे, 

मोठे मोठे हॉि, पाटी असा थाट लववाह समारंभाचा असतो. मात्र या सवि समारंभांमधे्य लववाह 

काय असतो? का लववाह म्हणजे वधू आलण वरांचे मनोलमिन, पररलचतांचे संमेिन होते? हा हेतू 

दूर राहतो. लववाह नाते असते, Celebration नसते. यावेळी लववाह समारंभािा आिेिे िोक 

एक प्रकारे पाटीिा आिेिे असतात. असे म्हटिे जाते की लववाह प्रसंगी नवरा मुिगा वधू 

घेण्ासाठी येतो आलण बाकीचे वऱ्हाडी फक् जेवणासाठी येतात. 

 काही अथािने हे सत्देिीि आहे. मात्र लववाहांमधे्य तडजोड ही एक गोष्ट महत्त्ाची 

असते. लववाहाचे सातआठ लदवस लववाह समारंभ जेव्हा चाितो, त्ा वेळी वधू आलण वरांना 

लववाहानंतर कसे वागावे, एकमेकांना कसे समजून घ्यावे याचे काही िास असे प्रलशक्षण 

देण्ाची गरज हल्ली जाणवते. कुटंुब न्यायाियात येणारे घटस्फोटाचे िटिे फारच वाढिेिे 

आहेत. लकरकोळ कारणाने मने दुिाविी जातात आलण घटस्फोटापयंत पररखथथती येते. 
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 पती अथवा पत्नी घरात असेि तर घरातीि वातावरण बदिते. लववाह हे केवळ सुि 

नसून ती एक भागीदारी अथवा जोडीदारी असते. अजब आजार, दुिापती, अपघात अशा 

वेगवेळ्या प्रसंगी मानलसक आलण शारीररक साथ द्यायिा पती अथवा पत्नी सोबत येतात. 

 आयुष्यभर आईवडीि, भावंड कुणी कुणािा साथ देऊ शकत नाही आलण पुरे पडू 

शकत नाही. त्ामुळेच लववाहाचे महत्त् परंपरेने िूप वाढिेिे आहे. भांडत पटत नसतांना का 

होईना नांदणे महत्त्ाचे असते. मुिे होणे, मुिे वाढवणे, जोपासना, घर िरेदी या प्रसंगांसाठी 

जोडीदार हवा. तडजोड करीत संसार चािवावा. तरूणपणी आलण मध्यम वयात आलण 

उतारवयात सविच प्रसंगी जोडीदाराची सोबत आवश्यक असते. 

“भांडा सौख्य भरे पण व नांदा सौख्य भरे”. 

 असे म्हणतात, “िग्न ना िाडू िाये तो रडे न िाये तो पण रडे,” त्ामुळे लववाह ही संकल्पना, 

तडजोड, एक आवश्यक संकल्पना असते. 

***- 
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२३ परीक्षण-   स्वर सािल्या      चंद्ररे्खर पु. पासेबंद 

 

 स्वर सावल्या या पुस्तकाचे प्रकाशन, तीस ऑक्टोबर २०१९ रोजी संध्याकाळी आचात्रि 

अते्र कट्टा, लजजाऊ उद्यान ठाणे येथे झािे. यशवंतराव चव्हाण प्रलतष्ानचे सलचव अमोि नािे, 

अनघा प्रकाशन आलण हेमंत जुवेकर, सकाळ, यांच्या हसे्त झािे. पुस्तक हाती येताच मी 

अधाशासारिे वाचून काढिे. 

 अन्य एक पुस्तक असे या पुस्तकाबद्दि म्हणता येणार नाही, इतके हे पुस्तक वेगळे 

आहे. ईबुक,  फेसबुक, व्हॉट़सॅपच्या काळात, लिखित पुस्तके प्रकालशत व्हायिा हवीत, असे 

अलभप्राय यावेळी व्यक्  झािे. 

 स्वर सावल्या या पुस्तकाबद्दि मी लिलहत आहे. अनघा प्रकाशन ही अलतशय जुनी अशी 

प्रलथतयश प्रकाशन संथथा आहे. केवळ प्रलसददी हवी म्हणून नवे्ह तर व्रत म्हणून मी लिलहते, 

असे स्वत:च्या लििाणा बद्दिचे िेखिकेचे मत   आहे. मानधनातून टायलपंगचा िचि सुददा वसूि 

होत नाही, सचोटीने आलण मोकळेपणाने असे म्हणणाऱ्या शुभागी पासेबंद  यांचे पंचलवसावे 

पुस्तक आहे. स्वर सावल्या या पुस्तकात एकूण पंचवीस कथा आहेत. 

 या कथांमधीि काही कथा हिक्याफुिक्या, काही गंभीर आहेत. काही वेळा प्रसंग 

वाचून, नंतर सिोि लवचार करायिा िावणाऱ्या कथा आहेत. मुिांची िाडकी मम्मी, ही 

वृिाश्मातीि आजीची कथा आलण एका आईची गोष्ट, ही कष्ट करणाऱ्या आईची कथा, अशा 

मातृत्वाच्या व्यथा भावना व्यक् करून, करमणूक आलण भावपूती करणाऱ्या कथा आहेत. 

काही गूढ वातावरण छान जमिेल्या कथा आहेत. असे असून देिीि अंधश्ददा वाढवत नाहीत. 

आई, मैलत्रणी, सामालजक मनाबद्दि सांगणारे प्रसंग आहेत. देऊळ सोडून धाव, ही पे्रम आलण 

पैसा यांच्या रस्सी िेचीने, दु:िी होऊन देिीि पे्रमाची बूज राििेल्या, हताश झािेल्या 

पे्रलमकांची कथा आहे. लशिाई मशीनवरून होणारी भांडणे आपण बरीच ऐकतो. बरीच घरे 
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लशवणकाम करणाऱ्या िीने सावरिेिी आपण बघतो. सुई धागा लचत्रपटापासून तर मिा 

वाटते, लशिाई मशीनची लकंमत िूप कमी असावी, स्वर सावल्या, रंगसावल्या या कथा िूपच 

लनराळ्या आहेत. तरूण मुिी मोकळेपणाने वावरतात, पण त्ांचे मन स्वच्छ असू शकते. 

रंगसावल्या कथेत, आपिे मूळ, जुने घर शोधत लहमाचि प्रदेशात गेिेल्या तरूणीची कथा 

आहे. 

 "नातेसंबंधांच्या पडिेल्या गाठी, सासरच्यांच्या कपाळावरची आठी सोडवणे, सोपे 

नव्हते. मग त्ा लपयानोची रवानगी अडगळीच्या कोपऱ्यात झािी." हे स्वरसावल्या कथेतीि 

वाक्य मलहिांच्या जीवनातीि तडजड दािवते. हौस, किा सोडून संसारात बुडल्याची िंत 

व्यक् करतात. जे कटु सत् आहे. 

 मगरपट्टी कथा, मानवाने जनावर, जिचर यांच्या अलभवासावर केिेल्या आक्रमणाबद्दि 

रंजक कथनाद्वारे सांगते. िेड्यामधिे घर कौिारु मधे्य, एका साध्या सहिीचे साहस सहिीत 

झािेिे रुपांतर आलण लवलचत्र अगम्य घटना सांगतात. रहस्य गडद करतात. सवि कथा वाचनीय 

आहेत. तरूणांना देिीि आवडतीि अशा आहेत. 

 'तो आिा आहे' ही कथा तीन बलहणीचंी पुरूषप्रधान संसृ्कतीत होणारी कुचंबणा व्यक् 

करते. या कथेतीि वाताववरण लनलमिती अशी आहे की जणू काही ही कथा घडत असिेल्या 

वाड्यात आपण उभे आहोत. 

 मौनाची लमठी कथा, पारंपररक मागािने मुिीचे दुय्यम थथान कसे कायम ठेविे जाते, या 

बद्दि सांगते. भाष्य करते. भूतबंगिा ही कथा चेंबुरमधीि एका पडक्या बंद बंगल्यात जे घडिे, 

त्ा बातमीवर आधाररत आहे, असे िेखिका सांगतात. लटपकागदाप्रमाणे भवताि, पररसर, 

मैलत्रणी यांच्यातीि रंजकता लटपून िेखिका लिलहते. काही कथा िहान, तर काही मोठ्या 

आहेत. सवि कथा एका आकाराच्या असाव्यात, असे मिा टीकाकार म्हणून वाटते. 
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 डॉ. प्रकाश िांडगे यांनी या पुस्तकाबद्दि मनीःस्पशी अशी प्रस्तावना लिलहिी आहे. 

िेखिकेबद्दि डॉ िांडगे, िोककिा अॅकॅडमी, मंुबई लवद्यापीठाचे प्रमुि सर म्हणतात, "तुका 

म्हणे हा झरा, आहे मुळचाची िरा!" 

 जे्यष् सालहखत्क मधु मंगेश कलणिक यांनी या पुस्तकािा आशीवािद आलण शुभेच्छा 

लदल्या आहेत. हे पुस्तक संग्रही ठेवायिा, भेट द्यायिा सुयोग्य आहे. फुिांचे गुच्छ भेट देण्ा 

ऐवजी शब्गुच्छ, म्हणजे पुस्तके भेट द्यावीत. पुस्तके ही तत्कािीन समाजाबद्दि, 

संसृ्कतीबद्दि सांगतात. फुिे सुकून जातात. पुस्तके जुनी झािी तरी वाचता येतात, 

वाचनवेड्यािा देता येतात. 

स्वरसावल्या- कथासंग्रह,िेखिका शुभांगी पासेबंद, पृषे् १६०, लकंमत २४० रुपये 

****- 
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२४ पोटभर जेिण 

 िूप भूक िागिी असताना, काय लदसिे की तुम्हािा आनंद होतो? 

उत्तर आहे, वडापावची गाडी! 

िो्ा शब्ांनी पोट भरत नाही 

 मी माणसांसाठी अन्न बनवतो !! 

ज्यांच्या पोटात अन्न नाही 

 त्ांच्या हातात भाकरी देतो!! 

रस्त्यावरच्या प्रते्क चौकात उभ्या 

भेळ आलण वडापावच्या गाड्या 

 या िाऊगाड्यांवर झंुडीने त्ा 

सामान्य गररबांच्या पडती उड्या !! 

लकड्यासारिी मंुगीसारिी माणसं अनावर, अन्नासाठी होत वेड्या 

Posh आधुलनक काळात या 

जन भ्रामकतेवर जगती मोबाईिच्या 

पोटासाठी िाण्ासाठी मात्र हवा 

घास  भाकरी आलण अन्नाचा!! 

 भूक िागिी की माणूस जेवण करतो. िूप भूक िागिेिी असताना प्रते्क गोष्ट चलवष्ट 

िागते. मात्र  भूक िागिेिी नसताना जेवण लमळािं, की माणूस त्ाच्यात िोड्या काढतो. 
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पोटासाठी जेवण करणं, अन्न घेणं हे अखस्तत्वासाठी आवश्यक असतं. देहासाठी आवश्यक 

असतं. लवचार करा जर जेवणातिा आनंद नष्ट झािा तर जीवनातिा नव्वद टके्क आनंद नष्ट 

होईि. 

 जेवण कसं जेवाव? 

 समोर घास घेऊन व घासाकडे नीट बघून घास तोडंात ठेवावा. जेवण जेवताना आपल्या 

सवि ज्ञानेंलद्रयांचा एकलत्रत वापर करून त्ा जेवणाचा आस्वाद घ्यावा. काहीही लवचार न करता 

समोर आिं ते िावे. काहीतरी वाचत, लवचारात, काहीतरी ऐकत, फोनवर बोित अन्न पोटात 

घािणं म्हणजे जेवण नाही. जेवताना मानावे, अन्न हे पूणिब्रह्म जालणजे यज्ञकमि! 

 असं जाणून त्ा जेवणात पूणिपणे मन एकलत्रत करावं. ताटातिं पोटात भरिं म्हणजे 

जेवण नवे्ह! जेवणाचा पूणि आनंद घ्यायिा पालहजे. त्ाचा लजभेिा जाणवणारा स्वाद अनुभवा. 

येणारा सुगंध घ्या. थाळी बघा, रंगरूप बघा. जेवताना समोर असिेल्या ताटाकडे नजरेने 

लनरिून लनरीक्षण करा. जेवतांना आपण जी चीज िातो, त्ाची चव जर गोड असिी तर 

आपिा चेहरा सुिा त्ानुसार आनंदी होतो आलण सप्राण, संपूणि शरीरािा गोड िाण्ाचा 

आनंद कळतो. आंबट लचंबट िालं्ल की तोडं वेडीवाकडी होतात. डोळे बारीक होतात आलण 

पूणि शरीरािा त्ा आंबटपणाची जाणीव होते. 

 आता पूवीसारिी चव नाही. 

 हे वाक्य बऱ्याचदा कानी पडते. वय वाढिं की माणसािा त्ाच्या स्वाद कलिका, 

लजभेवर असणाऱ्या टेस्ट बड़स कमीकमी संवेदनशीि झाल्यामुळे जेवणाची चव लततकीशी 

आकषिक वाटत नाही. अलधक फोडणी देऊन, िोणचं पापड िाऊन चवीचा उत्सव 

वाढवण्ाचा अशावेळी माणूस प्रयत्न करतो. 

 आमच्या िहानपणी जेवण असं होतं. 
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 अन्न सालहत्ािा चव होती, अशी आठवण काढतो. िरं तर िहानपणी त्ाच्या जीभ चव 

सांगणाऱ्या कळ्या या अलधक संवेदनशीि होत्ा. 

 हावरट, फुडी, भुक्कड, िादाड अशी टीका िवय्यांवर होते. जेवण िायिा आवडणं 

यात काहीच चूक नाही. चवीचवीने पदाथि िाणं आलण जीवनाचा आनंद उपभोगण्ात अपराधी 

वाटू नये. जेवण हा मनािा आनंद देणारा पदाथि असतो आलण जेवणासाठी चव आवश्यक 

असते. 

 सरबत यायिं, ताक, िस्सी, कोकम सरबत घेतिं की फक् जीव शांत होत नाही, तर 

पोट आलण पूणि शरीर शांत होते, गार होते. कारण की तो थंडावा पूणि शरीरात पसरतो. फक् 

जीभ चव सांगत नाही तर आपल्या शरीरातिा अणुरेणूत ती चव, तो भाव, तो थंडावा पसरतो. 

चांगल्या जेवणाच्या भावनांच्या िाटा पूणि देहभर पसरतात. सारिी िाव िाव करते, चवीचे 

निरे असतात, लतिा/त्ािा कुरकुरायची सवय आहे, लतच्या मनात सारिं िायिा हवं हा 

लवचार असतो; जेवण आवडिं नाही की भांडण करतात, अशा तक्रारी आपण ऐकतो. हवी 

तीच मागणी करून तसा पुरवठा होतो हे बघणे चूक नाही. समोरच्या व्यक्ीिा जर आपल्या 

मागणीप्रमाणे जेवण बनवता येत नसेि तर स्वतीःसुिा जेवण रांधायिा, करायिा हरकत नाही. 

आपल्या आवडीच्या प्रकारे आपण बनवू शकतो. म्हणूनच जेवण बनवणे यािा स्वयंपाक असे 

म्हणतात. स्वयं म्हणजे स्वतीः केिेिा, आलण पाक म्हणजे अन्न, लशजवणे म्हणजे स्वयंपाक, स्व 

चवीचा असतो. 

 आपिा भारत देश भुकेच्या मापनात िूप वाईट खथथतीत आहे. भुकेने मानव मरणे 

मानवतेिा डाग आहे. 

 पोटभर जेवण हा प्रते्काचा हक्क असतो. 
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२५ गाढि गेले 

  मी जी गोष्ट सांगणार आहे, ती बािपणापासून प्रते्कानेच बऱ्याच वेळा ऐकिेिी असते. 

फक् या कथेतून जे शहाणपण घ्यायिा हवं ते माणूस घेत नाही. सहजच हल्लीच्या मुिांना 

मालहत नसेि अशा कल्पनेने ही कथा परत एकदा थोडक्यात सांगते. मी स्वतीः फार शहाणी 

आहे म्हणून नाही तर सांगण्ास हरकत असू नये म्हणून सांगते. यातिे सवि अनुभव 

थोड्याफार फरकाने मीही घेतिे आहेत. 

 कोण्ा एका गावातीि एक वृि, एक तरूण गाढव घेऊन दुसऱ्या गावी जात असतात. 

गाढवावर दोघांचे लकरकोळ सामान असते. ते त्ांनी िादिेल्या गाढवात देिीि फारसा 

उत्साह नसतो. तरूण पंचलवशीचा असतो, उत्साही असतो, मोठी मोठी स्वपे्न बघणारा असतो. 

त्ा लवरूि वृदद जगाची रीत मालहत असिेिा, करून सवरून भागिेिा अनुभवी असतो. 

गाढवावर सामान िादून साधारणत: एक लकिोमीटर अंतर दूरवर गेल्यावर मुिाचे पाय दुिू 

िागतात. बाप मुिािा म्हणतो, “तू आता गाढवावर बस म्हणजे तुझे पाय दुिणार नाही आलण 

तुिा छान अनुभव लमळेि. आजूबाजूचा लनसगि बघू शकशीि. शुि हवा आलण काही सविती 

लमळतीि तर तुझ्या आता गाढवावर बस.” मुिगा गाढवावर बसिा. गाढवावर बसिेिा मुिगा 

आलण बाजूनी म्हातारा चािू िागिे. थोडे अंतर गेल्यावर एक िहानसे गाव िागिे. तेथीि 

बायका पाणी भरून, आपल्या घरी डोक्यावर मडकी घेवून जात होत्ा. त्ा बायकांनी हे दृश्य 

बलघतिे. 

 “काय हल्लीची लपढी बघा तरूण मुिगा, बसून घेतिं आहे त्ाने गाढवावर आलण 

म्हाताऱ्यािा बाजूने चािवतोय. म्हाताऱ्याचे बघा पाय वाकडे झािे आहेत, लबचारा घामाघूम 

झािा तरीही या मुिािा काही वाटते का? बघा!” 

 मुिगा शरलमंदा झािा. बाबांना म्हणािा, “बाबा आता थोडावेळ तुम्ही गाढवावर बसा 

मी बाजूने चाितो.” म्हातारबाबांनाही दमणूक झाल्यामुळे आलण गाढवावर बसण्ाचा आनंद 
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हवासा वाटल्यामुळे म्हातारा गाढवावर बसिा. पाच चार पाच लकिोमीटर दोघ चाित रालहिे. 

मुिगा दमिा नव्हता पण मुिािा मात्र मनातून असं वाटत होतं की या म्हाताऱ्यािा काय 

करायचेय? गाढवावर बसण्ाची सुलवधा का हवी? ही सुलवधा माझ्यासारख्या तरूण मुिािा 

हवी. त्ाच्या मताशी सहमत होणारा एक समूह चावडीवर बसिेल्या गावकऱ्यांमधे्य त्ांना 

लदसिा. चावडीवरची माणसं म्हाताऱ्यािा म्हणािी, “अरे म्हाताऱ्या! काय रे! तरूण मुिािा 

चािवतो आलण तू बसिा आहेस?” 

 म्हाताऱ्यािा वाईट वाटिे. म्हातारा म्हणािा, “अहो थोडा वेळ बसिो होतो दमिो 

म्हणून, आता चाितो.” 

 “हे काय बरं आहे का? तुम्ही ना दोघं बसा मागे थोडी जागा आहे, त्ा जागेवर मुिािा 

बसव, तू पुढे बस, मागे मुिगा बसेि.” 

 म्हाताऱ्याने तसंच केिं नाही पण, मुिािा पुढ्यात घेऊन तो गाढवावर बसिा. काही 

अंतर गेिे पुढे एक अजून पेडगाव नावाचं गाव िागिं, या पेडगावमधे्य भरपूर झाडं वाढतात 

म्हणून त्ा वस्तीचं नाव पेडगाव ठेविं होतं. या पेडगावचे िोक गावाबाहेर जते्रसाठी, का 

कसल्याशा मेळाव्यासाठी जमिे होते. त्ांनी गाढवावर या दोघांना म्हाताऱ्यािा आलण 

तरूणािा बसून जाताना बलघतिं. त्ांना काहीतरी िुसपट करायचं होते. “स्वत बसिात 

मजेत! काय पाहुणे? आहो  गाढव मेल्यास लशक्षा होईि. तुम्ही दोघं केवढे? तुम्ही तरूणांनी 

आलण तुम्ही म्हाताऱ्यांनी अहो, माणसांनी चािायचे, जनावरांवर भारा भरता. भाई उतरा िािी! 

जनावर बघा कसं बुजिंय, तुम्हािा मालहती नाही का हल्ली जनावरांना त्रास लदिा की सरकार 

दरबारी दंड होतो. पुढे दुसरे शहर येणार. हा पूि पार केिा की ते शहर िागेि. तुम्ही दोघं 

गाढवावरून उतरा, नाहीतर ते गाढव मरून जाईि” पेडगावकर 

 “अहो पण, जनावरांवर बसून, िेचर गाड्यांवर बसून प्रवास करणं हे ठीक असतं.” 

म्हातारा म्हणािा. 
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 “असतं पण इथल्या पेडगावच्या िोकांना ते कदालचत आवडणार नाही. लतथिा प्रधान 

तुम्हािा लशक्षा देिीि करेि. उतरा गाढवावरून!” 

 म्हातारा आलण तरुणाने ते ऐकिं. दोघं गाढवावरून उतरिे. त्ा पेडगाव मधिा एक 

दुसरा माणूस आिा तो या म्हाताऱ्यािा म्हणािा, “अहो ते गाढव मरून जाईि आता! तुम्ही 

असं करा एक काठी घ्या, लकंवा बांबू घ्या आलण त्ािा हे गाढव, त्ा काठीिा दोराने उिटे 

बांधा. दोघेजण सामान आलण गाढवािा घेऊन जा. तुम्ही दोघं बाजूबाजूने चािा. जनावर आहे 

म्हणून काय झािं? त्ािा पण जीव असतो, अन्याय करू नका.” 

 म्हाताऱ्याने आलण तरूणाने बाजूचा एक बांबू आणिा. त्ा बांबूिा दोरिंडाने गाढवाचे 

चारी पाय बांधिे. गाढवाचा कॅ्रक वॅक आवाजात लवरोध चािू होता. गाढवच ते, िाथा झाडत 

होतं. पण दोघांनी मोठ्या मेहनतीने त्ाचे चारी पाय काठीिा बांधिे. अलधकालधक वजन, 

िांद्यावर घेऊन पुढे म्हातारा आलण मागे तरूण अशा ररतीने ते दोघं गाढवासह चािू िागिे. 

गाढव सुटायची धडपड करत होतं. उिटं बांधिेिं असल्यामुळे गाढवािा पण असह् झािे 

होते. या लतघांचा प्रवास नदी पार करून जाणाऱ्या पुिावर हैराण होऊन चाििा होता. मात्र 

पुिापाशी गाढवाने पाणी बघून पाय झाडिे. गाढव  लबथरिं. गाढवाने दुगाण्ा झाडायिा 

सुरुवात केिी. दोरी पक्की बांधिी होती पण तरीही िटपट करून गाढव दोरी मधून लनसटिं. 

त्ा िटपटीत गाढव बाजूच्या पाण्ात पडिं आलण मरून गेिं . 

 मुक्कामावर पोहोचण्ा आधी ‘गाढव गेिं’ म्हणून दोघे जण रडू िागिे. 

तात्पयि 

 ही कथा आपल्यािा माहीत आहे. िोकांना आपिी पररखथथती मालहत नसते. िोक 

स्वतीःचे लनयम इतरांवर थोपत असतात. प्रते्क कुटंुब वेगळे असते. प्रते्काची प्रकृती वेगळी 

असते आलण प्रसंग देिीि वेगळा असतो. 
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 िोकांचं अलधक जर ऐकिं तर त्रास होऊ शकतो. पेडगावचे शहाणे लवलचत्र सले्ल देतात 

आलण माणसावर संकट येतं. 

 हातात असिेिं गाढव लनघून जातं. 

तात्पयि :िोकांच्या टीकेकडे लनंदेकडे अलधक िक्ष न देता आपल्यािा जे योग्य वाटेि तेच 

करावे. अन्यथा ‘ गाढव गेिे’ असा हाकारा करावा िागतो. 
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२६ मुलीनंो सुखरुप परत या 

 आजचा काळ बघता मुिीनंा कुठेही बाहेर पाठवायिा जीव धजावत नाही. मुिी, नाती, 

सुना, बलहणी, काकू, मामी, आई आलण आज्या सुिा, वय वषि शून्य ते शंभर, या भारत देशात 

असुरलक्षत आहेत. जणू काही एकटी आलण असुरलक्षत िी लदसायचा अवकाश, जंगिी 

पुरूषरूपी श्वापद, लतच्यावर हल्ला करायिा टपून बसिे आहेत. दरवषी एक लवलचत्र प्रकारचा 

बिात्कार देशािा हादरून सोडतो. अमेररका आलण यु.के. या दोन्ही देशांनी भारतात पयिटन 

करायिा टाळावे अशा अथािचा सावधतेचा इशारा लदिा आहे. हा सावधतेचा इशारा असिा 

तरीही भारतात होणारं कौतुक, भारताच्या संसृ्कतीचे आकषिण, कमी िचाित होणारी सहि 

इत्ादी कारणांमुळे बरेच पयिटक भारत देशात येतात. आपल्या देशात पयिटनातही वाईट 

अनुभव येतो. इतक्या वेळा बदनामी झािी तरीही पयिटन के्षत्री असुरलक्षत खियांवर हल्ला 

करायिा, त्ांना फसवायिा, त्ांचा लवनयभंग करायिा, त्ांच्यावर बिात्कार करायिा टपिेिे 

िोक असतात. सध्या देशात, लनभिया लदल्ली, उन्नावकी बेटी, लप्रयांका लदल्ली, पत्रकार कन्या 

मंुबई, इत्ादी अनेक घटनांनी देशाची मान िािी जात आहे. या देशात सभ्य पुरूष देिीि 

आहेत. मात्र देशाची मान िािी करणाऱ्या पुरूषांनी सविच पुरूष जमातीिा देिीि चांगल्या 

पुरूषांना देिीि संशयाच्या तराजूत उभे केिे आहे. िाज आलण अपमानाचे धनी केिे आहे. 

 मुिगी बाहेर गेिी अथवा कोणतीही िी घराबाहेर गेिी की कुटंुबातल्या घरातल्या अन्य 

माणसांचा जीव टांगणीिा िागतो. खिया सवि के्षत्रात आल्या, प्रगती करू िागल्या, लशकू 

िागल्या, नोकरी करू िागल्या, सहजतेने पुरूषांच्या नजरेस पडू िागल्या. पण त्ामुळेच 

सातच्या आत घरात हे समीकरण लबघडिं. पूवी खिया या घर अंगणात, पडद्याच्या आत 

वावरायच्या. आता काही ना काही कारणांमुळे घराबाहेर जावे िागते. ररकाम्या लवकृत अशा 

नराधमांची नजर या नोकरदार, कररयर करणाऱ्या मुिीवंर पडू िागिी आहे. या देशात बरीच 
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वषि झािी नोकरीच्या संधी कमी कमी होत गेल्यामुळे बेकार तरूणांची एक लपढीच्या लपढी, 

‘जुग जुग लजयो’ म्हणत इंटरनेटवरीि वेगळ्या साइट़सवर मोफत करमणूक करून घेत आहे. 

 पूवी साधारणतीः सविजण सवि जणांना थोड्याफार कारणाने ओळिायचे आलण 

समाजाची जरब असायची. आता िोकसंखे्यचा इतका लवस्फोट झािा, की गुने्हगार दुसऱ्या 

राज्यात जाऊन, दुसऱ्या गावात जाऊन, दुसऱ्या उपनगरात जाऊन, वस्ती बदिून, जेिमधून 

सुटिेिे देिीि, सरेआम ताठ मानेने वावरत राहतो. िीलवषयक गुन्ह्ातिे हे छुपे बॉम्प्स़ 

कुठेही कुठिीही मुिगी सापडिी की अत्ाचार करायची संधी शोधतात. समान सखे्यषु मैत्री 

या न्यायाने अशा गंुडांचं एकमेकांशी चांगिंच जमतं. ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’चा नारा, अशा 

समाजांतगित शतंू्रमुळे अपयशी होतो आहे. 

 यासाठी मुिीनंी काय करावे? स्वतीःची सुरलक्षतता कशी सांभाळावी यासाठी मुिीनंी 

स्वत:च प्रयत्न करायिा हवे. 

१  नोकरीचा भाग असिा तरीही लकंवा जबाबदारी असिी तरीही शक्यतो अंधार 

पडायच्या आत घरी यावे. मिा तुम्ही  पारंपररक अंधश्िाळू आई असं म्हणाि, पण बेटर 

सेफ दॅन सॅारी. 

२ सोबत सवि वेळी एक िहानशी लवजेरी, सेि घातिेिी ठेवावी. फोन नेहमी पूणिपणे चाजि 

केिेिा सोबत ठेवावा. 

३ फोनवर अती गप्पा मारू नये, बॅटरी संपवू नये. 

४ ररक्षांमधे्य अलधक िाजगी बोिू नये.  

६ आपल्या भावभावनांचे चेहऱ्यावरच्या हावभावांचे देिीि हे गंुड लनरीक्षण करत 

असतात. 
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७ ररक्षा वेगळ्या वाटेिा जात आहे असं वाटिं तर कुणातरी नातेवाईकांना फोन करून 

तस फोनवर कळवावं अथाित  सोबत पेपर से्प्र, लमरची पावडर ठेवावी असे सुचवण्ात 

येते. 

८ एकटं जाणे, देशातीि प्रवासव्यवथथा सुधारणे अलतशय गरजेचे आहे. 

९ िोकसंखे्यचा लवस्फोट थांबिा पालहजे. 

१० रस्त्यावर पथलदवे सोिर वािे िावावे. 

११ अनोळिी व्यक्ीच्या सांगण्ावर कुणावर अलतलवश्वास टाकू नये. 

१२ परक्या व्यक्ीकडून पाणी अथवा िाणे स्वीकारू नये. 

१३ स्वतीःची िासगी मालहती अलधक कुणािा सांगू नये. 

१४ फेसबुक, व्हॉट़सअॅप वरच्या मैलत्रणीपंासून, लमत्रांपासून सावध रहावे. 

१५ कपडे साधे आलण सवि अंग झाकिे जाईि असे वापरावे. 

१६ सामालजक पे्ररणा, पॉनि, पयािवरणातीि दोष आपण काढू शकत नाही त्ामुळे मुिीनंी, 

खियांनी स्वतीःिा सुरलक्षत  करणे आवश्यक आहे. 

१७ क्लासमधे्य, शाळा- कॉिेजमधे्य, लकराणा मािाच्या दुकानात, बाजारािा, परीक्षांना, 

पयिटनािा जाताना कुणीतरी  वयस्कर व्यक्ीिा सोबत न्यावे. 

१८ रात्री काही कामं लनघािी तर अशी कामं घरातीि पुरूषांनी करावी. 

१९ गाडी बंद पडल्यास रस्त्याच्या कडेिा िावून आपण अन्य वाहनाने, भाडोत्री वाहनाने, 

बसने घरापयंत पोहोचावे. 

२० कुणीतरी लिफ्ट लदल्यास ती स्वीकारू नये, अथवा लवचारपूविक स्वीकारावी. 
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२१ मी स्वतीःच देशात घडिेल्या अनेक प्रसंगांनी िूप घाबरिी आहे. बिात्कारांची साथ 

आिी आहे. त्ामुळे नक्की  काय सूचना द्याव्या हे समाजधुरीण अलधक चांगल्याप्रकारे 

सांगतीि. 

२२ मुिीनंो स्वतीःिा सांभाळा. घराबाहेर कामालनलमत्त जावेच िागते. पयािय नाही. 

२३ जा पण सुिरूप परत या. 

२४ पोलिसांनी एकदा हद्दीचा लनयम करावा, सवि देश, हद्द पोलिसांचीच तर असते. 

२५ लभकार, वासना भडकवणारे, िून लहंसाचाराने भरिेिे लसनेमे दािवणे बंद करा. 

 मुिीनंो सुिरूप परत या. 

**** 
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२७  To kill a Mocking Bird  वनरागस वनभणया 

 

 मॉलकंग बडिशी बािपणी सगळे जण िेळतात, त्ांना हाका मारत लचडवत मागे 

गेल्यावर ते पक्षी लचडतात. जे पक्ष्ांशी िेळिेिे असतात, ते लनरागसता जपतात. मॉलकंग बडि 

हे लनरागसतेचे स्वरूप असते. टू लकि अ मॉलकंगबडि , ही हापिर िी यांची कादंबरी आहे. िहान 

मुिं, बािपण, बाईपण, बािकजीवन, त्ांची लनरागसता, वणिभेद, कोटि कचेरीची लदरंगाई याचे 

वणिन या कादंबरीत आहे. १९६० सािी प्रकालशत झािेिी कादंबरी जगभरातीि मोठमोठे 

रेकॅाडि तोडून गेिी. टीकाकारांकडून लतची सराहना केिी गेिी. 

फुििे रे क्षण माझे फुििे रे शकुनाच्या मेंदीने मन माझे सजिे रे 

अशा वयात जे झािे त्ाची ही कथा आहे. आजही आपल्या देशात तसे घडते आहे. 

 बािपणीच्या वयात सवंगड्यांसह आपण, म्हणजे बािचमू, आमराईत जातो. जंगिात, 

लनसगितत्वाच्या मुळाशी जातो. मामाच्या गावी जातो. लतथे तो अमुक तमुक पक्षी, मॅालकंग बडि 

असतो. आपण गमतीत, झाडातल्या त्ा काळ्या पक्ष्ाची नकि करतो. त्ा पक्ष्ाच्या 

ििकारीचा आवाज आपण काढिा की तो पक्षी अलधक जोरात ओरडतो. आपल्या 

लचडवण्ाने लचडून, आपल्या पाठोपाठ वारंवार थकून जाईपयंत आवाज करणाऱ्या त्ा 

पक्षािाच मॉलकंग बडि अस म्हटिे जाते. लनरागस मुिांना ही नक्कि, हे शीळ घािणे िूप 

आवडते. Mocking bird लनरागसतेचे रूप आहे. बािकांची लनरागस करमणूक करतो. 

Shoot all the bluejays, you want if you can hit’em, but remember, its sin to 

kill a mocking bird. 

 म्हणजे आकाशासारिा दुलमिळ, बू्ल्य जाय हा एक संुदर दुलमिळ पक्षी आहे. अपघाताने, 

दुदैवाने जरी तुम्ही त्ािा मारिे तरी तुम्हािा त्ा बाबत कदालचत क्षमा केिी जाईि. मात्र 
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आवाजाची नक्कि करणाऱ्या या Mocking birds ना किाकार नकिाकार पक्ष्ािा मारणं 

पाप असतं. कादंबरीत, येथे हा नकल्या पक्षी हा बािकांच्या लनरागसतेचं रूप मानिं जातं. िरं 

तर कुठल्याच पक्ष्ािा मारू नये, पण त्ातल्या त्ात सजीवािा पण दुिावू नये. त्ातल्या 

त्ात अलधकपणे मॉलकंग बडििा मुिांची लनरागसता जपणाऱ्या लनसगि पक्ष्ांना मारून पाप 

वाढते. 

 आज देशाच्या भूमीत, बिात्काराचे पीक आिे आहे. बिात्काराचे जंतू पसरत आहेत. 

त्ावरून मिा ही म्हण आठविी. 

 समाजातीि लनरागसता अबालधत रालहिी पालहजे. लनरागस लनभियावर अत्ाचार 

करणाऱ्या बिात्काऱ्यांना तारीि पे तारीि अशी जी मुभा लमळतेय, ती ितरनाक आहे. अलधक 

मुदतवाढ न लमळता, बिात्काऱ्यांना लशक्षा व्हावी. इतरांना जरब बसेि अशी कडक लशक्षा 

व्हायिा हवी. लनरागस लनभियािा िवकर न्याय लमळावा. 

Never kill a mocking bird. 

**** 
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२८ चंद्रमे जे अलांछन 

 

  पसायदान या ज्ञानेश्वर माउिीनंी लिलहिेल्या प्राथिना, नमनातीि, चंद्रमे जे अिांछन या 

पदाबद्दि मी बोिणार आहे. चंद्रमे जे अिांछन, पसायदान मधल्या तीन शब्ांचा अथि असा 

आहे की डाग नसिेिा चंद्र! िांछन नसिेल्या चंद्रमेबद्दि, संतांबद्दि हे लवशेषण म्हटिेआहे. 

िहानपणापासूनच चंद्रावर डाग असतात, ही गोष्ट आपण ऐकतो. फार वषांपूवी चंद्रावरचा 

ससा आहे अशी कल्पना असे. पुढे ते चंद्रावरचे िडे्ड याबद्दि बोििे जायचे. दुगुिण िपवताना 

एकच वाक्य बोििे जाते. चंद्रावर पण डाग असतात आपण तर माणसे आहोत. दुगुिण 

नसिेल्या माणसात तर सद़गुण देिीि नसतात. तर लहंदीतून सांगू का? 

  तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। असे लप्रयकर पे्रयसीिा सांगतो. तुिा मी 

चंद्र म्हणू शकत नाही कारण चंद्रावरती डाग असतात म्हणजे चंद्रावरचा डाग त्ािा सुिा 

िटकत असतो. 

 चांद्रयान चंद्रावर, याच चंद्राच्या अगदी जवळ जाऊन संपकि  तुटिा तेव्हापासून मीम़्स 

लफरतात. संपकि  तुटिा की मन त्रस्त होते. पलहिं पे्रम चंद्र यानासारिं असतं, चंद्राच्या जवळ 

पोहोचिो असं म्हणत यश साजरं करायच्या तयारीत असताना संपकि  तुटतो. ज्ञानेश्वर 

महाराजांनी संतांना चंद्राची उपमा लदिी आहे. चंद्रमा मनसो जयते म्हणजे मनावर चंद्राचा 

पररणाम होतो. चंद्र शीतिता देतो. गुरूत्वाकषिणाने समुद्रात पाण्ाच्या िाटा, भरती, ओहोटी 

लनमािण करतो. तसेच संत देिीि करतात. संतांना गुरू केिे की संत भक्ांच्या मनातीि भाव 

सागराच्या आत िाटा, भखक्भावना लनमािण करतात. चंद्र आकषिक असतो. सवि ग्रहनक्षत्रांत 

सवाित संुदर असतो. मनावर राज्य करतो असे चंद्राचे वणिन आहे. संत संगतीने असेच बदि 

मानवात होतात. किाकारांमधे्य चंद्र फार िोकलप्रय असून सवािलधक गाणी चंद्रावर लिहिेिी 

आहेत. चंद्र किाकारांचा िाडका आहे. उदारणाथि बािक म्हणतात- 
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चांदोबा चांदोबा भागिास का? तर बािकांची आई म्हणते , “लनंबोणीच्या झाडामागे चंद्र 

झोपिा ग बाई.” 

 पे्रमीयुगुिांचा पण चंद्र िाडका आहे. ते म्हणतात, “चांद को क्या मािूम चाहता है उसे 

कोई चकोर” अशा वणिनांमधे्य चंद्र असतो. चंद्रािा डागासह आपण स्वीकारिे आहे. मात्र 

संतांमधे्य हे सवि चंद्राचे गुण सामाविे आहेत. लशवाय सोने पे सुहागा, सोन्यािा सुगंध असे 

म्हणावे तसे संतांवर डाग नाहीत. संत सच्छीि आहेत. डाग नसिेिे चंद्रमा आहेत. 

माउिीनंी संतसज्जनांना बेदाग चंद्रमा असे म्हटिे आहे. 

 आपण साधू संत येती घरा तोची लदवाळी दसरा, असे म्हणतो. म्हणतो ना, की म्हणतो, 

“ साधू संत येती घरा दारे खिडक्या बंद करा” 

 नाही तो लवनोद आहे. प्रत्क्षात माउिीनंी संत सज्जनांचे वणिन केिे आहे. ज्यांच्या 

लनमिळतेबद्दि शंका नाही. पसायदान ज्यािा जसे भाविे, तसे त्ाने ते जाणून घेतिे. माझ्या 

अल्पमतीने अशा ररतीने मी, चंद्रमे जे अिांछन याचे लववेचन केिे आहे. माउिीनंा 

समाजाकडून िूप त्रास झािा त्ामुळे अिांछनत्व,संतत्व माऊिी जाणतात. समाजाने लदिेल्या 

जिमा संपतच नाहीत. अशावेळी आपण संतांना शरण जावे. तोषोनी मज द्यावे, पसायदान. 

**** 
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२९ चालते व्हा, (एक बूूँद चाूँद) 

 चंद्र चांदणं हे िूप मनािा आनंद देते. चंद्र बघण्ासाठी घराबाहेर पडायिा हवं, 

चािायिा हवं. चंद्र आनंद देणारा असतो पण घरात बसून तर चंद्र चांदणं लदसणार नाही ना. 

घराबाहेर पडिात तरच चंद्र बघायिा लमळेि. सवि प्रकारच्या आजारांवर चंद्रस्नान करा असा 

उपाय सांलगतिा जातो. मी तर म्हणते चंद्रस्नान हा उपाय नाही तर रोज एक बँूद चाँद, एक थेंब 

चंद्र रस(चांदणं) नजरेने लटपून घ्या आलण आनंदी राहा. 

 तर हा चंद्र बघायिा घराबाहेर तर पडायिा व थोड्या अंतरावर जाऊन लजथून चंद्र 

लदसतो त्ा लठकाणी जाऊन उभं रहायिा हवं. चािते व्हा, हा उपदेश ऐकिा की मिा राग 

येतो. लवश्ांती बरी वाटते. मिा आमचे हे घरकैदी म्हणतात. घरात कैदी कसे असतात ते मी 

आज सांगते. नाही, गुन्ह्ाचा आलण या घरात कैदी होण्ाचा काहीही संबंध नाही. लनसगािच्या 

सालन्नध्यात बरे वाटते. पण बऱ्याच खियांना काही कारणाने घराबाहेर पडायचा कंटाळा येतो. 

काही लदवस घराबाहेर न पडल्यावर त्ांना घरात कैदी होऊन, आपल्या घरात राहण्ाची एक 

प्रकारची सवय िागिेिी असते. बायकांना भरपूर घरकामात बुडावे िागते आलण त्ांना कर 

कर करा, मर मर मरा, अशा कामातून उसंत लमळत नाही. त्ा घरकामातून, थोडी उसंत 

लमळािी तर त्ा शेजारणीशी पाच लमलनट बोिते, अलजबात वेळ नाही बघा; आज असं झािं, 

असं करून तासनतास गप्पा मारतात. आता तर काय काळ घािवायिा, दारी गप्पा मारायिा 

फोन असतो. वेळ घािवायिा टीव्ही असतो. तो २४/७ चािू राहतो. मालिकांचं तर समाजािा 

व्यसन िागिं आहे. मलिकांचे (न्ांचे)पण व्यसन आहेच. िोक ऑन िाईन कपडे िरेदी 

करू िागिे आहेत. घरातीि Comfort level च्या बाहेर जाणं, वाहतूक कोडंीत अडकणं 

हल्ली बरेच जण टाळतात. लवकें डिा सुिा आपल्या आपल्या रलहवासी संकुिांमधे्य लजम 

स्वीलमंग पूि, अन्यथा घरात अथवा मुिे इ. असल्यास, जवळ असिेल्या बागेत वेळ काढिा 

जातो. 
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 कधी कधी तर दरवाजाबाहेर जाणे सुिा टाळण्ासाठी खस्वगी, फूड पांडा अशा 

प्रकारच्या अॅप्सवरून जेवण मागविे जाते. लबग बासे्कट अशा संकेतथथळावरून भाजी, 

लकराणा मागविे जाते. लकराणा माि घरपोच आणिा जातो. एिाद्या बलनयािा फोनवर 

कळलवल्यास बे्रड, अंडी, जंकफूड, श्ीिंड, घरातल्या संपिेल्या धान्यासह अन्य पदाथिदेिीि 

आणून देतो. इनं्स्टटचा जमाना असल्यामुळे इनं्स्टट फूडची पालकटे, वेफसि, फरसाणच्या 

बरण्ा घरात असतातच. टीव्ही बघायचा, हे लकती मोठं काम हल्लीच्या बायकांना िागिं आहे. 

मोबाइिवरचे वेगवेगळे अॅप्स व्हॉट़स अॅप वगैरे असतात. गप्पा टप्पा, लचत्र बघून, ‘िोका सांगे 

ब्रह्मज्ञान स्वतीः कोरडे पाषाण’ अशा अथािचे वेगळे वेगळे मेसेजेस वाचून गॉलसप करण्ात वेळ 

सहज जातो. घराबाहेर पडिं नाही तरीही चाितं. काय कसं काय? या गप्पा मारता मारता 

लदवस, रात्र मजेत जातात. सकाळच्या गुड मॉलनंग नंतर वेगळ्या गु्रप वरचे मेसेजेस वाचून मधे्य 

िाणे लपणे आलण देहाचे कायिक्रम उरकिे जातात, संध्याकाळ होते. मग थेट गुड नाईटचा 

मेसेज टाकून झोपायची तयारी होते. माणसं हल्ली घरकैदी झािी आहेत. बे्रकमुळे लनदान 

माणसं देह धमािसाठी तरी टीव्हीसमोरून बाजूिा होतात अन्यथा िोकांनी ते सुिा टाळिं 

असतं. टीव्ही भक्ांना, टीव्ही बघत बघत, लचप्स, सामोसे, वेफसि यांची मेजवानी असते. 

स्वयंपाकािा वेळ नसल्यामुळे बाहेरून अन्न पदाथांची ऑडिर लदिी जाते. घरात लदवस सुरू 

होतो घरातच संपतो पूवीसारिे अंगण नाही. सूयािची उपासना करायिा टॉवरमधून सूयिच 

लदसत नाही. कंुडीतीि झाडं एक दोन असतात तीदेिीि प्रदूषणामुळे जगतच नाहीत. त्ामुळे 

माणसं घरातल्या घरातच वावरतात. घराच्या कम्प्फटि झोनमधून बाहेर पडणं टाळा. लपढी घर 

कैदी झािी आहे. पूवी ती माणसं, ज्यांच्यावर आजारपणामुळे अन्य कारणामुळे घरात 

बसण्ाची सक्ी, जर माणसांवर नाईिाजानेच आिी, तर ती  घरात राहायची. घरात 

करण्ासारख्या बऱ्याच करमणुकीच्या आलण बुददीच्या गोष्टी पण आहेत. फाविा वेळ हा 

चांगल्या गोष्टीत सुिा घािवू शकतो. पते्त आहेत, वाचन, बुखिबळ िेळणं, सॅ्क्रम्बि चा गेम 

िेळणं, मुिांचा अभ्यास, कीचन वकि , लचत्र काढणं, रंगवणं, भरतकाम, लवणकाम, शाडूच्या 
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मातीच्या छो्ा छो्ा मूती अथवा के्ल, लमकॅनो, िहान िहान वसू्त बनवणं, घरावरीि 

घरकाम करणं या त्ा असतात. मात्र घराबाहेर जाऊन भाजी िरेदी सामान िरेदी एक चक्कर 

मारण्ासाठी, बाजारात काय काय नवीन आहे ते बघणे या गोष्टीसुिा कधी कधी करायिा 

हव्यात. िूप पूवीच्या काळी सुिा सासुरवालशणीिा घराबाहेर पडायिा लमळत नसे त्ामुळे 

सणवार व्रत, हळदीकंुकू, लभशी, देव दशिन या लनलमत्ताने बायकांना घराबाहेर पडण्ाची संधी 

लमळत असे. आता तर काळ इतका बदििा आहे की एकलवसाव्या शतकात लफरायिा जाणे, 

पाटी सोपे आहे. 

 घरात रमा, पण घर कैदी बनू नका. मैलत्रणीचंा हवासा नकोसा, गु्रप बनवा. एकलवसाव्या 

शतकात काही घर कैदी बनू नका. घराबाहेर पडा, चािा, अॅखक्टव्ह राहा. एका जागी बसून 

माणसं जाड होतात. नवे, देहाचे वर आजार िागतात. त्ांची मनोवृत्ती सुिा बदिते. चिती 

का नाम गाडी हे िक्षात ठेवा. घर कैदी बनू नका. पावसाळ्यात सुिा आपल्यािा घरात 

राहण्ाची, अडकण्ाची, सक्ीची घरकैद लमळािी, की House arest िा कंटाळतो. मग हे 

घरात बसणे तुम्ही स्वतीःवर का िादता? 

 ‘चािते व्हा’ असं कोणी सांलगतिं तर राग मानू नका चािते व्हा, चाित राहा चाित 

राहा. रोज एक बँूद चाँद घ्या. 

**** 

३० चैत्रचाहूि शुभांगी पासेबंद 

 “सून मुिांपासून दूर राहण्ाने मिा नैराश्य येते.” मी. 

 “अगंबाई, मुिगा-सून जवळ आहेत म्हणून आम्हािा नैराश्य येते.” आशा. 

 “सुनेशी पटवून घेणे सोपे नसते.” लनशा. 
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 “अंतरावर राहूनही भांडणे गैरसमज होतात.” आशा. 

 “मुिािा गरम काहीतरी िायिा करून द्यावेसे वाटते, पण त्ांना हल्ली आवडत नाही. 

लशवाय माझ्याकडून सांडिवंड होते. मुिांना सवि स्वच्छ हवे. ओटा धुवावा िागतो.” मी. 

 “अगंबाई, आम्हािाच करायिा आवडत नाही.” असा कट्टयावर संवाद झािा. मी त्ावर 

कथा लिलहिी, ििनािा पाठविी. 

 माया, अपत्, यांच्याबाबत चैत्राचे उन म्हणजे फक् झळा नसते, झाडांना फुिे देणारी 

व फळांना गोडवा देणारी आभाळमाया असते. 

 फळराजा आंबा, चैत्रात वाजतगाजत घमघमत येतो. िाि गुिमोहोर, लपवळा बहावा 

बहरतो. चैत्राचा वारा कॉिेजकुमारांना, उपवर तरूणीनंा जत्रांमधे्य भेटवतो. जत्रांची गंमत तर 

लनराळीच! शब्ांचा िेळ, दुकानांचा पसारा असतो. 

 जांभळे करवंदांचे लदवस, व्याख्यानमािा, आजोळी जाणे, पयिटन! िग्नसंसार जोडणारे 

सोहळे, सारे कोडकौतुकही, मे मलहन्यात उन्हाळ्यातच होते. दुष्काळ झळांतून चैत्रपािवीचा 

प्रवास होतो. 

 मुिी जगायिा बाहेर पडल्या 

 त्ा परतून नाही आल्या 

 दूर वेगवेगळे घरटे बांधून 

 परदेशी अदेशी झाल्या।। 

 

लवकासिेिे झािे भकास 
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कोवळे अंकुर बनिे लवकास 

काळ बदििा सावल्या किल्या 

चुिी आता वेगळ्याच झाल्या।। 

 

 आई, माया, वृदद संसृ्कती मात्र पूवी होती, तशीच आहे. ती तशीच आहे, पूवी होती तशी 

ती उरिी आहे यात आनंद मानायचा की िंतायचे? 

 माहेरीचा पररसरच लहरवाकंच! मोटारीने जातायेता देिीि त्ा लहरव्या रानवाटा 

सुिावतात. लचंचेच्या पारावर बसणारे, गजािी करणारे ररकामे िोक अजूनही आहेत. रात्रीस 

िेळ चािे सारिा मोठा वाडा, पार, भणंग िोक आहेत. या गावािा प्रगती नाही? 

मालझया दारात लचमण्ा आल्या 

अबोि काहीसे बोिून गेल्या 

कळिे सारे लन कळिेही नाही 

अबोध मनाची हासिी जुई 

घरी पोपडे अऩ लभंतीच उरल्या 

उडून गेिी ती पािर गाणी 

झािी घरे अशी केलविवाणी 

लचमण्ा परदेशी नागररक झाल्या।। 

मुिे, मुिी, भाचरे सारेच दूर राहू िागिे. 



222 

 

वृदद मात्र अजुनहीAlbum मधे्य 

जुने आठवून बघून उसासे सोडत आहे 

झाडावरचा कोलकळ चैत्रचाहूि सांगते, 

आज मुिाचा, िेकाचा फोनतरी येईि रे. 
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३१ उषं्ट माषं्ट खरकटं  

 

 उषं्ट माषं्ट िरकटं िायिा देऊ नको, पाप िागते असं माझ्या पररचयातीि एक व्यक्ी 

कायम सांगायची. उषं्ट का िाऊ नये? 

 गरज असून देिीि काही कारणांनी वारंवार हात धुतिे जात नाहीत. केवळ एका 

व्यक्ीचं उषं्ट दुसऱ्याने िाऊ नये याचे शािीय कारण असे आहे की एका व्यक्ीच्या हातात 

जे काही जंतू आहेत, ते दुसऱ्या व्यक्ीच्या शरीरात लशरून, त्ा व्यक्ीिा हालनकारक ठरून, 

पोटाच्या लवकारांचे वहन करू शकतात. जंत, कृमी पसरवू शकतात. 

  परदेशातिे िोक का्ा चमच्यांनी िातात. सुरीने तुकडे करतात आलण ते तुकडे 

स्वतंत्र पे्लटमधे्य घेऊन िातात. त्ामुळे लतथे एकच लडश शेअर केिी (जर ती केिी तर अथाित 

ते क्वलचतच होते) तरीही ते िाणे फारसे हालनकारक नसते. 

 आपल्या देशात आपण हाताने, घास बोटांत पकडून जेवतो. आलण तोच जेवणाचा घास 

त्ा हाताने घेऊन तो आपल्या तोडंापयंत जात असतो. त्ामुळे अनेक जंतू एकमेकांच्या उष्ट्ा 

िाण्ातून जाऊ शकतात. 

 संतोषीमातेच्या कथेत देिीि एक दुष्ट िी नावडत्ा मुिािा सगळ्यांच्या ताटातून 

उरिेिे, पातेल्यात जमिेिे िरकटे एकत्र करून त्ाचा मोठा िाडू करून जेवायिा वाढत 

असते. एकमेकांचं उषं्ट िाल्ल्यामुळे जंतू पसरतात. मात्र पुस्तकांमधून उषं्ट िाल्ल्यामुळे पे्रम 

वाढतं असं सांलगतल्यामुळे बऱ्याचदा घरच्या पत्नीिा, घरच्या पुरूषाने टाकिेल्या जेवणातीि 

अन्न िावं िागतं. अंधश्ददा आहे, त्ामुळे पती पत्नीचे पे्रम वाढते असा गैरसमज पसरविा 

गेिा असावा. ज्यामुळे ती िी उरिेल्या अन्नािा गोड मानून िाईि. हाऊ टू बी हॅप्पी ऑर 

हाऊ टू ऐम अशा काही पुस्तकांमधे्य सुिा दुसऱ्याचं उषं्ट िाऊ नये, ताटात, Plateमधीि 
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उरिेिा शेवटचा घास िाऊ नये, अशा सूचना लदिेल्या असतात. काही घरी तर जेवताना 

काही अन्न ताटात पाठीमागे सोडणं हा गे्रट पणा मानतात. 

 एका लवलशष्ट समाजात जेवण झाल्यावर ताटात पाणी टाकून ते पाणी देिीि लवसळून 

यायची पित आहे. ह्ा पददतीमुळे त्ा समाजािा नाव ठेवत असिे तरीही, ते एक प्रकारे 

अन्नाचा आदर करणं आलण अन्न वाया जाऊ न देणंच आहे. पाणी सुिा लकती महाग असते. 

दुष्काळ आपण हल्ली पाहतो आहोत. भांडी घासण्ापूवी जर पाणी टाकून लवसळिेल्या 

Plates असेि तर भांडी घासायिा पण कमी पाणी िागते. 

 “जे काही माझ्या ताटात तुिा शेअर करायचं असेि ते मी िायिा सुरूवात करण्ाच्या 

आधीच कर. मी िात असताना मिा शेअर करायिा आवडत नाही.” असं क्ष व्यक्ी, य 

व्यक्ीिा म्हणािी. य व्यक्ीिा बोिताना ठणकावून सांगताना मनात शंका आिी आलण 

माझ्या मनात लवचार आिा, असं ही िी का म्हणते आहे? त्ामुळे मी लतचे लनरीक्षण करत 

होते. शेवटी क्ष नावाच्या त्ा व्यक्ीने भरपूर अन्न वाया घािविं, मात्र त्ा य मैलत्रणीिा मात्र 

लतने ते िाऊ लदिं नाही. 

 हाताने लमठाई वाढणं मिा देिीि अलजबात आवडत नाही लकंवा एिादी व्यक्ी जेव्हा 

हाताने तुकडा तोडून सँडलवचचा तुकडा वडापावचा तुकडा देते ते देिीि मिा अलजबात 

आवडत नाही. सुरीने, चमच्याने भाग करून ते द्यायिा हरकत नाही. आलण उषं्ट िाणं, ही 

काही व्यक्ीची आवड नसते, पररखथथती आलण मजबूरी असते. मात्र मिा वाटतं की जेवणात 

िाणे वाया, ताटातच टाकू नये, की ज्यामुळे उषं्ट िायची वेळ इतर कुणावर येईि. अन्नधान्य 

िूप महाग असतं. शेतकरी मोठ्या कष्टाने लपकवतो आलण ते वाया जाऊ नये, असं मिा वाटतं. 

आवश्यक तेवढंच जेवण वाढून घ्यावं आलण उधळमाधळ करू नये. 
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 मिा स्वतीःिा उधळमाधळ आलण उषं्ट िाणं हे दोन्ही शब् एकमेकांशी संबंलधतच 

वाटतात. बऱ्याच वेळा भूक िागिेिी असताना िूप भूक िागिी, म्हणून आपण भरपूर Order 

देऊन वाढून घेतो. प्रत्क्षात मात्र थोडसं जेवल्यानंतर पुढचं जेवण जात नाही. 

 यावर उपाय म्हणजे थोडं थोडंच ताटात वाढून घ्या. अन्न िाऊन माजावे, टाकून माजू 

नये. गृहिक्ष्मीने अन्न बचत करायच्या दृष्टीने ताटात टाकिेिं अन्न िाण्ात काहीही चूक नाही. 

तो स्वयंपाक गृलहणीने कष्टाने बनवेिा असतो. मात्र त्ात एक सुधारणा करावीशी वाटते. 

जेवताना, िाताना, आवश्यक तेवढंच ताटात घ्या. कमी पडिे तर परत वाढून घेता येते.  

 हवं त्ापेक्षा थोडं कमीच ताटात वाढून घेतिं तर म्हणजे मागे अन्न उरायािा नको. उषं्ट, 

इतर कुणािा नाहक िायिा नको. 

*** 
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३२ दारू आवण दुरु 

 दारूची नशा मानवािा असते. हे मद्य, नशा तो सुगंध कायम दरवळत राहतो. 

दूरदशिनची, दुरूची नशा देिीि काहीशी तशीच आहे. 

 िाऊच्या पुड्याचा आनंद, कोल्ड लडर ंक, समोसा, इतर सवि आनंद लसनेमा बघण्ाचा 

आनंद आवडतो. मेंदूिा पटेि न पटेि, पण Idiot box वेड िावतो. TV व्यसन हे मनाशी 

मनाची ओढ असते म्हणून िोक रमत असतात. ते कायिक्रम तेच तेच बंडि, पुन्हा पुन्हा होणारे 

जुने आलण संग्रलहत असिे तरीही आपण ते बघतो. एन्जॉय करत आठवतो आलण िुश होतो. 

मेंदूिा लफिगुड वाटते. सत्ापासून दूर पळता येतं आलण आपिा स्वाथि साधून मेंदूने लवचार 

करणं कधीच बंद केिं आहे. म्हणून तर आपल्यािा इलडयट बॉक्स वरच्या मालिका 

आवडतात. मनाचा आवाज बंद झािाय. किह नसावा मनामधे्य, दै्वत असावे तनामधे्य! हे मान्य 

आहे. पण आपण पे्रक्षक केवळ दुीःि दाबून फसव्या मनािा होणाऱ्या मिमपट्टीच्या नशेच्या 

आहारी गेिो आहोत. पुरूषांचे दारूचे आलण खियांचे दुरूचे-दूर दशिनचे व्यसन वाढतेय. 

 माहेरी मोहोरी, सासरी घरीदारी दूरदशिनचा लवषय आलण दूरदशिनची चचाि असते. हे 

व्यसनच साथीचा आजार होत आहे. शेजारी फुिपािरं फुिांपेक्षा ओमेट सायकॉिॉजीिा 

अग्रकम लदिा जातो. बोथट भावनांनी आपण दुरूिा लचकटिो आहोत. रोजच्या रूटीनमधे्य 

बदि कुठून येणार? पयिटन, कथा, नवता कुठून असणार? मग सत् लवसरण्ासाठी दूरदशिन 

िावा. Netflix बघा. लवचार करायचा त्रास नको. पुरूषांना कसं दारूने बरं वाटतं, तसं 

बायकांना या दुरूने- TV ने बरं वाटतं. 

 प्रत्क्ष सहवासात सासू सून नको, नातेवाईक नको, एकत्र कुटंुब नको; पण सासू सून 

मालिका हव्यात. घरी मुिाचं िग्न हा मोठा प्रश्न असतो. तुम्हािा मुिगी हवी की स्वयंपाकीण 

हवी असे उत्तर, मिा मुिगी बघायिा गेल्यावर स्वयंपाक येतो का? असे लवचारल्यावर त्ा 
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मुिीनंी मिा लदिे आहे. तेव्हापासून मिा आक्रमकतेची भीती वाटते. मिा वाटते घरघर ची 

कहाणी ही अशीच भीतीची असावी/ म्हणून आपण भ्रामक कल्पनांमधे्य रमतो. 

love is investment 

Every priority is money असे सांगणाऱ्या ररअॅलिटी शोमधे्य सुिा पिायनवाद असतो. 

पूजा, वासू्त, लक्रकेट, स्पोट़िस सायि नॅशनि चॅनि लकती िोक बघतात? चटक आकषिक 

मालिका, लसने लसनेरी नटन्ा, फॅशन शो यांना बहुसंख्य िोक प्राधान्य देतात. पे्रक्षकहो सत् 

पेिायिा आपण सक्षम नाही. डोक्यािा त्रास नको आहे, करमणूक हवीय. 

 आपल्यािा मदतीची गरज हाताची गरज असेि तर यंत्र वापरा, ते मान्य आहे. पण असे 

उगीच का आपण कुठल्या तरी यंत्रांचा आधार घ्यावा? दुरुच्या नशेची गरज आहे का? 

 सच का सामना यातिे सच भयानक आहे. पण त्ानेही स्वतीःचे दुगुिण िपवणारे िोक 

मी कमी लवकृत आहे, असे समजून आनंद मानतात. त्ा प्रश्नांची लकक एन्जॉय करणारे आहेत. 

क्राईम पेटर ोि शोज क्राइम लशकवणारे पण आहेत का? भावभावना, मु्यलझक, प्रश्न, प्रसंग, 

लकसे्स, कलवता, या कथा बनवण्ासाठी वापरल्या जात असतात. त्ामुळे त्ातून कुठिाही 

संदेश लमळत नाही. तर टीआरपी वाढतो. ररअॅलिटी शो ची नशा लब्रटनमधून आिी. आपिा 

लबग बॉस, इंलडयन आयडॉि, कौन बनेगा करोडपती, हे शो परदेशातूनच आिे. अचानकपणे 

प्रलसिी आलण पैसा लमळावा या इचे्छिा आलण त्ािा आधार देणाऱ्या मानलसकतेिा आपल्या 

देशातल्या या शोज ने ितपाणी लमळते. या फाितू मालिका परदेशात पण  िोकलप्रय होतात. 

या ररअॅलिटी शो िा काल्पलनक लतसऱ्यांचा पुरावा नसतो. अमनाचा िामोश आवाज, नजरेची 

लनीःशब् भाषा, शब्ांचे फुगे, ररकामे टेबि, चोरीिा गेिेिा चंद्र, लभजिेिे पुस्तक, 

रानफुिांमधे्य वावरणारा राजपुत्र, पांढऱ्या घोड्यावरून येणारा राजा, यात या सगळ्या कल्पना, 

नलशबावर अविंबून राहणं म्हणजे पराविंलबत्व दैवाधीनता सांगतात. 

 या दुरुमुळे, दूरदशिनमुळे मूििपणा वाढतो आहे. 
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 दारुचे, दुरुचे व्यसन सोडा. 

 दारू आलण दुरु दोन्हीच्याही नशेमुळे समाज अलधकालधक लनखिय बनतो आहे. या 

नशेपासून सवांना वाचलवण्ासाठी मालिका बनवणारे मदत करणार नाहीत. 

 दारु आलण दुरुच्या व्यसन मुक्ी साठी पे्रक्षकांनीच प्रयत्न करायिा हवा. 

**** 
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३३ वदिाळी आली 

 

  घर आवरण्ाच्या त्रासामुळे कामािा िागावे.  

१ मोजकेच कपडे रोज धुवावेत, म्हणजे सुकवायचा पसारा होणार नाही. ओिे कपडे 

ताबडतोब दोरीवर सुकत घािावे व इिीिा द्यावे. 

२ घेतिेिी वसू्त पुन्हा लतच्या लतच्या, त्ाच जागी ठेवावी. 

३ कचऱ्याचे न िागणारे कागद ,प्लाखस्टक लपशव्या, रॅपसि, िोकी, घरात अथवा क्रीजवर अथवा 

कोपऱ्यात भरून ठेवू नये. कांद्याची सािं, बोळे फेकून द्यावेत. 

४ ओल्या काळ्या फडक्याने फलनिचर पुसू नये माती लचकटून बसते. 

५ िरकटे अन्न खिडकीतून िािी फेकू नये. कावळ्यािा द्यायचा घास पेपर पे्लटमधे्य ठेवावा. 

६ स्वच्छता ही प्रते्काची जबाबदारी असते. 

७ झाडांना पाणी ओघळून वाहू िागेि इतके टाकू नये. कपडे धुण्ासाठी वापरिेिे पाणी 

संडासात अथवा लसंक मधे्य टाका. 

८ चहा लपऊन होताच नळािािी कपबशी धुवावी. ती पटकन स्वच्छ होते व डाग पडत नाहीत. 

९ वतिमानपत्र घडी करुन ठेवल्यास िूप आवरिे जाते. 

१० बाहेर जाताना कापडी लपशवी न्यावी म्हणजे पुन्हा पुन्हा कागदी लपशव्या लकंवा 

प्लाखस्टकच्या लपशव्यांचा पसारा होत नाही. 

११ आवश्यक तेवढीच िरेदी करावी म्हणजे घर आवरणे सोपे्प जाते. 

१२ तेि, कांदे बटाटे लशंकाळ्यात ठेवावे. 
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१३ जेवणाच्या टेबिावर छो्ा रॅकमधे्य िोणची, मीठ, सािर, चमचे ठेवावे. म्हणजे 

गृलहणीिाच जेवताना वारंवार उठावे िागत नाही. 

१४ पारदशिक प्लाखस्टकच्या बरणीत िाडू भरावे. दुसऱ्या बरणीत शेंगदाणे, मुरमुरे, लचवडा 

ठेवावा. 

१५ या बाटल्या जेवणाच्या टेबिावर ठेवाव्या म्हणजे हवे ते मागता येते, िाता येते. 

१६ प्रते्क जण आपल्या हाताने िाऊ शकते. 

१७ फळे टोपिीत ठेवावी. 

१८ मलहन्यातून एकदा रद्दीवाल्यािा रद्दी देऊन घर स्वच्छ करावे. 

१९ न िागणाऱ्या वसू्त व कपडे दान करावे. लदवाळी आिी आहे. जाळी, जळमटं काढून 

टाकावी. 

 सणाची तयारी आलण स्वच्छतेत हातभार िावावा. 

**** 
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३४ िेळापत्रक आखणी 

 

 सविच व्यक्ीनंा लदवसाचे चोवीस तास देवाने लदिे आहेत. वेळ पुरत नाही लकंवा वेळ 

घािवावा कसा हे कळत नाही, वेळ जात/संपत नाही, स्वतीःसाठी वेळ लमळत नाही, अशा चार 

तक्रारी या चोवीस तासांबद्दि असतात. वेळापत्रक करून घेतिं आलण योग्य लनयोजन केिं 

आलण त्ा आिणीनुसार वेळ घािविा, तर दगदग होत नाही अथवा वेळेचा अपव्यय, वेळेची 

गैरसोय होत नाही. 

 वेळापत्रक आदशि करताना सकाळी सात ते रात्री अकरा पयंतच्या वेळेची योग्य 

आिणी करतात. ठरावीक वेळी ठरावीक काम करणे, वर ठरावीक वेळेत करावे. झोपणे, 

उठणे असे वेळेत करण्ासाठी आपण मोबाईिवर स्वत:िा आठवण म्हणून गजर िावू 

शकतो. काही लदवसांनी आपल्या शरीरािा ती वेळ पाळायची सवय िागते. वेळेत जाग येते, 

आलण झोप येते. वेळापत्रकािा जाचक समजू नये. लनसगािचे सुिा तािबि वेळापत्रक असते. 

लदवस सवांसाठी चोवीस तासांचाच असतो. सूयि ठरावीक वेळेत सकाळी उगवतो. संध्याकाळी 

मावळतो. एकदा शरीर लशकिे की सवय होते. सवि ऋतु तीन तीन मलहन्यांनी बदितात. 

जीवनाची उत्पत्ती लवकास व ऱ्हास हेसुिा एका पॅटनिवर ठरावीक कािावधीनंतर लनयलमत 

होतात. वेळेचे महत्त् आपण जाणतो. वेळापत्रकाचेही महत्त् जाणावे. 

 वेळापत्रक करून आलण ते पाळून वेळेचा आदर करावा. िािीि सूचना बघा. 

१ टाइम इज मनी, असे म्हटिे जाते. वेळेबद्दिच्या अनेक सूचना आपण पाळू शकतो.  

२ एकतर आपण पूविसूचना देऊन कोणािाही भेटायिा जावे. फोन करून ठरावीक वेळी 

जावे. 
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३ भेटीचा लदवस काटेकोरपणे पाळावा. बोिायचा लवषय आलण कामाची मांडणी तयार ठेवावी. 

अघळपघळ बोिू नये. 

४ कामासाठी लकती वेळ आपल्या जवळ आहे याचा लहशोब करून काय बोिायचे कसे 

बोिायचे लकंवा काय करायचे, कसे करायचे ते ठरवावे. 

५ िरेदीिा जाताना िरेदीिा िागणाऱ्या गोष्टीचंी, आणावयाच्या गोष्टीचंी, लपशव्या, बॅगा, 

पैशांची यादी करावी. जाण्ायेण्ाच्या मागािवरून कुठिे काम आधी करावे कोणते नंतर 

करावे, हे ठरवावे. 

६ वर यादीनुसार कामाचा नकाशा मनात आिावा. उदाहरणाथि, गावात गेल्यावर लतथिी कामे 

करून परत येताना करायची कामे करीत यावे. 

७ अथाित महत्त्ाचे आलण जोिमीचे काम आधी करावे. जवळजवळची कामं आधी उरकावी. 

८ फावल्या वेळात वाचन, मातीकाम, बागकाम, लफरणे असे छंद जोपासावे. वेळापत्रकात या 

छंदांसाठी वेळ रािीव ठेवावा. 

९ काही वेळ बैठे काम केल्यावर थोडे पाय मोकळे होईि असे काम करावे. िूप वेळ श्माचे, 

दमण्ाचे काम केल्यावर थोडे बैठे काम करावे. 

१० कामांमधे्य थोडा थोडा वेळ बे्रक घ्यावा. 

११ इिी करणे, लकरकोळ लशवणकाम, वेगळा पदाथि बनवणे, पत्र लिलहणे ही कामे दुपारच्या 

फावल्या वेळी करावीत. 

१२ वेळापत्रकात कुटंुबाने एकत्र चहा लपण्ाची लकंवा एकत्र जेवण्ाची वेळ रािून ठेवावी. 

१३ काही वेळा िूप धावपळ गडबड व काही वेळ िूपच लनवांतपणा, कंटाळवाणा होणे हे 

टाळण्ासाठी वेळापत्रक िूप उपयोगी असते. 
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१४ लवनाकारण लनजू/ पडू नये. वेळ वाया घािवू नये- स्वतीःचा लकंवा इतरांचा देिीि! 

१५ वाढलदवस, सण यावेळी शुभेच्छा देण्ासाठी वेळापत्रकात Reminders रािून ठेवावेत. 

१६ मलहन्याच्या सुरूवातीिाच जमािचािच्या आकडेवाडीनुसार व्यवखथथत योजना करा. एकाच 

वेळी आवश्यक सामान आणून ठेवावे. ज्यामुळे वारंवार बाहेर जावे िागत नाही. िरेदी 

करण्ाचा वेळ वाचतो. 

१७ महत्त्ाची कामे आधी करावीत नंतर कमी महत्त्ाची कामे करावी. एिादे दुकान, बँक, 

ऑलफस कधी बंद होते, ते लिहून ठेवावे. 

१८ महत्त्ाची औषधे एका पेटीत िोक्यात वा टोपिीत ठेवावी. 

१९ जीवनात राम उपयोगी पडतात. 

घलटका जाती पळे जाती तास जाती ठणाणा आयुष्याचा ऱ्हास होतो राम सारे म्हणाना. 

या पंक्ी, उक्ीप्रमाणे गेिेिा वेळ परत येणार नाही. म्हणून आता कामातिा राम बघावा. 

२० वेळापत्रक करा, पाळा. 

२१ मी पण वेळापत्रक पाळते. वेळेवर लिलहते आलण िेि थांबवते. पाठवते. 

**** 
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३५ वदिाळी फराळ 

 

लचवड्याचं चुकतं गलणत, चकिी टाकते मान 

करंजीचा उकळत्ा तेिात, तुटतो नेमका कान 

िाडू रुसून होतो टणक, कडबोळी शेव मऊसुत. 

अनारसा हसतो असा, तेि तूप भर फसफसा. 

मैद्याची कमळफुिे, शोभती फराळाच्या ताटात. 

लदवाळीच्या फराळाशी, जमत नाही का सूत? 

 लदवाळी फराळ बनवायिा फारच कष्ट पडतात बुिीिा त्रास होतो. 

 ३३ वषे नोकरी केिी. सुट्टी नसायची, शक्ी नसायची. तरीही, मनोभावे मी जे पदाथि 

करायचे त्ावर टीका व्हायची. आई सारिा फराळ झािा नाही, असे ऐकावे िागायचे. तेिाचे 

तळण करून सदी, कंबरदुिी होई. लदवाळीच्या आनंदाऐवजी मानलसक त्रास होई. नोकरी 

नकरणाऱ्या खिया, त्ांच्या से्पशि लटप्स, वर सोबत टोमणे फ्री देत. प्रते्काचे Specialization 

असते, पण तुिनेिा संधी लमळते ना! मी कबूि करते, लदवाळीचा फराळ तयार करणे 

सुगरणीचे किा काम आहे. 

लचवड्याचं चुकतं गलणत, चकिी टाकते मान 

करंजीचा उकळत्ा तेिात, तुटतो नेमका कान 

िाडू रुसून होतो टणक, कडबोळी शेव मऊसुत. 

अनारसा हसतो असा, तेि तूप भर फसफसा. 
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मैद्याची कमळफुिे, शोभती फराळाच्या ताटात. 

लदवाळीच्या फराळाशी, जमत नाही का सूत? 

मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज्यादा अच्छा. 

 असे म्हणून शेवटी लवकतच फराळ िरेदी केिा जातो. 

Let us do our best despite, time will pass away, whatever comes goes. 

****- 
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३६ रु्भ मुहूतण 

 

 एिाद्या चांगल्या शुभ मुहूताििा नवीन गोष्टीचंी सुरूवात केिी जाते. गृह िरेदी, नवे 

लशकण्ाची सुरूवात व दसऱ्यािा सकाळी उठून आपण दगडी पाटीवर देवी सरस्वतीचे लचत्र 

काढून, सरस्वती पूजन करून नवीन अभ्यासाची सुरूवात करत असतो. नवीन गोष्ट ही 

नेहमीच संुदर असते. नवीन लदवसाची नवी सकाळ, दसऱ्यापासून उजाडत असते. या सुरू 

होणाऱ्या नवीन पवािमधे्य अलनलश्चतता असू शकते, कारण गेिेल्या लदवसांची जिदगती, येणाऱ्या 

लदवसांमधे्य असेि अशी िात्री नसते. 

 दसऱ्यािा पहाटे उठून सडा संमाजिन करून, तोरण बांधून सणाचे स्वागत करायचे 

असते. केवळ लदवस वर येण्ापूवीची वेळ, पहाट वेळ म्हणजे उषा, उष:काि असे अलजबात 

म्हणता येणार नाही. पहाटे, मध्यम तांबडे फुटणे, लमत्र उगवणे, उषीःकाि झािा, लदवस वर 

आिा, दसरा उगविा अशा शब्ात सणाच्या, पहाटेच्या नव्या नव्या शक्यतांचे, नव्या 

सकाळीचे वणिन करता येते. दसऱ्याच्या लदवशी सवि लमत्रमंडळी नातेवाईक एकमेकांसोबत 

वावरत असिो तरी आपण आपल्या आपल्या एका तेजोवियात फक् आपल्या स्वतीःच्या, 

िास मूडमधे्य असतो. नववषाितीि पहाटे आपल्या स्वतीःच्या त्ा िास वेळात इतर कुणी 

वाटेकरी नसते. फार फार पूवी लदवसाची सुरूवात भूपाळीने केिी जाई. दूरवरून मंलदरातीि 

घंटानाद, आरती, भजने ऐकू येत असत. नंतर झाडांच्या त्ा कोवळ्या शेंड्यावर, नंतर अंगणात 

व नंतर पडवीवर तो कोवळा सूयिप्रकाश हजर होई. काचेच्या तावदानांना वरून तो प्रकाश 

उष्ण होऊन घरािा जाग आणत असे. हल्ली सकाळी चहासोबतच वतिमानपत्र येते. जे पूणि 

जगाच्या संपकाित आपिे घर आणते. अगदी त्ा वतिमानपत्राबरोवर तो वाफाळता चहा 

शरीरािा, मनािा, गात्रांना जागृती आणतो. अंघोळीने िऱ्या अथािने ते पारोसेपण संपूणि जाते. 

नवेपण सुरू होते. शरीराच्या पेशी बदितात, आपण नवे होतो. लबछान्यातून उठू नये, जुना 



237 

 

डाव सोडू नये असे आपल्यािा वाटते, पण दसऱ्याची ताजी सकाळ, नव्या वषािची नवी सकाळ- 

लतचा आनंद घेऊन बघा. 

  हल्ली सणांच्या बाजारपेठेत, धुडगूस आलण गदीने गजबजिेल्या रस्त्यांवर माणूस काही 

गोष्टी हरवून बसतो. त्ा सणांपेक्षा िरेदीच्या कोिाहिात, काहीतरी हरवून जावू शकते. मात्र 

सणांची सकाळ एक संुदर भेट देते. आशेची भेट लमळते. नवीन वषािचे महत्त् केव्हा कळते? 

सणांच्या लदवशी कळते. 

 डोगंर दरीत सोडून नाते 

पल्लव पाचूचे सोडूनी घरटे  

सुि दुीःिाची अशी सारिी 

 प्रीत जीवन ओढ िावते।। 

 सूयि प्रकाशात लमळणारा आनंद, सूयिलकरण, तेज व ऊजाि मोजता येणे शक्य नाही. 

नववषािच्या तारकांचे आकाश लजतके संुदर लदसते लततके हे सोनमोहोर सोनेरी लकरणांची शाि 

पांघरून, सोने अंगावर पांघरिेिे सकाळचे आकाशही संुदर लदसते. म्हणून तर लनसगिरम्य 

लठकाणी सूयोदय आलण सूयािस्त बघायिा जाण्ाची पित असते. 

 सणाचा लदवस एिादे नवीन बक्षीस एिादी फ्री लगफ्ट घेऊन येतो. ही सणझळाळी, 

आशा, नवीन आशा देते. नव्या लदवसांत नवीन काहीतरी घडेि ही आशा असते, देवाचा 

आशीवािद असतो. श्वासात, सवािसाठी सकाळ भरून घेऊन आपण आपल्या जागेपणाचा 

आनंद घेतो. देवी पृथ्वी म्हणजे या घरची िेक िाडकी असते. तर सूयि नारायण म्हणजे रागीट 

जावई, ह्ा घरी िाडके, पण त्ा घरचेच असतात. तोच तोच आळस लकती लदवस बाळगणार? 

लनदान सणाच्या लदवशी तरी नव्या सकाळीचा आनंद घेऊ या. 
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 शुभ प्रभात! गुड मॉलनंग, सरस्वती माता म्हणत दसऱ्याच्या नव्या सूयोदयासाठी सज्ज 

व्हा. िूप िूप शुभेच्छा. रोजच्यापेक्षा नवे काही तरी या वषी घडेि, अशी आशा ठेवू या. 

दसऱ्याच्या सोनेरी आप्ाच्या पानाप्रमाणे आलण प्रभु श्ीरामचंद्रांनी झाडाच्या ढोिीतून काढून 

पूजन करून पुन्हा वापरायिा सुरुवात केिेल्या शिािांप्रमाणे नवीन पवि सुरू होवो ही 

सलदच्छा! दसरा सण मोठा नाही आनंदािा तोटा! 

******* 
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३७ जोकर विदूर्षक 

 

 लवदूषक हे एक लवनोद लनलमितीचे आवश्यक अंग असते. लवलवध प्रकारचे, रंगीत लचंध्या 

बांधिेिे, लठगळ िाविेिे डगिे, कपडे घािून गचाळपणे लवदूषक वावरत असतात. गचाळ, 

अजागळ टोया, रंगविेिी तोडंं घेवून जोकसि वावरतात. उंच, बांबूवर पाय ठेवून चािणारे, 

कधी बुटके, कशातरी तर ़ हेच्या टोया घािून, रंगीबेरंगी अशोभनीय चकचकीत लवलवधरंगी बूट 

घािून लवदूषक करमणूक करतो. लवदूषक ऊफि  जोकर हे लवनोद लनलमिती करत असतात. 

 जोकर म्हणजे लवनोद करायची लवनोद सांगायची आवड असिेिा व्यक्ी होय. तो 

साधारणपणे इतरांना िळिळून हसवतो आलण त्ांना त्ांचं दुीःि लवसरायिा मदत करतो. 

बािकांना करमणुकीचे चुटके दािवून, दुीःि लवसरायिा थोडी मदत करतो. जोक करणारा, 

तो एक लवनोदी थटे्टिोर माणूस असतो. 

 पत्त्यांच्या िेळात येणारा जोकर हा देिीि एक अथि जोकर शब्ािा आहे. काही 

पत्त्यांच्या िेळात अन्य पत्त्याच्या जागी म्हणजे कोणत्ाही पत्त्याची जागा घेऊ शकेि असा 

एकमेव पत्ता म्हणजे जोकर होय. पण मी हा िेि जो कमािचे लमळवणारा प्राणी अशा अथािने 

वापरत आहे. सकि स मधे्य जोकर हे एक लवनोद लनलमिती करणारे पात्र असते. लचत्रलवलचत्र कपडे 

घािून, सकि समधे्य लवदूषकािा पालहिे, की िहान मुिं मनापासून हसतात. मोठ्या माणसांना 

सुिा लवनोद आवडतो. 

 “टवाळा आवडे लवनोद” असे म्हटिे जाते. फार पूवी संसृ्कत नाटकांमधे्य सुिा लवदूषक 

हे पात्र येत असे. हा लवदूषक प्रमुि नायक अथवा नालयकेच्या सोबत राहून लवनोद लनलमिती 

करत असे. अगदी सुरूवातीच्या काळात मराठी लचत्रपटात, मराठी नाटकांमधे्य, एिादा मूिि 

अथवा नालयकेचा भाऊ हा एक लवनोद लनमािण करणारा मूिि, लवनोदवीर मानिा जाई. त्ाच्या 

मूििपणािा सभेतीि पे्रक्षक हसून दाद देत असत. त्ामुळे मजा येई. 
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 करमणुकीच्या कुठल्याही कायिक्रमाचा जो हेतू असतो तो म्हणजे सवि नवरस प्राप्त 

होणे. या नवरसांपैकी हास्यरस, लवनोद लनलमिती करून, शब् अथवा वि, कृती द्वारे लनमािण 

करण्ाचे काम लवदूषक करत असतो. 

 लहंदी लचत्रपटांमधे्य पुढे कॉमेलडयन म्हणून एक पात्र लनमािण झािे. प्रमुि नटांचे लमत्र 

अथवा न्ांच्या मालहतीतल्या, ओळिीच्या मैलत्रणी या लवनोद लनलमिती करीत. लवदूषकाचे 

अथवा जोकरचे काम करीत असत. 

 हे लवदूषकी माकडचेष्टा करणारे सहकिाकार बहुधा जाड, घाबरट, बावळट, बेंगरूळ 

असत आलण त्ांचे कपडे, वेगळे चािणे, िड्ड्यात पडणे, तोडंावर लकटकधाड, घाण, पीठ 

पडणे, त्ांची विे, कपड्यांची मािफंक्शन अशा कारणाने लवनोद लनलमिती केिी जाई. तमाशा 

आलण वगना्ांमधे्य सोगंाड्या, नाच्या हे देिीि लवनोद लनलमितीसाठी वापरिे जातात, पूवीही 

जात असत. तमाशा मधल्या बतावणीमधे्य थापा मारणारी दोन पात्र सुरुवातीिा येतात. ही 

हसवणारी पात्रही लवनोद लनलमितीसाठी काम करणारे लवदूषकच समजायिा हरकत नाही. 

सकाळी सकाळी येणारा बहुरूपी देिीि बऱ्याचदा लवदूषकाचा वेष घेऊन येऊन िहान 

मुिांना हसवतो. तसे लनमिळ आलण लनिळ लवनोद करणं सोप नसतं. लवनोद अश्लीितेकडे 

झुकू नये आलण लवनोदाने कुणािा दुिावू पण नये. नक्कि करताना कोणाच्या भावना दुिवू 

नये. Stand up comedians त्ामुळेच वादात सापडतात. शारीररक वं्यगावर लवनोद, 

दुिावणारे वं्यग करू नये.तरी ऑि द बेस्ट हे नाटक हे त्ातीि तीन नायकांच्या शारीररक 

वं्यगामुळे लनमािण झािेल्या लवकृतीवर आलण प्रसंगांवरीि लवनोदावर अविंबून होते. बलहऱ्या 

माणसांच्या शब्ातून होणारा लवनोद तर कायमच केिा जातो जो मिा तरी करू नये, असा 

करूण वाटतो. दादा कोडंकें च्या लसनेमा नाटकांतही द्वयथी शब्ांमधून पुढे लवनोद लनलमितीचा 

प्रयत्न होई. दादा कोडंकें ची अधी चड्डी आलण िोबंणारी चड्डीची नाडी, तोडंाचा लवलचत्र आकार, 

यामुळे त्ांना मराठीतिे सोगंाडे, लवदूषक असं देिीि म्हटिं जातं. 
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 “हसताय ना हसायिाच पालहजे” असं म्हणून ‘चिा हवा येऊ द्या’ कायिक्रमाने या लवनोद 

लनलमितीिा िूप मोठा मान लदिा आहे. त्ातीि पात्र लवदूषकाचे काम करत असतात. केवळ 

वेशभूषेने माणूस लवदूषक बनतो असे नाही. नकिा करून, इतरांची चेष्टा करून, वेगवेगळ्या 

कृ्लप्त्या िढवून िोकांना हसवण्ाचे, लवनोद लनलमितीचे काम जो करतो, जोक करतो, तो जोकर 

होय. 

 २०१९ सािचा जगभरातीि प्रलसि, ऑस्कर लवजेता लसनेमा जोकर या नावाने 

ओळििा जातो. ‘मेरा नाम जोकर’ लचत्रपटामुळे जोकरचा चेहऱ्याच्या आड फार करूण गोष्टी 

दडिेल्या असतात अशी एक कल्पना लनमािण झािी होती. आता प्रकालशत झािेल्या इंग्रजी 

जोकर लचत्रपटावरून जोकरच्या चेहऱ्या आड एक कू्रर खव्हिन दडिेिा असू शकतो, असे 

नवे लचत्रपटीय आलवष्काराचे समीकरण तयार झािे आहे. 

 बोिता बोिता, बऱ्याच व्यक्ी आपिी टर उडवताना ‘जोकरच आहेस,तू म्हणजे! 

काहीही बोितेस’ असं म्हणतात, पण जोकर होणे सोपे नसते. जोकर बनणे हे कुणाचेही धे्यय 

नसते, स्वप्न नसते. जोकर बनायिा सुिा एक वेगळी बुखिमत्ता वा कसब असावे िागते. 

 सकि समधे्य, लचत्रपटांमधे्य, नाटकांमधे्य अजूनतरी एकदाही मलहिा जोकर दािवण्ात 

आिेिी नाही. 

 जोकसि डे लनलमत्ताने लवदूषकािा सिाम! 

***** 
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३८ घरी का येतात भेटायला? 

 

 िोक आजारी माणसािा दवािान्यात अथवा घरी का भेटायिा येतात? जुजबी िुशािी 

कळवण्ापलिकडे काही संबंध नसिेिेही येतात. आजाऱ्याची, कुतरओढीची दया करायिा? 

बरे झािे लजरिी आजारी पडिा, असे म्हणायिा. 

चारा लमळेना या देशी, पोटासाठी गेिे परदेशी 

कधी परततीि राघू मैना, कंठ दाटुनी आिा, आवंढा दाटे घशाशी।। 

 भलवष्यात ही वेळ आपल्यावरही येणार आहे हे जाणविे. 

 पूवी पण आपण युरोपचे वणिन ऐकतो, वाचतो. पण अनुभवणे वेगळे. मधल्या काळात 

काय घडते, ते ऐकायची उतु्सकता दूर राहून, घरपरतीिा मन घाबरते. मानहानीकारक 

जीवनािा पुढे वळण नाही, हे सुचवायिा िोक भेटायिा येतात का? फँटम पेन म्हणजे 

नसिेिा अवयव दुितो. तसं काल्पलनक दु:ि, तसे आजार ़याबद्दिचे पे्रम? कायम धास्तीच 

वाटते. व्यवहाराचीपण, भावनेची तर िूपच. 

 “अशी कुठिी िास बातमी, सनसनाटी गोष्ट- गुड नू्यज त्ा फोनवर येणार असते की 

आपण सारिे फोन व व्हॉट़सॅप बघतो. सवय झािीय.” मी. 

 देवाचे स्वतीःचे शहर असिेिे हे नालशक लनसगिकृपेने श्ीमंत आहे- दगडी िांब, जुन्या 

देवळाचे अवशेष, टेकड्या झाडी, साधी माणसे, Petro graphs. शेती, लनसगि, गारवा. 

 वस्ती नदीलकनारी झािी होती, त्ामुळे जुनी घरे नदीकाठी आहेत. येथीि वाड्यांत 

दगडी, िाकडी कोरीवकामाचे िांब आहेत. लनसगिसौदंयि आहे, देशातीि ८०% द्राके्ष व कांदे 

येथे होतात. केरळ जसे कॉफी व काळ्या लमरीसाठी प्रलसि आहे. बरीचशी गरीब शेतकरी 
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वस्ती आहे. पूवी नदीकाठी पूर येई, अस्वच्छता आहेच. लहरव्यागार शेतांमागे शेतकऱ्यांचे प्रश्न 

आहेतच. Fertile जमीन आहे, हवा चांगिी आहे, पण प्रश्न आहेतच जे दबविे जातात. रताळी, 

बटाटे, ब्रोकोिी, गवतीचहा, कढीपत्ता, फुिकोबी पण लपकविी जाते. 

 काही लठकाणी ऊस आहे. मुद्दामच आम्ही, गावाचा फीि घेण्ासाठी बैिगाडीत 

बसिो. “या गावात नोटाबंदी, बेकारी, दुष्काळ, पाण्ाची कमतरता, वाढती िोकसंख्या, 

टर ॅलफक हे प्रश्न आहेतच. मध जमवणे, पािेभाज्या, भाज्या मंुबईिा नेऊन लवकणे, 

फळफळावळ, दूध दुभते, कोबंडीपािन हे जोड-धंदे आहेत.” बैिगाडीवािा म्हणािा. 

 माधविा भेटायिा हॉखस्पटिात गेिो. माधव बरा होता. म्हातारी मेल्याचे दु:ि नाही, 

काळ सोकावतो आहे. परत घरी पण भेटायिा गेिो. तबे्यत सुधारिी होती. 

हॉटेिाऐवजी घरी भेटावेसे का वाटते? 

*** 
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३९ एकटी आहे 

 ती एकटी राहते, ती मजेत राहते असा लवचार म्हणजे लतन्ही वेळ लतने रडत रालहिे 

पालहजे का? कुणास तरी डाव फसिेल्या िी बद्दि चचाि होती. 

 “संधी असूनही अनोळिी व्यक्ीने फसवायची भीती वाटते. पण घरचे नात्ातिे 

ओळिीचे फसवत नाहीत का? Time जातो का? माता सीतेवर श्ीरामाने वरदहस्त ठेविा तरी 

रावणाचा, जनांचा त्रास लतिा झािा मी तर सामान्य घरवािी आहे.” 

 जुने शाळा कॉिेजचे सोबती, आज मोठे झाल्यावर भेटिे होते. आपल्यात काही समान 

गोष्टी होत्ा हे कळिे तर काही समान गोष्टी आहेत हा गैरसमज दूर झािा. प्रते्काची सारिी 

कथा, तरीही दृलष्टकोन वेगळा असतो. लनीःशब् राहावे की िूप बोिावे कळत नाही. गुणवत्ता 

वाढवायिा हवी. लदग्दशिक एक सांगतो. क्वॉलिटी नको क्वाखन्टटी हवी लदग्दशिक दोन सांगतात. 

कुण्ा साहेबांनी वधाितीि लसझेररअनच्या वेळी, कमी वजनाची त्ावेळी ७०० गॅ्रमची बेबी पण 

वाचविी होती. लनष्किंक सेवा देत तीन हजार केसेस िढवल्या होत्ा. लसझेररयन प्रकृतीतीि 

ररस्क जाणून मी चांगिी डॉक्टर बनिे चांगिी माणूस बनिे असे एक डॉक्टर मैत्रीण म्हणािी. 

 दरवषी भेटणे व ४५ वषांनी भेटण्ात फरक असतो. फीडबॅक द्यायिा हवा सुसंवाद 

हवा. घडिेल्या गोष्टीचंी चचाि, गडद लनळे आभाळ गच्च भरून आिे होते. 

  माणसं आंग्राळिेिी होती पण वाटिी तेवढी परदेशी पुत्रवान नव्हती. NRI kids 

parents, नव्हती. संगीताने मन रमवत होती. सुसंवाद हा जीवनाचा पाया आहे, असे वतिन 

करणारी होती. देवबाभळी हे त्ांचे िाडके संगीत नाटक होते. तर तािंत फाईल्स हा 

शािीजीचं्या जीवनावरचा लचत्रपट िाडका होता. िपविेल्या जुनी वहीतिी जपून ठेविेिी 

पण िपविेिी मोरपीसं जणू या भेटीने गवसिी. मनातीि आठवणीचंी रंगीत पेटी उघडिी. 

वेगळे काही सापडिे. पूवीचे सूर कानी पडिे. उंच हवेतून अज्ञात पक्षी संदेश घेऊन आिा. 

आयुष्याचा लनमिळ आनंद घ्यायचा आहे. खियांनी एकमेकांना जाणून घेणे, हेवा न करणे 
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आवश्यक आहे. पत्नी, मैलत्रणी, बलहण भावजय, यांनी एकाच व्यक्ीशी संदलभित अहंकाराचा 

टकराव दूर ठेवावा. कुणीतरी एकटी आहे, लटकिी आहे, ठीकठाक आहे याबद्दि समाधान 

मानायिा हवं. ते अवघड आहे पण लशकायिा हवं. 

 एकटी आहे, असू दे. 

*** 
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४० हेच सत्य आहे का? 

 काम संपताच माणूस माणसािा नकोसा झािाय, हेच सत् आहे का? गरज सरो,वैद्य 

मरो! 

 दोन भाऊ होते, एक शहरात राही, एक िेड्यात राहतो. मोठ्याची, िेड्यात जंगि 

पेटिंय अशी, िाि पळसफुिांची, पळसदरी होती. धाक्ाची, शहरात लमत्रबन सोसायटीत 

िोिी होती, कुटंुब, गणगोत, नोकरी होती. ज्याच्याकडे जे असते त्ािा त्ाची लकंमत नसते. 

िेड्यात माया व्यक् करणाऱ्या, बािपणीच्या लमत्रमैलत्रणी भेटल्या, की बरे वाटे. िेड्यात 

वाकड्या फांद्यांचे ,लहरव्या बहराकडे बघून वावरतांना,मनात बरे वाटे. शहरात, इमारतीचं्या 

लवळख्यातीि वाटा, कचरा, घाई Trafic असे. डास, लकडे भरिेिे दोन्हीकडेही असतात. 

शहरात लसमेंटची जंगिे व लनिेप, अलिप्त माणसे असतात. 

 प्रते्काचे अनुभव, मनाच्या जिमा िोि असतात. िेड्यात हात दुििे म्हणून शेतीत 

काम करता करता एक जण थांबतो. शहरात वजन उचिून िोकि दांड्यािा धरून धरून 

हात दुििे म्हणून दुसरा थांबतो. 

 िेड्यात मंुगूस, मंुगी, मांजर अन्य प्राणी होते. शहरात भटकी कुत्री, कावळे, उंदीर होते. 

तशी िरी जलमनीची मािकी कुणाचीच नाही. 

 दोघे भारतमातेचीच िेकरे आहेत. 

 दोघांनाही यश नाही. 

 दोघांनाही मरण चुकणार नाही. 

 माणसािा, नकोशी िेडवळ आई बदिता येत नाही. लमत्र बदिता येतात, शहर 

बदिता येते. आईिा सोडून जाता येते. मुिांचे, जनतेचे करून आई थकिी आहे (देश). 
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 अनेक भारतीय म्हणूनच तर परदेशी थथालयक होतात. हेच सत् आहे का? हल्ली वाटते 

दुसऱ्या शहरात जाऊन रहावे. काही काळ तरी! पण लवथथालपत व्हायची भीती वाटते. पैसा 

िूप नाही, पोटापुरता आहे. पण आरोग्य? अवकाळी पाऊस, डेंगु, आजार वेदना देतात. 

 कुठिाही major problem नसताना अहंकाराचे टकराव का होतात? अपमान लगळून, 

गप्प बसूनही हे दीडशहाणे िोक दुिावूनच जातात. देवा ही अकारण भीती, नकारात्मकता 

बाहेर जाऊ देत. 

 धाकटा शहरातून लनवृत्त झािा. मागिदशिनासाठी लनवृत्त संघटनेिा जायिा लनघािा. 

शेजाऱ्याने िोडा घातिाच! 

 "अहो अते्र कट्टा-पै कट्टा, attached रहायिा हवे." धाकटा उत्तरिा. 

 "मी िेड्यात जाणार आहे, हे घर सोडणार आहे" 

 "अहो, इथेच राहा" शेजारी 

 समोरच्यािा “डाव मांडून मांडून मोडू नको” आपण सांगतो, तेव्हा प्रत्क्षात डाव 

मोडिेिाच असतो. २०२० साठी काही pending ठेवायचेय. जगणे नाही, लिलहणे नाही, फक् 

लनवांतपणे प्रकालशत होणे pending ठेवायचेय! जीवनात चढउतार फार होतात. 

 “असू दे, त्ाने आईिा तोडिे तरी चािेि. बायकोसोबत िूश राहू दे” आई म्हणािी 

होती. नटसम्राटमधे्य लदिेिा आशीवािद आहे हा! मी लनवृत्त संघटनेत वेळ घािवू िागिो. 

 “मिा घरी नातवंडांना सांभाळावे िागे” एक मैत्रीण. 

 “मिा तर नातवंडंच नाहीत” दुसरा लमत्र. 

 “हातात लचंचोके उरिे आहेत” मी. 
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 “लचंचोके म्हणजे काय?” लनवृत्त मैलत्रणीच्या  नातवंडाने लवचारिे. 

 मी समजाविे पण त्ािा ते समजिे नाही. 

 "मुिगा, आता तो परदेशी झािाय. तो इथे पाहुणा म्हणून येणार, हॉटेिात राहू का? 

म्हणून लवचारणार. त्ाने काही लदवस मिा लतकडे बोिाविे, तरी मी इकडचा तो लतकडचा." 

धाकटा लमत्रांना म्हणािा. 

 या देशावर ही वेळ कोणी आणिी? पोटासाठी परदेश गाठायची? पाटी, िाँग वीकेण्ड, 

लपकलनकच्या गोष्टी तो परदेशी सांगू िागिा. देशी माणूस अंधानुकरण करू िागिा. शलनवार, 

रलववार बाहेर जेवणे!  

 वे्हन यू आर ट्वेंटी, थटी, फोटी, लफफ्टी, लसथक्टी, सेव्हन्टी,िेट अस हॅव पाटी 

 दोन मलहने परदेशी मुिाकडे काढिे. इथे परदेशात हवा छान, त्ामुळे देह रसरशीत 

होतो. इथे परदेशात देिीि िोक धावतात पण मंुबई इतके नाही. लतरया नजरेने बघतात, पण 

गंुडागदी नाही. लनगेलटव्ह माणसे पॉलझलटव्ह माणसांची लकंमत कमी करतात. लझरो वॅ्हलू्य तरी 

ठीक आहे. पण Negative value वािे भेटतात. माणूस जात फार complicated असते. 

परदेशी फार लदवस राहता येत नाही. नहूष राजाचे वंशज कधीच सुिी होत नाहीत. 

 मी वाचिे होते, केलनयात चकुरा ही अल्पवयीन टवाळ पोरे उचिेलगरी, चोरी करतात. 

बॅग, गॉगि, पसि, पासपोटि चोरतात. तसे काही तरी जगात सवित्र होते म्हणे. 

 “माझे चुकिे मी मोठी होते, मी तुिा क्षमा करायिा हवी होती.” मिा सासू म्हणािी. 

 पण त्ात देिीि मिा त्ांचा अहंकार जाणविा. काहीतरी चुकते की स्वभावदोष 

आहे? Self blame घेतिा, पूवीही घेतिा होता. 

तेरे संग जीने की िालतर, मरते रहे हम लजतना कौन मरेगा इतना 
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 गैरसमज, उतावळेपणा, अहंकार, राग, प्रगल्भता नसणे यामुळे जगात अनेक डाव 

मोडतात. इतरांशी काय करायचंय, माझे मिा स्वतीःचे बघायिा हवे. 

तुझे तू बघ तुझ्या घरी, माझे मी बघते माझ्या घरी, 

पूि जोड सांध ही दरी, का दोघांमधे्य आता आिीय ही दूरी? 

 आम्हािा आई नको होती, आता मुिांना आम्ही नको आहोत. 

 धाकटा िेड्यात, िेड्यातून शहरात, मी मोठा शहरात, शहरातून परदेशात जा ये करत 

रालहिो, पण असंतुष्ट रालहिो. 

जगभरात वृददांचे नकोसेपण हेच सत् आहे का? 

****** 
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४१ नाही म्हणायला वर्का 

 No means No, असे मलहिांनी म्हणावे, असे आपण लपंक लचत्रपटात बलघतिे. 

मलहिांबरोबर काही काळी लभडस्त वृत्तीने पुरूष देिीि वैतागात सापडतात. Learn to say 

NO. भीडेिातर काम घेऊ नका. नो, नाही, नको म्हणायिा लशकायचे कसे? नकार देणे हा 

एक उिटपणाचा, लशष्ट प्रकरणाचा प्रकार वाटू शकतो. केवळ मिा नाही म्हणािे, माझे असे 

काम करायिा नकार लदिा म्हणून माणसे तुटू शकतात. राग येतो पण, तोच नकार नम्रपणे 

पण तुम्ही देऊ शकता. नकार कसा द्यावा, नाही कसं म्हणावं हे बािपणापासूनच मुिांना 

लशकवायिा पालहजे. नकार देताना सुिा उिटपणा करण्ाऐवजी नम्रतेने सांगणं, वलडिांनी 

लशकवावे. शाळेतीि गाणं असायचं 

सॉरी, नो थँकू्य, आर वड़िस देअर,लव लवि िाइक यू टु लहअर 

 एका वयानंतर मुळात मुिे थोडी उिटच होऊ िागतात. त्ांचा उिटपणा आपल्या 

कपाळात जाऊ िागतो. पण आठवा आपल्या त्ा वाढीच्या वयात आपण देिीि उिट होतो. 

आपल्या आई वलडिांचे संस्कार चांगिे होते पण तरीही त्ा वयाचा असा दोष होता, की रागात 

नकार द्यायचो आलण हा नकार उिटपणे द्यायचो. 

 एका दैलनकात वाचिे, की समाजात तरूणांत, वागतात असे की जणू उिटपणाचा रोग 

सध्या समाजािा िागिा आहे. नकार नम्रपणे लदिा तर या उिटपणाच्या आरोपातून आपिी 

मुक्ता होऊ शकते. नकार देणारी माणसं, दगा देणारी, दुसर ़याच्या भावनांची कदर न 

करणारी, िबाड अशी असतातच असं नाही. हे शंभर टके्क िरं नाही. नाही असं म्हणून आपण 

िोटे आश्वासन देण्ापासून स्वत:ची, िो्ा आशेतून समोरच्या व्यक्ीची मुक्ता करतो 

आलण आपल्यावर येणारे कामाचे ओझे कमी करतो. समोरच्या व्यक्ीच्या संकटात दरवेळी 

आपण धावून जातो. पण लहशोब केिा असता कळते की पुढच्या वेळी जर आपल्यािा गरज 

पडेि तेव्हा या व्यक्ी येतीि का? पूवी आल्या होत्ा का? त्ाचा नीट लहशोब करून आपण 
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आपल्या मयािदा जाणून, नकार देऊ शकतो. आपल्या स्वभावाच्या, शरीराच्या, मनाच्या, 

देहाच्या, वेळेच्या मयािदा आहेत. आपण दरवेळी दर व्यक्ीिा मदत करू शकत नाही. 

कुटंुबाची जबाबदारी केवळ आपल्यावरच आहे असे नाही. 

 आपल्यािा जो नकार द्यायचा आहे तो योग्य शब्ांत आलण योग्य भावना मांडत, न 

लचडता व्यक् करा. 

 जसे की, 

१ अरे वा छान आहे. यावेसे वाटते पण मिा दुसऱ्या लठकाणी काम आहे. 

२ मी आिे असते पण तबे्यत बरी नाही. 

३ मी तुझी जबाबदारी हिकी करू इखच्छते पण जमत नाही. 

 अशा शब्ात आपिी वाक्यरचना व्यवखथथत रचून आपण नकार देऊ शकतो. 

समोरच्या व्यक्ीने आपल्यािा या िायक समजिं, की आपण त्ािा मदत करावी हा आपिा 

सन्मान असतो पण कधी कधी आपल्या मदतीचा, धावून मदतीिा जाण्ाचा गैरफायदा देिीि 

घेतिा जातो. 

 स्वतीःच्या जबाबदाऱ्या, स्वतीःची तबे्यत, स्वतीःच्या भावना, स्वतीःच्या वेदना, मनीःशांती 

महत्त्ाची असते. एिाद्या गोष्टीने त्रास होणार असेि तर नाही म्हणा. हे नाही म्हणणं 

स्वाथीपणाचे िक्षण नाही. ते तुमची स्व मदत आलण स्वतीःची काळजी घेणं आहे. 

शुभ कायाििा बोिावल्यावर- 

१ आमच्या शुभेच्छा आहेतच पण मिा दुसरं काम आहे. नंतर कधी तरी भेटू. अशा कारणाने 

आपण नकार देऊ शकतो. 
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२ तरी मी येऊ शकत नाही मिा आवडतं पण काय करू कामं आहेत. अशा प्रकारे नकार 

देता येतो. 

३ जर नकार द्यायिा फारच अवघड जात असेि तर, मिा थोडा या लवषयावर लवचार करू द्या 

माझी कामे मुदतीत जर तोपयंत झािी तर मी यायचा प्रयत्न करीन. अशी उत्तरं लदल्याने 

आपल्यािा नकार द्यायिा काही वेळ लमळतो. ताबडतोब झटकून टाकल्यासारिा नकार 

लदिा नाही, असं मनािा समाधान लमळतं. पैशाची मदत मागणाऱ्या लमत्रांना अशाच प्रकारे 

टाळता येते. माझ्याकडे पैसे आहेत ते मिा सध्या िागताहेत असं सांगता येतं. अथाित हे मी 

स्वतीः उलशरा जाणिे. बर ़याच जणांनी पैसे बुडवल्यावर, तुिना आलण अनुभव त्ामुळेच मी या 

उपदेशापयंत आिे, तो हा की, उसना पैसा मागणार ़ यांना नकार द्यायिा लशका. नाहीतर लमत्रही 

जाईि, वर पैसाही जाईि आलण मनस्ताप मात्र होईि. 

 So, Learn to say NO 

***** 
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४२ कावलंदी 

कथा- 

 

 कालिंदी मामी सेवादान नावाच्या वृददाश्मात राहतात. कामसू, सामान्य होत्ा. इतरांनी 

तर दुिाविे. पण मीच मिा दुिाविे, असे सांगतात. ही कथा कालिंदी मामीचंी आहे. इतरांच्या 

गोष्टी, प्रसंग असे मी लिलहते तेव्हाच जगते का? जगणे लिलहणे, सत्-कल्पना अंतर धूसर झािे 

आहे का? िरे तर आईलशवाय मुिांचे कोण असते? कुठे जाते मुिांची अक्कि? कसिा माज 

चढतो त्ांना? िूप सासुरवास सोसिा कालिंदीमामीनंी घरात! काम, लवचारांची गररबी, िटिे, 

वारंवार बाळंतपणािा येणाऱ्या नणंदा, गररबी, स्वतीःचा पोरवाडा, पैशाचा अभाव! काही लदवस, 

मुिांजवळ कालिंदीमामीनंा कल्याणिा कलटशूळामुळे दवािान्यात ठेविे होते. कलटशूळ 

सुरू झािा, संपिा. त्ा वृिाश्मात परत गेल्या. पण मिा त्ांना भेटायिा जाणे जमिे नाही. 

िी सकाळी कुमाररका, दुपारी सवाष्ण, रात्री वृिा होते. मामीचें तसेच झािे! मी, I changed 

as Sentimental fool, emotional damsel to old idiot! 

 “एक काम झािे की वाटे आता लवश्ांती घ्यावी, पण काम संपतच नसे. पूवी मी मुिांना 

अफू घािून झोपवायचे.” मामी. 

 “बापरे!” मी. 

 “हो. सासू राबवायची म्हणून हे करावे िागे. तर मुिे म्हणतात तू आमच्यासाठी काय 

केिे?” मामी 

 "मी चहाहोलिक व भावनाहोलिक आहे. उपाय असेि तर जरूर सांगा." मामी 
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 “मुिांनी न लवचारणे ही िीजन्माची मोठी शोकांलतका आहे, वैधव्याहूनही ती मोठी 

असते.” मी 

 ती गेिेिी वेळ परत येत नाही, हे शल्य असल्यामुळे मी स्मरणरंजनात रमते. 

पाऊििुणा शोधत भूतकाळात जाते. सफर, ती उरकायची गोष्ट नाही. लनवांत करावी िागते. 

 “मुिे लवचारत नाहीत ही वाईट वेळ कधीच येऊ नये- शतू्रवर पण!”मी 

 “मुिांशी बोिायिा मी घाबरते.” त्ा. 

 “का? तुम्ही मुिांचं इतकं केिंय.” मी. 

 “फाडफाड बोितात, अपमान करतात. मी आई आहे. मी त्ांच्याशी भांडून त्ांना 

दुिावू इखच्छत नाही.” मामी. 

 “माझी आई बरोबर असताना, मिा काय लफकीर? 

मीच राजा,मीच वजीर.” 

असे म्हणणाऱ्या मुिांना, आज आईिा सांभाळण हीच लफकीर वाटू िागते हे नवि आहे.” मी. 

 “चांगुिपणाची पुरेपूर लशक्षा मिा देवाने लदिी आहे. सून भोगेि हो.” त्ा. 

 “दोष मुिग्याचा पण आहे, सुनेिा का कोसता? सवांवर ही वेळ येऊ शकते.” मी. 

 “हो, काळ बदितो आहे. आई नकोशी झािीय.” त्ा सेवादान वृिाश्मातून मी बाहेर 

पडिे, घरी आिे. या घरात मी एकटीच राहते. अजून लकती वषे राहणार! काही वषांनी अजून 

देह थकेि. काम होणार नाही. मग कधीतरी मिाही जावेच िागेि त्ा, सेवादान वृिाश्मात! 

झोपताना मनात आिे, कालिंदीमामी िरे आहे, आई नकोशी झािीय समाजािा! पूवी माझी 

आई अरूणकडे जाताना अगदी शेंगदाणे कुटापासून सवि भरून घेऊन गेिी. मी आज ५० 
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वषांनी तेच तर केिे. आपल्या मुिािा सून सुिात ठेवत नाही, आपिा मुिगा सुनेचे अलत 

ऐकतो, आपिा मुिावर धाक नाही हे कायम आईिा वाटते, टोचते. तो मधुर दंश असतो. 

 “आई तुझ्या अलतरेकी पे्रमाने मी जगू शकत नाही. तू माझ्यात गंुतू नको. तरुणांचा आई 

हा भूतकाळ आहे, मुिांना भलवष्याकडे बघायचे आहे.” तो सुपुत्र म्हणािा. 

 “तरीही आतिपािवी उमििी मनात! पुढे कुठिी जबाबदारी नको, म्हणून मुिेही 

नकोत, पे्रम करणारी, ये म्हणणारी आईही नको. इतके लदवस जे ठीकठाक, वरवरचे होते, तसे 

नाते, ठीकठाक राहू दे! औपचाररक!” मी देवास लवनविे. 

 तसे माझे सासूशी गुळपीठ नव्हते. पण मी आजपयंत कधी सासूिा नवऱ्यापासून तोडिे 

नाही. Mother and wife opposite का? आश्मात नीरव शांतता होती. मंुबईत जी दुििभ 

आहे. पण इथे मंुबई नाही. तो शेजार, ते बेजार नाहीत. पण स्वत:चे घर आहे. छातीत दुिू 

िागिे. शांत पडून रालहिे. सकाळ झािी. रुटीन सुरु झािे. मालिका सुरु झाल्या. मी रमिे. 

 एक मैत्रीण भेटायिा आिी, म्हणािी,"मी सेवादान वृददाश्मात राह्िा जात आहे. 

लनरोप घ्यायिा, बायबाय करायिा आिे" 

 लतिा लनरोप लदिा. चहाची वीजेवर चािणारी लकटिी बक्षीस लदिी. फक् मनात एक 

लवचार डोकाविा. लकती घरांतीि आयांचा प्रवास, सेवादान वृददाश्माच्या लदशेने होत आहे? 

जात्ातिे रडताहेत, सुपातिे बघत आहेत. 

कदालचत सगळ्यांचाच? 

**** 
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४३ िरण भात  

 एका यू ्ूबच्या खव्हलडओत अन्य प्रांतीय िोकांच्या वरण भाताची टर उडविेिा प्रकार 

खिल्ली ही ऐकिी. मिा वरण भात- म्हणजे बावळट म्हटिे जाई, पण मी गप्प बसिे. काि 

भर पावसात घरी आिे आलण माझ्या मनात वेगवेगळे लवचार येऊ िागिे. वरण भात हा 

भारतातीि िोकलप्रय, तसा पटकन होणारा पोटभरीचा असा पदाथि आहे. वरणामधे्य प्रोटीन 

लमळतं. भातामुळे काबोहायडर ेट लमळतं. वरण भात हे बािकापासून वृददांपयंत, सार ़यांसाठी 

वापरिे जाणारे महाराष्टर ीयन अन्न आहे. अन्य भारतीयांमधे्य दाि-चावि नावाने जेवण म्हणून 

पण वरण भाताचाच एक प्रकार िाल्ला जातो. जेवणाच्या पानात, वाढतांना नेहमी डाव उजवे 

व मध्य साधण्ासाठी लकंवा त्ाआधीच वरण भात हवा. वरण भातासोबत लिंबाची फोड, 

बटा्ाची भाजी आलण वरून िोणकढे रवाळ साजूक तूप असेि तर भात अलधक चांगिा 

िागतो. 

फार पूवािपार काळापासून दारी आिेल्या याचकाच्या झोळीत, सव्वाष्णीच्या ओटीत तांदूळ 

लदिे जायचे. याचा अथि जर ती भुकेिी असेि तरी दान घेवून घरी गेल्यावर ती/तो, ते तांदूळ 

लशजवून भात करून िाऊ शकतात. वरण भात कसा िावा याचं टीव्हीवर प्रात्लक्षक 

दािवायची गरज नाही, कारण की अनेक वषे, सहज बािपणापासूनच आपण वरण भात िात 

असतो. भात लशजल्यानंतर भाताची मुद वाटीने पाडावी, वर लपवळ्याधम्मक वणािचा, वरणाचा 

दाट थर घािावा आलण त्ाच्यावर बटा्ाच्या भाजीच्या फोडीचा मुकुट ठेवावा. बाजूिा 

लिंबाची फोड ठेवावी. घरी असल्यास वरती तूप सोडावे. वरण भात हे पोटभरीचं जेवण होतं. 

कुकरमधे्य, Microwave मधे्य पंधरा वीस लमलनटांत वरण भात लशजतो. फडफडीत अथवा 

गुरगु्ा- जसा आवडत असेि तसे लशजतांना घािायचे पाणी कमी/जास्त करावे. एका मोठ्या 

प्रलसि नटाच्या घरी पण रोज रात्री वरण भात िातात असे वाचनात आिे. परदेशी पण 

िोकलप्रय आहे, असे वाचनात आिे. गप्पा मारता मारता जास्ती स्वतीःिा लकचनमुक्ीचे 
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प्रमोशन हवे असेि, तर वरण भात िावावा. वरण भाताच्या सोबतीने जेवत गजािी केल्या, तर  

गप्पांचं पण गाणं होतं. तांदूळ, बारीक अथवा िांबुडका, बासमती वापरतात. तांदूळ ज्यात 

Starch and Carbohydrate असते, त्ावर तूप, Fats आलण वरण म्हणजे तुरीची डाळ 

Protein असते. लशजत असतांना डाळीच्यात लहंग आलण हळद घािावी. हवा असल्यास 

लहंगूळ वरून घािा व डब्यात न्यायिा काही नसेि तर वरणाचा गोळा देिीि लहंगूळ मीठ 

कािवून पोळीसह डब्यात नेता येतो. 

 काि काय झािे ते सांगते. अनेक बँकांमधे्य पैसे काढण्ावर लनबंध येताहेत, काही 

बँका बंद पडताहेत. प्रचंड मंदी आहे. बेकारी वाढिी आहे. महागाई वाढतेच आहे. मिा उधार 

उसनवारीची सवय नाही. माझ्या घरी अलत नोकर नाहीत. त्ामुळे सोसायटी भोवती अवकाळी 

पावसाने पाणी साठल्यावर मी हैराण झािे होते. आमच्या इमारतीिा लिफ्ट नाही त्ामुळे वाणी 

घरपोच सामान द्यायिा कां-कंू करतो. कािच्या लदवशी देिीि असंच भरपूर पाणी 

सोसायटीच्या लबखलं्डग भोवती साठि होतं. इमारती िािी असंही भरपूर शेवाळिेिी वाट 

आहे. रस्त्यावर देिीि पाणी साचिे होते. त्ामुळे बाहेर पडता येणे शक्य नसल्यामुळे 

नवरात्रीलनलमत्त देवीिा श्ीिंड पुरीचा नैवेद्य दािवावा अशी इच्छा असूनही मी तसं करू 

शकिे नाही. मग मी भरपूर वरण भात लशजविा आलण देवीिा वरण भाताचा नैवेद्य दािविा. 

प्राथिना केिी, “देवी माते, आज ही खथथती आहे. उद्या जर या पररखथथतीत काही सुधारणा झािी, 

तर मी काही तरी अन्य गोड-धोड तुिा नक्की करेन. पण आज जे जेवण मी जेवते आहे, तुिा 

तेच नैवेद्य म्हणून देते. 

गोड मानून घे.” 

 वरणभाताचा नैवेद्य देवीने स्वीकारिा. देवीिा आवडिा. 

 आई भवानी तुझे िेकरू, कुशीत तुलझया घेई 

 सेवा मानून घे आई 
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४४ चहाच्या घोटाबरोबर  

 चिा घोट भर चहा घेऊ या, असं म्हणून माणूस जेव्हा चहा घ्यायिा कुणाच्या तरी सोबत 

जातो, तेव्हा तो  फक्  चहाचा घोट नसतो, तर ती एक सोबतीची, संवादाची सुरुवात असते. 

अनेक चहाची दुकानं, अनेक चहाच्या टपर ़या, बाजारपेठेत, कॅािेज जवळ, से्टशन पररसरात 

एसटी सॅ्टण्डजवळ, कोणापाशी सरकारी कचेरी पाशीही असतात. या चहाच्या लनलमत्ताने, या 

दुकानांमधे्य चहाची तल्लफ भागवण्ा बरोबर काहीतरी संवाद साधिा जातो. लवचारांमधे्य 

बदि घडवून आणिा जातो. प्रवास करताना सुिा शेजारच्या प्रवाशांशी, हवा पाणी कस आहे? 

कसं काय चाििंय? अशा शब्ांमधे्य बोिणे सुरू होते. नव्या गावामधे्य सुिा, सोबतच्या 

व्यक्ीशी काय कसं काय चाििंय, हवा पाणी यालवषयी बोिण्ािा सुरूवात करून आपण 

होवून बोिण्ाची संवाद साधण्ाची सुरूवात माणूस करत असतो. बोिण्ापासून माणूस 

वंलचत राहू शकत नाही. SMS, Whatsapp, phone, लवचार व्यक् करायचे एक साधन असते. 

जीवनावश्यक गोष्टीमंधे्य हवा पाणी अन्न वि, लनवारा, यासोबत गप्पा देिीि येतात. 

जीवनावश्यक गोष्टीमंधे्य- सामान्यांच्या बाबत- गप्पा देिीि का येतात? कुणीतरी आपल्यािा 

ऐकतंय हा भाव सुिावतो. गप्पा देिीि जीवनावश्यक असतात. कुणी तरी आपल्यािा 

ऐकतंय, लवचार ऐकून घेतोय, आपण जे व्यक् होतो ते ऐकून घेतोय, यामधे्य मोठे समाधान 

असते. माणसाने माणसाशी जोडिे जाण्ासाठी फेसबुक, एसएमएस, फोन कॉि, चचाि, गप्पा 

या असतात. चारचौघांत बोिताना, वावरताना आपल्यािा कुणी तरी ऐकते या कल्पनेने माणूस 

िूश होऊन बोिू िागतो. प्रते्कािाच आपिे कौतुक ऐकायिा आवडते. मात्र त्ा आभासी 

जगात व्यक् होण्ापेक्षा प्रत्क्ष भेटी, पूणि, मोकळ्या चचेमुळे बरे वाटते. माणूस, स्वकथा, 

स्वबद्दि सांगायिा लमळािे की मोकळा होतो. मन हिकं वाटतं, आवडतं. 

 मद्रासमधीि माइंड कॅफे मधे्य चहा/कॅाफीबरोबर गप्पा मारण्ाची पित आहे. आत 

लशरताच एक अजि भरून घेतिा जातो. त्ानंतर पंचेचाळीस लमनटे समुपदेशकांशी बोििे 
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जाते. योग्य प्रकारे लनदान करून उपचार केिा जातो. मानलसक आरोग्यावर असिेल्या 

Stigma, दोषारोपांमुळे नोकरी गमाविेिे िोक येथे काम करतात. 

 चाय पे चचाि इथे चािते. 

 Suicide prevention and mental health साठी हे सवि योग्य असते. हे उपचार 

आनंददायी असतात. मनाची मशागत होते. नवे लवचार स्वभावात बदि करतात. Art, poetry, 

music, drawing, hobbies सुरू होतात. Break ups, job loss, boredom, 

unemployment, confusion कमी होते. Happiness quotient वाढतो. 

 आपण माणूस आहोत, माणुसकी दािवायिा हवी, समजूतदार होऊन बोिते व्हायिा, 

व्यक् व्हायिा हवे. इतरांचे ऐकायिा हवे. अशा प्रकारचे Mind cafes, tea centres हळू 

हळू आपल्या देशात अनेक लठकाणी सुरू होत आहे. सवांचे मनाचे आरोग्य चांगिे राहो. 

चहाचा यािा, स्वस्त असतो, सोबत होणारा संवाद अनमोि असतो. बोित जा. 

Speak out. 

***- 
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४५ विश्वमोवहनी 

 फ्राि आलण जमिनी या देशांमधे्य मिा पद्मश्ी लजव्या सोमा मशे, या वारिी लचत्रांच्या 

प्रणेत्ा लचत्रकाराची लचते्र बघायिा लमळािी. िूप अलभमान वाटिा. त्ाच वेळी मी ठरविं, की 

भारतात मंुबईिा परत गेल्यावर वारिी लचत्रकिा लशकायची. सुदैवाने तो योग जुळून आिा 

आलण मिा वारिी लचत्रकिेची कायिशाळा करायिा लमळािी. 

 पद्मश्ी, या पदवीने दोन हजार अकरा सािी सन्मालनत लजव्या सोमा मशे, हे डहाणू, 

जव्हार रस्त्यावरीि गंजाड येथे राहात होते. आलदवासीचंं जीवन, लवचारसरणी, भाव, एकता, 

पशुपक्षी आलण वृक्षांबद्दिचं पे्रम, जीवनशैिी वारिी लचत्रांत प्रलतलबंलबत होते. तशी ही पारंपररक 

किा आहे. रोजच्या जीवनात वापरल्या जाणाऱ्या वसू्त, पक्षी, प्राणी, हे बघून आलण पे्ररणा घेऊन 

लजव्या सोमा मशे यांना, ही वारिी लचत्र भराभर काढत असताना अचंलबत होवून, एका 

किापे्रमीने या किेिा उते्तजन द्यायिा सुरुवात केिी. स्वत: लजव्या सोमा मशे यांनी ही लचते्र 

कशी काढायची हे मनमोकळेपणे लशकवायिा सुरूवात केिी. त्ानंतर ही किा झपा्ाने 

िोकलप्रय झािी. लजव्या सोमा मशे यांना वारिी लचत्रांचा प्रणेता असे म्हणतात. 

 उत्तर सह्ाद्री पवितरांगांमधे्य राहणाऱ्या वारिी समाजाची, आलदवासी वस्तीतीि 

िोकांची पारंपररक किा ही वारिी लचत्रकिा होय. डहाणू, पािघर, लवक्रमगड, तिासरी, 

जव्हार येथीि रलहवासी आलदवासीचंी ही पारंपररक िोककिा आहे. शुभ कायािच्या वेळी 

त्ांच्याकडे वारिी लचत्र काढण्ाची पिती आहे. गेरू सारख्या तांबड्या रंगावरची पांढऱ्या 

आकृती रूपाने काढिेिी लचते्र म्हणजे वारिी लचत्र होय. 

 या लचत्रकिेत केवळ सरळ रेषा ,लत्रकोण, वतुिळ आलण वाकड्या रेषा यांचा प्रयोग 

करून लचतं्र काढिी जातात. ही लचत्र केवळ दोन रंगांनी काढिी जातात. 

 वारिी मनांमधे्य असिेल्या, कायम रोजच्या जीवनात लदसणार ़ या लवश्वातीि प्रते्क 

आलण प्रते्क गोष्टीिा या वारिी लचत्रांमधे्य थथान आहे. नारळाची झाडं, ताडीमाडीची झाडं, 
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गवत, झाडेझुडपे यांचा समावेश आहे. त्ासोबतच पक्षी आलण प्राण्ांना देिीि मानाचे थथान 

आहे. हे पशुपक्षी, प्राणी, मानवाचे लमत्रच आहेत. यामधे्य पोपट, मोर ,कोबंडा, कोबंडी, कावळा, 

लचमणी हे पक्षी आलण बैि, गाय, कुत्रा, बकरी, घोडा ह्ा प्राणांची लचते्र वारिी लचत्रकिेत 

आढळतात. महाराष्टर ामधीि ही िोककिा जगभरात प्रलसि आहे. या लचत्रांत Symmetry 

and balance असतो. 

 लववाह, सण, शेती, वारिी देवतांचे पूजन, शुभकायि या सवि प्रसंगी वारिी लचतं्र काढिी 

जातात. या लचत्रांमधे्य वारिी िोकांचे वसलतथथान म्हणजे त्ांच्या तंबूवजा घरातीि सामान व 

झोपडीवजा राहत्ा घरांची, गवत गंज्यांची देिीि लचते्र आहेत. बैिगाडी, पाण्ाची कळशी, 

तारपा वाद्य, तबिा, िंलजरी, ढोि, टोपल्या, गाठोडी, लपशव्या यांचा देिीि या लचत्रांमधे्य 

समावेश आहे. 

 जीवनात रोज घडणाऱ्या घटना, या सवांपासून लजव्या सोमा मशे हे पे्ररणा घेत असत. 

या लवश्वातीि प्रते्क आलण प्रते्क गोष्ट जणू त्ांना मोलहनी घाित होती. या लवश्वमोलहनीचे 

अफाट रूप त्ांच्या लचत्र रुपांमधे्य सापडते. बैिगाडी, बैिगाडीची चाके, वेगळ्या प्रकारची 

झाडं, फुिं, वृक्ष, गृहकृत्, खिया, वादे्य वाजवणारी माणसं, लवलवध विांनी आलण 

केशभूषांनीही, स्पष्टपणे ओळिता येणारे िी आलण पुरुष या लचत्रांमधे्य आढळतात. वारिी 

लचत्रकिेत फक् पक्ष्ांना डोळा काढिा जातो. बाकी सवि प्राणी आलण जनावर, मानव यांना 

डोळा काढिा जात नाही. 

 तांबड्या गेरू वजा मातीने रंगविेल्या माठांवर, लभंतीवंर, विांवर तांदूळ दळून, त्ाची 

भुकटी पाण्ात दाट कािवून, त्ा पांढर ़या पेस्टने ही लचत्र काढिी जात. त्ामुळे केवळ दोन 

रंगातच ही लचते्र काढिी जातात. आता आधुलनक काळात, वेगळ्या वेगळ्या रंगांनी ही लचत्र 

काढायची पित जरी आिी असिी, तरी वारिी किेत तरी अजूनही तसेच पारंपाररकच दोनच 

रंग वापरिे जातात. रेिांनीच जाळी अथवा पट्ट्या लकंवा लठपके लठपके, वी अथवा डबू्ल्य च्या 
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आकाराच्या रेिा अशा प्रकारे वारिी लचत्रांची रेिाटन केिे जाते. लनतलनत् जीवनातीि वसू्त, 

जसे की धान्य पािडायचे सूप, ढोिकी, तारपा, टोपल्या, इत्ादी वसू्त लचत्रांमधे्य लदसतात. 

तारपा हे वारिी िोकांचे आलदवासीचें अलतशय िोकलप्रय वाद्य आहे. तर तऱ तऱ, तपिऱ, तऱ 

असा आवाज यातून येतो, त्ावरून या वाद्याचं नाव तारपा पडिं आहे. तारपा वाद्य हे 

सुकिेल्या भोपळ्यांच्या जोडीपासून बनवतात. हे वाद्य वाजवत केल्या जाणाऱ्या नृत्ािा 

तारपानृत् असे देिीि म्हणतात. तारपा नृत्ांमधे्य वतुिळाकार रचना करून नृत् केिे जाते. 

एकमेकांचा हात धरून, एक िी एक पुरुष अशा क्रमाने, अथवा सुयोग्यपणे एकमेकांच्या 

कमरेभोवती हात घािून नृत् केिे जाते. तारपा नृते् देिीि बहुतांशी वारिी लचत्रांमधे्य 

रेिाटिेिी आढळतात. शंि चक्रासारिे गोि लफरत नृत् करणाऱ्या िी पुरुषांची लचतं्र, वाघ, 

ससा, घोडा, लवहीर, झोपड्या, पक्षी यांचे वेगवेगळे आकार वारिी लचत्रकिेतीि लचत्रांमधे्य 

आढळतात. महाराष्टर ाची ही पारंपररक िोककिा आहे. आपण ती लशकून घ्यायिा हवी. 

लवश्वातीि सगळ्यात िहान िाि मंुगीपासून ते हत्तीपयंत, मंुगळे, कीटक ते वाघासारिे प्राणी, 

मानव या लचत्रांमधे्य एकत्र नजरेस पडतात. संपूणि लवश्वािा सामावून घेणं आलण लनसगाित सवांनी 

एकमेकांशी लमळून लमसळून आनंदाने वावरणं या लचत्रांमधे्य जसे आढळतं, तसंच मानवाने 

देिीि वागावं, असा एक छुपा सुसंदेश या लचत्रांमधून मिा लमळािा. वारिी लचत्रांच्या या लचत्र 

लवश्वाने माझ्यासमोर लवश्वमोलहनी म्हणजे लवश्वातीि प्रते्क आलण प्रते्क आकषिक गोष्ट मांडिी. 

अखस्तत्वात असिेिी गोष्ट, आवश्यक आलण अनावश्यक असिेिी गोष्ट, सवि गोष्टी अलतशय 

छान प्रकारे रचून वारिी लचत्रातून गुण्ा गोलवंदाने वावरताना बघायिा लमळाल्या. 

 संपूणि लवश्वानेच वारिी लचत्रातीि Co existence, लवश्वमोलहनी प्रमाणे एकमेकांशी 

सिोख्याने वागावे ही सलदच्छा. 

**** 
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४६ सानेन रेले्व से्टर्न 

 सानेन रेले्व से्टशन हे खस्वत्झिंडमधीि Gstad जवळीि एक प्रलसि गाव आहे. संगम, 

१९६४ लचत्रपटानंतर परदेशाचे आकषिण वाढिे. २०१९ पयंत आजही परदेशी पयिटनाचे िूळ 

सामान्य माणसांच्या डोक्यात घािायचा लवक्रम लदिवािे दुल्हनया िे जायेंगे या १९९५ सािच्या 

लचत्रपटाने केिा. या लचत्रपटापासून सानेन रेले्व से्टशन प्रलसिीच्या झोतात आिे. १९०५ सािी 

या गावी रेिवे से्टशन बांधिे गेिे. सानेन या नावाचा, सानेन शब्ाचा अथि, पांढऱ्या िहान 

केसांच्या, कमी िोकरीच्या दूध देणाऱ्या, स्वीस ब्रीडच्या बकर ़या होय. सानेन रेले्व से्टशनच्या 

बाजूिाच अशा मोठ्या पांढऱ्या बकरीचा पुतळा देिीि आहे. एक सोलवनार शॉप आहे. 

गाईम्हशीचं्या गळ्यात बांधायच्या लहंदी लचत्रपटांतीि DDLJ स्टाईि घंटा आहेत. लकचेि आलण 

वेगवेगळे सोलवनूसि, जंकफूड फु्रट, Newspaper लमळणारा छोटं दुकान आहे. सानेन रेले्व 

से्टशनवरीि सेवा दुकान, Daily needs shop, वाहनांची उपिब्धता, संुदर हवा, लनसगिरम्य 

भूभाग, वेगवेगळी हॉटेल्स आलण बफािची मजा, यामुळे सानेन रेले्व से्टशन प्रलसि आहे. 

 सानेन रेले्व से्टशन वर १९०५ सािी बांधिे गेिे असल्याने, पारंपररक दृश्य आहे. वणिन 

केिे गेिेिे गेिेिे बिि खस्वत्झििडँमधीि हे िहानसे गाव सानेन अॅडलमन लडखस्टरक ची राजधानी 

आहे. 

 आमच्या नात्ातल्या एका मुिीने, खस्वत्झिंडमधीि मुिाशी पे्रमिग्न केिं तेव्हा आम्ही 

िूपच िूश झािो होतो. पण नंतर काही जण म्हणायचे की तो गवळी आहे. दुधाचा धंदा करतो. 

त्ावरून आम्हािा थोडासं कसं तरीच वाटिं. पण खस्वत्झिंड मधीि दुधाचा धंदा तेजीत 

असतो, िॅमरस सुिा असतो. लनसगिरम्य त्ा पररसरातीि छोटी छोटी झोपडी वजा घरं, लनसगि 

बघून एक गाणं आठविं. 

चांदी की कुसी पर बैठे मेरी छोटी बहना 

 सोने के लसंहासन पर बैठे मेरी यारी माँ 
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 मेरा क्या मैं पड़ा रहँुगा अम्माजी की पाँव में छोटा सा घर होगा बादिो ंकी छाँव में  

आशा दीवानी मन में बाँसुरी बजाएँ…… 

 या वयात आता सानेन रेले्व से्टशनवर, लदिवािे दुल्हलनया िे जाएंगे लकंवा येस बॉस 

स्टाईिचे फोटो काढायिा गेिो, तर िोक काय म्हणतीि? असं मनात आिं, पण लमतवा, मी 

एवढंच केिं  

कुछ और जमाना कहता हैं, 

कुछ और लजद़ मेरे लदि की 

मैं बात ज़माने की मानू 

या बात सुनू अपने लदि की? 

 मग काढिे फोटो. 

 खस्वत्झिंडमधीि Lucerne पासून वीस लकिो मीटर अंतरावर, टेकडीवर सानेन रेले्व 

से्टशन आहे. चौदा लडग्री तापमान, प्रचंड वारा आहे. फोटो काढायिा आम्ही, मी आलण माझे 

पलतदेव उभे रालहिो तेव्हा वाऱ्याने उडून जाऊ की काय? असं वाटत होतं. कानािा बांधिेल्या 

कानटोया, हातमोजे काहीही काढता येत नव्हते. त्ामुळे फोटो तसेच लवलचत्रच फनी काटूिन 

सारिे आिे. 

 पिट, पिटोगी वगैरे या सानेन पुिावर शाहरुि िान काजोििा ’लदिवािे दुल्हलनया 

िे जाएंगे’ लचत्रपटा मधे्य म्हणतो, त्ा पुिावर आता पोस्टर आहे. या पोस्टर जवळ उभे राहून 

सविच पयिटक फोटो काढतात. लतथे टर ॅलफक पण असतो, वारा पण असतो आलण िूप थंडी पण 

असते. याराना लचत्रपटातीि रबी रल्ली गाणे इथे लचलत्रत झािे होते. 
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 सानेन रेले्व से्टशनवर व पररसरात येस बॉस, हां मैंने भी यार लकया, चांदनी, धडकन, 

लहरो नंबर वन, दुल्हन हम िे जाएंगे, या लचत्रपटांची शूलटंग झािी आहेत. भारतीय लचत्रपटाच्या 

शूलटंगच्या थथानाची टूर, सानेनच्या मँगो Holiday, Gstad खस्वत्झिंड या टूर कंपनी तफे केिी 

जाते. भारतीय रेस्टॉरंटमधे्य जेवण, मसािा चहा आलण खस्वत्झिंड मधे्य लचत्रीकरण झािेल्या 

भारतीय लचत्रपटांची गाणी, दृशे्य दािवणे, लजथे लजथे शूलटंग झािं त्ा जागा दािवणे असे या 

टूरचे स्वरूप असते. 

 शाहरूि िान आलण काजोि ज्या चचिमधे्य जातात, त्ा DDLJ लचत्रपटातीि नायक 

आलण नालयका राज आलणक लसमरन प्राथिना करतात ते सानेनचे सेंट मॉररटस, कॅथलिक चचि 

१५११ मधे्य बांधिे गेिेिे आहे. आले्ट कॅस़्टिेनि चचि  पंधराशे अकरामधे्य बांधिे आहे. 

 सानेन गाव अगदीच िहान, टुमदार बंगल्यांचे आहे, िोकसंख्या २०१८ सािी ६८१७ 

होती. लु्यसनि पासून वीस लकिोमीटरवर असल्यामुळे पयिटकांचे िाडके थथान आहे. १९०५ 

सािी रेले्व से्टशन बांधल्यापासून येथे सवि रेले्व येऊ िागल्याने, थांबू िागल्या. त्ानंतर हे 

पयिटनथथळ अलधक िोकलप्रय बनिे. नवनवीन हॉटेल्स उघडिी. या गावात अकरा शाळा 

आहेत. या गावी साठ केबि कार, Lifts आहेत. ब्रॉन्झ एजमधे्य सानेन मोसेर येथे टेकडीवर 

लकल्ला होता. अकराव्या शतकात सानेनजवळ गॅिो रोमि राहायचे. अनेक लकले्ल 

रलहवाशांच्या सुरलक्षततेच्या दृष्टीने या पररसरात बनिेिे आहेत. बैिगाड्यांचा आलण शेतीचा 

व्यवसाय चािायचा. प्रवासाच्या दरम्यान बैिगाडीचें बैि थकल्यास, आजारी पडल्यास अथवा 

मृत झाल्यास येथे नवीन घेतिे जायचे. त्ामुळे बैिांचे शहर असा िौलकक काही काळ 

सानेनिा होता. प्रलसि चचेस डब्बि हाऊस एम गंृड हे त्ा काळचे बहुमजिी घर, िाडकी 

इमारत होती. एक अप्रलतम असे रेले्व से्टशन बलघतल्याचा आलण लपके बाबरिा िूप चांगिा 

अनुभव सानेन रेले्व से्टशनने लदिा. 

 सानेन रेले्व से्टशन, अजूनही स्वप्नात येते. 
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४७ र्ब्ांच्या राज्यात  

 शब्ांच्या राज्यात रमायिा साऱ्यांनाच आवडते. परीके्षचा, अभ्यासाचा, पुस्तकांचा 

कंटाळा येतो पण बरेचजण तर माझ्यासारिे पुस्तकी लकडे असतात. चांगिे शब् ही जगाची 

संपत्ती असते. 

 Words worth is the world’s worth. 

 शब्ांच्या राज्यात, राज्यरचनेबद्दिच्या काही िास बाबी बघा. 

१ डॉक्टर सू्यस यांनी िहान मुिांसाठी जे ग्रीन एग्ज अँड हॅम, हा लहरवी अंडी व सुरण हे सुवणि 

पुस्तक लिलहिे आहे, त्ात फक् पन्नास शब् आहेत. पण हो, त्ा शब्ांची वेगवेगळी रचना 

आहे. 

२ क्या है, को अहम, असा आवाज करून बाळ रडते तो त्ाचा पलहिा शब् असतो. 

३ युरेनस च्या ग्रहािा जे उपग्रह आहेत यांची नावे कशी ठेविी माहीत आहे का? िेिक 

शेक्सलपअर यांच्या नाटकातीि पात्रावरून ती ठेविेिी आहेत. उदाहरणाथि जु्यलिएट (नाटक 

रोलमओ व जु्यलिएट), लमरांडा(नाटक द टेमे्पस्ट) ओफेलिया (नाटक हॅमे्लट). पोलटिया, प्रॉसे्पट 

रो केिी बॅन, या नावांनी चािविा ग्रहांचा गाव आहे. 

४ गेट़स ऑफ पॅराडाईज, स्वगिद्वार ही कादंबरी फक् दोन वाक्यांची आहे मात्र या दोन वाक्यात 

चाळीस हजार शब् आहेत. 

५ दोन हजार चार सािी फ्रें च िेिक मायकि थॅिर यांनी दोनशे तेहतीस पानी कादंबरी 

प्रकालशत केिी. नवि म्हणजे या कादंबरीत एकही लक्रयापद नाही. Sentence is complete 

with verb असे म्हणत असिे जाते, तरीही! 
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६ दर वषी अनेक पुस्तकं प्रकालशत होतात त्ातीि केवळ दोन टके्क पुस्तके अथि फायदा 

देतात. 

७ प्रते्क व्यक्ी जीवनात जीवनात एक तरी पुस्तक छान लिहू शकते. 

८ बहुतांशी आत्मचररत्र ही अधिसत् असतात, हाइड अँड सीक अशी असतात. 

९ अगदी सहा शब्ात सुिा अथिपूणि कथा सांगता येते. उदारणाथि Baby shoes for sale, 

not used. लकती प्रकारच्या    कल्पनांच्या शक्यता सहा शब्ात लमळतात, बघा. 

१० शब्ांच्या आभासी जगात कल्पनेिा िूप वाव असतो. Audio visuals मधे्य जे लदसते ते 

मानावे िागते, पण शब् वाचताना वाचक स्व कल्पनेने नायक नालयका काम, कथा, पररखथथती 

आलण भावना ठरवतो. 

११ शब्ांच्या राज्यात रमिे की सोपा टाइमपास होतो. शब् हेच आपिे छंद, व्यासंग, धंदा, 

किा, आवड, मागिदशिन आलण आधार आहेत. 

 They are Bricks of your house. 

** 
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४८ निरात्री  

 नवरात्री देवीपूजा िाडका सण आहे. नऊ लदवस देवी मंडपात घटथथापना करुन 

दसर ़यािा नवरात्री व्रत सुफि होते. सण, व्रते, प्रतीक्षा, उपवास, कथा, पोर्थ्ा पुराण कथा, 

िेिमािा, ही एक प्रकारची व्यखक्मत्व लवकासाची, स्व मदत लटप्पणी, Self help book  

असते. रामायण, महाभारतात सुिा िी, लतचे अनुभव आलण वाट बघणे, व्रत करणे यांचे वणिन 

आहे. आजही, चातुमािस, देवी माहात्म्य, या पोर्थ्ा बहुतांशी खिया वाचतात. त्ामुळे मुिीचं्या 

भावभावनांचे व्यवखथथत व सुरलचत, आकारी भवन होते. ते तसे करणे हे बहुतांशी या कथांचे 

हेतू असतात, व्रत सफि होत असते. उपवास, गोडधोड िाणे, नटणे, व्रत पूणि करणे आलण 

कन्या पूजन, हे या व्रतांचे प्रमुि धे्यय असते. या सवि कथा, साधारणपणे एकसुरी असतात 

आलण सारिाच, सकारात्मक पण दैवाधीन लवचार मनात रोवतात. मुख्य प्रश्नांना बगि 

देऊनही, समाजातीि रीतीभाती पुढच्या लपढीकडे सोपलवणे, हे काम ही व्रते वृिांच्या अनुभवी 

मागिदशिनाने करतात. देवी महात्म्य, कन्यापूजन अशा मागांनी समाजमनावर धमिशािाचा 

आधार घेऊन, मुिीने िोकांमधे्य कसे वावरावे ते लशकविे जाते. मुिगी कशी वावरते हे त्ा 

घरातीि मुिीिा बघणार ़यांनाही कळणे आलण उपवर तरूणी शोधणाऱ्यांनाही कळणे, हा िरा 

हेतू असतो. लनमिळ आनंद देिीि घेतिा जातो. धमिशािाचा आधार घेऊन जनमानसात 

काहीतरी लबंबवणे हा नवरात्रीचा हेतू असतो. मनावर कोणताही ताण न ठेवता, प्रवचनांचे रूप 

न देता, एक प्रकारे लशक्षण देणे आलण िीिा वागणूक लशकवणे, नवरात्रीत पार पडते. िीचे 

महत्त् समाजावर या व्रताद्वारे लबंबविे जाते. 

  शाळा व कॉिेज लशक्षणाचे चांगिे माध्यम असते. आपण लवद्यार्थ्ांना, िेिकांना, 

लिखितांना उते्तजन देऊन िूप चांगिे कायि करत असतो. मात्र िरे लशक्षण हे नवरात्री, 

गणपती, सण, परंपरा, समाजातीि मेळावे, सत्नारायण पूजा, हालदिक भेटी, लववाह समारंभ, 

सोहळे यातून लमळते. नवीन, चांगिे, सुजाण नागररक घडवण्ात, नवीन िेखिका,रांगोळीकार, 
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किाकार, कवी यांना बनवण्ात हे कौतुक उपयोगी पडते. नवरात्रीत लमळणारे अलभप्राय 

आलण मौखिक प्रशस्तीपत्रके याद्वारे या तरुणी आपल्या किागुणांना वाव लमळवतात. आपिे 

कौतुक व्हावे असे कुठल्या वयात, कुठल्या िीिा वाटत नाही? सवांना वाटते. त्ामुळे सवि 

वयातीि खिया अशा सण समारंभांना येतात. उदारणाथि: भोडंिा, दांलडया, गरबा देवीदशिन! 

यालनलमत्ताने एकत्र येऊन, एकमेकीचें कौतुक करून, अलभप्राय आलण प्रशस्तीपते्र लदिी 

जातात. प्रते्काच्या मनात तो सन्मान, ती प्रलतषे्ची ओढ, अशा नवरात्रीत पूणि होते. कन्यापूजन, 

सव्वाष्ण पूजन आलण जे्यष् माता पूजन अशा लतन्ही मागांनी सवि प्रकारच्या खियांची पूजा 

नवरात्रीत केिी जाते. सव्वाष्ण, देवी, ही देिीि सकाळी कुमाररका असते, दुपारी सव्वाष्ण 

असते आलण संध्याकाळी वृददा असते. म्हणजे िीजीवनाच्या सवि अवथथांचे पूजन नवरात्रीत 

केिे जाते. 

 रांगोळी, गरबा नृत्, स्वयंपाक, गोड पदाथि बनवणे, गाणे याद्वारे किा के्षत्र वाढते. कक्षा 

देिीि वाढतात. संवेदनशीि व्यक्ीचं्या लििाणाची पण नोदं होते. जसे की एिादी तरूणी 

मंगिाष्टके अथवा देवीची वेगळी आरती म्हणते. कलवता वाचते. रांगोळी काढते. लचत्रपटांचे, 

व्हचु्यिअि वल्डिचे, भ्रामकपणाचे, व्हॉट़सअॅपचे आक्रमण होत असताना हे सण, उत्सव 

माणसांना माणसांच्या जवळ आणणारे दुवे आहेत. अलत गोगंाट नको, अलधक प्रदशिन नको, 

अलत आवाज नको आलण अलतशय मोठे सोहळे नको. पण एक कौटंुलबक लमत्रमंडळीचें संमेिन 

असे रूप नवरात्रीिा द्यायिा काही हरकत नाही. 

  वेगवेगळ्या स्पधाि, एकत्र येणे, लवचारांची देवाणघेवाण करणे, हे बदित्ा काळाची गरज 

आहे. नैराश्यावरीि उपाय असा आहे की, बोिते व्हायिा हवे. त्ामुळे या नवरात्रीची प्रतीक्षा 

सगळेच जण करत आहोत. नवरात्रीत एकमेकांना भेटायिा जरूर जा. कुटंुबभेट घरी घेणे 

जमिे नाही तर एिाद्या हॉटेिमधे्य एकत्र जमा. देवी बसविी असेि लतथे दशिनािा जा. 

नवरात्रीच्या शुभेच्छा.  
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४९ भुरण  वदर्ी उडून जा  

 

इथे इथे नाच रे मोरा  

चारा िा पाणी पी  

भुर लदशी उडून जा 

 हे बािगीत माझी बहीण लतच्या िहान नातीिा लशकवत होती. पूणि कलवता ऐकून 

घेतल्यानंतर नात म्हणािी की,  “आजी ही कलवता चुकीची आहे. चारा िाऊन पाणी लपऊन 

त्ा लपल्लाने का बरं उडून जायचं? त्ा मोराने का बरं थांबायचं नाही? दूर उडून जायचं? 

कुटंुबांमधे्य त्ा मोराने रालहिेिा नको आहे का? We are family, stay here असे सांगायिा 

हवे. घर्ात रालहिे पालहजे. हो त्ा मोरांनी लतथेच नाचावे!” 

 “अशा हजर बािकलवता असतीि, तर हे चूक आहे. आजी, उडायचे कसब आईवडीि 

लशकवतात, हे चूक नाही. पण उडून जा सांगणे चूक आहे. जनरीत आहे, पण कुटंुब सोडणे 

योग्य आहे का गं? भुर लदशी उडून जा सांगताना पण पािकांना लकती वाईट वाटत असेि.” 

दुसरी नात म्हणािी. 

 िहान मुिांची बुिी िूपच तल्लि असते. आपल्यािा कळणार नाही अशा अनेक गोष्टी 

आपल्या बािकािा कळतात. साठ वषांत मिा हा मुद्दा कधीच कोणी मांडिा नव्हता. कुणी 

म्हणािं नव्हतं, “मुिं इथेच असू देत.” जो तो सांगतो, 

“त्ांची कररयर, त्ांची आवड, 

आम्ही करू इथे तडजोड” 

लपल्लांच्या पंिात बळ आिे, 
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त्ांची घरटी झािी कुठे कुठे 

आता आमची कांचनसंध्या 

 सोन पाविी सोन पुटे. 

 असे म्हणून, उसासून वृिापकाळात आपण  एकटं राहण्ाची तयारी वृि करत 

असतात. 

 संुदर, िहान लपिे चारा िाऊन, पाणी लपऊन, पंिात बळ येताच, भुरिकन जमिं तर, 

िगेच, तो मोठ्या आकाशात, सोय झाल्यावर उडून जाईि. परदेशी पोटापाण्ासाठी जाईि. 

जवळपास नोकरी लनलमत्ताने जाईि. 

 खव्हसाच्या रांगेत गदी करून ऊभ्या असिेल्या भारतीयांकडे पालहिं की कळतं, हा देश 

त्ा तरूणांना नोकरी देऊ शकत नाही. चोच लदिीय, पण दाणा देत नाही. देशातीि स्पधाि 

वाढवणारा, देशबंधंूना नकोसा झािेिा, गदीिा लवटिेिा तो मोर, घर्ातून, आई वलडिांच्या 

तळव्यावरुन, उडाण घेऊन उडून जातो. 

 आपिी लशकवण चुकतेय का? ही जगराहाटी अनंत आहे, सत् आहे. राजा राणीिा 

स्वतंत्र घर हवे असते, लवसंवाद होतात. 

या लचमण्ांनो, परत लफरा रे 

घराकडे अपुल्या, लतन्ही सांजा जाहल्या. 

 अशी आति साद घािूनही पािरे घराकडे परतून येत नाहीत. 

 चारा िा, पाणी पी, थोडावेळ उडून ये. असे म्हणता येईि का?. 

 घरटे आपिे आहे, इथे नाच, असे म्हटिे तर? जागलतक मंदीमुळे चारा लमळेना असे 

होऊन मोर हताश होऊ शकतो. 
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 काहीतरी चुकतेय, काय ते कळत नाही. तुम्हािा समजिे, उपाय सापडिा, तर मिा 

देिीि सांगा. 

 पररखथथती सुधारेपयंत, पािरा, तुझ्या सुिासाठी, 

 भुरि लदशी उडून जा. 

***- 
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५० विसरलो  

 एका मराठी मालिकेमधे्य, त्ातिे एक पात्र, पांडू- लवसरिो, लवसरिो असं म्हणत 

असतो आलण तो िरोिरच लवसरिेिा असतो. लवस्मरणाबद्दि मधं्यतरी एक कायिक्रम होता, 

मिा त्ा कायिक्रमािा जायचे होते, पण लवसरून गेिे. 

 चार मुद्द्ांवर लवस्मरण जाणता येते. 

१ वय- 

 लवद्यार्थ्ांना अथवा शाळकरी मुिांना ३०वषेपयंत अभ्यासाचे प्रश्न वगैरे लवसरिे जातात. 

पुढे वयोमानाने स्मरणशक्ी कमी कमी होत जाते, कारण की मेंदूतीि काही पेशीचें नष्ट होणे 

चािू राहते. वय वषे साठनंतरच्या वृिांमधे्य लवस्मरणाचे प्रमाण जास्त आहे. 

 तुम्ही जर साठहून अलधक वयाचे असाि लकंवा साठ वषांहून अलधक वयाची आई 

वडीि, काका काकू, मैत्रीण जर तुमच्या बघण्ात, सहवासात असतीि तर हा िेि जरूर 

वाचा. 

 वय वाढणे हा गुन्हा नाही. वय वाढणं हे ओझं नाही आलण वय वाढणं हे नैसलगिक असतं, 

ते टाळता येत नाही. वृददांची सेवाशुशु्षा करायिा आपल्या देशात थोडेफार तरी नोकर 

लमळतात, पण परदेशी तर नोकर देिीि लमळत नाहीत. त्ामुळे आपण कुटंुबावर ओझे 

होऊन राहू नये, अशी इच्छा असेि तर हा िेि जरूर वाचा. 

२ काळ 

 बदित्ा काळानुसार आवडी बदिल्या संस्कार बदििे. माई नावाच्या मराठी 

लचत्रपटाचे एक टर ेिर आहे, ते जरूर बघा. वृिाश्म भरत आहेत, वाढत आहेत. तरूणांना 

आईवडीि दूर गावी लकंवा फोटोमधे्यच हवे आहेत. 
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 वृिांसोबत राहण्ाचा त्रास या तरूणांना होतो कारण त्ांच्याकडे वेळ नाही अथवा 

अन्य कारणं आहेत. वृिांना देहाचे, मनाचे लवलवध प्रकारचे आजार झािेिे असतात. शरीरातीि 

शक्ी कमी झािेिी असते. त्ांची वागणूक वेगळी झािेिी असते. वृददांना हािचािी 

गोधंळवतात. त्ांना पायरी उतरताना अथवा काम करताना अंदाज येत नाही त्ामुळे ते 

पडतात. योग्य काळजी न घेतल्यास आहे त्ाहूनही िराब तबे्यत होऊ शकते. ती होऊ नये 

म्हणून मी हा िेि लिलहत आहे. आपण जर वयाने साठ वषांचे असू तर कमीत कमी पंच्याहत्तर 

वषि, म्हणजे अजून पंधरा वषे आपल्यािा तबे्यत सांभाळायची आहे. 

३ िक्षणे- 

लवस्मरण होते याची िक्षण लवलवध आहेत. 

१ नाव लवसरणे, 

२ गाडी चािवणे अवघड होणे, 

३ भाषेत तोतरेपणा येणे, बोिताना शब् न आठवणे, 

४ बोिण्ाचा संदभि नीट न िागणे, 

५ वसू्त हरवणे उदाहरणाथि चष्मा, चावी; 

६ नाव न आठवणे, 

७ उगाचच रडणे अथवा रागवणे, 

८ उगीच रस्ता चुकणे, 

९ मूड खसं्वग़्स, 

१०बेचैनी, 
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११परत तोच तोच प्रश्न लवचारणे अथवा कृती करणे. 

 लवस्मरण हळू हळू वाढते. साठीनंतर सात वषं थोडं लवसरायिा होतं. त्ानंतर पुढची 

दोन वषं थोडं जास्त लवसरायिा होतं आलण त्ानंतर लवस्मरण अलधक वाढत जातं. लबछान्यात 

पडून रालहिेल्या वृिांना रोजच्या लक्रयांना मदतनीस हवा असतो. पुढे वेगवेगळे भास होत 

असतात. वजन कमी होते अथवा वाढते. भूक कमी होते अथवा िूप वाढते. Short term 

memory loss होतो. िूप पूवीचे म्हणजे फार जुन्या गोष्टी आठवतात पण आत्ताच्या गोष्टी 

आठवत नाहीत. 

४ कुटंुब 

 प्रगतीपथावर पुढे असिेल्यांना तरूणांना अलभमान असतो आलण या पथावरीि 

मागच्यांना म्हणजे वृिांना अपमालनत करण्ासाठी कळत अथवा नकळत हे तरूण िोक 

कारणीभूत होतात. िरं तर दोघांनीही एकमेकांची काळजी घ्यायिा हवी. जग बदिते आहे. 

त्ा सवांनीच तबे्यती जपायिा हव्यात आलण वृददांनी स्वतीःची काळजी अलधक घ्यावी आलण 

तरूणांनीही वृिाची काळजी घ्यावी. सवांनीच स्मरणशक्ी वाढवण्ासाठी लवलवध उपाय 

करावेत. Health is wealth 

हे लवसरू नये. 

*** 
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५१ विसरू नका  

 मी िक्षात ठेवा हे सांगते, ते सांगणे फार सोपे आहे. लवस्मरण नैसलगिक असते, मात्र 

त्ावर उपाय करायिा लचकाटीने प्रयत्न करावे िागतात. 

१ औषधोपचार करावेत. 

२ सोपे्प उपाय, बदि करणे 

 औषधोचार करावेत, मात्र त्ासोबतच आपिी जीवनपिती सुधारून स्मरणशक्ी 

वाढवता येते. त्ासाठी आता हे साधे सोपे उपाय मी सांगत आहे. 

१आहारात फळं, भाज्या, केळी आलण अंडी यांचा समावेश करावा. 

२दहा लमलनटं मसाज करावा. हात, पाय, डोके, कंबर यांना हळूहळू मसाज केल्याने राग आलण 

बेचैनी कमी होते. 

३आवडणारी शांत अशी Pacifying गाणी ऐकावी. 

४सुडोकू लकंवा कू्यब्ज, शब् कोडंी सोडवावी. त्ाने मेंदूिा व्यायाम होतो. 

५सोपे शारीररक व्यायाम पण करावे. मात्र पडणे टाळावे. 

६सतत झोपून राहणार ़ या, आजारी राहणार ़ या व्यक्ीनंा बेडवर लनजून रालहल्याने होणारे बेड 

सोअसि टाळावे. 

७नातवंडांशी िेळावं, सोशिी अॅखक्टव्ह राहा. िहान मुिांमधे्य िेळावं . 

८छंद वाढवावा: रंगवणे, लिलहणे, वाचणे, लचत्रकिा. 

९रोजचा पॅ्लन करा. थोडासा बदि होईि हे जाणा पण उत्साहाने योजना करा. गप्पा मारा. 

मंदपणा येतो आलण वृि नाटक करतायत असही वाटते पण ते स्वीकारा. 
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१०स्मरणात राहण्ासाठी मदतगार होतीि अशा गोष्टी वापरा. उदाहरणाथि टॅटू, खस्टक नोट़स, 

लफ्रजवर लिलहणे, कॅिेंडरवर लिलहणे, वही बनवणे. 

११सोबत स्वतीःचे ओळिपत्र ठेवणे. 

१२लवश्ांती घ्या. शक्यतो वातावरण शांत ठेवा. रेलडओ सुिा कमी आवाजात िावा. टीव्हीवर 

मोबाइिवरीि जे काय िावाि ते हळू िावा. 

१३िोिीचं तापमान योग्य ठेवा. पंिा, वातानुकूलित यंत्र, पांघरूण, टॅावेि, गादी असं स्वच्छ 

वातावरण ठेवा. 

१४झोप नीट होऊ द्यावी. 

१५टीव्ही मोबाइि रात्रीच्या वेळी दूर ठेवा. 

१६चहा कॉफी अशी उते्तजक पेय रात्री लपऊ नका. 

१७वारंवार घराची रचना बदिू नका, तडजोड अवघड होते. 

१८दारािा कुिूप िावा. 

१९झोपण्ा उठण्ाची वेळ ठरवा. झोप येत नसेि तर िोळू नका लदवसा. लदवसा झोपणे टाळा. 

२०हेल्थ चेकअप म्हणजे वालषिक आरोग्य तपासणी वालषिक नाहीतर पाच वषांतून एकदा जरूर 

करून घ्या. 

२१व्यसनांपासून दूर राहा. 

२२एकमेकांना मदत करा. 

Care for those, who cared for you. (parents) 

Care more for those, whom you cared. (kids) 
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 चांगिे आयुष्य जगणे, लवसरू नका. 

 एकमेका सहाय्य करू, अवघे धरू सुपंथ! 

***** 
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५२ चांद्रयान  

 चंद्राचे आकषिण आलदम आहे. चंद्रावर, चांद्रयान जवळ जावून संपकि  तुटून गेल्यावर, 

प्रश्न पडून आलण तो प्रयत्न अपयशी झाल्यापासून, चंद्र जरा काळवंडिेिा आहे. चांद्रयानाच्या 

अपयशाबद्दि व्हॉट़सअॅपवर एक जोक लफरत होता. पलहिे पे्रम हे चांद्रयानासारिे असते. 

चांद्रयान चंद्राच्या जवळपास पोहोचिे आलण नंतर संपकि  तुटिा. पलहल्या पे्रमात तसे होते. 

 पे्रयसीच्या चेहऱ्यािा चंद्राची उपमा देण्ाची पिती फार जुनी आहे. प्रभू श्ीरामांनी 

देिीि बािपणी िेळताना आकाशीचा चंद्र हवा, असा हट्ट केिा होता. चंद्रावर पाऊि ठेविे 

तरीही चंद्रावरचा ससा असणे, या कल्पनेचे आकषिण कमी झािे नाही. चंद्रावर िडे्ड आहेत 

असे कळिे तरी पे्रयसीच्या चेहर ़यािा चंद्र म्हणणे थांबिे नाही. चंद्राबद्दिची अनेक गाणी 

िोकलप्रय आहेत. चंद्राच्या सविच किांबद्दि लचत्रपट लनघािे आहेत. चौदवी का चाँदच्या पासून 

दूज का चाँद, ईदका चाँद, वगैरे. चतुथीचा उपवास, चंद्रािा बघून सोडिा जातो. भाऊबीजेिा 

चंद्रािा भाऊ मानून ओवाळतात, पूजतात. करवाचौथ व्रतामधे्य चंद्राची पूजा होते. शंकर 

बाप्पाने पण डोक्यावर चंद्र धारण केिा आहे. 

बािपणी, बचे्च मंडळात िहान मुिांचा िाडका मामा, चांगिा मामा, चंदामामा असतो. 

चंदामामा दूर के, पुए पकाएँ बूर के, असे म्हटिे जाते. कवी कल्पनांमधे्य चंद्र नंबर एक वर 

असतो. 

 चांदोबा चांदोबा भागिास का हे मस्त बािगीत आहे. 

 लिंबोणीच्या झाडामागे चंद्र झोपिा ग बाई 

 आज माझ्या पाडसािा झोप का गं येत नाही, हे छान अंगाई गीत आहे. चंद्रावरती दोन 

गुिाब, असेही पे्रयसीचे वणिन केिे जाते. चंद्रािा बघून चंद्रहास मणी पाझरतो असे म्हणतात. 

 चौदहवीका चाँद, हा चांगिा लचत्रपट आहे. ये चाँद सा रोशन चेहरा, हे पे्रमगीत आहे. 
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 एकूण काय, चंद्र छान, चंद्राचे संदभाितिे सविच छान असते. बघू या पुढे कधी ह्ा 

कल्पना बदितात का? 

***- 
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५३ बाविसािी छत्री   

 मी काि माझ्यासाठी एकलवसावी छत्री िरेदी केिी. मी एकावेळी एकवीस छत्र्या 

वापरत नाही. नाही नाही, गैरसमजाने माझा संबंध राजघराण्ातीि मेघडंबरी अथवा छत्र्या 

बांधणाऱ्या घराण्ाशी, अथवा अलतश्ीमंतांशी िावू नका. मी माझ्या स्वतीःच्या अकराव्या 

छत्रीबद्दि तुम्हािा सांगणार आहे. छत्री िरेदीची मिा पलहल्यापासूनच हौस आहे. िूप वेगळ्या 

वेगळ्या प्रकारच्या छत्र्या मी गोळा करते. कोणीही कुठे परदेशी जाणार असेि तर लतथिी 

छत्री, अगदी दहा हजार रुपये लकमतीची असिी तरीही मागवते. अशा रीतीने माझ्या घरात 

एक जपानी, एक लसंगापूरची, एक अमेररकन, एक जमिनीहून आणिेिी, बक्षीस लमळािेिी 

एक मॅाररशसची आलण एक युरोलपयन अशा लवदेशी छत्र्या आहेत. त्ातिी एक, सातवी अलधक 

अजून होती लतच्यावर फुिाफुिांचे हॅण्ड पेंटेड म्हणून लडझाईन काढिेिे होते. जेमतेम नऊ 

इंच िांबीची होती. लशवाय, आठवी केरिा लवमानतळावर लमळणारी, अंकल्स अंबे्रिा अशी 

अलतशय िहान, घड्याळाच्या केस सारिी, पेटीसारिी सहा इंच िांबीची आलण फोखलं्डग 

असिेिी छत्री सुिा होती. बँकेतून लमळािेिी ठाणे जनता सहकारी बँकेची नववी, सेंटरि बँक 

ऑफ इंलडयाची दहावी अशा छत्र्या होत्ाच. अकरावी यूएस ची कौिुिेटची अजून छत्री होती. 

मधं्यतरी एका कायिक्रमािा से्टशन जवळ गेिे आलण पाऊस सुरू झािा. नेहमीप्रमाणे 

ररक्षावािे, त्ांचा चॉइस फार हाय असल्यामुळे, मिा लजथे जायचं लतथे यायिा तयार नव्हते. 

भर पावसात थोडी लभजिे, लभजत येऊन आजारी पडायची मनाची तयारी नव्हती. लतथल्या 

जवळच्या एका छो्ा दुकानात जाऊन रेनकोट लवकत घेतिा. तो रेनकोट लनवडिा, कारण 

की घरच्या छत्री भांडारात एक छत्री ऍड नको. तो रेनकोट सुिा कपाटात आहे. लशवाय एक 

अलतशय संुदर िाि रंगाचा परकीय रेनकोट सुिा कुणीतरी लगफ्ट लदिाय. तर आता हे सगळं 

तुम्हािा सांगायचं कारण म्हणजे जूनमधे्य छत्री सापडत नाही, म्हणून आम्ही नवरा बायकोने 

अजून दोन छत्र्या लवकत आणल्या. मिा एक आलण माझ्या नवर ़यािा, या दोन छत्र्यांची भरच 

पडिी, तेरा झाल्या. परवा बॉक्स लदवाणात काही सामान शोधताना बॉक्स लदवाण, माळे, स्टडी 
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टेबिच्या मागे, रॅकमधे्य, िणात अशा लवलवध लठकाणी शोध घेत असताना, बॉक्स लदवाणात 

जुन्या काही वषांच्या हरवल्या समजत होतो अशा सात छत्र्या सापडल्या. वीस झाल्या. 

बलहणीिा लवचारिं, “भारी भारी छत्र्या कुणािा कमी लकंमतीत लवकत हव्या असतीि तर 

लवचार!” 

 त्ा म्हणाल्या , “वर तुझ्याकडून छत्री किेक्ट करायची म्हणजे जाण्ा आणण्ाचा िचि 

भरून नवीन छत्री इथे घेणं होईि.” मग मी त्ा छत्र्या परत बॉक्स लदवाणात ठेवून लदल्या. 

लशवाय भारी छत्र्या घेऊन बाहेर जायचं म्हणजे लवसरायची भीती असते. एकदा तर बँकेच्या 

दारात बाहेर पाऊस असल्याने लठबकणारी, बाहेर बादिीत ठेविेिी छत्री सुिा माझी, एकदा 

चोरीिा गेिी होती. त्ामुळे स्वतीःच्या जीवापेक्षा त्ा भारी छत्र्यांना सांभाळावे िागते. सोबत 

कायमच भरपूर वजन घेऊन लफरायची सवय मिा िागल्यामुळे वजन होतं म्हणून मी काि 

िारघरिा जाताना छत्री घेतिी नाही, सोबत नेिी नाही. जाताना गाडी होती, दारापयंत सोडिे. 

त्ामुळे पावसाचे काही भय वाटिे नाही. परत येताना िारघर से्टशनवर सुिा वरपयंत छप्पर 

असल्यामुळे छत्री नाही, याची जाणीव झािी नाही. ठाणा से्टशनिा उतरिे. पाऊस जोरात 

पडायिा िागिा. पाणी भरायिा िागिे. वैताग सुरू झािा. दोन तीन ररक्षावाल्यांना लवचारिं, 

नाही म्हणािे. नवि म्हणजे रांगेत सुिा ररक्षावािे नव्हते. मग कुठिं तरी छत्रीचं दुकान लभजत 

शोधिं. कारण चाित जाताना, अजून लभजायची तयारी नव्हती (कारण सामान, पुस्तके इ. 

लभजिं असतं), त्ा साध्याशा छत्रीच्या दुकानातून तीनशे रुपयांची छत्री लवकत घेतिी. मात्र 

कुठल्या तरी पूविपुण्ाईमुळे एक ररक्षावािा, “बाई कुठे जायचंय?” असे लवचारू िागिा, 

कदालचत ररक्षावाल्यांचा सौजन्य सप्ताह असावा. त्ा ररक्शावाल्याने मिा ररक्षात घेतल्यावर ही 

छत्री परत घेता का? असे दुकानदारािा लवचारणे शक्य नव्हते. एकलवसाव्या छत्रीचा सुिा एक 

अजून पसारा माझ्या घरात अॅड झािा.  
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 घरी पोचिे तर, नवर ़याने देिीि नवी छत्री लवकत आणिी होती. वर मिा म्हणािा, 

“तुिा नवरंगी छत्री आवडते, म्हणून आणिी” 

 तर ही माझी बालवसाव्या छत्रीची गोष्ट आहे. 

  दर पावसाळ्यात वाढत जाणारं हे छत्र्यांचं भांडार वाढत राहतं. सुफळ संपूणि होत जातं. 

**** 
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५४ नापास गणपती  

 उपवनिा, जवळ एका तिावावर मी काि लफरायिा गेिे. तिावाच्या बाजूिा िहान 

मोठ्या अनेक गणपती बाप्पाच्या मूती, अस्ताव्यस्त भंगिेल्या अवथथेत पडिेल्या होत्ा. 

काहीचं्या बाबत बोिायचे तर अवयव भंग झािेल्या, तर काहीचंा रंग उडािेिा होता. देवमूती 

भकास, एिाद्या माळ्यावरच्या अडगळीसारख्या वाटत होत्ा. 

 ज्या मूतींना आदराने वाजत गाजत घरी आणिं, ज्यांची पूजा केिी, त्ाच अशा टाकून 

द्याव्या? Love, live and leave हे जीवनाचं तत्त्ज्ञान आहे. पररचय, सहजीवन, लनरोप घेणे, 

या तीन जीवनावथथा असतात. मानवजीवन तीन अंकी नाटक असते. वाजत गाजत मुिाच्या 

जन्माचा उत्सव केिा जातो. 

 पलहिा घंटा बचपन है, दुसरा जवानी, 

 लतसरा बुढापा है. लफर उसके बाद? रंगमंचावर पडदा पडतो. जीवनाचा फुिस्टॉप येतो. 

गणपती बाप्पा आपल्यािा ते तत्व सत् युक्ीने, त्ांच्या परीने वेगळ्या प्रकारे बुिी चािवून, 

वेगळ्या प्रकारे समजावतो. 

 गणपतीची मूती वाजत गाजत घरी आणिी जाते. दहा लदवस लतची कौतुकाने पूजा केिी 

जाते आलण पाठवणीच्या वेळी, अगदी कठोरपणे मूतीिा पाण्ात ढकिून लदिे जाते. असे 

करायचे कारण काय? कुणीही नंतर त्ा मूतीचं काय झािं? ते बघत नाही. फार पूवी, एका 

स्वयंसेवी संथथेने या चौपाटीवर लवसजिन केिेल्या मूतींचे आदरपूविक पुनलविसजिन केिे होते. 

पण मूतींची उंची कमी करावी, धातूच्याच मूती पूजनािा बसवाव्या, हे फार कमी जणांनी 

अंमिात आणिे. तरी बरे आहे, की हल्ली काही मूती दान केल्या जातात. गणेशोत्सव आता 

Event, Show off झािाय. गदी, लमरवणूक, करमणूक, Celebrity आरती, ढोि, डीजे, यात 

भक् हरविाय. 
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 देवािा नमस्कार तर काय कुठेही करता येतो. हात जोडता येतो. देव मागतो का? 

किाधर नाव असिेल्या बाप्पापुढे किा सादर होतात का? श्ददा हवी. 

 पयािवरणािा हालनकारक प्रकार टाळून गणेशपूजा करावी, सजवावी, हेतू पूजा हाच 

ठेवावा. 

 एक गाव एक गणपती, असे एकीकरण सणांचे करावे. मी सांगतेय सुचवतेय. कुटंुबात, 

एक कुटंुब एक गणपती करणे देिीि जमणे सोपे नसते. जमत नाही. प्रते्कािा, अथवा 

काहीनंा परंपरा, भपका, ते Celebration, exhibition हवेय का? 

 दहा लदवस गोडधोड िाणे, आरती करुन पूजिेल्या गणपतीच्या मूती अनंत 

चतुदिशीनंतर लवसजिन करतात. एका लमलनटात हे नापास झािेिे, नकोसे झािेिे, काम 

संपल्याने लवसलजित केिेिे गणपती उदास नजरेने भक्ाकडे बघतात. 

 देवा, तू पण या चंगळवादाच्या, भपक्याच्या उत्सवात मानवािा बुददी देण्ात नापास 

झािास? मानवाने तुिा Use and throw केिे? काळाच्या रे्ाने लनमािल्यात गेिास? िुची 

जाताच सत्ता संपते तसे झािे का? मी यावर काय करु शकते? फक् जनजागृती करू शकते. 

 नापास, नकोशा गणपतीिा हात जोडिे.  

मंत्रहीनं, लक्रयाहीनं, भक्ीहीनम़ सुरेश्वर 

यतू्पलजतं मया देव, पररपूणं, तदसु्त मे 

अन्यथा शरणं नाखस्त, त्वमेव शरणं मम 

तस्मात़ कारुण् भावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर. 

**** 
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५५ थूँक यू डॉक्टर   

 डॉक्टर सन्मान सोहळ्यात डॉक्टर लदनालनलमत्त एक जुिै रोजी आय एम ए नालशकतफे 

यशस्वी डॉक्टरांचा सन्मान झािा. मेधा पाटकर व डॉक्टर होिी कापलडया यांच्या उपखथथतीत 

सोहळा पूणि झािा. सकाळी रक्दान लशलबर व वृक्षारोपण कायिक्रमाचे आयोजन केिे होते. 

या कायिक्रमात डॉक्टर लशरीष भूितज्ज्ञ यांचा सत्कार करण्ात आिा. डॉक्टर लशरीष देव हे 

नालशकमधीि जे्यष् भूितज्ज्ञ आहेत. पुण्ाच्या बी जे मेलडकि कॉिेजमधून एमबीबीएस 

केल्यावर त्ांनी भूितज्ञांच्या के्षत्रात प्रालवण् लमळलविे. गेिी अडतीस वषे ते रूग्णसेवा करीत 

आहेत. माझे वगिलमत्र असल्यापासून आठवते, पाहते, त्ांचा हात िूप कुशि आहे. ते लवचे्छदन 

िूप छान करतात. आपल्या व्यवसायावर त्ांचे पे्रम असून ते वैद्यकीय सेवा ही किा साधना 

मानतात. सतत मेहनत व सतकि ता वैद्यकीय के्षत्रात आवश्यक आहे. रुग्णांकडून भरपूर पैसे 

काढण्ाऐवजी ते रुग्णांच्या सुिदुीःिाशी समरस होतात. बािरुग्णांशी लमत्रवत वागतात. 

सवाित कमी वजनाचे बाळ लसझेररयनने जगवल्याची िास आठवण ते सांगतात. रुग्णाचा हात 

हातात घेताच रुग्ण अधाि बरा होतो, असे त्ांचे रुग्ण सांगतात. एकाच वेळी जुने ते सोने, नवे ते 

हवे, असा आधुलनकता व परंपरेचा संगम त्ांच्यात आहे. 

 वैद्यकशािात आता िूप प्रगती झािी आहे. भूितज्ञ भूि देऊन, वेदना त्ा 

काळापुरत्ा दूर ठेवतात. संवेदन क्षमतेमुळे ते रुग्णांच्या वेदना जाणतात. हातािािच्या 

िोकांना देिीि त्ांनी तरबेज होण्ात हातभार िाविा आहे. शिलक्रयेसाठी रुग्णांना भूि 

लदल्यानंतर रुग्ण शिलक्रयेनंतर शुिीवर आल्यावर भूि करण्ाचे काम संपते असे नाही. 

रुग्ण पूणिपणे बरा होईपयंत भूितज्ज्ञाची देिीि जबाबदारी असावी. 

 आपल्या व्यवसायाबरोबर लवलवध किा, तबिा वाजवणं, कलवता करणं, नाटक बघणं, 

बागकाम त्ांना आवडते. ते अलतशय संवेदनशीि आहेत. हास्य लवनोद, िेळ, व्यायाम, जीवन, 
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समाजकायािची जाण असिेिे आहेत. उत्तम वके् आहेत. अनेक यशस्वी शिलक्रया केल्या 

आहेत.  डॉक्टर लशरीष देव यांचा सन्मान केल्याबद्दि IMA नालशक यांचे आभार व 

 थंॅकू्य डॉक्टर लशररष 

****- 
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५६ लता दीदी, एक हजारो ंमें मेरी बहना है। 

 

 िता मंगेशकर यांना ितादीदी म्हणतात. बहीणभावाच्या संुदर नात्ाचे वणिन करणारी 

जी लनवडक गाणी आहेत त्ातिे हे गाणे ितादीदीचं्या आवाजात गायिेिे आहे. 

 हरे राम! हरे कृष्ण या लचत्रपटात हे गाणे आहे- 

  द्रौपदी श्ीकृष्णाच्या, त्ा पे्रमळ बहीणभावाच्या लनमिळ नात्ाचे वणिन या गाण्ात आहे. 

रािी पौलणिमा आलण भाऊबीज हे तसे गरीब-श्ीमंत, श्िाळू, अश्ि सविच व्यक्ीचं्या 

जीवनातीि महत्त्ाचे सण आहेत. ताई, दीदी, आक्का या शब्ांत अपार माया आहे. 

ितादीदीनंा म्हणूनच तो सन्मान आपण लदिा आहे. 

 भाऊबीज या लदवाळीतल्या लदवशी भावाने बलहणीची भेट घ्यावी. लतच्या घरी जेवण 

करावे. लतच्याकडून ओवाळून घ्यावे व िास भाऊबीजेची भेट द्यावी, असा रूढ संकेत आहे. 

या लदवशी पत्नीच्या हातचे जेवण घेतल्यास भलवष्यात जीवन चांगिे जात नसते असाही समज 

आहे. बहीण भावाच्या नात्ाचा सन्मान करण्ाचा हेतू भाऊ-बीजेच्या सणात असतो. 

लदवाळीच्या चार लदवसात भाऊबीज अहम़ असते. भाऊ बहीण हे दोघेजण एकाच आई-

वलडिांच्या पोटी जन्मिेिे, एकाच घरात वाढिेिे, बािपणी एकमेकांचे उषे्ट िाऊन, भांडून, 

गोड होणारे असतात, त्ांचे आंबट-गोड नाते असते! भाऊबीजेिा बलहणीिा भाऊ भेटीस 

आिा नाही तर ती नाराज होते व चंद्रािा ओवाळते. रािी पौलणिमािा, बहीण भावािा रािी 

बांधून हा बंध घट्ट करते. शब्ांच्या पिीकडचे िास बहीणभावाचे नाते पुढीि गाण्ात आहे. 

** 

फूिो ंका तारो ंका सबका कहना है  

एक हजारो ंमें मेरी बहना है  
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सारी उमर हमें संग रहना है .//धृ 

जबसे मेरी आँिो ंसे हो गयी तू दूर , 

तबसे सारे जीवन के सपने हैं चूर . 

आँिो ंमें नीदं ना मन में चैना है ./1 

देिो हम तुम दोनो ंहैं एक डािी के फूि , 

मैना भूिा तू कैसे मुझको गयी भूि , आ मेरे पास आ कह जो कहना है. /2 

जीवन के दुिो ंसे यँू डरते नही ंहैं , 

ऐसे बचके सच से गुजरते नही ंहैं , 

सुि की है चाह तो दुीःि भी सहना है/3  

ितादीदी आज मी तुमच्याबद्दि लिलहते आहे, 

एक हजारो ंमें मेरी बहना है. 

 

**** 
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५७ मैत्रीबंध, पासबुक आनंदाचे       

 सेवा लनवृत्तीनंतर प्रते्क व्यक्ीिा आपल्या आयुष्याचा एक मोठा समभाग कोणीतरी 

काढून घेतिा असावा असे वाटते. पण त्ािा असे वाटायिा िागिे तरी लनवृत्तीनंतर तो आनंदी 

जीवन जगू शकतो. ऑलफस संपिे, की काही तरी ररकामपण एक पोकळी भरून राहते. 

नेहमीच्या रोजच्या सवयीमंधून, आपल्या ठरालवक वेळचे ऑलफस आलण ते ऑलफसचे लमत्र 

भेटणे बंद होते. कायम आपल्यािा कामात गंुतण्ाची, लबझी राहण्ाची सवय असते. 

 सेवा लनवृत्तीनंतर आम्हा बँक कमिचाऱ्यांवर तशीच वेळ आिी होती. त्ानंतर मग 

कधीतरी कोणीतरी व्हॉट़सअॅपवर काही पाठवणार लकंवा भेट जर झािी तर ती कुणाच्या तरी 

घरी िग्नालनलमत्ताने अथवा एिादा लमत्र आजारी असेि तर लतथे होई. त्ामुळे आम्ही सगळ्या 

लमत्रांनी ठरविं की आपण एक गु्रप तयार करायचा आलण या गु्रपने दर मलहन्यातून एकदा 

नक्की भेटायचं. भेटणं एकच लदवस, दोनेक तास असेि, पण त्ा लनलमत्ताने आपण मलहनाभर 

लवचारांची वळवणूक चांगल्या लदशेने करू शकतो. 

 आमच्या या सेंटर ि बँक ऑफ इंलडयाच्या गु्रपमधे्य शंभर जण आहोत. त्ामधे्य कमिचारी 

अ कमिचारी, चीफ मॅनेजर देिीि आहेत. असे म्हणतात की बुखिबळाचा डाव संपिा की 

राणी, राजा, वजीर, यादे सगळ्यांना एकाच िोक्यात बंद केिं जातं. तसं आता लनलनवृत्तीनंतर 

आम्ही सगळे एकाच रँकवर आिो आहोत. सेवा लनवृत्त! आनंदी, संतुष्ट लनवृत्त लमत्र (नोकरीतून 

लनवृत्त, मैत्रीत सलक्रय) 

 मग आम्ही हा जेव्हा गु्रप तयार केिा तेव्हा मी प्रयत्नपूविक लमत्र सूची बनविी. हळूहळू 

त्ात नव्वद िोक जमिे. त्ातीि दर मलहन्याच्या मीलटंगिा सोळा सतरा जण एकत्र जमतात, 

भेटतात. चहा आलण नाश्ता करून आपापल्या वाटेने परत जातात. या भेटण्ामुळे काय होतं? 

कुणाचं आजारपण, तब्ब्बे्यत या भेटीत मालहती होते आलण मग आपण कुणी आजारी असेि 

तर त्ािा दृष्टीने मदत करतो. 
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 आजारी व्यक्ीच्या घरी अथवा ज्याचा वाढलदवस आहे लकंवा िग्नाचा वाढलदवस आहे, 

एिादा लवशेष सण आहे त्ांच्या घरी आम्ही फुिांचा गुच्छ लकंवा पुस्तक घेऊन आलण केक 

घेऊन भेटायिा जातो. दर मलहन्यात एक भेट नक्की होते आलण पंधरा ते वीस िोक या भेटीिा 

एकत्र जमतो. 

 एिाद्या हॉटेिमधे्य अथवा लनसगिरम्य लठकाणी आमची ही भेट होते. हा गु्रप लक्रएट 

करण्ात मी आलण माझ्या अन्य लमत्रांनी बरीच मेहनत केिी. गेिे ३६ मलहने आमचा हा गु्रप 

भेटतो आहे. आम्ही वेगवेगळे समाजोपयोगी कायिक्रम देिीि या दरम्यान केिे. जसे की 

मॅरेथॉनमधे्य भाग घेणं अथवा वृक्षारोपण लकंवा डायबेलटस लनमूििनासाठी असिेल्या काही 

कायिक्रमांमधे्य देिीि सहभाग घेतिा. हसणे, िेळ आलण मनसोक् गप्पा ह्ा माणसािा 

आरोग्यासाठी फार आवश्यक असतात. आमच्या या गु्रपमुळे आम्हािा एक टॉलनक लमळते. 

 आमचा मैत्रीबंध घट्ट झािेिा आहे. बँकेत के्रलडट, डेलबट, िेजर, नोटा, यांच्या पिीकडे 

आम्ही एक संुदर जमा िचि रचिा आहे. एक नवीन पास बुक बनविे आहे. मैत्रीचे पास बुक! 

 मैत्रीच्या लहशोबाच्या या पासबुकातीि आनंदाचा बॅिि वाढत चाििाय. 

* 
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५८ पायलच्या वनवमत्ताने  

 पायि तडवी या डॉक्टर मलहिेच्या कलथत रॅलगंगमुळे झािेल्या आत्महते्बद्दिच्या, 

कलथत गोष्टीबंद्दि बरीच चचाि झािी. अलतशय हुशार असिेल्या पायििा िड्यासारिे वगळून 

त्रास लदिा जात होता. आलण हा त्रास सोबत काम करणाऱ्या बायका देत असत. कोणत्ाही 

बाबतीत लवरोधाभासी, वेगळ्या, साध्या िीिा टागेट केिं जातं. स्वत: श्वापदासारिे झंुडीने 

राहून एिाद्या व्यक्ीिा एकाकी पाडून त्रास देणे, यािा बुलिंग असं म्हणतात. ही कुप्रथा 

बायकांमधे्य जरा जास्तीच आहे. सासुरवास, नोकरीच्या लठकाणी जेवायिा सोबत न घेणे, 

कायिक्रमात वगळणे, असहकार, गॅालसप, या मागािने रॅलगंग केिे जाते. लबनबुडाच्या नीती 

गप्पांचे, िाजगी गोष्टीचें चविण करणाऱ्या या बायकांमधल्या एिादीिा मुद्दाम  एकटे 

पाडण्ासारख्या वाईट सवयी काढून टाकायिा हव्यात. 

 माहेरी आईवलडिांकडे आपिे िोक, आयुष्य, पररवार, गाव यात मुिगीही िूश असते. 

आतल्या थरापयंत गाव आलण ते पे्रम लतच्यात रुजिेिे असते. 

 पुढे मात्र सासरी, कॉिेजमधे्य अथवा हॅासे्टि, नोकरीच्या लठकाणी, एकाकी रस्त्यावर 

चाचपडत जावे िागते. देह या िोकांच्या सोबत असतो पण मन मात्र गावात आपल्या, लववेकी 

माणुसकीत गाव पे्रमात लफरत असते. तो भूतकाळ, ती आपिी माणसं, पे्रम, नाती हे सवि 

आठवून जीव तळमळत असतो. मायेने न्हाऊ मािू, िाऊ घािणारे, चांगिा सल्ला देणारे 

नंतर कुणी भेटत नाही. काय हवं असतं व काहीतरी घडतं. सुि हवं असं वाटतं पण करायिा 

गेिो एक म्हणतात तसं दुीःि समोर येते. 

 बाईच्या हातात काय असतं? पडतं िाणे, तर लनमूट राहणे, वागायिा इतरांना जे हवं 

ते करणं. यामुळे आतमधे्य िी तुटत जाते. िक्षात घ्या आलण हे फक् त्ाच बाईिा कळते 

लजिा त्रास लदिा जातो. बाईनी स्वतीःच गंभीर व्हायिा हवे, िंबीर व्हायिा हवे हे मान्य आहे. 
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 पण या मंुगी सारख्या दंश करणाऱ्या अन्य बायका बाईिाच त्रास का देतात? बायकांच्या 

ह्ा झंुडशाही मनोवृत्तीची देिीि मीमांसा करायिा पालहजे. 

 अशा बायकांवर मानसोपचार देिीि करायिा हवे. या लवकृतीवर उपचार करायिा 

हवे अन्यथा अशा आत्महत्ांच्या बातम्या वारंवार येत राहतीि. 

***** 

५९ घर कुणाचे? 

 एकटे राहायची सवय झािीय. बुधवारी सवयीने मी नेहमीच्या जेष् नागररक, मलहिा 

मंडळात गेिे. त्ापैकी एकीिा नातेवाईकांकडे जायचे होते. 

 “जाऊ का? काही लदवस. आपल्या घरी आपण राजे असतो. ज्या कुणाच्या घरी पाहुणा 

म्हणून राहतो, तो अरेरावी करतो. तरी बदि हवासा वाटतो” ती 

 “आपल्यािा कुणािा तरी भेटावेसे वाटते ते तो ठीक, मस्त नाही म्हणून नाही, तर 

आपण ठीक नसतो.” सहेिी नं २ 

 “आईचे आईपण, संसारीपण यशस्वी झािं, मुिांनी यश, नाव लमळविे की तृप्त होते, 

मुिे नोकर ़या, बंगिे लमळवतात, स्वतंत्र होतात. असे झािे की मुिांना आई नकोशी होते.” 

सहेिी ३ 

 मंडळात चचाि चािू होती. 

 “पुढची लपढी मूिच नको म्हणते. अहो मूि व्हावे म्हणून मी भोगिेिे अपमान मांडिे 

तर फार दंगि होईि. कसे होईि पुढे या मुिांचे काय मालहती? िोक म्हणतात देवाकडे 

साकडे घातल्याने सत् बदिेि.” सहेिी ४ 
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 “काय, तो नवरा लवधवेचा एकुिता एक मुिगा होता. अगं अशी िाष्ट सासू सवतीहून 

वाईट असते. कसे सोसिेस?” 

 “दान देणारा घेणारा दोघे उपकार करतात एकमेकांवर. गत पराक्रमांच्या मूिि वाटा, 

कथा माहीत असतात म्हणून जुनी कंपनी, जुने िोक आवडतात.”सहेिी १ 

 “आता भटकायिा, मजा करायिा मी उपयोगी नाही म्हणून मी अडगळीत पडिे का?” 

मी मनात म्हटिे. 

 “कसेही असिे तरी नवर ़यािा धरून राहावे अशा अथािचे नाटक बलघतिे.” सहेिी १ 

 “आम्ही आत्ािा भेटायिा गेिो. त्ांना त्ावेळी नैराश्याचा झटका आिा होता. तसे 

साधारणपणे सुरलक्षत श्ीमंत मुिीच्या वा्ािा दुीःि येत नाही, सामान्यांच्या येते. त्ामुळे 

आत्ाच्या मुिी सुिी होत्ा, पण आत्ा एकाकी होती. भुिवा चकवा झािेिी व्यक्ी कुणीतरी 

अडवेपयंत भटकत राहते. तशी आत्ा बरळत होती.” सहेिी १ 

 “रडूनरडून डोळे लपळवटून लनघािे आहेत. आता रडू नकळत आिे तरी डोक्यात 

डोळ्यातून कळ येते, पण अशू् येत नाहीत.” सहेिी ४ 

 “आठवते का, लििी कशी अरुणिा िोटे सांगत म्हणािी होती, ताई म्हणाल्या तुिा 

मूि होणार नाही.” मी “तशी ही मैत्रीण कांगावा करू िागिी, मी म्हणे लतिा लतच्या आईिा 

भेटायिा जाऊ नको म्हणािे. म्हणते, माझे सवांशी नाते संबंध चांगिे आहेत माझे सगळ्यांशी 

पटते, इत्ादी, वरवर बडबडिी.” सहेिी ३ 

 “कदालचत या नात्ात अंतरावर वावरायची वेळ आिी असावी.” मी 

 “तोडायिा एक लमलनट िागत नाही. सहन कर! अगं, नाती अशी असतात. ती एवढी 

चांगिी नातेसंबंध वािी होती, तर असे का घडिे होते.” सहेिी 
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 “वर ती मिा, I do not want to fight असे म्हणते” सहेिी २ 

 “जाऊ दे? गप्प बसायचे? असीलमत संबंध न ठेवता Formal  ठेवणार. जो तो आपल्याच 

व्यक्ीची काळजी करणार- मी माझ्या मैलत्रणीची करणार.” सहेिी 

 “काय होईि कसे होईि. दूरवरून तरी Clashes होऊ नयेत. ती कशीही वागिी तरी 

मिा गप्प बसायिा हवे,” सहेिी ३ 

 “एकत्र कुटंुबात टेन्शन असते. बरे आहे ना, ते नातेवाईक दूर आहेत ते!” 

 “बायकोने मी जीव देईन, अशी धमकी लदल्यावर काकाने वेगळे घर केिे. आत्ा 

म्हणायच्या मिा सहन होत नाही.  काका म्हणािा मग जीव दे!” सहेिी २ 

 गप्पा ऐकून घराकडे लनघािे. घरी पोचिे. एकत्र फॅलमिी फोटो समोर उभी रालहिे. 

आयुष्य असेही असते? आईिा जीव दे असं सांगतात? मर असे सांगण्ा इतपत, नैलतकदृष्ट्ा 

चतुर मुिे मोठी होतात, सुटी होतात. घरकुिाचे पे्रम आई वलडिांना असते. बंगिे, फॅ्लट 

असतात, घरं लकती असतात. घर हरविेिी माणसे लकती असतात? घर, गृह, बांधकाम फरक 

काय असतो? 

 घर कुणाचे असते? आई कुणाची असते? 

**- 
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६० रुणझुणत्या पाखरा 

रुणझुणत्ा पािरा जा मालझया माहेरा 

 देते तुझ्या सोबतीिा आतुरिेिे माझे मन 

 वाट दािवाया नीट माझी वेडी आठवण 

 मायेची माऊिी सांजेची साविी  

माझा ग भाऊराया, मालझया माहेरा जा 

माझ्या रे भावाची उंच  ग हवेिी 

 वलहनी माझी नवी नवेिी 

 भोळ्या सांबाची भोळी लगरीजा 

 मालझया माहेरा जा 

 माहेर िीिा फार आवडते. कारण माझा आहेर ते माहेर, असे ती मानते. माझे माहेर 

संुदर अशी माहेराची व्याख्या असते. िग्न करून थथिांतर करून सासरी येणं, लतथल्या मातीत 

रुजून रमणं स्वप्न असतं, सोपं्प नसतं. त्ामुळे माहेरी बोिवावे, असे िीिा नेहमी वाटते. 

अंगणात पाररजातकांचा सडा पडे 

 फुिे वेचायिा नेशीि का गडे? 

  माहेरचे चार लदवस, ती ताजीतवानी होऊन पुन्हा सासरी राबायिा/ राहायिा/ नांदायिा 

येते. सासरच्या वाटे कुचूकुचू काटे! असे िीिा वाटते. माहेरचे वणिन ती करते. 

अंगणात पाररजात, लतथे घ्या हो घ्या लवसावा 

दरवळे बाई गंध चोहीकडे, गावोगावा 
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हळूच उतरा िािी फुिे नाजूक मोिाची 

माझ्या माय माऊिीच्या काळजाच्या की तोिाची 

 माहेर हा हळवा कोपरा घेऊन बाई कायम जगते. प्रते्क सणािा लहिा माहेर आठवते. 

बाईिा काही लदवस माहेरी पाठवण्ात पुरूषाचा स्वाथि असतो. तर बािपणीची नाळ िीची 

त्ा मातीशी जोडिेिी असते. बािपणीचा काळ सुिाचा म्हणत, कन्या पती म्हणते कन्या 

माहेरी जाते. 

 कन्या माहेरी आिी, आई वडीिा भावा भेटिी 

 फक् चोळी बांगडी लमळािी 

 िाऊ नाही लमळािा, हे लवसरिी 

 फायद्याच्या गोष्टी माणसाच्या मनात, समाजात चांगल्या िक्षात राहतात असं 

मानसशाि सांगतं. त्ामुळे वेळी अवेळी बायकोिा माहेरी पाठवायिा सासरचे उतु्सक 

असतात. चोळी, वानवळा लमळणार, िाऊ, जावयािा कपडे, काहीतरी लमळेि ही आशा 

असते.  

तुझी गं साळंुकी आहे बाई सुिी 

सांगा पािरांनो आईच्या कांनी  

एवढा लनरोप माझा माझ्या माहेरी द्या 

 जे मिा सांगायचे ते सांग सिीच्या कानांत, 

जा वार ़ या जा, नीज आईच्या पदरात झोपाळ्यात  

 जे मनातिे आहे, ते लिही माहेर गाण्ात 
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अलश्वन रंग आलण अलश्वन गंधात, नवरात्रीत माहेरची वाट धरावीशी वाटते. 

पािरा माझे माहेरचे पे्रम जाण बा 

जा गात जा, मालझया माहेरा जा. 

*** 
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६१ महान भारत 

 आपिा भारत देश हा महान मानिा जातो. येथे खियांना देवी मानिं जातं. राकट देशा, 

कणिर देशा हे आपल्या देशाचे वणिन आहे. पण, ‘बिात्काराच्या देशा’ अशा शब्ात, जगात 

अन्य सवि देशांमधे्य आपिी हल्ली बदनामी होते आहे 

१ जगात सवित्र, सवि देशांमधे्य कमी अलधक Negligible प्रमाणात बिात्कार होत असतात. 

मात्र पूणि जगात भारत देश असा देश आहे, लजथे वारंवार फक् बिात्कार ऐकू येतात, होतात. 

आपल्या देशातीि वाढते बिात्कार ही फार मोठी समस्या आहे. या देशात वय एक ते वय 

१००वषे (शंभर) पयंतच्या खिया असुरलक्षत असतात. बिात्काराची भीती आलण ती 

असुरलक्षतता सोबत घेऊन वावरतात. 

२ या राकट देशांमधे्य, पुरूषाथि नेहमी चुकीच्या लवचारसरणीमुळे शरीर सुिाशी जोडिा 

जातो. बिात्कार हा असा गुन्हा आहे, जो करायिा कोणतेही लशक्षण, पैसे, वणिन, 

क्वालिलफकेशन िागत नाही. िीिा ताब्यात घेण्ासाठी लतचा लवनयभंग करणे, हे लतिा 

अपमालनत करण्ाचे शि लवकृत पुरुषांच्या हाती आिे आहे.बाईिा घाबरवण्ासाठी 

बिात्काराचे अि हे लवकृत पुरुष वापरतात. कायद्याचा धाक या पुरूषांना वाटत नाही. 

पुरूषाथािची भ्रामक व्याख्या हे एक कारण आहे. 

३ दारू आलण व्यसने यामुळे बिात्कार वाढतात. दारू आलण अन्य नलशल्या पदाथांमुळे, 

व्यसनांमुळे वासना वाढून नीलतमते्तची बंधने सैि होतात. भारतासारख्या उष्ण कलटबंधात दारू 

मेंदूवर दुष्पररणाम करते. 

४ संगत: वाईट संगतीतीि समूह, िीलवषयी गुने्ह सहजपणे करतात. त्ात समूहाच्या 

गुने्हगारीचे सामूलहक वतिनाचे समूह मानसशाि असते. गँगरेपिा असे गु्रप उद़युक् होतात. 
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५ लचत्रपट, नाटके, लसनेमा, करमणुकीची साधने ही उथळ झािी आहेत. लसनेमा आलण 

मनोरंजनाच्या कायिक्रमांमधे्य िी, िीचा देह, बािके, केवळ देह म्हणून दशिविी जातात. 

ज्यामुळे लवकृत िोकांची वासना भडकते. परदेशात खिया अपरात्री सुिा सुरलक्षत असतात. 

भारतात गुने्हगारांवर बंधन सैि होतात, कारण की बेसुमार वाढत्ा िोकसंखे्यच्या गदीमधे्य 

बेलशस्त आलण िी लवषयक गुन्हा करणारे गुने्हगार िपून जातात. 

६ वाढती िोकसंख्या: वाढत्ा िोकसंखे्यमुळे कोणाचाही पायपोस कुणाच्या पायात नाही. 

सामालजक संस्कार, बंधनं कमी झाल्यामुळे संस्कार कमी पडतात. नोकरी व पैसा नसल्यामुळे 

गुने्हगारीचे प्रकार वाढतात. 

७ फुकटचे इंटरनेट: फुकट लमळणाऱ्या अथवा अल्प लकमतीत लमळणाऱ्या इंटरनेटमुळे पॉनि 

साइट़स डाउनिोड करून शेअर केल्या जातात. त्ामुळे लबनकामाच्या, ररकामटेकड्या 

िोकांची लवकृती वाढते. 

८ बळी: असुरलक्षत बािके, मुिी, खिया, या पुरूषी वासनेिा बळी पडतात. ये मदि  क्या होता 

है? हे न कळणाऱ्या िहान बालिका देिीि बिात्काराच्या बळी ठरतात. 

९ गोधंळ: समाज गोधंळिाय, आतून घाबरिाय. आधुलनकतेच्या आलण जागलतकीकरणाच्या 

रेटयाने लवकृत वासना वाढते. बेरोजगार मुिे, नोकर ़या नाहीत, धंदा बसिेिा आहे. वाढते वय, 

भूक आलण अनीती आलण धाकाचा अभाव, यामुळे कुसंस्कारी िोक गुन्ह्ाकडे वळत आहेत. 

१० केवळ मजेसाठी: ही इतकी वाईट गोष्ट आहे की केवळ मजेसाठी एिाद्या मुिीचे अथवा 

मलहिेचे आयुष्य बरबाद केिे जाते. आपण करत असिेिा गुन्हा लकती घृणास्पद आहे हे 

कळण्ाची बुिी नसिेिे नराधम वाढत आहेत. बेसुमार वाढिेिी देशाची िोकसंख्या आलण 

कुसंस्कार या िी लवषयक गुन्ह्ािा जबाबदार आहेत. भोगवादी आलण चंगळवादी समाज 

झािा आहे. 
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११ सभ्य िोक घाबरतात, उदासीन होतात. 

१२ पोलिसाची जरब नाही. वेश्यागमनाने रोग होऊ शकतात, त्ापेक्षा बिात्कार करावा, असे 

लनभिया रेप केसमधीि आरोपी उत्तरिा होता. जरब वाटून कायद्याची भीती न वाटणारे कलथत 

गुने्हगार जन्मािा आिे आहेत. आपण पकडिे जाणार नाही, वकीि सोडवतीि, बळी मुिगी 

गप्प बसेि, या कल्पना बाळगणारे बिात्कारी लदवसेंलदवस अलधक धीट होत आहेत. 

अलधकालधक गुने्ह करत आहेत. नवनवीन बळी टागेट शोधत आहेत. िून करत आहेत. 

१३ अकारण लनष्पाप लनरपराध मुिीनंा आयुष्यातून उठवत आहेत. बिात्कारांची वाढती संख्या 

धोकादायक आहे. 

पररणाम 

१ खिया असुरलक्षत झाल्या आहेत. कुटंुबीय मुिीनंा लशक्षणासाठी बाहेर पाठवायिा घाबरतात. 

ज्याचा पररणाम समाजावर होतो. बिात्कारानंतर िून केिे जातात. 

२ असुरलक्षत मुिी सांभाळणे नको ही मानलसकता समाजात वाढत जाते. We do not want 

girls to be raped by goons, or to be burned by in laws, असे म्हणून, चोरून मारून 

िी गभािचा गभिपात करण्ाची वृत्ती लनमािण होते. कारण की मुिीिा सांभाळण्ाची भीती 

वाटते. 

३ िी ही भोगवसू्त आहे ही भावना वाढते आहे. फेसबुक लट्वटरवरून मैत्रीचे कारण आलण 

आलमष दािवून बिात्कार करणे वाढू िागिे आहे. 

४ पुरूषांबद्दिची प्रलतमा वाईट होत आहे. चंगळवादाकडे वृत्ती वाढिी आहे. जगण्ाचा हेतू 

केवळ देहसुि हेच ठरू िागिा आहे. 

५ अलवचाराने जन्मािा घातिेिी मुिं ही अवांलछत प्रजा, ही Quality जी देशािा धोकादायक 

ठरते आहे . 
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६ धंदा आलण पयिटनावर पररणाम झािा आहे. काही देशांनी टर ॅव्हि ऍडव्हायझरी म्हणजे 

प्रवासी सूचनांमधे्य भारत देशात जाऊ नये, बिात्काराचा धोका आहे अशा सूचना जारी केल्या 

आहेत. भारत देशाचा पयिटन व्यवसाय धोक्यात आिा आहे. परदेशी िोकांच्या नजरेत 

भारतीय िोक गुने्हगार, लवकृत अबिेवर हमिावार, बिात्कारी ठरत आहेत. जे आपल्या 

देशाच्या प्रलतमेिा घातक आहे. 

७ भारत देश अस्वच्छ देश आहे, अशी थोडी बदनामी होती. आलण आता बदनामी वाढतेय. 

अनेक अनीतीपूणि, बिात्कारी िोकांचा देश आता ठरण्ाची भीती वाटत आहे. इंलडयाज डॉटर 

या लचत्रपटातून म्हणे लदल्लीतीि लनभिया बिात्कारावरीि  लचत्रपट बनविा. तो लचत्रपट चचेत  

प्रलसि झाल्यापासून परदेशी िोक भारत देशाकडे आदराने बघत नाहीत, जे भारतीयांसाठी 

घातक आहे. 

उपाय 

१ बिात्काऱ्यांना जाहीर आलण तत्काळ व मोठी लशक्षा करावी. िीलवषयी गुन्ह्ांना त्वररत न्याय 

लमळावा. 

२ इंटरनेट मोफत अलजबात देऊ नये. पैसे देऊन लवकत घेऊ दे. 

३ गुने्हगारांना वासना नष्ट करणारी इंजेक्शने द्यावीत. (संदभि द हेराल्ड) 

४ पॉनि साइट़स ब्लॉक कराव्यात (TOI) 

५ लशक्षणात नीलतशािाकडे अलधक िक्ष द्यावे. 

६ वाढती िोकसंख्या ताबडतोब लनयंलत्रत करावी. 

७ ज्यांना िायिा अन्न नाही, नोकरी नाही, धंदा नाही अशी प्रजा वाढवण्ात देशाचे काय 

हशीि आहे? काय देशलहत आहे? वाढती गुने्हगारी वाढत्ा िोकसंखे्यशी संबंलधत आहे. 
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८ लचत्रपट, सेिॉर बोडि कडक करावे. 

९ अलधक पोलिसांची भरती करावी. 

 राकट देशा  

१ या देशािा िूप समृि वारसा आहे. भारतीय सेना, मराठ्यांचा इलतहास, लशवाजी महाराजांची 

संसृ्कती, भारतीय परंपरा देशािा अव्वि नंबरमधे्य आणू शकते. बिात्काराचा किंक या 

देशातून नष्ट व्हावा. 

२ दुसऱ्यांच्या बलहणीचा आदर केिा तर आपल्या बलहणीचें सुिा रक्षण होऊ शकते. डरग्ज, 

लसगारेट, दारू या व्यसनांचा बीमोड करावा. 

३ देशात कडक दारूबंदी करा दारू माणसािा लवनाशाकडे नेत आहे. हा समाज, सवि देश 

बिात्कार मुक् होऊ दे. 

 बािक आलण खिया सुरलक्षत राहू देत. 

***-- 
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६२ बंद पडणार बंद पडणार 

 बदि हे घडतच राहतात, पण एिाद्या कंपनीचं बंद पडणं फार वाईट असतं. त्ाच्या 

मािकाचा आवाज, आता बंद होणार आहे. एचएमव्ही बंद पडणार आहे. लब्रलटश मु्यलझक 

कंपनी एचएमव्ही ही आताच्या लडलजटि युगातीि एकूणच वालहन्यांमुळे बंद पडणार आहे. 

एडवडि एल्गार यांनी १९२१ सािी थथापन केिेिी ही कंपनी, बंद पडण्ाच्या मागािवर होती. 

लडलजटि प्रगती, वालहन्यांचे आक्रमण, टीव्ही, इंटरनेट मुळे सीडी डीव्हीडी यांची लवक्री कमी 

झािी आहे. बाजारातीि मागणी कमी झाल्यामुळे, लहिको कॅलपटि या कंपनीचं्या 

अलधकार ़यांनी, मािकांनी, त्ांच्या कामाच्या पितीत आलण प्रॉडक्टमधे्य बदि करून 

पालहिा, मात्र यश आिे नाही. २२०० कामगारांचे भलवष्य अंधारिे आहे. हुषार कामगारांच्या, 

िंडन मधीि या कंपनीत काम करणारे अनपेलक्षत मंदीिा तोडं देत आहेत. ती कंपनी एवढ्या 

झपा्ाने बंद पडण्ाच्या मागािवर गेिी, हे ऐकून वाईट वाटते आहे. या लिसमसमधे्य आलण 

एकूणच वषिभरात तीस टके्क लवक्री कमी झािी. लडव्हीडीचे माकेट मागच्या वषीपेक्षा कमी 

झािेिे आहे. इतके नुकसान सोसून कंपनी पुढे चािवणे शक्य नसल्यामुळे, लहज मास्टसि 

व्हॉइस ही जगभरातीि प्रलसि कंपनी आता बंद पडण्ाच्या मागािवर आहे. लहज मास्टसि 

व्हॉइस म्हणून लदसणारा कुत्रा आलण त्ाच्यासमोर त्ाचा तो फोनो आता आपल्यािा 

वसु्तसंग्रहाियात, शोकेसमधे्य बघावा िागेि. 

 लगरण्ा बंद पडल्या, लमल्स, फॅक्टरीज, लसनेमा लथएटर बंद पडिे, जुने बरेच काही 

काळाच्या पडद्या आड गेिे आहे. 

 काळ बदितो आहे. 

 नवे काहीतरी येते आहे, पण जुन्यािा नष्ट करते आहे. 
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६३ सोबत फार महाग असते   

 सामान्यपणे बायकांना कुठेही जाताना स्वतीःसोबत अन्य कुणीतरी व्यक्ी सोबत हवी 

असते. ग्रहाने उपग्रहांसोबत लफरावं, तशा त्ा सोबत कुणािा तरी घेऊन लफरत असतात. 

मैत्रीण, शेजारी, नातेवाईक, मोिकरीण, सहप्रवासी, वाहन चािक, डर ायव्हर, नोकर, अशा 

कुणा ना कुणाच्या रूपात सोबत हवी असते. नवि म्हणजे, जीवनात एक्ाने जन्मािा येऊन, 

स्वतीःच्या जीवनाचा प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या उदास मनात लकती लवषण्णता येते. सोबत 

नसिी की एक प्रकारे लनरथिकता जाणवते. िरेदीिा अथवा आपण लजथे चाििो आहे त्ा 

कामािा मजा येत नाही. पण या जाणत्ांच्या जगात कोण कुणाचं असतं का? स्वतीःिा काम 

असिं तर या मैलत्रणी अथवा सही,(Correct)सह गालमनी यायिा तयार होतात. पण आपल्यािा 

अजंट काम असेि, तर त्ा ‘नाही’ म्हणतात. िरेदी, लसनेमा बघणे, नाटक बघणे, फुकट 

असिेल्या भोजनावळी, लसनेमा, नट, न्ांचे कायिक्रम अथवा मजेच्या कायिक्रमांना सह 

गालमनी तयार असतात. दवािान्यात यायिा, लजथे जबाबदारी येऊ शकते, वेळ मोडिा जाऊ 

शकतो, कुणी तरी आजारी असते, यासाठी वेळ काढून सोबत यायिा ‘सोबत’ लमळत नाही. 

बँकेत सोबत यायिा या सुिासीन सोबती नकार देऊन टाकतात. स्वतीःच्या कामापुरती सोबत 

करत असतात अथवा फायदा असेि तेव्हाच सोबत येत असतात. तरीही या, “बाई तुझी तू जा, 

तुझ्या सोबत आमची कशािा फरफट?”असं म्हणतात. तरीही सोबत हवी म्हणून बुिीहीन, 

प्रामालणकपणे आपण ह्ा सोबतीची आशा ठेवतो. चूक सुधारता येत नाही. जगात प्रते्कच 

गोष्ट जोडी जोडीने असते, या तत्त्ानुसार आपल्यािा सोबत कुणीतरी एकजण तरी हवे असे 

वाटते. सोबत येणाऱ्या व्यक्ीबद्दि लकतीही वाईट गोष्टी कळल्या, त्ा पुराव्यांवर सुिा आपण 

लवश्वास न ठेवता, ही मैत्री आपिी लटकेि, असे समजतो. अथवा ही आपिी िरी मैत्री नाही, ही 

सोबत चांगिी आहे, अशा कारणांनी सोबत शोधत राहतो. 
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पुरूषांचं तसं तुिनेत बरं असतं. पुरूष एकटा सुिा कुठेही जातो. त्ािा उपग्रहांची फारशी 

सवय नसते. बाईिा एक प्रकारची असुरलक्षतता जाणवते आलण आपण घेतिेिा लनणिय ठीक 

असेि की नाही? असा प्रश्न पडतो. आपण जातोय लतथे आपल्यािा काय अनुभव येईि? 

स्वागत कसं होईि? आपल्यािा सुि लमळेि की नाही? अनपेलक्षत घटना तर घडणार नाही 

ना? या भीतीमुळे सोबत कुणीतरी हवे असते. लशक्षण, लवचार, आलथिक पररखथथती, कुटंुब, 

संस्कार, जात, भाषा, या सवि बाबतीत अनुरूप सोबत लमळत असतेच असं नाही. जी लमळते 

ती गोड म्हणून घेण्ाकडे प्रवृत्ती असते. 

 गत काळािा “ये ये परतून ये” असं म्हणणाऱ्या मैलत्रणीिा वतिमान काळात वावरणारी 

मैत्रीण सांगते. अगं वतिमान काळात जग, जुने लवसर असं वारंवार सांगते. मात्र ती भूतकाळात 

रमणारी रमणी मात्र गाते,  

ने मजसी ने परत माहेरािा, 

सासरी प्राण कंठी आिा 

सुिाचे वचन लदिे तू मिा 

आता घेऊन जा माहेरािा. 

मग ही सोबत संपते. Relations have expiry date. 

 जगात अनेक गोष्टी घडत असतात. वतिमानपत्राहून देिीि वेगळ्या, त्ामुळे साधारणतीः 

कुठे जायिा सोबत शोधण्ाकडे मनाचा कि असतो. नोकरीत पण, नोकरदार पराविंबी 

होतो. 

 बायकांच्या गप्पा, गॉलसप, इथिं लतथे सांगणं यांच्यातीि पंधरा आणे गोष्टी िो्ा 

असतात. ऐकून सांगून, लतिट मीठ मसािा िावून त्ा अन्यत्र पसरवल्या जातात आलण त्ा 

घोलषत करणारी बाजूिा राहून भितीचा बळी लदिा जातो. 
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 “पकडिा जातो तो चोर, बाकी सवि साव काय?” असं म्हणावं. बाकीच्यांनी सुिा गॅालसप 

तर केिेल्या असतात पण मग या िीिा मात्र सोबती पासून बेदिि केिं जातं. 

 बर्याच काळाने एखादी चांगली सोबत वमळाली की आपण अवभमानाने दुसर्या 

एखाद्या भूतपूिण सोबतीला ही गोष्ट सांगतो. मग काय मैवत्रणी चोरण्याच्या विदे्यच्या 

कामात सिण जणी वनपुणच असतात. आपली ही सोबत उडाली समजायचे. “माझ्या 

मैवत्रणीची ओळख मी तुमच्यार्ी करून देणार नाही” असं स्पष्ट सांगायची वहंमत 

सहसा होत नाही. मग िेगिेगळ्या कृ्लप्त्या लढिून आपली सोबत ही आपल्यासाठी 

राखीि ठेिली जाते. रूप असलेल्या आवण नटण्याची आिड असलेल्या बाईचं, र्ब्र्: 

बरं असतं, वतचं कौतुक होतं. मात्र बुद्धी असलेल्या बाईला कसं बसं वटकून राहािं 

लागतं. बुद्धीला खुराक देणारे कायणक्रम र्ोधािे लागतात. िाचन करािं लागतं... आवण 

या सोबती पासून ती िंवचत राहते. वकतीही पुस्तकं िाचली तरी मानिी सोबतीची गरज 

नव्वद टके्क खियांना आवण तेिीस टके्क पुरूर्षांना लागते. 

 परक्या व्यक्ीशी बोिावं िागिं, गरज नसताना लतची सोबत घ्यावी िागणे. हे 

मनापासून करत नाही, नाइिाजानेच तो मागि पत्करावा िागतो. पण गु्रपमधे्य देिीि ही 

तडजोड करावीच िागते. आत्मसन्मान कमी करावा िागतो. बाई माणसाने तडजोडही केिीच 

पालहजे आलण दुीःि सोसिं पालहजे, असं मानिं जातं. 

 माहेरी ज्या मुिीचंी िूप काळजी घेतिी जाते लकंवा शाळा कॉिेजांमधे्य लजिा िूप लमत्र 

मैलत्रणी असतात लतिा सुिा वेळ प्रसंगी गु्रपमधे्य एकटं पाडिं जातं. नको असिेल्या टाकाऊ 

गोष्टी कोपऱ्यात राहू शकतात, माळ्यावर देिीि पडिेल्या असू शकतात, पण गु्रपमधे्य नको 

असिेल्या बाई माणसािा पार वगळिे जाते. आलण मग ही सोबतीसाठीची सततची तळमळ 

सुरू होते. 
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 माणूस पे्रमालशवाय उपेलक्षत वाढिा तर तो नाराज राहतो. गरजू व्यक्ीिा सोबत 

देण्ाऐवजी, िोकलप्रय श्ीमंत आलण स्वतीःच्या गाडीतून डर ायव्हर घेऊन लफरणाऱ्या सोबतीिा 

जास्त गुण लदिे जातात. कणि कवच कंुडिं घेऊन जन्मािा आिा पण माणूस मात्र स्वतीःच्या 

सहवासात, कवचात आलण पुस्तक अथवा छंदाच्या कवचात पूणिवेळ राहू शकत नाही. त्ािा 

सोबतीची गरज भावलनकदृष्ट्ा जाणवते. त्ाबद्दि एकदा मानसोपचार तज्ञ, या लवषयातीि 

व्यक्ीशंी चचाि करत असताना त्ांनी उपाय सांलगतिे. 

१ भाजी आणायिा एकटेच जाणे 

२ संध्याकाळी एिादी चक्कर मारणे, 

३ एकटेच एिाद्या सांसृ्कलतक कायिक्रमािा जाणे  

४ एकटीने मंलदरात जाणे, वाचनाची आवड िावून घेणे 

५ परकीय व्यक्ीवर अविंबून राहणे कमी करणे 

६ भावलनक दृष्ट्ा अन्य व्यक्ीत अलत न गंुतणे 

७ सगळे कळते पण वळत नाही, ते हळूहळू वळवून घेणे.  

८ सहवासाची अलत हाव न धरणे, आवश्यक तेव्हा सोबत शोधणे अन्यथा एकटेपणाने िुश 

राहणे 

 मिा पण सगळं कळतं पण वळत नाही. बाजारात कामािा जायचे, पण सोबत हवी 

आहे. लमशन मंगि बघायचा आहे पण टीम तयार केल्यालशवाय जायची इच्छा होत नाही. 

सोबतीचा हा आग्रह फार त्रास देतो. सोबत फार महाग असते. 

***** 
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६४ दोस्त दोस्त ना रहा!  

 िरं सांगायचं तर हल्ली मिा घराबाहेर पडावं असं वाटतच नाही, जाणे झािे आलण 

घराबाहेर पडिे की कधी घरी येईन याची घाई होते. तर कधी कधी उिटं देिीि होतं. एकदा 

घराबाहेर पडिे की परत घरी यायिा सुिा अॅड़जस्ट व्हायिा त्रास होतो. पूवी मिा िूप मैलत्रणी 

होत्ा. रोज संध्याकाळी मैलत्रणी गु्रपने एका जागी भेटत असू. मग आम्हा सवि मैलत्रणीपैंकी 

एिादीच्या गाडीतून आम्ही लनसगिरम्य लठकाणी जाऊन बसत असू. लदवस मजेत जात होते. 

मात्र नंतर मी गाडी लवकिी. तो गु्रप फुटिा. त्ातिी एक पन्ना नावाची मैत्रीण, त्ातल्या त्ात 

जवळ राहायची. मिा भेटायची. काि गणपती होते म्हणून मावा घातिेिे मोदक घेऊन 

पन्नाच्या घरी गेिे मात्र मी हातात जाताना सोबत मोदक घेऊन गेिे होते. उकडीचे मोदक 

म्हणजे मेहनतीची पररसीमा असते. चव संुदर आलण शुभ्र तो पदाथि सुिा अलतशय संुदर 

असतो. पण पन्ना बाई म्हणािी, “मोदक छी, फॅलमिीिा आवडत नाहीत. चव पुचाट िागते.” 

कपाळावर आठय़ा घािून लतने त्ा मोदकांना नावं ठेविी. तरीही प्रसादाच्या मोदकांच्या 

लपशवीतून एक मोदक मोिकरणीिा लदिा. एक मोदक नवऱ्यािा लदल्यानंतर बाकी 

सगळ्यांनी आनंदाने अजून मागून िाले्ल. पण पन्ना बाईने भरपूर नावं ठेविी. कसातरी 

कंटाळून केिेिा चहा माझ्यासमोर आदळिा. त्ा चहाची िायकी चोर्थ्ाची होती. पण मी 

मुका्ाने “वाहवा, बलढया, चहा संुदर झािाय” असं म्हणून तो चहा घेतिा. 

 “हम बलढया ही बनाते हैं चाय! आप तो कैसी चाय बनाते हो? घलटया अदरक डािते हैं 

वो अद्रक की वजह से तो, उिटा उसका पूरा स्वाद िराब हो जाता है.” पन्ना 

 “ऐसी देसी स्वादी चाय हम क्यो ंबनायेंगे? तेव्हा आपका गिा िराब था, भिाई करके, 

तो चाय इसलिए बनाई थी” मी 

 “छी, लबिकुि हमें ऐसी चाय, वो तीिापन लबलु्कि पसंद नही” 
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 राग आिा, तरी मैलत्रणी नाही, करमत नाही, म्हणून पन्नाच्या घरी गेल्यावर पन्ना म्हणािी, 

“बसा, थांबा की! आमची लसंधी कढी फार छान होते. िा, गुप्त मसािे असतात, चलवष्ट असते. 

थांबा की थांबा की!” पण नंतर काही ती कढी करायिा उठेना. लतची कढी होईना आलण मी 

घरी तशीच परत आिे . “पुढच्या वेळी करीन, िाऊनच जा,” ही पन्ना बाई बाय बाय करत 

म्हणािी. मग मी गप्पच बसिे. असेही हल्ली एक वय झािे की मैलत्रणी नवीन लमळत नाहीत 

आलण जुन्या आहेत त्ा भेटत नाहीत. जुन्या मैलत्रणी एकतर वरती लकंवा दोन नंबरवर परदेशी 

आलण तीन नंबरवर लबछान्यात आजारी पडून घरात अडकून पडतात. त्ामुळे या आहेत त्ा 

मैलत्रणी मी लनयलमत लटकवून धरते. दुसऱ्या लदवशी, माझी ‘हो आम्ही िेखिका’ अशा नावाच्या 

एका संथथेची लमलटंग होती. लमलटंगमधे्य कलवता, गाणी, गोष्टी, पुस्तकांचं वाचन, नंतर चहा नाश्ता 

जेवण घेऊन संध्याकाळी मी घरी परत आिे. तो लदवस गडबडीत गेिा. दुसऱ्या लदवशी पन्ना 

बाई मिा म्हणािी, “या गप्पा मारायिा,” नको जायिा, असे कां-कंू करत माझं मन सांगत 

होतं, त्ा पन्ना बाईपासून थोडं सावध दूरच राहावं. आपल्या घरच्या, ‘अदरक की चाय’िा 

इतकी नावे ठेवणाऱ्या बाईपासून दूर रहावे.  

 पण वषािनुवषं संध्याकाळी कुणािा तरी भेटायिा, बोिायिा गेिं, की बरं वाटतं. 

सकाळी चहा, संध्याकाळी चचाि, दोनही डोसेसनी बरे वाटते. कधी कधी मिा वाटतं आपण 

फॅ्लट खस्कममधे्य राहायिा आिो, पण आपल्या मनातिी ती संध्याकाळी चाळीच्या दारात उभं 

राहून कुचाळक्या करायची सवय काही सुटिी नाही. लकंवा आपल्या जीनमधे्य ती गोष्ट तशीच 

रालहिी. त्ामुळे मिा संध्याकाळी कोणीतरी मैत्रीण गप्पांसाठी भेटावी असं वाटतं. मी पन्ना 

बाईकडे गेिे. फार जवळ नाही पण फार िांब नाही इतक्या अंतरावर माझ्याजवळ राहणारी 

ती एकमेव मैत्रीण आहे. बऱ्याच गोष्टीत मिा लतचे लवचार पटत नाहीत, पण काय? आपल्या 

आवडीची आलण आपल्या चॉइसची, सवडीची व्यक्ी शोधायची, तर कोणीच लमळणार नाही 

आलण जगात एकटे राहावे िागेि. त्ामुळे मी पन्ना बाईकडे पोहोचिे. पन्नाने लचडक्या 

चेहर ़याने दार उघडिं. 
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 “कैसी हो?” या प्रश्नावर, मी माझी कंबर दुिते ही नेहमीची तक्रार लतिा ऐकविी. 

 झािं. पन्ना बाईचं डोकं सटकिं. 

 “रोने के लिए आपको मेरा कंधा जादा चालहए. क्या दोस्ती इसलिए की है? के क्या 

दुिता है, बुराई क्या है, ये बताने को?” पन्ना 

 “काय बोितेस पन्ना तू ?” मी. 

 पण पन्ना बाईचा शब्ांचा मारा सुरू होता. काि रायटर गु्रपमधे्य गेिी, मजा केिी, 

तेव्हा मजेत होती. आता मिा फक् तुझं दुीःि सांगायिा आलण रडायिाच माझ्या घरी आिीस 

का?” पन्ना 

 “तू काय बोितेस. अगं, आपण आपिी दुीःिं त्ाच व्यक्ीिा सांगतो जी व्यक्ी 

आपल्या जवळची असते. नाहीतर िोक गॉलसप करतात. आपल्या दुीःिाबद्दि चचाि होते, 

म्हणून मी हे इतर कुणाशी बोित नाही. तुझ्याशी बोिते.” 

 “न मैंने तुमे्ह कुछ कहा, न तुमने मुझे कहा, न मैंने कुछ सुना. तू मिा तुझ्या 

आजारपणाबद्दि काही सांगू नको आलण मी ऐकणार पण नाही. यानंतर आनंदी गप्पा 

करायच्या, लफरायचं, मॅाि मधे्य जात शॉलपंग करायचं. एवढ्या अंतरावर राहायचं. वरवर 

राहणारा सूर जमणार असेि, तरच आपिी मैत्री लटकेि. नाहीतर तू तुझी राहा. तुझं आलण 

माझं जमणार नाही. काय ठसठसतंय काय दुितंय मिा सांगायचं नाही. घरी वाद झािा तरी 

सांगायचं नाही. काही प्रॉबे्लम्स झािे तरी सांगायचं नाही. गोडबोल्या हो. कपडे िरेदी 

करायची, लफरायचं, एवढ्या अंतरावरून जर मैत्री लटकवणार असशीि, तर तू ये! अन्यथा 

आपिी मैत्री संपिी.” पन्ना ने मिा सुनाविं. 
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 मी गप्प बसून, आपिी मैत्री यापुढे कुणाशीच जुळवायिा न जाण्ाचं ठरविं. सात 

सहेिीया या िोकगीतात पण तर मैलत्रणी तक्रारी एकमेकीनंा सांगतात. पन्नािा तक्रार नको. 

जाऊ दे. एकटे बसायचे. 

 पण दुसऱ्या लदवशी संध्याकाळी मिा एकटं वाटायिा िागिं. काय करायचं आता? 

 एकदाही, एक वक् काय दुितं हेही कुणािा सांगायचं नाही आहे. मग पन्नाशी कोणत्ा 

लवषयावर बोिू? पन्नाशी मैत्री इथेच संपिी. मी संध्याकाळी गप्प बसिे. टीव्ही बलघतिा. 

 “दोस्त दोस्त ना रहा” असं मनािा समजाविं आलण संध्याकाळी, ४ तास टीव्ही 

बघायिा सुरुवात केिी. 

 लकती जणांचा हा अनुभव आहे? 

**** 
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६५ माहेर गाि  

मी जेव्हा माहेर गावी येते, 

आईच्या पदरािािी लशरते. 

सुिांत व्रतवैकल्यांच्या, 

कथा कहाण्ांमधे्य जाते।। 

मी जेव्हा माहेर गावी येते, 

पररकथांच्या पात्रांमधे्य रमते. 

पांढऱ्या घोड्यावरून येणाऱ्या, 

राजकुमाराची स्वपे्न स्मरते।। 

मी जेव्हा माहेर गावी येते, 

ओजंळभर मनापासून हसून घेते. 

वषािनुवषांचा सारा अनुशेष, 

एका लदवसात भरून काढते।। 

मी जेव्हा माहेरगाव आठवते, 

वीस वषांची तरूणी होते. 

मैलत्रणी ंसोबत सायकि वर  

नदी लकनारी मंलदरी लफरते।। 
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 वाढलदवस, मंुजी, िगं्न, गेट टुगेदर, नातेवाईकांकडे भेट, अशा लवलवध लनलमत्तांनी बाईिा 

माहेरी जायिा लमळतं. चातुमािस हा बायकांना माहेरची आठवण देणारा स्रोत असतो. भेटऋुतू 

असतो. हो, आम्हा बायकांना, मनािा कळतं, चातुमािस ऋतू नसतो, पण मी काळ अशा अथािने, 

भेटऋतू हा शब् वापरिा आहे. 

 असेही बायकांच्या मनात माहेर कायम Screen saver सारिे वारंवार येत असते. 

माहेरगाव म्हणजे हळवा कोपरा असते. दोस्त, मैलत्रणी आलण आठवणी यांचे कोिाज असते. 

माहेरगावी जाण्ासाठी संधी देणारे, असे चातुमािसात बरेचसे सण येतात. रािीपौलणिमा, 

मंगळागौरी, गणपती, गौरी पूजन, श्ाि पक्ष, सत्नारायण, अशा लवलवध लनलमत्तांनी या काळात 

बाईिा माहेरी जायिा लमळते. 

 ते घर, अंगण, त्रास देणारा, भांडणारा भाऊ, जागेवरून होणारे वाद, हे सवि माहेराशीच 

लनगडीत असतात. बाई सुलशलक्षत असो लकंवा अडाणी, संुदर असो, कुरूप असो, श्ीमंत लकंवा 

गरीब असो, लतिा माहेरी जायिा आवडतं. 

 बािपणीच्या बाहुल्या, मैलत्रणी, िेळ, आई वडीि, भातुकिी, शाळा, जडण घडण, त्ा 

मूळगावी होते. फेसबुक वर कन्या ते जबाबदार सून या प्रकारे से्टट़स बदिते. कॉिेज, तारूण् 

हे सवि माहेराशी लनगडीत असतं. िग्नानंतर माहेरी रुजिेिे हे रोपटे एक लदवस अचानक 

उचिून सासरच्या मातीत रुजलवण्ाचा प्रयत्न केिा जातो. ही भारतीय लववाह परंपरा आहे, 

असते आलण ती परंपरा मोडणे अवघड असल्यामुळे, िग्न ही बाईच्या जीवनात महत्त्ाची घटना 

असते. लकतीही आधुलनकतेचा आव आणिा ना तरीही बाईिा िग्नानंतर नवीन लठकाणी 

तडजोड करावी िागते. लतचा िाडकी मुिगी हा से्टटस जाऊन जबाबदार बहू, सुन आलण 

कतिबगार पत्नी, लमळवती अशा नव्या से्टट़समधे्य ती जाते. "भाग्य लदिे तू मिा" असं मनात 

गात, संसारी, पुस्तकी, शािी रमते. माता बनते, मुिांची आई झािी की गावाची काकू पण 

होते. 
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 पुढच्या लपढीिा माहेर ओढ उरेि का? हल्ली झाडािा बांधिेिे झोपाळे नसतात. 

माहेरची साडी, परकर पोिकी नसतात. भातुकिीचे िेळ पण कमी झािे आहेत. कॉम्प्युटर 

गेम मधे्य रमिेिी नवीन लपढी, सायकिीवर शाळेत जात नाही आलण सागर गो्ा देिीि 

िेळत नाही. घरांना हल्ली अंगणच नसतं. आधुलनक लपढीतीि एक मैत्रीण म्हणािी, “आम्ही 

माहेरी जायच्या ऐवजी सहिीिा जातो. देशीय अथवा फॅारेन टूर करतो.” असेि! 

 प्रते्काचे लवचार वेगळे असतात, अनुभव वेगळे असतात. पण मिा,काहीनंा, आपल्या 

मागच्या लपढीिा, त्ांच्यावर केिेल्या लववाह संथथांच्या संस्कारानुसार, सासरापेक्षा माहेर गाव 

िूप आवडतं. ओढ आलण त्ांचा भावनांचा ओढा माहेर गावाकडे असतो. झाडाच्या फांद्या 

छाटता येतात, मूळ मात्र घट्ट रूतिेिे असते. 

वाटेने माहेराच्या धावत मन जाते. 

गुिाब जाई जुई मोगरा फुिलवते 

* 
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६६ तीथणयात्रा  

 श्ावण सुरू झािा. रोजच्या घटनांमधून, कामाच्या बंधनातून मुक्ी लमळावी आलण दैवी 

आराधनेिा संधी लमळावी म्हणून तीथियात्रा करतात. काही धमिगं्रथांचे पारायण तीथिके्षत्री अथवा 

मंलदरात केल्याने अलधक फळ लमळते, याचे कारण हे लवचार असावे. भोज्ज्यािा लशवून परत 

यावे, तसे फक् दशिन न करता, त्ा तीथिथथळाच्या वातावरणातीि िहरी शरीराच्या अणुरेणूत 

भरून घ्याव्यात, म्हणून मग पदयात्रा, प्रदलक्षणा, तीथिथथळी कमीत कमी तीन लदवस राहणे, हे 

सुिा आवश्यक असते. हो अथाित शरीर साथ देत असेि तरच! अन्यथा मानस दशिन घेऊनही 

तीथियाते्रचा आनंद घेता येतो. प्रत्क्ष तीथियाते्रमधे्य चार लदवसांत जीवनाचे लशक्षण लमळते. 

तीथियात्रा करणे हे प्रते्काचे स्वप्न असते. ज्यांचे हे स्वप्न पूणि झािे, त्ांना नमस्कार करून 

आपण त्ांचा आशीवािद घेतो. प्रते्क तीथािचा एक मलहमा असतो व प्रते्क तीथि पररवतिन 

करते. पूवीच्या काळी तीथियात्रा िडतर आलण लबकट असत. गया बद्री काया सुद्री, 

गया तू तीथि 

 हरी मूति अशा म्हणी आहेत. म्हणजे बद्री, केदार याते्रमधे्य शरीर नष्ट होऊन आत्मा प्रयाण 

करतो, अशा अथािची ती म्हण होती. आता तीथियात्रा रसे्त, धमिशाळा, टूर कंपन्या यांच्यामुळे 

काही अंशी सुिभ आहेत. सोयीमुंळे धालमिक यात्रा करणाऱ्यांना सोपे जाते. पठ्ठ्यांच्या श्िेिा 

दाद द्यायिाच हवी. मधं्यतरी एक धक्कादायक लवधान ऐकिे होते. 

  ‘घरी नको असिेिी माणसे तीथियात्रा करतात आलण बदि हवी असिेिी वृि, पयिटन 

सहि म्हणून करतात. या प्रकरणात कारण काही असिे तरी, हेतू काही असिा तरी पयिटन 

करून आल्यावर, तीथियात्रा करून आल्यावर बरे वाटते. शांत वाटल्याचे ऐकतो. तीथियाते्रच्या, 

तीथिथथळांच्या जागेवर काही िास चंुबकीय िहरी अथवा Vibes असतात. त्ा िहरीमुंळे 

देहातीि, मनातीि अणू रेणू पुनरि लचत होतात. देवाच्या नजरेतून पडणाऱ्या दशिनाने 

लकरणांमुळे बऱ्याच घडामोडी घडू शकतात. ज्यािा नजरबंधन, नजर िागणे म्हणतात त्ातून 
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मुक्ी लमळते. हे अथाित मानलसक असते. पण देवदशिनाने, तीथिके्षत्राची हवा चांगिी 

असल्यामुळे, शुि हवा, वेगळे वातावरण, भक्ीची जोड यामुळे मनीःशांतीची आशा साधकािा 

भावते. तीथिके्षत्राचे फळ, प्रते्कच पोथीच्या अथवा याते्रच्या शेवटी फिशु्तीत लिलहिेिे असते. 

त्ालशवाय आतिता, पोथी पूणि होत नाही. तशीच फिशु्तीची ओढ साधकािा तीथियाते्रिा 

बोिावते. 

.***-- 
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६७ व्रत िैकल्य  

 श्ावण पाळणे सुरू झािे. श्ावण सुरु झािा. श्ावणात व्रतवैकले्य केिी जातात. यात्रा 

केल्या जातात. देवदशिन केिे जाते. कधी तरी कोणी अज्ञात व्यक्ी आपल्यािा बोिवत आहे 

असा भास होतो. ऍलिस इन लद वंडरिँड या लचत्रपटात ऍलिसिा िेळायिा न्यायल्या आिेिा, 

लनळा कोट घातिेिा ससा लदसतो व तो आपल्यािा बोिावतो आहे असे वाटते. साधारणपणे 

तसेच पण, फावल्या वेळेत, फरकाने, फार प्रकषािने आपल्यािा लवरंगुळ्याचे क्षण, काही 

लनसगिरम्य जागा, पयिटनातीि काशी नकाशे, बोिावत असतात. मधं्यतरी मिा एका मालसकाने 

सांलगतिं “पयिटन हा एक हॉट केक आहे, त्ावर लकतीही लिहा ते िपते आलण लवकिे जाते. 

िेिकाने जे लवकते त्ावर जरूर लिहावे. त्ामुळे पयिटन हा व्यवसाय अलधक सुिदायी होईि 

व िेिक सुिा िोकलप्रय होईि.” ऍलिसिा ते वंडरिंॅड बोिावते. तर वृिांना पंढरपूर, नालशक, 

ही  थथळे बोिवतात. तरूणांना लसंगापूर, लसमिा अशी िुशनुमा गावे बोिावतात. काही 

धाडसी िोकांना लकले्ल, टर ेलकंगचे आमंत्रण मनािा साद घािते. प्रते्काची आवड, पररखथथती, 

आलथिक स्तर, लवचार, वय यावर सहिीची जागा तो पयिटक लनवडतो. काही जण सहजसाध्य 

तीथिथथान लनवडतात. काही जण कठोर पररश्माची तीथियात्रा करतात. नमिदा पररक्रमा, कैिास 

मानसरोवर यात्रा, कदिळीबन, या धाडसी तीथियात्रा आहेत. पृथ्वी हा एक महाचंुबक मानिा, 

तर त्ाच्या काही लठकाणी चंुबकीय शक्ी अलधक आहे. ही थथाने म्हणजे तीथिथथळे होत. 

उदाहरणाथि नालशक, वाराणसी, अिाहाबाद, पंढरपूर. नदीच्या लकनारी वसिेिी गावे, बाजूची 

देवळे- रावळे, दीपमािा, हवा, वृक्षवेिी, कातळाची संख्या, आढळणाऱ्या मूती यावरून 

देवळांचा मलहमा ठरतो. यात्रा करताना भेटणारे सहकारी, शारीररक कष्ट, तपस्या, लवलवध 

अनुभव व लनसगािचा सहवास यातून व्यक्ीमधे्य बदि होत असतो. यात्रा हा सुिा आनंद 

असतो व अंलतम तीथिथथळांचे दशिन हा त्ा याते्रचा कें द्रलबंदू, धे्यय असते. स्वतीःचे अंतमिन, 

पररसर उफि  पररजन भोवताि, व अज्ञात लत्र शक्ी, यांचा शोध याते्रत घेतिा जातो. लवशाि 

अशा पररसरात व अज्ञात िोकांत लमसळल्यावर, अहंकाराची कवचकंुडिे गळून पडतात. 
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तीथियात्रा हा देवदशिनाचा पयिटनाचा एक प्रकार आहे. मात्र त्ात अतीलंद्रय आनंद, परमेश्वराचा 

शोध, सद़हेतू, श्िा यांचे संमीिन आढळते. एक वेगळाच आध्याखत्मक आनंद तीथियात्रांनी 

लमळतो. 

 श्ावणातीि वतिविेल्या देवदशिनात तीथियात्रा हा या श्िेचा भाग आहेत. 

*** 
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६८ दुुःखातून कसे सािरू? 

  दुीःिातून लकंवा कोणत्ाही नलशबाच्या आघातातून सांभाळताना सावरणं सोपं नसतं. 

काही तरी गमाविं तरी आपण जगत राहतो. कािांतराने दुीःि जगण्ात सामावून घेतिे जाते. 

मनात रुजत असते पण रोज रोजच्या जीवनावर होणारा पररणाम कमी होतो. आठवणी येतात, 

नसण्ाची जाणीव होते पण त्ाच त्ा लवचारात राहणे कमी होते. इतर लवचार करू िागतो. 

दुीःिाने गोठविेिे मागि समोर लदसू िागतात. बुरिा घातिेल्या दुीःिात अपराधी भाव येतो. 

यािाच संघषि म्हणतात. ज्यावेळी दुरावा आिा, त्ा दुीःिाचं दमन केिं. ‘आता दुीःि करायिा 

वेळ नाही’ असं त्ावेळी मनािा समजाविं जातं. पण भलवष्यात दुसऱ्या नुकसानीच्या वेळी हे 

जुने दुीःि उसळी मारते. वाटते काय हे आपिे नशीब? लकतीही वषांनी हे घडू शकते. मृतू्, 

बे्रकअप, िग्न, घर, फसवणूक, पैसे बुडणे, चोरी हे असतात. एका घटनेपयंत घर जग सवि 

सुरलक्षत आहे असे वाटते मात्र पुढे यावरचा लवश्वास उडतो. मुिे आपिी आहेत, यावरचाही 

लवश्वास सुटतो. आता पुढे पाहा असं सांगणारी माणसं मनाने दुरावू िागतात. Move on असं 

सांगणाऱ्यांचा धसका घेतो. वेदना वाढते. योग्य वेळी मग आपण िरंच पुढे जातो. िग्न जीवन, 

कुटंुबाची पुनरिचना दुीःिद असते. आपण पोरके आहोत ही भावना सक्षम व्यक्ीिा देिीि 

दुबिि करते. गभिपातासारिे अपमृतू्सुिा त्रास देतात. भावनांची देहाची गंुतवणूक झािेिे मूि 

लजवंत नाही. उंदरांच्या जोड्यांना हजारो मुिं होताहेत. आपल्यािा एक मूि नाही. आपिं मूि 

जगिं नाही. ह्ाचं दुीःि होतं. 

 सोडून गेिेल्या व्यक्ीबरोबर नाते नव्याने बांधायची आपण तयारी करतो. आपण काय 

गमाविं हे त्ावेळी रागात कळत नसतं. संधी लनघून गेिेिी असते. Caffe coffee day 

owner सारिे होते. शरीराने दूर गेिेिी माणसं मनाने आपल्या आतच असतात. कारण 

मनातून त्ांना उचिून फेकून देता येत नाही. 
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 “नको आहोत या तरूण लपढीिा आपण,” या सगळ्या वाक्यांमधे्य आपण जगणं 

लशकतो. जेव्हा मी ते दुीःि सांगते समोरच्यािा ते ऐकू येत नाही. 

 “तू ऐकतो आहेत ना” असे सांगूनही ती व्यक्ी ऐकत नसते. बदि हा जीवनाचा मूिभूत 

भाग आहे. मनाचा काटक पणा हवाय. कोणी देते का? लमळेि का हो काही औषध, िंबीर 

होण्ाचे? Research करा. चािू आहे का? 

बे्रकअप समजावून सांगतो अनेक गोष्टी, 

आजवर न समजिेल्या 

कुणीही न समजाविेल्या 

तरीही न समजून घेता येणाऱ्या  

समजणे शक्यच नाही अशा 

माझ्या दुीःिातून मी कशी सावरू? 

उपाय 

१ पुढचा लवचार करा जुने सवि लवसरा  

२ मन छंदांमधे्य अथवा एिाद्या छो्ा नोकरीत रमवा. गरीब वस्तीत जावून राहा. 

३ आयुष्यातल्या प्रश्नािा िंबीरपणे तोडं द्या. 

४ सांगणे सोपे असते, सावरणे अवघड असते 

***** 
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६९ स्वयंपाक  

 स्वयंपाकात खियांनी काय काय करावे? तेही पूविजांनी सांलगतिेिे आहे. मेनू्य काडि 

आहे 

िांब केळीची पाने पसरिी, वरण भाताची मूद शोभिी. 

चंद्रा सम ती गोि वाटिी दाटी पक्वान्नांची झािी. 

पाहा पाहा बासंुदी आिी पुरी पुरी ओरडती सारी. देहभान लवसरिी मंडळी, लमटक्या मारीत 

िाती सारी।।१।। 

गोड गोड मग िाडू आिे दोन्ही प्रकारे भार वाढिे म्हणून पानावरती गडगडिे. 

िाि सांडगे पापड आिे, लकती लचरोटे ते फुगिेिे नाना लवध ते भात धाविे. 

सािर भात बटाटे भात नारळ भात. 

रावण भात भातच भात।।२।। 

भजी कुरकुरीत िाजणारी कुरू कुरू करीत िाती मंडळी. 

िाताना िूप िज्जत आिी 

यापुढे सांगू का गजािी? 

एक लवहीण तरीही रुसिी,  

पंगतीिा उगीच नडिी आिा आिा राजा आिा,  

पक्वान्न-राजा आिा, श्ीिंड पुरीचा बेत झािा भिा, 

चिा चिा जेवायिा, 
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चिा खिचडीचा मेनू आिा।।३।। 

 वेळ सत्कारणी िावणे, संसार नेटका करणे, हे अंग िीिा जात्ाच असते. िरे तर 

आराम करणाऱ्या खिया त्ाकाळी काय लकंवा हल्ली काय, तशा लवरळाच असतात. नोकरी, 

मुिांचे लशक्षण, मुिांना घ्यायिा पोहोचवायिा जाणे, िरेदी अशी नवनवीन कामे त्ांच्या 

कामाच्या यादीत अलधक आिी आहेत. 

 तरी िूप दमल्यावर आम्ही मालिका पाहतो असे सांगणाऱ्या खिया भेटल्या. मालिका 

बघून का बरे वाटते? 

 सवित्र सकारात्मक गोष्टी बघाव्या असे सांलगतिे जात असताना नकारात्मक मालिका 

िोकलप्रय का होतात? एकता कपूरने मालिकांनी जनतेिा वेडे करायचे यश हेरिे व अनेक 

लहंदी मराठी मालिका कुटंुब संबंध, लववाहबाह् संबंध, भांडणे, हेवेदावे अशा वाईट गोष्टी 

दािवून टीआरपी िेचू िागल्या. 

 वरकरणी शांत व सुलशलक्षत समाजाच्या मनातीि नकारात्मक बाजू व लवषय लवकारांना 

ितपाणी घािू िागल्या. कोणीही म्हणत नाही, या मालिका बंद करा लकंवा चिा टीव्ही बंद 

करू या. आज्यासुिा शुभंकरोती म्हणतात की नाही प्रश्नच आहे. घरी पक्वान्न करणारे कमी 

झािे. आज्यांना पण हल्ली लपझ्झा, चॉकिेटवाचून होत नाही. मालिकांमधल्या म्हाताऱ्या, 

चॉकिेट आणिं का? लवचारतात. मग फावल्या वेळात खियांनी काय करायचे, स्वयंपाक? 

आदशिच नाही तर पुढची लपढी कुठून लशकणार? फक् टीव्ही बघणे हे एकच फावल्या 

वेळातिे काम खियांना उरिे आहे का? खियांनी काय करावे? हे सांगणारे आधुलनक गाणे 

त्ातीि ओळी सांगते 

लपझ्झा ऑडिर केिा लदवस उगविा  

टीव्ही िाविा रात्रीपयंत चािूच ठेविा 
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घरकाम फोन, वेळ संपिा 

स्वयंपाकाचा कंटाळा मिा 

पुरूषांनी सुददा थोडे थोडे स्वयंपाकात प्रवीण व्हावे जरा 

***** 
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७० रे्िग्याच्या र्ेंगा 

 शेवग्याच्या शेंगा नावाची एक प्रलसि कथा आहे. भावाभावांच्या भांडणांमुळे, 

भाचरांमधे्य दुरावा येतो. वाटणी झाल्यावर शेवग्याच्या शेंगांचे झाड ज्याच्या हद्दीत येते लतथे 

दुसऱ्या मुिाच्या मुिांनी, पुतण्ांनी जाऊ नये, शेवग्याच्या शेंगांच्या झाडािा हात िावू नये 

ठरते. असा दुरावा वाढत जातो. या कथेच्या शेवटी, गृलहणी काठी घेऊन शेवग्याच्या शेंगा 

तोडते व भाचरांना, “या रे मुिांनो गोळा करा” असे आमंत्रण देते. 

 दुसर ़या एका कथेत सधन कुटंुबािा काही कारणाने गररबी येते. अंगणात एकच 

शेवग्याच्या शेंगाचे झाड असते. त्ा झाडाच्या शेंगा लवकून कुटंुब उदरलनवािह करत असते. 

मात्र एक लदवस पाहुण्ािा जाणवते की, ह्ा झाडाच्या कृपेमुळे पोट भरते म्हणून या 

कुटंुबातीि िोक कष्ट करत नाहीत. आळशी झािे आहेत. रात्रीच्या वेळी तो पाहुणा गपचूप ते 

शेवग्याचे झाड तोडून पहाटे लनघून जातो. सकाळी सविजण बघतात आलण त्ा पाहुण्ाच्या 

नावाने लशव्या देतात. थोडे पैस द्यावयाचे सोडून आमचे पोट बंद केिं असं, म्हणतात. मात्र 

हळूहळू प्रते्क जण काही ना काही उद्योग करू िागतो व भरभराट होते. काही लदवसांनी 

पाहुणा परतून येतो आलण सांगतो की मी मुद्दामच ते झाड तोडिे होते. 

 शेवग्याच्या शेंगा, शेकटाच्या शेंगा कोकण लकनारपट्टीवरीि िोकांची िाडकी भाजी 

आहे. कुणी अचानक आिे, पाहुणे आिे तरीही मीठ टाकून शेंगा उकडून देतात. या शेंगांचे 

बोटाएवढे तुकडे करून अध्यािवर सोिून, वरचा भाग काढून त्ात पाणी घािून भाजी करतात. 

कांदा, िाि मसािा, टोमॅटो आलण िोबऱ्याचं वाटण िावून थबथबीत भात रस्सा देिीि 

बनवतात. फक् ओिे नारळ आलण कोलथंबीर, मीठ लमरची, टोमॅटो, िाि मसािा घािून 

शेवग्याच्या फुिांची आलण शेवग्याच्या पानांची केिेिी भाजी सुिा बाळंलतणीिा देतात. 

कॅखल्ह्शयम असते. शेवग्याची फुिे व शेंगा मुबिक लमळतात. नुसत्ाच बोटभर िांब शेंगा जर 

लपठल्यात घािून उकडल्या तर िहान मुिं चघळत बसतात. सालमष जेवणाऱ्यांना बोबंल्यािा 
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मागे टाकेि असा हा शेवग्याच्या शेंगांचा रस्सा तांदूळ भाकरी लकंवा चपातीबरोबर िाता येतो. 

भात व रस्सा चांगिा िागतो. साधा तांदूळ असिा तरी चाितो. पोटभरून शेवग्याच्या 

शेंगांमधे्य असिेिे अ जीवनसत्व लमळते. तंतुमय रेसारतत्त् शेवग्यामधे्य भरपूर असते. 

 शेवगा पचायिा हिका व बाधत नाही. भरपूर कांदा िसूण परतून, त्ावर शेवग्याचा 

लहरवा पािा परतून भाजी तयार होते. या भाजीत बरोबरीने ओिा नारळ िवून घातिा जातो, 

चलवष्ट िागते. माणसांना नेहमी अशीच जवळ आणते, ती शेंगांची पळीवाढी भाजी करता येते 

लकंवा आंबड गोड शेंगांची आमटी आलण भात करता येतो. लचंच-गूळ, टोमॅटो आलण गरम 

मसािा घािून ही भाजी, आमटी करतात. ओिा नारळ टाकून मस्त होते. 

****- 
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७१ जरािा सेंटीनेल जमात 

 आधुलनक काळातीि िोकांना जरावा सेंटीनि चा आलण आपिा काहीही संबंध नाही 

असं वाटतं. जरावा सेंलटनेि ही सुिा आपल्या देशात राहणारी माणसं आहेत. अंदमान 

जवळच्या जारावा सेंटीनेि बेटावर दोन हजार वषांपासून ही जारावा जमात राहते. काही जण 

तर तीन हजार वषािपासून राहते, असे सांगतात. 

 एक अमेररकन जॉन चाऊ या बेटावरीि िोकांशी मैत्री करण्ाच्या हेतूने गेिा. या 

पाहुण्ािा, त्ा बेटावरीि िोकांनी लवषारी बाणांनी मारिे. हे सेंटीनेि म्हणजे जरावा जमातीचे 

आलदवासी शेती करत नाहीत. कपडे घाित नाहीत. प्राथलमक अवथथेत राहतात. कंदमुळे 

आलण मांस िातात. दोन हजार चार सािच्या तु्सनामीत ते झाडांच्या शेंड्यावर चढून बसिे. 

त्ामुळे त्ांचे जीव वाचिे. प्रगती लवकास या बेटािा नको आहे. आपिी पारंपररक संसृ्कती 

परकीय आक्रमणामुळे बदिेि, म्हणून हे िोक घुसिोरांना बाणांनी मारतात. इंटरनेट, इंलजन, 

कासि, फोन, कपडे यापासून ही जमात िूप दूर आहे. कपडे सुिा घाित नाहीत. तीस ते शंभर 

सेंटीनेि या बेटावर राहत आहेत. टी एन पंलडत नावाच्या व्यक्ीने यांचा पूवी अभ्यास केिा 

आहे. या जारावा िोकात िूप एकी आहे. ते एकत्र जेवतात अथवा एकत्र उपाशी राहतात. या 

जमातीिा म्होरक्या नसतो. देहाने आपल्या सारख्या आधुलनक मानवासारिे, अगदी जवळ 

आपल्याच देशात याच ग्रहावर सेंटीनेि जमात राहते. या जमातीिा आपल्याशी संबंध नको 

आहेत. जागलतकीकरण तंत्रज्ञान वगैरे या मानवांना नको आहे.  त्ांचे त्ांना राहू द्या, त्ांच्या 

िासगीपणावर आक्रमण नको. हे आलदवासी धनुष्यबाण घेऊन लफरतात. अन्य मानवांवर 

त्ांचा राग आहे. बाहेरची माणसं त्ांच्या बेटावर यायिा त्ा जारावांना नको आहे. माणूस जर 

माणसाशी संवाद साधू शकत नाही, तर आपण मानवांनी आपिी प्रगती झािी आहे असे कसे 

म्हणायचे? 

 जारावांसाठी आपण काय करू शकतो?  
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७२ घोलिड वचकू             

 घोिवड आलण डहाणू या दोन लठकाणचे लचकू भारतभर प्रलसि आहेत. अठराव्या 

शतकात शेठ लदनशा पेटीट यांनी, अमेररकेच्या भेटीमधे्य मंुबईतल्या नाना चौक येथीि त्ांच्या 

बागेसाठी काही झाडांची किमं आणिी. लदनशा पेटीट यांना बागेची आलण पूणि जगभरातून 

रोपं जमवायची आवड होती. अमेझॉन रेन फॉरेस्ट मधून त्ांनी सपोटा नावाचे झाड आणिे. 

त्ांच्या बागेत जागा नसल्यामुळे त्ांनी त्ा नव्या जातीच्या झाडांचे रोपण घोिवाड येथे केिे. 

त्ा सपोटा नावाच्या झाडािा लचकू िागिे. शेटच्या इराणी मॅनेजरने ते फळ क्रॉफडि माकेटच्या 

बाजारात लवक्रीसाठी पाठविे आलण ते िूप चांगिे लवकिे गेिे. मग डहाणूतीि इराणी िोकांनी 

लचकूची बाग बनवायिा सुरुवात केिी. 

 त्ानंतर एका वादळात डहाणुतीि सवि लचकूची झाडांची किमं मरून गेिी कारण की 

त्ांची मुळे िोि गेिेिी नव्हती. मेरवान इराणी यांनी रहीन अन्य झाडांवर लचकूच्या फांदीचे 

किम केिे. आलण अलतशय मजबूत मूळ असिेिे लचकूचे किम तयार झािे. आजही घोिवड, 

डहाणूमधे्य हेच किम केिेिे, सपोटा लचकूच्या जातीचे झाड वापरतात. बेणे वापरून अधे 

लपकिेिे, लपकायिा आिेिे लचकू तोडिे जातात. िांब दांड्याच्या पुढे जाळे असिेिे एक यंत्र 

बेणे वापरतात. जाळ्यात लचकू गोळा करतात. ह्ा लचकूचा लचकटपणा कमी होण्ासाठी 

मोठमोठ्या लवलहरीमंधे्य हे लचकू धुतिे जातात. त्ानंतर या लचकूची लनिामी केिी जाई. लचकू 

लपशवीत भरून दहा/तीस लकिोच्या लचकंूच्या िॉटची बोिी िाविी जाई. नीिामी नंतर दहा 

लकिोच्या लपशव्यांमधून लचकू पुठ्ठ्याच्या िोक्यात भरिे जातात. लफ्रजमधे्य ठेवल्यास लचकू 

काळसर होतात. त्ामुळे बहात्तर तासाच्या आत लचकू संपवावे िागतात. लचकूच्या पाच वषे 

वयाच्या रोपािा पुढे फुिे येतात आलण त्ातून चार मलहन्यांत लचकू तयार होतात. हे गोड लचकू 

िायिा पोपट येतात. िावून बागांमधिी फळे फस्त करतात. 
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 या लचकंूना ए, सी, ई खव्हटॅलमन देणारे आलण शक्ी देणारे म्हणून, आयनि देणारे, एक 

चांगिे रेषातत्त् असिेिे फळ म्हणून आवडीने िाले्ल जाते. चॉकिेट टॉफी, लचप्स आलण 

लमल्क शेक, बे्रकफास्ट सीररयि, कुल्फी यासाठी लचकू वापरतात. लचकू सुकलवण्ासाठी 

सोिर डर ायर वापरिं जातं. लपकिेल्या लचकूच्या चकत्ा करुन Dirier ने सुकवतात. त्ानंतर 

पाच तासांनी लचप्स पूणिपणे सुकतात. दहा लकिो लचकूपासून केवळ दोनच लकिो लचकूचे लचप्स 

लमळतात. दुधाबरोबर िाल्ल्या जाणाऱ्या Fruto magic chikoo cereal मधे्य लचकू िातात. 

लमल्कशेक बनवण्ासाठी लचकू पावडर सुिा इथे बनविी जाते. लचकूच्या चॉकिेट़स देिीि 

इथे बनवतात. माहीम हिवा, पेढे, लचक्की आलण लचकू काजू कत्री असे पदाथि देिीि 

लचकूपासून बनवतात. लचकूची बफी, डबि डेकर बफी ज्यातीि िािचा थर मिईचा असतो 

आलण वरतीचा बफीचा थर लचकंूचा असतो. या अन्य िाद्य पदाथि बनवण्ाने स्वाद वाढतो, 

लटकण्ाचा काळ Shelf life वाढते. बचत गटाच्या खिया, शेतकरी यांचा हा जोडधंदा आहे. 

लचकू हे माझे आवडते फळ आहे. 

***** 
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७३ जटायू मंवदर 

 प्रते्क जनावरात माणसात आलण पक्षांमधे्य देव, देवरूप आहे असे आपिा धमि सांगतो. 

त्ामुळेच देव देवता आलण ऋषी यांच्यासोबतच जनावरांच्याही मूती, पक्ष्ांची देिीि मंलदरे 

आपल्या देशात आढळतात. लशवाजी महाराजांच्या कुत्र्याच्या समाधीच्या जवळ पण पूजा 

करतो. महाराणा प्रतापच्या घोड्यािा मान देऊन त्ािा देवरूप मानतो. मंलदरात कासवाची 

पूजा करतो. पक्षी त्ांच्याप्रती आदर ठेवतो. देवदेवतांचे वाहनदेिीि प्राणी असू शकतो. उंदीर 

गणपतीचे, कालतिकेयाचे मोर वाहन आहे. श्ाददािा कावळ्याचा मान आहे. 

 तसेच पाहा रामायणातीि एक पक्षी जटायू याचं मंलदर नालशक लजल्ह्ह्ात आहेत. जटायू 

एक प्रकारचा मोठा गरुड जमातीचा पक्षी होता. रामायणातीि कथेनुसार सीतेिा रावण जेव्हा 

पळवून नेत होता तेव्हा त्ांच्या िंकेच्या वाटेवर, रावणाच्या रथामधे्य जटायू पक्षी आलण 

रावणाचे युदद झािे. सीतामातेिा पळवणार ़या रावणाशी जटायूने युि केिे. चािू रथात 

रावणाने जटायूचे पंि तोडिे आलण जिमी झािेिा जटायू पक्षी जलमनीवर पडिा होता. 

 मात्र राम प्रभू श्ीराम भेटेपयंत जटायूने प्राण धरून ठेविे. श्ीरामांना तरीही 

सीतामातेवर काय संकट आिे, काय झािे, ती दुघिटना जटायूने सांलगतिी आलण 

प्रभुरामचंद्राच्या मांडीवर प्राण सोडिा. ही युि आलण बलिदानाची कथा पक्ष्ांसह मानवाच्या 

जीवनातीि लमत्रत्वाचे सन्माननीय थथान सांगते. 

 टाकेड येथे जटायूच्या मरणानंतर, स्मरणाथि बनविेिे जटायू मंलदर नालशक येथे आहे. 

प्रभुरामचंद्राच्या बाणाने तयार झािेिा मोठा तिाव येथे आहे आलण जटायूची मोठी मूती देिीि 

आहे. रतनगड आलण भंडारदरा हे दोन संुदर सॅ्पाटस़ जटायू मंलदराच्या जवळ बघता येतात. 

जटायू मंलदर फारसे भव्य लदव्य नाही. 

 पाच सहा पायऱ्या चढून गभिगृहात जाता येते. आत जटायूची दगडी मूती आहे. मंलदर 

पारंपररक पितीचे आहे. जेथे पूजा अचाि केिी जाते आलण संकट लनवारणासाठी कुणीतरी 
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अचानक मदत करावी असे साकडे घातिे जाते. तुम्ही जे संकट टाळू इखच्छता, त्ात मदत 

करणार ़यािा जटायू रुपी मानिे जाते. जटायूिा पुजिे जाते. जटायूच्या प्रती कृतज्ञता म्हणून 

हे मंलदर जरूर बघावे. रामायणपवाितीि सीताहरण, अशोकवन प्रवासातीि जटायू ही एक 

महत्त्ाची व्यखक्रेिा आहे. 

****-- 
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७४ रार्ीन दीपमाला 

 रालशंद, पुणे, येथीि जगदंबा मंलदरातीि दगडाची, नविाची दीपमािा आहे. जर काही 

वेगळं बघायचं असेि तर पुण्ाहून पुढे सोिापूर रोडने भागवानच्या पुढे कजितच्या लदशेने गेिे 

असता राशीन िेडे िागते. श्ी यमाई जगदंबा मंलदर, हे नवव्या शतकातिं मंलदर रालशन येथे 

आहे. या मंलदरािा मोठमोठे दरवाजे आहेत. टाइि बसविेल्या अंगणामधून पुढे दोन मोठ्या 

दीपमाळा आहेत. या दोन दीपमाळांमधीि उत्तरेकडीि दीपमाळ लतच्यातीि पायरीवरून, 

लजन्याने वर जाऊन बघता येते. या दीपमाळेचा पाया दगडाचा असून वरती वीटकाम आहे. 

त्ावर एक िाकडी ओडंका मोकळा ठेविेिा आहे आलण जर हा ठोकळा/ओडंका हिविा 

तर ही दीपमाळ थोडीशी हिते. लवश्वास बसत नसिा तरीही हे सत् आहे. हिणाऱ्या दीपमाळे 

व्यलतररक्ही जगदंबा मंलदरािा िूप भक् भेट देतात. जगदंबा मंलदरातीि वालषिक यात्रा 

प्रलसि आहे. जळगावमधीि फरकांडे आलण पुण्ातीि राशीन या दोनच लठकाणी हिणारी 

दीपमािा बघता येते. गुजरातमधीि अहमदाबाद येथीि एका मलशदीत सुिा अशी हिणारी 

लमनार आहे. अहमदाबादमधीि या लमनारा हिणाऱ्या, लमनारात प्रवेश करता येत नाही. अजून 

तरी फरकांडे जळगाव येथीि आलण रालशंग पुणे येथीि दीपमाळांना हिताना पण बघता येते. 

चिा, या वीकें डिा राशीनिा जाऊ या. 

**** 
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७५ जे्यष्ठ नागररकांचे प्रश्न   

 जे्यष् नागररकांचे प्रश्न हा आज मोठा कळीचा मुद्दा झािा आहे. आपल्या भारत देशातीि 

मोठी संख्याही जे्यष् नागररकांची आहे. हे जे्यष् नागररक आपल्या मुिांकडे, मुिीकंडे, अन्य 

नातेवाईकांकडे अथवा स्वतीःच्या घरात आपिे उविररत आयुष्य काढत आहेत. ते आयुष्यात 

समाधानी आहेत का? 

 हल्ली तर एकत्र कुटंुबातीि वादावादी नको, स्वतीःचे स्वातंत्र्य अथवा मुिांच्या 

स्वातंत्र्यासाठी बलिदान करायचे म्हणून अनेक जे्यष् नागररक एकटेच आपल्या घरांमधे्य, 

आपल्या फॅ्लटमधे्य राहतात. घरातिे काम करायिा मोिकरीण येते. जेवण बनवायिा एिादा 

अन्य नोकर असतो अथवा डबा िाविेिा असतो, मात्र आठवड्यातून एकदा अथवा दोनदा 

फोन करणाऱ्या मुिांच्या फोनची वाट बघत, हे एकि जे्यष् नागररक काळ कंठत असतात. 

तबे्यत ठीक असेि तर फारसे प्रश्न येत नाहीत. आज हे लिहायचे कारण म्हणजे, जुिैिा माझ्या 

एका पररलचत ओळिीच्या व्यक्ीचा मृतू् झािा. तीन लदवसांनी फॅ्लटमधून घाणेरडा वास येतो 

म्हणून शेजाऱ्यांनी पोलिसांना फोन केिा. शेजाऱ्यांकडे मुिांचा फोन नंबर नव्हता. या िीिा 

दोन मुिगे, चार नातवंडे आहेत. लतच्या दोन बलहणी जवळपासच्या सोसायटीत राहतात. तर 

भाऊ, मुिे, जवळपास उपनगरात राहत आहेत. दोन भाऊ देिीि फार जबाबदारी घेत 

नाहीत. सासरचे देिीि उपनगरात राहतात. 

 काही कारणाने पतीच्या मृतू्नंतर ही मैत्रीण एकटी फॅ्लटमधे्य राहात होती. तबे्यत 

व्यवखथथत होती आलण मेजर प्रॉबे्लम काहीच नव्हता. साधारणपणे आठवड्यातून एकदा कधी 

तरी मुिं फोन करायची. शेजारीपाजारी अथवा मैलत्रणीचें संबंध ठीकठाक होते. हल्लीच्या 

लदवसांत असतात तसे औपचाररक होते. 

 वरीि जे्यष् वृि मलहिा, तीन लदवस लदसत नाहीये, लतचं घर बंद आहे अथवा ती दाराशी 

वतिमानपत्र अथवा दुधाच्या लपशव्या आणताना लदसत नाहीये, लतचा टीव्हीचा, अन्य नेहमीचे 



334 

 

आवाज येत नाही, फोन िागत नाही. काहीतरी संकट असावे, असा कुठिाही संशय 

शेजाऱ्यांना आिा नाही आलण ही दुघिटना घडिी. 

१ हल्ली एका संथथेतफे केवळ जे्यष् नागररकांना सोबत लमळावी, म्हणून रात्री झोपायिा 

येणाऱ्या मदतनीसांची सोय केिी जाते. 

२ मात्र हे महाग असल्याने अथवा परवडत नाही म्हणून ही सेवा घेण्ास अनबन केिी जाते. 

मात्र अशा प्रसंगानंतर सोबतीचे महत्त् अलधक कळते. वरीि प्रसंगातून एक प्रश्न पडतो- 

 मुिे एवढी कोरडी अथवा अलिप्त का होतात? एक्ा राहणाऱ्या आईशी लनदान रोज 

गुडमॉलनंग रात्री गुड नाईट इतके तरी बोिायिा काय हरकत आहे? 

३ व्हॉट़सअॅपवर एिादा मेसेज बलहणीने टाकावा 

४ कधीतरी नातेवाईक, मैलत्रणी अथवा नातवंडांनी भेटावे, बघावे 

 या प्रसंगामुळे िरे सांगायचे तर जे्यष्, एकटे राहणारे िूप हादरिे आहेत. अलतशय 

सकारात्मक लवचारांची आलण सत्तराव्या वषी सुिा निात रोग नसिेिी ही माझी पररलचत, 

छातीत दुिल्यामुळे वारिी, अपघात झािा का अन्य काही कारण होतं, काहीही कळायिा 

मागि नाही. भारत देश नेहमी कुटंुबाची आलण आपल्या कुटंुब संथथेची सु्तती करतो, मग असे 

का घडिे ? 

१ जे्यष् नागररकांसाठी, त्ांची जीवनशैिी सुिभ व्हावी 

१ जेष्ांना सुरलक्षतता लमळावी, अशी सुलवधा असावी. 

३ अडीअडचणीिा कुणािा तरी बोिावता यावे. 

४ Helpline वर फोन करता यावा, यासाठी कुणीतरी लमत्र मैत्रीण, Caretaker अशी असावी  

५ जागृती व्हायिा हवी. 

 काहीतरी उपाय करायिा हवा.  
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७६ वप्रपेड काडण 

 लप्रपेड काडि : प्रते्क माणसाच्या आयुष्याची या देहाची तुिना आपण लप्रपेड काडािशी 

करू शकतो. हा देह, एक प्रीपेड काडि बॅिेि असेपयंत तुम्ही हावरटपणा करून संपविा, 

तर पुढे तुम्हािा बॅिेंस उरणार नाही. मात्र हळूहळू, चवीचवीने जर ते वापरिं, तर हे लप्रपेड 

काडि बराच काळ चािते. मात्र या प्रीपेड काडिचा बॅिि संपिा, की काय करायचं? त्ा बॅिि 

नसिेल्या प्रीपेड काडिचा कुणािाही उपयोग नसतो. अशावेळी प्रीपेड काडि मधे्य जर पैसे 

भरणे शक्य नसेि तर सरळ ते लसमकाडि फेकून देतात. मानवी देहात पण असंच आहे. देवाने 

आपिेल्या जेवढे आयुष्य लदिे आहे ते जरा पण व्यवखथथत वापरिे तरच आपण या देहाची 

काळजीही घेऊ शकतो, आनंद लमळवू शकतो. 

 साधारण साठीनंतर बहुतेकांची शरीरे खिळखिळी होतात. हे लनसगिलनयमानुसारच 

आहे. जीवन एफटु मधे्य, Fun and Frustration मधे्य लडवाइड झािेिे असते. तरूण माणसं 

मजा करायिा, Fun आलण वृदद लडपे्रशनिा, frustration िा अशी दोन प्रकारची माणसं, 

एकाच घरात, दोन लपढ्यांच्या नात्ाने वावरत असतात. लफि गुड साठी, तरूण िोकांना 

पिीकडची लवरुि, ओएिएक्स बॅच म्हणून, ही माणसे कंटाळवाणी मानिी जातात. या 

ओएिएक्स बँचच्या वृददांची िाँगटमि मेमरी चांगिी असते, त्ामुळे घरातल्या तरूणांच्या मोठ 

मोठ्या आठवणी त्ांना आठवतात. मात्र त्ांची शॉटि मेमरी कमी झाल्यामुळे चष्मासुिा 

सापडत नाही. तरूणांची म्हणजे मुिा सुना जावई मुिी या सगळ्यांचे, वेगळे असते, त्ांची 

शॉटि टमि, िाँगटमि मेमरी, दोन्हीही शाबूत असतात. वृिांना म्हणजे ओएिएक्स बॅचिा, देहाच्या 

जीनचा प्रीपेड काडि बॅिि कमी असतो, त्ांना वेगवेगळे प्रश्न लनमािण होतात. ते मेंदूचा 

कमकुवतपणा, वयोमानामुळे अथवा तेथीि पेशी वृि झाल्यामुळे असतात. 

 िक्षणे: काही िक्षणे या प्रीपेड काडिचा बॅिेि कमी होताना लदसतात. देह थकतो, 

मनाचा बॅिि कमी झािा की मंदता येते. जेव्हा या वृिांना संघलटतपणे काम करण्ाची इच्छा 
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कमी होते, समाजात वावरायची इच्छा कमी होते. बोितांना अडिळिे जाते, समोर आिेिा 

माणूस ओळिू येत नाही, त्ाचं नाव आठवत नाही. सिग बोिता येत नाही, लनणिय घेताना 

संभ्रम होतो. रस्ता क्रॉस करायिा जमत नाही. पायऱ्या चढताना दमछाक होते आलण एक 

प्रकारचा रडवेपणा हळवेपणा शरीरात येतो. 

 जरा आलण मरण कुणािाच चुकत नाही त्ामुळे आपण नंतर थकतो. प्रीपेड बॅिि 

कमी, या वा अन्य  कारणांनी, इनकलमंग आलण आऊटगोइंग दोन्ही चािू रहावं म्हणून काही 

प्रलतबंधक उपाय केिे पालहजे. 

 प्रलतबंध: 

१ मुख्य म्हणजे हे काडि , देह जपून वापरावा. या काडिवर अवाढव्य शरीर वाढवू नये. अवाढव्य 

शरीर हे आजाराचं घर असतं. तुम्ही जर जाड झािात तर अनेक आजार शरीरात घर करून 

बसतात. 

२ उठता बसता त्रास होतो आलण बाहेर पडू नये असे वाटू िागते आलण त्ामुळे परत वजन 

वाढते आलण हे दुष्टचक्र चािू राहते. 

३ चारचौघांत लमत्रमैलत्रणी राहत नाहीत आलण मग आपण मुिा सुनांच्या मुिी जावयांच्या 

गु्रपमधून अलधक अपेक्षा करू िागतो आलण फ्रस्टर ेट होतो.  

४ एफटु, please accept states of Fun and frustration. 

५ वृिावथथेची काही शारीररक बदिांसाठी मनाची तयारी करा. 

६ आहाराची काळजी घ्या. आहारामधे्य पपई, टोमॅटो, जांभूळ, कोको, अक्रोड, नाचणी यांचे 

प्रमाण वाढवा. 

७ चािण्ाचा पोहण्ाचा व्यायाम करा. 
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८ हास्य क्लबमधे्य हसण्ासाठी जा. 

९ लचत्रपटसृष्टीचा जसा लनयम असतो तसा माणसाच्या आयुष्यात काही लनयम असतो. Good 

days are followed by bad days त्ामुळे आपिी सत्ता कमी होणार आपिे चाहते कमी 

होणार याची जाणीव ठेवा. 

१० डाव्या हाताने िा, डाव्या हाताने लिहा. वतिमानपत्र वाचा, uptodate राहा. 

११ शब् कोडी, सुडोकु सोडवा. 

१२ माणसांचा उले्लि आदराने करा. शेजारी, लवके्रते यांच्याशी नाते चांगिे ठेवा. 

१३ फेसबुकवर फसवणूक होण्ापेक्षा आजूबाजूच्या प्रत्क्ष लमत्रमैलत्रणी, शेजार पाजार, 

पररलचत िोकांशी बोित रहा. लमत्रांच्या सहवासात राहा. 

१४ पाळीव प्राणी पाळा. झाडे िावा. 

१५ कुटंुबािा मधे्य मधे्य भेटा. देह, मन यांचा बाह्ोपचार करा. 

१६ शरीराची काळजी घ्या.  Life is prepaid card, take care. 

***-- 
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७७ पुस्तकांची वभर्ी  

 घरातीि कपाटात िूप पुस्तकं साचिेिी असतात, त्ांचं काय करायचं असा प्रश्न पडत 

असताना, इंटरनेटवरच्या दुकानातून नव्या पुस्तकांच्या िरेदीचा मोह तुम्हािा पडतो का? 

सार ़यांनाच पडतो. घरातिी पुस्तकं कुणािा देववत नाहीत, पण ती ठेवायिा कपाटात जागा 

सुिा पुरेपूर नाही. बॉक्स लदवाणात, कपाटात बॅगा, रॅक सवि भरून माझ्या घरी पुस्तकंच 

पसरिी आहेत. त्ावरून पुस्तकांच्या लभशीची ही कल्पना आिी. पुस्तकांच्या लभशीच्या वेळी, 

तुम्ही लमत्र मैलत्रणीशंी जुनी वाचिेिी पुस्तकं बदिून घेऊ शकतात. नू्ययॉकि मधीि ही कल्पना 

हल्ली मंुबई ठाण्ात आिी आहे. या लभशीिा डर ेस कोड िागू नाही. िुच्यांवर बसायचे, येताना 

आपिे वाचून झािेिे व घरी न मावणारे, थोडेफार हवे असे असिे तरीही, ते पुस्तक घेऊन, 

समोरच्या व्यक्ीिा ते पुस्तक हवे का? का हवे हे पटवायचे. त्ाने आणिेिे पुस्तक बघायचे, 

आवडिे तर घ्यायचे नाहीतर िुची बदिायची. लप्रयेश ठक्कर यांच्या कल्पनेतून ही टूम 

लनघािी. प्रवासात पुस्तकपे्रमी लमत्र लमळतात. व्हॉट़सअॅपवरच्या वरवरच्या संभाषणापेक्षा 

पुस्तकपे्रमीमंधिं संभाषण अलधक चांगिं असतं, फेसबुकवर आपिे से्टटस सुिा, At book 

swap party बुक रीडर असे ठेवता येते. आपल्या माघारी या पुस्तकांचं काय होईि? मुिं ती 

रद्दीत देतीि की काय? ही काळजी वाटत असते. पुस्तक सुयोग्य हाती गेिं, हे कळतं. 

पुस्तकांची देवाणघेवाण होते, वाचन वाढते. मलहिा मंडळात, मुिांना शाळेत सोडायिा 

जाताना बसमधे्य, इथे लतथे कुठेही पुस्तकांची देवाण घेवाण सुरू करा. नवी पुस्तकांची लभशी 

करुन तर बघा. 

.***** 
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७८ वडापाव 

 हातगाड्यांवर वडापाव िाणे देहािा, खिशािा, वेळेिा चाितेय की. पोटात भुकेने िड्डा 

पडिेिा असतो, तो भरण्ासाठी, आयुष्यातिी पोकळी घािलवण्ासाठी लकंवा उगीचच 

टाइमपाससाठी सुिा रस्त्यावर वडापाव िाणे आनंद देते. िेडोपाडी पण रस्त्यावर हे िूप 

तेिकट वडापाव चलवष्ट लमळतात. भजीपाव देिीि सवित्र लमळतो. 

 घरच्यांनी लकतीही लवरोध केिा आलण कधी काळी आजारपणाने पोट लबघडिं तरी 

देिीि चाहते रस्त्यावर वडापाव िाण सोडत नाही. मिा देिीि वडापाव िायिा िूप 

आवडते. वडापाव िाल्ला नाही तर नैराश्य येते, असं म्हणणारी मी आहे. 

 केवळ आरोग्यासाठीच रस्त्यावरचे. रस्त्यावर लमळणार ़या चवीसारिे पदाथि मी घरी 

बनवायचा प्रयत्न केिा तरी तसे चवदार होत नाहीत. चांगिे तेि, चांगिे तूप, चांगिे मसािे 

वापरून, रस्त्यावरच्या सारिी चव येत नाही. आिं िसूण लमरची मसािे घािून देिीि ठसका 

जो रस्त्यावरच्या जेवणामधे्य असतो तसा घरी जमत नाही. मधं्यतरी रस्त्यावरच जेवण स्वच्छ 

आलण थोडे अलधक आरोग्यदायी व्हावे म्हणून काही प्रयत्न करण्ात आिे होते. अथाित त्ा 

प्रयत्नांना यश आिं नाही. अनेक हॉटेिांमधीि तळिेिे आलण उरिेिे तेि या रस्त्यावरीि 

हातगाड्यांवरीि स्वयंपाकासाठी वापरिे जाते असाही एक ऐकीव प्रवाद आहे. काळाची गरज 

म्हणून बाहेर वडापाव िाणे आज समाजाने स्वीकारिे आहे. ही लवचारधाराही दूर होणं शक्य 

नाही. बदित्ा काळाची ती गरज आहे. गररबी, बेकारी, जीवनशैिी आनंददायी व्हावी म्हणून 

वडापाव िाऊन बरीच जनता हल्ली जगते. 

 थांबते, वडापाव िाण्ाची वेळ झािी. 

***** 
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७९ मूड खराब आहे 

 मूड िराब होणे हा संसगिजन्य आजार आहे. आपिा मूड िराब झािा की आपण 

इतरांवर राग काढतो, लकंवा उदास बसून राहतो. बाकीचे िोक म्हणतात, हा मूडी माणूस 

टाळावा. कारण? िहरी िटिा आपिाही मूड घािवेि. त्ाची मजी असेि तर नीट वागतो 

नाहीतर लतरसटतो, असे म्हणून िोक आपिी बदनामी करतात. मधं्यतरी एका कायिक्रमात 

स्वभाव कसा बदिावा या सूचना देण्ा घेण्ासाठी असिेल्या कायिक्रमासाठी मी जाणार होते. 

माझी मैत्रीण म्हणािी, 

 "माझा स्वभाव चांगिाच आहे इतरांचाच वाईट आहे." 

 मिा वाटते की असे प्रते्क व्यक्ीिा वाटत असते का? कोण जाणे. इतर िोक 

लवनाकारण माझा मूड िराब करतात असा आरोप बऱ्याच जणांचा असतो. मूड िराब 

होण्ाची एकवीस कारणं आहेत-  

रात्री झोप न होणं 

घरात िूप पसारा असून भांडण होणे, 

इतर िोक लवलचत्र असणे 

तबे्यत बरी नसणं  

वसू्त हरवणे, अपयश, परीक्षा, अशी अनेक कारणं असतात. मलहिांच्याबाबत शरीरातीि 

िावांचे असंतुिन हे असते. 

 रस्त्यात िूप गदी असणं आलण लमत्र मैलत्रणीशी भांडण होणं ही सगळ्यात मोठी कारणं 

मानिी जातात. स्वतीःचा मूड कशाने िराब होतो हे व्यक्ीिा मालहत असतं, पण इतरांना 

माहीत नसतं. लदवसातीि एक तास आलण बावन्न लमलनटे िराब मूडमधे्य प्रते्क व्यक्ी असते. 
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सूयिप्रकाशाच्या कमतरतेमुळे देिीि माणसांचे मूड बदितात. िूप अंधारिेल्या जागेत 

माणसािा उदास वाटू शकते. प्रकाशाच्या तीव्रतेचा संबंध फक् नजरेशी नसून संपूणि देहावर 

आलण माणसाच्या मनावर देिीि पररणाम करतो. कुणीतरी काही वाईट बोििे की आपिा 

मूड िराब होतो. याचा अथि असा की आपण आपल्या सुिदुीःिाचा, आपल्या मूडचा, आपल्या 

उदासीचा ररमोट कंटर ोि परक्या व्यक्ीच्या हातात देत असतो. माणूस साधारणपणे बािपणी 

िेळकर, मध्यमवयात आक्रमक स्वभाव असिेिा असतो. वृिावथथेत स्वभाव उदासी कडे 

झुकतो. मूड िराब होण्ाचा संदभि सामान्यपणे बािक आलण तरूण आलण मध्यमवयीन 

गृहथथांच्या बाबतीतच बोििा जातो? का? वृिावथथेतीि मूड िराब होण्ािा जास्त महत्त् 

लदिे जात नाही. 

 बािक आलण तरूण यांचे मूड सतत बदित असतात. वृि गृहथथ आपल्या बदित्ा 

मूडचे झटके िहरीपणा व्यक् करत नाही.तरूण मात्र कायमच मूडी असतात, कारण की 

त्ांच्या देहामधे्य सदैव लवलवध स्रावांचा बदि होत असतो. प्रते्क व्यक्ीचा आपापल्या 

प्रवृत्तीनुसार आलण स्वभावानुसार िहरीपणा कमी जास्त होतो. मूड िराब होण्ाच्या 

कारणांमधे्य अन्य कारणंही येतात. 

 मोबाइि अथवा कॉम्प्युटर बंद पडणे. कुणाशी तरी वादावादी होणे. घरातल्या इतर 

व्यक्ीचंा मूड िराब असणे. आपिा पाकीट हरविं जाणे. पैसे नसणे. लकल्ल्या हरवणे. 

कामािा जायिा उशीर होणे. अचानक पाऊस येणे. आपल्यािा न आवडणारी व्यक्ी भेटणे. 

कपड्यांवर डाग पडणे. चप्पि तुटणे. कामावर अलधक वेळ थांबावे िागणे. भूक िागणे. जेव्हा 

आपण डाएटवर असतो लकंवा काही वसू्त िाण्ाचे सोडतो तेव्हा देिीि मूड खसं्वग्स होऊ 

शकतात. आपिा आवडता शो बघत असताना टीव्हीवर अथवा मोबाइिवर कुणीतरी लडस्टबि 

करणे. एिादी महत्त्ाची वेळ पाळायिा न जमणे. चूक होणे. एिादी पूविलनयोलजत भेटीची 

घटना लवसरून जाणे. स्वयंपाक लबघडणे. मागविेिा पदाथि चांगिा नसणे. चहा बनवल्यानंतर 
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दूध िराब लनघणे. चष्मा न सापडणे. टीव्हीचा ररमोट न सापडणे. गाडी चािवताना कुणीतरी 

कुचकट बोिणे. चेहऱ्यावर फोड येणे. िरेदी अथवा दालगने, घेतिेिी व आपिी वसू्त 

मनासारिी न लनघणे. साविजलनक वाहनातून प्रवास करत असताना वेळेवर पोहचू न शकणे. 

रजेची गडबड होणे. सहिीसाठी टाकिेल्या रजेिा नकार लमळणे. आपल्या लमत्र मैलत्रणीनंी 

आपिा मूड घािवणे. उसने लदिेिे पैसे परत न लमळणे. फेसबुक अथवा व्हॉट़सअॅपवर सुिा 

गंमत न वाटणे. अनेक कामांचा गोधंळ असल्यामुळे नक्की कुठिे काम करावे ते न समजणे. 

अपरात्री जाग घेऊन त्ानंतर झोप न येणे. कुणाच्या तरी मृतू्ची बातमी समजणे. राग येणे. 

सूयिप्रकाश नसताना आलण थंडी अलधक असताना प्रवासाने मूड िराब होतो. मूड िराब 

होण्ाची शंभर कारण आपण सांगू शकतो कारण की ते आपण लनयलमतपणे बघत असतो. 

 मूड सुधारण्ाचे उपाय पण बघू या. 

 मूड सुधारण्ाचे उपाय फारसे सोपे नाहीत. एक तास बावन लमलनटे िराब मूड चािूच 

राहतो. नंतर आपोआप थोडा सुधारतो. वारंवार ज्यांचा मूड िराब होतो अशा मूडी िोकांना 

अन्य िोक टाळतात. "तुझ्या मूडचे कौतुक तुिा, मिा काय करायचे,ठेव तुझ्या खिशात, " 

असे म्हणून िोक मूडी माणसांना टाळू िागतात. दोन तासानंतर मूड आपोआपच थोडासा 

बरा होतो. उपाय म्हणून चहा अथवा कॉफी या. आईस्क्रीम िा. सुवालसक फुिाचा वास घ्या. 

सेंट अथवा अत्तर वापरा. 

एिादी चक्कर मारून या. जागा बदिल्यास मूड बदितो. 

कुणाशी तरी फोनवर बोिा. 

एक िास पाणी या आलण दीघि श्वास घ्या. 

तुमच्या िराब मूडचा तुम्हािा सुिा त्रास होतोय, याची जाणीव ठेवा. 

वारंवार मूड जाणं चांगिं नाही त्ाचा त्रास इतरांना आलण तुम्हािा सुिा होऊ शकतो. 
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संतापाच्या भरात तुम्ही भांडण करू शकता अथवा उदासी च्या नादात कामात चुका करू 

शकता. मूड िराब असेि तर तो तुमचा तुम्हीच सुधारायचा प्रयत्न करा. अन्य कोणीही तुमचा 

मूड सुधारू शकत नाही, तुम्हािा स्वतीःिाच प्रयत्न करायिा हवा. 

****- 
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८० तुला का पाहाते रे  

 नाही नाही, नाही, मी हे काही त्ा ड, ध, ठ टीव्हीच्या मालिकेबद्दि लिलहणार नाहीये. 

िहान बािकांपासून अलतवृिांपयंत आलण मूकबलधरांपासून अंधांपयंत, अन्यां पयंत सारे जण 

आज या भ्रामक जगापासून, टीव्हीसमोरून हाितच नाहीत. आपिा मेंदू हा टीव्हीमुळे कडक 

झािाय. जणू काही वेड िागिेय. लबनडोकपणाच्या अंगाने जाणारे अनेक कायिक्रम या 

टीव्हीवर चािू असतात. 

 टीव्ही कायिक्रमात आकषिक असे िोक, नट न्ा, नायक, नालयका असतात. या 

मालिकांत वृि सुिा  स्माटि, तकतकीत असतात. या मालिकांमधल्या आजीच्या हाती मोबाईि 

असून, पाहुणे सुिा नातवंडांना चॉकिेट देतात. आई आलण आजी आजोबा चॉकिेट मागून 

िातात. संुदर रंगसंगती असते, आकषिकच संगीत असतं. कथा आगळी असते. मुख्य म्हणजे 

लकतीही वेळ बसू शकाि, अशी आकषिक अशी गोष्ट टीव्हीवर, वेगवेगळ्या चॅनेिवर सतत 

चािू असते. पयािय असतात. 

 पूवी तरी 'नमस्कार आजचे कायिक्रम संपिे', असे सांगून लनवेलदका नमस्कार करी. 

त्ावेळी तरी लनदान टीव्हीचे कायिक्रम बंद करून, घरघरचे आजोबा, मुिे, ज्या कोणी व्यक्ी 

लकंवा जे कोणी टीव्ही बघत असतीि ते झोपत असत. आता मात्र शंभर चॅनेि, ते लदवस रात्र 

चािू असतात. सकाळ नाही की दुपार नाही की रात्र नाही. तुम्ही म्हणाि त्ा वेळी, ती टीव्ही 

नावची पे्रलमका तुमच्या सेवेिा हजर असते, असतो. इतके कमी म्हणून की काय टीव्हीत, तर 

तशी सोय आहे की आपिे आवडते कायिक्रम आपण प्री-रेकॉडि करून ठेवू शकतो. जे 

आपल्यािा हवे तेव्हा आपण बघू शकतो. टीव्ही बघून त्ातून लमळते ते काही ज्ञान नसते. 

टीआरपी वाढण्ासाठी जमविेिी एक मालहती असते. ती मालहती घेऊन आपिा मेंदू या 

मालहतीवर प्रलक्रया करत बसतो. मालिकांमधिे गोड चेहरे, भक्ी, पे्रम असते. लहंदी असो लकंवा 

मराठी नट, उतृ्कष्ट मेकअप आलण खिळवून ठेवणारे सेट असतात. छान, अशी ती उतु्सकता 
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वाढवणारी ही गोष्ट सगळ्यांनाच आवडते. या मालिकांमधे्य भावनांचा पार कार्थ्ाकूट आलण 

अलतशय महागोधंळ असतो. महाचचाि असते. 

 यामुळे टीव्हीचा बाबत सगळ्यात गोष्टी महा होतात, असतात. महागुरु, महागायक, 

महाकथा असतात, गॉलसप असते. थोड्याथोडक्या नाही तर अनेक व्यखक्रेिा एकात एक 

गंुतून बनविेिा एक मस्त मसािा असतो. मालिका आनंदात चािू असेि, तर िोक काही 

काळ बघतात. एिादा िून, एिादी खव्हिन, एिादी मारामारी आलण िूप दुीःि मालिकेत 

दािवावेच िागते. एकता कपूरने तर फार पूवी क-का-कोच्या बारािडीतीि मालिकांपासून, 

जनतेिा सतत टीव्हीिा लचकटायिा लशकविं. िोकांनी, पे्रक्षकांनी, जालहरातदार लमलडया 

त्ांनी ती नशा, नस बरोबर पकडिी. बायका िािीलपिी बसणार ़या असो, की पुरूष पार 

िािीि थरावरीि असो, लटव्ही बघतोच. चौकीवरीि, घरातीि, कामावरीि असेि-नसेि तरी 

आपल्या बाकीच्या कामातून वेळ काढून मालिका बघतात. म्हणे, चेहरे भावना कपडेपट 

दालगने आलण सेट़स यांच्यासाठी सुिा काही जण मालिका बघतात. काही यातीि सार ़या कथा 

पटत नाहीत. बऱ्याच कथांमधे्य, खियांना दुय्यम थथान असतं. यात पठ्ठ्या अठरा वषांच्या 

कन्यका, पन्नास वषांच्या पुरूषांबरोबर पे्रमात पडिेल्या लकंवा अन्य प्रकारच्या लवलचत्र गोष्टीही 

दािवल्या जातात. हे पटत नाही, हे आता बोअर झािं, काय हे, माझ्या नवर ़याची बायको, हे 

लवचार लकती बीभत्स आहेत, हे िरे का? अशी चचाि होते. एकाहून एक मूिि कथा, अशी 

कसल्या प्रकारची, कोणा घरची नीलतमत्ता आहे का? अशी बडबड केिी तरीही पे्रक्षक त्ा 

मालिका अवश्य बघतात. का पाहते रे? हा लवचार करत नाहीत. सवय होते. 

 मग त्ा मालिकांचा टीआरपी वाढत असतो. धंदा टीआरपीवर अविंबून असल्यामुळे 

गोडगोड चािू असणाऱ्या मालिका अचानकच भिते सिते वळण सुिा गाठतात. इलडयट 

बॉक्स असं पूवी टीव्हीिा म्हणायचे. पण मिा हल्ली वाटतं की टीव्ही बघण्ाचं एक प्रकारचं 

व्यसनच समाजािा िागिं आहे. वेळ चांगिा जातो, या वयात आता आम्हािा काय करमणूक? 
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अशा लवलवध कारणांनी सवि वयातिी माणसं, बायकापुरूष टीव्हीिा लचकटिेिे आहेत. 

समाजाच्या मानलसकतेच्या दृष्टीने टीव्हीचा अलतरेकी उपयोग, असा वेळ घािवणे हालनकारक 

आहे. पण जरी समजिे तरीही, 'कळतं पण वळत नाही', या न्यायाने िोक टीव्ही बघत 

असतात. कुणािा कोणती मालिका बघायची, यावरून पूवी ररमोट वरून भांडण्ाची काही 

काळ परंपरा होती. आता त्ािाही पयािय आहे. प्रते्क िोिीत वेगळा टीव्ही संच लवकत 

घेतिेिा आहे. अचानक पाहुण्ाने येऊन त्रास लदल्याने लकंवा हॉिमधे्य अन्य काही काम 

आिेच तर मोबाईिवर सुिा टीव्ही बघायची सोय आहे. 

 लसनेमा बघणारे, नाटक बघणारे िोक वाया जातात आलण त्ांचे कररअर लबघडते असा 

पूवी समज होता. पण आता तर टीव्ही अथवा दूरदशिन अथवा लसनेमा न बघणाऱ्यांना 

परग्रहावरून आल्यासारिेच बलघतिे जाते. नेटखफ्लक्स वरच्या वेगवेगळ्या लचत्रपट मालिका 

आलण वेगवेगळे असह् लचत्रपट देिीि आवडीने बलघतिे जातात. आता समाजाची काळजी 

वाटते, संसृ्कतीची काळजी वाटते, अशी आरडा ओरड करणाऱ्यांना देिीि या दूरदशिनच्या 

आक्रमणाची भीती वाटू िागिी आहे. लदवसभर मी वेळ घािवण्ासाठी, त्ा माझ्या 

लप्रयकरािा म्हणजे टीव्हीिा बघत असते. वीज गेिी असिी तरीही इनव्हटिर सुपर वर सुिा 

टीव्ही चाितो. पण काही कारणाने टीव्ही िागिा नाही तर मी अस्वथथ होते. लदवस रात्र दुपार 

रात्री मिा करमेना होते. जमेि त्ा त्ा वेळी मी या माझ्या लप्रयकराच्या समोर जाऊन बसते. 

त्ाच्या डोळ्यात डोळे घािते. तो काय जे काही बोिेि ते मी आदरयुक् भावनेने सभ्यपणे 

ऐकते. हा माझा टीव्ही नावाचा लप्रयकर मिा लप्रय होईि, असंच बोितो. एका चॅनेिवर बोििा 

नाही, तर त्ा लटव्हीिाही तर शंभर चॅनेि आहेत. लतथे कुठल्या ना कुठल्या चॅनेिवर मिा लप्रय 

वाटेि असा माझी सु्तती करणारा, कुठिा तरी कायिक्रम असतोच. िफडी कुिंगडी, भानगडी 

मारामाऱ्या, व्यलभचार, कारथथाने, कट, लनबुिि गाणी, नृत् याबाबत कुठल्या ना कुठल्यातरी 

चॅनिवर कायिक्रम असतो, जो भाग आवडेि तुम्ही तो बघता, मी माझ्या Choiceचा बघते. 

म्हणजे वके्, माणसे, मुिे घराबाहेर हल्ली पडत नाहीत. घर कैदी झािेिी जनता, फारशी 
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बाहेर पडत नाही. मैलत्रणी आता नावािा उरल्या आहेत, कारण सगळ्या मैलत्रणी त्ा माझ्या 

लप्रयकराच्या, म्हणजे टीव्हीच्या समोरच पडिेल्या असतात. त्ांच्या त्ांच्या घरी त्ांचा लप्रयकर 

म्हणजे तो टीव्ही असतो. जर एकमेकीनंा भेटिो कधी, तर एकमेकीचं्या लप्रयकराबद्दि म्हणजे 

त्ांच्या टीव्ही सेटबद्दि आलण आमच्या टीव्ही सेटबद्दि लकंवा त्ावेळी बलघतिेल्या 

कायिक्रमांबद्दि चचाि करतो. पूवी तरी वेगळे वेगळे लवषय असायचे, साडी सेििा जायचो, 

प्रदशिनात िरेदीिा जायचो, वेगवेगळ्या मैलत्रणीबंद्दि गॉलसप करायचो. साऱ्यांबद्दि चचाि 

करायचो. आमच्या बोिण्ात 'भिा उसकी साडी मेरी साडीसे सफेद कैसे?' अशा प्रकारची 

एक ईष्याि असायची. आता हा लप्रयकर घरात आिा, घरा बाहेर जाणं कमी झािं. पूवी 

मलहन्यातनं एकदा तरी त्ा बु्यटी पाििर नावाच्या एका लठकाणी जाण्ाची माझ्यावर वेळ जाई. 

कधी वाटिे तर लजममधे्य मी डोकावत असे. त्ाचा फार फार कंटाळा आिा तर तिावावर 

लकंवा एिाद्या टेकाडावर लकंवा समुद्र लकनारी आम्ही मैलत्रणी जाऊन बसायचो. आता हा 

लप्रयकर  कायािियापासून घरी सोबत असतो. कंटाळ्याचं नामोलनशाण नसतं. थांबा थांबा हा 

माझा लप्रयकर दुसरा लतसरा कोणी नसून, हा टीव्ही सेट आहे. टीव्हीचे आक्रमण 

थोपवण्ासाठी काहीतरी उपाय करायिा हवा. लदवस रात्र चािणारे, हे तुिा पाहते, तुिाच का 

पाहते, असं प्रकरण कुठे तरी थांबायिा हवं. जेमतेम चहा लपण्ापुरते आलण देह लवधी पूतितेच्या 

कारणाने टीव्हीसमोरून दूर होतो. गरजेपुरते बाहेर पडतो. बाकी पूणि वेळ टीव्ही समोरच्या 

त्ा िुचीवर वेडेवाकडे बसून, डोळे फाडून फाडून, आपण त्ा लप्रयकर टीव्हीकडे बघत 

असतो. माझे लवचार कटु वाटतात का? कटु पण सत् आहेत ना? 

 घरच्या माणसांपेक्षाही आपण टीव्हीवर जास्ती पे्रम करू िागिो आहोत का? 

 हे व्यसन, Addiction कसे थांबवायचे? 

  लवचार करा, नक्की लवचार करा. 

  



348 

 

८१ आठिणीचं्या सरी, वचपळूणचा पाऊस 

 माझ्या एका मैलत्रणीिा लचपळूणिा लतिा लतच्या जुन्या घरी काही कामालनलमत्त जायचे 

होते. पावसाळा नव्हता. लचपळूणची हवा पण छान आहे. पाऊस नाही. येऊन तर पाहा! असे 

लतने अन्य दोन मैलत्रणीनंा पटविे. आम्ही पाच जणी लचपळूणिा जायचे ठरविे. लचपळूण या 

गावी िूप पक्षी लदसतात, लकंगलफशर िंड्या पक्ष्ासाठी महोत्सव भरविा जातो तुिा नक्की 

आवडेि, मिा ती मैत्रीण म्हणािी. मंुबईहून मैलत्रणीच्या गाडीने आम्ही लचपळूण जवळ 

पोहोचिो. साधारण संध्याकाळ झािी होती आलण पाऊस कोसळू िागिा. अजून लकती अंतर 

आहे? मी  

“अजून दहा लमलनटे िागतीि” ती 

 “अगं दोन तासांपासून तू दहा लमलनट िागतीि म्हणते आहेस.” पण पावसामुळे 

आम्हािा पुढे जाता येईना. पाऊस सपासप अगदी गो्ाएवढे मोठे थेंब फेकून आम्हािा 

हातबि करीत होता. थोड्या वळाने पाऊस कमी झािा. मैलत्रणी िूश होत्ा पण मिा अस्वथथ 

वाटत होते. सहिीची उतु्सकता होती. जातानाच लजथे िंड्यांची भेट होते पक्षी लदसतो त्ा 

लठकाणी आम्ही गेिो. पाऊस पडून गेल्यामुळे लहरव्यागार झाडावर रंगीबेरंगी िंड्या पक्षी 

बागडत होते. डोळ्याचे पारणे लफटिे. अंधार पडू िागिा. रात्र लक्षलतजावर लदसू िागिी. आम्ही 

मैलत्रणीच्या बंगल्यावर पोहोचिो. बंगल्यावर सवित्र लचिि पसरिेिा होता. पायऱ्या लचििात 

बुडाल्या होत्ा. मागच्या दाराची नदी रोरावत होती. पाणी चहासारिे कडू, गढूळ होते. बागेत 

बसू या, िुच्याि टाकून लतन्ही प्लाखस्टकच्या िुच्याि बागेत टाकल्या. थोड्यावेळ बसिो पण डास 

काही बसू देईना. आत िुच्याि घेऊन जाताना त्ा लचििात पाय घसरून पडिे. गुप चूप आत 

जाऊन बसिे. आत िोिीवर िाि गोि गोि डबू्ब पैसे म्हणतात तशा टाइपची लकडे होते. 

“अगं हॉटेििा जाऊया” मी 
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 “अगं गायत्री लकडे आहेत ते चावत नाहीत, त्ािा डबू्ब पैसा असंसुिा म्हणतात. गायत्री 

मंत्र म्हटिा की लनघून जातात.” ती म्हणािी. 

  पण गायत्री मंत्र म्हणूनही ते लकडे काही जाईना. “रात्री इथे झोपायचे का?” मी लवचारिं.  

 “हो हॉटेि महाग आहे,” दुसरी मैत्रीण म्हणािी. “लकडे कानात गेिे मग?” मी 

 ती मिा रागाविी. “मिा तू हायवेवर सोड.”मी 

 “मी मंुबईिा जाते.” मी 

 मी हट्ट केल्यावर, त्ा मैलत्रणीनंी मिा हायवेवर सोडिे. लजथे सोडिे, मंुबईच्या बसने मी 

मंुबईिा आिे. ती पावसाळी सहि मजे ऐवजी, माझी गैरसोय करून गेिी. अजूनही कंबर 

दुिते. 

***-- 
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८२ रस्त्यािरचं खाणं  

 आजच्या िेिाचा लवषय आहे, रस्त्यावरच्या िाण्ाचा. हा िास आवडीचा, जनमनातीि 

िेिाचा लवषय आहे कारण िेड्यातदेिीि हातगाडीवर अन्न लवक्री चािते. शहरातीि रसे्त 

िाऊच्या हातगाड्यांनी भरिेिे असतात. रस्त्यावरच चहा पाणी, रसपान, सँडलवच, वडापाव, 

रस्त्यावरच जेवण घेणे हल्ली चािते. आमच्या काळी नावं ठेविी जात असत. आपण रसे्तका 

माि ससे्तमे असे िाणे केव्हा जेवतो? जेव्हा िाऊच्या, अन्न एके्प्रसच्या वासाने आलण त्ा 

वातावरणामुळे हा  पदाथि िावासा वाटतो. हो जेवण झािे असेि तरी हे देिीि िावेसे वाटते. 

आलण त्ा सुगंधाने ,स्वादामुळे मोह होतो. पोटात भुकेने िड्डा पडिेिा असतो, तो 

भरण्ासाठी, आयुष्यातिी पोकळी घािलवण्ासाठी लकंवा उगीचच टाइमपाससाठी सुिा 

रस्त्यावरचे िाणे िाले्ल जाते. या िाण्ािा अनेक जण नावं ठेवतात. रस्त्यावरती पदाथि 

करणारी व्यक्ी, सामान, भांडी ही अस्वच्छ असतात. हॉटेिमधिं जेवण परवडत नाही, अशी 

गरीब, कमी दजाि असिेिी माणसे रस्त्यावर िातात, असे मानिे जाते. आवडीने चवीसाठी, 

परवडते म्हणून, डबा आणणे जमत नाही आलण अन्य कारणांनी रस्त्यावर िाणाऱ्या 

व्यक्ीबद्दि फारसे आदराने बोििं जात नाही. थथूिता वाढवण्ास हे पदाथि कारण ठरू 

शकतात. 

 स्वयंपाकात तरबेज असिेिी व्यक्ी लतच्या कुटंुलबयांना बाहेर िायिा मनाई करते. 

तरीही सवांनाच रस्त्यावरच्या जेवणाची चव आलण त्ा चवीची ओढ असते. पोटाच्या तक्रारी 

असिेिी माणसं लकंवा अलत श्ीमंत माणसं रस्त्यावर जेवत नाहीत. आता समाजात तर जास्त 

करून वडापाव हे गोरगररबांचे जेवण आहे असाही समज आहे. हायवे मॅािवर बरेच जण ५० 

रुपयािा वडापाव िातात. 

 रस्त्यावरच्या जेवणात मैदा, िराब तेि, िराब तूप आलण िराब पदाथि वापरिे जातात, 

या कलथत कारणाने त्ा जेवणािा लवरोध होतो. बाहेरच्या रस्त्यावरचं जेवण हे िूप तेिकट 
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असू शकते. पावभाजी आलण वडापाव, सामोसे, सँडलवच, डोसे, इडल्या, पोहे हे पदाथि हल्ली 

सरािस रस्त्यावर लमळतात. कच्छी दाबेिी आलण भेळ या व्यलतररक् फँ्रकी आलण मोमोज 

देिीि हल्ली रस्तोरस्ती लवकत लमळतात. झोि मुरमुरी अथवा भेळ अथवा शेवलचवडा 

फरसाण या कमी त्रास होणाऱ्या पदाथांचे पण अनेक स्टॉल्स असतात. लमसळ पाव देिीि 

सवित्र लमळतो. चहा पाव, फोडणीचा पाव असे पदाथि देिीि लमळतात. सालमष जेवणाऱ्यांसाठी 

उकडिेिी अंडी आलण अंडाभुजी अथवा आमिेट पावच्या गाड्या देिीि रस्तोरस्ती असतात. 

पापडी चाट, फाफडा, लजिेबी, िट्टा लमठा अथवा भेळपुरी आलण पाणीपुरी या स्टॉिवर भरपूर 

गदी कायम असते. 

 घरच्यांनी लकतीही लवरोध केिा आलण कधी काळी आजारपणात पोट लबघडिं तरी 

देिीि चाहते रस्त्यावर िाणं सोडत नाहीत. मिा देिीि वडापाव िायिा िूप आवडते. 

वडापाव िाल्ला नाही तर नैराश्य येते, असं म्हणणारी पण एक मैत्रीण आहे. लचवडा, छोिे 

पुरी, िाकरे, उपमा, सॅण्डलवच, दाि चावि, सुझी असे पदाथि रस्त्यावर फारसे िोकलप्रय होत 

नाहीत. लमसळपाव िोकांना आवडतो. उरण्ाचा, वाया जाण्ाचा प्रश्न नसतो. 

 केवळ आरोग्यासाठीच रस्त्यावरचे पदाथि िाऊ नका असे सांलगतिे जाते. मात्र माणूस 

चवीच्या निऱ्यांमुळे रस्त्यावरचे जेवण जेवायिा मोह मोलहत होतो. लकतीही ठरवल्यावरही 

रस्त्यावर िायचं नाही तरी लनश्चय मोडतो. काही ना काही कारणाने िास वाटते, िावेसे वाटते, 

मन आवरत नाही अथवा िायची वेळ येते. रस्त्यावर लमळणाऱ्या सारिे पदाथि मी घरी 

बनवायचा प्रयत्न केिा तरी तसे चवदार होत नाहीत. चांगिे तेि, चांगिे तूप, चांगिे मसािे 

वापरून, रस्त्यावरच्या सारिी चव येत नाही. आिं, िसूण, लमरची- मसािे घािून देिीि 

ठसका जो रस्त्यावरच्या जेवणामधे्य असतो तसा घरी जमत नाही. मधं्यतरी रस्त्यावरचं जेवण 

स्वच्छ आलण थोडे अलधक आरोग्यदायी व्हावे म्हणून काही प्रयत्न करण्ात आिे होते. अथाित 

त्ा प्रयत्नांना यश आिं नाही. अनेक हॉटेिांमधीि तळिेिे आलण उरिेिे तेि ,या रस्त्यावरीि 
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हातगाड्यांवरीि स्वयंपाकासाठी वापरिे जाते असाही एक ऐकीव प्रवाद आहे. काळाची गरज 

म्हणून बाहेरचे िाणे, रस्त्यावरचे िाणे आज समाजाने स्वीकारिे आहे. स्टर ीट फूड नावाने ही 

िाऊ गल्ली आलण या िाऊ गल्लीतीि अनेक दुकाने प्रलसि आहेत. चहा बनवण्ाच्या 

रस्त्यावरच्या गाडय़ांच्या िास पितीमुळे हाच चहा अलतशय चवदार िागतो. अथाित या 

चहामुळे आम्ललपत्त होते असाही आरोप आहे. पुण्ामधे्य अमृततुल्य आलण मंुबईमधीि अन्य 

ढाब्यांवरीि आिे, आलण वेळप्रसंगी वेिची, गवती चहा, तुळशीची पाने घािून बनविेल्या 

चहाचे यािे देिीि िोकलप्रय होतात. तंदुरी चहा म्हणून एक नवीन प्रकारचा चहा सध्या 

िोकलप्रय होत आहे.  कुल्हडच्या मातीच्या भांड्यांमधून लदिा जाणारा चहादेिीि िोकलप्रय 

आहे. साबुदाणा खिचडी, वेफसि, फरसाण, लबखस्कट ,चॉकिेट़स, उपवासाचे पदाथि साबुदाणा 

लचवडा, पोहे, उपवासाची लमसळ,थािीपीठ, साबुदाणावडा यांचे देिीि मोठे माकेट आहे. 

आरोग्याचा लवचार करता रस्त्यावरचे िाणे हे आरोग्यािा घातक असिे तरी अपररहायि प्रसंगी 

ते िावेच िागते. रस्त्यावरचे िाणे हा किेप्ट लकंवा ही लवचारधारा ही दूर होणं शक्य नाही. 

बदित्ा काळाची ती गरज आहे. गररबी, बेकारी, महागाई, बदिती जीवनशैिी, या कारणांनी 

रस्त्यावरचे िाणे िाऊन बरीच जनता हल्ली जगते. 

 फक् अलधक स्वच्छतेची आलण आरोग्यदायी अन्न लमळावे ही रास्त अपेक्षा आहे. 

 थांबते, वडापाव िाण्ाची वेळ झािी. 

*** 
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८३ चरण पादुका:  

 पाऊि-तळपाय हा शरीराचा महत्त्ाचा आलण नाजूकच अवयव असतो. शरीराच्या सवि 

नसा पाविांशी जोडिेल्या असतात, या कारणामुळे पादत्राणे ही सह आवश्यक वसू्त बनते. 

एका मैलत्रणीबरोबर मिा एका कायिक्रमािा जायचे होते, ती मिा म्हणािी, “संध्याकाळी 

जाऊन नवीन चपिा घेऊन ये, तुझ्या चपिा अगदीच कशा तरीच आहेत बॅ्रणे्डड वाटत नाहीत. 

चरण पादुका पॉश असायिा हव्या.” लतच्या मैत्रीिातर मी नवे जोडे आणिे तर ते िूप चाविे. 

मग मी त्ाच जुन्या चपिा घािून गेिे. फार वषांपूवी एसएससीच्या परीके्षत लचतळे मास्तरांच्या 

चपिा फार लझजल्या होत्ा, असा उले्लि एका िेिात होता. िग्नासाठी जोडे लझजवणे म्हणजे 

पायपीट करणे, असा वाक्प्रचार प्रचलित आहे. पायात चपिा हीच कोणे एकेकाळी, 

माणसांसाठी िक्झरी होती. एका मोबाईि कंपनीच्या प्रमुिाचे स्वप्न असे होते की, पायात 

चप्पि नसिी तरी चािेि, पण हातात मोबाइि हवा. मिा मात्र असं वाटतं की प्रते्क 

भारतीयांच्या पायात पादत्राण हवे. असे माझे िरे मत आहे, पण मी एक सामान्य आहे. 

अनवाणी जाणाऱ्या व्यक्ीनंा बघून मिा वाईट वाटतं. मुनी, वारकरी, साईंची पाििी नेणारे 

भक्, या सवांना बघून भावना उचंबळून येतात. देह के्लश होवून, व्रत करताना अनवाणी 

चािल्यामुळे, इच्छा पूणि होते असा समज आहे. काही शेतकरी पळसपानांच्या चपिा बांधून 

सुरके्षसाठी तातु्परत्ा घािू िागिे. बाहेरची जलमनीवरची घाण माती, काचेचे तुकडे, िडे, काटे, 

एिादे लकडूक लमडूक जनावर, यांच्यापासून व्यक्ीचं्या पाविांचे संरक्षण व्हावे म्हणून 

चपिांचा शोध िागिा. काळाच्या ओघात बूट, चपिा, िडावा, मोजड्या यांचा उपयोग 

पादत्राण म्हणून केिा जाऊ िागिा. 

 बूट घामाने लभजतात म्हणून बुटांच्या आत मोजे घातिे जाऊ िागिे. बूट कापडी 

कॅनव्हासचे, से्वडचे िेदरचे असे बनू िागिे. त्ात पुन्हा फ्लोटसि, शूज, सँडल्स, खफ्लप फ्लॉप, 

क्रॉक्स, खिपर, गमबूट, लस्नकर, बंॅ्रडेड शूज अशा फॅशन आल्या. सुरुवातीच्या काळात बूट 
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चप्पि ही पुरूषांची मके्दारी होती. बायकांनी बूट घािणे बरेच उलशरा सुरू झािे. कातड्याचे 

जोडे घािणे म्हणजे िूप सेवा करणे या म्हणीनुसार जोडे घािणे हे शे्ष्त्वाचे िक्षण ठरू 

िागिे. जोडे िाणे म्हणजे मार िाणे व अपमान सोसणे अशी म्हण आिी. जोडे पूजणे अशी 

व्यक्ी पूजा सुरू झािी. िक्ष्मणाने प्रभू श्ीरामांच्या पादुका लसंहासनावर ठेवून पुजल्या होत्ा. 

पादुका पूजन या प्रथेचा उगम त्ाच्यात आहे. 

 चामड्याचे चपिा बूट पावसाने, पाण्ाने िराब होतात म्हणून पावसाळी चपिांची 

आलण मोठी रबरी पादत्राणांची बाजारपेठ लनमािण झािी. रेनी फूटवेअर नंतर मग ऑि लसझि 

अशी पादत्राणे आिी. पाय घसरू नये म्हणून अँटी स्कीड, टायर रबर सोि वगैरे प्रकार बुटाचे  

आिे. 

 पादत्राणांचा मूळ हेतू पाविांचे जिमेपासून रक्षण करणे हा आहे हे लवसरू नये. 

पाविांसाठी व पाय घसरू नये यासाठी मी सवयीची जुनी चप्पि घािते. मिा तरी ते सोयीस्कर 

वाटते. पायात चपिा नसल्या की वाट असह् होते. चपिा पायािा चावत असल्या, तरी त्रास 

होतो. बुटात मुळात घुसिेिा िडा िूप टोचतो. केवळ घािणाऱ्या व्यक्ीिाच कळते की बूट 

कुठे चावतो आहे अथवा लचमटा घेतो. धावपळीच्या प्रवासात फॅशनेबि टोकदार नाजूक 

पादत्राणं चाित नाहीत, रफटफ िागतात. त्ामुळे टर ेकसाठी वेगळे शूज आिे. हल्ली 

डायलबटीस पेशंटसाठी सुिा वेगळे बूट मोजे चपिा आल्या आहेत. जे्यष्ांना िािी बसून बूट 

घािता येत नाही म्हणूनच चप्पि वापरावी िागते. गादीच्या मऊ मऊ चपिा, कोल्हापुरी 

कुरकुर वाजणाऱ्या चामड्याच्या चपिा, देशात आलण परदेशात देिीि प्रलसि आहेत. सायन 

धारावी मंुबई येथे चामड्याच्या वसू्त व पादत्राणे बनलवण्ाची मोठी कामगार व्यवथथा व 

वसाहत आहे. चपिांबद्दि काय लवचार करायचा? असे म्हणायचे लदवस आता उरिे नाहीत. 

चपिांचे कौतुकच असते. चमिकिा ही एक आवश्यक किा आलण बाजारपेठ आहे. पूवी 

जनावरांच्या चामड्यापासून फक् पाणी भरण्ाच्या पिािी आलण लवहीरीची मोट बनवणाऱ्या 
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चमिकार बंधंूनी पायािा चटके बसू नये म्हणून पादत्राणे बनविी, ही त्ांच्या कल्पनेची 

पराकाष्ा कौतुकास्पद म्हणायिा हवी. तुटकी चप्पि आलण फाटका खिसा माणसािा जग 

दािवतो असे म्हणतात. चमिकाराने मग या चपिेिा टाका घातिा लकंवा खिळे चुका मारल्या 

की काम चािू होते. जूतो ंका डॉक्टर अशी पदवी चमिकारांना असते. मिा आठवतं पूवी बाटा 

चपिा येण्ापूवी आई चप्पि करणाऱ्याकडून माप घेऊन मिा मजबूत चपिा बांधून 

आणायची. 

 मेिेल्या जनावराचे कातडे सोिणे, चामडे कमावणे, लभजवणे ही कामे करणारे िोक 

िूप कष्टाळू असतात. मेहनतीनंतर चपिा बनवणाऱ्या व्यक्ीिा मात्र हिके काम करतो, 

म्हणून समाज मान देत नसे. हल्ली आधुलनक प्रकारे हे काम केिे जाते, सोििेिे कातडे 

रसायनात बुडवून ठेवून त्ाच्यावर प्रलक्रया होते. मात्र त्ावेळी लवलचत्र असा वास येतो. मृत 

जनावरांची कातडी उपयोगात आणून पादत्राणे बनवतात, त्ामुळे अहंकार व चपिा बाहेर 

ठेवा असे देवळाबाहेरीि पाटीवर लिलहिेिे असते. मृत जनावरांपासून बनविेल्या असल्याने 

चपिा चामडी पटे्ट, िेदर बॅग देवळात नेऊ देत नाहीत. चामड्याचे म्हणजे त्वचेचे नाते 

असिेल्या पादत्राणे बनवणाऱ्या कारालगरांना िूप कष्ट करावे िागतात. पादत्राणांचा संबंध 

अहंकाराशी देिीि असतो. पादत्राणे घािणारी व्यक्ी स्वतीःिा शे्ष् समजतात. जाताना चार 

सूचना देते. 

१ बूट चपिा तुटिेल्या अथवा अलत लझजिेल्या असू नये. 

२ चपिा चावत असल्यास तेि िावून वापराव्या. 

३ मॅलचंग अशी नवीन पादत्राणे वारंवार घेऊ नये. 

४ माणसांची लकंमत त्ांच्या बॅ्रने्डड शूजने करू नये. 

५ चपिा चोरीिा जातात म्हणून साध्या चपिा घ्याव्या. 
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६ आपल्याच चरणकमिांसाठी चरणपादुका बनवणाऱ्या या चमिकारांना आदर द्यावा. 

७ नमस्कार करताना चप्पि काढावी. 

 अभ्यास करुन लिलहिे आहे, चुकल्यास, चरण पादुकांबद्दि चचाि चािवावी. 

***** 
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८४ एवप्रल कूल 

 एलप्रि फूि हा event, सण, उत्सव िरंतर भारतीय नाही. पॅररस मधे्य सुरू झािा. पण 

परकीयांच्या आक्रमणांमुळे आलण त्ांच्या आपल्यावरीि छापाने झािेल्या सांसृ्कलतक 

आक्रमणामुळे जे वॅ्हिेंटाईन डे, नू्य इयर वगैरे असे सण आपण साजरे करतो त्ाच्यात एलप्रि 

फूि हा गंमतीशीर, हसरा सणदेिीि आिा. 

 तसे या सणािा महत्त् फार वेगळेच आहे. एक एलप्रििा जेिमधल्या कैद्यांना सोडून 

द्यावे असा काहीतरी मस्करी करणारा आदेश जेिमधे्य परदेशांमधे्य लनघािा होता आलण 

त्ानंतर एलप्रि फूि हा गमती करायचा आलण दुसऱ्यािा फूि म्हणजे मूिि बनवण्ाचा लदवस 

लनमािण झािा. भारतीय सण संसृ्कतीनुसार एलप्रि मलहन्यात साधारणपणे अक्षयतृतीया आलण 

गुढी पाडवा येतात. ग्रीष्म ऋतुची सुरुवात झािेिी असते. गमी िूप वाढते आहे. िोबि वॉलमंग 

ओझोन िेअर वगैरे ही शािीय कारणं आहेत. पण िरं सांगायचं तर लनसगािचा तोि लबघडिा 

आहे. तो लबघडवायिा आपण माणसंच कारणीभूत आहोत. िोभी माणूस  झाडे तोडू िागिा. 

लहरवाई बघून आपल्यािा बरं वाटतं, पण लसमेंटची जंगि वाढवू िागिा. जंगिे ही ह्ा पृथ्वीवर 

लकते्क हजारो वषांपासून होती. मात्र माणसािा घर बांधायिा, वाढत्ा िोकसंखे्यिा उपयोगी 

हवे म्हणून जागा, सरपण म्हणून उपयोगी होण्ासाठी िाकूड हवं म्हणून झाडांची कत्ति केिी 

गेिी. पररणामी गमी वाढिी. 

लवहीर कमी भरिी, पाऊस कमी झािा. लवहीर वाहून गेिी म्हणजे पाऊस भरपूर झािा. अशा 

सोया प्रकारात पजिन्यमान मोजिे जाई. आता मोजमाप सुधारिे,पावसाचे तंत्र लबघडिे. हल्ली 

फक् पन्नास टके्क पाणी जलमनीत मुरते आलण बाकीचे पाणी चक्क वाहून जाते. हे पाणी 

वाचवण्ासाठी जलमनीवर अलधकालधक झाडे, रोपे मोठ्या प्रमाणावर िाविी पालहजेत. जंगिं 

वाचवायिा हवी, जंगिातून माणसांना िूप औषधी वनस्पती लमळतात. पृथ्वीवरचे हररत 
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आवरण जंगिांमुळे राििे जाते, प्राणवायू लमळतो आलण गारवा देिीि लनमािण होतो. एलप्रि 

फूि ऐवजी एलप्रि कूि कसे करावे? 

१ एक तरी झाड िावावे आलण मुख्य म्हणजे ते जगवावे, वाढवावे. 

२ पाण्ाचे माठ सवित्र पाण्ाने भरून ठेवावे. पक्ष्ांसाठी पाण्ाची भांडी ठेवावी. 

३ वातानुकूलित यंत्राचा अलतरेक टाळावा. आवश्यक लततक्याच तापमानावर वातानुकूिन यंत्र 

चािवावे. 

४ आवश्यक तेवढीच वीज वापरावी. गरज असेि तरच पंिा िावावा आलण वेळीच बंद करावा. 

५ शक्य तेवढा लहरव्या झाडांनी आलण लहरव्या मागांनी गमी कमी करण्ाचा प्रयत्न करावा. 

भगीरथ प्रयत्न हा शब् यावरून झािा की िूप प्रयत्न केल्यालशवाय पाणी वाचविं जात नाही. 

६ पाण्ाची उधळमाधळ टाळावी. 

७ लनसगाििा िुबाडणे बंद करावे आलण लनसगािची जोपासना आलण संवधिन करावे. 

८ बघा एलप्रि कूि व्हायिा वेळ िागत नाही, िागणारही नाही. वाढलदवस िग्न समारंभ यावेळी 

एिादे झाड िावावे. 

९ एिाद्या स्वयंसेवी संघटनेिा दान देऊन एिादे झाड िावायिा आलण जगवायिा मदत 

करावी. 

१०कचरा जाळू नये. धूर करुt नये. 

११सूती वि, वाळा, कोकम सरबत, नारळपाणी, माठ, िस पडदे या उपायांनी कूि राहावे. 

 तर एलप्रि कूि बनण्ासाठी प्रयत्न करणार ना? सल्ला माना, चिा कामी िागू या! 

*****  
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८५ काय िाचािे 

 काय वाचावे, असा प्रश्न हल्ली जरा जास्ती वेळा पडतो. वाचन वसंू्तची लनवड आवड व 

सवड बघून शोध आलण रचना लनवड  केिी जाते. काय वाचन करावे? फक् समोर लदसेि ते 

वाचावे असे नसते. लवषयाचा ध्यास िागून लचंतन व मननात काही काळ जातो. समोर सापडेि 

ते वाचता येते. मात्र त्ात हवे ते वाचण्ाचा आनंद लमळतोच असे नाही. काय वाचावे हा प्रश्न 

कायम उरतोच. 

जेणे परमाथि वाढे, अंगी अनुताप चढे  

भक्ी साधना वाढे, त्ा नांव गं्रथ 

जेणे होय उपरती, अवगुण पािटती 

जेणे चुके अधोगती, त्ा नाव गं्रथ 

जेणे धाररष्ट् चढे, जेणे परोपकार घडे 

लवषय वासना मोडे, त्ा नाव गं्रथ 

जेणे परत्र साधन, जेणे गं्रथे होय न्यान, 

जेणे होईजे पावन, त्ा नाव गं्रथ. 

 गं्रथ लिलहणाऱ्याने भरपूर साधना केिेिी असते. गं्रथ लिलहणाऱ्याचे लचत्त संसारी आलण 

घरी नसते. रानीवनी जाऊन सविसंगपररत्ाग करून, अशी शे्ष् गं्रथ लनलमिती होत असते. 

मधं्यतरी एक बे्रक प्रकाशक मिा म्हणािे होते, 

 जे लपकते ते लवकावे, जे लवकिे जाते ते लिहावे 

 मिा ते पटिे नाही. हल्ली ई बुक, स्वयं प्रकाशन, व्हॉट़सअॅप ब्लॉग या सवांमुळे 

साप्तालहके, वतिमानपते्र, लनयतकालिके या सवांमधे्य वाचनीय मािमसािा ठासून भरिेिा 
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असतो. नैलतक अनैलतक, शािीय अशािीय सविच काही यापैकी कोणत्ा ना कोणत्ा 

अंकात वाचायिा लमळते. काही चांगल्या लनयतकालिकांचे अपवाद आहेत, मात्र लनवडीचे 

स्वातंत्र्य योग्य ररतीने वापरावे िागते. या सवि मालहतीच्या महासागरातून, हंसाप्रमाणे न्याय 

करून वाचनीय ते वाचावे. प्रोजेक़्टस लथसीस प्रबंध वकि शॉप अशा कारणांनी मालहती अन्य 

अंकातून कॉपी पेस्ट केिी जाते आलण लििाण भ्रष्ट होते. अलभजात नसिेिे, भेसळ झािेिे 

सवि काही वाचावे िागते. सवित्र कानावर मालहती, ज्ञान, कथा, लवषय, कथा, लवनोद कलवता अन्य 

सारेच काही कोसळत असताना, कोरडे राहणे अवघड असते. 

 टवाळा आवडे लवनोद, या न्यायाने लवनोदी सालहत्ाचा महापूर आिा आहे. थोडक्यात 

काय, 

 लदसेि ते वाचावे, काही गाळून वाचावे, लवचार त्ावर करावे. 

सवि काही वाचावे, पण मननीय, मनी जपावे, सवि वाचावे सवि बघावे  

पण सुयोग्य ते मनात रािावे, रुजवावे... 

वाचत राहा. 

***** 
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८६ घराचे छप्पर 

 घराची लकंमत िािो करोडो रुपयात गेिी, तरीही घर हे अनमोि असते. कडकडीत 

उन्हातून आल्यावर डोक्यावरच्या छपराची लकंमत कळते. 

भाजून काढणाऱ्या उन्हाच्या झळातून या घराने मिा लदिासा लदिा 

घोगंावत येणाऱ्या वादळातून यांनी मिा सावरिे आहे 

खिडक्यांनी दारांनी गजांनी माझे अशू् पुसिे आहेत  

या घरािा सोडून लनघताना माझे काळीज लवतळेि, 

आलण हे घर खिडक्या दारे लमळून भरल्या मनाने आशीवािद देत मागे उभे राहीि, आईसारिे  

या घराबद्दि माणसािा फार पे्रम असते. 

चार लभंतीचें घर बाहेर पडता येत नाही दरवाजाजवळ गेिो की उंबरा चढत चौकटी पयंत 

जाई, घर परत बोिावी. 

 मुख्य रेलडओ से्टशन सापडण्ापूवीची घरघर मग थांबावी, तसे या घरात आल्यावर 

लनवांत वाटते. या घरी वाटे्टि ती गोष्ट, मयािलदत प्रमाणात करायचे स्वातंत्र्य, घर गृहथथािा आहे. 

घर माणसांसाठी आहे. कडक लशस्त नाही. कठोर कायदे नाही. घरासाठी माणसांना दुिावणे 

मिा आवडत नाही. 

 घर कसे घाटदार रसरशीत डालळंबासारिे. घरातीि माणसे कशी? डालळंबातीि 

रसाळ रंगदार दाण्ांसारिी. 

मी कशी? डालळंबात बी सारिी, 

सवाित सामाविेिी पण सवांपासून वेगळी अलिप्त लनभिर, 
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आलिशान गृहात बसल्यासारिी. 

 घरात माझ्यासमोर परमेश्वर आशीवािद देतो व मागे देवाची काठी मार देणारी असते. 

असे दोन्ही आहे. प्रते्कािा िास िोिी, िास कोपरे असे काही नाही. सगळे सगळे सगळ्यांचे 

आहे. िूप कागद, पुस्तके, कपडे, पांघरूणे, गाद्या आहेत. पूवी िूप पाहुणे असत, आता लशतं 

कमी झािी, भूतं देिीि कमी झािी. आता लनवृत्तीनंतरच्या लनवांत लदवसात, घराचे छप्पर 

लदिासा देते, सोबत देते. हे घर माझे मिा, मी घरािा. 

 घर में चार िोग, हम दो, जमीन और छत. 

*** 
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८७ वलवहते व्हा 

 लिलहणं हे मन मोकळं करण्ाचं अलतशय सोपा आलण लबनिचािचे साधन आहे. 

व्हॉट़सअॅपवरच्या मेसेजचं जे हल्ली रान उठिं आहे आलण जो व्हायरस पसरिा आहे तो बघता 

घरातीि बायका असा टाईमपास करत असतीि असा गैरसमज होऊ शकतो. मात्र हल्ली 

बऱ्याच बायका या स्वतीःचे लवचार लििाणातून व्यक् करीत आहेत. जे्यष् नागररक झािेल्या 

खियांकडे अनुभवाचा मोठा िलजना असतो. त्ा स्व मदतीची पुस्तकं पुष्कळ लिहू शकतात. 

जे्यष् नागररकांना हल्ली स्वतीःचा सूर बऱ्याच उलशरा लमळू िागिा आहे कारण अनेक वषं 

कतिव्यांमधे्य साकारण्ात मुिांमधे्य जातात. ज्यावेळीस मोकळीक लमळते त्ावेळी स्वतीःची 

आवड जोपासण्ासाठी हल्ली खिया लििाण करतात. भारतात खियांचे लििाण ही काही 

नवीन संकल्पना नाही. लकते्क वषांपासून जात्ावर दळण करत असताना, बायका ओव्या 

पद्य रचत. हस्तकिेसोबत लवलवध खियांच्या कायिक्रमात देिीि बायका कलवता, पाळणा, 

अंगाई अथवा भाषण लिलहत असत. बऱ्याच जे्यष् नागररकांकडे युि भूमीतीि अनुभवांचा 

ऐकिेिा लकंवा सांगोपांग ऐकिेिा असा देिीि िलजना आहे. 

 आजोबा आरामिुचीत बसून गोष्टी सांगत असत. कोपऱ्यातीि िुची, त्ा जवळ 

लििाणाचे टेबि आलण छतावरून िोबंणारा लदवा- जवळपास लभंतीवर एिादे पुरातन 

काळातीि देवाचे लचत्र असायचे. पाय ठेवण्ासाठी चांगिीशी धरी अथवा पाय पुसणं, जुनं 

सालहत्, पुस्तके मांडणीवर असत. या िुच्याि पुढे मागे व्हायच्या, झुिायच्या. आजोबांच्या गोष्टी 

आजोबांबरोबर संपत. पूवी बायकांना बोिायिा मुभा नव्हती, त्ावेळी त्ा ओव्या लिलहत. 

रागात बोिू नये, म्हणून लिहून ठेवा. 

 हल्ली काही वेगळी पे्रम प्रकरण वेगळ्या कथा, त्ा त्ा काळचे प्रसंग आलण सामालजक 

पररखथथतीची मालहती जे्यष् नागररकांकडे आहे. बराच वेळ झाल्यावर उतारवयात एक हौस 

म्हणून लििाण करणाऱ्यांनी एक तरी पुस्तक प्रकालशत करा तर पुस्तक लिलहणाऱ्या खिया 



364 

 

देिीि स्वतीःचं अखस्तत्व, स्वातंत्र्य, छाप शोधण्ाचा प्रयत्न लििाणातून करतात. लििाण 

करताना एकटेपणा दूर जातो, मनातिी सगळी मळमळ बाहेर पडते, ज्यािा सवि समजत 

लिलहणे हा एक मानसोपचार देिीि असतो. आम्ही अनेक पावसाळे पालहिे असे सांगणारे 

जे्यष् नागररक िरोिरच अनुभवी असतात. आताची लपढी ही सॅण्डलवच लपढी आहे. जुन्या 

काळचा कमिठपणा आलण आजचा असिेल्या आधुलनकपणा यांच्या मधिा काळ लतने 

अनुभविा आहे. लनवृत्तीनंतर जे्यष् नागररक झाल्यानंतर त्रयथथपणे जीवनाकडे बघता येते. 

काय चुका झाल्या याचे लवशे्लषण करता येते. डायरीिा मैत्रीण मानून लिलहिे जाते. नववषाित 

डायरी लिलहणे हा संकल्प सोडिा जातो. या लििॆिाणात वेगळे लवचार सुचतात, प्रश्न सोडवायचा 

मागि लमळतो. प्रश्नांची उत्तरं भूतकाळात दडिेिी असू शकतात हे कळते. ताण कमी होतो, 

आरोग्य सुधारते. Conscious, subconscious mind मधिे लवचार वर येतात. प्रश्न काय 

आहे? काय िुपते, या मुद्द्ांवर लिहावे. काय करायचेय, काय करतोय? बाकी कामं कोणती, 

गरजा काय आहेत? लिहा, प्राथलमकता कळेि, मनातीि गोधंळ कमी होईि. बोिताना 

वाकडेपणा येतो, लिलहताना लवचार येतात. भांडणात कुठे थांबावे हे सवयीने कळू िागते. 

 लिहून लवषय बदिता येतो, तुमची कथा बदिते. सहज लिहा, प्रकाशनाथि लिहा, बरे 

वाटते. नुकतंच गुिशन ग्रोवर यांचं आत्मचररत्र वाचिं होतं. बॅडमॅन नावाच्या त्ा पुस्तकाची 

लथम ही की अलतशय साधी असिेिी ही व्यक्ी, लतिा नट म्हणून लसनेमामधून यश लमळेना. 

ग्रोव्हर यांनी सरळ ििनायकाची भूलमका करायिा सुरुवात केिी. काही काळानंतर काही 

चांगिे रोि देिीि लमळू िागिे, पण तेही गे्राव्हरनी नाकारिे. स्वतीःची ििनायकाची भूलमका 

बनविी होती, ती त्ांना अलधक पैसे देणारी झाल्यावर त्ांनी ििनायकाचे काम करत आपिे 

लफल्मी कररअर वाढविे. आता उतारवयात, आपण ििनायक नाही हे दशिलवण्ासाठी हे 

आत्मचररत्र लिलहल्यावर त्ांना बरे वाटिे. आत्मचररत्राने त्ांची इमेज देिीि बदििी. 
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 काही सत् आलण बोचरे अनुभवसुिा काल्पलनकच्या नावािािी लिहून मनातून बाहेर 

काढता एकच िाइफटाइम अनुभव म्हणजे जीवनभराचे पूणि सार जे्यष् नागररकांच्या 

लििाणात आढळते. 

लिहून नकारात्मक वाटिे तर 

१ अंघोळ करावी. 

२ कडक चहा यावा. 

३ दीघि श्वास घ्यावा 

४ झोप काढावी 

५ पंचकमि करावे 

 आजीबाईचा बटवा, आजीबाईचा सल्ला अशा नावािािी जे्यष्ांचे सले्ल कायमच जपिे 

जातात. आता आपिं झािं याचा अथि आपल्यािा लवश्ांतीसाठी आलण फावल्या वेळाचा 

सदुपयोग करण्ासाठी देवाने आपल्यािा पुढची काही वषं बोनस म्हणून लदिेिी आहेत. पूवी 

िूप कामामुळे वेळच नसायचा त्ामुळे आता मोकळ्या वेळेचा सदुपयोग करण्ासाठी जे्यष् 

लिलहत आहेत. जे्यष्ांनो लिलहते व्हा. फक् जे्यष्ांनीच कशािा, तरूणांनी पण आपल्या 

शबं्तून व्यक् होण्ािा हरकत नाही. एकूण काय लिलहते व्हा हा संदेश सवांसाठी आहे. 

**** 
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८८ िृद्धाजार  

 नैसलगिकररत्ा वृददापकाळाने देह थकतो, शक्ी कमी होते, अनेक आजार होतात. पण 

मी आता जो शब् वापरिाय, वृि-आजार तो वृित्व हा एक आजार आहे, अश्या अथािने 

वापरिेिा आहे. जगातीि िोकसंखे्यच्या एकूण  प्रमाणाच्या िूप मोठे प्रमाण हे वृिांचे आहे. 

 वृिांचे प्रश्न वाढत आहेत. अथाितच वयोमयािदा वाढल्यामुळे जे्यष् आलण वृि िोकांचे 

समाजातीि प्रमाण अलधक वाढिेिे आहे. वृित्वाने अनेक आजार होतात, पण वृित्वािा 

आजार मानावे का? वृित्व हे टाळता येत नाही. ययाती या कादंबरीपासून आपण वाचत आिो, 

की बािपणातून तरूण होणारा प्रते्क  माणूस हा म्हातारा होऊन मृतू् पावणार. हे लनसगि 

लनयमानुसारच आहे. वृि अकायिक्षमतेिा आजार म्हणावे का? काही समुद्रातीि प्राणी आलण 

काही झाडं ही अनेक वषे जगू शकतात, मात्र माणूस शंभर वषांहून अलधक काळ जगत नाही. 

जागलतक आरोग्य संघटनेकडे ‘वृिापकाळ, हा आजार मानिा जावा’ असा एक अजि दािि 

करण्ात आिा होता. मात्र वृिापकाळ हा जर आजार ठरविा गेिा, तर वृिांचे प्रश्न अलधक 

वाढतीि, या कारणाने तो अजि नाकारिा गेिा. वृदद माणसांना नोकरीवरून कमी करण्ात 

येते, कारण की वृिापकाळामुळे त्ांची शक्ी आलण तडफ कमी होते. बेखल्जयममधीि 

ब्रसेल्स आलण अमेररकेतीि नू्ययॉकि  येथे या लवषयांवर संशोधन चािू आहे. जर वृिापकाळ हा 

आजार मानिा गेिा, तर आपोआपच त्ाच्यावर अलधक संशोधन केिे जाईि आलण या 

संशोधनासाठी अलधक पैसा गंुतविा जाईि. वृिापकाळामुळे येणारा अशक्पणा लडमेखन्शया 

आलण अल्ह्झायमर या गोष्टी आजारात सामीि मानल्या जातात. वृिापकाळािा जर आजार 

मानिे तर जीवनातीि वृिापकाळात पण आनंद घेता येणं कमी होऊ शकते, त्ामुळे 

वृिापकाळािा आजार मानू नये. 

 सवि देशांमधे्य वृिांची संख्या झपा्ाने वाढत आहे, कारण आयुष्याची मयािदा, 

जीवनमान मयािदा वषे एकशेदहा पयंत वाढिी आहे. जर वेळीच वृिापकाळातीि व्यक्ीचं्या 
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प्रश्नांवर काम केिं नाही तर जीवनशैिीबद्दि आलण आलथिक पररखथथतीबद्दि सुिा काही वेगळे 

प्रश्न लनमािण होऊ शकतात. 

 पासष्ट ते ऐशंी या काळातीि आयुष्य हे परमेश्वराने आपल्यािा बोनस म्हणून लदिे आहे, 

असे समजिे जाते. पण वृददत्वािा जर आजार मानिं तर अनेक औषधी कंपन्या त्ांच्यातीि 

संशोधन वाढतीि आलण साठ वयानंतरचा काळ सुिकर होणे, या हेतूने अनेक लवज्ञान प्रयोग 

करतीि. औषधोपचारांनी आलण अन्य साधनांनी मानवाचा वृिापकाळ सुसह् होईि. 

 एकूण काय वृिापकाळ हा आजारलवरलहत आलण समाधानकारकपणे घािवता यावा. 

 या लवषयावर संशोधन करावे. वृिाजार ऐवजी वृिआनंदाचा अभ्यास बघावा. 

**** 
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८९ वनरिावनरि 

 लनरवालनरव हा प्रकार, सारवा-सारवीहून थोडा वेगळा असतो. आयुष्यात बरेच अनुभव 

घेऊन माणूस जेव्हा उतारवयािा िागतो अथवा एिाद्या नात्ाच्या अंताकडे जेव्हा तो चािून 

जात असतो तेव्हा त्ा बे्रकअपपूवी तो लनरवालनरव करतो. लनरवालनरव ही दीघिकािीन योजना 

असते. सारवासारवी हून वेगळी असते. सवि नात्ांत एिाद्यािा समजून घेणं आलण त्ाच्या 

चुकांवर पांघरून घािणं, अनेथथेलशया लदल्यासारिं असतं. ती व्यक्ी देत असिेल्या जिमा 

सुिा गप्प बसून मुकाटपणे सोसणं, अनेथथेलशया मानून सहन करणे िूप झािे, आता 

वाटल्यास ऑपरेशन करावे, असे वाटते. केलविवाणं न होता हे नातं संपवावं असं वाटतं त्ा 

क्षणािा माणूस लनरवालनरव सुरू करतो. लनरवालनरवीची आलण लनरव नावाच्या एका 

कजिदाराचा काहीही संबंध नाही. जरी तो भारतातीि लनरवा लनरव करून परदेशी गेिा असिा 

तरी लनरवालनरव हा शब् वापर साधारणपणे वृिांच्या बाबतीत परिोकी जातांना केिा जातो. 

 जीवनात बायका बऱ्याचदा माहेरी जाताना थोड्या कमी प्रमाणात, म्हणजे प्राथलमक 

लनरवालनरव करतात. जाण्ापूवी सवि संपवून जातात. मात्र लनवािणीची लनरवालनरव िूप अवघड 

असते. काही वेळा सहिीिा जाताना घर बंद करून जाताना पण माणूस थोडीफार 

लनरवालनरव करतो. मात्र जेव्हा लनवािणीचा क्षण येतो त्ा वेळेची लनरवालनरव वेगळी असते. 

 या लवषयावर सहसा कोणी बोित सुिा नाही. कारण लनरवालनरव करणं हे अशुभ 

मानतात. पण जे सत् आहे ते अशुभ कसं काय म्हणायचं? बरेच जण मृतु्पत्र केिं का? असं 

लवचारल्यावर म्हणतात हे काय वेड्यासारिं लवचारता? आत्ता मृतू्पत्र? मी तर साठ वषांचाही 

झािो नाही. सत्तरीनंतर करू या, मृतू्पत्र! मात्र वतिमानपत्रात वारंवार येणाऱ्या बातम्यांची 

पाहणी करता, आलण घडणाऱ्या घटना, कॅिरचं वाढतं प्रमाण आलण अपघाताने होणारे मृतू् 

बघता भीती वाटते. यात अनेक तरुण सुिा अवेळी गेिेिे बघतो. त्ामुळे लनरवालनरव ही 

केिेिी असावी. 
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 लनरवालनरव कशी करायची याबद्दि काही सूचना ऐलकवात आहेत. 

१ एक नंबरवर मृतु्पत्र येते. 

२ आपिी सवि प्रकारची गंुतवणूक व्यवखथथत एका डायरीत लिहून ठेवावी . 

३ लमत्रांचे मैलत्रणीचें, डॉक्टर, नातेवाईकांचे फोन नंबर एकत्र एका डायरीत लिहावे. 

४ लवम्याच्या पॉलिसी असल्यास त्ाचीही नोदं करावी. 

५ सवि बँक िात्ांना नामांकन करून घ्यावे. 

६ सवि महत्वाची, जागेची कागदपतं्र एका लठकाणी ठेवावी. 

७ शक्य असेि तर मृतू्पत्र करावे आलण हे मृतू्पत्र नोदंणी करून घ्यावे. 

८ कायािियात जाऊन रलजस्टर करावे म्हणजे त्ा मृतू्पत्राची वैधता अलधक वाढते. 

९ आपल्यािा कोणताही आजार असल्यास त्ाचीही नोदं करावी. 

१०मृतू्नंतर कुणािा काय द्यायचे, याची देिीि नोदं करावी. 

११या नोदंीत दालगने, चांदीची भांडी, घरातल्या महत्त्ाच्या वसू्त, लफ्रज, टीव्ही, मोबाइि फोन, 

िॅपटॉप यांचा देिीि उले्लि करावा. 

१२भारी कपडे, साड्या, कोट, गोदरेजची कपाटं, महत्त्ाचं फलनिचर, िॅपटॉप कॉम्प्युटर 

कोणािा काय द्यावे, याचीही नोदं करून लिखित ठेवावे. 

१३अघलटत काही घडणार, सांगून घाबरवत नाही पण पुढे वाद होऊ शकतात. त्ामुळे 

पूवितयारी करून सवि लिलहिेल्या गोष्टी एका लठकाणी नोदंवहीत लिहून ठेवाव्यात. 

१३आपल्या लनवािणानंतर घरातल्या िोकांना त्रास होऊ नये म्हणून ही लनरवालनरव वेळीच 

करावी. 
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 रोग करोना पसरिा आहे. औषध सापडेि, िस शोधिी जाईि. पण कुणाच्याही मृतू्चे, 

अपमृतू्चे यातून वाईट उले्लि मी करत नाही. गैरसमज नसावा. 

 एक सावधलगरीची सूचना म्हणून हा िेि लिलहत आहे. 

****- 
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९० हाताचे देऊळ 

 हाताचे देऊळ, केरळ मधीि हे देऊळ कले्ल कुिधरा भगवती के्षत्रम़ या नावाने प्रलसदद 

आहे. पिक्कड गावापासून आठ लकिोमीटरवर मिम पूझा येथे, कैपथी अंबिम धरणाच्या 

रस्त्यावर, एमूर भगवती नावाचे हेमांलबका मंलदर आहे. एमूर भगवती देऊळ तलमळनाडूमधे्य, 

केरळमधे्य प्रलसि आहे. या देवळात देवीच्या मूतीऐवजी देवीचे आशीवािद देणारे दोन हात 

आहेत. अभय मुदे्रतीि देवीचे हात असे या मूतीचे स्वरूप आहे. धरणाच्या रस्त्यावरीि 

जिाशयात ह्ा हेमांलबका मंलदराची थथापना केिी गेिेिी आहे. या देवळातीि मूतींबद्दि 

अनेक आख्यालयका आहेत. वडमिा जंगिातून डोगंरावरच्या दुगाि देवीच्या दशिनािा नेमाने 

जाणाऱ्या कुरुर आलण कैमुकिा नंबुद्री या पूजक भक्ांचा अनेक वषांचा नेम होता. मात्र 

वयोमानाने आलण थकव्यामुळे एकदा ते एका झाडािािी थकून बसिे असताना, एका िीने 

या दोघांना अलतशय चलवष्ट अशी फळं िायिा आणून लदिी. दुसऱ्या लदवशी एका हत्तीच्या 

बाजूिा देवी एका झाडािािी उभी असिेिी या दोघांना लदसिी. 

 “यापुढे आपल्यािा दुगाि देवीच्या दशिनािा िांब जाणे जमणार नाही,” अशी चचाि या 

दोघांनी एकमेकांशी केिी. झाडािािी लवश्ांती घेत असताना कुरुरच्या स्वप्नात येऊन देवीने 

दृष्टांत लदिा. “मी तुिा तुझ्या घराच्या जवळपासच्या तिावात सापडेन” असे म्हणून दुगाि देवी 

अदृश्य झािी. 

 या स्वप्नाची चचाि झाल्याने तिावाकाठी बरेच जण जमिे. या जमावािा कले्ल कोल्लम 

येथीि एका तिावातून दोन हात वर आिेिे लदसिे. देवी आता आपल्या भेटीिा आिी आहे 

या आनंदाने हे भक् लचत्कार करु िागिे. आवाजामुळे देवीचे फक् हातच बाहेर आिे. कुरुर 

पुजारी पाण्ात पोहत पोहत देवीजवळ गेिे. कुरुरने त्ा वेळी देवीचे हात हातात घेण्ाचा 

प्रयत्न केिा. मात्र त्ामुळे ते दोन हात दगडाचे झािे. कुरुर व त्ाच्या लमत्राने थथालनक 
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राज्यकत्ांना येथे आणून त्ा हातांचे देऊळ बांधायची लवनंती केिी. भक्, राज्यकते, गुरंूनी 

तिावात देऊळ बांधिे. हेच ते हेमांलबका देवीचे मंलदर. 

  ही देवी सकाळी सरस्वती दुपारी िक्ष्मी आलण संध्याकाळी दुगािदेवी बनते. या 

तिावाच्या जवळपास पाच अन्य तिाव आहेत. तांदळाची भात शेती आहे. हे मंलदर वसिेल्या 

तिावाच्या तीन बाजूिा पाणी असून, केवळ एकच बाजू जलमनीिा जोडिेिी आहे. देवळा 

बाबत अनेक दंतकथा, िोक कथासुिा आहेत. त्ा कथेत असं म्हटिं जातं की शतु्रच्या भीतीने 

पावितीमातेने या नदीत उडी मारिी, मात्र मदतीसाठी ती पाण्ातून हात वर करून आक्रोश 

करू िागिी. असे होता शंकराने लतिा येऊन मदत केिी. त्ामुळे लशव पाविती दोघांचा लनवास 

येथे आहे. 

 पिक्कडच्या राज्याच्या कुटंुबीयांचे ही देवी कुिदैवत आहे. लशव व पावितीची पूजा येथे 

लशवरात्रीच्या आधी नऊ लदवस केिी जाते. चैत्राच्या नवरात्रीत येथे िक्ष अचिना होते. अलश्वन 

नवरात्रीत देवीची पूजा केिी जाते. वृची गम, धनु या काळात सोळा नोव्हेंबर ते पंचवीस लडसेंबर 

येथे महोत्सव होतो. या देवळात संतान गोपाि, स्वयंवर शुपांजिी, द्वादशाक्षरी मंत्रयुक् 

पुष्पांजिी देवीिा वालहिी जाते. प्रताप कैथापलत या नावाने हे भारतातीि एकमेव असे अलद्वतीय 

मंलदर प्रलसदद आहे. चंदन िेपन व तुपाचा लदवा िावून देवीिा प्रसन्न करण्ासाठी येथे कौि 

िाविा जातो. 

 भर गदीत देिीि या देवीचे अखस्तत्व प्रते्क भक्ािा स्वतंत्र जाणवते. १९८२ सािी 

इंलदरा गांधी येथे आल्या होत्ा आलण आता राहुि गांधी यांनी देिीि येथे भेट योजना केिी. 

अभय मुदे्रतीि या हातांची पूजा करून मानव स्वतीःिाच समजावतो, की कुठिी तरी देवी 

आपिे रक्षण करीत आहे. शेवटी काय भक्ी आलण श्िा मानण्ावरच अविंबून असते. 

 या मंलदरातीि हे हात सांगतात, दोन हातांनी कष्ट कर. देवीचे हात आपल्यािा कुठल्या 

ना कुठल्या व्यक्ीच्या सहाय रुपाने मदतीिा येतात. हेमांलबका देवीचे आशीवािद देतात. 
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 जगातिे हे एकमेव असे मंलदर आहे. रेले्वने २३ तास प्रवास आहे, पण देवीचे अभय 

लमळते. आपिा हाथ जगन्नाथ. 

****- 
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९१ आजेसहल 

 आजच्या माझ्या िेिाचा लवषय आहे, आजेसहि, आजोळसहि! तुम्ही म्हणाि 

आजोळची सुट्टी मालहती आहे, सुट्टीसहि मालहती आहे, लपकलनक, कँप मधे्य राहणे, लटर प 

मालहती आहे. पयिटन मालहतीये, आजेसहि हा काय प्रकार आहे? पण आज तुम्हािा ही 

आजेसहिीची नवीन अशी लनघािेिी कल्पना सांगणार आहे. इंग्रजीत त्ािा गॅ्रखमं्पग असं 

म्हणतात. गँ्रलपंगमधे्य गॅ्रण्ड पॅरें ट़स बरोबर कॅखमं्पगिा जाणं ही कल्पना परदेशांमधे्य िूप 

िोकलप्रय आहे. आजोळी जावं असं नातवंडांना वाटतं आलण आतुर आपल्यािा भेटायिा 

नातवंड यावी असे आजोळच्या िोकांना आजी आजोबांना देिीि वाटतो. मात्र घर िहान 

असणे, महागाई, आरोग्य लकंवा स्वच्छता, पाणीटंचाई, आधुलनक जीवनशैिी या कारणांमुळे 

मुिांना आजोळी पाठवायिा आई वडीि लहचलकचायिा िागू शकतात. मुिे आजोळी गेिी 

की आजारी पडतात, लबघडतात, बेलशस्त होतात, झाडावर चढतात, पडतात, लकडे चावतात, 

पाण्ात लचििात मातीत िेळतात, जंत होतात, अशी शंभर कारणं मुिांना आजोळी न 

पाठवण्ासाठी आई वडीि सांगत असतात. मग ती या मुिांना लकल्ला बनवणे, छंदप्रवास, 

वेगवेगळ्या क्लासेस, सुट्टीतीि संस्कार वगि, छंद वगि अशा लवलवध कायिक्रमांना पाठवतात . 

 यावर पयािय म्हणून ग्रांपीगंची नवीन कल्पना अलतत्वात आिी आहे. या नव्या 

पितीमधे्य आजी आजोबा आलण मुिं जवळपासच्या एिाद्या उंच टेकडीवरीि ररसॉटिमधे्य 

अथवा पुस्तकांच्या गावामधे्य, आरोग्यधामात, लनसगोपचार कें द्रात, हॉटेिमधे्य जाऊन 

राहतात. स्वच्छता असते, सवि सेवा हॉटेिमधून लमळतात. त्ामुळे ज्या आजी आजोबांवर, 

दोघांवर फराळाचा अथवा रागावण्ाचा लकंवा लशके्षचा ताण पडत नाही. लशवाय आधुलनक 

ररसॉटिमधे्य अस्वच्छता नसते. हवा चांगिी असते. आजारी पडायची भीती नसते. फोनवर सवि 

लमळू शकते. बािकांना कॉम्प्युटरपासून आलण टेलिखव्हजनपासून दूर ठेवता येते. सुट्टीच्या वेळी 

वृिांशी जे्यष्ांना आजीआजोबांना चांगिं नातं घडवता येतं. आपल्या आवडीची ही गॅ्रखमं्पची 
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जागा तरूणांनी शोधल्यामुळे अलतशय त्रासदायक नसते, हवा लवलचत्र नसते आलण आजोबांना 

शारीररक दृष्ट्ा पण अलधक श्म करावे िागत नाहीत. काही नातवांनाही ग्रम्पीगं िूप 

आवडतं. एिाद्या फॅ्लटमधे्य, एिाद्या तंबूमधे्य लकंवा गाडीच्या कारवानमधे्य लकंवा एिाद्या 

चांगल्याशा सोसायटीतीि फॅ्लटमधे्य आजीआजोबा नातवंडांना घेऊन राहू शकतात. इथे 

त्ांना नोकरांची सेवा लमळते, जेवणिाण लमळते, पालहजे तेव्हा डॉक्टर अवे्हिेबि होतो. 

डर ायफू्रट, स्वतीःच्या आवडीचे पदाथि िाता येतात. आपल्या आरोग्याकडे िक्ष देता येतं आलण 

नातवंडांबरोबर वेळ घािवता येतो. 

 नातवंडं ही आजी आजोबांची अलतशय िाडकी आलण जवळची असतात. पण 

आधुलनक काळात कराव्या िागणाऱ्या तडजोडीमुंळे नातवाचं नातवंडांचं आयोजन हे आजी 

आजोबांना ताण देणारं ठरू शकतं, गँ्रलपंगमुळे आजी आजोबांना मस्त  बदि लमळतो. त्ामुळे 

सध्या हा नवीन शोध, सहि शोध िागिा आहे. 

  तो म्हणजे आजेसहिीचा ! 

 काय कशी वाटिी कल्पना? 

**** 
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९२ अॅलेक्सा 

 अॅमेझॉनवर लवकत लमळणारे अॅिेक्सा हे मानवािा मदत करणारे virtual अॅप आहे. 

आपण जी आज्ञा देऊ, ते, तसे काम अिेक्सा करते. आपण सांगू तसे वागते. फार पूवी 

माणसाच्या मनासारिं वागणाऱ्या, हांजीहांजी करणाऱ्या, हुजूर पाग्यांची संख्या मोठी असे 

ज्यांना चमचा देिीि म्हटिे जाई. काळ बदििा, आता अिेक्सा ते काम करते. दुसरा 

लमळाल्यावर पलहल्याची काय गरज आहे? आता तर ही अॅिेक्सा बरीच वाटे्टि ती काम करते. 

इतर माणसांची फौज बाळगायची काय गरज आहे? माणसांनी लमत्र जमविे की कािांतराने 

नाती लबघडतात, मग नवीन घडतात आलण हा लसिलसिा चािू राहतो. काही बाबतीत 

नातेसंबंध घडलवण्ाबाबत लकंवा काही बाबत हे आवश्यक नसते, पण लजथे फक् स्वाथि आज्ञा 

आलण सांगकामेपणाचा संबंध येतो, लतथे माणसांना लमत्र नाही तर अिेक्सा उपयोगी पडते. 

 आपल्यािा जीवनात भेटिेल्या लकंवा इतरांच्या ऐकण्ातून, बलघतिेल्यातून जाणिेल्या 

व्यक्ीवरून कळते की िोक फायद्यासाठी मैत्री करतात. फायदा संपिा की दुसर ़या व्यक्ी 

पासून फायदा लमळत असेि तर पलहिीची काय गरज? असा लवचार करतात. तुम कौन? 

तुम्हारा मेरा क्या संबंध? असे म्हणून पाठ लफरवतात. गरज सरो वैद्य मरो, ही म्हण फार जुनी 

आहे. गाजराची पंुगी वाजिी तर वाजिी नाही तर मोडून िाल्ली, हे वचन देिीि िोकलप्रय 

आहे. जुने द्या नवीन घ्या, ओएिएक्स पे बेच दो, ही जालहरात आलण ही पिती जोरात चाििी 

आहे. ओएिएक्स मधे्य मानलसकता कळते, माणसे उघड नाही पण समाजात लवकतांना 

आपण ते बघतो. िानावळीत जाणे, तो टर ॅलफक नको, हॉटेिमधे्य जाणं नको िरेदीिा बाहेर 

जाणे नको. टेक होम, पासिि, ऑनिाइन शॉलपंग आलण ऑनिाइन लमत्र आलण अगदी टाळ्या 

वाजवून दाद देण्ाचे काम करणारी, ऑनिाइन मदत करणारी अिेक्सा! 
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 गाव -शहर, हाय सोसायटी- लमडि क्लास, िी- पुरुष सवि जणांनी हल्ली अिेक्सा 

वापरायिा सुरुवात केिी आहे. माणसांना अॅिेक्सा सारिे वापरायिा जनता लशकिी आहे. 

Perfect practice makes a man perfect. Wrong practice does not. 

 मैलत्रणीचें आलण सहकाऱ्यांचे काही अनुभव तर िूप लवलचत्र येतात. वय वाढल्याने 

प्रगल्भता येतेच असे नाही. या बायका एका मैलत्रणीिा दूर करतात, एका सहेिीिा पंिािािी 

येतात आलण दुसरीिा दूर करतात. लतसरीबद्दि गॉलसप करतात. दुसरे काही लमळािे की 

पलहिे फेकतात, कारण वतिमानावर लवश्वास असतो. Present company excepted. 

 म्हणजे नसिेल्या व्यक्ीबद्दि चचाि करा आलण लतची जम के बुराई करा. जुनी मैत्रीण 

गेिी तर जाऊ दे, जात नसेि तर लतिा हाकिून िावा. लतिा लवसरा आलण नवीन मैत्रीण शोधा 

लकंवा नवीन लमळािी की दुसरीिा िाथ मारा. या मैलत्रणी एकीिा पाटीिा बोिवतीि, दुसरीिा 

वगळतीि. जेवणाच्या सुट्टीत एकत्र जेवणावरून पण एिादीिा त्रास देतीि. एिादीिा हाड 

हाड करतीि. मुद्दाम वागण्ात उद्दाम भांडिोर ‘अ’ िा जवळ करतात. वतिमानाची पूजा 

करायची वृत्ती असते. त्ामुळे चिती असिेल्या त्ातल्या त्ात उिट बाईचे मागे बरेचजण 

हुजरे असतात. कंपू करून दुसऱ्या एिादीिा एकटी पाडतात. कोणताच दुगुिण नसिेल्या 

व्यक्ीमंधे्य फारसे सद़गुण देिीि नसतात. त्ामुळे अघोलषत, गॉलसप करणाऱ्या बाईचा धंदा 

जोरात चाितो. चािू मैत्रीण अथवा लमत्र मिरात बसवून जुन्या मैत्रीचे लवसजिन केिे जाते. 

अपसेट मैत्रीबद्दि टीका घडते. सहिी पा्ाि पयिटनाचा बहर ओसरिा की भांडणं होतात. 

प्रते्काचा अहंकार मोठा असतो. 

 काही मैलत्रणीनंी मिा लवनोद लशकविा, काहीनंी tv चे वेड िाविे. मी त्ातून लशकिे 

की आपणच शे्ष् आहोत व बाकी सारे जण बावळट आहेत, असे प्रते्कािाच वाटते. ही 

जगरहाटी असते. एवढ्या मोठ्या जगात, दुसरे अलधक चांगिे कोणी तरी लमळेि, हे आताचे 

गेिे, गेिे उडत, जाऊ दे. दुसरी मदतनीस लमळाल्यावर ह्ा पलहिीची काय गरज असते? 
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चमचे आलण अॅिेक्सा तर लमळतच राहतात. लवकत घेता येतात. मानवािा काहीतरी पे्ररणा 

हवी. आता लिहायचे थांबते, मिा लिहायिा, वेळ घािवायिा दुसरा लवषय लमळािा. आता 

पलहल्या लवषयाची गरजच काय? अॅिेक्सा टाळ्या वाजव. मिा नवीन लवषय दे! 

***** 
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९३ मंगल मैत्री- मैत्रीबंध  

 आपण लकतीही मोठे झािो तरी आपिे मन कॉिेज जीवनातीि फुिपािरी क्षणांमधे्य 

रमत असते. वगिलमत्र अथवा वगिमैत्रीण हे नाते वेगळेच असते. कॉिेजच्या शेवटच्या लदवशी 

कुणािाच माहीत नसते की नंतर भेट कधी होईि. जो तो आपापल्या वाटेने लनघून जातो, 

हरवूनच जातो. 

 १९७३ ते १९७९, नालशकच्या आर.वाय.के. कॉिेजमधे्य मी लशक्षण घेतिे. प्रपंचात, 

पंचेचाळीस वषांनंतर, घरात मी जमीनदोस्त झािे, पडिे. मग आठवण झािी जुन्या 

लमत्रमैलत्रणीचंी, दोस्तांची! जमाना सोशि नेटवलकंगचा असल्यामुळे फेसबुक, व्हॉट़सअॅप सवित्र 

मी जुन्या लमत्रमैलत्रणीचंा शोध घ्यायिा सुरुवात केिी, सवि मुिा मुिीचंी नावं, रंगरूप, 

आकारमान, भूगोि सविच बदििे होते. व. पु. काळेंच्या पाटिनर प्रमाणे लनरपेक्ष सल्ला देणारे 

जे लमत्र होते, त्ांना परत भेटायची लजद्द होती. पण फेसबुकवर एकाच नावाची पन्नासेक माणसे 

समोर येत, त्ातून आपल्यासोबत असिेिा सहकारी ओळिायचा तरी कसा? त्ा आमच्या 

वगिलमत्रांपैकी बरेच जण नालशकिाच थथालयक झािे होते. तरी राहती घरे बदििी होती. मी 

कधी तरी तीन चार वषाितून, एिादा लदवस नालसकिा जात होते. कोल्हापूरच्या एका 

मैलत्रणीकडून राजा ठाकूर या लमत्राचा नंबर लमळािा, मेहनतीने अन्य फोन नंबर लमळविे. 

आम्ही मग गु्रप लक्रएट केिा, त्ािा नाव लदिं ‘सध्या काय करता?’ 

 हळूहळू अठ्ठावन्न जण गु्रपमधे्य अॅड झािे. अकरा एलप्रि दोन हजार एकोणावीस रोजी, 

गंगापूर रोडवर बॉन लववान हॉटेिमधे्य से्नहसंमेिन केिे. ‘कशािा उद्याची बात’ या माझ्या 

कथासंग्रहाचे प्रकाशन, मी वगाितीि माझी प्रलतस्पधी, डॉक्टर रत्ना पाटणकर अषे्टकर, लहच्या 

हसे्त केिे. पंचेचाळीस वषांपूवी िाडके गाणे, कनिि मोहन आशर यांनी पुन्हा बाज्यावर 

वाजविे, कारलगि वॉरच्या आठवणी सांलगतल्या. प्रते्काने आपिे कररअर, आपिी कौटंुलबक 

पाश्विभूमी आलण आपण सध्या काय करतो ते, छंद, लनवृत्ती याबद्दि मालहती सांलगतिी. 
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पयािवरण, पक्षी, वैद्यक, शेतकी िाते, लनवृत्ती अशा सवि प्रकारच्या समाजकायाित जो तो माहीर 

आहे. डॉ. जुनागडे, लशरीष देव, हेमंत जोशी, पंड्या यांनी डॉक्टरीचे अनुभव सांलगतिे. याप्रसंगी 

कुणी आपल्या केसांना लमस करत होतं, तर कुणी आपल्या नाजूक कंबरेिा! पंचेचाळीस 

वषांपूवीच्या कोवळ्या आठवणीचं्या केकवर, थथैयािचे आईलसंग घािून, पुनभेटीची चेरी ठेविी. 

काळे काळे वांग, वांग्यािा लहरवा देठ 

आता आपिी साऱ्यांची पुन्हा कधी भेट? 

छोटीसी ये दुलनया पहचाने रासे्त है, 

तुम कभी तो लमिोगे तो पूछें गे हाि! 

 असा लवचार मनात करत लनरोप घेतिा. बघू िवकरच ठरविेिी पुढची भेट कधी जमते. 

बघू पुन्हा भेट कधी होते. 

******* 
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९४ स्काईप मदर 

 आमच्या गु्रप मधे्य अनेक मैलत्रणी स्काईप मदर आहेत. दुगािबाई त्ातल्याच एक आहेत. 

दहा वषांनी िाडका िेक राम, मुिगा येणार म्हणून दुगािबाई िूप िुश झाल्या होत्ा. राम 

दूरगावी नोकरी, नंतर दूरदेशी नोकरी, अशा रीतीने पंधरा वषे बाहेरच होता. राम गेिी दहा 

वषे देशाबाहेर, आईिा न भेटता, परदेशी रालहिा होता. मधल्या काळात दोघे स्काइपवर 

बोिायचे, मात्र भेट झािी नव्हती. त्ामुळे िेकाने दहा वषांनी का होईना, देशी येणार असं 

सांलगतल्यावर दुगािबाई फारच िूश झाल्या. रामसाठी, मुिासाठी काय करू आलण काय नको, 

अशी त्ांची पररखथथती झािी होती. तसा लवचार केिा तर, वयोमानाने दुगािबाई पार वाकल्या 

होत्ा. धडपणे त्ांना कामं होत नव्हती. पण त्ा उत्सालहत झाल्या. 

 फायदा तर वायदा, यानुसार, लशवाय भारताच्या कामापुता मामा या पददतीनुसार, जुन्या 

घरात राहणाऱ्या वृदद बाईिा मोिकरणी त्रास देतात. मोिकरणीनंा सुिा नोकरीत सते्तवर 

असिेल्या, काळा पैसा घरी आणणाऱ्या, लमठाईचे पुडे घरात पडिेल्या, भरपूर माि नोकरांना 

देणार ़ या माणसांकडेच काम करायचं असतं. मोिकरणीचा त्रास सोसूनही आपापल्या परीने 

दुगािबाई कामािा िागल्या. फोन कायम जवळ असू दे, मुिाने सांलगतिे होते. त्ामुळे बोजड 

न सावरता येणारा देहाचा पसारा, तो मोबाइि, हे सगळं घेऊन दुगािबाई बाजारात जात असत. 

आधीच वेंधळ्या असल्याने आलण त्ात वय वाढिेिे असल्यामुळे, रोज काहीतरी आणायचे, 

ही कामांची यादी सुरूच राही. जवळचा लकराणावािा सामान िूप महाग देतो, म्हणून दुगािबाई 

त्ाच्याकडून सामान आणत नसत. एक लदवशी दुगािबाई जोरात पडल्या, पण सुदैवाने हाड 

मोडिे नाही. दुगािबाईंनी मुिापासून रामपासून हे िपविे. 

 फोनवर त्ा लदवशी स्काइपवर राम, मुिगा िूप वेळ बोित होता. 
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 “आई, काय हा िरेदीचा वेडेपणा? फोनवर ऑडिर केिी की सगळं लमळतं. 

आजूबाजूिा दहा हॉटेि आहेत. पोळी भाजी कें द्र आहेत लपझ्झा लमळेि, त्ामुळे तू अलजबात 

घरात त्रास घेऊ नको. कसची तयारी करतेस? काही गरज आहे का?” राम, िाडका िेक. 

 “अरे तू दहा वषांनी येणार, स्काइप वर बोिल्यामुळे तुिा आई कशी लदसते हे अलण 

मिा माझा छकुिा कसा लदसतो, हे तरी लनदान िक्षात राहते. नाहीतर दहा वषांनी आपण 

एकमेकांना ओळिणं अवघड होतं.” दुगािबाई. 

 “आई अगं त्ा देशात काही िॅमरच नाही. आम्हािा इथे सगळं लमळतं, इंलडयन स्टोअर 

असते.” 

 “अरे आईची माया लमळते का पे्रम लमळते का?” दुगािबाई. 

 “आई सवि लफल्मी, श्यामची आई, श्यामची मम्मी फेम लशळे डायिॉग मारू नकोस. 

फोन कायम जवळ ठेव. मिा जर भारतात काही काम देण्ात आिे, तर मी िवकरच भारतात 

येणार आहे.” िेक. 

 “तू फोन तरी लकती वेळा करतोस? वषाितून चारवेळा करतोस” दुगािबाई. 

 “आई काही कामासाठी, मिा एका टर ेलनंगसाठी भारतात पाठवणार आहेत, तेव्हा मी 

भेटेन” िेक. 

 “अरे बाबा, काय काय िरेदी केिीय, सांगू का? अजून काय घेऊ?” दुगािबाई. 

 “आई िरं सांगू, मिा स्वदेशी यावंसंच वाटत नाही. ते डास, ती घाण, मी त्ा घरी 

आजारी पडतो. ते जुनं घर, त्ा जुन्या वसू्त पाहून लनराशा दाटून येते. मग असं वाटतं, त्ा घरी 

येऊच नये.” िेक 
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 “ये रे, मिा भेटायिा ये. वाटल्यास घरी येऊ नकोस. जुनं पडकं घर, तुिा आवडत नाही 

मिा मान्य आहे. घरी नाही आिास तरी चािेि, पण मी तुिा लवमानतळावर भेटेन.” दुगािबाई 

 “हो तसं चािेि, पण माझे लमत्र असतात, भेटायिा येतात, लवमानतळावर” िेक 

 “तरी चािेि रे बेटा, मिा तुझ्या डोक्यावरून हात लफरविा तरी बरे वाटेि” दुगािबाई. 

 “आई, लवमानतळावर मात्र थोड्या अंतरावरून नीटच वाग. माझे लमत्र असतात, 

समजिं ना, मी काय म्हणतोय ते? अगं िोक नावं ठेवतात.” िेक 

 “दहा वषांनी येणाऱ्या मुिािा लमठी मारिी, तर िोक हसतात? डोक्यावरून हात 

लफरविा केसांवरून हात लफरविा, तर िोक नाव ठेवतात, हसतात?” दुगािबाई 

 “मग मी येत नाही” िेक 

 “असू दे रे, लठक आहे, नाही लफरवणार अंगावर हात, केसातून बोटं, तुिा डोळे भरून 

बघेन. तरी तू ये, वाटल्यास मिा लवमानतळावर बोिाव. पण तुिा बघीन, माझ्या अधु नजरेस 

पड, मिा दुरून पण नीट लनरिून बघू दे रे. तुिा जाऊन दहा वषि झािी” दुगािबाई. 

 एका ठरिेल्या संध्याकाळी, स्काइपवर बोिून िेकाने, रामने, छकुल्याने तो येण्ाची 

तारीि सांलगतिी. अथाित जुन्या घरी येण्ाची शक्यता फेटाळून िावत तो लवमानतळावरच 

भेटिा. दुगािबाई मिा सोबत घेऊन गेल्या. राम माझ्या जवळ आिा. "आईची मैत्रीण ना तुम्ही?" 

 "आई" राम आईिा म्हणािा. दुगािबाईंनी त्ाच्या डोक्यावरून हात लफरविा. िेकािा 

डोळे भरून बलघतिं. हसून लमत्रांमधे्य तो परत गेिा. लमत्रांमधे्य चेष्टामस्करी करू िागिा. 

दुगािबाई एका िांबािा टेकून, नजरेने त्ािा लटपत होत्ा. अधाि तास सगळ्यांची भेट घेऊन, 

त्ातल्या पाच लमलनटं दुगािबाईंना, आईिा भेटून तो परत जायिा लनघािा. जाताना आईजवळ 

आिा. 
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 “आई हा िाऊ नको मिा, तूच िा” असं म्हणून त्ाने िाऊची लपशवी परत 

दुगािबाईंच्या हातात लदिी. रामने चॉकिेटं आणिी होती, ती आईच्या हातात ठेविी. तो 

लवमानतळावर परत गेिा. काचेिा नाक िावून दुगािबाई दूरवर बघत बसल्या. लसकु्यररटीवािे 

आम्हािा बाजूिा व्हा, बाजूिा व्हा सांगत होते. दुगािबाई तरीदेिीि डोळे फाडून फाडून बघत 

होत्ा. थोड्या अंतरावरून, रामने मागे वळून बलघतिे. रामने बाय बाय म्हणून हात वर केिा 

आलण तो पुढे पुढे जाऊ िागिा. दहा वषांनी का होईना, िेकािा बघायिा लमळािं, भेटायिा 

लमळािं, यातच दुगािबाईंनी आनंद मानिा. 

 परत येताना दुगािबाई मिा म्हणाल्या, 

 "दहा वषांनी आिाय, मिा भेटायिा! आता परत कधी येईि? 

कदालचत पुढच्या दहा वषांनी येईि." 

 तोपयंत स्काइपवर भेटायची, त्ावर समाधान मानायची तयारी दुगािबाईंनी केिी. 

दुगािबाईंनी स्वतीःिा स्काइप मदरच समजून घेतिे आहे. 

 धन्यवाद स्काईप, 

 धन्यवाद, खव्हलडओ कॉलिंग. 

***** 
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९५ पे्ररणा घ्या 

 कोणतेही काम करायिा काही तरी पे्ररणा हवी असते. अथाित पे्ररणा लवकत लमळत 

नाही, आतून यावी िागते. एिादी सहि, सोबत, मैत्रीण, िास वाक्य, घोषणा, आवडणारी 

जागा, फाविा वेळ, आवडणारी जागा लमळत नाही हे दुीःि, आजार, आवड, कंटाळा, अलत 

काम, उत्साह, राग यांपैकी एिाद्या गोष्टीची पे्ररणा माणूस घेतो. उपाय आलण त्ा पे्ररणेिा 

प्रलतलक्रया म्हणून काम करतो. कोणतेही काम करण्ासाठी अथवा एिादी घटना 

टाळण्ासाठी लदिी जाणारी महत्त्ाची दोन कारणं आपण नेहमी ऐकतो, 

 एक, सोबत नव्हती लकंवा दोन, वेळ नव्हता. यातीि िरं कारण हे असतं, की पुरेशी 

पे्ररणा नव्हती. पुरेशी पे्ररणा असेि, तर माणूस एकटादेिीि जातो. असं म्हणतात की िाडक्या 

मैलत्रणीसंाठी, दूरवर भेटीिा जाण्ाची इच्छा पूणि होण्ासाठी, मंलदराचे िेटे घािण्ासाठी, व्रत 

करताना, कुणािा भेटायिा जाण्ासाठी आपण वेळात वेळ काढतो. िरं म्हणाि तर पैसे, 

कजि आलण वेळ हे काढावेच िागतात. आपोआप उठून काही ते आपल्या हातात येत नसतात. 

रोजच्या कटकटीिा कंटाळिेिी व्यक्ीपण हवे असिेिे पाहुणे आिे की धावून धावून काम 

करते. पाहुणचार करते, गप्पा मारते. ते आिेिे पाहुणे ही लतिा लमळािेिी पे्ररणा असते. लबझी 

व्यक्ीिा सगळ्यात अलधक वेळ लमळतो, कारण की वेळेचे लनयोजन ती व्यक्ी चांगिं करते. 

पे्ररणा सविच कामांना हवी. उदाहरणाथि व्यायाम, स्वयंपाक, घरकाम, गप्पा, लवश्ांती, लििाण, 

क्लास, नाटक, लसनेमा इत्ादीसाठीसुददा. 

  डॉक्टरांनी सांलगतल्यालशवाय पेशंट लवश्ांती देिीि घेत नाही. म्हणजे डॉक्टरांच्या 

दट्ट्याची पे्ररणा हवीच. पाहुणे येणार, हे ऐकताच नेकीने घराची स्वच्छता केिी जाते. लदवाळी 

दसऱ्याच्या लनलमत्ताने पसारा, कचरा, अनावश्यक गोष्टी, जाळी जळमटं काढिी जातात. 

नववषािच्या लनश्चयाच्या पे्ररणेने लनदान चार लदवस तरी सकाळचा फेरफटका होतो, व्यायाम 

होतो लकंवा त्ाचा लनश्चय केिा ती गोष्ट होते, डायरी लिलहिी जाते. व्यायाम केिा जातो. 
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सायकि चािविी जाते. गोड बोििं जातं. पुढे ही पे्ररणा कमी होते. मनातून उतरते, मनपण 

मेंदूतच असतं. जी पे्ररणा मेंदूिा चािना देते आलण लक्रया घडवते ती पे्ररणा कमी पडिी की 

माणूस लनखिय बनतो. बलक्षसाच्या िािसेने किेमधे्य वेगवेगळे प्रयोग केिे जातात. प्रगती 

होते. स्पधांच्या लनलमत्ताने लििाण होते. सूयोपासनेच्या लनलमत्ताने सकाळी िवकर उठिे जाते. 

िग्नाचा समारंभ, वाढलदवस, पाटी, मंुज, या लनलमत्ताने भेटी होतात. भाषण, नाटक, लसनेमा, 

करमणूकीच्या कायिक्रमांमुळे वेळ पाळण्ाची सवय िागते. कुठे तरी बाहेर जाण्ाची पे्ररणा 

लमळते. 

 काही घरी रेलडओ ऐकत ऐकत काम करायची सवय असते. एकीकडे गाणी ऐकत 

कामाचा हात चाितो. काम होते. पण मालिकांसाठी मात्र टीव्ही समोर लठय्या देऊन बसावे 

िागते. तो मोह टाळिा की पे्ररणा लमळते. बे्रकमधे्य जालहरातीिा तरी वेळ लमळेि, वेळ तेव्हा 

काम करा. गॉलसप करण्ाचा अलतरेक होत असेि, तर रागाची पे्ररणा घेऊन लफरायिा जा. 

बुिीहीन लबनडोक मालिका बघण्ापेक्षा वाचन करा, लिहा, लवणकाम करा. नवीन भाषा 

लशका, झाड िावा, जगवा. काही तरी दुित असते, तरीही मैत्रीण आिी लकंवा जवळचे 

नातेवाईक आिे की माणूस त्ा पे्ररणेने उभारी धरतो, तो धावायिा िागतो. 

 कुणी लवचारिं, “कसे आहात?” तर आपण उत्तर देतो, “हे हे हे दुिते, कंटाळा आिाय” 

 पण त्ा व्यक्ीनंी लवचारिं, “सहिीिा येता का? चार लदवस जपानिा जाऊ या.” मग 

आपण पटकन उठून तयारीिा िागतो. त्ावेळी आपिं सगळं दुिणं बाजूिा राहतं. म्हणजे 

काय सविच बाबतीत पे्ररणा महत्त्ाची असते. पे्ररणा लमळणे ही तर कृतीची व यशाची पलहिी 

पायरी असते. माझा हा िेि पे्ररणा म्हणून समोर ठेवून काम करायिा अथवा अन्य कुठल्या 

कारणासाठी वापरायिा हरकत नाही. 

पे्ररणा घ्या पे्ररणा घ्या! 
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९६ सध्या काय करता? 

 सध्या काय करता? हा प्रश्न भेटणाऱ्या व्यक्ी बऱ्याच वेळा एकमेकांना करत असतात. 

जीवन हे मागे दरी असते पुढे डोगंर असतो. उतारवयामुळे आलण उतरण्ाच्या समसे्यमुळे, 

कोणाच्याही मदतीलशवाय मागे पुढे जाणे शक्य नसते. लजराफासारिी करमणुकीसाठी मान 

वर करून नवा वृि माणूस दूरवर बघतो. शरीरािा थोडासा कठोर पणाचा आलण 

खथथतप्रज्ञतेचा िेप फासिा की आत काही लझरपत नाही. िाभही होत नाही तोटा होत नाही. 

पालहजे तसे यश लमळत नाही. म्हणून माणसािा या वयात तरी वाटतं, जुना कचरा काढून 

टाकावा, मळभ काढून टाकावे. देव देव करताना कळते, गंगाजिाने शरीर स्वच्छ न होते, तर 

मन काय होणार? पण आपिा गंगा जिावर लवश्वास असतो. गंगाजि लपऊन कीती मंत्र जप 

करून मनखथथती बदित नाही. अन्य कोणतीही व्यक्ी आपिी व्याकूळता दूर करू शकत 

नाही. स्वतीःच स्वतीः प्रयत्न करायिा हवे. िािसा थकिी की शहाणपणा सुरू होतो. मग 

माणसाच्या मनात एक प्रकारचे मैत्र अवतरते. माणसांची लकंमत कळायिा िागते. वेगळे 

लवचार मनात यायिा िागतात. 

 एक कथा सांगते, एक किाकार दगडी लशळा कोरून, मूती नक्षीच्या झािरी वर कोरीव 

लचत्र असे लशल्प बनवत असतो. अनेक वषि घािवतो. ती लशळा, किा कृती आपल्या पे्रयसीिा 

बक्षीस देतो. पे्रयसीिा त्ा लशल्पात दगडालशवाय काही लदसत नाही. त्ा किाकाराने आपल्या 

पे्रयसीिा सांलगतिं की, “तू मंलदरात पूवि लदशेिा ही लशळा ठेव. जेव्हा संध्याकाळ होऊन 

पलश्चमेिा सूयािस्त होईि, तेव्हा त्ा लकरणांत ही लशळा बघ, तेव्हा िऱ्या अथािने रुपक सौदंयि, 

या लचत्रातिा अथि तुिा कळेि.” पलश्चमेच्या सूयािस्ताच्या लकरणांत पे्रयसीने बलघतिं. गुरूने मात्र 

जाळीतून सूयािस्ताचे वेळी लशळेकडे बलघतिं. त्ांना त्ा लशळेमधे्य पे्रम लदसिं. जीवन 

दृष्टीकोन, हा सुिा दारू प्रमाणे नाशाची नशा चढवतो. भक्ीदेिीि नशा चढवते आलण मग 

लशळेत आपल्यािा काही तरी वेगळे लदसू िागते. 
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 उतारवयात येणारी प्रगल्भता, मॅचु्यररटी आलण बदििेिा दृलष्टकोन, हा सूयािस्ताच्या 

वेळेस जीवनाचं सौदंयि दािवतो. 

 ती पे्रयसी किाकारािा भेटिी. ती त्ािा म्हणािी, 

“तू भोळा आहे असे भासवतोस, पण चतुर आहेस” 

“लप्रये मी तुझ्यावर लवश्वास ठेविा, अलत लवश्वास ठेविा, चूक केिी. पण अल्प लवश्वास ठेवून 

हातचं रािून पे्रम केिं की कंटाळा येतो. कारण की ते पे्रम नसतं, व्यवहार असतो. ही लशळा 

माझा मास्टरपीस आहे.” किाकार म्हणािा. 

“प्रते्काचा दृलष्टकोन अिग असतो,” पे्रयसी म्हणािी. 

“जीवनाच्या भटकंतीत सोबत हवी, ही सोबत फार महाग असते.” किाकार. 

 त्ा मंलदरात एक मठालधपती राहात होते, त्ांना किाकाराने लवचारिं, “तुम्ही 

मठालधपती आहात, तुम्हािा सोबत कशािा हवी?” 

“का मठालधपती काय माणूस नसतात?” मठालधपतीनंी लवचारिं. 

“पे्रम म्हणजे सहवास, स्पशि आलण ओढ असते” पे्रयसी म्हणािी. 

“िरे पे्रम कथेचे पे्रम म्हणजे पे्रम असतं. स्पशि व संवादालशवाय देिीि लटकतं.” किाकार 

म्हणािा. “गुरू, अध्यात्म सेवा ईश्वर सेवा, जप सारेच, असते” पे्रयसी म्हणािी. 

“वरचे देव काही स्वतीःची सु्तती ऐकण्ासाठी आग्रही नाहीत, त्ा देवािा स्वतीःचं कौतुक 

ऐकायिा उतु्सकताही नाही.” गुरु 

“तुम्ही जेव्हा प्रते्क दृष्टीकोनाने व्यक्ीिा तुम्ही सध्या काय करता? असे लवचारता त्ावर 

तुम्हािा लशिा कशी लदसते? तो परमेश्वर कसा असतो? या प्रश्नांची उत्तरं लमळतात.” 
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 सहवास, सोबत, उतारवय उतरती लकरणं, यांचा अंदाज येऊ िागिा, की आपण 

आपणास भेटणाऱ्या व्यक्ीनंा लवचारतो, “सध्या काय करता? पूवी तुम्ही काय केिं ते मिा 

मालहती आहे, फक् सध्या काय करता ते सांगा” कारण या उतारवयातीि सूयािस्ताच्या 

लकरणांनी नजररया नजारा आलण दृलष्टकोन बदििेिा असतो. जीवनरूपी लशळा संुदर लदसू 

िागते. मी तुम्हािा पण लवचारते, 

“सध्या काय करता?” 

***** 
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९७ कसे काय िाटतेय? 

 कसे काय वाटतेय? हा प्रश्न आपण वारंवार लवचारत असतो. कसे काय वाटतेय, असे 

लवचारिे गेल्यावर काही जण रडगाणे गाणे सुरू करतात. काही जण ओके असं म्हणतात तर 

काही जण िूप आनंदी असल्याचं वणिन करून सांगतात. या सवि, कसे काय म्हणता ची उत्तरे 

कसं काय वाटते, गारगार वाटतेयच्या चािीवर असतात. आनंदी माणसं देवळात मात्र नक्की 

भेटतात. या लमत्रांच्या कंपूत, िािीि प्रमाणे चचाि चाितात. 

 “हल्ली आईवडीि मुिांना सांगतात, स्वतंत्र घर घेऊन स्वतंत्र राहा” अ 

 “शहरात आलण काही लठकाणी मुिे आई वलडिांना सांगतात, तुमचे तुम्ही बघा.” ब 

 “अज्ञानात सुि असते. मुिे सांभाळत नाहीत, तर काही कुटंुबांना मुिे नकोच नसतात. 

उदाहरणाथि ओ वुमनीया, यांमधे्य म्हटिं तशी 

 “मुिं नको असिेिी लडंकची, Double income no kids संसृ्कती आहे.” क 

 “जीवािा जपून राहा. पांढरे वि भगवी कफनी ही लवरक्ी देत नाही. लवरक्ी 

लमळायिा फार काळ जावा िागतो. लवरक्ी ही तपश्चयाि असते” देवळातीि गुरू कीतिनात 

सांगत होते. 

 “हल्लीच्या लदवसात फॅलमिी सकि ि म्हणजे कुटंुब हे सुिा िूप संकुलचत झािे आहे. 

लभंतीवर एक फॅलमिी फोटो, सोबत राहणारा कुत्रा, पोपट, नोकर, न भेटणारे शेजारी, 

मलहन्यातून एकदा फोन करणारी मुिं, भेटायिा न येणारी नातवंडं, सामान्य लमत्र अशी असते.” 

नंबर दोन लमत्र  म्हणािा. 

 “शेवटी ज्याचा त्ाचा दृलष्टकोन असतो” गुरुजीनंी समजाविे. तुम्ही प्रश्न लवचाराि कसे 

उत्तर येते! काय मजेत आहात ना? असं लवचारिं की समोरची व्यक्ी हो, हो म्हणते. कसे 

आहात असे लवचारिे की तीन ऑप्प्शन असतात. िुशीत, ठीक, दुिात! टोनिर ठरतात. 
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 “कसे आहात? तुमची काळजी वाटते,” असे बोिणे समजिात की, ती समोरची व्यक्ी 

रडगाणे गाऊ शकते. कसे काय वाटते? लवचारल्यावर, बरे बरे वाटते, असा पयािय देिीि येतो. 

पुढे कसे आहात लवचारिं की तबे्यत बरी नाही सांगणारे असतात. कुणी जवळचं भेटिं की 

वृि गुडघे दुितात, झोप येत नाही, वजन वाढतं, पोटभर जेवण जात नाही, अशा तक्रारी 

करतात. काहीतरी दुित असणारे देशी वृि मात्र जवळची मैत्रीण, सून अथवा कुणी अन्य 

िास भेटायिा आिे, की कुणीतरी भेटायिा आिे या िुशीने उठून, आनंदाने कामािा 

िागतात. थोडक्यात काय आजारपण आिेय, बरे वाटत नाही, ही भावना मनाची असते. देहाचे 

प्रश्न मनाने उभारी धरिी की, दबून जातात. बेचैनी माणसािा अनेक वेळा त्रास देते, सहज दूर 

होत नाही. मन बेचैन झािं की काहीच बरं वाटत नाही. अशावेळी आपण लचडलचड करतो. 

गॉलसप करतो, चुकीचा लनणिय घेतो. बेचैन क्षणी गॉलसप करू नका, शक्यतो लनलविकार राहा. 

शंभर वेळापैकी एकदा जरी लनलविकार रालहिात आलण स्वतीःच्याच मनािा समजाविं तर ठीक 

होईि. 

 कसं काय वाटतंय, छान वाटतंय, म्हणािात तर ते या िेिाचं साथिक समजेन. मी ते या 

लििाणाचं यश समजेन. 

 कसे काय वाटतेय, छान छान वाटतेय हाच कानमंत्र मनाजवळ बाळगावा. 

**** 
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९८ अडगळ 

 एका मोठ्या िेिकांनी त्ांच्या लहंदू नावाच्या कादंबरीत जगण्ािा समृि अडगळ 

असं म्हटिं आहे. माणूस म्हटिं की त्ािा िागणाऱ्या वसू्त, कपडे, अन्न, अन्न साठवण्ाचे 

डबे, त्ा अन्नासाठी चूि अशा अनेक गोष्टी त्ािा दैनंलदन व्यवहारासाठी आलण जगण्ासाठी 

िागतात. हळूहळू फॅशन, हौस, कौतुक, गरज म्हणून िरेदी केिेल्या या सामानाची, जगण्ाची 

समृि अडगळ वाढत जाते. थोडासा पसारा, घर सजावटीचे सामान, आवश्यक त्ा बसायिा 

िुच्याि, टेबि, सोफा, पिंग, पडदे ह्ासोबत लगझर, स्वयंपाकाची शेगडी, पाण्ाची भांडी, पेिे 

अशा अनेक गोष्टी वाढत जातात. 

 नवीन असो की जुने, घर म्हटिे की बऱ्याच गोष्टी जशा येतात, तसे स्वयंपाक घर म्हटिे 

की बऱ्याच वसू्त येतात. त्ात काही वसू्त हव्या असतात का? सामान िागते, वेगळी ताटे, 

लडनर सेट, क्रोकरी िागते. त्ामुळे स्वयंपाकाची कपाटे भरून जातात. कपाट कमी पडते, 

आवर शक्ी कमी होते. हौस मात्र वाढत राहते. शॉलपंगबद्दि तर काय बोिायचं? तो एक छंद 

झािा आहे. प्रते्क लठकाणी गेल्यावर त्ा जागेची आठवण म्हणून भेटवसू्त आणिी जाते, जी 

अडगळीत पडणारी ठरते. देण्ा घेण्ाची बक्षीसपात्र लगफ्ट, देण्ा घेण्ाचे कपडे, पुस्तकं, 

चादरी, पसेस, बॅग्ज, चपिा, रुमाि, टोया अशा रीतीने घरात िूप वसू्त वाढत जातात. 

 जागा, आधुलनक काळात लमळते तेवढी लमळते, ती फारशी िहान पडते असे नाही, पण 

नीट मांडिं जात नाही. हवं ते सापडत नाही. लशवाय अडगळ नीट राििी जात नाही. हव्याशा 

आलण नकोशा वसंू्तचा भरणा होतच राहतो. देिभाि न झाल्यामुळे वसू्त जुनकट लदसतात. 

बदि आलण घरािा रंग रूप हवे म्हणून या वसू्त फेकल्या जातात. ररटनि लगफ्ट पुस्तक आलण 

न िागणाऱ्या स्वयंपाकातीि वसू्त यांचा तर फापट पसारा होतो. वेळ नसल्यामुळे तो आवरिा 

जात नाही. त्ामुळे या नकोशा वसंू्तसाठी अजून एक कपाट बनविं जातं, तरी सापडत काहीच 

नाही. 
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अती कपडे  

 हल्ली तर काय इतक्या प्रमाणात कपडे घेतिे जातात, की जे देशाच्या प्रगतीिा घातक 

आहे. एकूण काय 

एक नूर आदमी दस नूर कपडा! असे पूवी म्हटिे जायचे. 

 हल्ली मात्र एक नूर आदमी सौ नूर कपडा! अशी अलत कपडे िरेदी केिी जाते. 

कुणाकडेही घराकडे िक्ष द्यायिा वेळ नसतो. आवरायिा वेळ नसतो. एकदा वापरून थोडे 

जुनकट झािेिे कपडे पुन्हा घािायिा नको वाटतं. घरातिी जगण्ाची समृि अडगळ वाढत 

जाते. अजून मोठे घर घेऊ या असा लवचार मनात येतो. 

उपाय 

 यावर उपाय काय करायचे? नव्या गोष्टी िरेदी करण्ाचा मोह टाळावा. आवश्यक 

असेि तरच िरेदी करावी. केवळ पैसा आहे म्हणून िरेदी करू नये. डॉक्टर असे म्हणतात 

की अलत िरेदी हा मानलसक रोग आहे. ररकामी जागा भरण्ासाठी आनंद उपचार म्हणून 

माणूस िरेदी करतो. त्ामुळे िरेदी करण्ापूवी व्यवखथथत पोटभर जेवून घ्यावे. 

िचि, आवश्यकता आलण सांगोपांग लवचार करून िरेदी करावी. 

वेळ लमळताच घर आवरावे. 

न िागणाऱ्या वसू्त देऊन टाकाव्या. 

अलत कपडे िरेदी करू नये. 

थोडे जुने झािे तरी कपडे इिी आलण स्टाचि करून वापरता येतात. 

न िागणाऱ्या वसू्त फॅशन म्हणून िरेदी करू नये. 

शोकेसमधे्य ठेवायच्या वसंू्तवरची धूळ साफ करणं होत नसेि तर शोभेच्या वसू्त घेऊ नये. 
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घरातीि वाढता पसारा संतुलित ठेवावा. 

अडगळ कमी करावी. 

फक् पैसा आहे म्हणून लवनाकारण कपडे, चपिा, पसेस, िाकडी सामान, लकराणा इत्ादी 

घरवसू्त िरेदी करू नये. 

 आत्तापयंत गरज, हौस, बदि, फॅशन म्हणून मानवाने भरपूर अडगळ जमा केिी आहे, 

पण याच्यापुढे अडगळ जमा करताना लवचार करावा. 

 अडगळ असतेच थोडीफार, पण अडगळीचा होऊ नये भार. 

**** 
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९९ बु्ल्य ग्रोटो, ईटली            

 हे सौदंयि रािायिा हवं. 

 बू्ल्य ग्रोटो या ईटिीतीि बेटावर, दरवषी अडीच लमलियन पयिटक येतात. मजा वाटते 

पण त्ा बेटािा या पयिटकांचा कंटाळा आिा आहे. याचे  कारण या पयिटनातून लमळणाऱ्या 

उत्पन्नापेक्षा या पयिटकांनी केिेल्या कचऱ्याच्या लवले्हवाटीची समस्या मोठी आहे. बू्ल्य ग्रोटो हे 

केप्री, इटिीमधीि एक बेट आहे. युरोप टूरमधे्य दािवतात. या बेटावर येणारे पयिटक या 

बेटावर मुक्कामािा राहत नाहीत, ते सकाळी येतात आलण रात्रीच्या पूवीच हे बेट सोडून 

आपापल्या हॉटेिांमधे्य जातात. येथे राहणारे िोक या संुदर बेटांच्या सौदंयाििा धोका असल्याचे 

सांगतात. या लठकाणी येणारे पयिटक प्रामुख्याने इटिीहून येतात लकंवा जगभरातून येतात. या 

िोकलप्रयतेचे कारण असे की, जगातीि सवाित संुदर जागा असं बू्ल ग्रोटोचं वणिन केिं जातं. 

जेमतेम चार मैि के्षत्रफळाचे हे बेट अडीच लमलियन पयिटकांना एका वषाित सहन करते. हे 

पयिटक येताना प्लाखस्टक कचरा, कागद, लनरूपयोगी वसू्त असा इतका कचरा आणतात. या 

कचर ़याची लवले्हवाट चारी बाजंूना समुद्र असल्यामुळे कशी िावायची असा प्रश्न पडतो. 

 १ मे २०१९ पासून या बेटावर प्लाखस्टकच्या बाटल्या आलण प्लाखस्टकच्या लपशव्या 

आणायिा बंदी केिी आहे. जर ही बंदी मोडिी तर पाचशे युरोचा दंड ठेविा आहे. मात्र या 

प्लाखस्टकच्या बंदीने बेट वाचेि, फारसा फरक पडेि असे कॅप्रीच्या िोकांना वाटत नाही. या 

िोकांचे असे मत आहे की येणाऱ्या पयिटकांवर, त्ांच्या संखे्यवर काहीतरी बंधन घािावे. 

हेलिकॉप्टरने येणारे आलण समुद्र मागािने येणारे, असे दोन प्रकारचे पयिटकांचे िोढें या बेटािा 

सहन करावे िागतात. आता या बेटाची सहनशक्ी संपुष्टात आिी आहे. येथे अनेक उत्तमोत्तम 

राजवाडे बांधिेिे आहेत. केप्रीमधे्य येऊन रोमन िोकांनी बांधिेल्या संुदर राजवाड्यांसाठी 

आलण उत्तम दगडी समुद्र शीळा, गुहांसाठी कॅप्री प्रलसि आहे. समुद्र लकनाऱ्यापासून जवळच 

अनेक छोटे छोटे बंगिे बांधिे गेिे आहेत. यांतीि रलहवाशांच्या घरातून संुदर समुद्र लदसतो. 
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मात्र राहणारे पयिटक िूप कमी आहेत. येणाऱ्या पयिटकांपैकी पंच्याऐशंी टके्क पयिटक हे 

लदवसा येणारे असतात. एका लदवसािा वीस हजारांपयंत पयिटक या बेटािा भेट देतात, ते त्ा 

कायिक्रमात सकाळच्या फेरीबोटीने येतात आलण लफरून जेवण करून सृष्टी सौदंयि बघून 

राजवाड्यांना भेट देऊन परत जातात. 

 या पयिटकांपासून लमळणाऱ्या उत्पन्नावर या बेटातीि िोकांचा उदरलनवािह चाितो. मात्र 

या िोकांनी आणिेिा कचरा प्रमाणाबाहेर असतो. िा आलण लनघा, जा, या उक्ीप्रमाणे येथे 

येणारे िोक येथे राहत नाहीत आलण येथे घाण करतात. पयिटक येथे फक् एिादी टोपी, लिंबू 

सरबत, िेमन लजिेटो आलण कँडी िरेदी करतात. त्ामुळे या पयिटकांपासून कॅप्री वालसयांना 

फारसे उत्पन्न लमळत नाही. फेरी बोटीची कमाई, वरिचि फेरीबोटी वािे घेतात. बोटीवरच्या 

िोकांना कमाई असिी तरी बेटावरच्या िोकांना कमाई होत नाही आलण म्हणावे लततके उत्पन्न 

लमळत नाही. हल्ली पयिटनाचे प्रमाण फारच वाढिे आहे. पयिटकांनी िूप गदी होते, रहदारीिा 

त्रास होतो. सोयी सुलवधा, लनयमन आवश्यक आहे. हे केप्री बेट आलण बू्ल्य ग्रोटो अप्रलतम संुदर 

आहे. आज इटिी कोरोनाबालधत देशांत नंबर २ वर आहे, जे फार दुीःिद आहे. 

 लनसगाििा धोका न पोहोचवता ते रािायिा हवे, जपायिा हवे. 

**** 
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१०० परदेर्ी वचत्रीकरण:  

 आज या िेिाचा लवषय आहे परदेशी लचत्रीकरण झािेिे लचत्रपट! पे्रक्षकांच्या मनावर 

देश परदेशाचे आकषिणाचे गारूड असतेच. प्रते्कच माणसािा लहंदी लचत्रपटांनी, भारतीयांना 

लचत्र लनमाित्ांनी, परदेशाचे वेड फार पूवीपासूनच िाविे. 

 चीन अरब हमारा लहंदोस्ता हमारा, असे असो लकंवा मेरे लपया गये रंगून, वहां से लकये 

है टेलिफून, असे ब्रह्मदेशाचे वणिन करणाऱ्या गाण्ांचे वेड १९५० लकंवा पूवीच्या काळापासूनच 

भारतीयांना आहे. परदेशीचा पररसर, राहणी, अनुकरण, फॅशन, सहिी यांचे वेड 

लचत्रपटांमुळेच िागिे. 

लववाह सोहळेीः अनुष्का शमाि आलण लवकाट कोहिी यांचा, तसेच दीलपका पदुकोन आलण 

रणवीर लसंग यांचे लववाह सोहळे ईटिी या देशात पार पडिे. 

लशक्षण: पुरब और पलश्चम लचत्रपटापासून मुिांना परदेशी लशक्षणािा पाठवायची आलण स्वतीः 

जाण्ाचीही स्वपं्न भारतीयांना पडू िागिी. मग हा तरूण, परदेशातच िग्न करून गोरी मेम 

भारतात आणायिा िागिा. फॅारीनच्या वसू्त, साड्या, कपडे, इिेखक्टरक वसू्त, मोबाइि, टीव्ही 

यांचे आकषिण वाढिे. परदेश वारी आवडू िागिी. येणाऱ्यांकडून सामान आणण्ाचे कौतुक 

वाढू िागिे. 

ओढ: हळूहळू काळ बदििा, आज दोन हजार एकोणीस सािी प्रते्क घरातीि एक व्यक्ी 

परदेशात आहे. 

सहिी 

टूर कंपनीच्या परदेशी टूर भरून वाहत असतात. लचत्रीकरण परदेशी झािेिे लचत्रपट गाजू 

िागिे. नेपाळ, अमेररका, युरोप, फ्राि, ईटिी, अन्य देश पयिटनात आघाडीवर आहेत. पन्नास 
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वषािपूवी लहप्पी संसृ्कतीमुळे गोव्यािा आलण मंुबईिा लहप्पीचें तांडे लदसत असत आलण मग हरे 

कृष्ण हरे राम (नेपाळ) हा लचत्रपट आिा.  

युरोप 

िरं तर लदिवािे दुल्हलनया िे जाएंगे (युरोप) या लचत्रपटापासून भारतीयांना युरोप टूरची स्वपे्न 

पडू िागिी आलण युरोप टूर फुल्ल होऊ िागल्या. बहुतांशी लहंदी लचत्रपटांमधे्य युरोप, 

अमेररका, इटिी आलण पॅररस यांचे लचत्रीकरण असते. लदिवािे दुल्हलनया मुळे प्रकाशझोतात 

आल्यामुळे माऊंट लटटिीस येथे शाहरूि िान आलण काजोि यांचे कटआऊट आलण यश 

चोप्रा यांचा पुतळा ठेवण्ात आिा आहे. 

स्वामी दादा, गॅम्बिर, देश परदेश या देवानंदच्या लचत्रपटाचे लचत्रीकरण परदेशी झािे आहे. 

पे्रम पुजारी चे लचत्रीकरण खस्वझिंड िा आलण हरे कृष्ण हरे रामचे नेपाळिा झािे आहे. परदेश 

लचत्रपटात अमेररका आलण िास वेगास बघायिा लमळते आलण ईलवलनंग इन पॅररसमधे्य 

फ्रािचे शूलटंग आहे. क्वीनमधे्य आयफेि टॉवर, पॅररस, फ्राि व अन्य देशांचे लचत्रीकरण आहे. 

ये लदि लदवाना परदेशमधे्य परदेशी गाड्या दािवल्या आहेत. लसिलसिा मधे्य अॅमस्टरडॅमचे 

रंगीबेरंगी ्ुलिप गाडिन यश चोप्रांनी दािविी आहे. िंडन पॅररस नू्ययॉकि  या तीन शहरांची 

मोलहनी सगळ्यांनाच पडते. अमेररका, नू्ययॉकि मधे्य कायम लहन्दी लचत्रपटांचे लचत्रीकरण होते. 

शक्ी सामंतांनी लसंगापूर लचत्रपटामधे्य लसंगापूरचे शूलटंग दािविे आहे. तर लसमरन लचत्रपटात 

अमेररका लदसते. मेरे लपया गये रंगून मधे्य ब्रह्मदेश लदसतो. मराठी लचत्रपटांमधे्य िव्ह ईन 

िंडन, िव्ह इन मॉररशस अशा लचत्रपटांमधे्य परदेशी लचत्रीकरण आहे. नायगरा धबधबा 

बऱ्याच लहंदी लचत्रपटात लदसतो. हाँगकाँग हा चीनमधे्य लचत्रीकरण झािेिा लचत्रपट येऊन गेिा. 

अराउंड द वाडि ईन एट डॉिर, मधे्य राज कपूरने जग दािविे. संगम मधे्य िंडन रोम पॅररसचे 

लचत्रीकरण होते. आ अब िौट चिे मधे्य अमेररकेचे शूलटंग होते. जब तक है जान, अंजाना 

अंजानी, भारत या लचत्रपटात िंडनचे शूलटंग आहे. लदिवािे लचत्रपटातीि रंग दे तू मोहे गेरुआ 
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मधे्य आइसिँडचे आलण नमसे्त िंडन कभी िुशी कभी गम मधे्य िंडनचे शूलटंग आहे. मटर 

गश्ती तमाशा मधे्य आइसिँडचे आलण कोलसिका फ्रािचे लचत्रीकरण आहे. लजंदगी ना लमिे 

दोबारा मधे्य से्पनचे आलण कहो ना यार है मधे्य थायिंडचे लचत्रीकरण आहे. 

ये जवानी है लदवानीमधे्य पॅररसचे, कभी अिलवदा ना कहना मधे्य अमेररकेचे, इंखिश लवंखिश, 

माय नेम इज िान मधे्य अमेररकेचे लचत्रीकरण आहे. देवानंदच्या आलण आलमर िानच्या 

लचत्रपटात परदेशी लहरॅाईन असत, लदि चाहता है मधे्य अमेररका आलण पीकेमधे्य बेखल्जयमचे 

शूलटंग आहे. तमाशा लचत्रपटाचे शूलटंग युरोपमधे्य झािे. बचना ए हसीनो, ए लदि है मुखिि, 

आ अब िौट चिे मधे्य अमेररका लदसते. 

ईटिी, जमिनी 

हम लदि दे चुके सनम मधे्य इटिीचे शूलटंग आहे. जमिनीमधे्य और यार हो गया, लदि तो 

पागि है, लहरो नंबर वन या लचत्रपटांचे लचत्रीकरण झािे आहे. खस्वत्झिंडमधे्य और यार हो 

गया, ऑखस्टरयामधे्य अिबेिा, युवराज या लचत्रपटांचे लचत्रीकरण झािे आहे. टायगर लजंदा है 

या लचत्रपटातीि लदि लदया गल्लाँ, या गाण्ात ऑखस्टरयातीि इि वकि  येथीि एका हॉटेिचे 

दृश्य आहे. 

 उत्तम लचत्रीकरणामुळे हे लचत्रपट गाजिे, परदेशी पयिटन व्यवसायािा चािना लमळािी. 

काही कारणाने परदेशी जाऊ न शकणार ़यांना लसनेमातून परदेशवारी घडिी. 

 बी िोबि, परदेशवारी लचत्रपटातून करा. 

**** 
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१०१ मदतनीस 

 प्रते्क व्यक्ीिा कामासाठी मदतनीस हवा असतो. मोठ्या मोठ्या िोकांना स्वीय 

साहाय्यक असतात. नट न्ांना कपडे घािण्ासाठी, िरेदीसाठी फॅशन हेल्पर असतात. 

लतलकटे काढण्ासाठी एिादा दिाि ठरिेिा असतो. 

 तर असा मदतनीस हा आपल्यािा यापुढे लवमानाची लतकीटं काढण्ासाठी लमळणार 

आहे. अिेक्सा या लडलजटि मदतनीसाबद्दि मी पूवीच लिलहिे होते. जालहरातीत अॅिेक्सा 

गाणी, फोन िावत असतो. अॅिेक्सा या मदतनीसािा ज्या काही कामांच्या सूचीनुसार आदेश 

लदिे जातात, ती कामं अॅिेक्सा करत असते. यापुढे लवमान लतकीट काढण्ासाठी अिेक्सा 

मदत करणार आहे. लवमान लतलकट िरेदी अवघड काम असते. लतलकट रकमांची, वेळेची 

तुिना करून के्रलडट काडिने पैसे भरून लतलकट काढिे जाते. 

 यापुढे, त्ासाठी वेबसाइटवर जायची गरज नाही अथवा एअरिाइनच्या ऑलफसमधे्य 

जायची गरज नाही. वेगवेगळ्या साइटवरीि लकमती तपासून वेळेची तुिना, मधे्य थांबायचा 

काळ, सोयीस्कर वेळ आलण लमळणारे दर आलण सोयी यांची तुिना मन िाऊन करावी िागते. 

यापुढे रेट लवलवध एअरिाइनच्या लकमतीमंधीि आलण लमळणाऱ्या सोयीमंधीि तुिना, यानुसार 

अॅिेक्सा तुमची लवमानाची लतकीटे काढू शकते. यापूवी लवमानाची लतकीटे काढण्ासाठी 

लकमान एका व्यक्ीचा एक तास तरी वेळ द्यावा िागे. आता मात्र अॅिेक्सािा जर आपण 

आदेश लदिा तर ती हे काम करणार आहे. सध्या गुगि अथवा अमेझॉन तफे मेक माय लटर प, 

लटर प ऍडव्हायझर वगैरे संकेतथथळांवरून लवमानाची लतलकटे काढिी जातात. एअर एलशयाच्या 

वेबसाइटवर आलण लबग पे यांच्या लबझनेस वाढीने वेळेनुसार लतकीट काढण्ाची सोय आहे. 

सध्या हा धंदा अलधक वाढू शकतो, असं एअर एलशया वािे अलधकृत िोक म्हणतात. युरोपची 

ईझी जेट कंपनी हॉटेिमधे्य बुलकंग करून देण्ासाठी देिीि मदत करते. दोन हजार वीस 

सािापासून सुट्टीतीि सहि बुलकंगिा देिीि ईझीजेट हॉलिडेज मदत करेि. आत्तापयंत 
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अॅमेझॉन आलण गुगि यांचेच वचिस्व पयिटन व्यवसायात होते. मात्र अिेक्साच्या नव्या सोयीने 

त्ात लवमान कंपन्या व ग्राहक यांच्यात अलधक सोयीस्कर लबझनेस  होऊ शकतो. 

 अॅमेझॉनवरीि इतर अनेक िरेदी करणाऱ्या िोकांना लवमान िरेदीही लवमानाची 

लतकीट िरेदीही क्वलचत होणारी बाब वाटत होती त्ामुळे ही िरेदी ही क्वलचत होणारी बाब, 

त्ामुळे हा प्रश्न धंदेवाल्यांचा अथवा श्ीमंतांचा आहे असं समजून दुििक्ष केिे जात असते. 

अिेक्साच्या मदतीने ऍमेझॉन आता टूर इंडस्टर ीत म्हणजे लवमान लतकीट काढणे, आपिी सहि 

आयोलजत करून देण्ासाठी मदतनीस ठरू शकतो. ऑनिाइन टर ॅव्हि एजिीने लवमान 

लतकीट पूवीपेक्षा िूप सोपं झािं आहे. आता आपण करत असिेल्या ऑनिाइन लतकीट 

बुलकंगमधे्य अलधक सुलवधा आलण सोयी होऊन अिेक्साच्या मदतीने सोयीस्करपणे लतकीट 

काढण्ाचे लनयोजन करणे, लतकीट काढणे, या कामात अलधक प्रगती होऊ शकते. अिेक्सा 

मदतनीस म्हणून आपल्यािा अलधक उपयोगी पडू शकते. बदित्ा जगात काय चािू आहे ते 

मालहत असावे म्हणून हा िेि लिलहिा आहे. मैलत्रणीनंो बदित्ा, काळातीि बदित्ा युगातीि 

बदित्ा तंत्रज्ञानाची आलण आधुलनकतेची मालहती व्हावी, हा हेतू आहे. हल्ली लवमानप्रवास ही 

काही फक् श्ीमंतांची मके्दारी न उरल्यामुळे लिलहिा आहे. अॅिेक्सा पुढे मोबाईि सारिी 

कॉमन होईि. भावी मदतनीसाबद्दि जाणून घ्या. 

******* 
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१०२ पसरलेला पसारा   

 पसरिेिा पसारा हा काय लवषय झािा? असं तुम्हािा वाटू शकतं, पण मलहिा कायम 

पसारा आवरत असतात. मात्र एका िेिकाने, आपल्या सोशि मेलडयावर फोटोमधे्य मुिाची 

अडगळी सारिी बनिेिी, न आवरिेिी स्वतंत्र िोिी टाकल्यानंतर, त्ावर अनेकांनी 

आपल्या प्रलतलक्रया व्यक् केल्या. घरातिे आलण आपापल्या मुिांच्या िोिीतिे सारे मेसी 

फोटो टाकून त्ाद्वारे नाराजी व्यक् केिी. आपापिी िोिी आपण आवरावी, असा लवचार 

व्यक् केिा. 

 पसर या मराठी शब्ावरूनच पसारा शब् आिा असावा. प्रसार म्हणजे मोठे मोठे 

होत जाणे. बाळ पोटात असताना हात पाय आिडून छो्ाशा जागेत लनजिेिे असते. मात्र 

बाहेर येताच हातपाय पसरते. मग दुपट घर बघून, ‘भटािा लदिी ओसरी भट पाय पसरी’ या 

न्यायानुसार माणूस लवनाकारण प्रसरण करत पसारा पसरवतो. पसरणे हा वायुचा गुणधमि 

असतो. हडपसर हे गावाचे नाव, हाडा, हाड पसारा म्हणजे झोपा, थोडे दूर जाऊन, अशा 

शब्ावरूनच शोधिे गेिे असावे. िागणाऱ्या वसू्त हा देह आलण हळूहळू होत जाणारी वाढ, 

पसारा सुरू होतो. घर, झाडे, वसू्त, नाती असा पसारा वाढतो. चाित केिा जाणारा तो प्रसार 

म्हणजे ते सुिा एक प्रकारे लवचार पसारा असतो. 

 छान पसारा आवरणं स्वप्न असतं, कारण हा पसारा कुठे कुठे पसरिेिा असतो. पसारा 

कमी करणे सुिा सोपे नसते. गरज, सोय अथवा अन्य कारणाने हा बेलशस्त पसारा वाढत 

असतो. 

 माणसाच्या मनात िूप काही पसरिेिे असते. वय झािं की या मागे गेिेल्या वषाितून, 

पसरिेल्या काहीही गोष्टी आठवतात. जुने काही बाही डोकावते. जणू काही ते बफाित गोठिे 

होते, इतके ताजे लदसते. पसारे माणसांचे, घराचे, वसंू्तचे, नात्ांचे, एरवी गप्प गोठिेल्या 
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दगडासारिे मनात असिेिे पण लजवंत वाटावेत इतके सचे्च असतात. हे पसारे सवित्रच 

असतात. 

 एिाद्या व्यक्ीवर ही िूप पसारा करते, कचरा गोळा करते कचरा वेचक आहे, असा 

आरोप केिा जातो. मात्र त्ात त्ा व्यक्ीची लवश्वािा सामावून घेण्ाची वृत्ती असते, जी त्ा 

व्यक्ीिा आलण इतरांना देिीि त्रासदायक ठरते. माणूस जेवढा समजूतदार, संवेदनशीि 

असतो तेवढे पसारे वाढतात. आवर शक्ी हवी असे िोक म्हणतात पण फेकवत नाही असे 

काही बाही मनात असते. पसारा देिीि बाहेर फेकताना लवचारतो, मिा का बाहेर फेकता? 

 या बाहेरच्या लवश्वात तुमचे जे थथान, तेच माझे तुमच्या घरात आहे. मग मी पसारा कसा 

ठरतो? कधी कधी मिा वाटतं, मी देिीि कचरा गोळा करणारी आहे का? अधिकोरे कागद, 

लटशू्य पेपर, पॅ्लखस्टकच्या लपशव्या, न िागणारी भांडी, काही फोटो, बेगमीचे पदाथि, कडधान्य, 

कधीतरी िागतीि म्हणून साठविेिे असते. माझा पसारा मिाच कधी कधी आवरेनासा होतो. 

 िूप साड्या असतात, कपडे असतात, लपशव्या असतात, मेकअप असतो, पण लनयोजन 

जमत नाही. हवी ती वसू्त हवी तेव्हा लमळत नाही आलण नक्की कुठे ठेविी हे आठवतही नाही, 

मग नवीन िरेदी केिी जाते. आिेिी बक्षीसे, सोलवनूर, पुस्तके, भेटवसू्त यांचं काय करावं हे 

कळेनासं झािं आहे. िोक म्हणतात माणूस पैशाने कमी असिेिा चाितो पण समजुतीने 

कमी असू नये. पण ह्ा पसाऱ्याचे काय करावे मिा समजत नाही. मानवाचा पसारा तर 

परदेशी, परग्रहांवर देिीि पोहोचिा आहे. माझ्या मनातिा पसारा पण िूप झािा आहे. 

 पसारा आवरायिा अवघड जाते, पण आता िेि मात्र आवरते. 

नवं घर घेण्ापूवी, जुन्या घरािा एकदा रंग लदिा पालहजे. 

आहे हा पसारा नीट आवरून ठेविा पालहजे. 

जुने झािे आहे, नाती आलण देह सारे 

आता पसरणे थांबवायिा पालहजे  
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१०३ एक र्ब् बोलू नकोस 

 एक शब् बोिू नकोस, ब्र काढू नकोस, असा दम भरिेिा आपण ऐकतो. 

 ब्र, या शब्ाचा उगम ब्र बु्रवलत, या संसृ्कत शब्ापासून झािा आहे. लवद्वानांच्या चचेत 

मतप्रदशिन करण्ाची इछा करणार ़याने हात वर करून परवानगी मागावी, “मी बोिू का?” 

असे लवचारायचे. जर गुरूने, “हो, तू बोि” अशी संमती लदिी, सभेची परवानगी लमळािी, तरच 

परवानगी मागणाऱ्याने बोिायचे असते. जर परवानगी लमळािी नाही तर सभेतीि प्रमुि, 

“अलप मा बू्रही” म्हणजे बोिू नको असे सांगतो. त्ावरून ब्रसुिा उच्चारू नका- बोिू नको 

म्हणजे बोिण्ाची परवानगी घेण्ाचाही हक्क तुिा नाही, असा ब्र शब्ाचा अथि 

मराठीकरणाने प्रचलित झािा. कै कलवता महाजन या िेखिकेची ‘ब्र’ ही कादंबरी आहे. लवलवध 

वाईट गोष्टी, समाजातीि िीचे थथान या लवषयावर या कादंबरीत वणिन आहे. 

 “बोिायचे नाही, साहेबांसमोर, सासऱ्यांसमोर, वलडिांसमोर, घरातल्या मोठ्या 

माणसांसमोर तोडंातून ब्र काढायची आमची लहम्मत नव्हती” असे आई सांगे. 

 “बाब पसरू नये, बभ्रा होऊ नये म्हणून फसवणूक झाल्यावर देिीि तोडंातून ब्र न 

काढता गप्प बसावे िागे” असे मैलत्रणी सांगत. 

 “नवऱ्याने मारिे पावसाने झोडपिे तर सांगायचे कुणािा? ब्र काढायचा नाही” अशी 

वाकं्य आमची अधिलशलक्षत, हुषार मोिकरीण नेहमी बोिताना वापरत असे. घाबरल्यावर 

देिीि माणूस ततपप करतो पण ब्र उच्चारत नाही. सत् गोष्ट देिीि िपवावीच िागते. बु्र 

बु्रवलत बोिणे, या संसृ्कत शब्ावरून ब्र शब् आिा आहे. 

 परवा लवमानात एक िहान मुिगा, वय वषे पाच, िूप रडत होता. ती आई मुिािा जोर 

जोरात मारत होती. “आई मिा का पाठवते? आई मिा का पाठवतेस?” असा प्रश्न तो मुिगा 

वारंवार लवचारत होता. तीन चार तास रडून तो नंतर गपगार पडिा. 
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 आपण मधे्य पडावे आलण ती मारहाण बंद करावी असे मिा वाटिे, पण मी तोडंातून 

ब्र देिीि काढू शकिे नाही. 

 “आपण लवचार करायचा नाही” शेजारीण मिा म्हणािी. “या देशात काहीही घडते” 

दुसरी मैत्रीण म्हणािी. 

 “त्ा बाईची वाट वेगळी, आपिी वेगळी, आपल्या सामन्यांनाही कळत नाही, त्ा मुिांचे 

प्रश्न वेगळे असतात” अन्य मैत्रीण म्हणािी. 

 मिा आजही वाटते कुठे पाठवत होते त्ा मुिािा? कुणीही त्ांच्यात का पडिे नाही? 

तो मुिगा मार िात होता पण लवरोध करत होता. 

 जगात, मुिीिा मात्र घर सोडून सासरी जाताना, नात्ातून बेदिि होतांना, काही 

कारणांनी घर सोडून जाताना, अत्ाचार होताना देिीि ब्र उच्चारायची सुिा मुभा नसते. 

 आजही समाजात होणारे अत्ाचार बघता असे वाटते की, तोडंातून ब्र काढण्ाचा हक्क 

फारसा कुणी कुणािा सहज देत नाही. 

  ब्र शब्ाबद्दि मी इतकच लिहू शकते. 

****-- 
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१०४ रंगसंगती 

 माणसाच्या जीवनात रंग हे त्ाच्या सोबत संगतीने येतात. सोबत असतात. कधी एिादा 

रंग गडद होतो तर कधी एिादा रंग लफका पडतो. नादोपचार, जिोपचार असं आपण िूपदा 

ऐकतो. पण रंगोपचार मात्र मी पलहल्यांदा ऐकिा तेव्हा मिा तो जाणविा. माणसाभोवती 

तेजोविय नेहमी रंगाने रंगविेिे असते. या वियािा रंगविय सुिा म्हणता येते. जन्माच्या 

वेळेच्या रचनेनुसार माणसाभोवतीच्या तेजोवियात एिादा रंग कमी पडतो, मग िडे घािून 

रत्न वापरिं जाते. कपड्यांचा रंग तो ठेवणं, घरातल्या लभंती अभावाच्या रंगाने रंगवून, अन्य 

अशा प्रकारे तेजोवियातीि अभाव भरून काढिा जातो. घट्ट मैत्री, समीपता जर टाळावी असं 

वाटत असेि तर माणूस पांढरा रंग वापरून तटथथ राहतो. इतरही अभाव भरून काढतो. 

एिादा रंग कमी पडत असेि तर त्ा रंगाचे रत्न वापरिे जाते. आक्रमकता हवी असेि तर 

िाि रंग वापरिा जातो. काळा रंग हा उद्याची उदासीनता दािवतो. घट्ट मैत्री अथवा समीपतेचे 

आघात टाळायचे असल्यास पांढरा रंग वापरिा जातो, कारण की तो उद्याबद्दि उदासीन 

असतो. हव्या त्ा रंगाची लकरणे टाकून रंगांचा अभाव भरता येतो. देहावर रंगाची लकरणे टाकून 

अथवा स्पशि करणारी रत्न वापरून रंग अभाव भरून काढिा जातो. तर बाहेरीि अभाव 

भरून काढण्ासाठी रांगोळी, लभंतीचा रंग, दरवाजाचे पडदे, सोफ्याचे कापड या बाबतीत तो 

रंग वापरिा जातो. फुिाच्या पाकळ्या रांगोळीत वापरून अथवा रंगांनी सुिा हे रंग पसरवता 

येतात. स्वच्छता, पसारा आवरणे हे तेजोविय सुधारण्ासाठी असते. एिाद्या सफेद कपड्यात 

बांधून जर हा रंगपसारा अथवा न िागणाऱ्या वसू्त माळ्यावर लदसणार नाही अशा लठकाणी 

ठेवल्यास रंगविय सुधारण्ास तो उपयोगी पडतो. छुपी तडजोड म्हणून हे नकोसे रंग अथवा 

हा रंगांचा पसारा िपवता येतो. कपाटात अथवा माळ्यावर ठेवता येतो. रंगांवाचून जग सुने 

असते. खियांचे कपडे, लनसगाितीि पाने फुिे आलण लवलवध रंगांनी रंग िावून अथवा चेहऱ्यावर 

सुिा ओठावर सुिा रंग िावून रंगोपचाराकररता वापरता येतो. हा रंगोपचार मानसोपचार 

देिीि असतो. जग एकाकी नसतं, एकसूत्री नसते आलण एकरंगी सुिा नसते. तसे रंगांचे जग 
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सुिा एकसुरी नसते. एका रंगातच वेगवेगळ्या छटा असतात. पूणि पांढरे नसते आलण काळे 

सुिा नसते. पांढऱ्या रंगात सवि रंग सामाविेिे असतात. 

 रंग फक् नजरेिा आनंद देतात असे नाही तर ते मनावर आलण आपल्या जेवणावर 

आहारावरही पररणाम करतात. लनळ्या आलण लहरव्या रंगाकडे बघून मन उभारी घेते. लनळे 

आकाश, लनळा समुद्र, लहरवी झाडी शांतता प्रदान करतात. प्रते्क गोष्ट बनवण्ात देवाचा 

िास हेतू असतो. जर रंगांचा उपयोग नसता तर देवाने हे जग कृष्णधवि बनविं नसतं का? 

बॅ्लक/व्हाईट टी.व्ही.च्या काळातून आपण रंगीत लचत्रपटाकडे वळिो ते रंगाच्या आवडीमुळे 

ना! प्रते्क देशाचा, पक्षाचा वेगवेगळ्या रंगसंगतीचा झेंडा असतो. धे्यय धोरणे देिीि त्ा 

झेंड्यांच्या रंगात लदसतात. लवलवध देशातीि िोकांच्या त्वचेचा रंग देिीि वेगळा असतो. 

कृष्णवणीय व्यक्ीवंर साधारण दहा टके्क दुििक्ष करून आपण अन्यायच करत असतो. रंग 

हा देवाने लदिेिा असतो पण बाहेरून म्हणजे वि, िडे, फुिे, वसू्त इत्ादीमधे्य हवा तो रंग 

वापरून आपण रंगांचा अभाव पूणि करू शकतो. मन आनंदी करू शकतो. रंगसंगती ही 

जीवनात जीवनाचे संगतीने जाते. 

**** 
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१०५ चला पसारा आिरू या 

 कोन मारी, पसारा आवरी, जपानमधीि कोन मारी ही पददती हल्ली गाजते आहे. 

स्वतीःच्या वसू्त आवरणं, कपाटातीि कपडे, भांडी, घर आवरणं हे फार कंटाळवाणं काम 

असतं. जपानमधीि कोन मारी पिती पसारा आवरण्ासाठी जगप्रलसि आहे. 

 टीव्ही मधिी टापटीप आलण चकचकीत घरं पाहून कुणािाही हेवाच वाटतो. टीव्हीवर 

नायकांना अलतशय चांगिे नोकर लमळतात, जे त्ांची घरातिी सवि कामं करतात. आपल्यािा 

मात्र स्वतीःची कामं स्वतीःिा करावी िागतात. स्वतीःचे कपडे आवरणं हे सुिा कंटाळवाणंच 

असतं. मारी कोडंो नावाच्या िेखिकेची जवळजवळ िािो करोडो पुस्तकं Art of tiding  या 

लवषयावरच लवकिी गेिी आहेत. घर व्यवखथथत करणं, टायडीगं अप करणं हे नोकरी 

करणाऱ्या खियांना जगभरच अवघड जाणारं काम असतं. लडके्लटररंग म्हणजे पसारा 

आवरण्ासाठी कोन मारी ही पिती जपानमधे्य लनघािी आहे. ही पित तीन पायऱ्यांमधे्य 

काम करते. त्ा मधिी पलहिी पायरी अशी असते की पसारा आवरण्ाचा लनश्चय करणे. 

कारण लनश्चय केल्यावर आपण काम करायिा सुरूवात करतो. दुसऱ्या पायरीत हे मेसी घर 

व्यवखथथत लदसिं पालहजे, असा लनश्चय करून आपण कामािा सुरूवात करतो. घरात फक् 

तीस पुस्तकं, तीस कपडे, तीस चादरी टॉवेि आलण अन्य सवि सामान लमळून तीस एवढ्याच 

वसू्त ठेवाव्या. बाकी सवि सामान बंद लठकाणी अथवा गाठोडी करून, बांधून ठेवावे लकंवा 

कोणा गरजू व्यक्ीिा दान करावे. 

 कपड्यांच्या नीट घड्या घािणं ही घर आवरण्ाची पलहिी पायरी असते. वतिमानपतं्र, 

न िागणारी रद्दी, पुस्तके हे सवि ताबडतोब बाहेर कुणािा तरी रद्दीवाल्यािा देऊन टाकावे. 

लप्रन्स्टन लवद्यापीठाने केिेल्या अभ्यासानुसार घरात असिेिा सवि पसारा म्हणजे प्रत्क्ष रूपात 

असिेिा पसारा, वसंू्तचा जागा अडवणारा पसारा हा मानवाच्या मनावर सुिा पररणाम करत 

असतो. घरातीि अडचण, अडगळ, धूळ आलण अस्वच्छता माणसाच्या मानलसक खथथतीवर 
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पररणाम करते आलण त्ा घरात राहाणार ़ या मानवाचा मानलसक ताण वाढवते. तुम्हािा कसं 

राहायिा आवडेि? स्वच्छ आलण टापटीप, की कापडी गाठोड्यात की अडगळीत आलण 

पसाऱ्यात? सविप्रथम हा प्रश्न तुम्ही मनािा लवचारा. त्ानंतर स्वच्छतेच्या कामािा सुरूवात 

करा. तुटकी पेनं, न िागणाऱ्या चपिा, जुने वि आलण वतिमानपत्रांची रद्दी ताबडतोब फेकून 

द्या कारण ते फार आवश्यक असते. जर जागेमधे्य अडचण आलण पसारा नसेि तर तुमच्या 

मनावर ताण येत नाही. स्वच्छता करा, पसारा आवरा. लडके्लटर द होम, मॅलजकि आटि ऑफ 

टायडीगं अप या पुस्तकानुसार स्वच्छतेिा सुरूवात या क्षणापासूनच करावी.एकेक िोिी 

स्वच्छ करू, असं न म्हणता एक भाग स्वच्छ करू, उदाहरणाथि पुस्तकं, मग कपडे, मग न 

िागणारी भांडी, प्लाखस्टकच्या लपशव्या आलण अन्य घरात असिेिी अडगळ, अशा एक एक 

लवषयावरून सुरूवात करा आलण बघा घर आवरणे जमेि. ते सोपे नसतेच, पण सुसह् होते. 

 आवश्यक पसारा जीवनाचा एक भाग असतो, पण तो नीट रचून ठेवा. हे आवरण्ाचे 

काम दर मलहन्यािा करा. 

*** 
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१०६ नर्ा 

 उडता पंजाबमुळे, भारतातीि डरग्जचा प्रश्न बाहेर चचेिा उपिब्ध झािा. सुिदेव 

असाच एक भारतातून परदेशी गेिेिा तरुण आहे. एका चचिमधे्य सफाईचे काम करतो. 

चचिमधे्य येणाऱ्या मुिीच्या पे्रमात तो पडिा, पण यश येईना. सुिदेव दारुच्या आहारी गेिा. 

बरेच लशकूनही नीट नोकरी नाही. 

 ती बारडािर, तो वेटर झािा. दोघे एकत्र राहु िागिे. एकाच त्ा हॉटेिच्या 

दरवाज्यातून, आत घडणाऱ्या गोष्टीनंी तो हादरिा. लनराशाही आिी. पे्रमाची आस वाढिी दारू 

लपणे वाढिे. मैलत्रणीशंी भांडणं वाढिी. एके लदवशी बारमािकाने सुिदेविा दरवाजातून बाहेर 

फेकून लदिे. सुिदेवची पे्रयसी दगडी नजरेने त्ाच्याकडे बघत होती. 

 आता पे्रयसीिा, लतिा सुिदेव बद्दि पे्रम उरिे नव्हते. झटपट श्ीमंतीचे स्वप्न सुिदेव 

बघत होता. पण ते कुठेही शक्य नव्हते. नशेची ित त्ािा िागिी होती. पे्रयसीचा सूड घ्यावासा 

वाटत होता. पण ते सुिा सोपे नसते. त्ािा नशेची सवय अलधकालधक उडवू िागिी. काही 

लदवस सुधारगृहात राहून तो काही कायि, काही काळ सुधारिा, मात्र काही लदवसांनी परत 

ररिॅप्स  होई, व्यसन परत येई. जुनी गाणी आठवून, जुना  काळ, जुना वाद काढून त्ािा पुन्हा 

लनराशा येई. पे्रयसी येते आलण परत जाते. परत परत तो नशेच्या आहारी जात राहतो. परत 

जावे का भारतात? काय करावे? मात्र चचिच्या दारातच तो पडून राहतो. भारतात काही 

परतावेसे त्ािा वाटत नाही. तो अडगळ बनिा आहे का? 

 काय करावे लकतीतरी तरुण असे कुठिेही भलवष्य नसिेिे, या देशात जगत आहेत. 

नशेच्या आहारी जात आहेत. 

**** 
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१०७ देि माझा 

देव माझा आहे, देव माझा माझा माझा आहे, मी देवाचा 

 देव सवित्र असतो, अतीलंद्रय शक्ीवर लकंवा देवाच्या भरवशावर कायम अविंबून राहणे 

घातक असते असे िोक सांगतात. परमेश्वराच्या त्ा अखस्तत्वाचे, ऐश्वयािचे मृगजळ हे मानवी 

प्रगतीिा घातक सुिा ठरू शकते. जीवनातीि प्रश्न मानवाने स्वतीः सोडवायचे असतात. ते 

कधी सुटतीि? सुटतीि तेव्हा सुटो असे म्हणून देवावर सोडायचे नसतात. प्रयत्न करायचे 

असतात. देव कल्पनेत असतो. श्िा व अंधश्िा मधीि फरक माणसाने जाणून घ्यायचा 

असतो. आलदकाळात देव म्हणजे कसे वागावे अथवा अशा प्रकारचा उपदेश देणारे वेद होते. 

नंतर देवळे, देव यांचे अखस्तत्व सुरू झािे. नंतर प्रते्काचे आदशि बदित गेिे. माप आलण 

प्रमाणे बदििी. देवाधीनता वाढिी. 

 ‘परमेश्वरािा ररटायडि करा’ अशी एक नाखस्तक चळवळ सुिा मधं्यतरी सुरू झािी 

होती. त्ामागे मानवाने प्रयत्न वाढवावे, ही इच्छा असावी. लकते्क वेळा आपल्यािा सुिा वाटते 

की ‘सके्सस इज चाि’ भारतीय संसृ्कतीमधीि अनेक कल्पनांमधे्य देवाची तोडंओळि येते 

व या ओळिीतूनच पुढे सवि त्ा देवावर सोपवायचे ही संकल्पना जन्म घेते. परमेश्वर या 

कल्पनेच्या चौरंगावर, मग श्िेचे लनरांजन आलण फुिवात पेटते. देव देवळांमधे्य, मूतीमधे्य 

असतो का? माणसांच्या मनामधीि देवाचे काय? व्रतवैकल्यांना जरूर फळ येते हे संशोधनाने 

लसि झािे आहे. मात्र यामागीि कारण हे तीव्र इच्छाशक्ी, आकषिण वाढवणे हे असू शकते. 

आत्मके्लशातून परमेश्वराच्या अलधक जवळ जाता येते. 

 मी, ‘देवालचये द्वारी उभा क्षणभरी’ असं धमाििा मानून, गणा धाव रे, गणा पाव रे असं 

म्हटिं तरीही मनािा िूप बरं वाटतं. देव अजून कुणी पालहिा नाही. हे िरे असिे तरी देव 

अनुभविा तरी आहे. ‘देव देवळात नाही’ असे लवचारवंत म्हणतो. मात्र देव कुठे तरी आहे हे 
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नक्की असतं. कष्ट करणाऱ्या व्यक्ीमंधे्य देव असतो. मानवता व सद्भावनेमधे्यही देव वाढतो. 

देवाचे अखस्तत्व हे सत् हे की कल्पना हे सांगता येत नाही. पण तो आहे. देव आहे. 

से्वदगंगेच्या तीरी  

लजथे नांदती हात तेथे हरी 

परमेश्वर आहे, देव आहे हे नक्की, अनुभव घेवून बघा. 

**** 
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१०८ एका वटि पची गोष्ट, कौवपनेश्वर मंवदर ठाणे 

 ठाणे से्टशनच्या पलश्चमेिा, चेंदणीच्या रस्त्याने जांभळी नाक्याच्या लदशेने गेिो की 

प्राचीन असे कौलपनेश्वर मंलदर िागते. ठाण्ातीि हे पुरातन मंलदर आहे. पूवी मासंुदा तिाव 

अथवा तिावपाळी हा जिाशय, या मंलदराच्या पाठीमागच्या लशवारापयंत पसरिेिा होता. 

कौलपनेश्वर मंलदरातीि शंकराच्या लपंडीवर तिावातीि पाण्ाने अलभषेक होत असे. आता 

तिावात भर घातल्यामुळे आलण तिाव िहान करून चोहो बाजंूनी रस्ता काढल्यामुळे 

कौलपनेश्वराचे मंलदर तिावापासून थोडे दूर वाटते. 

 ऑगस्ट मलहन्यात गणपतीची तयारी सुरू झािेिी असते, मात्र मागच्या ऑगस्टमधे्य मी 

एका घरगुती अपघातात पडल्यामुळे घराबाहेर पडत नव्हते. त्ामुळे आजारपणानंतर माझी 

पलहिी टर ीप या कौलपनेश्वर मंलदरािाच केिी गेिी. घरापासून मी ररक्शाने गेिे. ठाणे शहरात 

मध्यवस्तीत हे मंलदर आहे. से्टशनपासून अगदी चाित जावे एवढे जवळ आहे. एवढी मोठी 

मंलदराची जागा, भरवस्तीत आहे, हे त्ाचे अलधक गुणदायी वैलशष्ट् आहे. पुण्ातल्या 

पेन्शनरांना पुण्ाच्या पवितीचं जे कौतुक आहे, तेच कौतुक ठाण्ातल्या आबाि वृिांना 

कौलपनेश्वर मंलदराचं आहे. 

 या मंलदरात संुदर साडेसात फूट उंचीचे लशवलिंग आहे. दूधपाणी न घातल्याने स्वच्छता 

आहे. या मंलदराच्या प्रकाशात आक्रमकता नाही. अलत चकचकाट नाही. मंलदराच्या बाहेर, 

प्रमुि दरवाजाच्या बाहेर फुिं, बेि, बेिफळ आलण अन्य सामान लवकणारे लवके्रते आहेत. मात्र 

प्रवेशद्वारातून आत लशरल्यावर आत अलजबात गोगंाट नाही. शांततेची एक वेगळीच लनवांत 

भाषा सुरू होते. अलधक सुिाचे रंजक भडक कवच काढून टाकून, मनातीि गाभाऱ्यात 

गेल्यासारिे वाटते. गाभाऱ्यात शून्याचा भेद करावा असे ही शांतता सांगते. येथे ईश्वर सापडेि, 

लनीःशब् शांतता सापडेि. संकट काळातून बाहेर येण्ाचा, शांतीने जगण्ाचा मागि सापडेि. 
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गोधंळातून, चमकणारा लवचार सापडेि. अंधारात चाचपडायिा वेगळी वाट सापडेि, इतके 

हे मंलदर भक्ांना पावते. मोठा नंदी, दीपमाळ, लपंडी, सवि रचना प्राचीन आहे. 

 मंलदरातीि प्रवेशव्दारातून आत गेल्यावर आतीि आवारात जवळजवळ आठ मंलदरं 

आहेत. मुख्य मंलदर कौलपनेश्वर शंकराचे, चौथर ़याच्या शेजारी, लवठ्ठि रिुमा बाई, पुढे राम 

मंलदर, जरी मरी लशतिा माता देवी मंलदर, कािभैरव मंलदर, शनी मारुती मंलदर, श्ी दत्त मंलदर, 

कामधेनू मंलदर आलण अन्य नाग शीळा आहेत. सवि मंलदरं जुनी असिी तरी सुखथथतीत आलण 

दगडी आहेत. या मंलदरात प्रवचन, भजन इत्ादी कायिक्रम नेहमी चािू असतात. फुिापानांचा, 

नैवेद्याचा एक संुदर सुगंध येथे दरवळत असतो. केवळ एका तासाची ही कौलपनेश्वर मंलदराची 

टर ीप मिा िूपच आनंद देऊन गेिी. गणेश पुराणात तसे सांलगतिे आहे की जुन्या मंलदरांचा 

जीणोिार करणे आलण प्राचीन मंलदरात पूजा करणे अलधक पुण्कारक असते. सोमवारच्या 

लदवशी कातर संध्याकाळी या मंलदरात पूजा करावी असे मिा वाटिे. मी ती पूजा मनोभावे 

केिी. मिा शक्ी लदल्याबद्दि त्ा कौलपनेश्वराचे आभार मानिे आलण हात जोडून  म्हणािे, 

“तुजलवण शंभो मज कोण तारी” 

 तुम्ही कौलपनेश्वर मंलदराच्या लटर पिा कधी जाता? जरूर जा. 

****** 
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१०९ महात्मा गांधी 

 मानवािा पे्ररणा देणारी आलण अलतशय आदरणीय अशी एकमेव व्यक्ी म्हणजे 

महात्मा गांधी होय. राष्टर लपता महात्मा गांधीचंा सवांना तोडंपाठ असावा असा जीवनचररत्राचा 

आढावा थोडक्यात िािीिप्रमाणे सांगता येतो. 

१ सन १९२२: लब्रलटश सरकारलवरोधात Protest केल्याबद्दि लब्रलटश सरकारतफे मंुबईमधे्य 

अटक करण्ात आिी. सहा मलहने तुरंुगवासाची लशक्षा झािी. मात्र दोन वषांनंतर त्ांना 

सोडून देण्ात आिे. त्ाच वषी महात्मा गांधीनंी िादी विाचा 

पुरस्कार सुरू केिा, म्हणजे िादी वापरा ही मोहीम सुरू केिी. 

२ सन १९३०: दांडी माचि, लमठाचा सत्ाग्रह, १९३० सािी गांधीजीनंी सुरू केिा. साबरमती 

आश्मातून अहमदाबादजवळीि समुद्रलकनाऱ्यावरीि, जवळच्या दांडी या गावी हा लमठाचा 

सत्ाग्रह करण्ात आिा. हा सत्ाग्रह एक अलहंसक असा लनषेध होता. लमठावर कर 

िादण्ाच्या लनषेधाथि हा लमठाचा सत्ाग्रह सुरू केिा गेिा.  

३ सन १९३२: असृ्पश्यांसाठी वेगळा मतदारसंघ सुरू करण्ाच्या लब्रलटश िोकांच्या 

लनणियालवरुि महात्मा गांधीनंी उपवास सुरू केिा. त्ांची मागणी लब्रलटश सरकारिा मान्य 

करावीच िागिी. 

४ सन १९३३: हररजन हे साप्तालहक महात्मा गांधीनंी इंग्रजीत सुरू केिे. 

५ सन १९४२: ‘भारत छोडो’ ही चळवळ देशभर सुरू केिी. महात्मा गांधीनंा यावेळी मंुबई 

येथून अटक करण्ात आिी आलण दोन वषे आगा िान पॅिेस येथीि तुरंुगात पुणे येथे 

ठेवण्ात आिे. 

६ सन १९४४: महात्मा गांधीचं्या पत्नी, आदरणीय कसु्तरबा यांचा मृतू् 
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७ सन १९४७: भारत देश स्वतंत्र झािा. 

८ सन १९४८: लनत् प्राथिनेसाठी असिेल्या कायिक्रमािा जात असताना, आश्मामधे्य 

गांधीजीवंर गोळ्या झाडून त्ांची हत्ा करण्ात आिी. एका महान व्यक्ीचा मृतू् झािा. मात्र 

महात्मा गांधीचें लवचार अमर आहेत. 

*** 
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११० कपडे वफिर 

 या जगात काही देशांत सध्या कपडे लफव्हरची साथ आिी आहे. पूवी, “एक नूर आदमी 

दस नूर कपडा” म्हणत. पण हल्ली मात्र एक नूर आदमी सौ नूर कापडा असे झािेय. मुळात 

बायका िूप कपडे िरेदी करत असतात आलण तरीही त्ा भरिेल्या कपाटातून बाहेर जाताना 

काय घािावे हा मोठा प्रश्न आहे अस म्हणतात. कॅनडा एक मोठा देश आहे, मात्र त्ातीि 

िोकसंख्या िूप कमी आहे. त्ांच्याकडे कुटंुबे िहान झािी आहेत. मात्र तरीही त्ांना एक 

वेगळीच समस्या भेडसावत आहे. त्ांच्याकडे इतके अलत सामान, कपडेपट आहेत की त्ा 

सामानासाठी बाहेर जागा भाड्याने घेण्ाची वेळ यावी. गोडाऊनमधे्य हे सामान ठेवावे अशी 

पररखथथती आहे. 

 मिा तुमच्या घरी काय पररखथथती आहे ते मालहती नाही. मी ही गोष्ट कॅनडातिी सांगते 

आहे. मात्र थोड्या फार फरकाने भारतात सुिा घरोघरी हीच खथथती आहे. दर रलववारी सुट्टी 

लमळािी, की िोक मॉिमधे्य जातात. िातात आलण िरेदी िूप करत सुटतात. ते कमी म्हणून 

ऑनिाइन िरेदीचे भूत त्ांच्यात लशरते. अशा ररतीने कपडेच कपडे घरात साठतात. सोने 

िरेदी महाग असते, घर घेणं परवडतच नाही, सहिीिा सुिा बऱ्यापैकी पैसा िागतो. त्ामुळे 

थोडा िाना, थोडा ओढना म्हणजे िाणे आलण कपडे घािणे, या दोन सुिांमधे्य बरेच सुि 

लमळते. काही अलतश्ीमंत घरी एकदा घातिेिा डर ेस परत घाित नाहीत. मात्र सामान्यपणे 

श्ीमंत िोक, एक डर ेस फक् नऊ वेळा घाितात.मग तो पडून राहतो. पडदा आवरिा नाही, 

तो एक्स्चेंजमधे्य द्या. काढून फेकून द्या. कपडे आवडत नाहीत, बदिून टाका. त्ाने काय 

होईि? घरातिा पसारा कमी होईि. मात्र त्ा कारणाने तुमचे आतिी जी िरेदी करायची 

हौस आहे, ती थांबणार नाही. कपाटात ररकामी जागा झािी, की ती जागा भरण्ासाठी तुम्ही 

परत िरेदी कराि. ही वसू्त उपयोगी आहे का? नसल्यास ती धमािदाय संथथेिा दान द्यावी. 

बाटिर लसस्टीम मधे्य एिाद्या मैलत्रणीकडून अथवा नातेवाईकाकडून बदिून अथवा 
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एक्स्चेंजमधे्य द्यावी. उपयोगी होण्ाची संधी त्ा वसू्तिा द्यावी. ‘चाितं की’ असं म्हणून काम 

भागवावं. 

 याचे कारण फेकिेल्या सामानाचा पसारा पृथ्वीिा सोसेना झािा आहे. काबिन फूट लपं्रट 

मधे्य हा पसारा जागा अडवून बसतो आहे. अनावश्यक कपडे, वसू्त, ई वेस्ट सगळ्या गोष्टीनंी 

जागा अडते आहे. बऱ्याच वसू्त आपण फक् िोकांना दािवण्ासाठी िरेदी करतो. हॉि 

मधे्य झोपायिा लदवाण उपयोगी पडतो, पण आपणास, पॅाश आहोत असं जगािा दािवायिा 

सोफा सेट हवा असतो. शो पीसेस िरेदी करून जागा अडविी जाते. िुच्याि, टेबि जागा 

अडवते. िुच्याि जर एकावर एक ठेवून रचल्या तर जागा कमी िागते, मात्र आपण िूप मोठ्या 

सोफ्याच्या िुच्याि बनवतो. इतरांची कॉपी करून िरेदी करणे, साठवणे, अशी सवय असणं 

या Go green च्या काळात कौतुकास्पद नाही. ते तुमची मंदबुिी दािवते. यापुढे अलधक 

दुरूस्ती करणं शक्य नाही असं होईपयंत वसू्त आपल्या पूविजांनी वापरल्या. आपल्या लपढीने 

थोडी उधळमाधळ सुरू केिी. यापुढची लपढी तर सगळाच माि फेकावा ओएिएक्स मधे्य 

लवकावा अशी मनोवृत्ती ठेवते. आपल्याकडे आता भरपूर पैसे असताना असं जुनं पानं लशवून, 

वसू्त दुरूस्त करून वापरणं, हे या लपढीिा आवडत नाही. तेचतेच कपडे पुन्हा पुन्हा घािणे 

देिीि त्ांच्या फॅशनमधे्य बसत नाही. नवीन वसंू्तची आवड कुणािा नसते? सगळ्यांना असते. 

नवीन कपडे, नवीन वसू्त घेतिी की काही काळ तरी माणसािा आनंदी वाटत असते. मात्र 

पृथ्वी आलण पयािवरणाचा लवचार करून अलत िरेदी, अलत सामान गोळा करणं टाळावं. 

उपभोक्त्ांनी त्ांचा उपभोग आलण िरेदी वाढवल्यामुळे लनलमिती पण वाढिी आहे आलण 

त्ाच बरोबर कचरा वेस्ट सुिा वाढिेिा आहे. 

 ते टाळण्ासाठी पुन्हा आपल्या जुन्या भारतीय संस्काराकडे वळावे. “जुने, चाितेय की” 

त्ातून आपिी गरज भागतेय की मग अती हाव नको. ही गोष्ट स्वतीःच्या मनािा समजवावी. 
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हा कपडे लफवर असा वाढत रालहिा, तर ह्ा न िागणाऱ्या वसंू्तनी अलधकालधक त्रास होईि. 

कपडे लफव्हर वर लनयंत्रण आणणं स्वतीःपासून, आजच सुरू करा. 

*** 
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१११ मी वलखाण करते 

 शाळा हा माणसाच्या मनाचा हळवा कोपरा असतो. लििाण करायिा मी लतथे शाळेत 

लशकिे. हो मी लििाण करते, पोटापुरते कमवू शकते. जेव्हा आंब्याच्या झाडािा आिेिा तो 

मोहोर वातावरण धंुद करून टाकतो, तेव्हा मन िूश होते. आंब्याच्या मोहोरािा आम्रकुसुम 

म्हणजे रोमांचक व काव्यात्मक वाटते. अशा आंब्याच्या सुगंधी सृजनशीि मोहोराच्या अंजिी, 

ओजंळी, जशा महालशवरात्रीिा शंकरािा वाहतात, तशी मी माझे लििाण पे्रक्षकांच्या, मायबाप 

पे्रक्षकांच्या चरणी वाहते. लशवाय प्रते्क आंब्याच्या त्ा मोहोराच्या छो्ा फुिांमधे्य लकती 

मोठी शक्ी असते. त्ा छो्ा दाण्ातून कुईरीच्या आकाराचा गोड रसाळ आंबा बनू शकतो. 

माझ्या छो्ा छो्ा सं्तभातीि लवचारांनी तुमच्या मनात रुजून एिाद्या संुदर रसाळ 

लवचाराचे, प्रकल्पाचे रूप धारण करावे ही इच्छा धरून मी ते लिलहते. 

 आपिी शाळा मिा म्हणते, मी काही लवक्रीची सािळी चािवत नाही. वसू्त लवकत 

नाही. मी लवचार देऊ इखच्छते. ते अनमोि असू शकतात लकंवा मातीमोि सुिा होऊ शकतात. 

माझे लशक्षणाचे तसेच झािे. शाळेत हुशारीिा आिेिा मोहोर,  वादळ वाऱ्याने, अवकाळी 

पावसाने जर झोडपिे तर तो मोहोर गळून जातो व त्ा रसाळ फळांची स्वपे्न पूणि होत नाहीत. 

माझ्यासारख्या लवद्यार्थ्ांचे तसेच होऊ शकते. पण तसे होऊ नये ही माझी इच्छा असते. 

लवद्याथी चमकिा नाही, पण त्ािा शाळा जबाबदार नसते. दरवषी नवा मोहोर येतो, नवी 

पािवी बहरते व आम्रकुसुमांचा बहार येतो. 

 जूनमधे्य शाळेत प्रवेश घेणारी मुिे पाहून वाटते, यांचे पुढे काय होईि? शाळेच्या 

प्रवेशाचा आंब्याच्या मोहराशी संबंध असतो? का परीक्षा संपताच जेिमधून सुटावं तशी 

सुटिेिी मुिं बघून धावतात? मुिांना बघून वाटतं यांना शाळा आवडत नसेि का? आईिा 

सांगू नको, लमत्र, गेम्स, मैलत्रणी, व्हॉट़सअॅपच्या लनळ्या लटका बघून तरूण जगतात. कदालचत 

जुन्या लपढीचे शाळापे्रम, शाळेबद्दिचे आकषिण वेगळेच असावे. मधिी सुट्टी नावाचा एक 
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प्रलसि कायिक्रम होता. त्ावरून अजून तरी िोक शाळेच्या स्मरणरंजनात रमत असावेत. 

आधुलनक काळात शाळा सुटिी पाटी फुटिी, ही वाक्यरचना काहीच लवद्यार्थ्ांच्या बाबतीत 

िरी आहे. बाकीबंद्दि आता फार तर म्हणता येईि, ‘शाळा सुटिी पाटी सुटिी, पोरं 

मोबाइिवर बोिू िागिी’ पाटीऐवजी वेगळ्या जागी लििाण करू िागिी. 

 माझे लििाण तसे आहे का? हो मी मनापासून लििाण करते. 

**** 
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११२ छत्रछाया 

 छत्री म्हणजे साविी देणारी, असाच अथि. छत्र म्हणजे पसरणे, म्हणजे लजच्या आकारात 

पसरटपणा असतो. छत अथवा छप्पर जे उन्हापासून अथवा पावसापासून रक्षण करते, अशी 

संकल्पना छत्रीमधे्य आहे. फार वषांपूवी, छत्री हा अठराव्या शतकापयंत बायकांचा, अनेक 

लवलचत्र फॅशनचा प्रकार आहे, असा समज होता. जॉन हानवे या माणसाने पलहिी छत्री बनवून, 

ती छत्री घेऊन त्ाने प्रवास केिा अशी नोदं आहे. त्ावेळी त्ािा लवलचत्र असेच म्हटिे गेिे. 

या जॉन हानवेच्या जाण्ास लनषेध म्हणून अंडी आलण िराब भाज्या फेकण्ात आल्या. 

स्वतीःिा जास्ती शहाणा समजतो. अशी टीका करण्ात आिी. लनसगािच्या लनयमांच्या लवरूि 

हा माणूस छत्री वापरतो आलण देवाचा अपमान करतो अशीही टीका जॉनस यांच्यावर 

होई.एका ररक्षाचािकाने जॉनसच्या हातावर हल्ला देिीि केिा, मात्र हाताने त्ातीि छत्रीचा 

वापर करून हल्ला परतवून िाविा. पूवी छत्र्या फक् काळ्या रंगात असत, कारण की ते 

काळे िास कापड एकाच रंगात बनत असे. हे कापड पाण्ापासून सुरलक्षत असे. 

 आधुलनक काळात डर ोनने उडणाऱ्या छत्र्या जपानमधे्य शोधल्या आहेत. ज्यामुळे छत्री 

धरावी िागत नाही आलण ही छत्री आपोआप चािणाऱ्या व्यक्ीच्या डोक्यावर लफरते. आपण 

छत्री लवसरल्यास एक मेसेज पाठवणारी छत्रीसुिा लनघािेिी आहे. काही छत्र्यांमधे्य डर ोन 

बसवण्ात आिा आहे. काही छत्र्यांमधे्य त्ांच्यात पंिा बसवण्ात आिा आहे, ज्यामुळे 

छत्रीच्या आत थंड वाटतं, थंडावा राहतो. ही छत्री उन्हाळ्यात उपयोगी पडते. हळूहळू सुधारणा 

होत, समोरच्या बाजूचा भाग व्यवखथथत लदसावा, चािताना समोर बघण्ासाठी उपयोग व्हावा 

म्हणून पुढची बाजू िहान असिेल्या आलण मागची बाजू मोठी असिेल्या छत्र्यांचा हल्ली हल्ली 

शोध िागिा आहे. पूवी छत्र्यांच्या काड्या टोचत असत आता त्ाच्यात देिीि सुधारणा झािी 

आहे. 
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 छत्रीच्या साविीत माणसािा सुरलक्षत वाटतं. लनसगि तर आपिे रूप बदिणार, 

पावसाळा, उन्हाळा हे ऋतू येत राहणार. काही देशांत थंडीत बफि  देिीि पडणार. त्ा 

सवांसाठी, स्वतीःचे रक्षण करण्ासाठी छत्री उपयोगी होते. पुढे ही छत्री िहान, घडीची होत 

गेिी आलण कमी जागेत, बॅगेत मावणाऱ्या छत्र्या लनघाल्या. जगातिी सगळ्यात पलहिी छत्री 

इलजप्तमधे्य, तीन हजार वषांपूवी बनविी गेिी होती. ती मोठी होती आलण एका धालमिक 

समारंभात वापरण्ात आिी होती. पामच्या पानांची बनवण्ात आिी होती. भारतामधे्य 

क्षलत्रयांकडे, दोन हजार वषांपूवी, बुि देवाच्या काही भक्ांकडे छत्री असे. अजंठा येथीि 

लचत्रांमधे्य, िेण्ांत देिीि, भारतातीि पूवीच्या काळातीि, फारशी िोि नसिेिी छत्री 

लचत्रांमधे्य आढळते. 

 छत्रपती म्हणजे छत्र धारण करणारे अथवा पलशियन मधिा सत्रास हे या छत्री वरूनच 

ठेवण्ात आिेिे नाव उपनाव आहे. मराठा राजपुत्रांना, पुणे आलण साताऱ्यातीि राजपुत्रांना 

छत्रपती अशी पदवी आहे. काही पुतळ्यांवर देिीि छत्री िावण्ात येते. काही दहनाच्या 

जागांवर पांढरी छत्री उभारण्ात येते. महाराजा मै्हसूर यांच्या दसऱ्याच्या उत्सवामधे्य छत्रीचा 

मोठा सजावट पूणि सन्मान असतो. छत्री ही खियांनी अथवा राजघराण्ातीि राजपुरूषांनी 

अथवा गुरंूनी वापरायची वसू्त आहे, असा समज बरीच वषे होता. आता मात्र सविसामान्य 

माणसं देिीि ऊन पावसापासून स्वतीःचे रक्षण करण्ासाठी छत्री वापरतात. काड्या, बांबू 

आलण पामच्या पानांनी बनविेल्या पारंपररक छत्र्या हल्ली लदसत नाहीत. तशा छत्र्या फारशा 

वापरल्या जात नाहीत. त्ा ऐवजी कापड, जाड नायिॉन सारिे कापड वापरिेिी, प्लाखस्टक 

वापरिेिी छत्री वापरिी जाते. या बांबूच्या छत्र्या शेतीत काम करताना वापरल्या जातात. 

मलणपूर, महाराष्टर , या लठकाणी अशी केरळिा अथवा आसामिा, टोपी टाइप छत्री वापरिी 

जाते. इंडोनेलशयातीि शेतकऱ्यांच्या टोपीसारिी बांबूने बनविेिी छोटी छत्री मेघािय, 

ओररसात शेतकरी वापरतात. 
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 केरळमधल्या नामु्बद्री खिया, मिबार या भागांमधे्य खिया जेव्हा संुदर केशरचना, 

वेशभूषा करून बाहेर पडत असत तेव्हा बाहेरच्या िोकांनी त्ांच्याकडे लनरिून बघू नये, 

म्हणून त्ा वेगळी छत्री वापरत. पािघटच्या पन्ना कमु्यलनटीच्या खिया अशा छत्र्या अथवा टोपी 

टाइप टोलपककुडा बनवत असत. पुढे शेतांमधे्य काम करण्ासाठी सुिा पावसाळ्यामधे्य 

अशी छत्री वापरिी जाई. 

 राजा अथवा महाराजा या पदांपेक्षाही छत्रपती ही पदवी िोकलप्रय आहे. शाकंुति या 

नाटकात देिीि छत्रीचा उले्लि आहे. छत्री ही ओिे होण्ापासूनही वाचवते आलण 

पावसापासून देिीि रक्षण करते, ऊन्हापासून वाचवते. बाजार करताना, िरेदी करताना 

देिीि व्यापारी अथवा राजांच्या डोक्यावर छत्री धरायिा सोबत नोकर माणसं असत. 

कोचीनच्या राज्यकत्ांनी, राजकीयांनी त्ांच्या स्वतीःचा छापा मधे्य छत्रीचा देिीि समावेश 

केिा होता. त्ा महाराजांची लसल्कची छत्री सोळा काड्यांची असे. साधारणपणे दहा काड्यांची 

छत्री हल्ली वापरिी जाते. 

 पूवी वापरल्या जाणाऱ्या आठ काड्यांच्या छत्र्या, िाि सोनेरी चंदेरी धाग्यांनी त्ांच्यावर 

लडझाइन काढिेिे असे. पूवी पक्ष्ांची लपसं, झाडांची पाने, वेगळ्या प्रकारचा कागद यांनी या 

केल्या जात. त्ापासून आपण प्लाखस्टकच्या छत्र्यांपयंत आिो. भारी छत्री ५००० रु िा लमळते.  

(२०२०) 

 छत्रछाया देणारी छत्री वापराची, फॅशनची, महत्वाची वसू्त आहे. 

****** 

  



425 

 

११३ पावहजे जातीचे 

 िूपच ज्विनशीि लवषयावर मी आज लिलहणार आहे. माणसािा पालहजे जातीचे ही 

कल्पना नवीन नाही. 

 जात नाही ती जात! असा जाती बद्दिचा उले्लि कायम केिा जातो. साधारण भेटीनंतर, 

समोरच्या व्यक्ीिा नाव लवचारल्यावर त्ाने नाव सांलगतल्यावर, त्ाच्या आडनावावरून, 

नावावरून त्ा व्यक्ीच्या जातीबद्दि अंदाज केिा जातो. साधारणतीः प्रते्क जातीत 

असिेल्या माणसांची आडनावं ओळिीची असतात. माणसाची चेहरेपट्टी, त्ांचा रंग काळा 

अथवा गोरा रंग, हाता-पायाची ठेवण आलण राहणीमान यावरून त्ा व्यक्ीची जात मनात 

ठरविी जाते. अंदाज करून, बोिण्ाच्या पितीवरून देिीि ही व्यक्ी कुठिी असेि, याचा 

शोध घेतिा जातो. जात मानत नाही आम्ही! असे म्हणणारे भिे बहाद्दर सुिा आडनावावरून 

आलण चेहरेपट्टी वरून जातीचा अंदाज घेतात. बोिणे शुि आहे की नाही, यावरून लकंवा 

बोिताना चेहऱ्यावरचे हावभाव कसे बदितात, यावरून देिीि जातीचा अंदाज घेतिा जातो. 

आरक्शण, वसलतचे नाव, पद यावरून जात शोधिी जाते. 

 गेल्या काही वषांत वतिमानपत्रात वारंवार दुसऱ्या जातीशी जातीतीि मुिाशी िग्न केिं 

म्हणून मुिीिा अथवा जावयािा ऑनर लकलिंग देण्ाच्या घटना घडतात, कारण की जात ही 

माणसाच्या मनात फार िोिवर रुजिी आहे. दुसऱ्या जातीच्या व्यक्ीशंी तडजोड करणं सोपं 

नसतं. असं म्हणतात की अन्न, भाषा, धमि, संस्कार आलण पिती या पाच गोष्टी एकाच जातीत 

साधारण समान असल्यामुळे त्ाच जातीत लववाह केल्यास ते लववाह लटकण्ाची शक्यता जास्त 

असते. त्ामुळे रोटी व्यवहार, बेटी व्यवहार करताना जातीतल्या माणसािा जवळ करण्ाची 

वृत्ती असते. 

 बर ़याच जणांच्या नोकऱ्या या बदिीच्या असतात, त्ावेळी आडनाव लवचारून अथवा 

काही ठरालवक जातीच्या िोकांना भाड्याने घर न देणारे महाभाग असतात. स्वच्छता ही 
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प्रते्काची िाजगी गोष्ट असते. ह्ा जातीची व्यक्ी स्वच्छ असते, त्ा जातीची स्वच्छ नसते, या 

सवि भंपक कल्पना आहेत. हल्ली लशक्षणामुळे आलण सवित्र वावर झाल्यामुळे, इंटरनेटमुळे, 

व्हॉट़सअॅपमुळे, जीवनपिती सवांची बदििी आहे आलण सारे जण योग्य प्रकारे आधुलनक 

झािेिे आहेत. प्रते्क कुटंुबातीि एिादी व्यक्ी परदेशी आहे. सवि जातीचे िोक, सुट्ट्यांमधे्य 

परदेशी सहिी अथवा देशी सहिी करतात. टूर कंपन्यांमधे्य समूहात वावरतात. त्ामुळे 

समूहात वागण्ाच्या मॅनसि अथवा जीवनपिती देिीि सारेजण लशकिे आहेत. अशावेळी 

आपण जातीयवाद मनात आणणे हे पूणितया चुकीचे आहे. 

 सवांची जात मनुष्य हीच आहे. सवि जातीच्या आलण सवि धमािच्या माणसांना माणूस 

म्हणून वागवावे आलण अडीअडचणीच्या वेळी मदतीचा हात जरूर द्यावा. मैत्री करायिा 

आपल्या जातीची व्यक्ी हवी, ही भावना देिीि मनातून काढून टाकावी. मनात रुतिेिा हा 

जातीचा संकुलचत भाव आलण मनामनांमधीि कंुपणं, सम जातीची अट काढून टाकावी. 

जगी मानवाचे एकच गोत्र, जगी मानवाचा एकच धमि  

माणूस आलण माणुसकी आलण कमि, पालहजे माणूस, माणूस जातीचे ममि 

*** 
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११४ ख्याली खुर्ाली 

 मराठीतीि ख्यािी िुशािी हा शब्, ियािी िुशहािी या शब्ावरून आिा आहे. 

आपल्या माणसांची ख्यािीिुशािी म्हणजे त्ांचे कुशि मंगि, कुशि िबर, ख्यािी िुशािी 

हे शब् एकमेकांशी सामान्यत: समानाथी, सम- अथी आहेत. फार पूवीच्या काळी पोस्टमन 

माफि त अन्य गावावरून आिेिे पत्र, भेटायिा आिेल्या कोणा नातेवाईकाकडून पाठविेिा 

सांगावा, एिादा वाट सवि प्रवासी एिादा वाटसरू यांच्यातफे कुशि मंगि अथवा िबरबात 

कळलविी जायची. 

 मैंने सनम को ितमे लििा कब आओगे, ित लिि दो, लचठ्ठी में लििा, अशी गाणी 

म्हणजे स्वतीःची िुशािीही कळवण्ासाठी पत्र लिलहिे जायचे. काही वषांपूवी एक गोष्ट वाचिी 

होती, त्ाच्यात लतकीट न िाविेल्या पाकीटाद्वारे गररब आई मुिािा िुशािी पाठवी. तसे 

आईने सांलगतिेल्या वाक्याप्रमाणे, “जोपयंत मी कुशि मंगि आहे तोपयंत ह्ा पालकटावर मी 

लतकीट िावणार नाही आलण मी िूश आहे असे तू समज. मात्र ज्यावेळी हे पाकीट येणार नाही, 

त्ावेळी मिा काहीतरी बरवाईट झािं आहे अशी आशंका तू घे.” ख्यािीिुशािी 

कळवण्ासाठी, कुशि मंगि कळवण्ासाठी पतं्र फार पूवीपासून वापरिी जात, अजुनही 

लिलहिी जात असतात. फोन वा व्हॉट़सऍप, मोबाईि फोन, स्काइपवर बोिणे, खव्हलडओ कॉि 

यावरून कुशि मंगि कळते. पूवीच्या काळी तार येणं म्हणजे वाईट बातमी असिी पालहजे, 

यावरून तारवािा येताच, िोक रडायिा सुरूवात करत असत. पोस्टमन हा गावातीि 

अलतशय मान्यवर असण्ाचे पुरावे होते जो पत्र वाचून देिीि दािवत असे. या संदभाितीि 

एक मुक्छंदातीि कलवता या लवषयी लिहावीशी वाटिी. ती ख्यािीिुशािीत येते.  

आहे पोस्टमास्तरिा सांलगतिे दादांनी, त्ामुळे पतं्र आमची घरपोच आिी 

आज्जीिा भास होतात हल्ली, आजोबािा आता घरघर िागिी 
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मुिीिा नाही त्ाने नेिी िग्नापासून, नवर ़याच्या पत्राची वाट बघत बसिी 

सीतेने लजंदगी अशीच काढिी।। 

देवाची कावड लतच्या कुशीत घातिी, मुिांना सांभाळायिा िाविी, कामािा जंुपिी 

 एकटे वाटे, लतिा देव धमाििा िाविी एकटे वाटे पुतण्ािा त्ाने नवी बाइि केिी  

वषि संपिी लदवाळी झािी अंगणात तुळस िाविी 

इतरांचे ठीक नाही, आमचे आपिे बरे आहे बाई इतरांचेही बरं, आमचंही बरंच ठीक बाई  

पैसा मोठा झािा देवळं ओस पडिी, शेजाऱ्यािा कन्या झािी माझी मै्हस व्यािी 

शेतात कुत्री मेिी, माझी मुिगी लशकिी. शेजाऱ्यांची गाय लवलहरीत पडिी, झाड मेिी 

पलिकडिी सुमी गायन लशक्षकांच्या नादी गंुतिी  

अविळ बािी त्ाने नासवून परदेशाची वाट धरिी, सुमीिा लशक्षण करायिा मंुबईत पाठविी  

घराची कौिं साकारिी, मिा गौरी मुिं झािी।। 

बांध फुिांनी डवरिे, नदी पाण्ाने भरिी, शेजारची मंडळी कामासाठी शहरात गेिी 

गंगाबाईची मुिगी शाळेत पलहिी आिी ।। 

िळ्यात धान्याची चोरी नुकसानी झािी, 

कने्यसाठी थथळ सुचवावी, पुत्रासाठी उपवर कन्या कळवावी 

 इथे पुस्तकं लमळत नाहीत, ती आणावी 

येतांना दप्तरे गडवे, गणवेश, औषधे आणावी, आई आजारी पडिी पैसे पुरत नाही  
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महागाई झािी, काम वािी तरी िाविी, बाळंतपणं आिी म्हणून स्वयंपाक वािी िाविी 

कामाच्या ओझ्यात धाकटी िेक थकिी, बाकी सारी आहेत मजेत, सारी िुशािी।। 

अशी अथवा यातीि एक दोन ओळीतल्या सुरातिी पत्र पूवी लिलहिी जायची. 

  मिा आठवतं, पोस्टात काही कामालनलमत्त गेल्यावर पोस्टाच्या बाहेर बसून असिेल्या 

वृदद िेिलनक माणसाजवळ बसून गावातीि कोणीतरी त्ािा हा मजकूर सांगत असत आलण 

जेमतेम थोड्या पैशासाठी तो माणूस तो मजकूर, ते पत्र लिहून देई. त्ाचे पोट भरत असे आलण 

गावकर ़यांचेही काम भागत असे. ख्यािी िुशािी समजत असे. सुपर थटी लचत्रपटात असे 

दािविे की एका बाईचा मुिगा जेिमधे्य असतो. तरीही पोस्टमन काल्पलनक पत्र, त्ा 

माउिीिा मुिाकडून आिे, असे वाचून दािवतो आलण त्ा आनंदात ती राहते. आपिा मुिगा 

जेिमधे्य गेिा आहे, हे लतिा न कळल्यामुळे, लतच्या मनात मुिा बद्दि मत देिीि चांगिे 

राहते. 

 तर कानावर पडू देत, तुमची िुशािी! नात्ातीि, मैत्रीतीि, कुशि मंगि बातमी, 

िुशािी पत्राने, फोनवर, Whatsapp वर कळवत जा. 

**** 
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११५ हातमाग 

 साधारणपणे कापसापासून बनविेल्या सुती आलण लसल्कच्या लकड्यांपासून बनविेल्या 

रेशमी, मेंढा िोकरीच्या िोकरी विांचा हातमागी कापडात समावेश होतो. हातमागाची किा 

जोपासणे, पुढच्या लपढीिा लशकवणे, हातमागातीि प्रगत लशक्षण या पारंपररक कुटंुबात, गृह 

संथथेत होते. 

 भारतात प्रते्कच राज्यात आपल्या आपल्या पररखथथती आलण हवामानानुसार बनविेिे 

हातमागाचे प्रकार आढळतात. गुजरातमधीि बांधणी, पटोिा आलण उत्तर प्रदेशमधीि 

बनारस साडी, जामदानी साडी, जामावार साडी, ििनऊ लचकन या साड्या प्रलसि आहेत. 

तालमळनाडूमधीि कांजीवरम, मिबेरी आलण कोईमतूर या तीन प्रकारच्या साडय़ा प्रलसि 

आहेत. लबहारमधीि कोसा, टसर, िादी आलण लघच्या ही लसल्क विे वापरिी जातात. 

ओररसामधीि बोमकि लसल्क, संबळपुरी आलण इकत स्टाइि, ज्यावर धाग्याचे कलशदाकाम 

अथवा भरत काम केिे जाते आलण पारंपररक टर ायबि आटि असते. गढवाि लसल्क ही 

लहमाचि मधीि, तेिंगणामधीि साडी कोठा पेट, पोचमपल्ली, नारायण पेठ वापरतात. यापुढे 

आंध्र प्रदेशमधीि धमािवरम, वेंकटलगरी, मंगिलगरी, उप्पड आलण किमकारी या साड्या 

वापरल्या जातात. महाराष्टर ामधीि पैठणी ही फार पूवीपासून प्रलसि आहे. श्ीमंत िोक यावर 

िर ़या सोन्याची तार घेवून मोर, देऊळ, पोपट यांची नक्षीही काढतात. पलश्चम बंगािमधीि 

कांथा, बािुचारी, टांगाई आलण जामदानी साड्या गृलहणी वापरतात. यासोबत िास किकत्ता 

सुती साडी सुिा प्रलसि आहे. काखश्मरी पखश्मना, भरतकाम केिेिी विे िोकलप्रय आहेत. 

मध्यप्रदेशमधीि चंदेरी साड्या वापरात असतात. 

 सुती अथवा रेशमी विांमुळे अंगात गमी होत नाही. त्ा उिट जर िोकरीची विे 

वापरिी तर अंगातून ऊब ठेविी जाते. थंड हवा असिेल्या प्रदेशात िोकरीच्या वसू्त 

वापरायची पित ९८ टके्क आहे. 
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 पॉिीस्टर नायिॉन, वुिन या कपड्यांमुळे हातमागाचा धंदा बसतो आहे. हातमागावर 

बनविेिे वि हल्ली फॅशनेबि कपड्यांसाठी सुिा वापरिे जाते. हातमाग आपिी परंपरा 

आहे ती जपायिा हवी. कुते, िेंगा झब्बा, पंजाबी डर ेस, पसेस, लपशव्या, पायजमे अथवा 

ओढण्ा अन्य वसू्तदेिीि या विापासून बनवल्या जातात. आधुलनकतकडे हे त्ांचे एक 

पाऊि आहे. हातमाग हा ग्रामीण भागातीि पोटापाण्ाचा उद्योग आहे. हातमाग वाचायिा 

हवा. हातमागावरीि वि सवांनी जरूर िरेदी करावे. 

**** 
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११६ हापूस बाग 

 पुण्ाजवळीि जुन्नर हे एक लशवाजी महाराजांच्या काळातीि फार महत्त्ाचे गाव होते. 

सातवाहनांच्या काळात पैठण ही राजधानी, आलण जुन्नर ही उपराजधानी होती. 

समुद्रलकनाऱ्यावरून आिेल्या काही व्यापार ़ यांच्या वसू्तलवक्रीसाठी नाणेघाटातून जुन्नरिा जाणे 

सोपे होते. त्ामुळे जुन्नर हे व्यापारी शहर होते. जुन्नरपासून दोन लकिोमीटरवर हापूसबाग 

नावाची एक जागा आहे. मुघि बादशाह औरंगजेब यांचे येथे काही काळ लनवासथथान होते. 

छत्रपती लशवाजी महाराजांचे कट्टर शतू्र असिेिे औरंगजेब लशवाजी महाराजांच्या जन्म 

गावाजवळ राहात होते. एक नविाची गोष्ट वाटते. 

 मलिक अंबर महाि या नावाने हापूस बाग मधिी ही हवेिी प्रलसि आहे. मुघि राजपुत्र 

शहाजहान हा आग्र्याहून जुन्नरिा आिा होता. त्ाच्या सोबत त्ांची पत्नी आलण मुिं होती. 

शहाजहानच्या मुिांमधे्य औरंगजेब देिीि होता. नऊ वषांनी आलण जेमतेम नऊ 

लकिोमीटरवर दूर असिेल्या लशवनेरी गडावर लजजाबाईंनी लशवाजी महाराजांना जन्म लदिा. 

पुण्ाच्या आलण मराठेशाहीच्या इलतहासात लशवाजी महाराज आलण औरंगजेब यांचे शतु्रत्व 

आलण िढाई प्रलसि आहे आलण इलतहासाचा मोठा भाग व्यापून आहे. सध्या हापूस बाग मधिी 

ही मलिक अंबर महाि नावाची हवेिी मेहेरे कुटंुलबयांच्या ताब्यात आहे. गेल्या अनेक लपढ्या 

मेहेरे कुटंुबीय येथे राहते. एका मोठ्या प्रशस्त सभागृहामधे्य, एका उंचव्ावर लसंहासनाची 

जागा आहे. एका िाकडी लजन्याने वरच्या मजल्यांवर जाता येते. मेहेरे फॅलमिीची परवानगी 

घेऊन ही हवेिी पाहता येते. त्ाच त्ाच लठकाणी तर आपण नेहमीच comfort पयिटन करतो. 

जरा वेगळ्या आलण हटके अशा या हापूस बाग जागेिा यावेळी भेट देऊ या. 

****** 
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११७ िीची वकंमत 

 समाजात बाईिा लकंमत, ते मत असते, जेव्हा ती योग्य घरी असते. चािती बोिती 

असते. मतदान, प्रचाराच्या वेळी घरी उमेदवार जातो, तेव्हा पुरूष सांगतो, पत्नीचे मत माझ्या 

प्रमाणेच आहे. 

 ‘राम नाम रस लप िे मनुजा’ असं म्हणणाऱ्या घरांतिे लकती िोक जय लसयाराम 

म्हणतात? 

 'काम क्रोध मद िोभ मोह को बहा लचत्त से देिो' हा संदेश लकती घरी पाळिा जातो? 

कुटंुब शांती भक्ी फक् गृलहणीचे कतिव्य आहे का? गृहपतीने पण ते कतिव्य करावे. 

 You are special actor, no one can play your role better than you, असे 

म्हणत िी लतची भूलमका करते. अलतरेकी काम करते. वय उतरता, पुढे पुढे कडवटपणा, 

लनराशा, हताशपणा, ररकामपण, लवषारी बाण मागे उरतात. व्हाय मी? हा प्रश्न संपत नाही. 

मानव स्वाथी असतो. कोबंड्यांना िुराड्यात दाणे टाकून केवळ अंडी िाण्ासाठी अथवा 

मांस िाण्ासाठी कोबंडी वाढवावी, तसे बाईिाही वाढविे जाते. फार कडवट वाक्य आहे 

पण एका सवे्हमधे्य असे आढळिे आहे. गुरांना गोठ्यात दूधदुभत्ासाठी वाढवावे, 

कोडकौतुक करीत िाडवावे. तशाच प्रकारे घरात पत्नीिा त्ा सेवेसाठी, सुि सोयीसाठी ओके 

ठेविे जाते. जास्ती िाड न करता व ठरावीक प्रमाणातच, मयािदेत, बाईिा कामापुरते कौशल्य 

लशकवत वाढविे जाते. दमविे जाते. कैद्यांना, जनावरांना असिेिे मूिभूत हक्कसुिा 

खियांना असतात की नाही? असा प्रश्न काही घटना वाचून पडतो. 

 काही अलवकलसत लठकाणी पाळी चािू असताना बायकांना अक्षरश: गोठ्याहून 

घाणेरड्या िोिीत डांबिे जाई. इंलदरा संतांच्या कलवतेत िी, गृलहणी मुिािा/अपत्ािा रात्री 

धपाटा देते आलण म्हणते, “रात्रीची थोडीशी झोप, तीही देवा नलशबी नाही” लकतीतरी घरी ही 

कथा असे. अनेक खियांच्या घरी पलतदेव, कुटंुबीय चारी ठाव िाणे, कायम झोपणे-पडणे, 
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लवश्ांती घेणे, टीव्ही बघणे, पेपर वाचणे एवढेच करतात. आराम करणे यापिीकडे काम 

नसिेिा पुरूष मुिं सांभाळणं हे फक् िीचेच काम आहे असे मानतो. सवि कामे ही 

पुरूषांच्या मते िीची असतात. पुरूष फक् मोबाईिवर टाईमपास करीत असतानाही, 

रडणाऱ्या तान्ह्ा मुिािा, बाळािा उचिून घेत नाही. जर मूि रडते, अपयशी होते तर 

म्हणतात आईने वळण िाविे नाही. त्ा कामी पुरूष कुठे असतो? (संदभि लवद्या बाळ/ मैत्रीण/ 

साकव) घरातल्या कोणत्ाही महत्त्ाच्या लनणियाच्या वेळी िीचा सल्ला घेतिा जात नाही. 

'तुझी अक्कि चुिी परस्ती' असे म्हणून लतची हेटाळणी केिी जाते. पगार कमावणाऱ्या, नोकरी 

करणाऱ्या सुनेिा, “कमावतेस म्हणजे काय मोठी गे्रट झािीस का? मोठं कौतुक तुझ्या 

नोकरीचं' असे म्हणतात. पुरूष काय कमावता लकंवा न कमावता असो तो पुरूष गे्रट लकंग 

मानिा जातो. बायकांची नोकरी समाजाने स्वीकारिी कारण त्ात फायदा होता. 

 आजही िी-पुरूष हे नाते फक् फायद्याच्या पायावर रचिेिे पझल्ड ररिेशनलशप 

आहे. सोयीचे ररिेशनलशप आहे. काही घरी देवगुरू महाराज, मठ अशा आध्याखत्मकतेची 

फॅशन करणाऱ्या घरीदेिीि अथवा मॉडफॅशन करणाऱ्या घरी िीची लकंमत काय असते तेही 

बघायिा हवे. घरची िी शोलषत आहे, हे देिीि आधी आत, आत्म्याकडे म्हणजे अध्यात्माकडे 

बघून कळत नाही. अन्यांची परीक्षा करणाऱ्या या िोकांमधे्य स्वयं परीक्षा करण्ाची लहम्मत 

नाही. दुदैवाने अनेक खिया पतीजवळ असूनही अशोक वनातीि सीतेप्रमाणे आयुष्य जगत 

असतात. अज्ञात अप्राय प्रभू श्ीरामांच्या कृपेची वाट बघत असतात. कारण िीची लकंमत 

समाज जाणत नाही. 

  नवरात्रीचे नऊ लदवस केवळ गरबा, िेळ्यात नाचून, कपडे िरेदी करून, चांगिे 

चांगिे िाऊन लपऊन देवी पूजा संपते का? हा उत्सव साजरा करणं, पण िी सन्मानाचा संदेश 

न लशकणं लकतपत योग्य आहे? समाजािा Timepass entertainment, Events हवे आहेत. 

देवी मदत करू शकते, पण सुरूवात सवि समाजाने करायिा हवी. लवचार करा, िीचा िरा 
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सन्मान करा. माझा लवचार नकारात्मक वाटिा तरीही तो समाज सुधारणेिा उपयोगी पडू 

शकतो. 

देवीची पूजा करायिा माझा नकार नाही. देवीच्या अथवा कोणत्ाही सणांचा बाजार करायिा 

माझा लवरोध आहे. सध्या देव लदवाळी चािू आहे. िंडोबाची पूजा करावी पण कुणाच्याही घरी 

म्हाळसा असताना बानू सोबत राहणे, समाजाने नामंजूर करावे. मलहिा सक्षमीकरणासाठी हे 

सणांचे लदवस उपयोगी पडावेत. 

***** 
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११८ जीिनाची व्याख्या 

 “तुम्ही जीवनाची व्याख्या काय  केिी आहे?” सकाळची घाईची कामं करत, मिा 

माझ्या सुनेने लवचारिे. मिा लहने लवचारिं की तुमची जीवनाची व्याख्या काय? तोपयंत मी 

इतका लवचार केिा नव्हता. लतिा कुठल्या तरी प्रोजेक्टसाठी अभ्यास करायचा होता. मी 

लवचारात पडिे, इतरांच्या मते जीवन काय असावे? 

 मग मी साधारण दोनतीन व्यक्ीचं्या फोनच्या ररंगटोन काय आहेत, याचा शोध घेतिा. 

मोबाइि ररंगटोन हे माणसाबद्दि बरंच काही सांगतात. त्ामुळे जीवनाबद्दिचा दृलष्टकोन 

ओळिण्ासाठी मी हा ररंगटोनचा, कॅािर ्ुनचा अभ्यास केिा. एका व्यक्ीचा ररंगटोन 

होता, 

“या जन्मावर या जगण्ावर शतदा पे्रम करावे” नंतर अन्य ररंगटोन िािीि प्रमाणे आढळिे. 

१ आँसू भरी है ये जीवन की राहे कोई उनसे कह दे हमे भूि जाएँ 

२ जब कोई बात लबगड जाएँ जब कोई मुखिि पड जाएँ तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा! 

३ ये जीवन है इस जीवन का यही है रंगरूप! 

४ मैं लजंदगी का साथ लनभाता चिा गया! 

५ एक धागा सुिाचा शंभर धागे दुीःिाचे, जरतारी हे वि मानवा तुलझया आयुष्याचे 

६ तुझ को चिना होगा, नलदया बहे बहे रे भाई, तुझ को चिना होगा! 

७ अजीब दास्ता है ये कहाँ शुरू कहाँ ितम 

८ एका अगदी जे्यष् बाईचा ररंगटोन होता, “चोिी के पीछे क्या है” 

९ काही जणांनी आपल्या ऑलफसची भिावण करणारे, पोटाची पोळी ज्यांनी भाजिी जाते त्ा 

नोकरीचे ररंगटोन िाविे होते. 
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१०काही जणांनी त्ांच्या स्वतीःच्याच भाषेत काहीतरी गाऊन िोकांना ऐकविं होतं. 

११हा माझा मागि एकिा! 

१२काहीजणांनी अगदी अत्ाधुलनक नवीन गाण्ांची, ताि गाणी िाविी होती. 

१३एकाने अगर तुम लमि जाओ जमाना छोड देंगे हम, असं तानत ् ुन िाविा. यातीि जमाना 

म्हणजे िाणं असं असावं, कारण तो ररंग टोन िावणारी व्यक्ी एकदमच िादाडी करणारी 

होती. 

 आपापल्या ररंगटोन वरून आपापिी व्याख्या प्रते्काने बनविी होती. लमिे सुर मेरा 

तुम्हारा अशा ररतीने सवि प्रकारच्या भाषेतीि सवि प्रकारचे तत्त्ज्ञान सांगणाऱ्या वचनांबद्दिची, 

वेगळ्या लवषयांवरीि वेगवेगळ्या मु्यलझकच्या ररंगटोन होत्ा. अनेकतेमधून सांसृ्कलतक एकता 

होती. जणू काही हर घर कुछ कहता है, तसं हर ररंगटोन भी कुछ कहता है. बरेच पैसे िचि 

करून दर मलहन्यािा येणाऱ्या नवीन ररंगटोन िरेदी करणाऱ्यांची संख्या कमी नाही. हौशी 

िोक असतात. कधी बुवांचा, कधी बाईचा, कधी राजकारणी यांचा, कधी मात्र यांचा स्वत:चा 

आवाज असे. तरी गाण्ाची संगती कधी उडत्ा चािीची कधी रडक्या चािीची अशी असे. 

अनेक ररंगटोि ऐकायिा लमळतात. काही जणांच्या ररंगटोनवर मंत्र वगैरे िाविेिे असत्ात. 

 काळ बदििा. पूवी माणसांच्या बोिण्ात जे शब् यायचे, जसे की रामराम, जय 

श्ीकृष्ण, जय राम कृष्ण, भेटू या पुन्हा, कस काय पाहुणं! कसं काय मंडळी! यावरून 

माणसाची पारि व्हायची. आता फोन, ररंगटोन, बँ्रड यावरून, गटावरून माणसांची पारि 

होते. दृलष्टकोन समजतो. फोन उचिायिा लकती वेळ िागतो यावरून सुिा माणसाची ओळि 

होते. िवकर फोन उचिणारी व्यक्ी फार लबझी नसते. िवकर न उचिणारी लकंवा टाळणारी, 

फार लबझी असते असे नाही तर आळशी असते लकंवा या ररिेशनलशपमधे्य इंटरेसे्टड नसते. 

 मोबाईिवरून स्वतीःची प्रलतमा ओळिण्ासाठी, फोनवर िोकांना दािवायचा 

Display photo/profile, डीपी सुिा उपयोगी पडतो. तासातासािा हा डीपी बदिणारे िोक 
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आहेत. वेगवेगळय़ा लठकाणी सेल्फी घेऊन जीव धोक्यात घािणारे आहेत. यामुळे तो जीव 

धोक्यात घािून काढिेिा फोटो, काढिेल्या सेल्फीवर िाईक येण्ासाठी डीपीवर िाविा 

जातो. काही लठकाणी १९४७, एकोणसत्तर काळातीि बािपणीचा फोटो डीपीवर िाविा 

जातो. आपण कसे लदसतो हे िपवण्ासाठी एिादे नट न्ांचा पण फोटो िावतात. गु्रप 

फोटोमधे्य नक्की व्यक्ी कुठिी हे कळत नाही, असा लनवडून गु्रप फोटो पण िावायची पित 

आहे. देवथथानाचा देवतांचा फोटो िाविा की भक् हे व्रत करतात, हे काही जाणणार. 

दुसऱ्यांचे डीपी मन िावून चोरून चोरून लनरिून लनरिून काहीजण पाहतात. कपडे बदििे, 

दालगने बदििेल्या वेषात, हातात काय अंगठी काय पुस्तक काय डोळे थकिेिे लदसतात, 

छान लदसते असे आवजूिन सांगतात. स्वतीः मात्र डीपी फोटो लडथपे्ल फोटोची जागा ररकामी 

ठेवतात. 

 जीवनाची व्याख्या काय? या लवषयावरून आपण सुरुवात केिी आता शेवटी व्याखे्यत 

संपवते. गोधंळून गेिेय, मग मनात लवचार आिा, जीवनात ज्यािा जास्त लजकडे ओढा असतो, 

आपिी जीवनाची व्याख्या लतकडे वळते. बाहेरच्या इमेजवरून जीवन व्याख्या ठरते. जो तो 

स्वत: ठरवतो. िाणे, लपणे, गाणे, लफरणे, मजा करणे, नातेसंबंध, देशभक्ी, व्यवहार, गु्रप 

कररअर, प्रलसिी, अशा वेगवेगळ्या जीवनाच्या, जगण्ाच्या Priority नुसार, जीवनांच्या 

व्याख्या जो तो करतो. 

 माझी व्याख्या सांगू म्हणता? 

 “जीवन म्हणजे काळाच्या प्रवाहाबरोबर सुिदुीःिाचे वार, प्रहार सोसत पुढे जाणे. कधी 

प्रवाहासोबत मनापासून चािणे तर कधी प्रवाहासोबत मनालवरूि वाहत जाणे. जीवन म्हणजे 

एक अज्ञाताकडचा, मॅच लफक्स्ड प्रवास असतो.” असं मिा वाटतं. 

 मी जीवनाची अशी व्याख्या केिी आहे. तुमची व्याख्या काय आहे? 
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११९ कॉपी कट पेस्ट, टुल्स 

 कॉम्प्युटरमधिी शब्ांच्या अथवा अन्य कामाच्या वेळी करावयाची तीन कॉमन कायि, 

मदतनीस टूल्स आहेत. कट कॉपी पेस्ट या गोष्टीचा शोध िावणारा तज्ज्ञ त्ांचे नुकतेच लनधन 

झािे. कट कॉपी पेस्ट ही संकल्पना आपण आपल्या आयुष्यात बऱ्याचदा वापरत असतो. 

इतरांनी तसं काही केिं असता चमचेलगरी करतो अथवा मतिबी आहे असा आरोप केिा 

जातो. मलहिांच्या बाबतीत सांगायचं तर मलहिा मंडळांमधे्य कट कॉपी पेस्ट कॉमन असतं. 

िहानपणी आपण कान गोष्टीचंा िेळ िेळायचो. तेव्हा सुरुवातीिा ज्या व्यक्ीनंी जे 

सांलगतिेिं असतं, ते वाक्य पूणि समूहात लफरून आल्यावर वेगळंच काहीतरी लनष्पन्न होतं. 

तशा काहीशा बाता, कान गोष्टी जरी नाही, तरी कट कॉपी पेस्ट आपण मैलत्रणीचं्या बाबत 

करतच असतो. इव्हन नातेवाईकांच्या बाबत, अथवा ऑलफसात करतो. 

 मूड िराब असिा, एिादी गोष्ट िटकिी की आपण दुसऱ्या मैलत्रणीिा अथवा 

जवळच्या व्यक्ीिा आपिी बाजू रंगवून सांगतो. प्रते्क नाण्ािा िरेतर तीन बाजू असतात. 

स्वतीःची आपिी बाजू, त्ांची बाजूवािी बाजू आलण िरी बाजू होय. िरी बाजू, ही फार कंगोऱ्या 

एवढी सूक्ष्म असल्यामुळे ती बाहेर लदसत नाही, त्ामुळे आपण आपिी बाजू सांगतो आलण 

आपल्या मनातून ती साठिेिी लनगेलटखव्हटी कट करतो. अथाित दुसऱ्या व्यक्ीच्या मनात ती 

पेस्ट होते. पेस्ट होते, पण त्ाच्या त्ाच्या ग्रहण शक्ीनुसार तो थोडाफार अस्वथथ होतो पण 

आपिी अस्वथथता कमी होते. आलण तो ऐकणारा  जर लवचारी असेि तर तो दुििक्षच करतो. 

अगदी जर घोलषत करणारा, गॅालसप करणारा असेि, जर  त्ािा ती बातमी सांगण्ासारिी 

वाटिी, तर तो ती गोष्ट कॉपी करतो आलण लतसऱ्याच व्यक्ीिा पेस्ट करतो. आसमंतात एिादी 

बातमी पसरवायचे अनेक मागि आहेत. 

Telephone, Television, Tell a woman 
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 हल्ली तर काय व्हॉट़सअॅपमुळे वाटे्टि ती गोष्ट झपा्ाने पसरते. कट, कॉपी, पेस्ट, 

फॉरवडि , एलडट, सविप्रकारे व्हॉट़सअॅपवर एकटी बसिेिी, असिेिी व्यक्ी स्वतीःचा मुिवटा 

रािून अन्य गोष्टी फॉरवडि करत सुटते. 

 “जानी जो िोग शीशे के घरो ंमें रहते है वो दूसरे के घरो ंपे पत्थर नही ंफेकते!” या 

वचनाचा पण त्ा बाता पसरवणार ़ यािा, सेंडरिा लवसर पडतो. दुसऱ्याच्या मनात पेस्ट 

केल्यावर ही गोष्ट लडिीट पण करू शकतो. म्हणजे स्वतीःची पाटी कोरी करतो. काही माणसात 

नातेसंबंधात पण अशी वृत्ती दािवणार ़या व्यक्ी असतात. दुसऱ्याच्या मैलत्रणी पळवतात 

म्हणजे कॉपी करून पेस्ट tool वापरते. करणे, दुसर ़यांची नाती तोडतात म्हणजे कट करणं 

आलण स्वतीःचा स्वाथि लतथे जोडण्ाचे, पेस्ट करायचे काम करते. Tool वापरते. मतिबाच्या 

वेळी मदत हवी असिेल्या व्यक्ीिा टाळणं म्हणजे लडलिट, असं म्हणायिा हरकत नाही. 

फार वषांपूवी असं म्हटिं जायचं की बायकांच्या तोडंात जीभ पण लभजत नाही तीळ लभजत 

नाही. त्ामुळे त्ा वोलमट सायकॉिॉजी नुसार जे काही कानांवर येते, दुसऱ्याच्या कानात ती 

ओतते. ते मग घरोघर जाते. “तसा मिा बाई वेळच नसतो.” असं सांगून थोड्या वेळात सुिा 

घोलषत, गॅालसप करणारी व्यक्ी घोलषत पसरवू शकते. ज्याचे त्ाचे स्वतंत्र लवचार असतात. 

त्ातिं आवश्यक तेवढंच घेऊन एलडट करून सुिा काही व्यक्ी अधिसत् सांगत सुटतात. 

सत् आलण कल्पनेची बेमािूम सरलमसळ करून लतसरंच काहीतरी पण पसरवतात. “मिा ती 

असं म्हणािी” असं सुिा सांगत सुटतात. 

 माझ्या मैलत्रणीकडे लतची सासू राहते. लतच्या घरी आम्हािा चहािा बोिाविे असताना, 

आम्ही आत कपबश्या ठेवायिा गेिो तेव्हा सासूबाई भांडी घासत होत्ा. त्ावरून सवि 

अधिसत्ाकडे पसरिेल्या गोष्टी उदाहरणाथि तुम्हािा सांगते. 

१ एक तर सासू िूप चांगिी आहे िूप काम करते. 

२ ही मैत्रीण िबाड आहे सासूिा (म्हाताऱ्या) भांडी घासायिा िावते. 
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३ कंजूस आहे भांडीवािीिा पैसे द्यावे िागू नये लकंवा लडस्पोजेबि लडशेसचा िचि येऊ नये 

म्हणून सासूिा भांडी घासायिा िावते. 

४ सासूिा म्हणे धमक्या देते काम नाही केल्यावर, “तुम्हािा वृिाश्मात टाकेन.” 

५ सासू गरीब लबचारी आहे कोणी नाही ना आधार म्हणून सगळी काम करते. 

६ अहो िबाड आहे लतची सासू आपल्यािा दािवायिा काम करत होती एरवी नुसती टीव्ही 

बघते. 

७ सासूकडून प्रॉपटी लमळणाऱ आहे ना म्हणून सासूिा सांभाळते. 

८ संभाव्य असे की सासूने दालगने लदिे असतीि. 

९ अग नव्वद वषांची बाई- हातपाय िडिडत होते तरीही लतने भांडी घासून घेतिी. 

१०आम्हािा सगळ्यांना िायिा चहाबरोबर लबखस्कटं लदिी, सासूिा चहा सुिा लदिा नाही. 

 सत् मिा तरी अजून समजिे नाही. 

 अशारीतीने कट कॉपी पेस्ट एलडट लडलिट अशा बातम्या सवित्र पसरतात. अफवांवर 

लवश्वास ठेवू नका असं सांलगतिं तरीही या टोळीने (Tools group)ने म्हणजे मदतकार शिाने 

माणसं इकडचं लतकडे लफरवत असतात. 

 पूवीच्या काळी सासुरवाशीण आईिा म्हणत असे, “आई मिा अगदी सहन नाही झािा 

तर मी कुणाशी बोिू?” त्ावर आई मुिीिा सांगायची, “अगं लभंतीवरच्या पािीशी बोि, पण 

सोबतच्या नातेवाईकांशी बोिू नको. त्ा इकडे लतकडे सांगतीि, त्ातून तू सासुरवाशीण, तुिा 

अलधक त्रास होईि. त्ा गोष्टीचा गॉलसप होईि.” 

 क्लबमधे्य, मलहिा मंडळांच्या लमलटंगमधे्य जी व्यक्ी नसेि लतच्याबद्दि िूप बोििं 

जातं. जे कट कॉपी पेस्ट करून सवित्र पसरतं. जुन्या कपड्यांचे काही भाग कापून पूवीच्या 
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काळापासून गोधडी लकंवा अन्य वि बनवायची पित असते. त्ा कापिेल्या तुकड्यांत 

लडझाइन करून त्ा त्ा तुकड्यांची काहीतरी रचना करून सुिा उपयोगी वसू्त टेबि कॅ्लाथ, 

बाळुत गोधड्या, बाळांचे कपडे, अंगोळ्या, पुसायिा फडकी बनविी जात. लचत्रांमधिा 

फोटोमधिा कोिाज हा प्रकार असेच वेगवेगळे तुकडे जोडून लचत्र बनवण्ासाठी उत्तम 

शब्ाने गौरविा जाणारा प्रकार आहे. कॉम्प्युटरमधीि कट कॉपी पेस्ट ही टूल्स  

त्ांच्यावरूनच सुचिी असावीत. 

**** 
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१२० आनंदाची गोळी 

 सवि आजारांवर औषधाच्या गोळ्या लवकत लमळतात, मात्र आनंदासाठी लमळणारी 

औषधाची गोळी कुठे लवकत लमळते का? लमळत असेि तर मिा कळवा. काही तरी चुकतंय. 

आनंदाच्या गोळीचा शोध घेणं सुिा चुकतंय. प्रते्क आजारावर उपचार असतात. मग मनाच्या 

आजारासाठी, दु:िमुक्ी देणारी, आनंद देणारी औषधी गोळी शािज्ञांना शोधता का येऊ 

नये? 

 काही तरी चुकतंय, पण काहीतरी म्हणजे काय, ते सांगता येत नाही. िोक नसती 

पंचाईत करत बसिे आहेत. िोकांना नोकर ़या नाहीत. 

ओजंळी इतके पुरते माणसािा 

ओजंळीच्या वर भरून घेतिेिे सांडून जाते. ओजंळीतिे ते, भरून वाहून पडण्ापूवी तरी 

कुणािा तरी द्या. मंद लदव्याची वात प्रकाश द्यायिा पुरते, अलत झगझगाट करू नका. शेतकरी 

आत्महत्ांच्या बाइटवर वाईट वाटते. त्ांना स्मरा. 

काय रे नांगरा कसा आहेस, 

ठीक आहे ना फाळ! माझे हात थकिे, हिका हो बाबा काही काळ. 

 या फक् कल्पनाच आहेत. लचंता, काळजी,लनराशा हे प्रत्क्षात ज्याचे त्ािाच सोसावे 

िागतात. मी दुीःिी माणसांची आकडेवारी सांगत नाही, या लवषयावर समाज धुरीणांनी अभ्यास 

केिेिा नाही. प्रयोग झािेिा नाही. साथ सोबत संगत सोडून शेतकरी लनघून चाििे आहेत. 

काळ धावतो आहे, समाज बदितो आहे. प्रते्काच्या आवडी लनवडी, करमणूक वेगळी असते. 

अन्यायाच्या लवरुि कुणीही आवाज काढत नाही. वेगळ्या मागािने शेतकयांना पालठंबा 

दािवायिा हवा. जपानमधे्य वेगळा संप होतो, त्ा संपात फक् एकाच पायाचे बूट बनवतात. 

संप काळात एका देशात संपूणि न जेवता कमी जेवतात. संघषािच्या मुद्द्ावर लवचार करणारे 
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असतात. कुटंुब, आरोग्य, मुिं, काहीतरी चुकतंय असं वाटत राहतं. एकच प्रश्न, िहान मोठ्या 

स्वरूपात बोचत राहतो. सहज सुटत नाही. लवचार करून मेंदू थकतो. नैराश्य येते. 

 या पररखथथतीवर उपाय काय? 

 उपाय शोधणे, म्हणजे हाच प्रश्न जर इतरांचा असता तर त्ा व्यक्ीने काय करावे? असा 

लवचार करून आपण त्ाचे उत्तर शोधावे. Birds eye view अशा नावाने हा उपाय नावाजिा 

जातो. त्रयथथ पितीने लवचार करून प्रश्नावर सोलू्यशन शोधता येते. 

 चिा आनंदी होऊया, असं आपण वारंवार मनाने आलण मनािा सांगायिा पालहजे. िूप 

वाचन करावं ,कारण जीवन जगणेही प्रते्क लििाणाची लवषय वसू्त असते. आयुष्याबद्दिची 

समजूत वाचनाने वाढते. आयुष्य वषांत मोजतात. जीवन मात्र मनाच्या प्रगतीत मोजतात. थथूि 

जग बाहेर असतं. सूक्ष्म जग मनात असतं. 

 लनराश वाटत असल्यास प्रवास करून बघावा. प्रवासात, हािचाि असेि तर काही 

वेगळे पण लवचार मनात येतात. चांदण्ा रात्री एक सहि करून बघावी. एक शेर आहे चांद 

बद्दि भारी आहे. 

चांद का िंजर िीच के मेरे सीने में रात में मुझे मारने की कोलशश की! 

 आपण वेगळ्या लठकाणी पैसे ठेवतो तसे आपिं वागणुकीचे लवचार वेगळ्या लठकाणी 

असतातच. आपल्या मागे आपल्यासोबत जातात आलण त्ा कमािचा फळ म्हणूनच आपल्यािा 

मोह होतो. 

 हवास तू मिा हवीस तू हे लवचार असतात. पुनजिन्माची कल्पना त्ातूनच येते. 

त्ामुळे थोडे आखस्तक बनायिा हरकत नाही. कमिकांड करू नये पण आखस्तक राहावे. 

देवा मिा असा छंद जडावा 
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तुझे नाम घेता घेता जन्म सरावा 

रामनाम ते सदा सुिाचे 

लनधान जाणा परमेश्वराचे 

पलतत पावन अवघे राम 

श्ीराम जयराम जय जय राम! हे लवचार बळ देतात. 

 चांगुिपणाचे बक्षीस लमळत नाही, आपिं चांगिं होत नाही, आपल्यािा आयुष्यात 

कष्टािा फळ लमळत नाही, अशी िंत आपण बाळगतो. आज समाज खथथती तशीच आहे. िूप 

बक्षीस लमळविेिा आज लशक्षक बनतोय आलण एकही बक्षीस न लमळािेिा पुढारी होऊन, 

नट बनून, प्रमुि पाहुणा म्हणून येतोय. 

 अन्याय अथवा हल्ल्याच्या लवरोधात आवाज काढायिा हवा. कुठे तरी बोििे पालहजे. 

यावर सोपे उपाय, First aid सांगते. 

१ मन करा रे प्रसन्न! िूप लमत्र असिेिी व्यक्ी कोप कमी करते, तडजोड करते. संघषािवर, 

लचडलचडीवर मात करते. 

२ सॅ्कलनंगमधे्य मनाचे आजार कळत नाहीत. ते आजार जाणून जपायिा हवे. मन मनुष्याचे 

आभाळाहून मोठे, पण कधी आक्रसून जाते. हे जाणायिा हवे. 

३ िी पे्रमाची घागर, पुरूष भोगाचा सागर हे वचन आहे. त्ावर लवचार करावा. जीवन दृष्टीने 

मृतु् लवचारावर मात करावी. 

४ सासरची माणसं मनासारिी लमळत नाहीत ही तक्रार बरेचजण करतात, पण िग्नाआधीची, 

नंतरची माणसं लनवडण्ात चॉइस नव्हता. आधीची ती तरी चांगिी होती का? 

५ स्वतीःबद्दि िोकांचे गैरसमज माणसांना भेडसावत असतात. वाटते, मनासारिे घडत नाही. 
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६ कागदािा अहंकाराची जोड लचकटते आलण तो पदवीचा दाििा बनतो. 

७ आनंद मनाच्या आत आहे. 

सबके िुशी का फासिा एक कदम है। 

हर घर में बस एक कमरा कम है। 

८ मानवािा मनन, मन-न केिे की वाटते, Never mind म्हणायिा लशकिे पालहजे. 

९ अव्यक् भीती असते. ती झेपत नाही. देव कल्पना त्ा मुळे आिी. मन िवलचक ठेवा दुराग्रही 

राहू नका. 

10Misery is byproduct of lazy mind. 

Alert, elastic mind gives Happiness. 

11 break up gives pain. 

१२भिे बुरे ते घडून गेिे  

लवसरून जाऊ सारे क्षणभर, 

जरा लवसावू या वळणावर. 

१३तर धावणारं शरीर, धडधडणारं हृदय, तडफडणारे मन, समजून घेणारा मेंदू हवा. 

१४अध्याि वाटेवर सहप्रवासी सोडून जातात. तरूणाचा आयुष्यात अनेकदा मैत्रीभंग होतो. 

पे्रमात फसल्यावर परत पे्रमात पडावं, वय १० ते ७५. यार लकया कोई चोरी नही की. 

१५आती रहेंगी बहारे, लदि की नजर से दुलनया को देिो, दुलनया सुिा ही हसीन है. 

१६रुग्ण “डॉक्टर आनंदाची गोळी द्या”, सांगतात. पण अशी गोळी, नावािा पण अखस्तत्वातच 

नाही. 
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१७झमू झमू के नाचो आज, गाओ िुशी के गीत  

आज लकसी की हार हुई हैं, आज लकसी की जीत. 

हारजीत चािूच राहणार. 

१८इस दुलनया में जीना है तो सुनो मेरी बात, ग़म छोड के मनाओ, रंगरेिी. 

मन कहे मै गाऊँ. 

१९मन रे तू काहे न धीर धरे 

 तर िुश राहा. काहीतरी चुकतंय, पण लचिित स्वतीः भोवती पांघरून आनंदी रहायचा 

प्रयत्न करा. 

 आनंदाची गोळी बाजारात लवकत लमळणार नाही. तुमच्यासाठी असिेिी आनंदाची 

औषधी गोळी तुम्हािाच शोधावी िागेि. शोध सुरू करा. 

*** 
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१२१ दोन मनांची गाठ 

 तीस लडसेंबरच्या टाइम्स ऑफ इंलडया मधल्या एका बातमीवरून मिा ही कल्पना 

सुचिी. 

 तर केरळमधीि नांलबयार नावाच्या एका व्यक्ीिा कॉिराच्या दरम्यान आपिी पत्नी 

सारदा पासून दूर जायची वेळ आिी होती. कनू्नर येथीि कॉिराच्या साथीत, सारदा नावाच्या 

पलहल्या पत्नीपासून नांलबयार सर दूर झािे. केरळमधीि कायंुबयी उठावाबद्दि केरळमधीि 

संथा या िेखिकेची कादंबरी ३० लडसेंबर मधीि कथेप्रमाणे नंलबयार यांची कथा आहे. तीस 

लडसेंबर नावाची ही कादंबरी केरळातीि शेतकऱ्यांच्या बंडावर आधाररत आहे. सारडा आलण 

नंलबयार हे एकोणीसशे अडतीस सािी, िग्नानंतर काही लदवसांतच दूर झािे. सारडा तेव्हा तेरा 

वषांची होती. लब्रलटश काळातीि राजवटीतीि त्ा लदवसांमधे्य, शेतकऱ्यांच्या बंडामधे्य 

पलतपत्नी दोघांना वेगळे व्हावे िागिे. एकोणतीस लडसेंबर रोजी नांलबयार आलण इतर सवि िोक 

त्ांच्या घराजवळ त्ांच्या जमीनदाराजवळीि त्ा शेतांमधे्य, जमीनदारांच्या अत्ाचारांच्या 

लवरुि धरणे धरण्ासाठी जमिे होते. नंलबयार यांच्या िग्नािा एकच मलहना झािा होता. मात्र 

पोलिसांनी जमिेल्या जमावावर गोळ्यांचा वषािव केिा. नांलबयार आलण शारदा यांना दोघांना 

वेगळे वेगळे व्हावे िागिे. कुटंुब तुटिे, कारण की शारदा त्ा गोळीबारात मृतु्मुिी पडिी 

असा समज नांलबयार यांचा झािा. नांलबयार यांना शारदा लजवंत आहे याची कल्पना नव्हती. 

शारदाने पूणि आयुष्य लवधवेसारिं काढिं. शारदा असं समजिी की नांलबयार मृतू् पाविे. 

नांलबयारनी दुसरं िग्न केिं आलण त्ांना त्ा पत्नीपासून मुिे झािी. या मुिांनीच का मंुबई या 

कायंुबयी बंडाबद्दि जी कथा लिलहिी त्ावरून दोघांनाही गोष्ट आपिी असावी असे वाटिे. 

िेखिकेने या दोघांची भेट घडवून लदिी. आज नांलबयार हे नव्वद वषांचे आहेत. त्ांची पलहिी 

पत्नी शारदा, भूतपूवि पत्नी सत्ाऐशंी वषािच्या आहेत. केरळमधीि हे जोडपे पती पत्नी बहात्तर 
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वषांनी भेटिे. लनसगािची लकमया न्यारी असते. एका अपघाताने लब्रलटश काळात दूर झािेिे हे 

पती पत्नी स्वतंत्र भारतात बहात्तर वषांनी भेटावे हा योगायोगच म्हणावा िागेि. 

दोन ओडंक्यांची होते सागरात भेट 

एक िाट तोडी त्ांना पुन्हा नाही गाठ 

** 
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१२२ बाहेरचे  खाणे 

 बाहेर िायिा जाण्ाची सुरूवात गरज म्हणून, फॅशन बनण्ापूवी साधारण १८३० 

सािाच्या आसपास झािी.  त्ापूवी प्रवासािा जाताना बैिगाडीने अथवा चाित कसंही 

जाताना घरून बाहेर लनघताना, कामावर येतानाच लशदोरी बांधण्ाची पित असे. भूक 

िागल्यास मधे्य कुठे तरी बैिगाडी थांबवून िानावळीत जेवण करणे, धमि शाळेत तीन 

दगडांची चूि मांडून िाणं बनवणे यासाठी लशधा सोबत आणिा जाई. 

 रेले्व गाड्या सुरू झाल्या त्ामुळे मधे्य कुठे तरी उतरून रस्त्याच्या कडेिा काटक्या 

जमवून पदाथि लशजवून िाणं शक्य होईना. रेले्वने प्रवाशांचे िाण्ालपण्ाचे हाि होऊ नये 

म्हणून छोटी छोटी हॉटेल्स सुरू केिी. ती हॉटेल्स सुिा काही ठरावीक मोठ्या से्टशनवरच 

असत. बे्रड लबस्कीट लमळत अथवा काही फेरीवािे जेवणाचे िाण्ाचे पदाथि, चहा घेऊन काही 

काही आगगाड्यांच्या डब्यांत येत. 

 नातेवाईक डब्यांमधे्य खिडकीशी जेवणाचा डबा द्यायिा येत असत. मिा आठवतं 

बाहेरगावी कुणीही जाताना आई झुणका करून केळीच्या पानात बांधून लफरकीच्या तांब्यात 

पाणी घेऊन, बटा्ाची लबन कांद्याची िराब होऊ नये म्हणून सुकी अशी भाजी बनवून सोबत 

लशरा लकंवा एिादा बेसनाचा िाडू बांधून तो डबा भरे. इतर सामान, कपडे िराब होऊ नयेत 

म्हणून हा डबा फडक्यात बांधून (लशदोरी) देत असे. त्ाकाळी सालमष जेवणारे िोक कमी 

असत. सालमष िाणाऱ्या िोकांसाठी उकडिेिी अंडी, मीठ, लमरपूड, आमे्लट चपाती असे 

पदाथि लदिे जात. बे्रड त्ामानाने बऱ्याच उलशरा भारतात आिा. शाकाहारी, घासफूस 

िाणाऱ्यांसाठी कटिेट बे्रड, भजी पाव, संॅडलवच, ठेपिे, भाजी पोळी, वडा, लशरा, लमसळ हे 

पदाथि सविप्रथम लमळू िागिे. माणसाची सुिाची कल्पना साधारणत: चांगिंचंुगिं, प्रबळ 

िाण्ाशी संबंलधत असते. जेवण चांगिं नाही लमळािं की माणसं कुरकुर करतात. प्रते्क घरी 

गृलहणी अथवा स्वयंपाकािा ठेविेिा पंलडत लकंवा आचारी सुगरण असिाच पालहजे अशी 
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अपेक्षा होती. बाहेर िाणाऱ्या व्यक्ीिा नावं ठेविी जात असत. त्ा व्यक्ीसोबत लतच्या 

कुटंुलबयांना सुिा स्वयंपाक टाळतात म्हणून नावं ठेविी जात. पूवी बाहेरचं िाणं म्हणजे िग्न, 

समारंभ, कायि, सािरपुडा याच वेळी, घरी बाहेर असे लकंवा प्रवासािा जाणारी व्यक्ी त्ा 

बसगाडीच्या, बस थांब्यावरच्या हॉटेिात काहीतरी िायिा लमळेि ते िात असे. तसे पूवीच्या 

काळी तर रलववारी चोरून मटण कोबंडी असा रस्सा करून त्ा ++++ची भाजी केिी असं 

म्हटिं जाई. 

 तसं पारंपररकररत्ा मनुष्य लशकार करून जगणारा प्राणी, माणूस असल्यामुळे सालमष 

जेवण हे समाजािा नवीन नव्हतं पण पारंपररक मानव वे्हलजटेररयन जेवणाकडे वळिा. 

खथथराविा. पुढे तुरळक शाकाहारी अशी हॉटेि लनघािी. इराणी कॅफे असे. िानावळी आलण 

काही तुरळक लमसळ लकंवा दलक्षण भारतीय जेवण देणारी, लवकत वसू्त देणारी हॉटेि, 

लवसाव्या शतकाच्या सुरुवातीिा सुरू झािी. लशक्षणाच्या लनलमत्ताने मुिं देशाच्या वेगळ्या 

वेगळ्या भागात जाऊ िागल्यावर मेस, हॅासे्टि, िानावळी हा प्रकार अखस्तत्वात आिा. 

 त्ा काळी िानावळी बद्दि लवनोद लिलहिे जायचे. िानावळीत जेवणदेिीि इतकेसे 

चांगिे नसायचे. वरणात डाळ सापडिी आलण भातात िडा सापडिा नाही तरच नवि असे. 

जेवण त्ा काळी िास चांगिे लमळत नसे. बायकोिा माहेरी न पाठवण्ासाठी िानावळीच्या 

जेवणाने पोट लबघडतं हे कारण पूवी पुरत असे. गावच्या ज्या माणसािा नातेसंबंध सांभाळता 

येत नाही आलण लमत्र आलण शेजाऱ्यांशी चांगिं वागता येत नाही त्ािाच हॉटेिात िायची वेळ 

येते असाही समज त्ाकाळी समाजात होता. दूरवर िांब वस्तीत समाजातीि कुणाकडे तरी 

जेवायची पददत होती. लशरस्ता होता. ते जेवण मनासारिे नसे. काही काही पुरूष स्टोव्हवर 

डाळ भात तरी घरी करू या म्हणून डाळभात करून िाऊ िागिे. भारताच्या परंपरेत 

हॉटेिात बायकांनी जाऊन िाण्ाबद्दि अजूनही नावं ठेविी जातात. 
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 आता समाज बलघतिा की मिा नवि वाटतं की दर आठवड्यािा एिादं नवीन हॉटेि, 

पोळी भाजी कें द्र उघडत असतं. पासिि, डबा, लटलफन घरी घेऊन येतात. फोन करून 

मागवण्ाची सोय आहे. ऑनिाइन लकंवा फोनवर जेवण मागवत आहेत. वेगवेगळे पदाथि 

मागवत आहेत. नेटवर फोटो सुिा बघायिा लमळतो आलण फोटो बघून आवडिं तर जेवण 

लकमतीची तुिना करून मागवता येते. बाहेरच्या चवीची चटक िागिी आहे. 

 लववाह ठरवताना पूवी तरुणीिा पलहिा प्रश्न लवचारिा जाई, “स्वयंपाक येतो की नाही?” 

आता लवचारिा तर मुिी बेधडक उत्तर देतात “मॅगी बनवता येते, तुम्हािा काय स्वयंपाकीण 

हवी आहे का? मुिािा स्वयंपाक लशकवा.” 

 िाद्यपदाथांची वेगवेगळी वाढणारी दुकानं हे दािवतात की पुरूषांसोबत खियांना 

देिीि बाहेरचं िाणं गरजेचं ठरू िागिं आहे.सतत कामात वेळ घािवण्ा ऐवजी बाहेरचं 

जेवायिा, मागवायिा आवडतं. पे्रमाचा मागि पोटातून जातो. या लहशोबाने केक, आइस्क्रीम, 

लमठाई, चहा कॉफी, जू्यस कोखल्डर ंक यांचा तर महा माराच समाजात होत आहे. थथूित्वाचे 

कारण बाहेरच िाणे हे देिीि समजिे जाते. बाहेरचा पदाथि तेि, तूप, मसािा आलण फॅटने 

िादिेिा असतो. सवय िावणारा असतो. बाहेरच्या जेवणाची सोय झािी, हे चांगिंच आहे, 

फक् ह्ा बाहेरच्या जेवणाचे व्यसन िागू नये. या लकंवा कोणत्ाही जेवणाने आरोग्यािा सुयोग्य 

बनवावं आलण योग्य लठकाणीच माणसाने िावं. जेणे करून बाहेरचं िाण्ामुळे होणारे पोटाचे 

आजार टाळता येतीि. रात्री बारा बारा वाजेपयंत हॉटेि भरिेिी, फुििेिी, सुजिेिी असतात. 

भुकेिा गल्लीत कुठेही काहीही िायिा लमळतं हे तसं सोयीचं आहे. एक चांगिीच िूण आहे. 

बाहेरचं िाणं, आज समाजाने मान्य केिं आहे. 

*** 
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१२३ आरोग्याचे कौतुक 

 बािकांपासून थोरांपयंत आलण नातेवाईकांपासून लमत्रांपयंत, अपररलचतापयंत सवि 

जणांना वारंवार आपल्या आजाराचं कौतुक करायची सवय असते. आपल्यािा काय आजार 

झािा आहे, ही गोष्ट हे िोक रंगवून रंगवून सांगतात. मी लनरेगी आहे सांगणारे तुरळक भेटतात. 

आजारी माणसािा समाजात थोडीशी सहानुभूती लमळते. कामात थोडीशी सवित, टाळाटाळ 

करायची मुभा लमळते. काम टाळता येते त्ामुळे आजारपणाचा उले्लि िरा, िोटा, मध्यम, 

लमश् असा नेहमीच केिा जातो. लकरकोळ लकरकोळ कारणािा देिीि वैद्य, डॉक्टरकडे 

जाणारे िोक असतात. होलमओपथी, ऍिोपथी, आयुवेलदक सवि लठकाणी एकावेळी अथवा 

आिटून पािटून अथवा एका पाठोपाठ एक असे औषधोपचार करण्ासाठी वेगवेगळ्या 

डॉक्टरांकडे जाणारे पण असतात. औषधोपचार करण्ाच्या बाबतीत पेशंट, वाट बघणारे, 

(सहनशीि)असतात. इथे गुण आिा नाही तर लतथे, लतथे अमक्यािा गुण अलधक यावा म्हणून 

लतथे असे जात राहतात. 

 अथाित आजारी पडल्यावर माणसाची मनखथथती काय होते हे आजारी पडणाराच 

जाणतो. िवकर बरं होण्ासाठी कोणताही उपाय करायिा त्ा व्यक्ीची तयारी होऊन जाते. 

थोडे लदवस आजाराचं कौतुक होतं पण अलधक काळ  लबछान्यात पडिो की िोक दुििक्ष 

करून आपापल्या रूटीनमधे्य रमतात. बाकीची िोक लचडवत राहतात. “काही झािेिं नाही 

नाटक करते. सुि टोचतंय, बसून राहते, व्यायाम करत नाही, िात राहते, पचत नाही, उरक 

पडत नाही, शरीरािा कष्ट नाही” अशा कारणाने आजारी व्यक्ीच्या आजाराचं लवशे्लषण अन्य 

हे आपल्या बुिीने आलण अनुभवाने करत असतात. 

 काही व्यक्ी लकरकोळ काही झािे, तर रक् वगैरे प्रकार तपासतीि, त्ाउिट काही 

व्यक्ी घरच्या घरीच औषध उपचार करतीि. एिाद्या पेन लकिर वर चािवतीि. बाम 
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िावतीि आलण लवचार करणे सोडून देतीि. काही आपल्यािा गंभीर आजार झािाय या 

भावनेने दु:ि, लचंता करतीि. 

 बऱ्याच घरी औषधाची पेटी असते, त्ात ओव्हर द काऊंटर अशा गोळ्या ठेविेल्या 

असतात. पोट लबघडिं की पोट साफ होत नसेि त्ांची चूणि, पोट लबघडिं तर घ्यायच्या 

गोळ्या, जुिाब बंद करायच्या गोळ्या, बँड एडच्या पट्ट्या, इनोची पालकटं, लपत्त Acidity, 

alergy च्या गोळ्या या डब्यामधे्य ठेविेल्या असतात आलण जेव्हा गरज िागेि तेव्हा ती गोळी 

घेतिी जाते. घरी असा पेटीतिा िहान दवािाना ठेवायिा हरकत नाही. शरीरातीि वेदना 

कमी होण्ासाठी आलण शरीर कुरकुर न करता Comfortable सोयीस्कर राहण्ासाठी एकत्र 

औषध असतात. अडचणीिा हा मदतगार ठरतो. 

 वयोमानाने काही तरी शरीरािा होणारच असा समज करून औषधांकडे दुििक्ष 

करणारे सुिा असतात. ‘व्यक्ी लततक्या प्रकृती’ हे औषधोपचारांच्या बाबत देिीि िरंच 

असतं. एका व्यक्ीिा ज्या औषधोपचाराने पूणि बरं वाटिं दुसऱ्या व्यक्ीिा त्ाचा त्रास होऊ 

शकतो. फरक: दोन व्यक्ी सारख्या देहगुणाच्या नसतात. Anatomy physiology सारिी 

असिी तरी, प्रते्क व्यक्ीच्या शरीरात काही वेगळ घडत असतं. याची आलण त्ाची 

biochemistry वेगळी असते. एकाच कुटंुबात काही अनुवांलशक आजार सारिे असिे, 

तरीही प्रते्क मूि हे जेनेलटक जनुकीय बदिांमुळे वेगळे वेगळेच जन्मिेिे असते. 

 कौतुक: व्हॉट़सअॅप गु्रपवर कशी माणसं पाशिि असतात. तशीही आजाराचं कौतुक 

करण्ाच्या बाबतीत लकमान से्पशि, पाशिि असतात. सासूबाईंना तापािा, पुतण्ािा ताप 

आिा तर लनयम वेगळा असतो. हा ताप मात्र एिाद्या आपल्या लवरोधात जाणाऱ्या शतु्रगटातीि 

व्यक्ीिा आिा तर नाटक करते लकंवा लकरकोळ गोष्टीचंा बाऊ करतेय असंही मत मांडिं 

जातं. Blood pressure, diabetes हल्ली तर काय सवांनाच असतात, त्ांच्यासाठी एवढं 

नाटक काय करायचं? असं म्हणून दुसऱ्याच्या आजाराकडे कानाडोळा केिा जातो. मात्र 
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स्वतीःिा यातल्या कोणत्ाही आजाराची चाहूि जरी िागिी लकंवा Borderlineवर आल्यावर, 

अशी काही शक्यता आहे, असा संशय आिा तरी या व्यक्ी स्वतीः आजाराचं कौतुक करायिा 

िागतात. बूट मोजे, सकाळचं लफरणं, शुगर फ्री च्या गोळ्या िा, व्यायाम वगैरे वगैरे करून 

स्वतीःची काळजी घेतात. जे योग्यच आहे. पण कौतुक नेहमी त्ाच व्यक्ीचं होतं, जी व्यक्ी 

थोडीफार गुडबुक्स मधे्य असते. बाकीच्यांच्या आरोग्याकडे दुििक्षच केिे जाते. 

 मानलसक आजार देिीि ितरनाक असतात, पण िपविे जातात. एिाद्या व्यक्ीिा 

एिादा आजार झािा आहे अस ऐिान केल्यावर आपल्यािा त्ाची भीती वाटायिा िागते. 

साथी: कोलवड 19 व्हायरसच्या साथीमुळे, कोणी लशंकिा िोकिा तरी भीती वाटते. साथीचे 

आजार पसरत हे प्रलतकारशक्ी कमी असिेल्या व्यक्ीिा िवकर होतात. दाट िोकवस्ती 

असल्यामुळे आलण अस्वच्छता िूप असल्यामुळे भारतात साथीचे रोग िवकर पसरू 

शकतात. 

लििाण: आजाराचं कौतुक भरपूर आहे याच कारणामुळे अनेक वेबसाइट़स, अनेक पोस़्टस, 

या आजाराबद्दि मालहती देणाऱ्या बातम्या गाजत असतात. वतिमानपत्रात घरगुती उपचार 

आलण अशा आजाराबद्दि पानंच पानं, रकानेच रकाने भरिेिे आढळतात. ही पानं एिादे 

औषध कंपनी प्रायोलजत देिीि करत असते. टीव्हीवर देिीि आरोग्य संपदा, इ. अशा अनेक 

मालिका िोकलप्रय असतात. 

आहार: आजारी व्यक्ीच्या आहाराकडे लवशेष िक्ष लदि जातं. अशा व्यक्ीिा भेटायिा 

जाताना साजुक तूपातीि लशरा, ताक, दही दूध, मऊ भात मेतकूट, खिचडी, उपमा, पोहे, 

लबखस्कट चहा, नारळपाणी, कोकम सरबत अशा आवडीच्या वसू्त नेल्या जातात. get well 

soon िवकर बरी हो बाई तुझ्या वाचून करमत नाही असंही सांलगतिं जातं. आजाराच्या 

मागची मानलसकता ही असते की पेशंटिा वाटते आपण गे्रट आहोत आलण भेटायिा 

जाणाऱ्यांना एक सुटका की हा आजार आपल्यािा झािा नाही. या उिट सुिा होऊ शकतो 
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एिाद्या आजारी व्यक्ीिा भेटल्यावर आपल्यािाही तशीच िक्षणं आहेत आपल्यािाही असं 

आजाराचं लनदान होणार की काय? अशी भीती वाटू िागते. एकटेपणा, मनात असणारी 

िदिद, काहीतरी दुीःि, ताण तणाव यांच्यामुळे सुिा व्यक्ी आजारी पडते.  (कुणीतरी 

भेटायिा आिे की बरं वाटत) Psychosomatic diseases, त्ामुळे आजारी व्यक्ीिा 

भेटायिा जाण्ाची पित आपल्याकडे तर फार पूवीपासून आहे. 

प्रलतसाद: लकरकोळ लकरकोळ आजारात हॉखस्पटिमधे्य अॅडलमट होणारे मात्र मोठ्या 

आजारात दुििक्ष करणारे देिीि असतात. मृतू्ची भीती प्रते्क व्यक्ीिा असते. व्यक्ीिा 

वाटत असते, लनरोगी जगावे. स्वतीःच्या देहािा काहीही दुिू िागिं की वाटतं, हे दुिणं नको. 

“बापे्प पाय दुिणं परवडिा, पण डोकं दुिणं नको. नाक दुिणं परवडिं पण कान दुिणं 

नको.” पण एकूण काय शरीराचं कोणत्ाच अवयवाचं दुिणं परवडत नाही. लनस्तरणे भाग 

पडते. सविच अवयव आपल्यािा लप्रय असतात. 

देह: देह देवाचे मंलदर असे म्हटिे जाते, त्ामुळे देवपूजा करायिा जसा आपण लनवांत वेळ 

काढतो तसा स्वत:च्या शरीराच्या कुरबुरीकंडे िक्ष द्यायिा आलण हे शरीर आरोग्यदायक 

राहावे यासाठी सुिा वेळ काढायिा हवा. 

वय: असं म्हणतात माणूस पन्नासाव्या वषािपयंत आरोग्य लबघडवत, पैसे कमाईसाठी धावत 

सुटतो. पन्नाशीनंतर कमाविेिा पैसा हा आरोग्य लमळलवण्ासाठी िचि करतो. सत्तरीनंतर 

त्ािा कळतं की गेिेिा पैसाही परत येत नसतो आलण गेिेिं आरोग्यही परत येत नसतं. 

पंचाहत्तराव्या वषांनंतर कळतं की आयुष्य हातातून सुटून गेिेिं आहे. गेिेल्या आरोग्यािा 

आता कधीच परत Restore करायिा लमळणार नाही. 

 देहाची कुरबुर ऐका, देहाचे चोचिे पूणि करा. आजाराचं पण कौतुक करायिा हरकत 

नाही. पण त्ा आजारािा दूरच ठेवा. शोकेसमधल्या वसंू्तचं जसं करतो, आजाराचं करतो 

तसंच कौतुक आरोग्याचं देिीि आपण करू या. आजाराबद्दि लवचार केिा की ते 
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नकारात्मक लवचार आपल्या शरीरात येऊन आपण त्ा आजारािा आकलषित करू शकतो. 

असं देिीि घाबरवून सोडिं जातं. पण वाचन आलण चचेत नकारात्मक लवषय, साथीचे रोग 

येतच राहतात, त्ामुळे त्ािा पयािय नाही. 

 आरोग्याचे कौतुक थोडे लिलहते. आरोग्यासाठी सोपे उपाय म्हणजे मानवाने स्वतीःच्या 

आहारलवहार, झोप याकडे िक्ष द्यावे. व्यसन करू नये. आपिे शरीर काय सांगते आहे, ते 

ऐकावे. 

 वेळ पडिी तर डॉक्टरकडे जरूर जावे. 

 आरोग्याचे कौतुक करणे आता पुरे! 

***-- 
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१२४ भ्रामक जग 

 साहेबांनी, भ्रामक जगातीि सोशि लमलडयाची िाती (accounts) कमी करणार 

म्हणताच आता कसे होणार असा आवाज उठिा. भ्रामक जगातल्या करमणुकीवर तर 

जगातिे काही, 30% जगत आहेत. काहीजण असे भ्रामक जगात वावरतात असे जर कधी 

कुणािा म्हटिे तर तुम्हािा वाटेि ही व्यक्ी मूिि आहे. मात्र आजच्या जगातिी लनव्वळ, 

अंदाजे 30% िोक ही भ्रामक जगातच वावरत आहेत आलण त्ात तुम्हा आम्हा दोघांचाही 

समावेश आहे. भ्रामक जग म्हणजे प्रत्क्ष अखस्तत्व नसिेिे, भ्रामक लचत्रांनी आलण शब्ांनी 

लदसणारे Digital virtual जग होय. या जगािा आपण स्पशि करू शकत नाही. 

 Whatsapp, social media, movie, serials, porn etc. जगाची िोकसंख्या जर 

अंदाजे सातशे कोटी पकडिी तर २८०  कोटी िोक फेसबुक वापरतात. १८० कोटी 

व्हॉट़सअॅपचे अॅखक्टव्ह युजर आहेत. सालहत् फक् फोन! फेसबुकचे, टीव्हीचे दशिक म्हणजे 

४५ लमलनटं दररोज फेसबुक बघणारे होत. व्हॉट़सअॅपचे युजर म्हणजे सु्तती आवडणारे आलण 

३७०० मेसेजेस दर मलहन्यािा पाठवणारे होत. युजर म्हणजे वीस लमलनटे रोज सोशि 

मीलडयावर घािवणारे होय. रोज जगातीि प्रते्क व्यक्ी वीस लमलनटे सोशि मीलडयावर 

घािवते आहे. आपण पाठविेिा सवि डाटा आचीव होतो आहे. सोशि तरूण शािज्ञ म्हणत 

आहेत, तसे चौथे महायुि सोशि मीलडयावर िढिे जाईि. लतसरे महायुि करोना व्हायरसचे 

समजायिा हरकत नाही. लतसरे आलण चौथे महायुि रक्हीन असेि. चौर्थ्ा युददाचा मुद्दाही 

सोशि मीलडया असेि. सोशि मीलडयावरचे आपिे असणे, ते दुसऱ्याचे नुकसान करण्ासाठी 

दुसऱ्याच्या मेंदूिा ताब्यात घेण्ासाठी वापरिे जाते. पुढची युददे त्ा माध्यमांच्या माफि त 

िढिी/लजंकिी जातीि. माध्यम फुकट कसे? जगात फुकट काहीही नसते. जालहराती गळी 

उतरवणे, लवक्री वाढवणे, तुमची झोप उडवणे हा माध्यमांचा हेतू असतो. हे माध्यम तुमच्या 

मेंदूचा ताबा घेतात. दािविेिे लवचार, मेंदूवर राज्य करतात. मेंदूची लवचार पिती जाणून 
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घेतात, मानवी पे्ररणांचा अभ्यास करतात. कौतुकाची आवड प्रते्क व्यक्ीिा असते. त्ामुळे 

लमळणाऱ्या िाईक मुळे मेंदूत होणाऱ्या बदिाचा पण अभ्यास केिा जातो. लवचारशक्ीची 

पित यावर ररसचि करतात. सोशि मीलडयाची मैत्री जोडणे सोपे असते. ना जवळ जाणे, िोटा 

चांगुिपणा, आपल्यािा जमतो. मैत्री होते. हा मीलडया आपल्या अिीत्वाची दिि घेतात, याचे 

समाधान घेऊन देणे देऊन आपिी लवचारशक्ी सोशि मीलडयाच्या आधीन होते. लगऱ्हाईक 

म्हणतो, “माझे कोणीतरी िास कौतुक करत आहेत. एकूण मी िाडका आहे, माझ्यावर िोक 

उगीच टीका प्रयोग करतात, बघा मी िोकलप्रय आहे” पण पुढे िाईक न आल्यास भीती वाटते, 

अफवांची संख्या वाढते, अफवा मूळ रुजवतात. मागणी तसा पुरवठा मागािने जुने छंद सोडून 

िोक आभासी स्क्रीनिा लचकटतात. मेंदूत Dopamine वाढते, happy वाटते, पण anxiety 

वाढते. Selfie, posts, forward चे व्यसन िागते. आदत से मजबूर, मग काहीतरी चुकत 

जाते. 

 बंगिोर मधीि मानसशाि संशोधकाकडे Sociel media, netflix addict कडून 

नवीन केस आिी. त्ा पेशंटिा न सुटणारं नेट खफ्लक्सचं, फेसबुकचं अॅलडक्शन, व्यसन िागिं 

होतं. हल्ली तर अगदी सामान्य माणसं पण दोन दोन फोन घेऊन लफरतात. कागदासाठी झाडं 

कापिी जातात त्ापेक्षा या मोबाईिवरच्या बातम्या आलण लचत्र, games बरे, कागद िागत 

नाही. पण काबिन फूट लपं्रट ह्ा मेसेजेसचे सुिा आहे. वीज िागते, डाटा िागतो. 

 तर या बंगिोर मधीि केसमधे्य, internet Adiction ने पेशंटची झोप उडिी होती. 

नेटखफ्लक्स असे के्षत्र आहे, की झोप उडते. रीड हेखसं्टगस ने संशोधिेिे नेटखफ्लक्स िूप 

िोकलप्रय झािे, कारण िोकांना दुसर ़याच्या गोष्टीचें गॅालसप करायिा आवडते. चचाि करणे, 

िाणे, मनोरंजन, गुने्ह, गूढता, सेक्स घातिेल्या गोष्टी आवडतात. नेटखफ्लक्सच्या मुळाशी, 

जास्ती करून समाजाची चुगल्या करण्ाची, शेजाऱ्यांच्या घरात डोकावण्ाची मनोवृत्ती आहे. 

वर आपिे नाव बाहेर येत नाही. 
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 “हर आदमी का कोई एक िास आदमी होता है!” मी फक् तुिा सांगते इतर कुणािा 

सांगू नको, हे वाक्य सुिा आधी सांलगतिेल्या बातमीसह, वाक्यासह अफवेसारिे, अधिसत् 

गु्रप, मीलडयावर, दूरवर लफरत राहते. सोशि मीलडयावर चटक बातम्या तर झपा्ाने 

पसरतात. dada लवदा, आनंद जाळ (Internet), व्यसन देतो. Internet मनोरंजन, जादू, 

Timepassचे साधन आहे. नोकर ़या नाहीत, मंदी आहे, अशा वेळी अन्यत्र रमा. भारत देश 

ररकाम्या िोकांना ररकाम्या हातात, मंदीच्या लदवसात फक् मोबाईि करमणूक देण्ात नंबर 

वन आहे. नाव Start up ठेविे, पण तो लकरकोळ धंदा काही जणांनाच आहे. 

Crypto curency ने समांतर अथिव्यवथथा चािू शकते, असा धोका आहे. 

सोशि मेलडयाच्या आहारी जाऊ नका. 

Detox from social media 

Say no to screen 

Reduce screen time 

Take baby steps of detox, व्यसन सोडा. 

Set target, Only half an hour on net. 

One person, one teacher, onebook, one pen can change the world. 

 भ्रामक जगातून बाहेर या वास्तवात बघा. शारीररक कष्ट करा. काहीतरी करा. सोशि 

मीलडयापासून काही ठरावीक अंतरावरच राहा. वाहून जाऊ नका. गुिाम बनू नका. 

+++ 
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१२५ सुगरण स्वयंपाकी 

मामाची बायको सुगरण, 

 रोज रोज पोळी लशकरण! अशा शब्ात मामांच्या गावचे, गृलहणीचे वणिन करणारे गाणे 

िोकगीत म्हणून प्रलसि आहे. याचा अथि मलहिांनी सुगरण असिं पालहजे ही अपेक्षा त्ा 

काळापासूनच प्रलसि आहे. 

 Supercook नावाचे एक अॅप इंटरनेटवर नवीन आिेिा आहे. या मदतनीसाजवळ 

तुमच्याजवळ घरात, डब्यात, हातात असिेिे िाण्ाचे कचे्च पदाथि Ingrediants सांलगतिे, 

की एकूण पंधराशे स्वयंपाका बद्दिच्या वेबसाइट़स आलण एक कोटी पाकलक्रया यांच्यामधून 

तुमच्या जवळ असिेल्या वसंू्तपासून चांगिा पदाथि कमी वेळात कसा बनवायचा, याची रेलसपी 

या अॅपवरून लमळते. 

 तुमच्याजवळ फ्रीजमधे्य अथवा तुमच्या कपाटात, कोणते मूळ पदाथि आहेत 

उदाहरणाथि दूध, भाज्या, फळ, धान्य, गहू, तांदूळ, मासे, आटा, अंडी, तेि, तूप, बटाटा, मुळा, 

बेसन, सािर मीठ लतिट, या पदाथांपासून तुम्हािा कृती बनवायची, पदाथांचे नाव या अॅपिा 

सांलगतल्यावर काही लमलनटांतच एक कोटी पाक लक्रयांमधून सुयोग्य अशी, चटकन होणारी 

पाकलक्रया तुमच्या संगणकावर मेनूमधे्य लदसू िागते. या पाकलक्रयेत आरोग्यासाठी योग्य तेि 

तूप लकती? बनवायिा लकती वेळ िागतो? कॅिरीज लकती लमळतात? तेि कमी जास्त केिे 

तरी चािते अशा सूचना येतात. मसािा, मीठ लकती िागते? गोड आहे, लतिट आहे, तेिकट 

आहे, अशा सूचना आलण त्ािा वेळ लकती िागतो, पटकन करायचे असल्यास, ओव्हनमधे्य 

लशजवायचे असल्यास तशाही सूचना या अॅप देते. इतकेच नवे्ह तर तुम्ही केिेल्या पररपूणि 

रेलसपी सांगून झाल्यावर तुम्ही अलधक कोणते पदाथि लवकत नवीन आणायिा हवे, उरवू नये, 

त्ाची यादीसुिा संगणक बनवून देतो. फ्रीज मधल्या जुन्या वसू्त संपवायच्या असल्यास, 

तशाही सूचना देते. नवीन रेलसपी असे सांलगतल्यास कोणती वसू्त, बेक करा, िािी लशजवा 
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अथवा रोस्ट करा वा मायक्रोवे्हवमधे्य करा. तळा, शॅिोफ्राय करा, अशाही सूचना संगणक 

देतो. 

 इतके लदवस घरात आई, आज्जी सुगरण असायची. या सुगरणीचं्या पाकलक्रया आलण 

बचत काटकसरीने, आहे त्ात भागवून संसार करून सालहत् वापरून पदाथि रुचकर 

बनवायचे कौशल्य, पुढच्या लपढीत पाठविे जायचे. आता मुिीही लशकतात, नोकरी करतात. 

शेकत राहा तू सतत चपात्ा  

सतत चुिी शी लशजवत राहा! 

 या कामातून अजूनही मलहिांना सुटका लमळािेिी नाही. फस्टि लशफ्ट ऑलफसची आलण 

सेकंड लशफ्ट घरकाम, स्वयंपाकाच्या कामाची, नवर ़यािा मुिांना जेवण देण्ाची, अशाप्रकारे 

मलहिा राबत असतात. 

 तरीही कमवणाऱ्या बाईने सुिा चांगिी वेगळी चटक कृती, िाना िजाना स्टाईि यमी 

लडश बनवावी आलण ती सजवून मांडावी अशी अपेक्षा त्ांच्याकडून केिी जाते. बाहेरचे Order 

करताना, तुझ्या हातचे आवडत नाही असा टोमणा बसतो. तुम्ही चलवष्ट काय ते बनवा, असे 

आजपयंत पुरूषांना कुणीही सुचविे नाही. 

 मलहिा लदनाच्या लदवशी सुिा लिहायिा िेद वाटतो, की बाईिा स्वत:चा स्वतीःसाठी 

िचि करायचा वेळ अलजबात नसतो. कुठल्या सुक्षणी, वाढलदवशी, खियांच्या वसू्तसुिा कुकर 

तवा, लकसणी, लमक्सर अशा स्वयंपाक लवषयाशी संबंलधत भेटवसू्त लदल्या जातात. त्ा असतात 

तर सवि कुटंुबासाठी! तर स्वयंपाकाच्या बाबतीत मलहिांना आपल्या या नव्या नव्या 

जबाबदारीसह िटकूनच आिेल्या जुन्या जबाबदारीत स्वयंपाकात मदत करण्ासाठी हे सुपर 

कूक अॅप मदत करेि. पुरूषांना देिीि गरज पडल्यास स्वयंपाकात मदतनीस ठरेि. App-

supercook, Android, IOS free  
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१२६ पयणटनािर संकट 

 आज पयिटन व्यवसायावर काळी साविी पसरिी आहे. जगभरावर काळे सावट 

पसरवणाऱ्या कोलवड 19, COVID 19 करोना व्हायरसमुळे जगभरातीि पयिटनाच्या 

व्यवसायावर अलतशय वाईट पररणाम होत आहे. अनेक महोत्सव, ऑलिखम्पक गेम्स, अनेक 

िेळांच्या स्पधाि, राष्टर ीय आलण आंतरराष्टर ीय पयिटन या सवांमधे्य भीतीचे सावट आहे. 

 फार वषांपूवी माझे एक पररलचत डॉक्टर मिा म्हणािे होते की एक टीबीचा पेशंट मंुबई 

िोकिमधीि दहा हजार िोकांना टीबीचा म्हणजे क्षयरोगाचा धोका देऊ शकतो. गदी, 

अस्वच्छता, दाट िोकसंख्या, गरम हवा या कारणांमुळे कोणचाही जंतुसंसगि, आजार, साथीचा 

आजार िवकर पसरतो. श्वास घेणे तर आवश्यक असते. बाहेर िाणे टाळता येते. स्पशि करणे 

टाळता येते, पण हवेतून होणारे जंतुसंसगि टाळणे सोपे नसते. 

 सहिीच्या वेळी आजारी पडणाऱ्यांची संख्या मोठी असते. मनात धाकधूक, िरी िोटी 

भीती असेि तर सदी िोकिा झािा तरीही मनात वेगवेगळे लवचार येऊ िागतात. अनोळिी 

लठकाणी, परगावी, परराज्यात आलण परदेशात तर त्ाहून अलधक हानीची, प्रकृती लबघडणे 

आजारपण याची अनालमक भीती वाटते. हवापािट, िाण्ालपण्ातीि फरक, अन्य िोकांचा 

सहवास, वेगळे वातावरण यामुळे व्यक्ी आजारी पडण्ाची शक्यता जास्त असते. 

 करोना व्हायरसमुळे आज पयिटन व्यवसायात िूप मोठे संकटाचे सावट पसरिेिे 

आहे. नवीन टूसि बुक करायिा प्रवासी घाबरत आहेत. ज्यांनी अधे पैसे भरिे आहेत ते पुढचे 

पैसे न भरता टूर रद्द करत आहेत. पैसे गेिेिे परवडिे पण आजार अपमृतु् नको. “जान है 

तो जहान है” असं म्हणून परदेश वारी रद्द करणारे प्रवासी देिीि आहेत. इटिी, युरोप, 

अमेररका, जपान, इलजप्त, ऑस्टर ेलिया, लसंगापुर या सात परदेशी टूसि साधारणपणे एलप्रि ते 

जुिै या दरम्यान नेहमीच ओव्हरफुि जातात. प्रवासी कंपन्यांचा व्यवसाय या चार मलहन्यातच 

प्रामुख्याने जोरात चाितो. परदेशी प्रवासासाठी हा काळ सुयोग्य असतो. परीक्षा, हवामान या 
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दृष्टीने या चार मलहन्यांत होणाऱ्या धंद्यावर यावेळी कोलवड व्हायरसमुळे वाईट पररणाम झािा 

आहे. अनेक देशांत अशी सूचना जाहीर करण्ात आिी आहे की, “काही काही देशात, काही 

लठकाणी अलतशय आवश्यक असेि तरच प्रवास करावा. अन्यथा त्ा देशांमधिा प्रवास 

टाळावा.” 

 लमत्र मैलत्रणीनंो परदेशी सहिीिा जाणं हे साधारण प्रते्काचं स्वप्न असतं. माणूस 

सहिीसाठी पैसे साठवत असतो. मात्र आज आरोग्याच्या दृष्टीने, साथीचे आजार पसरिेिे 

असताना प्रवास आलण सहिी झेपत असतीि तरच कराव्यात, शक्यतो टाळाव्यात. इंटरनेटवर 

देिीि इटिीच्या, वे्हलनसच्या, जपान, युरोप टूसि रद्द केल्याच्या बातम्या येत आहेत. 

 पयिटकािा हवा बदिाने सदी िोकिा तर कुठेही लकरकोळपणे होतो. असा सदी 

िोकिा असिा, तरी वेगवेगळ्या तपासण्ांना देिीि तोडं द्यावे िागू शकते. ज्यामुळे परदेश 

प्रवास टाळिेिाच बरा, असे मिा वाटते. Whistle blower risk चा लवचार करा. 

लवमानतळावर अनेक देशांतून आिेिे, प्रवास झािेिे िोक एकत्र संपकाित येतात. त्ामुळे, 

लवमानतळावरून जंतू संसगि पसरू शकतो का? याबद्दि अनेक वाद लववाद, अनेक पोस़्टस 

आपण वाचत आहोत. सूचना देणे चािू आहे. 

 मिा एवढंच सुचवायचं होतं की जगभरातीि या आरोग्य आणीबाणीच्या वेळी, मजा 

करण्ासाठी, आनंद उपभोगण्ासाठी परदेशी जाऊन आपण आपल्यावर संकट ओढवून 

घेत नाही ना? याची आधी मागिदशिक मालहती काढावी आलण नंतरच प्रवास करावा. 

पयिटनानंतर काही प्रश्न लनमािण झाल्यास जीव आपिा आहे आरोग्य आपिे आहे. 

 आकडेवारीने काहीही सांलगतिं- जंतू संसगि पसरतो आहे अथवा नाही आहे लकंवा 

जंतुसंसगि कमी झािा आहे; तरी त्ा आकडेवारीकडे अभ्यासपूणि नजरेने बघा आलण सारासार 

लवचार करून लनणिय घ्या. वैद्यकीय सल्ला घ्या आलण मग लनणिय घ्या. 
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 पयिटनािा जाता आहात? थांबा! असं काही मी तुम्हािा लिहून संदेश देणार नाही. काही 

अपररहायितेने जावे िागत असेि, तर मात्र लवचार करा आलण नंतरच प्रवासाचे बेत आिा. 

असा संदेश मी आज तुम्हािा देत आहे. 

 दरवेळीच्या लवषयापेक्षा हा लवषय वेगळा असिा तरी सख्यांनो िी ही माता असते 

आलण एकाही बािकाचा, मानवाचा, व्यक्ीचा मृतू् नये म्हणून, हा आजार पसरू नये म्हणून 

केवळ ममतेपायी आज हा िेि लिलहत आहे. 

 जे्यष् नागररक, बािक, गरोदर खिया, कुपोलषत, प्रलतकार शक्ी कमी झािेल्या 

व्यक्ी, यांना जंतुसंसगि िवकर होत असतो. 

 त्ामुळे सावधान पुढे धोका आहे. 

**** 
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१२७ “धन्यिाद” 

 धन्यवाद, Thank you, बहुत शुलक्रया हा वापरून गुळगुळीत झािेिा शब् आहे. लमत्रा, 

भाई, बहन, तुम्ही जे कायि करताहात, तुमच्या चांगल्या कायािची जाणीव आम्हािा आहे. तुम्ही 

चांगिे काम केिे आहे लकंवा तुम्ही आम्हािा मदत केल्याने आमचे बरे झािे. तुमच्या 

उपकारांबद्दि कृतज्ञ आहोत. असा सोपा अथि लनघतो. 

 welcome असे उत्तर देऊन मदतीची वृत्ती लदसते, तर ओके म्हणून, ठीक अशी 

औपचाररकता लदसते. 

 समाज माध्यमांवर बदि म्हणून मधं्यतरी एक लचत्रफीत लफरत होती. त्ात परदेशातीि 

एक अलतशय वृि िी, एका बाकावर दमून भागून बसिेिी आहे. लतच्या हातात भरपूर 

लपशव्या आहेत आलण दुसऱ्या हातात एक काठी आहे. वयोमानाने लतच्या हातातून ती काठी 

दूर लठकाणी िािी पडते आलण थोडीशी दूर घरंगळत जाऊन थांबते. काठी लजथे जाऊन 

थांबते त्ा िांबापाशी एक तरूण मुिगा लसगारेटी फंुकत उभा आहे. त्ा तरूणाच्या एका 

हातात लसगे्रट, वर चेहऱ्यावर अलतशय उिट भाव सुिा आहेत. एक हात ररकामा आहे. “काय 

ह्ा म्हातारीचं काम…”  असं तो तोडंातल्या तोडंात पुटपुटतो. त्ावेळी आजी त्ा तरूणािा 

मिा ती िािी पडिेिी काठी उचिून दे अशी लवनंती करते आहे. चार पाविं परत पुढे जाऊन 

वाकून काठी घेणं, पाठ वाकिेल्या तबे्यतीिा ते जमेनासे असावे लकंवा जावे असे वाटत नसावे. 

आजी दोन तीन वेळा सांगते मुिगा तरीही दुििक्ष करतो. शेवटी थोडा वेळ बाकावर बसून, दम 

िाऊन झाल्यावर थोडी हुशारी वाटल्यावर आजी लपशव्या घेऊन उठते. वाकडी लतकडी 

चाित काठी लजथे पडिीय लतथपयंत जाते. काठी घेऊन उभी राहते. जोरात आवाज येतो. 

नवि म्हणजे त्ाच वेळी ज्या बाकावर आजी बसिेिी असते त्ा बाकावर मागीि इमारतीचा 

सज्जा वरून िािी कोसळतो, लन बाकाचा चकनाचूर होतो. उडिेिे दगड त्ा तरुणािा 

िागतात. तो Help, help ओरडू िागतो. जर आजी त्ा बाकांवरून उठून पुढे आिी नसती 
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तर, आजीचा मृतू् लनलश्चत झािा असता. केवळ लनयतीच्या ठोक्यामुळे आजी उठून पुढे आिी 

आलण मृतू्च्या दारातून वाचिी. 

 िािी या लफल्मिा लनष्कषि लदिा आहे Say thank you to people who refused 

to help you. 

 आयुष्यात बऱ्याचदा शक्य असिेल्या लठकाणी छोटी मदत सुिा, अलतशय सोप्पी मदत 

सुिा करायिा पररलचत अथवा ओळिीचे नात्ातिे िोक नकार देतात. सकारण अथवा 

लवनाकारण सुिा, हेव्यापोटी अथवा उगाच मदत टाळतात. मधं्यतरी एका मोफत 

प्रलशक्षणासाठी मी अजि केिा होता. त्ात पुण्ािा मोफत सवि होते. माझी लनवड पलहल्या 

फेरीत झािी. मुिाितीनंतर प्रलशक्षण होते. यादीत महाराष्टर ीयन फार थोडे  होते, बाकी सवि 

अन्य प्रांतीय होते. माझ्या पररचयातीि एक मराठी व्यक्ी परीक्षण मंडळात होती. मात्र त्ा 

व्यक्ीने मिा मदत करण्ास साफ नकार लदिा. पयाियाने माझी त्ा कायिक्रमात लनवड झािी 

नाही. संधी गेिी. मात्र त्ा पुण्ातीि ४ मलहन्यांच्या प्रलशक्षण काळात एक घटना घडिी. ती 

अशी की एक मलहन्याची रजा लमळून त्ाच काळात आता अन्यत्र राहणारा मुिगा भारतात 

आिा. मी मग सवि वेळ त्ािा देऊ शकिे. परगावी असते तर कदालचत प्रलशक्षण बुडवावे 

िागि असते लकंवा मी मुिािा धड वेळ देऊ शकिे नसते. 

 त्ा वेळी, ओळिीच्या मलहिेने त्ा कॉिेजमधे्य कॅन्टीन चािलवण्ाच्या कंत्राटास टेंडर 

भरिे होते. भाचा व लतची नात्ातीि एक व्यक्ी लतथे होती. त्ांनी शब् टाकायचा अवकाश 

कंत्राट लमळािे असते, मात्र त्ा व्यक्ीने त्ा कंत्राटासाठी शब् टाकिा नाही. स्पष्ट नकार 

लदिा. 

 “तू राहशीि कुठे? माझ्याकडे राहशीि?” मदतगार 

 “अन्यत्र एिाद्या वसलतगृहात सोय करीन” मलहिा उत्तरिी. 
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 हे िोक घरी राहतीि, या भीतीने मदतगाराने तात्काळ मदत केिी नाही. त्ा मलहिेने 

फोटो सु्टलडओ सुरू केिा, दुसरी संधी लमळािी, कारण ही संधी गेिी. 

*** 
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१२८ दोस्ती 

 दोस्ती ही जगातीि सवाित संुदर वीण आहे. लमत्रांसाठी काय पण असे मन िहानपणी 

असते. पुढे मात्र Friend in need is not my friend असे स्वाथी िोक म्हणतात. लमत्रािा 

मैलत्रणीिा मदत न करण्ात केवळ आकस, स्वाथि, अहंकार, सतत असतो असेही नाही. काही 

जणांना पूवी मदत करून आिेिे वाईट अनुभव सुिा गाठीशी असतात. 

 “तुझं तू बघून घे, असे की आम्ही कुणािा ओळि देत नाही. ज्याने त्ाने ज्याच्या त्ाच्या 

गुणवते्तवर पुढे जावे” असा उपदेश लमत्रांतफे बर ़याचदा शेवट पयंत केिा जातो. पण 

कुणाच्याही मदतीने पुढे जाण्ात तोटा तर काही नसतो. मदत करणाऱ्यांचे तर काही जाणार 

नसते. मैत्री वरवरची असते, शेजार हल्ली फायद्यापुरता असतो. 

 शेवटी एका छो्ाशा प्रसंगाने सांगता करते. मी आलण १ वषांचा शेजारचा मुिगा, 

आम्ही देवळात, ठाण्ातीि घरासमोरच्या रस्त्यावरून जात होतो. ठाण्ात सवि लठकाणी 

िोदकाम िणकाम करून ठेविेिे आहे. रसे्त अरंूद आहेत आलण रस्त्यावर चारी बाजंूनी 

वाहने येतात. लशवाय रस्त्याच्या कडेिा गाड्या पाकि  पण केिेल्या असतात. फेरीवािे असतात. 

अलतशय अरंूद जागा, कासवाच्या गतीने काम चािू आहे. सळया, कामाचे साईट ऑलफस, 

कचरा आलण रबडि रस्त्यावर पडिेिे आहे. बाळािा कडेवर घेऊन गदी सोबत जाताना अशाच 

एका रबडीच्या लढगाऱ्यावरून माझा पाय घसरिा. मी िड्ड्यात पडिे. माझ्याकडे वर वषािचा 

मुिगा होता. पडल्यावर त्ा रबडीतून, गटारातीि गाळात िािी िािी जाऊ िागिे. त्ावेळी 

मी मुिािा जलमनीवर असा हात िांब करून लकंलचत दूर फेकून लदिं, ज्याने तो माझ्याबरोबर 

गाळात रुतून बुडणार नाही. 

 ते वषािचं बाळ तर जोरजोरात ओरडत रडत होतं. प्रत्क्ष माझ्या बाजूिा उभं राहून 

िड्ड्यात डोकावून बघत होतं. आजूबाजूची माणसं एकमेकांना सांगत होती. बाजूचे, दुकानदार, 

त्ांना मालहत झािे होते की आजी पडिीय आलण िड्ड्यातून माझे डोकेही वर लदसत होते. 
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कच्चीबच्ची, रस्त्यावरुन जाणाऱ्या माणसांमधिी सुलशलक्षत सगळ्या पॅाश कपड्यांची माणसं, 

एरवी माझ्याकडून काम करून घेणारे, भाषण लिहून नेणारे, कुणीही मदतीिा धावून आिे 

नाही. लनदान महानगरात कंपन्यांनी, िणणार ़यांनी िड्ड्यांभोवती काटेरी तार तरी िावावी. हा 

बािक का उभा आहे? हा का डोकावतो आहे? आत पडिा तर? हा सुिा कुणी लवचार केिा 

नाही. 

 रस्त्यावरून जाणारी आलण धुण्ा भांडीचं काम करणारी एक बाई िड्ड्याजवळ आिी. 

लतिा मी गाळात रुतताना लदसिी. लतने बाळािा उचििे. बाळािा लढगावरून उतरवून 

बाजूच्या दुकानाच्या पायरीवर बसविं. “गुमान बस इथे” असा दम बाळािा लदिा आलण 

िड्ड्याकडे वळून मिा डोक्यािा धरुन वर ओढण्ािा सुरूवात केिी. कामकरी बाई, तरीही 

लतच्या शक्ीने आलण मी गाळात, आत िािी रुतिेिी असल्यामुळे मिा वर उचिणे जमेना. 

 लतने,  “आयाबायांनो मदतीिा या! आवं तुम्ही सुिा कधी तरी या िड्ड्यात पडून मराि, 

सवि येनार ़ या जाणार ़ या वाटा िणिेल्या आहेत” असा आवाज लतने ओरडत लदिा. 

 दोन तीन कामगार, मजुरांसारिी माणसे मदतीिा धावून आिी. सगळ्यांनी लमळून 

मिा त्ा गाळातून, गटारघाणीने भरिेल्या गाळातून, छो्ा मोठ्या प्रयत्नांनी बाहेर िेचून 

लजवंत बाहेर काढिे. मी सोबत आणिेल्या शेजारच्या बाळािा जवळ घेतिे. 

 मी पररसरात लनरिून पालहिे. माझ्या घराच्या सोसायटीतून खिडकीतून पररलचत माणसे 

बघत होती. आजूबाजूिा अनेक दुकाने होती. बऱ्याच जणांना कुणी तरी गटारात पडल्याचं 

कळिं होतं. त्ा उत्तम रस्त्याने सुिा भरपूर माणसं जात होती. काही मैलत्रणी होत्ा. जाता 

येता खस्मत करणारे, काकी म्हणणारे अनेक फेरीवािे होते यातीि कुणीही मिा वेळेतच बाहेर 

काढायिा का आिे नाही? जनमानसात काय वृत्ती वाढतेय? माणसे स्वाथी का झािी आहेत? 

दुसर ़यांवर वेळ आिी असता मदत करायिा का टाळतात? स्वतीःवर प्रसंग आल्यावर िोकहो 

मदत करा अशी हाकाटी करतात. इतरांच्या प्रश्नात दुििक्ष करतात, असहकार मात्र करतात. 
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 गाळात रुतिेल्या माणसािा मदत करण्ासाठी माणसांनी पुढे यायिाच हवे. 

 Infrastructure, गदी वाढते िोढें रस्त्यावरचे पसारे, वाढत्ा गाड्या बघता करोना 

उदे्रक, कुणािा कधी मदतीची गरज िागेि सांगता येत नाही. मिा बाहेर काढणाऱ्या त्ा गरीब 

बाईचे िूप िूप धन्यवाद. दोस्ती मैत्रीचा अथि लतिा कळिा. 

 तुम्ही सुिा वेळ प्रसंगी स्वतीःिा जमेि, एवढी मदत इतरांना करा, आभारी रहा. लवश्वाचे 

मैत्र सांभाळा. लमत्राशी,  उपकारकत्ािशी, इतरांनी Thank you म्हणावे अशी सुिा वागणूक 

ठेवा. अजूनही चौकातीि तो िड्डा तसाच आहे. बाजूची अडचण, सळया, साठविेिे रबड 

कचरा, ते पाईप काढिे गेिे नाहीत. 

इतरांना मदत करा. लमत्र बना, लमत्र हवा असे म्हणायची वेळ तुमच्यावर पण येईि. 

दोस्ती है भाई तो बहना है यार 

*** 
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१२९ गोष्ट सांगू का? 

 टीव्हीवर वारंवार हल्ली िहान मुिांची नाटकाची जालहरात लदसते. ती आहे ज्या आपण 

बािपणापासून एकत्र ऐकत आिो, त्ा गोष्टीची होय. ती, ‘कापूस कोडं्याची गोष्ट सांगू का?’ 

 कापूस कोडं्याची गोष्ट कधीच संपत नसते, त्ामुळे एिाद्या बािकािा लतिा/त्ािा 

लचडवण्ासाठी ही न संपणारी गंमतीशीर गोष्ट सांलगतिी जाते. गोष्टी सवांना आवडतात. सवित्र 

सापडतात. अरेलबयन नाइट़स, लसंदबादच्या सफरी, रामायण, महाभारत, उडता गालिचा, 

जादुचा पोपट, जादूचा लदवा, या गोष्टी बािपणी सविजण ऐकत असतात. लहंदी प्रलसि िेिक 

गुिजार यांनी त्ांची मुिगी बोस्की लहिा सांलगतिेल्या कथा, बािकथा म्हणून प्रलसि आहेत. 

परक्या व्यक्ीशंी पण संवाद साधताना त्ािा एिादी गोष्ट सांगण्ावरून सुरूवात करता येते. 

गोष्टी सांगणं ही सुिा किा आहे. गोष्टी सांगणे यािा गप्पा मारणे गजािी करणे, गोची, चॅलटंग 

अशी वेगवेगळी नावं आहेत पण एकूण काय गोष्टी सांगणे आलण ऐकणे सगळ्या अज्ञानात पण 

आवडते. गोष्टीबंद्दि उतु्सकता असते, गोष्टीत काहीतरी रंजकता असते जी भावते. 

 बािपणी झोपतांना आजी आई कथा सांगायिा सुरूवात करायची, “कोणे एके काळी 

Once upon a time, long long ago”अशा वाक्यांनी या कथेची रोचक सुरूवात होते. 

अशा या कथा सुरस चमत्काररक असत आलण या कथा सांगणारा आलण ऐकणाऱ्यांच्यात 

कथाकथना दरम्यान संुदर नात्ाचा बंध लनमािण होत असे. पारंपररक कथा, िोककथा, 

देवाधमािच्या कथा, गावातीि माणसांच्या कथा या रात्रीच्या झोपायच्या वेळी गोष्टीरूपात, 

लवचारात नकळत टाकल्या जात. 

 थोडसं वयाने मोठं झाल्यावर घाबरवण्ासाठी भुताटकीच्या कथांची देिीि चचाि झािी. 

पूवी गटाने, सुट्टी  िागल्याबरोबर, सुट्टीत आज्ज्या आजोबा मेजवानांच्या गावी जायची पददती 

होती. 
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 रात्रीच्या वेळी दुिईत अथवा चादर गंुडाळून आजोबाही बािकािा जवळ घेत आलण 

या कथा सांगायिा सुरूवात करत असत. यावेळी आईिा अथवा आजीिा बािकांना कथा 

सांगण्ापलिकडे काहीही काम नसल्यामुळे ती पूणि वेळ त्ा बािकावर आपिे िक्ष कें लद्रत 

करत असे.Centre of atraction बनल्यामुळे बािक सुिा िुश होत असे. बािकांची या 

कथांमधूनच, भाषेची पित सुधारत असे. जगात काय काय चािते ते कळे. बािकाच्या भाव 

भावना त्ामुळे उिारत सुधारत. साता समुद्रापार कल्पनेची भरारी मुिं मामासह मारू शकत 

असत. तुमच्या मनात गोष्टीबंद्दिची उतु्सकता आलण वाचनाची आवड लनमािण करत. 

अलभमनू्यिा तर त्ाच्या आईच्या गभाित, तो बािक म्हणून असतानाच त्ाच्या आईने 

चक्रवू्यहाची कथा सांलगतल्याची गोष्ट मी ऐकिेिी आहे. मुिांचा लवकास होण्ात या बािपणी 

ऐकिेल्या कथांचा फार मोठा वाटा असतो. 

 कथा या रोजच्या जीवनातल्या सहसा नसतात. पण पुढच्या जीवनातीि प्रश्नांना तोडं 

द्यायिा या कथा बािकांना सक्षम करतात. बहुतांशी या कथांत शेवटी राक्षस मारिा जातो. 

राजपुत्र राजकने्यिा भेटतो. सवित्र आनंदी आनंद होतो. सवि सुिी होवुन जातात. या आनंदी 

शेवट असिेल्या कथांमुळे मुिं शांत झोपतात. प्रते्क वयानुसार रात्री सांगायच्या कथांनी 

लवषयािा लवलवधता येऊ िागते. मुिांना कधी कधी काि ऐकिेिी गोष्ट आज ऐकायची असते 

अथवा कधी नवीन “वेगळं वेगळं सांग” असा देिीि ही बािक मुिं हट्ट धरतात. 

 मैत्रीच्या गोष्टी सांगण्ाचा लचक्कार िूप सज्जड उपयोग असतो, तो म्हणजे मुिांचा 

लवकास घडवून आणणे व मुिांशी भावलनक जवळीक साधणे. तर या कारणांमुळे, वाचल्या 

ऐकल्यामुळे या गोष्ट सांगण्ाचा आनंद जरूर घ्या. हल्ली आई वडीि नोकरी करतात वेळ 

नसतो. मुिंसुिा पूवी सारिी कथांमधे्य रस घेत नाहीत. त्ावेळी अॅिेक्साच्या मदतीने, 

टीव्हीवरच्या चॅनेि, सीडी, पेन डर ाइव्हने यू्ूबवरून कथा मुिांना ऐकवाव्या. पण गोष्टीशी 
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जोडिी जाणारी त्ांची नाळ तोडू नये. काय मग लमत्रांनो काय म्हणता मी कापूसकोडं्याची 

गोष्ट सांगू? 

 गोष्ट सांगू का तुम्हािा? 

*** 
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१३० रसे्तका माल ससे्तमें 

 मुिाितीसाठी मी पलहल्यांदा मंुबईिा छत्रपती लशवाजी टलमिनसवर आिे. िहान 

गावातून आल्यामुळे मंुबईची चमक, कापड लमिचे भोगें, लचमण्ा, चाळी, बॅालिवूडच्या 

नटन्ा लदसणे, स्वस्तात उपयोगी वसू्त फुटपाथवर लमळण्ाचे नवि वाटिे. छो्ा गावात 

फेरीवािे नसत. िरेदी करण्ासाठी पाच मैिांवरीि दुकानांमधे्य सायकिवरून जावे िागत 

असे, ररके्षिा शंभर रुपये द्यावे िागत. त्ा काळी मंुबईिा फूटपाथवर शंभर रुपयात तुम्ही ते 

िरीदता, या गोष्टीची मिा कमाि वाटिी. मंुबईची पळापळ, मोठमोठ्या इमारती, ते मोठे 

रासे्त, ती धावणारी िोकिगाडीतीि रसे्तका माि ससे्तमें  पविणी पण वाटिी. बागेन घासाघीस 

करून माि स्वस्तात लमळू शकतो हे कळिे. 

 गाऊन, अनेक वेगळ्या प्रकारचे फॅशनेबि कपडे, चपिा, पसेस, सेन्टच्या बाटल्या, 

फळफळावळ बघून एकदम नविच वाटिे. हॅाटेिात मी प्रथम िाले्ल. लशवाजी पाकि  जवळ 

कोलहनूर लमिचा कोबंडा होता, छोटे मोठे बंगिे होते. समुद्र लकनारे स्वच्छ लनळ्या पांढर ़या 

िाटांचे तुरे घेऊन येणारे हेते. त्ाकाळी समुद्रलकनारी प्रणय करणारी जोडपी असत. 

नारळाच्या झाडांची दाट बाग होती. 

 आमच्या गावामधे्य फेरीवािे गाडीवर येत नसत. लवकायिा काही सालहत् आिे तरी 

टोपिीत आणत. मोक्याच्या जागी सायकिची चाक िाविेिी चौकोनी फेरीवाल्यांची गाडी मी 

प्रथमच पालहिी. िाणे, केळी, या लफरत्ा गाड्यांवर फेरीवािे लवकत. रस्त्यावर स्वस्तात स्वस्त 

लमळतात म्हणून भरपूर वसू्त िरेदी केल्या. मंुबईच्या या मािावरून, मॅाि शब् आिा असावा. 

अंतवििापासून काय वाटेि ते त्ा मंुबईत रस्त्यावर लमळत होतं. फॅशन स्टर ीट, लिंलकंग रोड, 

प्लाझा फुटपाथवरचा रस्ता, समोरचा बाजार, लसटीिाइट लसनेमा, सामानाचा बाजार  होता. 

मंुबईत कमाि स्वस्त माि लमळे. कात टाकत आता गावातही फूटपाथवर लवके्रते येतात. मात्र 

फेरीवािे, रसे्तका माि ससे्तमें, परवडणार ़या अशा मािासाठी मंुबई मिा कायम आठवते. 
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१३१ नि िर्षण, निा हर्षण, नको स्पर्ण 

 नववषि सामोरे आिे आहे. आता गुढीपाडव्यापासून मराठी  नववषि येईि. शालिवाहन 

शके १९४२ सुरू होईि. 

लकतना अजीब हैं ना,  

फागुन और चैत्र का ररश्ता? 

जैसे पुरानी यादो ंऔर नए वादो ंका लकस्सा... 

दोनो ंकाफ़ी नाज़ूक हैं, दोनो ंमें गहराई हैं, 

दोनो ंवक़्त के राही हैं, दोनो ंने ठोकर िायी हैं... 

यँू तो दोनो ंका हैं, वही चेहरा-वही रंग, 

उतनी ही तारीिें और उतनी ही ठंड... 

पर पहचान अिग हैं दोनो ंकी, 

अिग हैं अंदाज़ और अिग हैं ढंग... 

एक अंत हैं, और एक शुरुआत 

जैसे रात से सुबह, और सुबह से रात... 

एक में याद हैं, दूसरे में आस, 

एक को हैं तजुबाि, दूसरे को लवश्वास... 

दोनो ंजुडे़ हुए हैं ऐसे, धागे के दो छोर के जैसे, 

पर देिो दूर रहकर भी, साथ लनभाते हैं कैसे... 
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जो फागुन छोड़ के जाता हैं, उसे चैत्र अपनाता हैं, 

जो चैत्र के वादे हैं, उन्हें फागुन लनभाता हैं... 

कैसे चैत से फागुन के सफर में ११ महीने िग जाते हैं... 

िेलकन फागुन से चैत बस, पि मे पहंुच जाते हैं! 

जब ये दूर जाते हैं, तो हाि बदि देते हैं, 

और जब पास आते हैं, तो साि बदि देते हैं... 

देिने में ये साि के महज़, दो महीने ही तो िगते हैं, 

िेलकन..., सब कुछ लबिेरने और समेटने 

का वो कायदा भी रिते हैं... 

दोनो ंने लमिकर ही तो बाकी महीनो ंको बांध रिा हैं, 

अपनी जुदाई को दुलनया के लिए, एक त्ौहार बनाया क्यो ंहैं? 

जुने वषि कसे गेिे? धावपळीचे, ताणतणावाचे, आनंदाचे? जुन्या वषाित मी िास काय केिे? 

COVID 19 भीतीचे? 

 िूप कष्ट पार करत पुढे गेल्यालशवाय झऱ्याचे गोड थंडगार पाणी यायिा लमळत नसते. 

मनाची वृत्ती रडायची असते. रस्त्यात सामोऱ्या येणाऱ्या अणकुचीदार दगडांना पार करावे 

िागते. नदी अशा सवि दगडांचे कंगोरे बोथट करत करत पुढे जाते आपल्यािा ते शक्य नाही 

झािे तरीही दुििक्ष करत पुढे जायचे असते. जुन्या वषांचे पंचांग जसे बदिते, तसे आपिे मन 

गंुतवत जायचे, तसेच लमष्टान्न िाऊन, गोड गोष्टीनंी सुरवात करायची. आपण जुन्या गोष्टी टाकून 

नव्या वषािसाठी नवीन मनोवृत्तीने पुढे जायिा हवे. नवीन वषािसाठी वेगवेगळे लनश्चय केिे, 

योजिे जातात जे केवळ एक दोन मलहने लटकतात. 
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  या वषी आपण एकलत्रत संकल्प करू या. ताणतणावापासून मुक् होण्ाचा प्रयत्न 

वषिभर करू या, वषिभर पाळू या. नवीन काहीतरी नव्या वषी करू या. जुने काहीतरी टाकून 

देऊन नवीन वषािचे स्वागत करू या. 

 चैत्र पासून नवीन वषि सुरू होते. हे वषि आगमन साजरे करायिा हवे. समुद्रासारिे हे 

वषि जावो.  

समुद्र िाऱ्या पाण्ाचा,सागर गोड गाण्ाचा ll 

िाटा आल्या नाण्ांच्या,स्वप्न फुिे ओढून गेल्या ।।१।। 

लवझिी लनरंजनी डोळ्यांची, नशा उतरिी नववयाची  

न लदसिा तू पुन्हा कधीचा,प्रगल्भ चंदेरी केसांचा ।।२।। 

आठवणीत तुझ्या माझ्या ,काही गोडी गुिाबीच्या  

काही लमिन संमेिनाच्या,लनळ्या भाव भावनांच्या।।३।। 

येणारी िाट पुढे पुसते असा, ठसा माझ्या पाविांचा 

 िंतावणाऱ्या काळाचा ,डोळ्यातीि गोठल्या पाण्ाचा ।।४।। 

 पृथ्वीच्या िार ़या अशंू्चा,सागर िारा लनत् वाहता 

अशू् त्ात लमसळिा माझा,,ओमकार नमन मंत्राचा ।।५।। 

पेपर हा तत्त् परीके्षचा,ददिभऱ्या सत्वगीत गुणांचा. 

आकाश उघडा गं्रथ वरचा,कधीही वाचावे पुस्तका या।।६।। 

वाचनािा हवा लकमान कवडसा ,आकाश अंधारातही वाचावे असा 

लकनारी बसा, आकाश लनवांत वाचा,समुद्र घाितो, शंि साद असा ।।७।। 
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 नववषािचे स्वागत केिे जाते. शोभायात्रा, नृत्ाचे कायिक्रम, आवाज न करणारे फटाके, 

लमष्टान्न याद्वारे हा लदवस साजरा केिा जातो. जेवून एकमेकांना शुभ संदेश देऊन नववषािचे 

स्वागत करण्ात येते. या नववषािच्या ररवाजािा देिीि नमस्कार करून ऊजाि आलण प्रकाश 

मागत असतो. नववषािच्या सकाळपयंत जागरण करायची पित आहे. काही तरी नवे व्रत, 

नवीन आशा, नवीन छंद, नवीन संकल्प, नवे शुभकायि करणे, नवे लशक्षण घेण्ाचा लनश्चय 

नववषाििा आपण सारेच करू या. करोनाच्या सावटामुळे या वेळी, नववषि नको स्पशि, असा 

लनयम करू या. नववषािच्या िूप िूप शुभेच्छा. 

 वषि नवे हषि नवे,िालविे नभी आकाशलदवे।। 

नव्या वषािच्या नव्या आशा,चिा उठू या झटकून लनराशा ।। 

त्ागून वाईट अलभिाषा ,करा बघा नव श्ीगणेशा 

आिी बघा ही संध्या आशा,स्वागत करुन बोिावू नववषाि।। 

आनंदी राहण्ाची पे्ररणा देणारी, सुिद सदरं न चुकता, लनयलमत वाचायचा संकल्प करू या 

का? 

गुिाबाचे फूि आलण कने्हरीचे  

स्वरूप दोघांचे एक लदसे  

डोमकावळा तो नसे राजहंस 

 कृष्ण आलण कंस दुजे असे  

तशी दोन्ही फुिे असती वेगळी 

 योग्यता आगळी गुिाबाची 

गुिाबा सारिा मानव हा प्राणी  
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सालवत्रीची वाणी ध्यानी आणा. 

एकच शतू्र असे आपिा 

 काढू लपटून लमळून त्ािा 

 त्ाच्यालशवाय शतू्रच नाही 

शोधून काढा मनात पाही. 

**** 
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१३२ वनणणय चुकला 

 आयुष्यातिा कोणता लनणिय चुकिा? आठवा! मिातर वाटते, कोणता लनणिय बरोबर 

आिा लवचारिे तर सोपे्प जाईि.लनणिय, त्ा त्ा वेळी जो योग्य वाटतो, तो आपण घेतो. 

चुकू दे चुकिा तर, आपिे नशीब, देवाचा आदशि समजून पुढे जायचे.पटतेय? की हे सांगायचा 

माझा लनणिय चुकिा? 

*** 
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१३३ ईक वदन वबक जायेगा माटीके मोल 

 कािच वतिमानपत्रात 'आर के सु्टलडओ' जमीनदोस्त होणार, ही बातमी आिी, 

िवकरच ती जागा लवकिी जाईि. पण भारतीय पे्रक्षक तो आर के सु्टलडओ, आलण कै. राज 

कपूरिा लवसरणे कदालप शक्यच नाही. लनळ्या डोळ्यांचा देिणा, रुबाबदार, वेिडर ेथड राज 

कपूर कायम आठवतो. 

 माझ्या सारख्या, िूप जुनी मंुबई, नारळीच्या बागांची, टर ामची, टांग्यांची मंुबई 

बलघतिेल्या लनवडक िोकांना, राज कपूर नावाची मोलहनी तर चांगिीच ज्ञात आहे. 

बॅनर 

 'आर के बॅनर'ची थथापना राज कपूर यांनी, १९४८ सािी वयाच्या २४ व्या वषी  केिी. 

'आग', 'अंदाज', 'बरसात,' 'आवारा', 'श्ी ४२०', 'जागते रहो', 'लजस देशमें गंगा बहती है', हे 

आर के बॅनरचे सुरवातीचे गाजिेिे लचत्रपट होत. 'बरसात' लचत्रपटातीि एक दृश्य, ज्यात राज 

कपूर लगटार घेवून उभा आहे, नलगिस त्ांच्या हातावर झुकिी आहे, हे लचत्र 'आर के लफल्मस़' 

चे बॅनर बनिे. कृष्ण धवि लचत्रपटांचे युग आर के बॅनरने गाजविे. 

ईमेज 

 कै. राज कपूर यांची लचत्रपटातीि ईमेज भाबडा, गबाळा तरूण अशी होती. प्रत्क्षात 

राजसाहेब रॉयि, श्ीमंत, हुषार, चतुर, पॉश, मस्त होते. पडद्यावरच्या भोळ्या, ईमेजने त्ांना 

तुफान यश लदिे. अलतशय श्ीमंतीत वाढिेिे राजसाहेब, happy go lucky होते. लचत्रपटातीि 

नटीच्या लनवडीपासून गॉलसप, अफवा, विय, गाणी इत्ादी कारणांनी आर के बॅनरच्या 

लचत्रपटांची रलसक वाट बघत. हे लचत्रपट मनोरंजन, मसािा, गाणी, नशा सारे देत असत. R K 

banner sold dreams and entertinment. आर.के. होम प्रॉडक्शन व्यलतररक्  'अनहोनी', 

'आह', 'चोरीचोरी', 'अनाडी', 'छलिया', ‘लदि ही तो है’, ‘अराऊंड द वल्डि’, ‘सपनोकंा सौदागर’, 
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‘लतसरी कसम’, ‘जागते रहो’, 'लफर सुबह होगी', हे राज कपूर यांचे नट म्हणून गाजिेिे अन्य 

लचत्रपट होत. बूट पॉलिश, अब लदल्ली दूर नही, हे आर के बॅनरने बनविेिे अन्य सामालजक 

लचत्रपट होत. 

रंगीत वचत्रपटाचे युग:१९६४ सािी बनविेिा 'संगम' हा आर के बॅनरने बनविेिा पलहिा 

रंगीत लचत्रपट होता. परदेशी लचत्रीकरण, आकषिक सेट़स, देिणी, अंगप्रदशिन करणारी नटी, 

गाणी यामुळे आर के बॅनरच्या चित़ लचत्रांची परदेशात देिीि कायम चचाि असे.राज कपूर, 

वैजयंतीमािा, राजेन्द्र कुमार यांचा 'संगम' हा लचत्रपट अमाप चाििा. १९७० सािी 'मेरा नाम 

जोकर' मधून ऋलष कपूरची लचत्रपटामधीि घोडदौड सुरु झािी. 'कि आज और कि' मधून 

रणधीर कपूरिा राजसाबनी बे्रक लदिा. १९७३ सािी आिेिा 'बॉबी' तुफान गाजिा. त्ानंतर 

धरम करम, सत्म लशवम संुदरम, पे्रमरोग, राम तेरी गंगा मैिी हे लचत्रपट पे्रक्षकांना शोमॅन 

राज कपूरची, आर के बॅनरची संुदर भेट होते. 

र्ोमॅन चाली चॅपलीन 

 भारतीय लसनेमाचा शोमॅन, चािी चॅपिीन असे राज कपूर यांना म्हटिे जाई. अनेक 

बलक्षसांनी गौरवल्या गेिेल्या राज कपूर यांना पद्मभूषण १९७१ सािी, दादासाहेब फाळके 

अॅवाडि १९८७ सािी लदिे गेिे. २ जून १९८८ रोजी धो धो पाऊस पडत असताना, अवघ्या ६४ 

व्या वषी राज कपूर देवाघरी गेिे. जणू त्ा पावसात आर के बॅनरचा एक िांब कोसळिा. 

१९८८ सािी आर के बॅनरच्या लहना लचत्रपटाची सुरुवात केल्यानंतर राज कपूर यांचा मृतू् 

झािा होता. रणधीर कपूर यांनी आर के बॅनरचा तो लचत्रपट पूणि केिा. त्ानंतर आर के बॅनरचे 

पे्रमगं्रथ, आ अब िौट चिे, हे लचत्रपट आिे. िोलण, लजल्हा पुणे येथीि आर के फामि, काही 

वषािपूवी लवकण्ात आिे. राज कपूर आलण कृष्णा कपूर यांची पाच अपते्, तीन मुिे, रणधीर, 

ऋलष, राजीव, दोन कन्या, रीतू कपूर, नंदा, ररमा कपूर जैन आपापल्या परीने यशस्वी झािे. 

मात्र काळ बदििा, लचत्रपटांचे लचत्रीकरण परदेशी होऊ िागिे. सु्टलडओ फारसे चािेना. 
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काळ बदलला 

 चेंबूर येथीि आर के सु्टलडओची होळी, पा्ाि, येणारे प्रलसदद िोक, रलसक, नट यामुळे 

हा सु्टलडओ आकषिणाचा कें द्रलबंदू असे. मागच्या वषी आर के सु्टलडओिा आग िागिी होती. 

या आगीत महत्वाचे सामान, वसू्त भस्मसात झाल्या. आता पयंत ऋलष कपूर हा सु्टलडओ चािू 

ठेवणार असे मुिािातीत म्हणत होते. आलण अचानक सु्टलडओ लवक्रीची बातमी आिी.ईक 

लदन लबक जायेगा, माटीके मोि हे राज कपूर यांच्या लचत्रपटातीि वाक्य िरे ठरिे. 

जगरीत असते. जन पळभर म्हणती हाय हाय, मी जाता म्हणतीि कायि काय? 

अधािच टाकूनी डाव जायचे अंती, ध्वज नाचत राही कुणा कुणाचे हाती. मे २०२० मधे्य,ऋलष 

कपूर हा देिीि देवाघरी गेिा. 

एक लदवस सविच नष्ट होणार असते.लनसगािने,शंभर वषाि पूवी महामारीने,पे्लगने, सॅ्पलनश 

लफवरने, सासिने,आजार,लनसगि कोप दािवुन क्षणभंगुरत्व दािविे.आता २०२० सािी, करोना 

व्हयरसने आपल्यािा ,go slow,stay at home,respect nature जे लवसरिे गेिे होते,ते 

लशकविे, पण माणूस ते लवसरिा. 

कधी वाटते, 

पता नही ंमैं कब तक हंू,पता नही ंमैं रहंु या न  रहंू? 

मग समजावते करोनासे डरोना. 

िॉकडाऊन संपल्यावर,करोना नष्ट झाल्यावर ,जग renovate,reboot झाल्यावर ,मानव नवे 

काहीतरी नक्की लशकेि. 

***** 
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ई साखित्य प्रखतष्ठानच ेि े१२ व ेवर्ड. शभुागंी पासबेदं यांच ेि ेनवव ेपुस्तक. 

शुभांगी पासेबंद या एक ज्येष्ठ लेखिका व सामाखजक कायडकत्याड. आजवर त्यांची तीसहून 

अखधक पुस्तके खवखवध मान्यवर प्रकाशनांतरे्फ़ प्रखसद्ध झाली आिते. त्यांना आजवर अनेक 

साखिखत्यक व सामाखजक पुरस्कारांनी नावाजले गेल ेआि.े अनेक व्यावसाखयक प्रकाशक त्यांना 

मानधन देऊन त्यांची पुस्तके प्रकाखशत करायला तयार अिते. पण शभुांगीजी आपली कािी पुस्तके 

ई साखित्यच्या माध्यमातून जगभरातील वाचकांना खवनामूल्य देतात. असे लिेक ज्यांना लिेन 

िीच भक्ती असते. आखण त्यातून कसलीिी अखभलार्ा नसते. मराठी भारे्च्या सुदैवाने गेली दोन 

िजार वरे् कवीराज नरेंद्र, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकारामांपासून िी परंपरा सुरू आि.े अिंर्. 

अजरामर. म्िणून तर शभंू गणपलुे (नऊ पुस्िके), र्ॉ. मुरलीधर जावर्ेकर (९ पुस्तके),  डॉ. र्संि 

बागुल (१६ पुस्िके), शभुांगी पासेबंद (९ पुस्िके), अहर्नाश नगरकर (चार पुस्िके), नासा 

येर्िीकर(७), डॉ. हस्मिा दामले (९ पुस्िके), डॉ. खनतीन मोरे (२४ पुस्िके), अनील र्ाकणकर 

(६ पुस्िके), रत्नाकर मिाजन (४ पुस्िके),  अनंि पार्सकर(चार पुस्िके), मधू हशरगांर्कर (३), 

अशोक कोठारे (१० िजार पानांचे मिाभारि), श्री. खवजय पांढरे (ज्ञानेश्वरी भावाथड), मोिन 

मद्वण्णा (जागहिक कीिीचे र्ैज्ञाहनक), संगीिा जोशी ( आद्य गझलकारा, १२ पुस्िके), हर्नीिा 

देशपांडे (७ पुस्िके), उल्िास िरी जोशी(६), नंददनी देशमुि (५), सुजाता चव्िाण (८), र्ॉ. 

वृर्ाली जोशी(१२), र्ॉ. नंददनी धारगळकर(८) संयम बागायतकर(२), मीना िॊंर्(१)  अस े

अनेक ज्येष्ठ, अनुभर्ी लखेक ई साहित्याच्या द्वारे आपली पुस्िके लाखो लोकांपयंि पोिोचर्िाि. 

एकिी पैशाची अपेिा न ठेर्िा. 

अशा साहित्यमूिींच्या त्यागािूनच एक ददर्स मराठीचा साहित्य र्ृि जागहिक पटलार्र 

आपले नार् नेऊन ठेर्ील याची आम्िाला खात्री आि.े याि ई साहित्य प्रहिष्ठान एकटे नािी. िी 

एक मोठी चळर्ळ आि.े अनेक नर्नर्ीन व्यासपीठे उभी रिाि आििे. त्या त्या व्यासपीठांिून 

नर्नर्ीन लेखक उदयाला येि आििे. आहण या सर्ांचा सामूहिक स्र्र गगनाला हभडून म्िणिो 

आि.े 

आखण ग्रंथोपजीखवये । खवशेर्ीं लोकीं ’इ’यें । 

दषृ्टादषृ्ट खवजयें । िोआवे जी । 


