या मित्ाांनो! घेऊन जा! लटु ा! लटु ा! लटु ू न न्या!

मन शुध्द तुझं
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पस्ु तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.

आमचां काहीच कमी होत नाही.
उलट आनदां वाढतो, मजा येते.

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्याव?ां
तम्ु हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तुम्हाला आनांद वमळेल

आवण तुमचां काहीच कमी होणार नाही.
तुम्ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवनां व फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वचां े िेल पत्ते आम्हाला द्या
वमत्ाांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवर्ां र ्र्तः जव र् इतरवनां व
आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तुिच्यव सचू नव द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक
मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक
कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध
उांचीवर जात रहावा.
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िन िध्ु द तझु ां

शभु ाांगी पासेबांद

ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन
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मन शुध्द तुझं
लवलत

लेवखका : शभु ाांगी पासेबांद
Address : 202,Anandi Bhuvan Veer Savarkar Marg, opp
Maharashtra Vidyalaya. Thane (West) 400602.
िो.नां. 9869004712, 02225345992
िेल- scpaseband@gmail.com

यव प्ु तकवतील लेखनवचे सर्ा हक्क लेशखके कडे सुरशित असनू
प्ु तकवचे शकांर्व त्यवतील अांिवचे पुनिाद्रु ि र्व नवट्य, शचत्पट
शकांर्व इतर रुपवतां र करण्यवसवठी लेशखके ची लेखी परर्वनगी घेिे
आर्श्यक आहे. तसे न के ल्यवस कवयदेिीर कवरर्वई होऊ
िकते.
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.

4

ई प्रकविक : ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन
www.esahity.com
www.esahity.in
esahity@gmail. com
ई प्रकविन : १९ फ़े ब्रवु ारी २०२१
©esahity Pratishthan®2021
•

शर्नविल्ू य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.

•

आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्डा करू
िकतव.

हे ई प्ु तक र्ेबसवईटर्र ठे र्ण्यवपर्ु ी शकांर्व र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर
करण्यवपर्ु ी ई-सवशहत्य प्रशतष्ठवनची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे.
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िन िध्ु द तझु ां
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िनोगत
‘िन िध्ु द तझु ां’ हे िवझे लवडके , 31 र्े प्ु तक आहे. हे लॉक
डवऊनच्यव कवळवतील शलखवि आहे. ्तांभ आहेत. हे प्ु तक
र्वचकवनां व नक्की आर्डेल अिी आिव आहे. प्रत्येकवलवच
शदिवदिाकवची गरज असते. कधी व्यक्ती, कधी शर्चवर, कधी
प्ु तक हे िवगादिाकवचे कवि करतवत. आहे त्यवत सख
ु येिवर आहे
असे म्हित, जीर्नवत र्वट बघत, थोडी गोडी शनिवाि करून, कलव
शनशिाती करून घेिे फवरच सरु े ख असते. हे पु्तक ‘िन िध्ु द तझु ां'
यवतील ्तभां कवल्पशनक, र्ैचवररक आहेत. सर्ा सांकटवांचव सविनव
करीत िन िध्ु द ठे र्वर्े असे हे ्तांभ सवांगतवत.
हे प्ु तक तिु चव शित् बनेल.
िभु वांगी पवसेबांद
९८६९००४७१२
*****
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अपािपशत्कव
हे प्ु तक सर्ा कोशर्ड योध्यवनां व सिशपात आहे।
िभु वगां ी पवसेबदां
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अनक्र
ु िशिकव [्तांभ]
० िन िध्ु द तझु ां
१ सख
ु येिवर आहे
2 घरवत खेळव (बैठे खेळ)
3 सहल रह्य
4 िोती सवबि
5 िेष र्ेळ
6 शर्ळी
7 नर्ी शदर्वळी
8 शदर्े लवगले
9 शदर्वळी येिवर
10 तेव्हव कुठे जविवर?
11 प्ु तक ऐकलां, प्ु तक र्वचलां
12 बवजरी की बवसरी
13 कुटुांब कबीलव
14 बवळांत की अांत?
15 कोरोनव बळी
16 एकटेपिव ज्येष्ठ
17 एकटेपिव
18 जन्सु यव आठर्िी
9

19 ज्येष्ठ सेर्व
20 जेर्र
21 नवतेर्वईक
22 नवही जगवत झवली
23 किवसवठी पोटवसवठी
24 पो्टकवडा
25 बवशधत जवगव
26 पिी र्ैभर्
27 िवलोद्यवन/बवग आिची गरू
ु
28 िी ठीक आहे
29 शिरव
30 िोध
31 परू क व्यक्ती
32 िरीर हवच शित्
33 भीती
34 खेळिी
35 िी आई आहे नव
36 कॉफी बशियव
37 कोरोनव कवळवतील करोडपशत िो
38 शदर्वळी नांतर
10

39 ्नेहवचे प्रकवर
40 गो कोरोनव गो
41 असवर्े घरटे अपल
ु े छवन
42 र्षा हरर्ले
43 सध्ां यव छवयव
44 शखचडी
45 शर्ांचू चवर्लव
46 सगु धां
47 नविी
48 उघड दवर देर्व
49 कवनवने बशहरव
50 ज्यवचव त्यवचव आयफे ल टॉर्र
51 नवती सोयीची
52 ्पिा
53 डवयन िहगां वई
54 िेकप
55 पवऊस खळ
ु व
56 जवशहरवत 1
57 जवशहरवत भवग २
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मन शुध्द तुझं
िन िद्ध
ु तझु ां, गोष्ट आहे पृथ्र्ी िोलवची
तू चवल पिु े, तजु रे गड्यव भीती कुिवची,
पर्वा कुिवची!
शकांर्व
अपनव िन चांगव तो कठौनी िें गांगव
तसेच
िध्ु द नवही अांतकरि
कवय करे ल सवबि?
अिव िब्दविां ध्ये, सवध्यव िविसवच्ां यव िनवच्यव िध्ु दते बद्दल
र्िान के ले जवते.
शदर्सभरवत िविसू शर्शर्ध कविवांनी, भवर्नवांनी श्रिनु जवतो.
िशहलवांची तर शदर्सभर, घर, नोकरी, नवती, अिी तवरे र्रची कसरत
असते. अिवर्ेळी िवांततव अांतयवािीची सि
ु वांततव, जविर्ण्यवसवठी
कवय करवर्?ां
िन िवांती हर्ी असां म्हटां ल, शक शर्शर्ध शर्नोद के ले जवतवत.
िवत् एखवद्यव िदां ीर पररसरवतील, शनसगारम्य शनर्वतां िवतां तेच्यव
12

्थळवतील एकव ििवने िविसू बदलनू जवतो. अतां नवादवने जीर्न
बदलनू जवते. अगदी सकवळी पहवटे जवगे होत असतवनां व, ऐकु
येिवरी पक्षयवांची शकलशबल, खषू करुन जवते.
िन िवांत होण्यवसवठी सिवज धरु ीि कवही गोष्टी सवांगतवत.
1 िवांत बसव, शनरीक्िि करव
2 िौनवत बसव. शनसगा रम्य शठकविी िनवलव अशधक एकवग्र
आनांदी योग्य र्वटेल.
3 चहव घ्यव, हळुहळु प्यव.
सगु ांधी फुले जर्ळ ठे र्व.
5 िनिक्ती र्विर्व.
6 सर्ा अर्घड आहे, पि एकदव करुन बघव.
7िन िध्ु द ठे र्व.
तसे बर्यवचदव, सर्ा लोक दःु ख देतवत. परके तर परके च
असतवत. आपली िविसे पि अकवरि दख
ु वर्तवत.
िन िोकळे करवयलव आपले िविसु हर्े असते. आपले हव
िब्द सोपव असतो. पि आपली िविसे तर नोकरव सिवन
र्वगर्तवत. सत्यवचव द:ु खवचव, सविनव तवत्कवळ करवर्व लवगतो.
13

कधी िन गोंधळते. हर्ीिी िविसे पि िविसवलव परक्यवप्रिविे
र्वटतवत. कुठे कुिवच्यव तरी, जर्ळ बसिे, िन िोकळे करिे पि
िक्य नसते.
अिव र्ेळी िवतां बसव, प्रवथानव करत बसव. प्रसवद रुपवने
घोटवघेटवने चहव घ्यव. िनवलव प्रसन्सन करवयचव प्रयत्न करव.
कवही शदर्स ितां रलेले
शहरर्े गवशलचे अांथरलेले,
कवही शदर्स कोिेजलेले
सांघषा सांकटवांचे पि आले
िन प्रयत्न करुन प्रसन्सन के ले.
िन िध्ु द तझु े
जो जवितसे आयष्ु य म्हिजे िोठी लिवई
अन फुलवर्वनी हत्यवरवचे घवर् जो खवई.
रगत शनघेल, तरीही हसेल
िवबवस रे त्यवची.
तु चवल पिु े, तजु रे गड्यव,
शभती कुिवची, पर्वा बी कुिवची.
िन िध्ु द तझु े, गोष्ट आहे, पृथ्र्ी िोलवची.
**
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1 सुख येणार आहे
लस येिवर आहे म्हटलां, की सगळयवनां व कसव खपू आनदां
होतो. जर्ळजर्ळ एक र्षा पिू ा जग कोरोनवची लस येण्यवची र्वट
बघते आहे.
‘सख
ु येिवर आहे’ यव दोन िब्दवांतच खपू िोठी आिव, खपू
िोठे आश्ववसन सविवर्लेले असते. एकव कुठल्यविव, भशर्ष्यवत
घडेल शकांर्व घडिवर आहे अिव घटनेची र्वट बघिे, हव अथा सख
ु
येिवर आहे यव दोन िब्दवांिध्ये अपेशित असतो.
लहवन िल
ू र्वट बघते, लवडके आजी आजोबव येिवर आहेत.
िवळेलव सट्टु ी येिवर आहे. र्विशदर्सवची िज्जव येिवर आहे. तरुितरुिी म्हितवत, िवझ्यव आयष्ु यवत सयु ोग्य व्यक्ती येिवर आहे.
िवझ्यविी ज्यवचे भवर्तरांग जितील अिव शित्-िैशत्िी शिळिवर,
सख
ु येिवर आहेत. नर्ीन नोकरी िोधिवरी इच्छुक व्यक्ती म्हिते,
िवझ्यव आयष्ु यवत िी चवांगल्यव नोकरीलव लवगेन तो सशु दन येिवर
आहे. पदोन्सनतीची र्वट बघिवरी व्यक्ती म्हिते, िी र्रच्यव त्यव
बॉसच्यव खचु ीत एसी के शबनिध्ये बसनू रवज्य करीन ती र्ेळ येिवर
आहे. कवहीतरी चवगां ले घडल्यवचे र्तािवन येिवर आहे. जेव्हव
रवज्यकते खचु ीची र्वट बघतवत तेव्हव ते म्हितवत िी त्यव पदवर्र
15

शर्रवजिवन होईन तो सशु दन येिवर आहे. िी पन्सु हव येईन/ सुख येिवर
आहे. शर्र्वह घटके ची र्वट बघिवरी व्यक्ती म्हिते ती सर्ु ेळ सख
ु द
येिवर आहे. कलवकवर म्हितवत िवझ्यव कलवकृ तीची कदर होऊन
पवररतोशषके , कौतक
ु शिळेल तो शदर्स येिवर आहे. प्ु तक
प्रकवशित होण्यवचव तो शदर्स येईल, येिवर आहे. जगभर कोरोनवने
लोकवांच्यव नवकवत दि करिवर्यव िहविवरीर्र लस येिवर आहे.
आज, लस येिवर आहे ही तर शकती िोठी आिव, शकती िोठे ्र्प्न
जगभरवतील लोक घेऊन नऊ िशहने र्वर्रत आहेत. र्ो सुबह कभी
तो आएगी? िेतकर्यवसवठी चवांगलव पवऊस येिवर आहे. चवांगले
पीक घेिवरे म्हितवत, आपल्यव शपकवलव चवगां लव हिीभवर्
शिळण्यवचव तो शदर्स येिवर आहे. आांदोलन यि शिळवले म्हिनू
सांपेल, आपि घरी जवऊ तो शदर्स येिवर आहे. देिवच्यव प्रगतीची
र्वट बघिवरे म्हितवत अच्छे शदन कब आएगां े. िवतां तेची र्वट
बघिवरे िवांशतदतू म्हितवत िवांतीची चवदर पसरण्यवचव िि येिवर
आहे. ्र्च्छतवदतू म्हितवत ्र्च्छ भवरत झवलव आहे सवांगतव
येईल असव शदर्स येिवर आहे. तर परगवर्ी, परदेिी जवण्यवसवठी
उत्सक
ु लोक कॅ लेंडरकडे बघत बघत त्यव तवरखेकडे बघत म्हितवत
ती तवरीख येिवर आहे.
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परदेिी जविवरे म्हितवत, सांदु र शदर्स येिवर आहेत. खपू
आजवरी िविसू र्ेगर्ेगळी औषधे घेत असतो तो म्हितो, िी
शनरोगी होईन तो शदर्स येिवर आहे.
तर िी शर्कवस, िी िवझे अनभु र् सवगां तो. आज बरीच र्षं
झवली, िी यव परदेिवत शिििवसवठी आलो. शििि पिू ा झवलां.
खपू िोठां कजा कविून परकीय शििि घेतलां, कवरि की भवरतवत
नवही तर इथे तरी नोकरी शिळेल. पि नोकरी िवत् इथेही शिळेनव.
म्हिजे िनवसवरखी शिळेनव. हळूहळू िी एकव हॉटेलिध्ये र्ेटरचे
कवि करू लवगलो. सांध्यवकवळी तीन तवस कवि करून उरलेलव र्ेळ
नोकरीसवठी अजा करिां, घरकवि यवत र्ेळ घवलर्ण्यवसवठी र्वपरू
लवगलो. हॉटेल सोडले. रवहत्यव जवगेचे पैसे भरवयचे होते. शििि
कजवाचव हप्तव भरवयचव होतव. आई-र्डील पैसे िवगत नव्हते, पि
आपल्यव िल
ु वचे परदेिवत बरे चवलले आहे असे दवखर्ण्यवसवठी
त्यवांनवही पैसे शकांर्व कवहीतरी शगफ्ट पवठर्वयचे होते. आई-बवबव
तीस र्षा झवली िबांु ईत रवहतवत. कोकि सोडून ते िबांु ईलव आले ते
परत गेले नवही. कदवशचत िी सद्ध
ु व पन्सु हव कधीही भवरतवत जविवर
नवही, असां म्हिवयलव हरकत नवही. इथे कुठे तरी भवड्यवने घर घेतव
येऊ िकते. िलव इथेच रवहवयचे आहे, पि पवयवतले बटू फवटले
आहेत. पैसे नवहीत. दोन शडग्री तवपिवन होते. थांडीत सवरे सोसेनव,
खचा भवगेनवसव झवलव आहे. गरि कोट जनु व झवलवय. गरि आतले
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कपडेसद्ध
ु व नर्े घ्यवयचे आहेत. िी रोज ्र्प्न पवहतो, कुठून तरी
पैसे येिवर आहेत.
एकव र्वचनवलयवत प्ु तकवांनव शिक्के िवरिे, कव्हसा घवलिे,
नबां र देि,े सगां िकवर्र कवही पशां चगां करिां, असे कवि करवयलव
सरुु र्वत के ली आहे. कवही पैसे शिळवले पि ते परु े से नवहीत. एकव
दर्वखवन्सयवत नसा म्हिनू पि रोज दोन तवस कवि के लां. हॉटेल
सोडले, नतां र भवड्यवच्यव घरवत भवडे देण्यवचव खचा सद्ध
ु व िलव
परर्डेनव. तीन चवर िल
ु े एकत् रवहत होतो पि भवडां द्यवर्ां लवगवयचां.
शतथनू ही िी बवहेर पडलो. नोकरी करिवर्यव िल
ु वांसवठीच्यव ्र््त
अिव एकव र्सशतगृहवत एक बेड भवड्यवने घेतलव आहे. एकवर्र
एक असे तीन बेड असलेल्यव बांक बेडच्यव यव छोट्यविव खोलीत
जीर् गदु िरत असतो. अठरवपगड जवतीची, अनेक प्रकवरची,
शर्शर्ध व्यसनवांची अगदी र्ेगळी र्ेगळी िल
ु ां, िविसां शतथे रवहत
आहेत. पि पयवाय नव्हतव. ्र्यांपवक शिकवयचव प्रयत्न के लव; पि
िी परुु ष, यव भवरतीय िवनशसकतेिळ
ु े कधीही ्र्यपां वक के लव
नव्हतव. िलव कोिी करू शदलव नव्हतव. त्यविळ
ु े ओटव धिु े, फरिी
्र्च्छ करिे अिी कविां िवझ्यवर्र येऊन पडली. िी परदेिी
येतवनव, पन्सु हव कधीही भवरतवत परत जवयचचां नवही असां ठरर्लां
होतां. तरी आतव िलव भवरतवची आठर्ि येऊ लवगली आहे.
भवरतवत सद्ध
ु व चवगां ली नोकरी शिळिवरच नवही. सर्ाच शित् अजनू
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थवतरु िवतरु अिव नोकर्यवांर्र र्ेळ कवित आहेत शकांर्व start up
आहे म्हिनू सवगां त पकोडे तळत आहेत. परत जवण्यवचव पयवाय िलव
अगदी नको आहे.
शतकडे फसर्वयलव टपलेले, पैसे कविू लोक जव्तच भेटतवत.
सगळीकडे रवजकवरि रवजकवरि! भवरतवतील घविीने भरलेल्यव
र््त्यव, रे ल्र्े ्टेिनर्र शभकवरी, उघडी नवगडी िल
ु ां, डवस िविव
घोंगवर्िवरे ते उघडे अन्सन… बवपरे ! भयवनक र्वटते. दर िशहन्सयवत
शर्शचत् न्सयजू , बवहेर येिवरव नर्व घोटवळव, र्वरांर्वर ऐकू येिवरे
बलवत्कवर, शर्नयभांगवचे प्रकवर ऐकून कसेसे र्वटते.
टॅक्सीर्वल्यवचां ी, ररिवर्वल्यवचां ी अरे रवर्ी नकोिी र्वटते. सतत
फुलत जविवरी बेकवरवांची सांख्यव, िोबवईल, पवकीट, सवखळयव
चोरिवरे , क्रेशडट कवडा हॅकसा, असे लोक उजळ िवथ्यवने र्वर्रत
असतवत. पवर्सवत भरिवरे र्ते, गवडी जवऊ िकिवर नवही इतकी
ती गदी, कोरोनवकवळवत र्त्यवच्यव ट्रॅशफकिळ
ु े सद्ध
ु व खपू हवल
झवले. िलव परत जवयची इच्छव होते पि िन होत नवही.
टीव्ही बघिां आशि िोबवईलर्र र्ेळ कवििां, शसनेिव,
नेटशफ्लक्स हे एकच कवि जिू शतथे त्यव लोकवांनव करण्यवसवरखे
उरलेले आहे. कव? कव? यव उपर्यव, परदेिवतील 102 व्यव
िजल्यवर्रील यव बक
ां बेडच्यव एकव बेडर्र फक्त रवत्ी पडवयलव िी
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येतो. शदर्सभर इथे शतथे शफरून र्ेळ कवितो. पि इथे जेर्िव आनांद
शिळतो आहे तेर्िव तरी त्यव देिवत शिळेल कव? डवस? बेकवरीलव
कांटवळून शकतीतरी तरूि आत्िहत्यव करतवत पि कोिवलव
कवहीही पडलेली नवही. फक्त िी? परदेिवतनू परत गेलो तर,
“नोकरी सटु ली र्वटतां यवची” अिी कुजबजू पररशचत आशि
नवतेर्वईक करतील. लग्नवचां र्य झवलांय, लग्न कर म्हिनू घरचे िवगे
लवगतील. नोकरी नसली, घर नसलां, शििि नसलां, खवयलव नसलां
तरी चवलेल; त्यव देिवत िल
ु ां जन्सिवलव घवलिां आर्श्यकच िवनलां
जवतां जि!ू यवत कहर म्हिजे, िवझव एक शित् सवांगत होतव की कवही
जिवनां रक्त शर्कून सद्ध
ु व िध्यतां री घर चवलर्लां. कवहीजि चोर्यव
करतवत. कवही फुटपवथर्र रवहतवत. पि नर्नर्ीन बवलक/िल
ु ां िवत्
जन्सिवलव घवलतच रवहतवत. कव कळत नवही? आपल्यवलव
्र्तःलवच भशर्ष्य नसतवनव, परत आपली अपत्ये जन्सिवलव घवलनू
भशर्ष्य देिवरे आपि कोि? हे कळवर्े एर्िे सद्ध
ु व, शििि अथर्व
शर्चवर अथर्व बद्ध
ु ी नसलेली प्रजव र्वितेच आहे.
िग त्यवतील अनेक जि गवर् पळि करतवत म्हिजे िबांु ई,
बांगलोर, हैदरवबवद शकांर्व परदेिवत पळतवत. शतथे कवही फवर
पररश्थती चवगां ली असते असां नवही, पि बदल! आपलां ठीक आहे
अच्छे शदन येिवर आहे, सख
ु येिवर आहे, असां म्हित शदर्स
कवितवत.
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कवल आईलव फोन के लव होतव. आई म्हित होती,
“सवत र्षवंत एकदवही आलव नवहीस. चवर शदर्स तरी ये. यव
कठीि कोरोनवच्यव कवळवत आिचां कवय होईल सवांगतव येत नवही.
ज्येष्ठ नवगररकवच्ां यव र्वटेलव, आिचे खपू हवल आहेत रे ! अकवरि
खपू भीती र्वटते. ‘र्ांदे िवतरि’् च्यव नवर्वखवली बरे च जि भवरतवत
येत आहेत. तू पि ये. इथनू र्का फ्रॉि होि करू िकतोस. कवही
शदर्स तरी तझु व सहर्वस शिळेल. तिु च्यवकडे लस आली की लस
घे आशि लगेच ये. ” िवझ्यवकडे शतशकटवचे पैसे नवहीत हे िी शतलव
कसां आशि कव सवांगवयचां? एक लवख रुपये कुठून आिवयचे?
परदेिवतनू ्र्देिी येऊन, शचत्पटवतील िवहरूख खवनसवरखे कवया
िवझ्यव कवही शित्वांनी एक-दोन र्षं के लां. दोन र्षवंनी ते त्यव
‘आपली िविस’ां म्हििवर्यव लोकवनां व, त्यव देिवलव र्ैतवगनू परत
परदेिी आले होते.
आई बवबव म्हितवत,
पतव नही हि रहे नव रहे,
पतव नही हि कब तक है
इस दशु नयव के िेले िें!
ते तर सगळयवांच्यवच बवबतीत सत्य असते. इथेही कोरोनव
के सेस आहेत. पि आतव तर नोकर कपवत जवगशतक िदां ी आशि
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कोरोनवची िहविवरी, यविळ
ु े इथे कवय आशि शतथे कवय, नोकरी
शिळण्यवची िक्यतव जर्ळ जर्ळ सपां त चवलली आहे.
परर्व आईिी बोलतवनव एकव पवका िधनू बोललो. जेिक
े रून
िवझी पर्ू ीच्यव फ्लॅटच्यव तल
ु नेत, आतव गेतलेली, घविेरडी
असलेली खोली आईलव शदसू नये म्हिनू ! आतव बफा पडतवनव कुठे
जवऊ अन् कुठून बोल?ू त्यवच्यवपेिव ईिेल करतो.
12/12/20 सॅन होजे
शप्रय आईस
नि्कवर. सध्यव नोकरीत, खपू िहत्त्र्वचे कॉन्सट्रॅक्ट हवतवत
आले आहेत, त्यविळ
ु े सवहेब रजव देत नवही. तल
ु व पैसे पवठर्िवर
होतो पि ठरर्लां की त्यवपेिव रजव शिळेल तेव्हव भवरतवत येतवनव
भवरी िोबवईल आशि भवरी टीव्ही घेऊन येईन. तू कवळजी करू
नकोस, यवर्षी िी भवरतवत नक्कीच येिवर आहे. एर्िी भवरी
पगवरवची नोकरी सोडून यव कोरोनवच्यव पररश्थतीत िी शतकडे कसव
येऊ? लोक NRI, ‘येिवर आहे’ होण्यवसवठी िरतवत. लहवन बवळ
सद्ध
ु व अ फॉर अिेररकव म्हिनू रडत असतां. येिवर आहे, येिवर
आहे, येिवर आहे, हव एन आर आय येिवर आहे. पगवर भरपरू आहे.
खचा सद्ध
ु व भरपरू आहेत. तम्ु ही िबांु ईलव आल्यवर्र कधी तरी परत
गेलवत कव? िी कविविळ
ु े शतथे येऊ िकत नवही. आशि तम्ु ही शतथनू
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कोकिवत जवऊ िकत नवही. ते कधीच िक्य नवहीये. कोकिच्यव
घर दरू
ु ्ती िध्ये पैसे खचा करू नकव. िबांु ईचे घर, िी येिवर आहे
तेव्हव दरू
ु ्त करु यव.
लस लर्करच येिवर आहे. सख
ु येनवर आहे
िी नक्की येिवर आहे.
सख
ु येिवर आहे!
***
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2 घरात खेळा (बैठे खेळ)
घरवतच रहव घरवतच खेळव:
पवच शदर्स शदर्वळीची सट्टु ी िल
ु वांनव आहे. तिी ती गेले दहव
िशहने आहे. पि कोरोनव िहविवरीिळ
ु े घरवत अडकून पडलेले
असतवनव बवलकवांनव िैदवनी खेळ खेळतव येत नवही. शित्िांडळींिध्ये
जव्ती शिसळतव येत नवही. परगवर्ी जवण्यवर्र थोड्यव ियवादव
आहेत. आजी-आजोबवक
ु व थोडवफवर धोकव आहे.
ां डे जवयलव सद्ध
त्यविळ
ु े घरवतल्यव घरवतच र्ेळ घवलर्वयचव तो कसव ते नीट बघू
यव.
पर्ू ीच्यव कवळी शदर्वळीत सर्ा नवतेर्वईक जिव होत, त्यवर्ेळी
खेळलव जविवरव लोकशप्रय खेळ म्हिजे पत्ते होय. त्यवांिध्ये
बदविसवत, झब्ब,ु पवच तीन दोन, रिी असे कवही प्रकवरचे खेळ
आपि खेळत असवयचो. आपल्यवलव पत्ते कुटिे हव बैठव खेळ
आर्डतो. हे खेळ कवय शिकर्तवत? हे नसु ते खेळ नसतवत. ते
िविसवलव अांदवज घेिे शिकर्तवत. यव खेळ रुपवने चवरचौघवांिध्ये
कसां र्वर्रवर्ां, कसां बोलवर्ां हेसद्ध
ु व शिकर्तवत. बोलिे आशि
शर्चवर आपि शिकतो. टवईिपवस करतव करतव आपल्यवलव
भशर्ष्यवतील जीर्न प्रर्वसवलव तयवर करत असतवत. व्यवपवर हव
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खेळ देखील पर्ू ीच्यव कवळी खेळलव जवई. यवच्यवत भवरतवतील
कवही व्यवपवरवची शठकविां ही प्लवश्टक नोटवांनी शर्कत घेण्यवची
सोय असे. त्यवतनू आपल्यवलव सट्टु े पैसे, नोटवांची अदलवबदल,
खरे दी-शर्क्री, सरु शिततव, प्रर्वस, भवडे, किवई यवबद्दल िवशहती होत
असे. व्यवपवरविध्ये हवर-जीत होत असे. कोिी शभकवरी होई कोिी
रवजवच होई. यव व्यवपवरवत आपल्यवलव कळत असे की आपि
शकतीही चतरु असो, शकतीही कौिल्य आपल्यवकडे असले,
शकतीही पर्ू ातयवरी के ली असली तरीही यव डवर्वत नशिबवचव भवग
िोठव असतो.
यव कोरोनव कवळवत सगळांच नवही पि तरी कवही व्यर्सवय बांद
पडलेले असतवनव यव व्यवपवरविळ
ु े आपल्यवलव आपली
िवनशसकतव तयवर व्हवयलव िदत होऊ िकते. अथािवस्त्रज्ञ आशि
सिवजिवस्त्रज्ञ आज दिानी असां सवांगतवहेत की जवगशतक
िहविवरीचव पररिवि म्हिनू ; आशि अिीही जवगशतक िदां ी चवलू
होतीच- म्हिनू पिु ील कवही कवळ तरी अथाव्यर््थव सधु वरिवर
नवही. कोरोनव भय रवशहल.
त्यविळ
ु े अिव कवळवत घरी सरु शित रवहिे आर्श्यक आहे.
कोरोनवर्र लस बनर्तव येत नवही तोपयंत कवळजी घ्यवयलव हर्ी.
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हे बैठे खेळ असल्यविळ
ु े अजनू तरी घरविध्ये िन रिर्वयलव
सोयीचे पयवाय आहेत. िी त्यवचर्ेळी असे सवगां ू िकते की हे खेळ
आपल्यवलव असेही शिकर्तवत, की आपल्यव हवतवत बर्यवच गोष्टी
असल्यव तरी कवही गोष्टी देर्वने ्र्तःच्यव हवतवत ठे र्लेल्यव आहेत.
खेळ िवांडलव की घरवत सोंगटी सरु शित असते हव पररिवि िनवर्र
होत असतो. व्यवपवरविध्ये नफव-तोटव जीर्नवचव अशर्भवज्य भवग
आहे. हेच व्यवपवर हव खेळ शिकर्तो. सवरीपवट सोंगट्यव
आपल्यवलव कवही नव कवहीतरी शिकर्तवत.
बैठे बैठे क्यव करे करनव है कुछ कवि?
िरू
ु करो अांतविरी लेके प्रभू कव नवि! शकांर्व श्री गिेिवय
निः म्हिनू अांतविरी खेळू िकतव. गविी िवशहत होतवत. घरगतु ी
हवऊसी खेळ करू िकतो. एखवदव प्रश्न सांच शक्र्झ खेळतव येते.
नांतरचव खेळ आहे बशु द्धबळ!
बशु ध्दबळवत प्रत्येक सोंगटीची कवहीतरी र्ैशिष्ट्ये असतवत.
हत्ती, घोडव, उांट, रवजे, र्जीर- प्रत्येकवची एक र्ेगळी चवल असते.
दोन्सही पिवनां ी आपवपल्यव परीने चवल करून त्यवच्ां यव रवज्यवचां
आशि सोंगट्यवचां सांरिि करवयचां असतां. रचनव, शर्चवर, कौिल्यां
दवखर्वयची असतवत. चेक िेट होऊ िकतो. रवजव-रविीचव िृत्यू
होऊ िकतो. यव खेळवतनू आपि बरे च कवही शिकत असतो. खेळ
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बद्ध
ु ीचव असतो. पि नर्ी ही गोष्ट सवांगतो. खेळ पिू ा झवल्यवर्र
सगळयव सोंगट्यवनां व टवकतवनव एकवच शठकविी ठे र्नू शदलां जवतां.
नीट नवही तर कुठे तरी भरून ठे र्लां जवतां. शकतीही िोठे असले तरी
कवि सांपलां, की शनर्ृत्तीनांतर अशधकवरी डब्यवत जवतवत.
बशु द्धबळवतील सवरे फ्यज्ु ड बल्बसवरखे पडतवत.
बैठेपिी घरवत भवतक
ु ली खेळव. भवतक
ु ली हव नसु तव खेळ
नवही तर ही भशर्ष्यकवळवची पर्ू ातयवरी आहे. लहवन िल
ु ी
भवतक
ु ली शकांर्व चवगां ली सवझां ी खेळतवत तेव्हव जिू कवय भशर्ष्यवत
कवय घडेल यवचव अांदवज त्यवनां व येत असतो. कवि येत असत. सवगर
गोटे दपु वरच्यव र्ेळी खेळतव येतवत. घरगतु ी शठकरी खेळली जवते.
त्यवनांतर घरगतु ी रवांगोळीच्यव ्पधवा घेतव येतवत. र्ेगळयव प्रकवरे शचत्
कवििे. र््त,ू शसनेिव, आडनवर्, रांग इ. यव खेळविां ळ
ु े आपली
ज्ञवनसवधनव होते आशि आपले ज्ञवन देखील र्विते. गवण्यवच्यव
भेंड्यवांिधनू बसल्यवबसल्यव गवण्यवांची िवशहती शिळते.
खेळवांिध्ये अांदवज घ्यवयलव शिकतव येतां. सगळयवांनी एकत्
बसनू कसां र्वगवर्ां हे सिजतां. पर्ू ीच्यव कवळी र्षाभरवतील फक्त
िवळवसट्टु ीचे दोन िशहने िल
ु वनां व खेळवयलव, घरवत एकत् जिवयलव
असवयचे.
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कवही नव कवही कवरिवने सगळयवांचे तोंड कवयि चवलू
असवयचे. बोलवयलव शकांर्व खवयलव! त्यविळ
ु े ही अिी दसु री कविां
नसतील त्यवर्ेळी िल
ु वांनव बसल्यवबसल्यव कविवलव/खेळवलव
लवर्ण्यवसवठी बैठे खेळ खेळवयलव सवांशगतले जवत असे.
यवर्ेळी खेळवांचव आनांद यव कवळवत तम्ु ही सद्ध
ु व घेऊ िकतव.
प्रत्येक र्ेळी एकत् जिव. गवण्यवच्यव भेंड्यव खेळव. गजवल्यव
कवनगोष्टी करव. गजवली करव. घरवतच रहव, सरु शित रहव. बैठ्यव
खेळवांिध्ये आनांद घ्यव. शव्हशडओ गेि खेळतव येतवत. सवपशिडी
बैठ्यव खेळवचे जे आपि पर्ू ी खेळत होतो तसे र् आधशु नक रुप
शर्डीओ गेिचे आहे. ऑशडओ बक
ु ऐकव. र्वचन करव. अन्सय कवही
ते सद्ध
ु व तम्ु ही खेळू िकतव. सर्ाच खेळ िविसवलव कवहीतरी
शिकर्नू जवतवत. सध्यव बवहेर पडण्यवच्यव भीतीिळ
ु े िक्यतो
घरवतच रहव.
बैठ्यव खेळवच
ां व आनदां घ्यव.
घरवत रवहव, घरवत खेळव!
***
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3 सहल रहस्य
कोरोनवचव यव कवळवत सगळयवत जव्त पररिवि जर कोिवर्र
झवलव असेल तर तो पयाटन िेत्वर्र! पयाटन िेत्वर्र पररिवि
झवलेलव नवही तर पयाटन करण्यवसवठी आससु लेल्यव आशि
पयाटनवची सर्य लवगलेल्यव पयाटकवर्ां र फवर िोठव पररिवि झवलव
आहे. पयाटनवत असां कवय असतां की लोकवांनव र्वरांर्वर पयाटनवलव
जवर्सां र्वटतां.
कवहीजिवांनव पैसे शदले तरी चवलेल थवटवत रवहील असव शर्चवर
असतो तर कवही जि ्र्तः आत्िसवत भवग व्हवयचां थोडी गैरसोय
झवली तरी चवलेल असवही शर्चवर करिवरे असतवत. प्रत्येकवची
आर्ड र्ेगळी असते आशि प्रत्येक जि आनांद हर्व आहे म्हिनू
तम्ु ही आले आहवत हे जविनू असतो.
एकव ट्रीपलव लहवन बॅगेत सविवन घेऊन पोचलो. किी
सविवनवत गैरसोयीच्यव शठकविी रवहवर्ां लवगिां आशि ते पि
यवसवठी यव र्यवत हे जरव त्वसदवयक होतां. पि आम्हवलव ते
्र्ीकवरवर्ां लवगलां. कवही शठकविी हॉटेल छवन असतवत तर कवही
शठकविी अगदी सविवन्सय शिळतवत. ‘खवईन तर तपु विी नवहीतर
उपविी’ हव बविव पयाटनवच्यव दरम्यवन चवलत नवही, थोडीफवर
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तडजोड करवर्ी लवगते. कवही शठकविी कवही लोक रें गवळू लवगले.
कवही लोक िोबवईलर्र बोलत होती. बघत नव्हती बोलत होती.
कवही सवयकल चवलर्त होती आशि व्यवयवि करत होती. त्यव
हॉटेलच्यव र्त्यवच्यव बवजल
ू व चहवच्यव टपर्यव आशि दक
ु वनां होती.
पि गदी नव्हती, एकदि िोकळे आशि गवर होते. तरूि आशि र्ृद्ध
होते. र्त्यवच्यव कडेलव बसण्यवसवठी बवक ठे र्ले होते. र्ेगर्ेगळी
फळे होती पि िलव तर शतथली फळे आबां टच र्वटली. िदां सगु धां
कुठल्यवतरी फुलवांचव र्वस येत होतव.
एक बांगलव होतव. पर्ू ीच्यव कवळी एक रवजव होतव त्यवचव
पडकव िहल होतव. लोक म्हिवयचे रह्य आहे, इथनू पिु े कुठे तरी
जवऊ यव.
हॉटेलचव र्वटव सहलीचव िजेत असतो.
पयाटन-सहली-प्रर्वस-्थलदिान परत सरुु झवले आहे. हॉटेल,
कांपनीचव िवलक, पैस,े रवहण्यवची सोय, जेर्ि, र्वहन, सरु शिततव
आशि सोबत कोि असिवर आहे यवची िवशहती घेऊनच पयाटन
सरू
ु करवर्.ां सहलीच्यव यिवचां रह्य हे यव सर्ा गोष्टींच्यव एकशत्त
प्रिविवर्र अर्लांबनू असतां. फक्त ्थळ, फक्त यवत्व कांपनी, फक्त
िविसू , फक्त हॉटेल, फक्त जेर्ि, ऋतिु वन यवर्र सहलीचव आनांद
असतो असे नवही. सहल रह्य सर्ा घटकवर्र अर्लबां नू असतां.
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सहल रह्य जविनू घेऊन िगच पयाटनवची तयवरी करवर्ी. कोरोनव
िहविवरीचव कवळ आहे, यविळ
ु े सरु शिततव हव एक नर्व ्तभां सद्ध
ु व
लिवत ठे र्वर्व.
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4 मोती साबणः
1993 सवली टवटव ऑईल शिल ने इतर ्पधाकवर्ां र िवत
करण्यवसवठी र्ेगळयव हेतनू े िोती सवबिवची शनशिाती के ली. आज
93 सवलवपवसनू 27 र्षा िोती सवबि म्हिजे शदर्वळी हे जिू कवही
एक सिीकरिच बनले आहे. शदर्वळी आली की दरू दिान र्र
अथर्व रे शडयोर्र िोती सवबिवच्यव जवशहरवती बघवयलव आशि
ऐकवयलव शिळतवत. र्षाभर िोती सवबि कुठे गवयब असतो कोि
जविे. िोती सवबिविां ध्ये गल
ु वब, चदां न आशि िोगरव असे तीन
प्रकवरचे सगु ांध असलेले सवबि बवजवरवत शिळतवत.
जनरली पर्ू ीच्यव कवळी तरी िोठी कुटुांबां असवयची,
शदर्वळीलव जिवयची. त्यविळ
ु े िोती सगु ांधी सवबि आिले जवत.
शदर्वळीच्यव खरे दीत एक नांबरर्र असवयचव. खरे दी यवदी करवयची
तर सगु ांधी तेल, सगु ांधी सवबि आशि फरवळ, रवांगोळी,
आकविकांदील, फटवके ही िल
ु वांची हौसिौज असवयची. पर्ू ीच्यव
कवळी शदर्वळीलव अशतिय थडां ी असे. त्यविळ
ु े थडां ीत तेल िवशलि
के ल्यवर्र, नांतर िोती सवबिवने कडकडीत पवण्यवने अघां ोळ घवतली
जवई. िोती सवबिवची सहसव पटकन शझज होत नवही. िोती शभजनू
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शचकटपिव देिवरे होत नवहीत. इतर सवबिवांच्यव िवनवने हव कडक
आशि गोल प्रकवरचव सवबि आहे.
उठव उठव शदर्वळी आली
िोती सवबिवने अांघोळ करवयची र्ेळ आली!
यव जवशहरवतीनसु वर िोती सवबिवची आघां ोळही आनदां दवयी
होते. टवटव ऑइल शिल कांपनी ‘टॉिको’ यवचां HUL म्हिजे
शहदां ्ु तवन यशु नशलव्हर शलशिटेड यव कांपनीत एकत्ीकरि
झवल्यवपवसनू शहदां ्ु तवन यशू नलीर्र शलशिटेड तफे िोती सवबि
बनतो. शदर्वळीत िोठ्यव प्रिविवत हव सवबि बनर्लव जवतो आशि
शर्कलव जवतो. आज 2020 सवली सद्ध
ु व र्ेगर्ेगळे सवबि,
आरोग्यवच्यव दृष्टीने हवत लवगू नये म्हिनू र्वपरले जविवरे
dispenser छोटे छोटे तक
ु डे असे प्रकवर आलेले असतवनव सद्ध
ु व
िोती सवबिवची लोकशप्रयतव िवत् किी झवलेली नवही.
परांपरे िी आधशु नक नवते जोडिवरव िोती सवबि हव अजनू ही
लोकशप्रय आहे.
पण्ु यवच्यव िविसवांची चेष्टव नेहिीच व्हॉट्सअप र्र र्ेगर्ेगळयव
शर्नोदवतनू के ली जवते. त्यवनसु वर एक शर्नोद आहे. आिच्यवकडे
1993 सवलवपवसनू चव िोती सवबि अजनू ही चवलू आहे. कवरि
चवर शदर्स शदर्वळीचे झवले की आम्ही तो उन्सहवत सक
ु र्तो आशि
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कवगदवत बवांधनू शपिर्ीत घवलनू परत िवळयवर्र ठे ऊन देतो. हव
िोती सवबि आम्ही पिु च्यव र्षीच कवितो अिव रीतीने 93
सवलवपवसनू 27 र्षा हव िोती सवबि चवलू आहे.
दसु रव शर्नोद असव होतव. िोती सवबि लोकवच्ां यव घरवची दवरां
ठोठवर्वयलव र्वपरव. तसे के ल्यविळ
ु े कोरोनवपवसनू बचवर् होतो.
अन्सय लोकवच्ां यव गप्पविां ध्ये शतसरव शर्नोद असव होतव.
“तम्ु ही शदर्वळी शकती शदर्स सवजरी करतव?” एक
“जोपयंत िोती सवबि शटके ल तोपयंत” दोन.
जोपयंत आिचां अभ्यांग्नवन िोती सवबिवने घडत असतां
तोपयंत शदर्वळी असते.
त्यव िोती सवबिवने सोबत जळ
ु लेले शदर्वळीचे िि सद्ध
ु व येत
असतवत. जोंधळयवलव चवदां िे लगडून यवर्े, तसे त्यव िोती
सवबिवलव लवगनू शदर्वळी सद्ध
ु व येते.
हॅप्पी शदर्वली.
चलव चलव िोती सवबिवने अांघोळ करू यव.
***
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5 शेष वेळ
“आतव शर्सवव्यवचे िि” लतव िगां ेिकर यवनां ी र्यवच्यव
नव्र्दीत गवयलेले गीत, नांतर त्यवचव व्हॉट्सअपर्र शफरिवरव
शव्हशडओ बशघतलव. खरांच एकव अर््थेनांतर शर्सवव्यवचे िि हर्े.
खरां सवगां वयचां तर र्ेळप्रसगां ी सर्वंनव रूटीन र् कवि यविध्ये थोडी
थोडी शर्श्रवतां ीची गरज असते.
शर्श्रवतां ी म्हिजे कवय, तर कविवतलव बदल शकांर्व फुरसत, िेष
र्ेळ! बवयकवांच्यव नशिबी ती िेष र्ेळ दिु ीळ असते. िेष शिशनटे
येतवत त्यवर्ेळी सद्ध
ु व बवकी असलेली कविां छळत रवहतवत.
तटु ल्यवफुटलेल्यव गोष्टी आर्रिे, फवटून ऊसर्नू गेलेले कपडे नीट
करिे, कपड्यवांच्यव घड्यव करिे- यवदी खपू िोठी असते. परू
ु षोत्ति
िदत करत नवहीत. िेष र्ेळ म्हिजे कवय तर कवि सोडून जी झोप
घेतो ती सोडून उरलेल्यव र्ेळवत िेष कवय उरतो तो बवकीचव र्ेळ
आपल्यव हवतवत उरतो. त्यवलव पिु े फुरसत म्हितवत.
बवईच्यव नशिबी खरां सवांगवयचां तर पिू ा र्ेळ झोप सद्ध
ु व नसते.
शनधवाररत सवडेसहव शकांर्व सवत तवसवचां ी झोप प्रत्येक िविसवलव
शिळवर्ी, ती सद्ध
ु व अनेक शस्त्रयवनां व पिू ार्ेळ शिळत नसते. फुरसत
म्हिजे कवय? ही झोप आशि शदर्सभरवच्यव कविवचव रविरगवडव
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यवव्यशतररक्त शिळिवरव िेष असव सिय होय. सकवळपवसनू बवईच्यव
िवगचां घरकवि कधी सपां त नवही. िोलकरिी असल्यवस तरी अन्सय
कवहीतरी कविां पवठीिी लवगलेली असतवत. िल
ु वांचव अभ्यवस घेिे,
िल
ु वांनव िवळेत सोडवयलव आिवयलव जविे, िेजवर्यवि
ां ी गप्पव
करिे, फोन व्हॉट्सअप, अनेक कविे शस्त्रयवांनव करवर्ी लवगतवत.
र्ेळप्रसांगी परू
ु षवलव पि कविे पिू ा करवर्ी लवगतवत. म्हिजे
एकूिच फुरसतीचे िि हे हल्लीच्यव शदर्सवत शिळिे हे अर्घड
झवले आहे. नोकरीच्यव शठकविी जवण्यवसवठी िोठव प्रर्वस करवर्व
लवगतो. यव प्रर्वसवत कवि, झोप शकांर्व र्वचन करतव येत नवही. गदी,
र्विती लोकसख्ां यव यवतनू फुरसत शिळवली तर नर्ल होय. कविवतनू
र्ेळ कविून पहव.
िेष उरिवरव िोकळव र्ेळ आशि बँकेचे कजा सहजवसहजी
कधीच शिळत नसते; त्यवच्यवसवठी खपू प्रयत्न करवर्े लवगतवत.
िलव नेहिी र्वटतां आपल्यव जवड्यवभरड्यव कवपडवसवरख्यव
असलेल्यव आयष्ु यवलव, फुरसतीच्यव ििवांचव एक लवांबलचक
भरजरी पदर असवर्व.
प्रत्येकवलवच्यवच शदर्सवलव चोर्ीस असतवत. तो र्ेळ भरवभर
त्यवच्यव त्यवच्यव गतीने कुठे तरी जवतच असतो, पि त्यवतनू जर
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आपल्यवलव थोडवफवर शिळवलव आशि त्यवचव आपि सदपु योग
के लव तर टर्टर्ीतपिव जविर्तो.
जे िेष आहे ते शर्िेष आहे!
***
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6 ववळी
्र्यांपवकघरवत र्वपरलव जविवरव आर्श्यक असव आतव
सधु वररत असलेलव प्रकवर शर्ळी होय. हल्लीच्यव िल
ु ी/िल
ु वांनव
शर्ळी नीट िवशहती नसते. कवपण्यवसवठी चवकू र्व सरु ी र्वपरली
जवते. शिक्सर फूड प्रोसेसरिध्ये कवही शचरण्यवची कविां
आपल्यवकडे के ली जवतवत. कटर नवर्वची उलटी शर्ळी म्हितव
येईल असव आतव एक प्रकवर शिळतो तोसद्ध
ु व एक पयवाय आहे.
त्यवलव फँ टॅश्टक कटर म्हितवत. त्यवलव आपि उलटी शर्ळीसद्ध
ु व
म्हिू िकतो. िवत् पवरांपररक शर्ळीचे ते आधशु नक रूप कवि
करवयलव र्वपरू िकतो. यशु टशलटी शकचन आपि म्हिू िकतो.
अनेक शिक्सर पिु चे कटर असे प्रकवर आले. बोन्सती, कुरुनी,
अरीर्वलिनल इत्यवदी नवर्वने ओळखली जविवरी शर्ळी ही
भवरतीय र््तू आहे.
कवटोर रे भवजी, भवजी कवपिे हव सरु शित िस्त्र चवलशर्ण्यवचव
प्रकवर आहे. िोठ्यव प्रिविवत भवजी शचरवयलव ही खवली पवट
असलेली शर्ळीची सशु र्धव उपलब्ध करते.
प्रत्येक घरी भवजी शचरण्यवची र्ेगळी पध्दत असते.
शिजर्ण्यवसवठी एकव ठरवशर्क आकवरवच्यव ठरवशर्क पद्धतीने
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शचरलेल्यव भवज्यव र्वपरल्यव जवतवत. िवसे, िटिवचे तक
ु डे, खेकडे,
सवशिष पदवथा शचरण्यवसवठीसद्ध
ु व शर्ळीचव उपयोग होतो.
बटवट्यवची सवले कविून त्यवच्यव चकत्यव करिे, पोट फोडून र्वांगी
भरण्यवसवठी खवलचव भवग जोडलेलव रवशहल असे शचरवयलव
उपयोगी पडते. नवरळ खर्वयलव शर्ळीची र्रच्यव टोकवची खर्िी
उपयोगी पडेल अिी रचनव असते. शर्ळीलव र्वरांर्वर धवर के ली
जवते. शर्ळीची घडी होते(अडशकत्यवसवरखी). खवलचव पवट पवयवने
दवबनू ठे र्नू र्रच्यव पवतीने शचरण्यवचे कवि के ले जवते. त्यवत थोडी
सधु वरिव होऊन तिु चव पवट हर्ेच्यव पोकळीने पोकळ हर्व प्रदेि
तयवर करून शफक्स के लव जवतो. आशि िग भवजी शचरली जवते.
भेंडीसद्ध
ु व र्ेगर्ेगळयव प्रकवरे शचरलेली आर्डते. िेंगवांचे तक
ु डे
कोिवलव छोटे, कोिवलव िोठे , कोिवलव उभे हर्े असतील, तर त्यव
ररतीने ते करून तिव प्रकवरे भवजी करवयलव आर्डते. कवपिे,
शचरिे देखील कलव आहे. जी पर्ू ी पवरांपररकररत्यव घरच्यव
गृशहिीलव आईची अर्गत असे. अथर्व कवपिे शचरिे ही
सविवन्सयतः अपघवतवची कविे िदतनीस अथर्व नोकरच करत असे;
शकांर्व िोठ्यव िोठ्यव दक
ु डे के लेली, तयवर
ु वनविां ध्ये ऑलरे डी तक
शचरलेली भवजी प्लवश्टकच्यव पवकीटविां धनू सशु र्धवजनक रूपवत
शिळते. िवसे, कोळांबी, िटिवचे तक
ु डे, इतर गोष्टींचे तक
ु डे कवपलेले
शर्कत शिळतवत. शकांर्व शर्क्रेते त्यवचे तक
ु डे करूनच देतवत.
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फ्रवन्ससिध्ये िेंडोशलन, जपवन िध्ये कवट सरु विक
ु ीस यव प्रकवरच्यव
सर्ु यवतां खोक्यविध्ये कवपवयचे पवते बसर्लेले असते. हल्ली बसनू
कवपिे बांद झवलेय, उभे रवहून ओट्यवर्र शर्ळी ठे र्नू /सरु ी र्वपरून
कवपवयचे कवि के ले जवते. जवगव किी पडू लवगली. तरीही
्र्यांपवकघरवत िदतनीस शर्ळीची जवगव अिळ रवहिवर आहे.
***
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7 नवी वदवाळी
सि िोठव आलवय.
पि यवर्षी शदर्वळीर्र कोरोनवचां कवळां सवर्ट आहे. आज
कळले की जीर्न शकती अर्घड आहे. शदर्वळी हव एक उत्सर्
आहे. पि हव उत्सर् जगण्यवचवही आहे. यव िहविवरीने अनेक
शठकविी नवत्यवतल्यव र् कवही कुटुांबवतल्यव घरी, घरटी एक िविसू
बळी पडलेलव आहे. अिवर्ेळी परिेश्वरवच्यव कृ पेने आपि ठीक
आहोत. आपल्यव कुटुांबवतील कवही व्यक्ती सख
ु रूप आहोत.
आपि शजर्ांत आहोत यवचव आनांद िवनवयलव हर्व. ही िहविवरी
लर्कर जवयचां नवर् घेत नवहीये. त्यविळ
ु े यव शदर्वळीलव आपि
आपल्यव जीर्नवतील सद्यश्थतीचव आिवर्व घ्यवयलव हर्व.
भशर्ष्यवबद्दलची आिव, र्तािवनवतील खबरदवरी आशि
भतू कवळवचव आिवर्व घेत ही शदर्वळी आपि िवनस शदर्वळी
म्हिनू पि सवजरी करू िकतो. शदर्वळी म्हिजे फटवके , िोठव िोठव
आर्वज, खपू जिवचां ी भेट घेिे, खविे, आनदां असतो. िवन्सय आहे
ते! त्यवच्यवत सद्ध
ु व आनांद आहे. पि ही शदर्वळी र्ेगळी आहे.
आपि कोरोनव आशि लॉकडवऊननांतरच्यव यव कवळवलव ‘न्सयू
नॉिाल’ असां नवर् शदलां आहे. चलव तर िग यव शदर्वळीलव ‘नर्ी
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शदर्वळी’ असां म्हिवयलव कवय हरकत आहे? र्ेगर्ेगळयव
र्यवतील, र्ेगर्ेगळयव शर्भवगवतील, जवतीधिवंिधील आशि
र्ेगर्ेगळयव आशथाक पररश्थतीतील लोकवांसवठी शदर्वळी र्ेगळी
आहे. भीती र्ेगर्ेगळी आहे. पि आहे त्यवत सि करवयलव हर्व.
शदर्वळी ती किी सवजरी करवर्ी? नेहिीच आपि ज्यव गोष्टींचव
आनांद घेतो त्यवलव पयवाय यव शदर्वळीत िोधवयलव हर्व. पर्ू ी
आपि खरे दी करवयलव िैलोन् िैल ग्रपु ने, सिहू वने, कुटुांबवने जवऊन
खरे दीत र्ेळ घवलर्वयचो. दक
ु व गदीने दथु डी भरलेली
ु वने सद्ध
असवयची. यव र्षी त्यवलव पयवाय म्हिनू आपि शनर्डक खरे दी
करू िकतो. ठरवशर्क दक
ु वनविां ध्ये जवऊन सविवशजक अतां र पवळून
खरे दी करू िकतो. ऑनलवईन खरे दी करू िकतो. शदर्वळीलव
फरवळ र्वटलव जवतो. कपडे शगफ्ट र्गैरे शदले जवतवत. यवर्षी कवही
घरी पगवर झवलेलव नवहीये. कवही जिवच
ां ी नोकरी गेलीय. पेन्सिनची
कपवत झवलेली आहे. शदर्वळीलव भेटर््तू देण्यवची पद्धत आहे.
चकचकीत कवगदवत गांडु वळून र्रती रांगीत ररबीन बवांधनू सांदु रिव
शगफ्ट पॅशकांग के लेल्यव र््तू शदल्यव जवतवत. त्यवत भवांडी,
कचकड्यवच्यव भेटर््त,ू शिठवई र्गैरे अिव कवही गोष्टी असतवत.
पि के र्ळ आकषाक र्ेष्टन करून आतील र््तू भेट शदली जवर्ी
असां कवही नवही. भेटर््तू म्हिजे गरज असलेल्यव व्यक्तीलव
ज्यवांच्यवकडे अशधक सख
ु र््तू पररश्थती आहे अिव व्यक्तींनी
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शदलेली भेट; असवही अथा आपि यव शदर्वळीत घेऊ िकतो.
र्शां चतवनां व कवहीतरी भेटर््तू आपि यव शदर्वळीत द्यवर्ी.
अिव िहविवरीच्यव र्ेळी घरवतले सशु ्थतीत असलेले, पि
जनु े आपल्यवलव नको असलेले कपडे अथर्व अन्सनदवन करवयलव
हरकत नवही. शदर्वळीच्यव र्ेळी फरवळच शदलव पवशहजे असां कवही
नवही. एक दोन शकलो सवखर चहव पवशकटां जरी शदली गेली, कुिवलव
शदली तर उपयोगी पडतील. फरवळ आशि शिठवईऐर्जी एक शकलो
सवखर अधवा शकलो चहव शदलव तरी ज्यव कविगवर िांडळींचे धन्सयर्वद
देण्यवसवठी आपि त्यवांनव शदर्वळीची बशिसी देतो ते लोक आनांदी
होतील. अशत खचा करिे िक्य नसल्यवस गृशहिीने घरीच गोडधोड
पदवथा करून, जे आहे त्यवत बवकीच्यव कुटुांबवने पि आनांद िवनवर्व.
कवरि लॉकडवऊन िळ
ु े सर्ा जि तिवर्वत आहेत. कवही जि घरून
कवि करत असल्यविळ
ु े गृशहिीर्र तवि आहे. अजनू ही बर्यवच
घरवांिध्ये िोलकरिींनव यवयलव परर्वनगी शदलेली नवही. त्यविळ
ु े
दगदग होते. करििक
ू ीसोबत दििक
ू ही होते.
रवांगोळी कविव. आकविकांदील लवर्व. घर ्र्च्छ करून
घ्यव. Stay home stay safe.
आनांद िनवत ठे र्व.
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लक्षिीपजू न करव. शदर्वळी छवन घरवत पिु च्यव र्षी करतव
येईल.
त्यविळ
ु े सरु शित अांतर पवळव. िव्क र्वपरव. प्रदषू ि करू
नकव. आरोग्यदवयी पदवथा, फरवळ खव.
शदर्वळीच्यव िभु ेच्छव. आपली शदर्वळी आनांदवची जवर्ो.
पिु च्यव शदर्वळीलव खपू िजव करू यव! नक्की भेटू यव!
**
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8 वदवे लागले
अधां वर पडण्यवपर्ू ी घरी जवयचे हे स्ां कवर असतवत. रवत्ीची
शदर्ेलवगिीची र्ेळ झवलेली असते त्यव पर्ू ी घरी परतवर्े ही अपेिव
असते.
यव शचिण्यवांनो परत शफरव रे
घरवकडे अपल्ु यव शतन्सहीसवजां व जवहल्यव
दहव शदिवांनी दवटून आलव अधां वरवलव परू
अिव अर्ेळी असू नकव रे आई पवसनु दरू !
अिी गविी ऐकूनच आपि लहवनवचे िोठे होतो. आईर्डील र्डीलधवरे सर्ाजि आपल्यवलव “अधां वर पडवयच्यव आत
घरी ये” ही गोष्ट दि देऊन सवांगत असतवत. शिििवच्यव शनशित्तवने,
िवळव-कॉलेजच्यव शनशित्तवने बवहेर गेल्यवर्र, िैशत्िीिी गप्पव
िवरतवनव, बस न शिळवल्यवने, कवही कवरिविळ
ु े उिीर होतो. र्ेळ
आपि पवळत असतो. पि िवळव-कॉलेज क्लवसेस यव कवही
कवरिविां ळ
ु े जरी घरी यवयलव उिीर झवलव तरी िन बेचैन होतां. थोडी
अांधवरवची चवहूल लवगतवच सयू ा पशििेलव कललेलव शदसतव
आपल्यवलव घरवची ओि लवगते.
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िन त्यवलव घरवत चलव
घरी जवऊयव चलव
आतव घरी जवऊ यव
अांधवर पडू लवगलव.
“चलव आतव घरी जवऊ यव” म्हिनू सतत म्हित रवहिवरी
एक िैत्ीि होती. शतचव नर्रव घरी ऑशफस िधनू परत येण्यवपर्ू ी
ही िैत्ीि घरी पोहोचलेली नसली तर तो शतलव खपू त्वस देत असे.
भवांडि करत असे. त्यविळ
ु े ती बरोबर सवडेपवच झवले की, कुठे ही
कवहीही करत असलो तरी “चलव आतव घरी जवऊयव, हे
रवगवर्तील” असां म्हिवयलव लवगे. दहव र्षवापर्ू ी शतचव नर्रव
र्वरलव, पि अजनू ही सांध्यवकवळ झवली की ती म्हिते.
“चलव आतव घरी जवऊ यव, हे रवगर्तील”
आिच्यव कवळवत तर रवत्ी बवहेर शफरिां, नवईटलवइफ,
बथाडे पवटी, पजविव पवटी हे असले प्रकवर अशजबवत नसवयचे.
िांगळवगौरीचां नवहीतर हरतवशलके चां जवगरि असे.
रवत्ी बवहेर जवतवत हे नर्ल र्वटे. नट आशि त्यवत फक्त
शहदां ी शसनेिवतली शड्को नृत्य करतवत आशि नट नट्यव अांधवरवत
एकिेकवांनव भेटतवत हे बघनू सद्ध
ु व आम्हवलव नर्लच र्वटवयच.ां
अधां वरवचां भय िविसवलव कवयि असतां. कवरि अधां वरवत ित्ू हल्लव
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करू िकतो. िवनर्ी जनवर्र, जांगली जनवर्र, सरपटिवरे जनवर्र,
शकडे अगां वर्र हल्लव करू िकतवत. आपलव पवय कुठे तरी पडून
आपि पडण्यवची भीती असते. िनवर्रसद्ध
ु व अांधवर र्वईट पररिवि
करत असतो.
“आतव घरी जवऊयव हे रवगर्तील” असां जी िैत्ीि म्हिते
शतलव िी सिजवर्ते,
“कवकव जवऊन आतव दहव र्षं झवली. ” पि िनवत खोल
कुठे तरी र्ेळेर्र घरी पोचले पवशहजे हे भय शतलव असतां.
शतन्सहीसवजां ेच्यव र्ेळी पिी सद्ध
ु व आकविवत शघरट्यव
घवलतवत; घरी जवण्यवचव र्तव सवपडत नवही म्हिनू बेचनै झवलेले
असतवत. रवत् येिवर आशि आतव हव अधां वर अशधक र्विेल, यव
भीतीने र्ेड्यवर्वकड्यव शघरट्यव घवलत आकविवत शफरत घर
िोधत असतवत. िविसवची पवऊलां पि सांध्यवकवळच्यव र्ेळी
अिीच घरवकडे र्ळतवत.
थांडीचे शदर्स सरू
ु झवले, की अांधवर गडद होऊ लवगतो.
शदर्स लहवन होतो आशि रवत्ी िोठ्यव होतवत. सयू वा्त लर्कर
होतो आशि अांधवर दवटतो. यव अधां वरवर्र िवत करण्यवसवठीच
थडां ीच्यव शदर्सवत येिवर्यव शदर्वळी यव सिवत शदर्े लवर्वयची
पद्धत सरू
ु झवली. परांपरे ने दीप लवर्िे हे शदर्वळीतल्यव अांधवरवलव
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दरू पळर्ण्यवसवठी होतां. शदर्स हळूहळू अशत असरु शित आले
आहेत. भय र्विर्िवरे आहेत. जगां ली जनवर्रवच्ां यव सोबतीने
िवनर्वतील पिांचू ी भीती र्वटू लवगली आहे. चोर दरोडेखोर,
शर्नयभांग करिवरे , गवर्गांडु यवांच्यव भीतीिळ
ु े अांधवरवत भय र्वटतां.
शर्जेचव लपांडवर् असतो. ति येत असतो. शर्जेचे शदर्े आले तरीही
अांधवरकवळ चवलचू असतो. त्यविळ
ु े अांधवर पडल्यवर्र
असरु शिततव र्विते. िनवतील अधां वर पडवयच्यव आत घरी जवयचे
हव भवर्, परांपरे ने आपल्यव जनक
ु वांिध्ये िरु लेलव आहे. तो भवर्
आपल्यव िनवत तसवच सवांभवळतो. तरीही थोड्यवफवर प्रिविवत
अधां वर दरू करण्यवसवठी, यव शदर्वळीत शदर्व लवर्ू यव!
शदर्े लवगले ते शदर्े लवगले
तिवच्यव तळविी शदर्े लवगले.
**
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9 वदवाळी येणार
शदर्वळीची कविां सपां तच नवहीत. सतत कवहीतरी चवलू
रवहते. त्यवत िवझव ्र्भवर् पि अधीर उतवर्ळव आहे. कवि पिू ा
झवल्यवशिर्वय िन िवांत होत नवही.
िवशसकवांिधल्यव खरे दीतांत्वच्यव लेखवांिध्ये तिी खरांच
चवांगली िवशहती सवांशगतलेली असते. त्यवनसु वर बवकी रवशहलेल्यव
कविवचां ी यवदी करते. बवजवरवत जवयचे तर कुठे कवय ्र््त आहे
त्यवची यवदी करून लेखी आरवखडव तयवर करते. सर्ा कविां एकवच
र्ेळी होतवत. र्. प.ु कवळे नवर्वचे प्रशसद्ध लेखक असे म्हितवत,
िि एक भवळण्यवचव
बवकी जन्सि सवभां वळण्यवचव.
त्यविळ
ु े आपि जेव्हव बवहेर जवतो त्यवर्ेळी आपले भवरी
कपडे भवरी िोबवईल भवरी दवशगने िक्यतो टवळवर्े. यविळ
ु े
आपल्यवलव ते सवभां वळण्यवत र्ेळ घवलर्वर्व लवगत नवही.
हल्लीच्यव शदर्सवत शदर्वळी भेटकवडा फवरिी कुिी
पवठर्त नवही, त्यविळ
ु े भेट कवडा पद्धत िवगे पडली आहे. त्यविळ
ु े
िभु ेच्छव द्यवयच्यव असल्यव तर फोनर्र द्यवव्यवत.
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फटवक्यवचां व िोह सवफ टवळवर्व. घवतक के शिकलिळ
ु े सदीखोकलव आशि श्वसनवचे शर्कवर होऊ िकतवत. त्यवपेिव फटवके यव
र्षी नको.
आकविकांदील, रवगां ोळी, लवह्यव-बत्तवसे, तटु फुट कविे,
शकरविव, औषध यवदी करून झवली? खरे दी करवयलव जवतवनव एक
लिवत ठे र्व, सकवळी दपु वरी दक
ु े
ु वनवांिध्ये गदी किी असते. त्यविळ
तम्ु हवलव गदीचव त्वस होत नवही. अर्ेळी रांग कळत नवहीत. बवहेर
जवतवनव भरपरू नवश्तव करून जवर्े. दपु वरच्यव र्ेळी खरे दी करवर्ी.
िध्ये भक
ू लवगल्यवस खवण्यवसवठी खवकरव शकांर्व शबश्कट जर्ळ
ठे र्वर्े. त्यविळ
ु े भक
ू लवगली तरी बवहेर खवयची र्ेळ येत नवही.
अथवात इच्छव असलेल्यवांनी आर्डत असेल ते बवहेर जवऊन
घ्यवयलवसद्ध
ु व हरकत नवही.
बवहेरून खरे दी करतवनव कवदां े बटवटे, कडधवन्सय सवठर्नू
ठे ऊ िकतव. पि बटवट्यवनां व िोड येतवत आशि ते खरवब होतवत हे
लिवत ठे र्वर्ां. कडधवन्सये सवठर्नू ठे र्ू िकतव. खरे दी करतवनव
आर्श्यक तेर्िीच खरे दी करवर्ी.
आपि खरे दी के ली तर अथाव्यर््थव चवलेल हे खरां
असलां, तरी आपली सरु शिततव िहत्त्र्वची आहे.
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खरे दी म्हिजे कवही िोठी व्यहू रचनव नसते, पि नीट
योजनव के ली आशि नकविव आखलव तर एखवदां कवि िवघवरी रवहत
नवही.
प्रर्वस आशि र्वरांर्वर गदीच्यव शठकविी जवयची र्ेळ येत
नवही. जर्ळच कोिी ओळखीचे पररशचत अथर्व नवतेर्वईक असेल
तरीही हल्लीच्यव यव शदर्सवांत कोिवकडेही जवऊ नये.
पवहुिचवरवची अपेिव तर अशजबवतच करू नये. कोरोनवची सवथ
गेलेली नवही. हव कवही शदर्सवांचव ब्रेक आपल्यवलव शिळवलेलव
आहे. शदर्वळी हव सि आनांदवचव आहे त्यवबवबतीत प्रश्नच नवही
आशि र्षवातनू एकदवच येिवर्यव यव शदर्वळीलव लक्षिी येते आशि
आनांद शिळतो. म्हिनू आपि घर सजवर्ट, गोडधोड करिे, फरवळ
बनर्िे, आनदां वची कविे करतो. िवत् अशत श्रि करू नये. कवरि
गृशहिीच आजवरी पडली गृह ठप्प होऊ िकते.
अशतश्रि करण्यवपेिव कविवच्यव र्ेळी अथर्व कवि झवल्यवर्र
आतव शर्सवव्यवचे िि असां म्हिनू कवही कवळ शर्श्रवांती घ्यवर्ी.
िेजवरिीने सरी घवतली म्हिनू आपि दोरी घवलू नये. शतने
खरे दी के ली शतने अिक
ु -अिक
ु पदवथा के ले म्हिनू आपिही के ले
पवशहजे असां कवही नवही. प्रत्येकवची पररश्थती र्ेगळी असते;
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प्रत्येकवची िनश्थती र्ेगळी असते आशि खवण्यवशपण्यवच्यव
आर्डीसद्ध
ु व र्ेगळयव असतवत.
आपली तल
ु नव इतरवांिी करून दःु खी होऊ नये. कोरोनव
िहविवरीिळ
ु े आशि ह्यव ससां गाजन्सय सवथीिळ
ु े घरवबवहेर पडतव येत
नवही यवची खांत करू नये. पर्ू ीच्यव कवळी तर शस्त्रयवांनव घरवबवहेर
पडण्यवची सद्ध
ु व िभु व नव्हती. आतव त्यव िवनवने आपि बर्यवच
शफरतो, बवहेर जवतो. हो आशि सवथ सपां ल्यवर्र परत आनदां वचे
शदर्स येतील. परत शफरतव येईल. बवहेर जवतव येईल. िजव करतव
येईल.
शदर्वळी हव शनखळ आनांदवचव सि आहे. उत्सर् नवत्यवांचव तर
आहे. शदर्वळी यव सिवचां व्यवपवरीकरि व्यवपवरी लोकवनां ी के लां.
त्यविळ
ु े शदर्वळी म्हिजे फक्त खरे दी असां र्वटतां. नर्े कवही खरे दी
करिे हव िळ
ू आनांदवत भर टवकण्यवसवठी जोडलेलव एक अशतररक्त
प्रकवर आहे. िळ
ू आनदां हव घर, कुटुांब, िल
ू बवळ यवच्ां यवसोबत
एकत् येऊन चेष्टव-ि्करीचव आनांद घेिे हव आहे. पजू व भेटीगवठी
ह्यवच्यवत र्ेळ घवलर्ण्यवचव सि आहे. आनांदवचव दीप उत्सर् आहे.
कवही कवरिवने खरे दी करू िकलव नवहीत तरी त्यवचां र्वईट र्वटून
घेऊ नये. कोरोनवचां सवर्ट यव सिवर्र आहे. शदर्वळीलव आपि
देर्वकडे खपू प्रवथानव करू यव की कोरोनवर्र औषध लर्कर येऊ दे.
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हव कोरोनव पवर जगवतनू नष्ट होऊ दे. ही आिव ठे र्नू खपू खपू
प्रवथानव करू यव. आनदां वचे शदर्स नक्की येतील.
चलव तर शदर्वळीच्यव तयवरीलव सरू
ु र्वत करू यव.
शदर्वळी येिवर, आनांद सजिवर, तिु च्यव घरी आिच्यव घरी!
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10 तेव्हा कुठे जाणार
ज्येष्ठ नवगररकवनां व िदतीची गरज असते तेव्हव त्यवनां व कोि
िदत करते? ह्यव र्ृध्द, यव अिक्त लोकवांचव आपल्यवलव कवहीही
उपयोग नवही म्हिनू िवन र्ळर्नू दरू जविवरी िविसचां जव्त
असतवत. शजथनू फवयदव शिळेल त्यव फवयद्यवच्यव शठकविी
शचकटवयची िविसवची र्ृत्ती असते.
आज कोरोनविळ
ु े बवहेर जवतव येत नवही. ज्येष्ठ नवगररकवनां व
औषध-पविी, कवही कवगदपत्ां, बँकेतले पैसे कविून आिण्यवसवठी,
शबल भरिे, इतर कविवांसवठी िदत लवगते. िवत् यवर्ेळी सह
अशनर्वसी, शित् पररर्वरवतील लोक, नोकर सद्ध
ु व हवत र्र करून
देतवत. यव लोकवांनव िलव एकच म्हिवर्सां र्वटतां, र्ृद्ध तम्ु हीपि
होिवर आहवत. र्ृद्धत्र् कुिवलव चक
ु लेलां नवही. आज तम्ु हवलव
र्वटते की तिु च्यव अर्तीभर्ती खपू लोक जिलेले आहेत जे
तम्ु हवलव सांकटवत िदत करतील. पि जेव्हव तम्ु ही र्ृद्ध व्हवल
तिु च्यवतील िवरीररक िक्तीचव र्हवस होईल, तिु च्यवत धिक
रवहिवर नवही- तिु च्यवकडे पैसे रवहिवर नवहीत, तिु ची िुलां तिु च्यव
पवसनू लवांब असतील. त्यवर्ेळी आजच्यव तरुिवांनो तम्ु हवलव पि
िदतीची गरज लवगेल. आजचे लोक िदत करतील हव तिु चव भ्रि
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आहे. आज तिु ची आहे ती पररश्थती कवयि रवशहल? र्ेळ
तिु च्यवर्र पि येिवर आहे. र्ृद्ध तम्ु हीपि होिवर आहवत. शर्चवर
करव.
“जर तम्ु ही ज्येष्ठवि
ां ी असां र्वगलवत तर उद्यव तम्ु ही कुठे
जविवर? कोिीतरी बळीचव बकरव िोधनू त्यवांच्यवकडून कवि करून
घेऊ, असां तम्ु हवलव आज र्वटतां. बरां, पि तम्ु ही जर कोिवलव िदत
के ली नवही तर र्ैशश्वक ऊजेच्यव शनयिवनसु वर कवयनवत िध्ये असां
कोिीच नसेल ते तम्ु हवलव िदत करे ल. ”
थोडक्यवत कवय, ज्यव व्यक्तींनव िदतीची गरज आहे त्यवनां व
िदत करव. करुिव दवखर्व. कोरोनव िहविवरीिळ
ु े आज अिी र्ेळ
आली आहे की पैसव असनू ही िनष्ु यबळ नवही. कुटुांब, िविसां
जर्ळ नवहीत. बोलवयलव कोिी नवही. िदतीलव कोिी नवही.
नोकर-चवकर शिळू िकत नवहीत. अिव र्ेळी कोिवचव तरी
िदतीचव हवत शिळवलव तर बरां असां र्ृध्दवनां व र्वटतां.
पि असां असतवनव जर तम्ु ही हवत िवगे घ्यवल तर तिु च्यवही
र्ेळी कुिी उभव रवहिवर नवही. शर्श्ववचां गशित असतां तम्ु ही जे करतव
तेच तिु च्यवकडे परतनू येतां. आज तम्ु ही ज्येष्ठवांनव िदत करवल तर
उद्यव ही र्ेळ तिु च्यवर्र पि येईल. कोरोनव कवळवत ज्येष्ठ नवगररक
आशि ज्यवनां व कोिॉशबाडीटी आहे ते बवहेर पडू िकत नवहीत. ते
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घरवत बसनू देर्पजू व करू िकतवत, प्रवथानव करू िकतवत. पि
घरवबवहेर अशतिय आर्श्यक असेल तर जवतवत. कोरोनव कवळवत
ज्येष्ठ नवगररक आशि ज्यवांनव कोिी नवही, आजवर आहेत ते बवहेर
पडू िकत नवहीत.
ते घरवत बसनू देर्पजू व करू िकतवत प्रवथानव करू िकतवत,
पि घरवबवहेर अशतिय आर्श्यक असेल तेव्हवच ते पडू िकतवत.
अिव र्ेळी त्यवनां व िदत करव.
शपर्ळयव बहवर्वची सांदु र सांदु र झवडां एक त्यवांचव शपर्ळवधम्िक
असव िक
ु ु ट, खवली झबांु रवसवरखी हलत लोंबिवरी शपर्ळी फुलवचां ी
लटकन घेऊन, त्यव फवांदीर्र त्यव झवडवलव घोस लटकलेले
असतवत. शपर्ळयव बहवव्यवच्यव र्ृि रांगवनी िवत् िनवत आनांद
शनिवाि करतो. नवही असां नवही. यव बहवव्यवच्यव फुलवांनव सांदु र रांग
असतो. सृजनवच्यव शपर्ळयव रांगवचे सोनेरी रूप असते. िवत् जव्त
फुलवनां व र्वस नसतो आशि ही झवडां सहज जगतच नवहीत. कवही
सांबांध, कवही नवतेसांबांध असे असतवत. शकतीही प्रयत्न के लव तरी
नवती जळ
ु त नवहीत. फवयदव बघनू िैत्ी होते.
िब्द म्हिजे पोकळ र्वरव
इकडून शतकडे जविवरव
िनवलव न देई शनर्वरव
दःु खवांनव देतो हव थवरव //
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सिद्रु वतल्यव शकरकोळ कवड्यव
आश्ववसन आशि सचू नव कोरड्यव
कवहीच नवही उपयोगी र्ेड्यव
िन जेव्हव होतां दःु खी आर्ेगी गड्यव
अिवर्ेळी परिेश्वर म्हिजे उांच खडक
र्वट दवखर्िवरव दीप्तभां तडक
परिेश्वरवचे शचांतन दःु खवत देते सबक
र्वट दवखर्ते आपल्यवलव ही नर्ी सडक
परिेश्वरवचव हवत धरव
अध्यवत्िवची र्वट धरव
इतरवांनव िदत करव
जविनू घ्यव परोपकवरव//
तू सध्ु दव तर र्ृध्द होिवर,
तेव्हव तू कुठे जविवर?
***
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11 पस्ु तक ऐकलं पस्ु तक वाचलं
ऑशडओ बक्ु सिध्ये िी कवही प्ु तके ऐकली आशि त्यव
शर्षयवर्र िी िवझ्यव िैशत्िीिी चचवा करत होते.
“र्वचनवलये बदां आहेत लॉक डवऊनिळ
ु े , तू प्ु तक र्वचलां
कुठे ? तू प्ु तक ऐकलांस? र्वचलां नवही? ऐकिे म्हिजे र्वचन नवही.
” िैत्ीि म्हिवली.
सगळयव जिवांकडून आपि सवधवरिपिे प्ु तक र्वचिे
अपेशितो. आपली पर्ू ीपवसनू धवरिव आहे पु्तक म्हिजे कवगदी
र्ही! ईबक्ु सने सगां िक-िोबवईल फोनर्र ही प्ु तके सशां िप्त
्र्रूपवत (compressed) आिली.
र्वचन ई बक
ु आपि ऐकत आलो, िवत् प्ु तक ऐकलां हव
प्रकवर गेल्यव दहव र्षवंपवसनू जरव जव्त ऐकवयलव शिळतो आहे.
ऑशडओ बक्ु स- कवन गोष्टी ही सांकल्पनव आपल्यव सिवजवत
सवधवरि दहव-बवरव र्षवंपर्ू ी आली. त्यवनतां र लॉकडवऊनिध्ये
सोयी्कर आहे, सहजपिे ऐकतव येते, असव बर्यवच प्रकवरे
ऑशडओ बक
ु चव प्रसवर झवलव. र्ेबसवईटच्यव िवध्यिवतनू अनेक
स्ां थव नेटद्ववरे ऑशडओ बक्ु स बवजवरवत आित आहेत. ्टोरीटेल,
गगु ल इत्यवदी कांपनीच्यव ऑशडओ बक्ु सिधनू आपल्यवलव प्ु तक
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ऐकतव (र्वचतव) येते. प्ु तक ऐकिे आशि प्ु तक र्वचण्यवतील
श्रेष्ठ कोि? असव र्वद बरवच असू िकतो. कवरि पवरांपररकरीत्यव
आपल्यवलव प्ु तक हवतवत घेऊन र्वचवयची सर्य असते.
िवत् प्ु तक र्वचन आशि प्ु तक ऐकिे यव दोन्सही िवगवंनी एकव
गांतव्य ्थवनवर्र म्हिजे आपल्यव डेश्टनेिन र्र, र्वचनवत
पोहचवयचे असते. हे दोन र्वचनवचे र्ेगर्ेगळे िवगा आहेत. जो िवगा
ज्यवलव सल
ु भ र्वटतो त्यव िवगवाने ती व्यक्ती जवऊ िकते. प्ु तक
र्वचण्यवचे हे दोन्सही िवगा आपवपल्यव शनर्डी/सर्डी/आर्डीनसु वर
िविसू र्वपरू िकतो. र्वचक र्वपरू िकतो. हल्ली िोबवईल
फोनचे प्र्थ र्विल्यवपवसनू कवनवलव हेडफोन लवर्नू बरे च जि
प्रर्वसवत गवडीत गविी र्गैरे ऐकत असतवत. शव्हशडओ बघत
असतवत. शचत्पट बघत असतवत. त्यविळ
ु े प्रर्वसवत पर्ू ीसवरखी
हवतवत प्ु तक घेऊन र्वचत बसिवरी िविसां फवर किी बघवयलव
शिळतवत. जो तो िोबवईल िध्ये डोकां घवलनू बसलेलव असतो.
िोबवईल िध्ये डोकां घवलनू न बसतव आपि प्ु तक र्वचू
(ऐकू)सद्ध
ु व िकतो. म्हिजे थोडक्यवत कवय ऐकू िकतो.
ऑशडओ बक
ु यव नर्ीन सांकल्पनेनसु वर कलवकवर कथनकवर
कुिीतरी आपल्यवलव त्यव कथव र्वचनू दवखर्त असतो/सवगां त
असतो. प्ु तकवच्यव पवनवर्र नजर शफरर्तवनव नजर एकव जवगी
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रोखिे आर्श्यक असते. त्यव व्यक्त शर्चवरवर्र थोडव शर्चवर करिां
आर्श्यक असतां आशि प्ु तक सिोर ठे र्िे, हवतवत धरिे, एकव
जवगी बसिे करवर्े लवगते. शनजनू हवतवत धरून देखील र्वचत रवहिे
अर्घड होते. जर र्य, र्ेळ, िक्ती नसेल तर अपेशित ते करिे
अिक्य असते.
जर हे िक्य नसेल तर ऑशडओ प्ु तक पयवाय आहे. र्वचकव
तू प्ु तक ऐकू िकतोस! ऑशडओ बक
ु ऐकलां तरी आपि ते प्ु तक
र्वचलां असांच म्हटलां जवतां. फक्त आपल्यव सोयीनसु वर आपि
र्वचलव ऐर्जी ऐकलव हव पयवाय शनर्डत असतो. र्ेळ नवही म्हिनू
प्ु तक र्वचण्यवच्यव शनिाळ आनांदवपवसनू र्ांशचत रवहू नये; म्हिनू
आधशु नक कवळवनसु वर आशि आधशु नक तांत्ज्ञवनवने के लेली ही सोय
आहे. प्ु तक र्वचन अशधक चवगां ले की प्ु तक ऐकिे अशधक
चवांगले शकांर्व कवय? हे असे दोन्सही पयवाय आशि तल
ु नव नवहीच
आहे. पु्तक र्वचन चवांगलां शकांर्व ऐकिां चवांगलां यवबद्दल बरांच
सि
ां ोधन होिवर आहे, अजनू चवलू आहे.
शलखवि कवनवर्र पडलां की
“इकडून शतकडून गेलव र्वरव”
शकांर्व “नळी फांु कली सोनवरे इकडून शतकडून गेले र्वरे ” असे
म्हिनू िविसू कवनवर्र पडलेले सोडून देतो, असव एक सिज
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देखील आपल्यव सिवजवत आहे. हवतवत प्ु तक घेऊन बसलां की
िविसू फवर अभ्यवसू आहे असां देखील र्वटतां. पि िविसवचां िन
आहे ते प्ु तक सिोर ठे र्नू र्वचतवनव सद्ध
ु व भटकू िकते शकांर्व
ऑशडओ ऐकतवनव भटकत अन्सय गोष्टीत सद्ध
ु व जवऊ िकते.
ई-बक्ु सची क्रवांती आली तेव्हव असां म्हटलां जवऊ लवगलां, की
अरे बवपरे आतव प्ु तकां आत्िहत्यव करतील! शकांर्व प्ु तकवची
पवने र्वळर्ी लवगनू पडली आहेत. र्वचनवलये ओस पडतील ही
भीती आहे. पि तसे कवही झवले नवही. कवरि र्वचनवचव आनांद
घेिवरे लोक प्ु तकवांचव देखील आनांद घेत होते. फक्त आपल्यव
आपल्यव र्ेळेच्यव आशि िवरीररक ियवादवांनसु वर र्वचण्यवचव पयवाय
शनर्डत होते.
ई-बक्ु सनी देखील हवडा कॉपी प्ु तकवांनव परू क असांच कवि
के लां. शफशजकल फॉिािध्ये प्ु तक आशि शडशजटल फॉिािध्ये ही
प्ु तकां दोन्सही सवरखच
ां आहे. ह्यव दोन र्वचन सवधनवच्ां यव जोडीलव
ऑशडओ बक्ु स आली आहेत. ई प्ु तकवांच्यव र्वचनवबद्दल म्हिजे
ऑशडओबक
ु ऐकल्यवचव बदल क्रवांती करे ल. र्वचक र्वितील.
ऑशडओ बक्ु सच्यव बवबतीत असां म्हटलां जवतां की
ऑशडओ बक्ु स िहवग असतवत. ऑशडओ बक्ु स िहवग असण्यवचां
कवरि देखील तसच
ां आहे. कवरि की व्हॉइस टेप करिां शकांर्व
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आर्वज नोंदर्िां यवसवठी ्टुशडओत आपलव र्ेळ द्यवर्व लवगतो.
्टुशडओतील र्ेगर्ेगळी उपकरिां र्वपरवर्ी लवगतवत. ऑशडओ
बक
ु सवठी, प्ु तक र्वचिवरे कलवकवर र्ेगळे व्हवईस कल्चर,
आर्वजवर्र शर्शर्ध प्रकवरचे शर्िेष सां्कवर के लेले कलवकवर
लवगत असतवत. सवऊांड इशां जशनअर अथर्व टेप झवलेल्यव
आर्वजवर्र परत तवांशत्क सां्कवर करिवर्यव सवऊांड इशां जशनअरची
देखील िदत लवगते. कलवकवर बोलतवनव िवगे येिवरी खरखर
कविून टवकिे, आर्वज र्ेगळव आलव, पांख्यवचव येिवरव, अन्सय एक
प्रकवरे िधनू च येिवरे कका ि आर्वज हे कविून टवकवयच्यव बवबतीत
सवऊांड इशां जशनअर िदत करतो. यव सर्ा उपकरिवचां ी शकांित खपू
जव्त असते. उगीचच र्वचवयचां म्हिनू र्वचलां आशि ते इतरवांनव
ऐकर्लां असां नसतां. ऑशडओ बक्ु स प्र्ततु करिवरव अँकर,
ऑशडओ रीडर हव खवस प्रशिििविळ
ु े आशि बवकीच्यव सगळयव
सोयीसशु र्धवांिळ
ु े र्वचनवर्र एर्िे र्ेगळे प्रभवर्ी सां्कवर करू
िकतो. त्यविळ
ु े ह्यव सगळयवचव खचा भरपरू असतो. ्टुशडओ, टेप,
कलवकवर यवांचव खचा भरपरू असल्यविळ
ु े ऑशडओ बक्ु स िहवग
असतवत.
र्लयवशां कत रीतीने ऑशडओ बक्ु सची कीती र्वित
असल्यविळ
ु े आशि ऑशडओ बक्ु स प्र्ततु करिवर्यवच्ां यव खवस
आर्वजवने, अशभनेते असलेल्यव कलवकवरविां ळ
ु े ऑशडओ बक्ु स
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िहवग होत चवलली आहेत. सफवईदवरपिे चवांगलां आशि सहजपिे
बोलल्यवसवरखां शकांर्व फवर प्रेिवने व्यशक्तगत एकवस एक(र्न टू र्न)
अिवप्रकवरे आपि कथव सवगां तोय असव भवर् शनिवाि करण्यवसवठी
खवस प्रशििि शदलां जवतां. लोकवांच्यव िनवर्र आपले म्हििे
ठसर्ण्यवर्र भर असतो. आशि लोकवर्ां र ही गोष्ट शबांबर्ण्यवत
ऑशडओ बक
ु प्र्ततु करिवरे कलवकवर हुिवर असतवत, कुिल
असतवत. ह्यव कौिल्यवलव पि बरीच िेहनत त्यवनां ी घेतलेली
असते. त्यविळ
ु े ऑशडओ बक्ु स िहवग असले तरीही ऑशडओ
बक
ु चव आनांद देखील र्ेगळव असतो. शहदां ी शचत्पटवतल्यवसवरखां
हवतवत प्ु तक घेऊन ररकवम्यव लोकलिध्ये िविसू र्वचतोय हे
्र्प्नर्त र्वटतां. त्यविळ
ु े गदीच्यव र्ेळी कवनवत र् िोबवईलच्यव दोन
हेड/इअरफोन लवर्नू आपि प्ु तक ऐकू िकतो ही एक िोठी
क्रवतां ीच म्हिवयलव पवशहजे.
दहव र्षवंपर्ू ी प्रत्यि प्ु तकवपवसनू ईबक
ु कडे र्ळले तेव्हव
तो बदल सिवजवत नर्ीन होतव. आतव हे ऑशडओ बक
ु त्यवबद्दल
देखील नर्लवई सिवजवत आहे. कवही शदर्सवांनी त्यवचीही सर्य
होऊन जवईल.
एखवदे तरी ऑशडओ बुक ऐकव. कवनवने प्ु तक
र्वचनू /ऐकून बघव. ई-सवशहत्य प्रशतष्ठवन नवर्वची एक र्ेबसवईट
63

आहे. त्यवच्यवर्र ऑशडओ बक्ु स देखील िोफत शिळतवत. एखवदे
ट्रवय करून बघवयलव कवय हरकत आहे. िवझे ्र्तःचे
ऑशडओबक
ु ईसवशहत्य प्रशतष्ठवनच्यव र्ेबसवईटर्र आहे. ऐकून बघव
कसां र्वटत,ां ते बघव आशि िग ठरर्व.
र्वचवल तर र्वचवल, तसां ऐकवल तर पिु े जवल!
***
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12 बाजरी की बासरीः
बवजरी की बवसरी? तम्ु हवलव र्वटेल कवय हव शर्शचत् प्रश्न?
आशि कवय हे िीषाक? यव लेखवलव शदलेल्यव ‘बवजरी कव बवसरी’
यव िीषाकवलव अथा आहे. “बवजरी आशि बवसरी, कवही सांबांध तरी
असतो कव? ज्र्वरी की बवजरी? गहू की बवजरी? असे कवही प्रश्न
असले तर गोष्ट र्ेगळी! पि हव कवय प्रश्न झवलव?” असां म्हिनू
तम्ु ही िवझ्यव यव िीषाकवलव आपले नवक िरु डू िकतव. हरकत नवही,
िी ्पष्ट करिवर आहे. तर पिु े सवगां ते.
िी हे िीषाक कव कविले आहे? आिच्यव घरवत बन्ससी नवर्वचव
शर्द्यवथी छोटीिी खोली होती त्यव खोलीत भवड्यवने रवहवयलव
होतव. शतथे रवहत असतवनव त्यवलव नोकरी लवगली. त्यवने लग्न के ले.
शर्द्यवथी म्हिनू रवहत होतव. “घेऊन येतो बवयकोलव, नर्ी खोली
शिळवली की सोडून जवईन. ” यव व्यक्तीचां नवर् बन्ससी होतां. पि
त्यवची बवयको, शचत्व पिू ापिे अडविी होती. कवही शलशहतवर्वचतव
सद्ध
ु व येत नव्हतां. ्र्यांपवक करिां म्हिजे फवर िोठां कवहीतरी असां
शतलव र्वटवयचां. शतलव गॅस कवय, ्टोव्ह पि िवशहत नव्हतव. दगडी
चल
ु ीर्र कवटक्यव जवळून, दगड रचनू चल
ु ीर्र ्र्यांपवक करी. यवची
सर्य असल्यविळ
ु े शतलव ्टोव्ह म्हिजे कवय, तो कसव पेटर्वयचव
र्गैरे िवशहती नव्हती. पि रिली.
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सवरां शकरकोळ होतां. शचत्व अडविी होती. आम्ही शतलव
शचत्वतवई म्हिू लवगलो. बोलतव बोलतव यव शचत्वतवई िलव
म्हिवल्यव की “यव खवटेर्र शनजले की िलव असां र्वटतां की िी
र्नरविी आहे. िी देर्रविी आहे. आशि यव अिरवईिध्ये र्वर्रते
आहे. ” घरवबवहेर अांगिवत खवटेर्र त्यव आरविवत पहुडलेल्यव
असवयच्यव. छोटीिी खोली होती तरी जे आहे त्यवचव त्यव खपू
आनदां घेत असवयच्यव. त्यवच
ां े जेर्ि म्हिजे फक्त बवजरीची भवकरी
आशि बेसन! त्यवांनव बवकी कवहीच िवशहत नव्हतां. त्यवांनव आिच्यव
आईने प्रशििि शदलां. ्र्यांपवकघरवतील सांसवर यवसवठी त्यवांनव
पिू ापिे तयवर के लां. नर्र्यवचां नवर् बन्ससी होतां पि बन्ससी म्हिजे
बवसरी हे त्यवांनव िवशहत नव्हतां. त्यवांच्यविी गप्पवांत “बन्ससी म्हिजे
कृ ष्ि र्वजशर्तो ती बवसरी” हे त्यवांनव सवांशगतल्यवर्र त्यवांनव नर्लच
र्वटल.ां कवळ पिु े सरकलव. आईने हळूहळू शचत्वतवईनवां ससां वरवत
तरबेज, व्यर्हवरवसवठी तयवर के ले.
“श्रीकृ ष्ि र्वजर्तो ती बवसरी र्वजर्िे ही कलव असते” आई
म्हिे. त्यवनांतर शचत्वलव िल
ु गी झवली.
आई म्हिवली की “िल
ु ीलव त्यवांनी बवसरी र्वजर्वयलव
शिकर्वर्ी” िग बन्ससीकवकव, शचत्वतवई कोित्यवही कलेर्र,
बवसरीर्र चचवा करू लवगले.
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यव जीर्नवत फक्त बवजरीबद्दलचे िहत्र् शिकर्ले जवते. आई
कधी कधी म्हिवयची, “बवसरी शिक. ” त्यवर्र त्यव शचत्वतवईनी
सवांशगतलां “बवजरी िहत्र्वची आहे. ”
शदर्स जवत होते.
आई सिजवर्ी, “बवजरीची भक
ू सांपली की बवसरीची ओि
लवगते. बवसरीची ओि सद्ध
ु व बवजरीची भक
ू शिटर्ू िकत नवही. ”
“भवकरी आशि बवसरी दोन्सही जीर्नवत आर्श्यक असते”
दवदव.
नोकरी (बवजरी), पोट भरण्यवसवठी के लां जविवरां कवि अथर्व
पोटवपवण्यवची सोय नोकरीशनशित्त होत असते. आशि बवसरी म्हिजे
जीर्नवलव आधवर देिवरव छांद, करििक
ू , फवर्ल्यव र्ेळवतलव
सयु ोग्य टवईिपवस होय.
बवजरी आशि बवसरीची ओि पिू ा र्ेगळी असते. बवजरी
िहत्र्वची की बवसरी िहत्र्वची हे त्यव र्ेळच्यव प्रसांगवर्र, त्यव त्यव
कवळवनसु वर, त्यव त्यव व्यक्तीर्र, अर्लांबनू रवहते.
बवजरी की बवसरी, तम्ु हीच ठरर्व.
***
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13 कुटुंब कवबला,
प्रत्येक व्यक्तीलव एक िोठां कुटुांब असतां, एक लहवन कुटुांब
असतां. हल्लीच्यव शदर्सवांत नर्रव बवयको आशि दोन िल
ु ां एर्िांच
कुटुांब िवनलां जवतां. त्यवत पि एखवद्यव िल
ु विी पटत नसेल तर
आपि नर्रव-बवयको आशि त्यवतलव एक िल
ु गव, तेर्ि्यवनां व कुटुांब
सिजवयची पद्धत आहे. हे लहवन कुटुांब िोठ्यव कुटुांबवचव भवग
आहे. िवत् कुटुांब म्हिजे ही जर्ळची तीनचवर िविसां नवही. यव
िविसवव्ां यशतररक्त, घरवत सोबत नवहीत ती पि आजबू वजचू ी सर्ा
िविसां, अन्सय नवतेर्वईक आशि अशतिय जर्ळचे शित् यवनां ी कुटुांब
बनते. हल्ली कवय नवतेर्वईकवनां व र्गळून शित्वचां व गोतवर्ळव गोळव
करून त्यवांनव जर्ळचे िवनण्यवची पद्धत असते. शित् जर्ळचे
असतवत यव बवबतीत दिु त नवही. पि सर्ाच नवही. कवही बवहेरचे
्र्वथी कोिी तरी आहेत. त्यवच्ां यवबद्दल बोलते. आशि असे
सगळयवत असतवत.
िैं कहतव हूँ आखों देखी
तिु कहते हो कवगज की शलखी! शलशहलेल्यवत, र्वचण्यवत
आशि प्रत्यि अनभु र्ण्यवच्यव कृ तीत जसव फरक असतो तसव
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ज्यवचव त्यवचव आपल्यव नवतेर्वईक आशि शित्वसां ोबतच्यव
अनभु र्विां ध्ये देखील फरक असतो.
शित्पररर्वर गोतवर्ळयवत कुटुांब कशबलव असतो. कशबलव
िब्द सिहू वसवठी र्वपरतवत. सोयरव हव िब्द र्वपरलव जवतो तो सोय
करतवत ते सोयरे असव; पि एक नवतेर्वईकवांबद्दल अथर्व
सोयर्यवबां द्दल सिज असतो.
्र्तःचां घर हे आपलां आर्डतां शठकवि असतांच पि यव
घरवांिध्ये एक बवक दोन खच्ु यवा (शनदवन, शकिवन) येिवर्यव
नवतेर्वईकवनां व देण्यवसवठी असवव्यव.
फवर पर्ू ीच्यव कवळी एक पलांग त्यव सोयर्यवसवठी
पवहुण्यवसवठी असवयचव. घरां लहवन असवयची शकांर्व अजनू ही
लहवन असतवत- की िन लहवन होतांय सिजत नवही- पि हल्लीच्यव
घरवांनव पवहुण्यवांची खोली नसते. पर्ू ी खवट टवकली जवत असे.
हल्लीच्यव घरवांनव पवहुण्यवांसवठी टवकली जविवरी खवट सद्ध
ु व नसते.
एक बवक दोन खच्ु यवा तेर्िी सद्ध
ु व सोय पवहुण्यवचां ी करण्यवएर्िी
दवनत शकत्येक घरी आतव उरलेली नवही.
पवहुिे आल्यवर्र त्यवांची िल
ु ां दगां व करतवत, आिचे सोफे
खरवब होतवत, आिचां फशनाचर खरवब होतां; असां म्हििवरी लोकां
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िी बशघतली आहेत. एक नवतेर्वईक असां सवांगतवत की “पवहुिे
आले की आिच्यव घरी टवकवयलव एर्ि्यव गवद्यव नवही”
“घर लहवन आहे त्यविळ
ु े तम्ु ही एकव र्ेळी थोडी थोडी लोकां
यव”
पवहुिव येईल, बस,ू जेर्,ू शनजू िकत नवही असां नवही.
“आिच्यव घरी भवांडी नवहीयेत. िोठी गदी, एर्िव िोठव
्र्यांपवक करवयलव नको” असांही म्हििवरे कवही जि पवशहले. खरां
तर िोठ्यव किईत घवलनू शखचडी शिजर्नू खवयलव घवलवयलव
सद्ध
ु व कवही हरकत नवही, पि हव ज्यवचव त्यवचव प्रश्न असतो.
यव सर्ा पवहुण्यवनां व असां दरू ठे र्ण्यवचां कवरि भतू कवळवतच
असतां. यव व्यक्तींच्यव आपल्यव र्वगिक
ु ीत असतां. पर्ू ी असे
कवहीतरी अनभु र् आलेले असतवत शकांर्व घेतले गेलेले असतवत
की पवहुण्यवनां ी आपल्यवपवसनू दरू रवहवर्ां अिी एक भवर्नव शनिवाि
होते. जेर्वयलव आलेली िविसां, कधीकधी जेर्िवलव नवर्ां ठे र्त
जवतवत. कधी कधी घरच्यव पररश्थतीलव नवर्ां ठे र्तवत. घर घवि
होतां, जेर्िवलव चर् नव्हती, भवांडी ्र्च्छ नव्हती. टॉयलेट
अ्र्च्छ होतां. अिी कवरिां सवांगत बदनविी करत असतवत.
त्यविळ
ु े पिु च्यव र्ेळी ्र्वगत शिळत नवही.
त्यविळ
ु े िी 5 यक्त
ु ीच्यव गोष्टी सवांगिवर आहे.
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1 पवहुिे म्हिनू जवतो, तेव्हव कविवत थोडी तरी िदत करवर्ी.
2 सिोरच्यव व्यक्तीची ्ततु ी करव.
3 कोिवकडेही जवतवनव ररकवम्यव हवतवने जवऊ नये. थोडी फळां,
पवर्-शब्कीट-बटर, परर्डत असेल तर शिठवई अथर्व घरी
बनर्लेलव एखवदव पदवथा सोबत घेऊन जवर्व. जेिेकरून नवश्तव
के लव जवईल.
4 ज्यवच्यवकडे आपि जवतो आहोत शतथे थोडीतरी िदत
करवर्ी. दोन पोळयव लवटवव्यव. जेर्िवची तवटां त्यव प्लेट्स तयवरी
घ्यवर्ी. भवांडी घवसवयलव िदत हर्ी असल्यवस ती करवर्ी.
5 शिळिवर्यव अन्सनवबद्दल कृ तज्ञ रवहवर्ां.
शिळवलेल्यव सेर्ेबद्दल धन्सयर्वद व्यक्त करवर्े. खपू आनांद
र्वटलव असां म्हटलां जवर्ां. जेर्िवतील पदवथवंची ्ततु ी करवर्ी.
आपल्यवलव ्र्तःलव पवहुिे आल्यवर्र दििक
ू होते यवची
जविीर् असल्यविळ
ु े आपि जेव्हव कोिवकडे तरी पवहुिे म्हिनू
जवतो तेव्हव आपि सद्ध
ु व िदत करवर्ी. नवती दोन्सही हवतवांनी
र्वजिवरी टवळी आहे. त्यविळ
ु े आनांदवची देर्घेर् होण्यवसवठी
भवडां ि करू नये. कवहीजि दसु र्यवकडे जवतवत जेर्तवत आशि
शतसर्यवचां कौतक
ु करतवत. असां करू नये. ्र्तःचे िोठे पि
सवांगण्यवसवठी दसु र्यवच्यव घरी जवऊ नये. त्यव व्यक्ती आशि त्यवांचे
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कौतक
ु करवर्े. नवतेसांबांध हे दोन्सही बवजांनू ी असतवत आशि ती
आनदां वचीच देर्घेर् ठरवर्ी.
“लग्नवत भवड्यवने पैसे देऊन नवचवयलव खवयलव-प्यवयलव
आशि शिरर्वयलव नवतेर्वईक शिळतील” अिी पि सोय कवही
सां्थवांकडे आहे. यव इव्हेंट िॅनेजिेंट तफे िृत्यनू ांतर रडवयलव देखील
िविसे शिळतवत.
पि ही र्ेळ सिवजवर्र कव आली? ती तिी र्ेळ सद्ध
ु व न येतव
आपिच आपलां एक अिव प्रकवरच्यव सोयर्यवांचां र्ताळ
ु बनर्वर्ां.
असव कुटुांबकशबलव ठे र्वर्व की चवर िविसां जितील. हल्ली
कोरोनवच्यव कवळविळ
ु े कोिी कोिवकडे जवत नवही. कोिी
कोिवलव िदत करत नवही. भीती आशि सांसगवाच्यव, अती भीतीिळ
ु े
आनांदवच्यव र्ेळी पि कोिी येत नवही आशि सांकटवच्यव र्ेळी पि
कोिी येत नवही.
सध्यवची ही पररश्थती बदलेल त्यवनांतर तरी आपि आपलव
आपलव कुटुांब कशबलव जिर्वयचव प्रयत्न करू यव.
पर्ू ीच्यव कवळी प्रत्येकवलव ्र्तांत् घर नसवयचां. कविवशनशित्त
कुठे तरी भवड्यवने तवत्परु तां कवही खोपटां भवड्यवने घेऊन रवहिवरी
िविसेदख
े ील, र्षवात 2 िशहने िल
ु वनां व सट्टु ी लवगल्यवर्र आपल्यव
गवर्च्यव घरी कुटुांबकशबलव जिर्वयची.
72

यव र्वशषाक सांिेलनवत घर लहवन पडते असे पि र्वटत असे.
खपू िजव करवयची. गोष्टी ऐकवयच्यव, गच्चीत झोपवयचे. िल
ु ां
िेजवर्यवांकडे कोिवकडे तरी शनजवयलव जवयची पि सट्टु ीचव आनांद
यव कुटुांबकशबल्यवसह शिळत असे. घरवत कुटुांब र्विलां, िल
ु वांची
लग्न झवली, सनु वांनी घर तोडले की शतथेच कुठे तरी र्र खोली बवांधव
बवजल
ू व खोली बवांधनू , सोय करून शदर्स कविले जवत. हल्लीच्यव
िल
ु वनां व आई-बवबवच्ां यव शिर्वय शतसरव चेहरव शदसत नसतो. त्यविळ
ु े
ते शित् शित् करून शित्वांर्र अपररशित प्रेि करतवत. हे शित्देखील
प्रेिळ असतवत असे नवही हे कळवयलव फवर उिीर लवगतो. कवही
चवगां ले पि असतवत. नवही असां नवही. प्रत्येकवचे ्र्तत्ां अनभु र्
आहेत. पि कुटुांबविध्ये पतु िे, भवचे, िविेभवऊ, नवतेर्वईक यवांचे
अांशति ध्येय फक्त कुटुांब सिृद्ध आशि पररर्वर प्रसन्सन ठे र्िे असे.
दपु वरच्यव र्ेळेच्यव टीव्ही शसरीयल िधल्यव बवयकवांची आशि
परुु षवांची दःु खां त्यवकवळी घरच्यव लोकवांनव हैरवि करवयची नवही.
बवकीच्यवनां व खषू करिे, त्यवचां ी सोय आपल्यवलव किी करवयची
हव शर्चवर असे. आपल्यव एकत् कुटुांबवतील ्र्व्थ्य, सगळयवांची
सोय बघिे त्यवांच्यवसवठीच कवि करिां यवतच सर्ा आनांद िवनलव
जवई. ्र्तःपरु तां बघवयची र्ेळ ही त्यव कवळी नव्हती. ती आतव
आली आहे. सर्ा सख
ु शर्भक्त कुटुांबवत आशि ्र्तांत् घेतलेल्यव
फ्लॅटिध्ये आहेत. पि कुटुांब कशबलव शिळत नवही.
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ही कुटुांबकशबल्यवची ररकविी जवगव शहदां ी शसनेिवतलां र् खोटां
प्रेि, िवशलकविां धली एकत् कुटुांबां बघनू पिू ा के ली जवते.
तो कवळच शनरवळव होतव. एक कशर्तव र्वचली होती.
आपकी तीथायवत्व
चले चलो चले चलो
धीिी चवल जरव और भी चलेगी धीिी
अचवनक बवररि होने लगी तो खदु को तर जवने दो!
बवररि अपनी परु वनी सहेली!
अके ली सदांु र बवत है
शनकल पडनव. शनकल पडो.
यह दशु नयव इतनी बडी है की
एक जगह यव तीन-चवर जगह रहनव नही है कवफी!
तो चलते रहो, जब तक सरु ज डूब जवये
और गिु हो परछवई!
तम्ु हवरे शचरांतन शित् तम्ु हवरव सवथ छोड देंगे!
शदन अगर हो बवदलो भरव! शफर कहनव ही क्यव?
चलते चलो!
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िी तम्ु हवलव सवांगते आहे िलव पि ते नवते कुटुांब जोडून
ठे र्िे सोपे नवही. कुटुांबवतील सर्ाच नवतेर्वईकवनां व एकत् करिां सोपां
नसतां आशि सशु र्धवजनक तर अशजबवत नसतां. र्ेगर्ेगळे कवपडवचे
तक
ु डे बनर्नू गोधडी बनर्तो तिी ती एक नवत्यवांची गोधडी असते.
पि तरीही त्यव कशबलव असण्यवचव आनांद आशि आपली
सां्कृ ती ती आहे. आपले सां्कवर शटकर्ण्यवसवठी नवतेर्वईकवांनी,
सहिडां ळी, सहर्वस शटकर्ण्यवसवठी आपल्यवलव हव कुटुांबकशबलव
जपवयलव हर्व. िेर्टी र्र जवतवनव धन-दौलत घर-दवर कवहीच
नसते. सोबत ्िरि येते. गप्पव, कुटुांबवने एकत् कुठे तरी एखवद्यव
देर्दिानवलव जविां हव आनांदवचव ठे र्व, खि
ु ी देऊन जवत असतो.
कुटुांब जपनू ठे र्व.
अशित सख
ु वचव तोच आहे ठे र्व.
***
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14 बवळांत की अतां ?
फक्त शस्त्रयवसां वठी:
फवर पर्ू ी एक म्हटले जवयचे,
“झवलव तर बवळ नवहीतर कवळ” शकांर्व “बवळ आशि अतां ” यव
दोन्सहीपैकी एकच बवईलव शिळते.
बवळांतपि सोपां नव्हतां म्हिजे आतवही नवही. पर्ू ीच्यव
कवळच्यव यव म्हिीचव अथा असव की प्रसतू ीत एक तर बवईचां बवळ
जन्सिवलव येतां शकांर्व शतचव अतां होतो! फवर पर्ू ीच्यव कवळी
बवळांतपि म्हिजे इतकव भयवनक प्रकवर असवयचव आशि
बवळांशतिीची खोली हव प्रकवर अांधवरवत होतव. बवळांशतिीच्यव
खोलीत प्रसतू ीर्ेदनव सरू
ु झवल्यवर्र बवई र्ेदनेने तळिळत असे.
तळिळत असवयची, पि र्ेदनवििक औषधोपचवर नसत.
बवळांतपिवच्यव र्ेदनव सोसल्यवशिर्वय ्र्गवात जवगव शिळत नवही
असां सवगां नू त्यव बवईलव ओरडतवनवच गप्प के ले जवयचे. सर्ाप्रथि
यव र्ेदनव किी होण्यवसवठी औषध शकांर्व भल
ू देिां शकांर्व कवही
अन्सय उपचवर करिां हे इग्ां लांडच्यव एकव अशत उच्च घरवण्यवतील
स्त्रीलव बवळांतपिवच्यव र्ेदनव ससु ह्य होण्यवसवठी र्वपरलां गेलां.
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त्यवनतां र िग बवळांतपिवतील र्ेदनव किी करण्यवसवठी कवही प्रकवरे
औषध शदलां जवऊ लवगल.ां
आज हे आठर्वयचां कवरि म्हिजे िध्यप्रदेििधील एकव
खेड्यवतील सख
ु रविी अहीरर्वर यव स्त्रीचव अठरवव्यव बवळांतपिवत
िृत्यू झवलव. शतची आठ िल
ु ां शजर्ांत आहेत. अठरवव्यव
बवळांतपिवच्यव र्ेळी िृत िल
ू जन्सिवलव आले आशि त्यवनांतर
रक्तस्त्रवर् होऊन ही स्त्री िरि पवर्ली. शतचव नर्रव िेतीर्रील
कविगवर िजरू आहे. शतच्यव िल
ु ीची सशर्तवची िल
ु ां शतच्यव
आईच्यव िल
ु वांच्यव बरोबरीच्यव र्यवची आहेत. शतच्यव िल
ु ीने ्र्तः
कुटुांबशनयोजनवचे ऑपरे िन के लेले आहे आशि ती आईलव सद्ध
ु व
र्वरांर्वर “आतव तू कुटुांब शनयोजनवचे ऑपरे िन कर” असे सवांगत
असे. िवत् आई कुटुांबशनयोजनवच्यव ऑपरे िनची भीती र्वटते
म्हिनू ऑपरे िन करवयलव तयवर नव्हती. आईलव िेर्टची दोन तीन
िल
ु ां तर शतलव आतव आपली पवळी बांद झवली असां सिजनू ती गप्प
बसल्यवर्र झवली. नतां र ती चवर पवच िशहन्सयवचां ी गरोदर आहे हे
शतलव कळले आशि ती िल
ु े जन्सिवलव आली. त्यवच्ां यव त्यव
गवर्वतील आिव सेशर्कव यव शतलव उपचवर देत होत्यव कवरि की
शतच्यवत रक्तवल्पतव (अशनशियव) होती. म्हिजे रक्त खपू किी होतां.
तरीही इतकी िल
ु ां होऊ देिां हे यव बवईलव कळत नव्हतां? की शतच्यव
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नर्र्यवलव कळत नव्हत?ां ्र्तःची िल
ु गी शतलव ही गोष्ट सिजवर्नू
सवगां त असतवनव सद्ध
ु व त्यवनां ी कव के लां नव्हतां?
यवबवबतीत गांित अिी की शतच्यव िेजवरच्यव बवयकव असां
म्हितवत, की इतकी िल
ु ां होण्यवचां र्रदवन यव बवईलव शिळवलां आहे.
यव अज्ञवनवबद्दल कवय म्हिवयचां? बवळ हर्ां कव अांत हर्व? शिर्वय
ही िल
ु ां खवत्यवशपत्यव घरवतली सद्ध
ु व नवहीत आशि िल
ु ीच्यव
िल
ु वच्ां यव बरोबर म्हिजे नवतर्डां वच्ां यव र्यवची िल
ु े ही बवई सवभां वळू
सद्ध
ु व िकत नव्हती. (कवरि की शतची तब्येत बरोबर नव्हती शतच्यव
िध्ये रक्त किी होतां) यव सर्ा घटनवांिध्ये पतीची, परू
ु षवांची
जबवबदवरी कवहीच नवही कव? नर्ल म्हिजे िोठी िल
ु गी यव
भवर्ांडवांनव सवांभवळण्यवसवठी कवही शदर्सवांसवठी आईच्यव िृत्यिू ळ
ु े
गवर्ी आली आहे. िवत् हव परुु ष पिु च्यव आठर्ड्यवत िल
ु वनां व
सवांभवळवयची सोय व्हवर्ी, म्हिनू दसु रे लग्न करीत आहे.
िहवजहवँनची पत्नी ििु तवज शहचव तेरवव्यव बवळांतपिवत िृत्यू
झवलव होतव. तो कवळ उलटून गेलव. बवळांतपिवत िृत्यू हे अजनू ही
आपल्यवसवरख्यव प्रगतीिील देिवलव लवशजरर्विे आहे. 2020
सवली पिजवरी दविोह गवर्ी हे घडले. कुटुांबशनयोजनवची सवधने
उपलब्ध आहेत. 18 र्े बवळांतपि बवयकोलव नवही झेपिवर हे
नर्र्यवलव कळत नव्हतां कव? हवय रर्क होती आशि तरीही
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अठरवव्यव बवळांतपिवत एकव स्त्रीचव िृत्यू व्हवर्व यवबद्दल कवय
शलशहिवर?
कुटुांबशनयोजन िस्त्रशक्रयेचव प्रचवर करण्यवत, दोन िल
ु वांर्र न
थवबां तव िल
ू होिे चवलू ठे र्ण्यवची परर्वनगी देण्यवत आपल्यव
देिवची कवही चक
ू तर होत नवही नव?
बवळांतपिवत िृत्यू पवर्लेल्यव पत्नीच्यव िृत्यल
ू व हव पती
देखील दोषी आहे. यव िृत्यच्ू यव िळ
ु विी कवय आहे?
अठरवव्यव गरोदरपिवत होिवर्यव िशहलेचव िृत्यू नसु त्यव
आपल्यव आरोग्य पद्धतीस नव्हे तर कुटुांब व्यर््थेचव सद्ध
ु व एक
िोठव डवग आहे. अहीरर्वर कुटुांबवतील ह्यव दोन खोल्यवच्ां यव घरी
पिजवरी िध्य प्रदेिवतील गवर्ी घडलेली घटनव आहे.
यव सख
ु रविी आईलव 1997 सवली पशहली िल
ु गी झवली. पिु े
चवर िल
ु ी झवल्यवर्र सहवव्यव बवळांतपिवत जळ
ु े झवले. िल
ु ीने
आईलव सचु र्ले, कुटुांबशनयोजनवची िस्त्रशक्रयव कर! यव कवळवतील
सशु िशित िल
ु ींच्यव बवबतीत हे नर्ीन नवही. आईच्यव िल
ु ीने
सशर्तवने ्र्तः सवस-ू सवसर्यवांनव न सवांगतव कुटुांब शनयोजनवचे
ऑपरे िन के ले होते. िवत् सुखरविी करत नव्हती.
कवही कवरि नव्हतां, भीती र्वटते, नर्र्यवने नवही म्हिनू
सवांशगतल-ां िल
ु ींनी सद्ध
ु व आपल्यव सवसरी असतवनव न सवगां तव िल
ू
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बदां , शनयोजनवचे ऑपरे िन के ले. तर सख
ु रविी तसां जवऊन करू
िकत होती.
लहवन बवळ जन्सिवलव येिवर, िल
ू हे प्रेिवचे प्रतीक असते, ही
देर्वची एक सदांु र भेट शिळते हे िी िवन्सय करते. त्यव बवबतीत
कोित्यवही आईने आपि सुद्धव त्यव िल
ु वलव कवही सख
ु देऊ िकतो
की नवही यवचव शर्चवर िल
ू जन्सिवलव घवलण्यवपर्ू ी करिे आर्श्यक
नवही कव?
िल
ु वांनव र्त्यवर्र शकांित नवही. िल
ु वांनव कवहीतरी चवांगलां जीर्न
हर्.ां िल
ु वनां व कवहीतरी चवगां लां आयष्ु य आई-र्शडलवनां ी द्यवयलव हर्,ां
हे सां्कवर सर्वंर्र असवयलव हर्े.
त्यव बवईच्यव नर्र्यवर्र कवरर्वई व्हवयलव हर्ी. म्हिजे
शनष्कवळजीपिवचव आरोप लवर्नू के स करवर्ी.
दसु रे उदवहरि आहे आिच्यव शबशल्डगां च्यव खवली एक बवई
फुगे आशि खेळिी शर्कत आहे. यव परप्रवांतीय फे रीर्वलीलव पवच
िल
ु े आहेत. त्यव. बवलकवांच्यव तोंडवर्र िव्क लवर्वयची आशि
पवयवत चपलव शर्कत घ्यवयची शतची पररश्थती नवही. तरीही पवच
िल
ु े त्यवत ती परत गरोदर आहे.
यव बवबतीत यव दोन बवयकव एकिेकींिी बोलत होत्यव.
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“तझु व नर्रव फवर प्रेि करतो र्वटतां, इतकी िल
ु ां होतवत?”
प्रत्येक र्शडलवनां ी आईने कुटुांबवने िवन्सय के लां तरीही पोसिे िक्य
आहे कव? यवचवही शर्चवर करवर्व आशि आईने आपल्यव
तब्येतीचव शर्चवर करवर्व. कुटुांब शनयोजन योजनव रवबर्ण्यवची गरज
आली आहे. किी िल
ु े पवशहजेत. िी नक्की कवय करू? िल
ू हर्े
कव? हव शर्चवर करण्यवची र्ेळ आली आहे. पन्सु हव सर्ा शनयोजन
योजनव करण्यवची! ही र्ेळ िशहलवनां ी ्र्तःची शकांित
ओळखण्यवची आशि िल
ू हर्ां असेल तरच जन्सि देण्यवची आहे.
आिच्यव घरवच्यव खवली एक फे रीर्वली लहवन िल
ु वांची
खेळिी शर्कते, शतची ्र्तःची बरीच िल
ु े अशतिय कुपोशषत
अर््थेत भीक िवगत आहेत. ्र्तःचांच पोट भरवयची पररश्थती
नसतवनव ज्यवनां व आपि पवयवत घवलवयलव चपलव देऊ िकत नवही
अिी िल
ु ी िल
ु े जन्सिवलव घवलू नये, हे भवरतवतील िवतवांनव कळेल,
तो खरव तो सशु दन म्हिवयचव.
तोपयंत बवळांतपिवतील बवळवचव अांत आईचव अांत ऐकवर्व
लवगेल. कुटुांब शनयोजनवच्यव कवयाक्रिवची गरज आहे. स्त्रीचव देह
र्वरांर्वर होिवर्यव प्रदषू िविळ
ु े पर्ू ाकवळप्रिविे प्रसतू ीस सयु ोग्य
उरलेलव नवही.
हि दो हिवरे दो!
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बीबीसे करते हो प्यवर
तो जवदव बच्चोंसे करे इन्सकवर!
जो औरत कुटुांब कव करती है खयवल
उसको नही चवशहये ज्यवदव बच्चों कव बर्वल!
कवहीतरी रे टव लवर्नू , बशिसवचे आशिष लवर्नू परत कुटुांब
शनयोजनवचव प्रसवर करवयलव हर्व.
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15 कोरोनाचा बळी
कै . नवरवयिरवर् तवांबे यवांचे कोरोनवने शनधन झवले.
‘नीलपष्ु प सवशहत्य िडां ळ ठविे’चव िक
ु ु टििी हरपलव.
"ज्यवांची हृदये झवडवांची, त्यवनां वच फक्त फुले येतवत, तेच ऋतू
झेलनू घेतवत" यव कशर्र्या िगां ेि पवडगवर्करवच्ां यव कवव्यपक्त
ां ी
खर्यव अथवाने ज्यवांनी अथापिू ा के ल्यव होत्यव; त्यवांचे कोरोनवने
के लेल्यव पवशनपतवत शनधन झवले. एक रशसक, शदलदवर शित्,
दसु र्यवनां व दवद देिवरव- गेलव आहे.
नीलपष्ु प सवशहत्य िांडळवचे अध्यि र् ठविे पररर्हन िांडळवचे
िवजी सभवपती नवरवयिरवर् तवबां े यवच्ां यव शनधनवने नर्ोशदत कर्ीलेखकवचां े कधीही भरून न येिवरे नक
ु सवन झवले आहे. त्यवच्ां यव िवगे
पत्नी नशलनीतवई र् दोन कन्सयव आहेत.
िृत्यसु ियी त्यवांचे र्य सत्तर र्षवंचे होते. तवांबेसवहेब असे
अक्िवत गेल्यवने नीलपष्ु प िांडळ तसेच सिवजवतील गोरगरीब,
होतकरू, शित्पररर्वर, आप्तेष्ट यवच
ां ी फवर िोठी हवनी झवली आहे.
उांचेपरु े , भवरद्त, सतत हसरे , ्र्भवर्वने गोड, लवघर्ी असे त्यवचां े
व्यशक्तित्र् होते. रवजकवरिवत असनू सद्ध
ु व त्यवांनी सवशहत्यवत
रवजकवरि कधीही आिले नवही.
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दोन र्षवंपर्ू ी त्यवांचे "िी एक" हे आत्िचररत् प्रशसद्ध झवले
होते. तसेच िवचा 20 िध्ये त्यवच
ां ी 15 सवशहशत्यक प्ु तके प्रशसद्ध
झवली. श्वसनवस त्वस होऊ लवगल्यवने सिु वरे दहव शदर्स त्यवांनव
रुग्िवलयवत दवखल करण्यवत आले होते.
त्यवांनी सर्वंनव इतकव लळव लवर्लव होतव. त्यवांच्यव प्रेिळ
्र्भवर्वने ते सर्वंचे लवडके झवले होते. कोिी आजवरी असो,
अडचिीत असो, सक
ां टवत असो, ते लगेच त्यवनां व िदत करीत
असत. अिव ्र्भवर्वने त्यवनां ी असांख्य िविसे जोडली. त्यवांच्यव
शनधनवने आिचव नीलपष्ु प ग्रुप तर अत्यांत खोल अिव दःु खसवगरवत
बडु वलव आहे.
नक
ु तेच त्यवांनव त्यवांच्यव जन्सिगवर्ी ओतरू गवर्ी त्यवच्ां यव
कवयवाचव सत्कवर करून परु ्कृ त करण्यवत आले. तसेच त्यवांनव
"ठविे भषू ि" ही पदर्ी देऊन परु ्कृ त करण्यवत आले. असे
व्यशक्तित्र् आिच्यवतनू कवयिचे शनघनू गेले. "चलव, आयष्ु य
सगु ांधी बनर्ू यव" हे ब्रीद त्यवनां ी अांगीकवरले होते.
त्यवनां व श्रद्धवजां ली...
**
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16 ज्येष्ानं ा एकटं वाटतं?परदेिवतां शर्ज्ञवन स्ां थेिधल्यव एकव पवहिीत असे आिळून
आले की एकटां र्वटिां, एकवकीपिव आरोग्यवलव घवतक आहेत.
्थल
ू तव आशि व्यसन यव दोन्सहीइतके एकटेपिवने आरोग्य धोक्यवत
येते. एकटेपिव सिवजवतील आरोग्य शबघडर्तो. कवही उपवय
करवयलव लवगेल इतकव एकटेपिव र्विलेलव आहे. एक प्रकवरचव
आजवरच आहे.
तर तम्ु ही म्हिवल एकटेपिव हव आजवर कसव? एकटेपिव हे
ददु र्ै आहे! हो, हे िी िवन्सय करते! की एकटेपिव ती एक िनवची
अर््थव आहे. हे सद्ध
ु व िी िवन्सय करते.
तर यव पवहिीनसु वर तांबवखू शकांर्व ्थल
ू तव यव दोन गोष्टींनी
जसव र्वईट ठसव, प्रभवर् आरोग्यवर्र पडतो तसव एकटेपिवने पडतो.
हृदयवच्यव आरोग्यवर्र एकटेपिविळ
ु े चरव उिटतो.
सवधवरिपिे चवळीिीदरम्यवनचे तरूि आशि तरूिींनव एकटे
र्वटण्यवस सरुु र्वत होते. एकवकीपिवचव भवर् त्यवांच्यव िनवत शनिवाि
होतो. पि तो दडर्नू र्ृद्धत्र्वकडे झक
ु तो. कवय होते कवही जि
एकटेपिवचव भवर् आपल्यव आतल्यव आत लपर्तवत. तो भवर् ते
दवबत असतवत. िवत् सवठीच्यव दरम्यवन तो भवर् पररश्थतीनसु वर
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प्रकृ ती. 60 ते 92 (ज्येष्ठ) यव र्योगटवतील 100 िविसवांचव अभ्यवस
करून एकवकीपिवबद्दलचे कवही शनष्कषा कविण्यवचव प्रयत्न के लव.
पष्टु ी के ली. फक्त पवहिी हव हेतू नसनू त्यवर्र कवही उपवय िोधतव
येईल कव हव पि शर्चवर व्हवयलव हर्व. यव पवहिीत तर सवठीच्यव
पिु चे 92 र्यवपयंतचे शनर्ृत्त झवलेले, िवरीररक आशि िवनशसक
तवकद आहे अिवांचे शनरीिि के ले. प्रकृ तीने धड पि कवही
कुचबां िव होिवरे , र्ृद्धवश्रिवत जविवरे र्व घरी असनू ही ज्यवनां व
कुटुांबवतनू प्रेि आदर शिळत नवही, र्ेगळेपिवने र्वगर्लां जवतां शकांर्व
जे र्गळले जवतवत आशि कुटुांबवत रित नवहीत त्यव ज्येष्ठवनव
एकवकीपिव येतो. एकवकीपिविळ
ु े िवनशसक आशि देह शर्कवरवचां व
धोकव होण्यवची िक्यतव अशधक असते.
कॅ शलफोशनायव शर्द्यवपीठवने एकवकी र्वटते, अिव िविसवच्ां यव
िनवचव, पररसरवचव, त्यवांच्यव ्र्भवर्वचव आशि तब्येतीचव शर्चवर
के लव. त्यव पवहिीत असां आिळून आलां की, र्य र्वििां आशि
िवनशसक आरोग्य यवच
ां व सबां धां असतो. र्य र्विल्यवने िवनशसक
आरोग्यवर्र पररिवि होतो. खवजगी कवरिे, कुटुांब, कवया, पैस,े र्य,
पररसर यवतील कोितेही कवरि असते. एक र्व अनेक कवरि,
आशथाक कवरि, जगण्यवतील रस शकांर्व अन्सय कवही कवरिविां ळ
ु े
एकवकीपिव येतो. सविवशजक सिवयोजन हर्े आहे. पि हे सोपां
नवही. सिवयोजनवचव हव अभवर्, तडजोड न जििे, र्वद, अहक
ां वर
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यव गोष्टी एकवकीपिवलव कवरिीभतू ठरतवत. सिवयोजन िब्द िोठव
र्वटत असेल पि थोडक्यवत म्हिजे कुटुांबवत, सिवजवत तडजोड
करवयलव त्वस होण्यविळ
ु े र्ृध्द एकटे पडतवत. हे ्र्भवर्
एकवकीपि येण्यवलव कवरिीभतू होिवर्यवतील एक िोठव घटक
आहेत. आरोग्यवर्र ठसव एकवकीपि पवडते. सवधव घटक आहे पि
छळत आहे. एकवकीपिव दरू करवयची पध्दती, कसे कवय र्वगवर्े
त्यवर्र अनेक प्ु तके आहेत. “अटल दःु खवतनू सवर्रतवनव”
एकटेपिवर्र िवत किी करवयची र्गैरे र्गैरे प्ु तके बघव. यव
पवहिीनसु वर एकवकीपिवची र्ेगर्ेगळी कवरिां आहेत. तर त्यवत
खवलील कवरिां येतवतः जोडीदवरवचव िृत्य,ू भवर्डां वचां व िृत्य,ू एखवदव
शित् दरू जविे, सहर्वसवतील अचवनक बदल, शनर्ृत्तीनांतर येिवरी
पोकळी एकटेपिवलव जबवबदवर ठरू िकते. ही थोडी कवरिे
आहेत; अन्सय कवया, कवरि सद्ध
ु व असू िकतवत. िवझ्यवसवठी कोिी
नवही. नवती सिोरच्यव र्र पि अर्लांबनू असतवत पि ्र्तःलव
अपरवधी िवनलां जवतां.
जीर्नवतनू एखवदव शित् अथर्व एखवदी व्यक्ती, एखवदां नवतां,
शनघनू जवते. नांतर आपि ती उिीर् अन्सय व्यक्तींच्यव रूपवने भरवयचव
प्रयत्न करतो आशि ती भरली जवत नसते. आयष्ु यवत ररप्लेसिेंट
कधीच येत नवही. प्रत्येक व्यक्ती आशि त्यवचे शर्चवर, सां्कवर
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आशि िन आशि बद्ध
ु ी त्यव प्रिविे नवती बदलतवत. एकच शनयि
सगळयवनां व लवगू पडत नवही.
नवरवज आशि अन्सय ज्येष्ठ नवगररक त्यवांची त्यवांची कांपनी
बनर्तवत. ते सिहू वने एकत् रवहतवत. िवत् नर्ीन नवतां तयवर झवलां
तरी जनु ां नवतां तटु लां यव र्ेदतील खांतवर्ण्यवलव दरू करू िकत नवही.
ररप्लेसिेंट नवही. ररकविी पोकळी दसु र्यव व्यक्तीच्यव रूपवने भरून
कवििां हे िक्य नसतां आशि सोप्पां देखील नसतां. जन्सु यव गेलेल्यव
व्यक्ती गिु दोषवांसह, नव्यव व्यक्ती पेिव, स्त्री परुु षवांपेिव शनरवळे
असतवत. जन्सु यव गेलेल्यवांनी शदलेली पोकळी, त्यवची जखि खोल
रवहते.
एकटेपिव र्वितो आहे.
Earth has become lonely planet
***
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17 एकटेपणा ज्येष् 2
एकवकीपिवची भवर्नव सर्ा र्यवत िविसवच्यव िनवत असते.
र्ृध्दत्र्वत ती रुजते, ती र्विते.
एकटेपिव कव र्वटतो?
कवरि र्यवने शर्चवर बदलतवत. नकवरत्िक होतवत.
जसे : “िवझ्यव जगण्यवलव कवही अथा रवशहलेलव नवही, कवहीच
हेतू उरलेलव नवही. भशर्ष्य कवही नवही यव भवर्नेची एके गवई सांलग्न
असते. सपां का , सल
ां ग्नतव नवही. आिव नवही. िी गेलो तरी
आपल्यवबद्दल कोिवलव कवहीच र्वटत नवही. आतव सगळां सोडून
चवललो आहे. यव घटनवांर्रच िवझव कवही कांट्रोल रवशहलेलव नवही.
हे सगळां सगळां हरर्नू गेलेलां आहे. आपि असां र्वगतो. भवर्नव
चवांगलव शर्चवर करण्यवची बद्ध
ु ी अिी नकवरवत्िकतव येतवनव कधी
कधी दरू ठे र्ू िकते. पि नांतर ती खांत परत िविसवर्ां र हल्लव
करते."
एकवकीपिवपवसनू रिि करण्यवसवठी उपयोगी पडिवर्यव दोन
गोष्टी आहेत.
एक, आपि र्ृद्ध झवलो आहोत यवचव ्र्ीकवर करिां आशि
दसु रां म्हिजे एकटां पि Comfortable असण्यवतली, ही सद्ध
ु व ही
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सशु र्धव आहे आहे शतचव पि ्र्ीकवर करून घेिे. थोडक्यवत कवय
जी आहे ती पररश्थती ्र्ीकवरिे.
पररश्थती बदलतव येत नवही तर िनश्थती बदलिे. गप्प
बसिे आशि आहे त्यवचव ्र्ीकवर करिे.
र्ृद्ध, अशतर्ृद्ध सर्ाचजि होिवर आहेत. आजचव तरूि हव
उद्यवचव र्ृद्ध आहे. तरी ज्येष्ठवनां व म्हवतवरव, थेरडव, बिु ्िव अिव
िब्दवांनी तच्ु छ लेखलां जवतां. यवचां भवन तरी ठे र्वयलव हर्ां की उद्यव
र्ृध्दपिव सर्वंनव येिवर आहे. तरूि त्यव र्ृध्दवच्यव जवगेर्र येिवर
आहेत.
सिजर्वयलव हर्ां. कवहीतरी बोलवयलव हर्ां. ज्येष्ठवांचे प्रश्न
सोडर्वयलव हर्े. ज्येष्ठवनां ी एकटेपिव पवशहलव आहे. ते सिहू वच्यव
रूपवत रवहू इशच्छतवत. गरज आहे पि सोय नवही. सिवजवचे र्तान
बदलवयलव हर्े.
एकटेपिवने हवनी होत आहे. एकवकी िनवत खांत आहे.
सिवयोजन सिवज अनेक कवरि र् प्रश्न आहेत. पि उपवय िोधवर्व.
***
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18 जुन्या आठवणी
बहुतेक आजच्यव कोरोनव िहविवरीच्यव, िनवर्र तवि
आिण्यवच्यव कवळवत बरे च जि जन्सु यव आठर्िी कवित रिलेले
शदसतवत. यवचां कवरि कवय असवर्ां? शिळवलेलव शनर्वांतपिव?
र्वटिवरी िृत्यचू ी भीती? उगीच?
असां म्हितवत िविसू त्यवलव जेव्हव अनवशिक भीती र्वटते
शकांर्व सिोर िृत्यू जर्ळ आलव आहे असां र्वटतां तेव्हव िहत्त्र्वच्यव
गोष्टी आठर्त रवहतो.
जनु ी गविी ऐकतो. जन्सु यव सवईट्सनव व्हचाअ
ु ल भेट देतो.
घरबांदी कवळवत शनरविेिी कोप करवयलव गविी िदत करतवत. भीती
आशि कोंडिवरव यवर्र जनु ी सिकवलीन गविी हव उपचवर ठरतो
आहे. कोरोनव लॉकडवऊन, र्ेगर्ेगळी सक
ां टां, बदल, र्वद यवर्र
पयवायवसवठी िविसू आपल्यव जीर्नवचां पनु रवर्लोकन करतो. ररव्ह्यू
करतो. त्यविळ
ु े िृत्यू जर्ळ आल्यवर्र िविसवलव आपल्यव
बवलपिीच्यव सर्ांगड्यवांनव, जन्सु यव शित्-िैशत्िींनव, नवतेर्वईकवांनव
भेटवर्सां र्वटतां. आपल्यव र्यवची िविसे, आपल्यव आर्डत्यव
व्यक्ती जे आपल्यव आधी हे जग सोडून गेले ते आठर्तवत. कवही
कवरिवने, कवही अपघवतवने, कवही आजवरवांनी आपल्यव आधी र्र
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गेलेल्यव लोकवांची आठर्ि सद्ध
ु व हल्ली बरे च जि कवितवनव
शदसतवत. म्हवतवरी िेल्यवचे दःु ख नवही पि कवळ सोकवर्तो आहे,
असां र्वक्य नक
ु तांच एकव िैशत्िीने टवकलां. िी म्हिते म्हवतवरी
िेल्यवचे दःु ख कव नवही? त्यव म्हवतवरीबरोबर एक सवम्रवज्य सांपलां!
सवठ-सत्तर र्षे त्यव कवळवतले शतचे भलेबरु े अनभु र् शतने आम्ही
र्ृध्दवांनी सिवजवलव शदलेलां योगदवन सगळां सांपलां. त्यविळ
ु े म्हवतवरी
िेल्यवचां दःु ख नवही असां नसतां. पि त्यव िवनवने ज्येष्ठतेने ते दःु ख
किी होत.ां
तर आपि असव शर्चवर करत होतो की, आपल्यवलव यव जन्सु यव
आठर्िी सध्यव कव येत आहेत? दरू दिान र्र पि बघव 1970 ते
1990 िधील जे गवजले आहेत आहेत ते परत शदसत आहेत. गेल्यव
कवही िशहन्सयवत जन्सु यव िवशलकवच
ां े पनु प्रािेपि होत आहे, टी आर पी
र्विर्त आहे. ररशिक्स जे बनर्ले जवतवत 70 ते 80 ते 90 च्यव
दिकवच्यव शचत्पटवचे आशि नवटकवांचे बनर्ले जवतवत. Old wine
in new bottle. भवग 2 भवग ते 75 पयंत भवग बनर्ण्यवचव सपवटव
आज चवललवय. शतिीच्यव तरूिवांनव बघव र् र्रच्यवक
ां डे बघव. ते
सगळे तिवर्वत आहेत. पि जन्सु यव आठर्िीत रिनू गेले आहेत.
शकांर्व त्यवनां ी खतां व्यक्त के ली आहे. पि ्िरि िलि लवर्त
आहेत.
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टीव्ही शकांर्व िोबवइलर्र र्गैरे शचत्पट दवखर्ले जवतवत,
सहसव ते जनु ेच असतवत.
जन्सु यव आठर्िी कवििे ही एक िेंदचू ी यक्त
ु ी आहे. सतत
िवनशसक तवि तिवर्विी लिण्यवसवठी के लेलव तो एक ्र्तः
्र्तःर्र के लेलव िवनसोपचवर असतो. यव आठर्िी ज्यव
कवळवतल्यव आहेत, त्यव कवळवत आपि तरूि असतो. आपल्यव
िनवत उिेदी असतवत. त्यव कवळवची आठर्ि येण्यवसवठी हव कवळ
आहे. ही िवशहती, िवनशसक तविविी लिण्यवची िक्ती, यव
आठर्िी िविसवलव देतवत.
भय इथले सांपत नवही!
कोरोनवकवळवत आिच्यव दवरवर्रून रोज रुग्िर्वशहकव जवत
असतवत आशि िोठव आर्वज करत असतवत. तो आर्वज ऐकून
िलव पवकीजव यव शचत्पटवतील, “यँहू ी कोई शिल गयव थव, कल रवह
चलते चलते” यव गवण्यवची आठर्ि येते. त्यव गवण्यवच्यव िेर्टी
एक रे ल्र्ेच्यव इशां जनवची शिट्टी र्वजते आशि रे ल्र्ेच्यव प्रर्वसवची
नवशयके लव एक आठर्ि करून देत असते. तसेच रुग्िर्वशहके चव
आर्वज िलव आठर्ि करून देत असतो.
“जीर्न सदांु र असतां पि िेर्टी आज िहविवरीच्यव कवळवत
कवय सवांगवर्ां?” म्हिनू च िविसे जन्सु यव आठर्िीत रिलेली आहेत.
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आिची आई खपू च आजवरी होती. त्यवांनव जन्सु यव आठर्िी
यवयच्यव. त्यव आिच्यव िैशत्िी अिकव तर तिकव, त्यवलव बोलवर्
असां कवहीतरी करून कवरि सवांगनू ती कुिवकुिवलव बोलर्वयलव
लवर्वयची. हे िवहेरचे ते िवळेतले नखतरवण्यवचे, अिी कुिवचीही
आठर्ि कवित होती. िवत् हे लोक भेटवयलव आल्यवर्र, आईलव
भेटवयलव आले की रडवयलव लवगली.
“आई तू रडतेस किवलव?” असां शर्चवरल्यवर्र आई
म्हिवयची,
“अग बोलर्वयचां अिवसवठी की हव जन्सि पन्सु हव नवही. परत ती
िविसां कधीच भेटिवर नवहीत. आपि देर्वघरी गेलो की हव इथलव
िेर शतथेच सांपलव. यव िविसवांच्यव बवबतीत िी कवही चक
ु व के ल्यव.
िवझ्यव बवबतीत त्यवांनी कवही चक
ु व के ल्यव. िलव त्यवचां ी ििव
िवगवयची आहे. त्यवांनव भेटवयचां आहे. रडत नवही, त्यव जन्सु यव
आठर्िी आल्यव की र्वटतां ते शदर्स सख
ु वचे होते, ही लोकां सोबत
होती. शकती सख
ु ां आपल्यव जर्ळ होती. त्यवची आम्हवलव शकांित
नव्हती. उगीच भवडां िवत, गैरसिजवत, छोट्यव-िोठ्यव
िवनवपिवनवच्यव नवटकविां ध्ये आम्ही हे सोन्सयवसवरखे शदर्स
घवलर्ले. आज त्यव गोष्टी आठर्ल्यव, त्यव गोष्टींच्यव आठर्िी
झवल्यव तेव्हव आम्हवलव आिच्यव चक
ु व उलगडत आहेत. चक
ु व
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झवल्यव त्यवतच चक
ु व कधीही कधीही सधु वरतव येिवर नवहीत. पि
शनदवन पिु च्यव जन्सिी तरी असां कवही घडू नये. कवही िवगचां देिां रवहू
नये म्हिनू िलव ह्यव लोकवांनव भेटवयचां आहे. ”
भतू कवळवत रिण्यवची कवरिां र्ेगर्ेगळयव प्रकवरची पि
बहुतेकवांचां हेच कवरि असतां.
आिच्यव कवकी आहेत घरवत पडल्यव आहेत. दर दोन
शदर्सवांनी फोन करतवत “तम्ु ही गवडी आशि ड्रवयव्हर घेऊन िलव
भेटवयलव यव. िलव तिु ची खपू आठर्ि येते. ” कवकी
“िलवही तझु ी आठर्ि येते. सगळां ठीक आहे पि आम्हीपि
ज्येष्ठ नवगररक झवलेलो आहोत. जेर्िव धोकव सवर्यवांनव आहे तेर्िव
आम्हवलव पि आहे. प्रर्वसवत आहे, सगळीकडे आहे. ” िी
सोबत हर्ी र्वटते पि आतव नको. गेल्यव सहव िशहन्सयवच्ां यव
कवळवत जनु ी, गविी जनु े शचत्पट, िवशलकव यवनां व चवगां लव भवर्
आलव. िविसे फोन नांबर िोधनू िोधनू जन्सु यव शित्िैशत्िींनव आशि
पररशचतवांनव सांपका सवधत आहेत. तवि हलकव करवयचव प्रयत्न करत
आहेत.
लगे रहो िन्सु नवभवई यव शचत्पटवतील एक र्वक्य आठर्व.
“बच्चों जब िन उदवस हो जवए तो शजांदगी के हॅप्पी शदन को
यवद करो!”
95

नॉट आऊट 102 िधील सांर्वद आठर्व.
“जब लडके तम्ु हे सतवते है तो यवद करो र्ो बचपन िे कै से थे.
शकसी के अच्छे शदन यवद करो”
पतव नहीं िैं कब तक हूँ
पतव नहीं िैं रहू न रहू!ँ
भीती आहे म्हिनू िविसां हल्ली ्िरिरांजनवत रित आहेत.
**
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19 ज्येष् आवण लॉकडाऊनः
ज्येष्ठ सेर्व श्रेष्ठ सेर्व! आजच्यव कवळवत ही र्वक्यां िवळेच्यव
फळयवर्र िोभतवत. र्वगिक
ु ीत आििवरे आशदत्य प्रशतष्ठवनचे
्र्यसां ेर्क िवत् तसे र्वगतवत.
लॉकडवऊन आशि कोरोनव िहविवरीिळ
ु े सर्वाशधक त्वस ज्येष्ठ
नवगररकवनां व झवलव. हल्ली अपत्य कवही कवरिवने परदेिी, परगवर्ी
अथर्व ्र्तांत् घरी रवहत असतवत. अिवर्ेळी जेष्ठवांची कवळजी
कोि घेिवर?
िवझे कुटुांब िवझी जबवबदवरी म्हिनू , कोिी, कोित्यव िी ने,
शकती जबवबदवरी घ्ययची? *WE ARE FOR YOU* च्यव
सेर्ेच्यव रूपवने ज्येष्ठवनां व सशु र्धव झवली. औषधे आििे, डॉक्टरकडे
नेि,े दैनांशदन आर्श्यक गोष्टी आिनू देिे, अिी कविां ही सां्थव
ज्येष्ठवांनी फोनर्र शर्नांती करतवच तत्परतेने करते. शकती शदर्स ही
सेर्व घ्यवयची? ठवण्यवच्यव आशदत्य प्रशतष्ठवनने जेष्ठवांनव िदतीचव
हवत शदलव. गेले २०० शदर्स सर्ा ्र्यांसेर्क सेर्व देत आहेत.
सरकवर म्हिते, घरीच रवहव, पि बवहेरच्यव कविवांचे कवय?
र्वरांर्वर लवगिवर्यव र्ैद्यकीय िदतीचे कवय करवयचे? परांतु यव
कोरोनवकवळवत पशहल्यव शदर्सवपवसनू ज्येष्ठ नवगररक र् गरजनांू व
अखांड सेर्व देण्यवचां व्रत आशदत्य प्रशतष्ठवनने के ले. श्री शकरि
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नवकती यवच्ां यव सांकल्पनेने आशदत्य प्रशतष्ठवन, ठविे यव सां्थेने
*WE ARE FOR YOU* हे अशभयवन हवती घेतलां. सिवधवन
यव गोष्टीचां आहे की, आजपयंत एकूि १५ सेर्व शदर्स-रवत् सरू
ु
ठे र्ल्यव. त्यवतील प्रत्येक सेर्व आजही देत आहेत. यवत यव
अशभयवनवत सहभवगी झवलेले अनेक ्र्यांसेर्क आहेत.
अनेकवांच्यव सहकवयवाने आज सलग ३०० शदर्स ही सेर्व चवलू
आहे.
“यव दहव िशहन्सयवत जे अनभु र्लां, ते कुिवच्यवच र्वट्यवलव
भशर्ष्यवत कधीच येऊ नये, र्विशदर्सवच्यव िभु ेच्छव ऐर्जी
भवर्पिू ा श्रध्दवांजली यव पो्ट टवकतवनव शकांर्व बघतवनव दःु ख होतां.
” असे शकरि नवकती सर म्हितवत. घरी सध्ु दव न जवतव कोरोनव
कवळवत सरवनां ी सेर्व शदली. स्ां थेच्यव कवयवालयवत ते सोफ्यवर्र
शनजवयचे. अपरवत्ी देखील कॉल आलव तर हजर व्हवयचे.
WE ARE FOR YOU ची ही सेर्व शनरांतर सरू
ु रवशहल.
परांतु देर् करो आशि कोरोनवचे हे शदर्स आतव र्विू नयेत.
आतव रवज्य, रवष्ट्र आशि शर्श्व कोरोनविक्त
ु लर्कर होर्ो.
*WE ARE FOR YOU* च्यव सेर्ेकर्यवांनव, सां्थवपक
शकरि नवकती यवनां व सलवि आशि खपू िभु ेच्छव.
टीप: िीदेखील यव सेर्ेचव लवभ घेतलव.
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20 जेवरः
शदल्लीिधल्यव नर्ीन शर्िवनतळवचां, जे जरु ीचच्यव िदतीने
बवांधिवर आहेत त्यवचां नवर् जेर्र असां ठे र्लां आहे म्हटल्यवर्र
िवझ्यव िनवत जेर्र िब्दवबद्दल बरे च शर्चवर आले.
जेर्र म्हिजे दवगदवशगने होय. बवयकवांचां दवशगन्सयवांर्र खपू
प्रेि असत,ां अिी टीकव के ली जवते. प्रत्यिवत परू
ु षसद्ध
ु व गळवभर
चेन आशि हवतवत जवड कडी घवलनू शफरत असतवत. चवदां ी आशि
सोन्सयवचे जवड जवड दवशगने शिरर्त असतवत.
हयव ही औरत कव जेर्र है!
शनरोगी िरीर हवच खरव दवशगनव! नम्रतव हवच जेर्र!
र्गैरे र्वक्यां िोठी िोठी असली तरी दवगदवशगने, जेर्र यवचां
कौतक
ु जगभरवत आहे. जेर्र म्हिजे कदवशचत जे र्र शदसते, र्र
र्रून, दरू
ु न बशघतलां जवतां ते धन म्हिनू जेर्र िब्द पडलव असवर्व.
जेर्रच,ां जे सोन्सयवचां आहे, त्यवचां प्रेि कुिवलव नसतां? बवयकवर्ां र
टीकव के ली जवते तरी अडीअडचिीलव हे बवयकवांचे जेर्र/ दवशगने/
र््तू दवग गहवि ठे र्नू अथर्व शर्कूनच घरवर्रचां आशथाक सक
ां ट
टवळलां जवतां. कोरोनवच्यव कवळवत सोने तवरि कजवार्रची िोठी
होिवरी र्वि हेच दिार्ते. सत्य हे, की दवशगने खरे दी हे बवयकवांच्यव
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कौतक
ु वसवठी नव्हते. ही र्रून जरी र्वटत नव्हती तरी एक
गतांु र्िक
ू , परतवर्व शिळेल अिी गतांु र्िक
ू होती, म्हिनू च
बवयकवांर्र प्रेि दवखर्त सोनां खरे दी के लां जवत होतां. पुिे फवयदव
होईल हव ्र्वथा होतव आशि यव ्र्वथवालव बवयकव प्रेि सिजत
होत्यव.
“तल
ु व सोन्सयवने ििर्ीन,
तल
ु व नवकवत नथनी घवलीन,
तल
ु व पवयवत पैंजि घवलीन
गळवभर ििी आिीन!”
असां सवांगनू , सोन्सयवचवांदीचां आशिष दवखर्नू बवईलव खषू
के लां जवत.ां पि प्रत्यिवत ते पैसे र्वयव गेलेले नसतवत, ती गांतु र्िक
ू
असते. भवरतीय, त्यवच
ां ां सोन्सयवर्रचां प्रेि जगभर प्रशसद्ध आहे.
भवरतीयवांनी के लां इतकां सोन्सयवर्र प्रेि कुठल्यव देिवत के लां जवत
नवही.
अथातज्ज्ञ आशि गांतु र्िक
ू सल्लवगवर असां म्हितवत की
सोन्सयवतली गतांु र्िक
ू ही देिवच्यव शर्कवसवच्यव दृष्टीने िन्सू य असते.
कुटुांबवत अडचिीच्यव र्ेळी आधी शकरकोळ तवबां े शपतळीचव िवल
िोडीत शदलव जवतो. त्यवनांतर नांबर येतो तो चवांदीचव असतो. पि
चवांदीत खपू च जोड आशि घट र्जव जवते. त्यवनांतर नांबर येतो तो
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सोन्सयवचव! शकत्येक र्ेळव अडीअडचिीत सोने-चवांदी शर्क्रीर्र घर
चवलत असते. चोरवच्ां यव सद्ध
ु व नजरव सोन्सयवर्रच असतवत.
सहज पैसव देिवरी एकदवच घवतली गेलेली सोन्सयवची र््तू
चोरवचां ी पि आर्डती गोष्ट असते. म्हिनू च तर गळयवतील
सवखळी चोरिवर्यव सोनसवखळी चोरवांची चवांदी शदसते. शदर्वळीत
एक सोनवर िलव म्हिवले, “शदर्वळीलव यवर्षी नोटव बदल झवल्यवने
धदां व झवलव नवही.”
त्यवर्र िी हसनू म्हिवले, “यव र्षी गदी तर होती तिु च्यव
दक
ु वनवत!”
यव िवझ्यव र्वक्यवर्र (सोनवर) तो म्हिवलव, “होती की! जनु व
दवग देऊन नर्ीन घेिवरे शकांर्व शकरकोळ िोडून ठोस कवहीतरी घेिवरे
होते. तसेच शगर्हवईक येते. िदां ीपर्ू ी खपू पैसव असलेली िविसां येत.
नोटवबांदी पर्ू ी तर करोडोंची उलविवल व्हवयची”
िविसवांचे सोन्सयवच्यव गांतु र्िक
ु ीच्यव प्रेिवर्रून कवही
किवई करतव येईल तर बरे , म्हिनू सरकवरतफे गोल्ड कॉइन, बवँड
योजनव आल्यव. पि सिवजवत सोन्सयवर्रचां प्रेि कवही किी झवलां
नवही.
यवचां कवरि सोन्सयवचव भवर् र्वितो. परतवर्व पि शिळिवर
आहे, ही खवत्ी असते. एकिवत् जवगेचव भवर् खपू र्वितो.
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चवांद्यवपवसनू बवांद्यवपयंत, शदल्लीपवसनू गल्लीपयंत बनर्लेल्यव
बवधां कविविां ळ
ु े जवगेचव भवर् खपू र्विू लवगलव. लोकसख्ां यव र्विू
लवगली. लोकसख्ां येनसु वर प्रत्येकवलव ्र्तांत् घर हर्ां. त्यवर्र
जवगवच्ां यव शकिती यव सोन्सयवपेिव अशधक र्र गेल्यव. घरवसवठी कजा
शिळू लवगलां आशि यव कजवातनू करवत सद्ध
ु व कपवत शिळू लवगली.
िग कवय लोक घरां घेत सटु ली. पि आज कोरोनवच्यव कवळवत सोने,
जेर्र यवनां ी शसद्ध के लां आहे, की “सोन्सयवसवरखी गतांु र्िक
ू नवही. ”
शकत्येक घरे ररकविी पडली आहेत. घर शर्कून पैसे उभे करवयचे
म्हटले तर पैसे पटकन उभे रवहत नवहीत. सोने िवत् शर्कून पैसे उभे
करतव येतवत. म्हिनू तर सोन्सयवने जेर्रनी बवजी िवरली.
सोन्सयवची सवयकल चवांदीची सीट
चलव जवऊयव डबल सीट!
असां म्हिनू सोने आशि चवांदीची जोरवत घोडदौड चवलचू
आहे. सोन्सयवचव भवर् र्वितोच आहे. सोने खरे दी शर्क्रीर्वले ग्रवहक
सद्ध
ु व भरपरू येत आहेत. पैसव उभव रवहतो आहे.
सोने/जेर्र कवयिच चकवकते.
***
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21 नातेवाईक
आम्ही नवशिकलव 1963 सवली रवह्यलव आलो.
त्यवर्ेळी नवशिकलव देर्दिानवच्यव शनशित्तवने शकांर्व िहर
िोठे म्हिनू शकांर्व अन्सय कवरिवने खपू नवतेर्वईक आिच्यवकडे
कवयि येत असत. त्यव कवळी िवझ्यव र्शडलवांनी भवर्वच्यव जर्ळ
घर घ्यवयचां म्हिनू नवशिकलव हे घर घेतलां. िवत् तो बांगलव
त्यवकवळी फवरच गवर्वबवहेर होतव. शचखलवने भरलेल्यव र्त्यवतनू
दरू र्र जवर्े लवगवयचे. नोकर शिळत नसत. तो कवळ प्लवश्टकच्यव
शपिव्यवांचव नव्हतव. टोपल्यव, करांड्यवतनू र््तू आिवव्यव लवगत.
शपिव्यव घेऊन दरू जवर्ां लवगवयचां. तीथा, हे गवर् नवशिक हे देर्ळवचां ां
िहर होतां आशि लोक सतत येत असत. घरी त्यविळ
ु े नवतेर्वईकवांचव
गोतवर्ळव होतव. (अथवात सांकटकवळी त्यवतले बोटवर्र िोजवर्े
एर्िेच लोक िदतीलव आले) बवकी येत आहेत. िवत् ही सर्ा
िविसां र्वरांर्वर आिच्यव घरी येत. आिच्यव िल
ु वांच्यव परीिव
असत, पि ते घरी खवत-पीत रवहवत, सोबत शित्वनां व घेऊन येत.
येतवनव हवत हलर्त येत असत आशि पद्धतीप्रिविे कवही प्रकवरे
परतफे ड करवर्ी तर तीही करत नसत. खवऊन र्र जवतवनव र्वनोळव
बवधां नू नेत असत. िेर्ग्यवच्यव िेंगव, पवपड कुरडयव, नवचिीचे
103

पवपड, तिु चव िसवलव फवर आर्डतो असां म्हिनू िसवलव र्गैरे
फुकटच्यव अिवच भरपरू र््तू लोक जवतवनव नेत. कै रीचां लोिचां
बवांधनू नेत असत. आल्यवर्र हक्कवने तिु च्यव हवतच िटन
आर्डत,ां करव; असां सवांगत पि िटन शर्कत आिनू घरी आईजर्ळ
द्यवर्ां असां त्यवांनव र्वटत नसे (कवरि पैसे द्यवर्े लवगतील नव) त्यवतच
नोकर िविसे नखरे ल कविचोर होती. आईलव फवर कवि होत नसे
पि आई खपू कष्ट करत असे. पवपड बनर्े, शिके कवई िसवले कुटे,
लोिचे घरी बनर्ी, र्ेगर्ेगळयव प्रकवरच्यव चटण्यव करत असे.
सकवळी शकतीही लर्कर उठली तरी त्यव कडवक्यवच्यव
थांडीत आशि गवर पवण्यवत कवहीतरी कवि करतच असे. ती आशि
र्डील बवगेत झवडवांनव पविी घवलत असत. कवही कवि नोकर करत.
फळवचां ी देखरे ख ती करत असे. तो कवळ रे िशनगां चव होतव.
सवखरदेखील शिळत नसे आशि शकरविव दक
ु वन खपू लवांब असे.
गैरसोय होत असे. कुिीतरी “खपू सांदु र िटन करतव तम्ु ही िटन
करव; तिु च्यव हवतचे लवडू खवयचेत” असां सवगां नू आईलव
हरभर्यवच्यव झवडवर्र चिर्त असे. शफरवयलव जवत आशि आई िग
ते कवि दिेपयंत करत असे. हक्कवने िवगिवर्यवांनव आपि िटि
शर्कत घरी आिनू ठे र्वर्े असां सद्ध
ु व र्वटत नसे. (पैसे द्यवर्े
लवगतील) दपु वरी जरव शनजली की िेजवरचे कुिीतरी “हे दे, ते दे,
कवहीतरी खवयलव द्यव” सवगां त येई. आलेलव यवशनशित्तवने दपु वरी
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देखील शतची झोपिोड करत असे. नवशिकलव खपू थांडी असे. त्यव
थडां ीत सद्ध
ु व ती पवहुण्यवसां वठी कवहीतरी खवस करत असे. बवगेत
कवि करत असे. सांध्यवकवळी सद्ध
ु व ररकविी बसत नसे. िसवले त्यव
दरम्यवन करी. सविवन लवगेल ते जर्ळ शिळत नसे. ती िांडळी
पवहुिचवर करत असत. िेर्गव, भईु िगू , िकव, पेरू, आांबे, अांजीर,
पपयव, घरगतु ी भवज्यव हे सगळे बवगेत लवर्नू त्यवांचे व्यर््थवपन
आईर्डील करत. यव भवज्यव फुकट िवगनू नेिवरे , आिच्यव घरी
येऊन फुकट खवऊन जविवरे बरे च लोक होते. पि आई इतकी भोळी
होती की शतलव ते लटु लां जविां कळत नव्हतां? की आईलवच हे पदवथा
इतरवनां व द्यवयलव आर्डवयचे, िलव कवही कळत नवही.
कधीकधी िलव खपू अपरवधी र्वटतां. आईलव
्र्यपां वकघरवत अजनू िदत करवयलव हर्ी होती असे र्वटते.
्र्यांपवकघरवतलां आशि घर सवांभवळण्यवचां कवि बवईचां असतां.
आपि बघतो लॉक डवऊन िध्ये बवईर्र खपू तवि पडलव. सिवजवत
र्रर्र सर्ा खपू छवन आहे. बवयकव नोकर्यव करतवत तरी त्यवच्ां यव
िवगचां हे घर सटु लेलां नवही आशि बवळांतपिही सटु लेलां नवही.
सांगोपन, ्पधवा आशि कवि करििक
ू करतेय. बवळवबद्दल र्वटिवरां
प्रेि हे सिजू िकते पि घर-नोकरी-डबलशिफ्टचे कष्ट यवतलां कवही
सांपलां नवही. ते सांपिवरही नवही. हे नैसशगाक आहे. िग स्त्रीची
बरोबरी किवची झवली? आम्हवलव त्यव र्ेळी आईच्यव कष्टवची
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शकांित नव्हती. आज बवईने किर्नू आिलेल्यव पगवरवची शकांित
कोिवलवही नवही. शतच्यव दोन शिफ्टिध्ये कवि करण्यवची शकांित
शकती आहे? सवांगतव येत नवही. एकव नटीलव बवरव पी. ए. आहेत,
पि नोकरी करिवरी नोकरदवर अधापोट्यव देहवने जीर्वपवड पळतेय.
म्हिजे आज सिवजवत अिी देखील पररश्थती आहे की बरोबरी
नवििवत् बरोबर आहे. बवई पहवटे उठून घरकवि, ्र्यांपवक करून
ऑशफसच्यव कविवसवठी जवते. िध्यिर्गीय घरवत बवईचे कष्ट
सांपतच नवहीत. र्ेळ परु त नवही, तल
ु नव सांपत नवही. नवतेर्वईक
तरीही येत आहेत. बवई ्र्यांपवक करते आहे.
जे सवांगत शफरतवत.
यवांचे घरी नवही सांपत्ती
यवांच्यव िल
ु ी असां असां करती
नवतेर्वईकवचां ी खरांच र्वटते भीती
***
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22 नाही जगात झाली
नवही जगवत झवली
आबवळ यव शजर्वची
तझु ी उिीर् शचत्ती!
िलव फवर पर्ू ीचे शदर्स आठर्ले की आईचे/त्यव
कवळवतील बवयकवच
ां े कष्ट आठर्तवत. सवठ र्षवंपर्ू ी बवयकवच्ां यव
कष्टवांबवबत कवय बोलिवर? ज्यव देिवत कशथत ररत्यव बलवत्कवर
करून जीभ कवपनू तरूिीलव जवळलां जवतां आशि शतच्यव
आईर्शडलवांनव भेटवयलव आलेल्यव स्त्रीचव सद्ध
ु व अपिवन के लव
आहे, त्यव देिवत सवठ र्षवंपर्ू ी स्त्रीचे कष्टी जीर्न कवय असेल?
त्यवबद्दल र्ेगळे सवगां वयची गरज नवही.
िलव आठर्तां आिची आई भल्यव पहवटे उठे . पोळयव
करण्यवसवठी, धिु -ां भवडां ी र्गैरे कविवसां वठी कविर्वली होती. पि
त्यवपर्ू ी सर्यीने आई पहवटे हडां व कळिी घवसनू नळवलव आलेले
पविी भरून ठे र्वयची. पोळयव करवयलव सद्ध
ु व बवई यवयची ती पि
उशिरव येई. त्यवपर्ू ीच कोिवलवतरी िवळेत/ कॉलेजलव कुठे तरी
जवयचां असवयचां शकांर्व भक
ू लवगलेली असवयची. त्यविळ
ु े आई
किीक िळून ठे र्वयची. तो कवळ शबश्कट पवर् यवांचव नव्हतव.
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एकच बेकरी गवर्वत होती आशि शतथनू खपू दरू र्र जवऊन पवर्,
खवरी-शब्कीट आिवर्े लवगवयचे. ते कधीतरी आिले ते जेर्िे
शदर्स शटकतील तेर्िे शदर्स परु र्ले. िग चहव पोळी खवयची. आई
सतत कोिवलव तरी चहव करून द्यवयची. आिचां गवर् हे एकव पयाटन
्थळी, देर्दिानवसवठी प्रशसद्ध गवर् होतां. त्यविळ
ु े सगळे नवतेर्वईक
कधी नव कधी, कधीही न सवांगतव, कधी देर्ीलव नर्सवलव, आिांत्ि
द्यवयलव, देर्ीलव पशत्कव द्यवयलव येत. देर्ीलव नर्दवम्पत्यवलव
नि्कवर करवयलव आित. अिव कुठल्यव न कुठल्यव कवरिवने
आिच्यव घरी येत असत. आिच्यवकडे फुकट जेर्ि, रवहवयलव
सोय घरी होत असे. आई रवबत रवही. रवधां व र्विव उष्टी कविव!
गवर्वतलां शकरविव दक
ु वन खपू लवांब होतां. त्यवत पवहुिे आले की
घरवतलां सगळां सांपनू जवई. त्यवकवळी कवही शतलव खचा करवयलव
खपू पैसे घरवत भरलेले असतवत असहां ी नव्हतां. र्डील सिजत हे
लोक भेटवयलव आले. हुरळून जवत. येिवरी िविसां जनरीत म्हिनू
पि कवहीही आित नसत. हवत हलर्त येत असत. तर त्यविळ
ु े सर्ा
त्वस सोसवर्व लवगे. शपिर्ीतनू दधू घ्यवयचव तो कवळ नव्हतव. दधू
आिवयलव सद्ध
ु व लवांब जवर्ां लवगवयचां. नवही तर दधू र्वलव देखील
अगदी पवचां ट दधू आिवयचव. तो कॅ न िोटरसवयकलर्र घेऊन येई
आशि जव्ती देत नसे.
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गॅसर्र दोन भवांडी चल
ु ीर्र एक असव ्र्यांपवक चवले.
खरांतर त्यव िवनवने कुकरचव िोध खपू च उशिरव लवगलव. िोदक
पवत्पवसनू कोिव पररशचत व्यक्तीने बनर्लेलव घरगतु ी कुकर असे.
िवांडलेल्यव यव कुकरिध्ये तीन डबे ठे र्नू आई र्रि भवत आशि
भवजी करवयची. पि त्यवलवसद्ध
ु व पष्ु कळ र्ेळ लवगत असे. त्यवनांतर
एकव पररशचत व्यक्तीने त्यव कौिल्यवने घरगतु ी कुकर बनर्लव.
त्यवच्यव खवली िोठां भवडां ां, त्यवच्यवत पविी ठे र्वयचां आशि त्यव
नळीतनू र्रच्यव भवांड्यवत र्वफे र्र अन्सन शिजते. पत्र्यवची रचनव
होती. यव िोदक पवत्वांिध्ये िळ
ू असलेल्यव अिव देिी कुकरिध्ये
डबे ठे र्ले की फुटवयची, झवकि उडवयची भीती असवयची. त्यविळ
ु े
उघडे ठे र्वर्े लवगे. आपि ठे र्लेले झवकि उघडून बघत. यवत सोय
ही की फक्त एकव र्ेळी तीन पदवथा िोदकपवत्वत शिजत. हे देखील
जवड बडु वचे असवयचे पि िोदक पवत्विध्ये सद्ध
ु व िध्ये िध्ये बवहेर
हर्व जवऊ द्यवर्ी लवगवयची. झवकि कविून बघवर्ां लवगवयचां. कवरि
तोपयंत कुकरच्यव शिट्टीचव िोध लवगलव नव्हतव. कुकरच्यव
शिट्टीचव िोध लवगल्यवर्र कुकर घरोघरी शदसू लवगले. 1964 िध्ये
शदर्वळीलव कवय घेतलां? तर कुकर, असांच म्हिे घरोघरी सवांशगतलां
जवऊ लवगलां. लग्नवत नव्यव नर्रीलव खपू दव प्रेिर कुकर शदलव जवऊ
लवगलव. त्यवच दरम्यवन शिल्क कुकर आलव. त्यवने दधू उतू जवत
नसे. तसेच त्यवनांतर बरीच सवधने आली. त्यवनांतर आलव तो
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शिक्सर! शिक्सरने तर खपू सोयी झवल्यव. तवक, चटिी, कूट, घरगतु ी
र्वटि िसवलव तयवर करिे सोपे झवले. अगदी छोटवसव ्र््तवतलव
एक शिक्सर िी 1980 सवली पवचिे रुपयवांत घेतलव. कोि सोय
झवली.
शिक्सर आम्ही घेतलव आशि आईलव घरी खरी सशु र्धव
झवली. सोय झवली- िेंगदविव खोबर्यवची चटिी आशि िशनर्वर
रशर्र्वरच्यव र्सव भवज्यवसां वठी र्सव र्वटिां सोप्पां झवलां. नवही तर
त्यवपर्ू ी पवटव-र्रर्ांट्यवर्र खवली बसनू शकती जोर लवर्वर्व लवगत
असे... आतव ते शदर्स आठर्ले की पोटवत खड्डव पडतो; की कसां
त्यव कवळच्यव बवयकव हे सगळां करत होत्यव. भल्यव पहवटे उठून
जवत्यवर्र दळवयचे शदर्स होते. गरोदरपिी थोडी शर्श्रवांती
व्यक्तीसवपेिपिे शिळे . ते सद्ध
ु व त्यव स्त्रीच्यव कवळजीिळ
ु े नवही तर
येिवरे बवळ चवांगले शनघवर्े, यव लोकवांच्यव घरवण्यवचव र्वरसव
चवांगलव शिळवर्व म्हिनू असे. स्त्रीलव थोडीिी सशु र्धव असे पि
बवळांतपि पिू ा होतवच शतलव परत कविवलव जपांु ली जवई. फ्रीज, फूड
प्रोसेसर, शनलेप तर्े, आयते िसवले यवांनी जरव सशु र्धव उपलब्ध
आहेत. पि कष्ट आहेत.
नवरी जीर्न की यही है कहवनी
आँचल िें है दधू आँख िें है पवनी
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जीर्वची कवयिच आबवळ होत रवशहली. पि आपल्यव
भवरतीय शस्त्रयवनां ी पर्ू ीपवसनू कष्ट बशघतले.
नवही जगवत झवली आबवळ यव शजर्वची!
त्यव स्त्रीच्यव कष्टवांचां िोल पर्ू ीही नव्हतां आशि आतवही
नवही!
***
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23 कशासाठी पोटासाठीः
किवसवठी पोटवसवठी
खडां वळयवच्यव घवटवसवठी!
असां गवत घवटवतनू रे ल्र्े धवर्ते.
िविसू जगतो किवसवठी
यव शटचभर पोटवसवठी! असां असतां.
लेऊ लेिे गररबीचे
चनां खवऊ लोखांडवचां!
भवकर तवजी अथर्व शिळी
देर्व देई भक
ु े च्यव र्ेळी!
असां तक
ु वरवि िहवरवज त्यवच्ां यव भजनवत म्हितवत. अनेक
गविी, अनेक म्हिी आशि र्वक्प्रचवर देखील खवण्यविी सांबांशधत
असतवत. बवजरी भरण्यवसवठी हुज्जत घवलिे! अन्सनवलव िहवग
होिे! खवईन तर तपु विी नवहीतर उपविी! पोटभर जेर्लेल्यवलव तपू
र्वििे! कोंड्यवचव िवांडव करिे!
चल
ू थडां होिवर!
बवई िी दळि दळते िरि कवांडते!
आधी पोटोबव िग शर्ठोबव!
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पोटवत आग पेटली!
पोटवत कवटे भरले!
यव सर्ा म्हिी पोट आशि भक
ू , तपू आशि अन्सनपदवथा
यवांच्यव सांदभवात आहेत. िविसवलव िवांत झोप, पोटभर जेर्ि दोन
र्ेळेलव शिळवलां नवही तर तो खचतो. अन्सनवची गरज प्रत्येकवलव
असते. त्यवचव तो खरां तर िल
ू भतू हक्क असतो.
सर्वष्िीची िवनवची ओटी भरतवनव एक िठू भर तवांदळ
ू
देण्यवत येई. हेतू पि तोच असतो की घरी जवऊन शतलव जर अन्सन
नसेल तर तेर्िे तवांदळ
ू शिजर्नू ती खवऊ िकते. देर्ळवांिध्ये धवन्सय
देण्यविध्ये हे तत्त्र् असतां की त्यव गरुु त्र्वची पजू व करतवत त्यवांची
र्वटसरूची जोिीची चल
ू पेटवर्ी.
फवर पर्ू ीपवसनू दधु वसवठी गवय शकांर्व बकरी, तसेच कोंबडी
पवळत. झवडे लवर्लेली असवयची. दधू , फळे, अन्सन शिळवर्े म्हिनू
त्यव सोयी होत्यव. फे रीर्वले बवांधलेले असतवत. अशतररक्त कवि
करवयलव आलेल्यव नोकरवनां व चहव, कवि असेल त्यव घरी
बवई/परुु षवलव पोटभरीचे जेर्ि, घरी न्सयवयलव उरलेलां सरु लेलां अन्सन,
टवकिीचव खरवब झवलेलव आतव उरलवसरु लव न आर्डिवरव तवांदळ
ू
यव गोष्टी शदल्यव जवत. तरी ती कविकरी िन लवर्नू कवि करत असे.
गृशहिीलव पैसे िवगवयलव अपिवन र्वटे, पि सिवलव घरवतील
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सवठर्िीतील भईु िगु वच्यव िेंगव, र्डे, पवपड, िेंगदविे अिव गोष्टी
अडचिीच्यव र्ेळी बवजरी शर्कून, अडचिी भवगर्ण्यवसवठी पैसे
जिर्ले जवत असत. घरगतु ी पवपड कुरडयव, शदर्वळीचव फरवळ
यवच्यवर्रून शकत्येक सांसवर चवलत होते. बवगेतील शलांब,ू नवरळवचे
झवड, िकव, के ळी यवतनू अन्सन शिळते. त्यव कवळवत, सर्वंर्रचां
औषध तळ
ु स होतां.
इतर म्हिीअसतील शिते तर जितील भतु े! अन्सनछत्ी जेर्िवर र्
शिरपडू िवगिवर!
अन्सनवन्सन दिव नको देर्व!
आधी जेर्ि देर्व! चलव घरी जवऊ आपली भक
ू भवगर्नू
घेऊ! आग खवईल कोळसव ओके ल!
आर्ळव देऊन कोहळव कवििे! एकवदिी दप्ु पट खविी!
आपलेच दवत आपलेच ओठ! हपवपवचव िवल गपवपव!
कोंड्यवचव िवांडव! सवखरपेरिी करिे! सवखरे चे खविवर त्यवलव देर्
देिवर! हरभर्यवच्यव झवडवर्र चिर्िे! पवहुिे येिे पोटवत दख
ु िे!
िेळी जवते जीर्वशनिी खविवरव म्हितो र्वतड!
कोल्हव कवकडीलव रवजी!
बवर्ळी िद्रु व जेर्नू देर्ळी शनद्रव! दवत आहेत चिे नवही.
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कर्ळी नवही!
आांधळां दळतां कुत् शपठ खवतां! असतील िल
ु ी तर पेटतील
चल
ु ी! असतील शिते तर जितील भतू !े आर्िी खवई तपू , सकवळी
पवही रूप! असेल तर शदर्वळी नसेल तर शििगव! आपल्यव पोळीर्र
तपू ओिून घ्यव! दभु त्यव गवईच्यव लवथव गोड! परु विवतील र्वनगी
परु विवत! तवकवपरु ते रविवयि! गविर्वलव गळ
ु वची चर् कवय! बवबव
गेलव दिम्यव के ल्यव! पवहुण्यव बरोबर कचोरी गेली! शितवर्रून
भवतवची परीिव!
सपु वतले हसतवत जवत्यवतले रडतवत! अशत खविे िसिवत
जविे!
पोट दख
ु ेल तो ओर्व िवगेल!
सांठु ीर्वचनू खोकलव गेलव! िेर्ट कवय करिवर? शद्वज
भोजन शप्रय! पवठीत िवरव पि पोटवर्र िवरू नकव! हररच्यव नैर्ेद्यवलव
के ली शजलबी शबघडली! खवर्ी र्वटली बांदु ी झिु कव-भवकर भरली
पोटविांदी!
भक
ु े लव कोंडव शनजेलव धोंडव
आपल्यवलव पि जेर्तवनव आपि कुठे कवय खवल्ले, आज
खवतो, त्यवर्ेळेस िी कवय खवत बोललो होतो, हे आठर्तां. अन्सन
खवल्लां की ्ततु ी करत जवर्ी. गृशहिीने कष्ट करून ्र्तःचां कवि,
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आरोग्य, देहधिा बवजल
ू व ठे र्नू , सर्वंचे पोट भरण्यवसवठी जेर्ि
शिजर्लेले असते.
एकदव पदवथा खवल्लव की ती िेजर्वनी, शडि आपि पर्ू ी
कधी खवल्ली होती ते आठर्ते.
आज खवत आहे ते त्यव खवल्ल्यव पदवथवासवरखेच आहे?
त्यवपेिव अशधक ्र्वशदष्ट आहे? तेल खरवब आहे, चर् नवही अिी
टीकव करत जवऊ नये.
जेर्ि करतवनव र्वद भवडां ि करू नये. िीठ, लोिचे, चटिी
पांचपवळयवत भरून िध्ये ठे र्वर्े. ज्यवांनव हर्े ते घेतील. जर र्विपी
उगीच तवटवत ते र्विून ठे र्तो तर ते र्वयव जवऊ िकते. अन्सन र्वयव
घवलर्ू नये.
्र््थ जीर्नवसवठी श्ववस आर्श्यक असतो. पि
श्ववसवपवठोपवठ चवगां लां जेर्ि सद्ध
ु व िविसवलव जगण्यवसवठी
अशतिय आर्श्यक असतां. िविसू कष्ट त्यव पोटवसवठी करत असतो
म्हिनू तर यव ्तांभवलव, लेखवलव नवर् शदलेले आहे- किवसवठी
पोटवसवठी!
***
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24 पोस्टकाडडः
हल्लीच्यव कवळवत र्ेगर्ेगळे शदर्स सवजरे के ले जवतवत, त्यव
कवरिवने पवरांपररक आशि आतव कवळवच्यव पडद्यवआड लप्तु होतील
की कवय अिी भीती असलेल्यव कवही गोष्टींची आठर्ि कविली
जवते. 1 ऑक्टोबर हव postcard शदर्स िवनलव जवतो.
फवर र्षवंपर्ू ी पो्ट शर्भवग सरू
ु झवलव तेव्हव सरू
ु र्वतीलव
सर्वाशधक लोकशप्रय झवलेली सेर्व म्हिजे पो्टकवडा होय.
ख्यवलीखि
ु वली कळर्वयचीय? पो्टकवडा पवठर्व. सख
ु रूप
पोचल्यवचां सवांगवयचां, पो्ट कवडा पवठर्व. बवळवचे आगिन,
शदर्वळी सदां ि
े , आित्ां ि, कोिी र्वरले यवची र्वईट बवतिी, शर्र्वह
प्र्तवर्, यवसवठी पो्ट कवडा पवठर्लव जवई. खवस कवही सवांगवर्व,
अपिृत्यचू व शनरोप द्यवयचव- पो्टकवडा पवठर्व, अिव रीतीने
पो्टकवडा फवरच लोकशप्रय झवलां होतां. त्यवर्ेळी तर पवच पैसे, दहव
पैसे शकांित असलेल्यव पो्टकवडाची हळूहळू शकांित र्वित गेली.
गररबवनां व खि
ु वली कळर्ण्यवसवठी र्वपरली जविवरी ही पो्टकवडा
पिु े ्पधवंसवठी पवठर्वयची म्हिनू अशतिय लोकशप्रय झवली आशि
पो्टकवडवाचव खप होऊ लवगलव. अिवर्ेळी पो्टकवडाची शकांित
कॉशम्पशटिन पो्ट कवडा सवठी (्पधेसवठी र्वपरल्यव जविवरे)
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कवडासवठी पवच रुपये ठे र्लेली होती. यवर्ेळी दसु र्यव पो्टकवडवाची
शकांित दोन रुपये होती. गररबवनां व िहवग, परर्डिवर नवही म्हिनू
पो्टकवडा र्र जवशहरवती छवपल्यव जवऊ लवगल्यव. शकांित
आटोक्यवत आिली. यव येिवर्यव पो्टकवडाची, पो्टिन येण्यवची
र्वट बघत लोकांसद्ध
ु व र्त्यवर्र उभी रवहून र्वट पवहू लवगले.
भवर्वची खि
ु वली, बशहिीची खि
ु वली, नवतेर्वईकवचां े, िविवचे पत्
र्गैरे यव पैकी पत् आलां कव? लोक पो्टिनच्यव र्वटेकडे डोळे
लवर्नू बघत असवयचे. लवल रांगवची पो्टवची पेटी फवरच लोकशप्रय
असलेल्यव र््तांतू ील एक होती. जीर्नवचव अशर्भवज्य भवग होती.
प्रेिपत् असो शकांर्व दसु र्यव प्रकवरचे पत् असो ते पो्टवने
पवठर्लां जवयचां. पो्ट कवडार्र प्रेिपत् खवजगी पवठर्तव येत नवही
म्हिनू पिु े पवकीट, अतां देिीय पत्ां सरू
ु झवली. पि सरुु र्वत ही पो्ट
कवडाने झवली होती.
श्र्त्झलंडिधल्यव सगळयवत उांच शठकविीसद्ध
ु व अशतिय
सांदु र पो्ट आहे. 1 ऑक्टोबर हव जवगशतक पो्टकवडा शदर्स म्हिनू
सवजरव के लव जवतो. 2020 सवली ‘्नेलिेल ्लोिेल’ म्हिजे
गोगलगवयीच्यव गतीने जविवरे पत् म्हिनू पो्टवची हेटवळिी के ली
जवते. कवरि त्यवच्यव नांतर टेशलफोन आले. फॅ क्स आले, फोन,
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ईिेल्स आले. सगळयवत किी र्ेळवत हे सगळां जवऊ लवगलां, पोहचू
लवगल.ां
जन्सु यव आठर्िी आल्यव. त्यवर्ेळेस िेल म्हिनू पो्टकवडा
शलशहली गेली ते आठर्व. आठर्व बघू िेर्टचां पत् तम्ु ही कधी
शलशहलां होतां? जगविी सांबांध जोडण्यवसवठी पत्ां र्वपरली जवयची.
पो्टकवडार्र शचत् कविलां जवयचां. यवलव सद्ध
ु व आतव बरवच कवळ
गेलव. फोन बवजल
ू व ठे र्व. हु,ां आतव कोिवलवतरी पो्टकवडा पवठर्नू
बघव. आधी खि
ु वली शर्चवरून बघव. ख्यवलीखि
ु वली सवांगनू बघव.
फवर र्षवंपर्ू ी पो्टकवडार्र र्विशदर्सवच्यव िभु ेच्छव, शदर्वळी भेट
कवडा, त्यव पो्टकवडाच्यवर्र शडझवईन कविून पवठर्लां जवयचां.
शतळगळ
ू घ्यव गोड गोड बोलव शलशहत शतळवचां शचत् कविलां जवयचां.
िेरी शिसिस, कीट्रांक कवित. जोड कवडा पवठर्त जी एक बवजचू ी
परत पवठर्ली जवयची.
शकांित खवली रवहवयलव पो्टकवडार्र जवशहरवती शदसतवत.
िलेररयव शनिाल
ू न करव, अिक
ू करव, लसीकरि करव र्गैरे र्गैरे!
लॉकडवऊनच्यव सवत िशहन्सयवांच्यव कवळवत पो्ट गती िांदवर्ली
आहे. पो्टकवडा पवठर्नू तर िलव खपू च र्षं झवली. बघ,ू जिेल
तसे पो्टकवडा पवठर्वयचव शर्चवर आहे.
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25 बावित जागा
अधां श्रद्धव र्विर्िे हव यव लेखवचव हेतू नवही. बवशधत जवगव ही
सांकल्पनव आशि त्यव जवगेर्रील घटनव, शतच्यव कथव सिवजवत
रांगर्नू रांगर्नू सवांशगतल्यव जवतवत. प्रत्येक गवर्वत दोन-तीन तरी
जवगव बवशधत जवगव म्हिनू चचेत ऐकू येतवत. िवनर्ी र््तीची र्वि,
इशतहवस, परांपरव बघतव, अिी कुठली जवगव नवही शजथे िृत्यू
झवलेलव नवही. हो आशि अिी कुठलीही व्यक्ती नवही शजची
कोिती नव कोिती तरी इच्छव अपिू ा रवशहलेली नवही. त्यविळ
ु े यव
बवशधत जवगेत िृत व्यक्ती इच्छव पिू ा करून घेते र्गैरे ह्यव कथव सर्ात्
ऐकू येत असतवत. पि बवशधत जवगव ही एक िनवची सक
ां ल्पनव
असते.
गोष्टी सवांगिां ही भवरतवची परांपरव आहे. प्रत्येक व्यक्ती
पवशहलेल्यव कवही गोष्टी सवांगत असते. एखवदी गोष्ट रांगर्नू रांगर्नू ,
्र्तःची िीठ िसवलव पवर्डर टवकून, बवजू गडद करून सवांगत
असते. िविसवनां ी िनिवनी, अशतियोक्ती करून गोष्टी सवगां ण्यवची
आपली सर्य कवयि ठे र्ली पवशहजे. (तो छांद शजर्तां ठे र्लव
पवशहजे. )
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तर अिव शर्शर्ध कथव व्यक्ती शतखट-िीठ लवर्नू सवांगत
असते. ‘कवनगोष्टी लवर्व’च्यव खेळवत आपि बघव; तो प्रत्यिवत
ही गोष्ट घडलेली असते त्यवत इतक्यव गोष्टी र्ेगळयव र्ेगळयव
सवांगिवर्यव आशि ऐकिवरे आपल्यव फरकवनसु वर जिव के ल्यव
जवतवत र्जव के ल्यव जवतवत, की र्ेगळीच गोष्ट तयवर होते. िळ
ू तेच,
परांतु त्यवत बदल होऊन सवांशगतल्यव जवतवत आशि त्यवतनू च अफर्व
उठते.
हव लेख बवशधत जवगवांबद्दल आहे. बवशधत, बवधव र्गैरे
अांधश्रद्धव असतवत असे िवस्त्रज्ञ म्हितवत.
पि ती कल्पनव इथे आहे. िी बवशधत जवगव किव पवशहल्यव
यवबद्दल आपिविी बोलत आहे.
1 हे उपर्न शपकशनक पवटीचव ्पॉट आहे. पडकी शर्हीर आहे.
एक िल
ु गी अर्ेळी िैशत्िीलव सोबत घेऊन सांध्यवकवळी गेली. शतने
के स िोकळे सोडले होते. ती परत आली आशि आजवरी पडली.
शतलव सतरव र्षं बवहेरची जविीर्च नव्हती. ती िल
ु गी सकवळी
उठवयची, कवि करवयची पि शतच्यव िेंदिू धनू आयष्ु यवतील कवही
गोष्टी सतरव र्षवंत हरर्ल्यव. ती ब्लवक
ां झवली. िेंदतू घोटवळव झवलव
होतव. शतच्यव जीर्नवतील सतरव र्षा ती जग शर्सरली गेली होती.
नतां र औषधोपचवर के ले, बरी झवली.
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िवनर्वलव शर््िरि होते. प्रत्येक व्यक्तीलव कवही कवळ
कधी कधी, कवही गोष्टी आठर्त नवहीत. र््तू कुठे ठे र्ली आठर्त
नवही. कवही कवरिवने नांतर आठर्तां. यव िल
ु ीलव र्ेगळे र्वटत होते
पि आयष्ु यवची सतरव र्षे िेंदल
ु े यव िल
ु ीची
ू व िवर लवगल्यविळ
हरर्ली होती. िविसवचव भशर्ष्यकवळ, भतू कवळ हव र्तािवनविी
जोडलेलव असतो. आपि घेतलेल्यव शनिायवर्र आपलव
भशर्ष्यकवळ अर्लबां नू असतो. पि शनिाय चक
ु लव की सगळां
चक
ु तां. बवशधत जवगेत जवऊन शर्षवची परीिव घेऊन एकदव शतथे
जवऊन फसली, तो शनिाय चक
ु लव. ही बवधव होती कव?
2 अिीच एक कथव आहे. एकदव जांगलवत सहलीलव आलेलव
कांपू र्तव चक
ु लव होतव. त्यवतील एक िधल्यव र्वटेत, कसव कुठून,
भेटलेल्यव िविसवबरोबर झवडवजर्ळ गेलव. पिु े एकव एकदि
शनसगारम्य र्त्यवर्रून पिु े गेलव. सोबतचव िविसू शदसेनव आशि
अचवनक त्यवलव शदसलां की ही त्यव लोकवांचे देह परु लेली जवगव
आहे. त्यवतील एकव थडग्यवर्र कशर्तव कोरली होती. त्यवर्र
शलशहलेलां होतां:
िवझ्यव सिोर उभां रवहून रडू नकव
िी िृत नवही, िी झोपत नवही,
िी हजवरो शकरि आहे.
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बघव, त्यव बफवार्र शहर्यवप्रिविे चिकत आहे.
शपकत आलेल्यव धवन्सयवच्यव रविींर्रचव सयू ाप्रकवि िी आहे.
थडां ीत अचवनक पडिवरव र्ळर्वचव पवऊस िी आहे.
पहवटे पडिवर्यव उषेच्यव सयू शा करिवांत िी आहे.
अगदी शनयशितपिे पांखवांच्यव गोलवकवर शर्धीने उडिवर्यव
पक्षयवांच्यव थव्यवत िी आहे.
रवत्ी आकविवत चिकिवर्यव तवर्यविां ध्ये िी आहे.
िवझ्यव थडग्यवसिोर बसनू रडू नकव.
आत्िव जवत नवही, िी िरत नसते.
िी झोपत नसते. िवझव आत्िव अिर आहे.
शतथे आलेली व्यक्ती रवत्ी थडग्यवपवसनू जर्ळ झोपनू
रवशहली. सकवळी अचवनक िोठव आर्वज आल्यवर्र उठली. दरू र्र
कसलवतरी आर्वज आलव आशि व्यक्ती जवगृत झवल्यवसवरखी
उठून घरी परत आली. िवत् यव प्रसांगवनांतर ती गप्प गप्प रवहू लवगली.
तेथे एकव कर्शयत्ीचे थडगे होते. शतच्यवर्र र्वईट प्रसगां आलव
होतव. अिी कथव पसरली.
3 पिु च्यव प्रसगां वत यव घरविां ध्ये एकटी रवहत असतवनव र्ृद्धेचव
िृत्यू झवलव होतव. शतलव िल
ु ां नव्हती.
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किीतरी गवर्वतल्यव िविसवचां व आधवर आहे यव आिेने,
बरोबरीच्यव र्यवची िविसे आहेत यव कल्पनेने ती त्यव गवर्वत रवहत
होती. ्र्तःचे घरकवि करी. खवऊआजीची बवग फुलवांनी बहरलेली
होती. फुलां तोडवयलव कोिी आलां की ओरडून रवगवर्ी. फुल,ां फळां
तोडवयलव, फळवांनव हवत लवर्वयलव पिु े आलां की भवांडि करी.
शचडकी म्हवतवरी असांसद्ध
ु व शतचां नवर् होतां. आम्हवलव िवत् ती
खवऊआजी खपू आर्डे. आम्ही शतलव खवऊआज्जी म्हिवयचो.
कवरि असां कवहीतरी आिच्यव हवतवत खवऊ म्हिनू देखील
द्यवयची. फवर चवांगलां हसवयची. पेरू के ळी अिी फळां असवयची.
थोडी खरवब झवलेली पि असवयची. जी कच्ची/खरवब झवलेली
फळां शदली ती घ्यवयची, त्यवचव खरवब भवग कवपनू टवकून बवकीचव
िी खवऊन घ्यवयचे आशि आजीर्र प्रेि पि करवयचे.
आजी बवहेर जवत नसे. लहवन र्यवत शर्धर्व झवली होती.
आजबू वजच्ू यव लोकवचां व आधवर आहे, आपल्यवलव ही जवगव िवशहत
आहे. परक्यव शठकविी आपि तडजोड करू िकिवर नवही, अिव
शर्चवरवने िरे पयंत त्यवच घरवत रवशहली. पदवथा, फरवळ शर्कत असे.
त्यव कवळी असां कोि फरवळ घेिवर? पि एखवदव नोकरीसवठी
एकटवच रवहिवरव गवर्वतलव िविसू शतचव फरवळ घेत असे. आजी
गळ
ू बनर्ण्यवत सगु रि होती. िलव शिकवयची फवर इच्छव होती.
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गळ
ु वची कवकर्ी, गळ
ू आशि गळ
ु वची घट्ट र्डी ती अशतिय सांदु र
बनर्त असे.
यव गळ
ु वच्यव गोळयवांिध्ये र्ेगळे र्ेगळे ्र्वद टवकून आशि
त्यवच्यव छोट्यव छोट्यव भेली बनर्नू र्ेगर्ेगळयव ्र्वदवच्यव छोट्यव
छोट्यव बवहुल्यव पि बनर्नू शर्कत असे. हव गळ
ू आम्हवलव ती
फुकट खवयलव कधीच देत नसे. पवच पैसे आिव म्हित असे. कवरि
की त्यव शर्क्रीतनू शिळिवर्यव पैिवतनू शतचां घर चवलत असे.
आजीचे बरे च र्य होते पि एकटीच रवहवयची, खवयची. एकदव
कधीतरी झोपेतच र्वरली. आजीच्यव जवगेर्र गवर्वतल्यव बर्यवच
लोकवांचव डोळव होतव. शजर्तां पिी तर आजीने कवही शर्क्री के ली
नव्हती.
“अजनू िी जगिवर आहे, अजनू िी जगिवर आहे” असां
म्हित होती. िृत्यपू त्वनसु वर दरू च्यव कुठल्यवतरी कवकवलव इ्टेट
शिळिवर होती. पि र्वरली. गवर्वत कोिवकोिवलव आजीचां भतू
शदसे. आजीची आकृ ती शदसे. लोक म्हिवयचे, अतृप्त आजी घरवत
शदसू लवगली. घरवचे दरर्वजे शखडक्यव उघडल्यव जवऊ लवगल्यव.
यव गोष्टीची चचवा करतवनव कवही जि म्हित असत, की लोकां दवरू
प्यवयलव त्यव घरवत येतवत त्यविळ
ु े त्यव घरवत दवर उघडतवत आशि
म्हित कवय की ते लोक शदर्े लवर्वयचे आशि त्यविळ
ु े गवर्वत
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सगळीकडे ही जवगव बवशधत आहे. अिी अफर्व उठली. त्यव
कवरिविळ
ु े येथे येिवर्यव खपू कुप्रशसद्ध व्यक्तींनव खवजगीपिव पि
शिळवलव. शकत्येक र्षं ती जवगव आजीची जवगव म्हिनू प्रशसद्ध
होती. नांतर शतथे ऑशफस थवटलां गेलां आशि आतव शतथे हॉटेल
बवांधले आहे. पयाटनवलव येिवरी लोकां त्यव हॉटेल िध्ये रवहतवत.
तर बरीच हॉटेलही बवशधत असतवत. श्र्त्झलंडलव एकव
हॉटेलिध्ये रवत्ी िलव छतवतनू दोन हवत आलेले शदसले त्यवनां ी
िवझव गळव दवबवयचव प्रयत्न के लव. पिू ा रवत्भर झोपू िकले नवही.
दसु र्यव शदर्िी िी खोली बदलर्नू घेतली. एकव अशभनेत्यवलव
इटलीतील हॉटेलिधले शचत् बघनू कसेतरी झवले, तो ओरडून बवहेर
आलव होतव. गोव्यवलव एकव हॉटेलिध्ये िलव खोलीत पटकन एक
सवर्ली सरकल्यवसवरखां र्वटवयचां. रवत्ी र्ीज गेल्यवर्र िी त्यव
हॉटेलच्यव ऑशफसिध्ये गेले असतव (िी आशि शि्टर दोघे गेलो
होतो) िी त्यव हॉटेलच्यव ऑशफसिध्ये चवर जिवांचे फोटो पवशहले.
नर्रव-बवयको िल
ु गव-िल
ु गी आशि फोटोलव हवर घवतलेलव होतव.
त्यवर्र िी त्यवांनव शर्चवरले की, “हे फोटो कोिवचे आहेत?”
िॅनेजरने सवशां गतले, “हे यव बगां ल्यवचे िवलक होते. त्यव
चौघवांनी एकशत्तपिे आत्िहत्यव के ली आशि आतव हे घर कोिी
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शर्कत घ्यवयलव तयवर नवही, म्हिनू आम्ही येथे हॉटेल के ले आहे.
”
इटलीलव एकव हॉटेलिध्ये िलव घोड्यवच्यव टवपवांचव
आर्वज आल्यवसवरखव भवस व्हवयचव.
थवांबव! अांधश्रद्धव पसरर्ण्यवसवठी िी हव लेख शलशहत नवही.
िवस्त्रीय िीिवसां व करते. आपल्यव िनवत असलेले शर्चवर,
ऐकलेल्यव, र्वचलेल्यव गोष्टी, त्यव जवगी त्यव शठकविच्यव
असलेल्यव लहरी, िवशहती आशि िनवच्यव सप्तु शठकविी लपनू
बसलेल्यव कवही गोष्टी, त्यविळ
ु े िविसवलव असे भवस होतवत.
सांबांध जोडून आशि त्यव प्रसांगवनांतर त्यवर्रून ती व्यक्ती
घडलेल्यव घटनव सवगां त जवते.
“िी अनभु र्ले आहे” असां सवांगनू शतखट-िीठ लवर्नू
सगळीकडे सवगां तवत आशि िग ही बवशधत जवगेची कहविी
सगळीकडे पसरते. अांधश्रद्धव ठे र्ू नकव, िन ्र्च्छ ठे र्व. बवशधत
जवगव नसतवत; त्यवर्ेळी कवही कवळ आपलां िन बवशधत झवलेलां
असतां. त्यव ििवलव शतथल्यव जवगेत आपल्यव िनवतल्यव, िेंदतू ल्यव
कवही लहरींिध्ये फे रफवर झवलेलव असतो. त्यव लहरी नॉिाल
झवल्यवर्र आपल्यवलव झवलेले भवस शनघनू जवतवत.
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बवशधत जवगवांच्यव कथव लोकशप्रय होत असतवत कवरि की
प्रत्येकवलव तसव अनभु र् कधी नव कधी अकवळी क्र्शचत येतो. िन
हळर्ां असलेल्यवांनव, सांर्ेदनिील लोकवांनव जव्त येतो.
बवशधत घरवांची कहविी त्यविळ
ु े पसरतच रवहते.
***
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26 पक्षी वैभव
पिी हे शनसगवाने िवनर्वलव शदलेले र्ैभर् आहे. िवनर्वलव
आिव शिकर्िवरे पिी एक उदवहरि आहे.
एर्िीिी चोच एर्िे पख
ां !
अशर्रत कविवत दगां .
कुठल्यवही ििी येईल असव अपिृत्यू सिोर असतो.
जनवर्रवांनी शर्ळखव घवलनू अथर्व िोठ्यव पक्षयवने लहवन पक्षयवलव
िवरून खविां हे ठरलेलां असतां. तरीही पिी घरटे बवधां तवत आशि
अांडी उबर्तवत आशि आपल्यव शपल्लवांनव र्विर्त र्ांि र्विर्तवत.
तसव शर्चवर के लव तर िहविवरीच्यव कवळवत असां जविर्तां की
परिेश्वरवच्यव दृष्टीने िविसू सद्ध
ु व एखवद्यव पक्षयवसवरखव, शकडविांगु ीसवरखव आहे. िवनर्वांची घरटी परिेश्वर कधीही फे कून देऊ
िकतो शकांर्व एखवद्यव पक्षयवर्र झडप घवलनू त्यवचव जीर् सद्ध
ु व घेऊ
िकतो.
पिी देर्वची निी असे म्हितवत. पिी आशि िवनर्वत
सवम्य असते. बोली भवषेत म्हिी र्वक्प्रचवर यवत तो उल्लेख आहे.
ते ऐकून घेिवर आहोत. िविसवच्यव जीर्नवत आपल्यव रोजच्यव
र्वपरवत येिवर्यव पक्षयवांच्यव सांदभवातील म्हिी बघव. यव म्हिी
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पक्षयवांबद्दल कवही सवांगतवत तर जीर्नवबद्दलचां तत्र्ज्ञवनही सवांगतवत.
आधी कवही म्हिी सवगां ते र् त्यवच
ां व उल्लेख करू यव.
इर्लीिी चोच
इर्लेसे पांख
आभवळ पक्षयवलव रवख देर्व!
बडु लव तर िवसव उडल्यवस पिी!
पिी जवय शदगतां रव!
हवतवतलव एक पिी यव झडु पवच्यव दोन पक्षयवांपेिव अशधक
उपयोगी असतो.
एकव दगडवत दोन पिी िवरिे.
सवरख्यव शपसवचे पांख असलेले पिी थव्यविध्ये र्वर्रतवत.
पख
ु व दरू जवऊ
ां विां ध्ये बळ असलां तर छोटव पिी सद्ध
िकतो.
कौआ चले हसां की चवल!
कुरूप बदकवसवरखव!
कुरूप शपल्लवांचव होतो रवजहसां !
गविवरव पिी आनांदी पिी!
शचििीसवरखे रहव आशि दविे शटपत रहव!
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रवत्ी शफरिवर्यव घबु डवसवरखव जवगव रवहतो!
पक्षयवच्यव नजरे तनू जग बघव.
कवर्ळयवसवरखव सरळ रे षेत चवलतो.
कवर्ळयवसवरखव खवतो. तीक्षि घवरीची नजर!
गरुडवसवरखी झेप! अिव शर्शर्ध म्हिी, र्वक्प्रचवर यवतनू सद्ध
ु व
पक्षयवांचव उल्लेख असतो. कवर्ळयवचां घर िेिवचां शचििीचां घर
िेिवचां! अिव रीतीने उल्लेख के लव जवतो.
उड जवएगव ठे लव, रह जवएगव हसां अके लव! अिवररतीने
सिहू वत र्वर्रिवरी व्यक्ती आशि एकटी र्वर्रिवरी व्यक्ती यवांची
सद्ध
ु व तल
ु नव के लेली आहे. फ्री लवईक बडा म्हिजे पक्षयवसवरखव
्र्तांत्पिे आभवळवत उडिवरव! असां सद्ध
ु व उदवहरि आहे. पक्षयवलव
िवशहती असतां, आपल्यवलव शपांजर्यवत ते गविां गवतव येिवर नवही जे
बवहेर िोकळयव हर्ेत गवतव येतां. पि सरु शिततव िहत्र्वची आहे.
असांही एक र्वक्य टवकलां जवतां,
खोप्यव िध्ये खोपव सगु रिीचव चवगां लव
देखव शपलवसवठी शतने झोकव झवडवले टवांगलव! अिव
िब्दवतां सगु रिीच्यव घरट्यवचव सद्ध
ु व उल्लेख आशि शतच्यव अपत्य
प्रेिवचां र्िान के लां जवतां.
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पर्ू ीच्यव कवळी िल
ु गव झवलव तर पोपट आशि िल
ु गी
झवली तर िैनव, अिीच लवडकी नवर्ां ठे र्लेली असवयची.
एक डवल पर तोतव बोले एक डवल पर िैनव!
अिी पि प्रेिगीतां असवयची. त्यविध्ये खपू आईपि,
सगु रिीचव खोपव कसव र् घरटे अपल
ु े छवन, शचििव रवजव शचििी
िैनव. शचििव शचििीचव खोपव!
पक्षयवांच्यव घरट्यवांची, अशधर्वसवची पि र्िानां के ली
जवतवत. िोरवचे पवय कुरुप उल्लेख होतो.
Early bird catches the worm first.
असवर्े घरटे अपल
ु े छवन शकांर्व
यव घरट्यवतनू शपल्लू उडवर्े पांखवत घेऊशन िक्ती! असे
घरवचे र्िान होते. िवनर्वच्यव घरवचे पि र्िान love nest असे
करतवत. परदेिी गेलेल्यव िल
ु वांनी भवरतवत परतवर्े म्हिनू आर्वहन
के लां जवतां त्यवत पि असां म्हटलां जवतां,
“यव शचिण्यवांनो परत शफरव रे घरवकडे अपल्ु यव”
िवत् यव सवांगण्यवत सद्ध
ु व खपू िोठव ददा असतो. कवरि की
यव शचिण्यव घरट्यवकडे परत आल्यव तर त्यवांनव इथे खवयलव
दविवपविी कवय शिळिवर? एकूि कवय, िवनर्वचव आशि पक्षयवचां व
खपू जर्ळचव सांबांध असतो.
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िन कव पांछी
असे उल्लेख आहेत.
आकविी झेप घे रे पवखरव
सोडी सोन्सयवचव शपांजरव!
िवनर्ी िन पिी शकती जर्ळचव घरोबव आहे.
***
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27 बाग आमची गुरू
(िवलोद्यवन, झवडे आशि र्ेली. )
फुलोद्यवन, फलोद्यवन तसांच िीषाकवत िवलोद्यवन असां िी
शलशहलां आहे. के र्ळ लहवन िल
ु े फुलवसवरखी असतवत असे
म्हितवत. म्हिनू त्यव िवळेलव उद्देिनू , अिव अथवाने शलशहलेलां
नवही तर आिची िवळव म्हिजे खरांच एक सांदु र उद्यवन होते.
शर््तीिा पररसर िवळेलव प्रवप्त झवलव आहे. नवशसकिध्ये फुललेली,
बहरलेली एर्िी िोठी बवग के र्ळ आिच्यव िवळेलव होती.
असां म्हितवत की झवडां आशि र्ेली हे िवशपत गांधर्ा
असतवत. त्यवनां व सर्ा भवर्नव असतवत. फक्त ते चवलू िकत नवहीत,
एकव जवगी श्थर रवहतवत. ज्यवांनी पर्ू ाजन्सिी म्हिे एखवद्यव व्यक्तीलव
फसर्नू त्यवच्यवर्र र्वर के लव असेल आशि ती व्यक्ती पळून जवऊ
िकली नसेल, तर त्यवचव पररिवि म्हिनू र्वर करिवर्यवलव पिु च्यव
जन्सिी झवडवचव जन्सि शिळतो. त्यविळ
ु े झवडां सहन करत एकव जवगी
श्थर रवहतवत. शर्षय गांभीर होतोय. पि िी िवत् आज तम्ु हवलव खपू
र्ेगळयवच शर्षयवर्र सवांगिवर आहे.
कोिवलव िधली सट्टु ी आठर्ते, कोिवलव िवळेची घांटव
आठर्ते. िवळेलव जविवर्यव सख्यव ्िरतवत. कोिी आिच्यव
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िवळेची िोठी शब्रशटिकवलीन इिवरत होती शतची आठर्ि
कवितवत. तरीही िलव िवत् त्यव िवळेची बवग आठर्ते.
अशतिय पवरांपररक असे रूप, सांरचनव, िांभर र्षे होऊनही
उभी, शब्रशटिकवलीन इिवरत आहे. शब्रशटिवच्ां यव सौंदया दृष्टीने
आरे शखत रचनव आहे. पिु े सपु ीक जिीन आशि शनसगा प्रेिविळ
ु े
िवळेत सर्ात् सांदु र झवडे आशि र्ेली लवर्ल्यव गेल्यव आशि
बहरलेल्यव होत्यव. िवळेच्यव कांपवऊांड र्ॉलिध्ये दोन दोन दरर्वजे
होते. त्यवतील िेहरे हॉटेलच्यव बवजचू े, त्यव दरर्वजवच्यव सिोर
्र्वगत करवयलव दोन सांदु र चांदनवची झवडे उभी होती. (आतव झवडां
नवहीत).
एकूि आिच्यव िवळेच्यव बवगेत आांबव, कडुशलांब,
कजल
ु ीनव, नवरळ, आकवि शलांब हे र्ृि होते. िेर्गव, ररठव,
रविफळ, सीतवफळ, प्रवजक्त, पेरू हे लहवन र्ृि होते. जव्र्ांद, िेंदी,
गल
ु वब, िोगरव ही झडु पे होती. किवनींर्र अलिु ोंडव, शपर्ळव
गल
ु वब, जवई, गवरर्ेल, गोकिा, र्वघनखी, गोडर्ेल, िनीप्लवांट यव
र्ेली होत्यव. आांब्यवर्र बवांडगळ
ू , अिरर्ेल, ऑशका ड होते.
हौदवत हवयड्रीलव, शनळे किळ र् अन्सय जलर्न्पती
होत्यव. गल
ु िोहरवच्यव झवडवजर्ळ शर्शर्ध प्रकवरच्यव कवटेरी,
शनर्डुांग अिव जवतींच्यव र्न्पतींसवठी रॉके री होती. त्यव
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रॉके रीच्यवभोर्ती शपर्ळयव, लवल, गल
ु वबी रांगवची शललीची फुले
पवर्सवळयवत येत असत.
िवळेच्यव आर्वरवत शझशनयव, जरबेररयव, हॅशलहॉक्स,
शपटुशनयव, कॉसिॉस, झेंडू, सयू ाफूल, पविां री िेर्तां ी, फूलचवफव,
पवांिरी-शपर्ळी घविेरी, अिी फुलझवडां होती.
पिु े ऐकव, पशहल्यव िजल्यवर्र कांु ड्यविां ध्ये नेचे, Fern,
ितवर्रीचे दोन प्रकवर, ्नेक प्लवांट, ग्लॅशडओलस, पवनफुटी, रांगी
दवरू होते. कलिी र् देिी सोनचवफ्यवची बवगेतली फुलझवडां इतकी
उांच होती, की ती पशहल्यव िजल्यवर्रून व्हरवडां ् यवतनू शदसत.
पवर्सवळयवत िेर्वळ, रुई, धोतरव आशि शचकट िवर्िी (शजची
िल
ु ी पसा बनर्त) ती झवडां उगर्त असत.
शर्शर्ध जवतीची, अगदी र्न्पतीिवस्त्रवतील अभ्यवसवत
सयु ोग्य अिी सर्ा प्रकवरची झवडां होती. कवही पिु े, िवगच्यव बवजल
ू व
होती. प्रर्ेिद्ववरवर्रील यव चांदनवच्यव झवडवांर्रून पिु े गेलां की
सवयकल ्टॅण्ड असे. त्यव सवयकल ्टॅण्डर्र आम्ही िल
ु ी सवयकल
ठे र्त अस.ू सवयकल ्टॅण्डच्यव उजव्यव बवजल
ू व बवगेत एक हौद
होतव. खपू सकवरवत्िक लहरी यव र्व्ततू होत्यव. यव हौदवत छोटे
कवरांजे होते. किळ फुले फुललेली असवयची आशि गोल्डशफि
जवतीचे िवसेही यव हौदवत होते. आतव तरी बर्यवच प्रकवरे घरोघरी
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एक्र्ेररयि असतवत, त्यविळ
ु े गोल्डशफि िवसव आपल्यवलव िवशहत
झवलव आहे. किळपवनवनां व देखील आम्ही कौतक
ु वने न्सयवहवळवयचो.
त्यव कवळी म्हिजे 1965 च्यव दरम्यवन आम्हवलव िविवचां े फवरच
कौतक
ु र्वटत असे.
बवजल
ू व शहरर्व चवफव, सोनचवफव यवची झवडां होती. यव
झवडवांची पवनां कवळपट शहरर्ी असवयची आशि त्यवांची सवर्लीसद्ध
ु व
गदा दवट पडत असे. िवत् यव झवडवख
ां वली सवप/नवग असतवत असव
सिज सगळीकडे पसरलेलव असल्यविळ
ु े आम्ही यव झवडवांखवली
कधीच बसवयचो नवही. त्यवच्यव सिोरच उांच उांच अिोकवची झवडे
होती. फुले येिवर्यव अिोकवची झवडे सद्ध
ु व होती. ही झवडे थोडीिी
बटु की असतवत, ड्रुशपांग अिोकव देखील होतव. दोनतीन
शनलशगरीची झवडे देखील यव सिोरच्यव भवगवत होती. सरुु , पेरु,
आांब्यवची झवडां होती. पेरूची झवडे, फळझवडे, फुलझवडे
सगळयवांचव अशतिय सांदु र घरोबव होतव. शिर्वय झवडां सरु शित
अतां रवर्र लवर्ली होती, त्यविळ
ु े फवद्यां व अशजबवत गतांु त नसत आशि
ही झवडां ्र्तांत्पिे र्वित.
इथे आम्ही िधल्यव र्ेळची सट्टु ी झवली, की गोल करून
डबव खवयलव एकत् बसवयचो. आल्हवददवयक र्वतवर्रि होते.
िवझ्यव नवशिकच्यव एच. पी. टी. कॉलेजलव पि खपू िोठे आर्वर
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होते. खपू िोठी जवगव होती. कॉलेज म्हिजे सां्थवन होते. अनेक
प्रकवरच्यव कॉलेजचे ते जिू कवही सक
ां ु ल होते. िवत् त्यवच्ां यव
बवगेपेिवही आिच्यव िवळेची बवग शर्शर्धतेने नटलेली होती.
चदां न चवरोळी म्हिजे बवरीक-बवरीक, शबयवसां वरख्यव शबयव
येिवरव एक दसु रव झवडवचव प्रकवर होतव. त्यवची पि दोन झवडां होती.
यव चांदन चवरोळीच्यव शबयव सर्ा िवळेतल्यव शर्द्यवशथानी खवयच्यव.
“चलव यव” म्हिनू दोन चांदनवच्यव झवडवांनी आपले ्र्वगत
के लेल्यव आिच्यव िवळेतल्यव यव बवगेत पिु े आत जवऊ यव. आत
एक िोठां नवरळवचां झवड होतां. त्यवलव नवरळ फळांसद्ध
ु व यवयची. खरां
तर त्यवकवळी नवरळवलव खवरट हर्विवन लवगतां, नवशिकच्यव हर्ेत
नवरळ जगेल की नवही असां म्हिवयचे, पि शसांगवपरू जवतीच्यव
नवरळवचां झवड खपू र्विलेलां होतां. पवांिर्यव चवफ्यवचां एक सांदु र
फुलवांच,ां जवड खोडवचां झवड होतां. आर्ळव यव फळवचां झवड होतां.
िेर्ग्यवच्यव िेंगव होत्यव. सवगरगोटीचव र्ेल होतव. त्यवलव कुईरीच्यव
आकवरवच्यव िेंगव यवयच्यव.
सरुु ची चवर झवडां होती. यवपैकी दोन बटु क्यव सरुु च्यव उफा
शर्द्येच्यव झवडवांनव िोरपख
ु व म्हितवत. कवरि की त्यवांची
ां ी सरुु सद्ध
पवने िोरवच्यव पांखवांसवरखी पसरलेली असवयची. ही पवनां जर
आपल्यव प्ु तकवत ठे र्ली तर शर्द्यव येते असे म्हितवत. शकांर्व
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हवतवर्र दवबली की ती पवने आपल्यव हवतवर्र ठसव उिटर्त.
त्यवलव शर्द्यव म्हिवयचे आशि त्यव ठिवच्यव खिु व असल्यवस
अशधक चवांगलां लिवत रवहतां असां सिज होतव. दोन िोरपांखी सरुु
असले तरी दोन िवत् कवड्यवांचे सरू
ु होते. शपर्ळी घांटेच्यव
आकवरवची फुलां असलेलां पि एक झवड होतां. शबट्ट्यवचे झवड आशि
आशि सवगर गोटे यवचां ी र्ेलसद्ध
ु व होती. िवळेच्यव आर्वरवत
िधिु वलतीची र्ेल होती. त्यवच्यवर्र खपू फुलां फुलवयची. िवळेत
जेव्हव 1975 सवली ज्यशु नयर कॉलेज सरुु होऊन अकरवर्ीबवरवर्ीचे र्गा सरू
ु झवले, त्यवर्ेळी असां म्हितवत की र्न्पती
िवस्त्रवतील र्न्पती दवखर्वयलव बवहेर जवर्चां लवगवयचां नवही. यव
सर्ा प्रकवरच्यव, सर्ा जवतीच्यव शर्शर्ध र्न्पती िवळेच्यव
आर्वरवतच होत्यव. िवळेलव पिु च्यव बवजल
ू व जेर्िी जवगव बवगेची
होती त्यवच्यव शतप्पट जवगव िवगे होती. ज्यवच्यवत खेळण्यवचे िैदवन,
प्ले ग्रवउांड, शचांचेची झवडां, गल
ु िोहरवची झवडां होती. कडुशलांबवची र्
आांब्यवची झवडां बरीच जनु ी होती. त्यवांचे रूप धीर गांभीर सवधसू वरखे
र्वटत असे. त्यवच भवगवत शचत्कलव/सांगीत कलेचे र्गा
भरर्ण्यवसवठी art centre बवांधण्यवत आलेले होते. एक फवईन
आटा एररयव होतव. पिु च्यव बवगेत बरीचिी फुलझवडां होती त्यवच्यवत
िधिु वलतीची र्ेल, घविेरी, ग्लॅशडओलस, पवांिरव चवफव, कर्ठी
चवफव, अिोकवची झवडे होती. कडुशनांबवची शनम्बोिीची झवडां होती.
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आशि कवही िैशत्िी चक्क यव शलांबोिीच्यव शबयव खवयच्यव. शचांचेचां
झवड तर िल
ु ींची िवळेिधली, बवशलकवच
ां ी सगळयवत आर्डती
गोष्ट होती. शर्लवयती शचांचेचां पि झवड होतां. पि ह्यव गवर्ठी आांबट
शचांचेच्यव झवडवखवली सर्ाजिी गदी करत असत. कोर्ळी पवनां
खवत, शचांचव पवडून खवत असत आशि यव झवडवखवली बसनू गप्पव
िवरत असत. िवगे तवरे चे कांपवउांड होते. िलव िवगची बवजू अशधक
आर्डत असे. कवळपट रांगवचे, रवनिेर्व जवतीचे एक रवनटी फळे
येिवरे झवडदेखील शतकडे होते. ते भेंड्यवसवरखां होतां पि रवनभेंडी
शकांर्व रवनआर्ळव नव्हतां आशि ती फळां खवली पडत. पवर्सवळयवत
त्यव झवडवलव सदांु रिी फळां येत असत. िोठ्यव सपु वरीच्यव
आकवरवची, तपशकरी रांगवची सांदु र शदसत असत. शपकले पेरू आशि
ही फळां खवण्यवसवठी पिी कलकलवट, गदी करत असत.
र्विशदर्िी िवळेतील बवगेतील फूल देऊन िभु शचांतन
के ले जवई. ओक बवई शर्िेषप्रसांगी बवगेतल्यव फुलवपवनवांनी
िनवपवसनू पष्ु परचनव करत.
िवळेत आम्हवलव शिकर्वयलव एक िॅडि होत्यव. त्यवचां ां
शििि पण्ु यवलव झवलां होतां, िवत् त्यव शिकर्वयलव िवत् नवशिकच्यव
िवळेत आल्यव. त्यवांनव िल
ु वखतीच्यव र्ेळी म्हिे शर्चवरलां, “तिु चे
शििि पण्ु यवत झवले, तम्ु हवलव नवशिकलव िन रिेल नव!” त्यवर्ेळी
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बवईनीां हसत उत्तर शदलां होतां की, “िलव यव िवळेची बवग इतकी
आर्डली की यव उपर्नवत िी रिेन” ही आठर्ि िलव त्यव िॅडिनी
सवांशगतली.
िवळेत तळिजल्यवर्र शटळक िॅडि यवयच्यव. कपडे
नऊर्वरी सवडी नेसवयच्यव आशि खवली िवत् बटू घवलवयच्यव. बटू
घवलिवरी पिू ा नवशिक िहरवतील एकिेर् स्त्री म्हिनू शतलव
बघवयलव आम्ही शर्द्यवशथानी जिवयचो आशि आ र्वसनू
त्यवच्ां यवकडे बघत रवहवयचो.
गेल्यव िभां र र्षवंत अनेक बवशलकव आिच्यव ग. ग.
हवय्कूलवतील यव बवगेच्यव िवळेतनू शिकून, ससु ां्कवररत होऊन
हुषवर शर्द्यवशथानी, आदिा तरूिी, चवांगल्यव िवतव बनल्यव. त्यव
कवळी पवकिवस्त्रवचव एक तवस ्र्यांपवकवची तोंडओळख करून
देत होतव.
आयष्ु यवच्यव चि-उतवरवत, त्यवकवळी सवर्यव जिी िृदतु ने े
सोबत र्वर्रत. िैशत्िी िदत करत, र्वद टवळून जिेल ती, जिेल
तिी िदत करत असत. आतव िवळेची ितवब्दी झवली. नवशिक
आतव खपू च बदलले आहे. देर्ळवांची रचनव देखील बदलली आहे.
िळ
ू चव िवचव तोच रवशहलव पि आजबू वजचू व पररसर बदललव. िळ
ू
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आरवखडव तोच ठे र्लव, यवतच आनांद िवननू आपि िनवलव खि
ु
ठे र्वयच.ां
बवग आिची गरू
ु !
बवगेतनू आम्ही खपू कवही शिकलो. आम्हव िल
ु ींच्यव
व्यशक्तित्त्र् शर्कवसवत यव बवगेचव फवर िोठव र्वटव आहे. शनसगवािी
अद्वैत आम्ही यव बवगेिळ
ु े शिकलो. झवडां, पवनां, फुल,ां शर्शर्ध
आकवर, र्ेगर्ेगळयव र्ेळी येिवरव बहवर, रांगवांची शर्शर्धतव, शबयव,
शबयव रुजिे, शबयवांिधनू नर्े रोप येिे, सृजनवचव आनांद घेिे आम्ही
शिकलो. सजानिीलतेचां कौतक
ु करवयलव शिकलो. शनसगाप्रेि,
शनसगवाची शर्शर्धतव, पवने फुले, पवनवफुलवांचव शर्शर्धतेत एकत्
आनांदवत रवहण्यवचव गिु आम्ही शिकलो. शनसगवाची ओळख ज्यव
िवळेतील बवगेने करून शदली, त्यव िवळेची ही बवग जपण्यवत
िवळेच्यव िवजी शिशिकव, िवजी िख्ु यवध्यवशपकव आशि सर्ा
किाचवर्यवचां व खपू िोठव र्वटव आहे. यव बवगेतील िवळीकवि गोशर्दां
लगरे नवर्वच्यव एकव किाचवर्यवने र्ीस र्षं के लां. यव सर्वंबद्दल
कृ तज्ञतव व्यक्त करण्यवची िलव आज गव्हनािेंट गल्सा हवय
्कूलच्यव ितक र्षवाशनशित्त सधां ी शिळवली आहे.
ही सांदु र बवग बनर्िवर्यव सवर्यवांबद्दल िी कृ तज्ञतव व्यक्त
करते. िवझ्यवत रुजलेल्यव सजानवचे श्रेय देखील त्यव सदांु र बवगेलव
142

आहे. त्यव ग. ग. िवळेचव िूळ िवचव तोच ठे र्लव आहे. िवळेच्यव
पिु च्यव बवगेतील बरीचिी जवगव र्तव रुांदीकरिवत गेली आहे.
िवगच्यव बवजचू ी बवग िवत् अजनू ही शिल्लक आहे. िनवच्यव
कोपर्यवत रुजनू बसलेली ही बवग, आठर्िींच्यव रुपवने परत
बहरवलव आली. ्िरिरांजनवत बवग उिटलीय नव!
कोरोनव सांपल्यवर्र, सख्यवांनो, िवळेत बवगेलव नक्की भेट
देऊ यव.
**
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28 मी ठीक आहेः
िलव र्त्यवर्र जवऊन घरवबवहेर पडून शफरवयलव जविे यवलव
तर आतव शकत्येक िशहने उलटून गेले. बरवच कवळ झवलव. सहव
िशहने लॉक डवऊनचे, आम्ही घरवतच आहोत. तरीपि दरिहव
शभिी सवरखां, शव्हशडओ कॉल करून आम्ही पवच िैशत्िींनी एकत्
ग्रपु कॉशलांग के लां. त्यवतील एक िैत्ीि िवझ्यव र्वरांर्वर सांपकवात
होती, आहे. िलव रोजच फोन करते.
“असां झवलां, तसां झवलां. कवयि िदतनीस शहच्यव घरी
रवहवयलव आली. िी कवय िजव के ली, इ. ” पि नवही शतथे त्यव
िीशटांगिध्ये ग्रपु कॉशलगां िध्ये िवत् यव िैशत्िींनी र्ेगर्ेगळी
शकरकोळ/ कवही शसरीयस अिी दख
ु िी सवांगवयलव सरुु र्वत के ली.
“डोके दख
ु े शतची िगु र र्विते.
ु ी आशि बीपी डवयबेशटसिळ
नांतर शतलव नवरवज र्वटतां. एकटीच रवहते फ्लॅटिध्ये, म्हिनू खवली
र्ॉक घेते. पि िन उदवस रवहत होते. ” यव िैशत्िींनी ह्यव भेटीिध्ये
्र्तःच्यव कवल्पशनक आशि र्व्तशर्क यव दःु खवांचां शिश्रि करून
इतकां रडगविां गवयलां की िी बघतच बसले. िीशटांग झवली, सगळां
कवही ठीक झवलां.
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िवझ्यव घरी तर खवलच्यव िजल्यवर्र चवर कोरोनव पेिांट
आहेत; एक डेथ सद्ध
ु व झवली. पि िी आपलां ऑल ईज र्ेल, सगळां
ठीक आहे, िी िजेत आहे असां दवखर्लां. तब्येतीचे प्रश्न
सगळयवांनवच आहेत. एकवकीपि सगळयवांनवच भरून येते. त्यविळ
ु े
सर्वंनी िवांत रवहवयलव हर्े. र्वतवर्रिवत भीती भरून रवशहलेली
आहे. त्यवत ज्येष्ठ नवगररक असल्यविळ
ु े बवहेर पडू िकत फळखवऊ-ओषधां शिळवले नवही. गैरसोय होत आहे. िवत् आहे
त्यवच्यवत ठीक आहे.
िवझ्यव िैशत्िीचे सक
ां ु ल पॉि आहे. नोकर, भवजी- सगळे
सोसवयटीत येते. र्ीस रुपये घेऊन एक जि औषध, र्डे, झेरॉक्सची
शकरकोळ कवि करतो. पि बवकी सर्ा सख
ु सोयी असल्यविळ
ु े िजेत
आहे. एकदि पॉि घर ्टेट बँक सिोर आहे. सोसवयटीत खवली
िदत शिळते. असे असल्यविळ
ु े यव बवईलव तसव कवही प्रॉब्लेि
नव्हतव.
दसु र्यव शदर्िी िी यव िैशत्िीलव फोन के लव.
“बरी आहेस कव?” िी
“िलव कवय झवले?” ती
“िग तू कवल ग्रपु शिशटांग िध्ये बोललीस ते… तल
ु व बरां
नवही. थोडी सदी झवली. आतव बरी आहेस कव?”
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“िलव कवही झवलां नवही. िी आपल्यव लोकवांनव असां
सवशां गतलां की िलव थोडी िदत होते. िलव िदत होते, थोडां बरां
र्वटतां. आशि िी िजेत आहे नव! िवझी सोसवयटी पॉि आहे. िवझी
सगळी कविां घरबसल्यव होत आहेत; सवत िशहन्सयवत िलव एक
शिशनट सद्ध
ु व बवहेर जवयची र्ेळ आली नवही. यवची, यव सोयीची
लोकवांनव जलन होते. आशि िलव दृष्ट झवली की कसांतरीच उदवस
र्वटत.ां म्हिनू िी तम्ु हव लोकवनां व सवगां ते की िी खपू दःु खवत आहे.
” ती
“त्यविळ
ु े त्यवांनव कवळजी र्वटत असेल नव” िी
“अगां, उलट इतर कोिवलव कवहीतरी त्वस होतोय त्यवचव
लोकवांनव आनांद होत असतो. बघव किी िजेत रवहते, असां म्हिनू
लोक िवझव हेर्व सद्ध
ु व करतवत. तसां होऊ नये म्हिनू िी सवांगते की
िलव अिक
ु अिक
ु त्वस आहे. ” ती
“अगां पि ठीक आहे असां तरी सवांगत जव. ” िी
“नवही गां, ठीक आहे सवांशगतलां तर लोकवांनव आनांद होत
नवही. कवय कवरि कवय ?” ती
“िी ओके तू ओके =ओके . िी ओके तू नॉट ओके
=आनदां . िी नॉट ओके तू ओके =हेर्व. िी नॉट ओके तू नॉट
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ओके =खषु ी. अिव चवर प्रकवरवतच िविसवचे नवतेसांबांध
असतवत?” िी
“सिोरची व्यक्ती आनांदी असली की िविसवलव असयू व
होते, यवर्र उपवय नसतो आशि त्यवच्यव नकवरवत्िक लहरी
आपल्यव आयष्ु यवर्र पररिवि करतवत. त्यविळ
ु े िी कोिवलवही
कधीही सवांगत नवही की िी िजेत आहे. िवझे कवही तरी रडगविे,
जर्ळ कवय नवही ते लोकवनां व ऐकर्ते. ” ती
“तू िवगे एकदव बोलली होतीस, फक्त रडवयलव खवांदव हर्व
म्हिनू िैशत्िी असतवत, कव आनदां उपभोगवयलव पि असतवत? हो
नव… असां तचू िलव म्हिवली होती नव?” िी त्यव िैशत्िीलव
म्हिवले. “हो म्हिवले होते. पि िवझव खवांदव इतरवांनव रडवयलव नवही,
यवचव अथा िी इतरवांचव खवांदव रडण्यवसवठी, िवन ठे र्ण्यवसवठी, िी
त्यव बवयकवांनव रडवयलव िवझव खवांदव द्यवर्व असे नवही. त्यवांची दःु खां
िवझ्यव कवनवत गरळ ओतत सवगां वर्ी असां नवही. यव बवयकवनां ी फोन
करून िवझे िन आशि िडू खरवब करवर्व अिी िवझी इच्छव नवही.
” ती
`“हव तझु व शर्चवर आहे. अगां तू असां म्हितेस कुिी
कुिवलव िदत करू िकत नसतां पि कुिवलव तरी सवांशगतलां की
चचवा होते िन िोकळां होतां. कवहीतरी सधु वरिव होते, कवहीतरी
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उपवय सचु तो नर्ीन शर्चवर येतो म्हिनू यव िैशत्िी तल
ु व सवांगतवत.
” िी
“िलव सहवनभु तू ी येत नवही. असेल तसां, पि िलव हे रडां
ऐकवयचां नवही. आयष्ु य जसां असतां तसच
ां ्र्ीकवरवर्ां लवगतां आशि
िी िवझ्यव शर्चवरवांनी हे आयष्ु य ्र्ीकवरलां आहे. पि िी खपू
आनांदवत आहे हे शित्वांनव देखील दवखर्िवर नवही. िी िवझे प्रश्न यव
बवयकवनां व सवगां त रवहिवर, पि इतरवच
ां े ऐकून घेिवर नवही. ” ती
“तू जे इतरवांनव देिील, ते तुलव शिळेल. तू जर सवांशगतलांस
िी िजेत आहे तर त्यव पि सवगां तील त्यव किव प्रकवरे िजेत आहेत.
” िी
“अशजबवत नवही िी िजेत आहे सवशां गतले तरी त्यवांच्यव
रडण्यवत किी येत नवही. म्हिनु िी हल्ली रडगविां गवत असते. ”
ती
“अगां िविसां नसु ती घिेंड करतवत, कसची? देर् जविे.
एकव छोट्यविव कोरोनव व्हवयरस र्र शर्जय शिळर्ू िकत नवही
तरीही िविसां हपवपतवत. त्यव रवजकवरिवच्यवपेिव आलव तो िि
आपि ठीक रवहूयव. ” िी
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जे आपि देतो तेच आपल्यवलव परत शिळतां त्यविळ
ु े िलव
असां र्वटतां आहे. िी ओके , यु आर ओके , आहवत, ठीक आहे हव
भवर् आपि ठे र्वर्व.
तू तझ्ु यव घरी, िी िवझ्यव घरी
भेटू लस आल्यवर्री!
हीच िनोर्ृत्ती ठे र्वर्ी. तो लसीचव िोध लवगिवरव शदर्स
येईपयंत कोिवचे र्वईट शचांतू नये. कोिवची र्वईट र्वट बघू नये. िी
जविते, हे अर्घड आहे. अर्घड आहे पि िनश्थती शटकर्वयलव
जोपयंत ही पररश्थती कवयि रवहील तोपयंत धीर धरवयलव हवच
एक उपवय कवरिीभतू होऊ िकतो. उपयोगी पडू िकतो.
िवझ्यव िैशत्िीिी बोलतवनव ठीक आहे असां म्हिनू िी
गप्प बसले.
तर शित्-िैशत्िींनो तरीपि तम्ु हवलव िी सवांगते. िी िजेत
आहे असां िी म्हिू िकत नसले तरी िख्ु य म्हिजे िी आहे! िी
ठीक आहे! िी आहे, यवतच िी ठीक आहे.
***
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29 वशरा
शिरव, हे एकदि पवरांपररक अशतिय लवडके पक्र्वन्सन आहे.
पौशष्टक आशि प्रवथशिक असव गोड पदवथा आहे. गोड पदवथवंनव
डेझटा, ्र्ीट शडि, शफ्ट अिी िोठी िोठी नवर्ां शदली जवत नव्हती,
तेव्हव सद्ध
ु व सगळयवत लवडकव पदवथा शिरव हव असे. पवहुिे आले,
अचवनक गोड कवय करवयचां? रर्व भवजनू , सवखर घवलनू शिरव
के लव जवई. शिरव हव प्रर्वसवतलव सद्ध
ु व लवडकव पदवथा होतव.
बवळांशतिीलव देखील परर्डत असेल तर बदवि शभजत घवलनू
बदवि घवलनू शिरव के लव जवई. पजू ेच्यव प्रसवदवसवठी के ळ घवलनू
शिरव के लव जवई. ह्यव िभु कवयवालव करवयच्यव गोडवलव कोिी
सजु ीचव हलर्व, रव्यवचव हलर्व, शिरव, गोड सवांजव, गोड रर्व अिव
र्ेगर्ेगळयव नवर्वांनी सांबोधतवत. फवर सांदु र चर् असते. त्यवतल्यव
त्यवत प्रसवदवचव शिरव असेल तर तो अशतिय चशर्ष्ट लवगतो. त्यव
चर्ीत त्यव देर्वची भक्ती असते. शिरव अशधक ्र्वशदष्ट व्हवर्व
म्हिनू एक र्वटी रव्यवत दोन चिचे बेसन घवलनू खरपसू भवजलेल्यव
शिर्यवची र्ेगळीच चर् लवगते. यविध्ये शकसलेलां गवजर शकांर्व
भरपरू सक
ु विेर्व, कधीकधी गळ
ू घवलनू जरव र्ेगळीच चर् र्विर्ली

150

जवते. के िर इलवयची पडू घवतली जवते. यवतलां कवहीही नसेल नव
तरीही नसु तव खरपसू जर रर्व भवजलव तर अशतिय चर्दवर बनतो.
फवर र्षवंपर्ू ी “सैन्सयवत शिरव” अिी जवशहरवत र्वचनू
सैन्सयवतील लोकवनां व शिरव खवयलव देतवत असव एक सिज िवझव
लहवनपिी असे. कवरि त्यवकवळी शिरव सर्वंनव िवशहत असलेलव
असव एकिेर् गोड पदवथा होतव.
जे पदवथा घरवत असतील ते घेऊन शिरव बनर्व. िवर्व,
सवजक
ू तपू , दधू , र्ेलची पूड, सक
ु विेर्व यवांनी चर् लवगते, पि
के र्ळ ते नवही म्हिनू आपि शिरव खवण्यवच्यव आनदां वपवसनू र्शां चत
रवहू नये. रर्व शर्कत आिल्यवर्र नेहिी आधीच भवजनू भरून
ठे र्वर्व कवरि की रव्यवलव कीड लवगू िकते. भवजनू तयवर
असलेल्यव रव्यवचव शिरव आपि कधीही पटकन करू िकतो.
अगदी सविवन्सय घरवत अथर्व खटल्यवच्यव घरवत सवखर
नसेल तर, शतखट िीठ शिरची घवलनू शतखट रर्व सद्ध
ु व करतव येतो.
पि गोड शिर्यवचव आनांद हव र्ेगळवच असतो. सवखरे ऐर्जी गळ
ू
सद्ध
ु व र्वपरतव येतो, पि शिरव प्रत्येकवलव बनर्तव यवयलवच पवशहजे.
खवस असव पदवथा म्हिजे शिरव होय. शर्िेष सचू नव, रर्व
भवजल्यवर्र आधी पविी अथर्व दधू टवकवर्े. आधी सवखर
टवकल्यवस गठुळी होऊ िकतवत. आजवरी व्यक्तीलव अथर्व
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बवळांशतिीलव पौशष्टक म्हिनू शिरव देतवत, कवरि त्यवत ्टवचा आशि
कवबोहवयड्रेटचे प्रिवि व्यर्श्थत आहे. प्रोशटन्सस जिव होण्यवसवठी
दोन चिचे चण्यवचे पीठ रर्व भवजतवनव घवलवर्ां म्हिजे प्रोशटन्सस
देखील प्रिविवत शिळतवत.
हल्ली तर कवय श्रीखांडवचे डबे र्वरांर्वर शिळतवत. कवही
कवरि असो नसो, आइ्क्रीि खवल्ले जवते. परु िपोळयव, लवडू के ले
जवतवत/तयवर शर्कत शिळतवत. बगां वली शिठवयवनां ी तर िहवरवष्ट्रीय
जेर्िवर्र आक्रिि के लेले आहे, त्यविळ
ु े आतव शिर्यवचे शर्िेष
कौतक
ु नवही.
बवहेर खविे सर्वंनव आर्डते. पि नोकर येऊ िकले नवही.
तरीपि कवहीजि कोरोनव, त्यविळ
ु े लॉक डवऊन िळ
ु े बरे च शदर्स
घरी अडकून पडले आहेत. बवहेरचां खवतव येईनव, ऑडार शदली तरी
ही कोरोनव सांसगाजन्सय आजवरवची भीती र्वटते. त्यविळ
ु े घरी खवनव
पकर्तवत. तसे शखरी, शजलब्यव आशि परु िपोळीचव ्र्यपां वक
करवयलव बरीच िेहनत लवगते. ते शबघडवयची भीती असते. रव्यवचे
लवडू करवयलव तसे अर्घड असतवत, पि त्यवपेिवही सोपव शिरव
त्यविळ
ु े लोकशप्रय ठरलवय. लॉक डॉऊन िळ
ु े िल
ु ी आशि िल
ु ां
आशि र्यवत येिवर्यव तरुि/तरुिी, शर्द्यवथी ्र्तः र्ेगर्ेगळे
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पवककृ तीचे प्रयोग करत आहेत. त्यवर्ेळी शिर्यवचव प्रयोग करून
बघवयलव हरकत नवही.
कृ ती: जवड बडु वच्यव किईत एक र्वटी रर्व, दोन चिचे
डवळीचे पीठ, पवऊि र्वटी तपू अथर्व डवलडव िध्ये खरपसू तवबां सू
रांग येईपयंत भवजनू घ्यवर्ां. घरभर सगु ांध पसरतो आशि रर्व भवजनू
झवलव असां सिजतां. त्यवत एक र्वटी दधू र्व पविी टवकव आशि
शकांशचत झवकि ठे र्नू थोडवर्ेळ बवरीक गॅसर्र र्वफ येऊ द्यव.
त्यवच्यवत एक र्वटी सवखर टवकव. परत एकदव हलर्व आशि बवरीक
आचेर्र झवकि ठे र्नू झवकिवर्र पविी ठे र्नू र्वफ येऊ द्यव. घरवत
उपलब्ध असतील तर र्रती के ळ कवपनू शकांर्व सक
ु विेर्व पसरर्नू
टवकव अथर्व नसु तव गरि-गरि खवल्लव तरी चवलेल.
चलव तर आत्िशनभार बनू यव
्र्यांपवक शिकवयलव सरुु र्वत करव
चलव प्रथि बनर्व शिरव.
****
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30 शोिः
जीर्न म्हिजे एक िोध असतो. िविसू असां कवयि सिजतो
की, िी अपिू ा आहे आशि िलव अजनू कवहीतरी हर्े आहे. जे हर्ां
आहे त्यवचव िोध िलव घ्यवयलव हर्व. िग यव िोधयवत्ेलव िविसू
शनघतो- प्रत्यिवत शकांर्व कल्पनव शर्लवसवत! िवनर्वलव र्वटतां, ते
एक ध्येय शिळर्ल्यवर्र िवझे जीर्न पिू ात्र्वलव पोहचेल. ती गोष्ट
शिळवली की तो िोध सांपेल, िवझ्यव जीर्नवत सख
ु भरेल, िवझव
आनदां शद्वगशु ित होईल.
भेटिवर्यव प्रत्येक व्यक्तीलव आपल्यव बोलण्यवतनू ,
हवर्भवर्वतनू आशि र्तािक
ु ीतनू िविसू असां सवगां त असतो, की
“िवझ्यवर्र प्रेि करव. ” त्यवसवठी त्यवच्यव आर्वजवत, डोळयवांत एक
प्रकवरची कृ शत्ितव देखील येते. फवर िोठ्यवने शकांर्व तोंडवने आपि
ते बोलत नसतो. आपि आपल्यव र्वगिक
ु ीतनू ते सवांगत असतो
आशि असां र्वगनू आपि सख
ु वचव िोध घेत असतो. सख
ु वच्यव
िोधवचव पवयव िजबतू व्हवर्व, म्हिनू र्ेगळयवर्ेगळयव व्यक्तींिध्ये
ओळखी/अनोळखी लोकविां ध्ये, र्ेगळयवर्ेगळयव कांपनीिध्ये/
पट्ट्यवांिध्ये /सिहू वांिध्ये, व्हॉट्सअपच्यव ग्रपु िध्ये आपि िैत्ीचव
आशि प्रेिवचव िोध घेत असतो. हव सख
ु वचव पविां रविभ्रु प्रकवि
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आशि सख
ु वच्यव िोधवत शफरत असतवनव िनवची होिवरी रवखवडी
आशि कवळी आदां ोलनां, हव जीर्नवच्यव प्रर्वसवतलव टप्पव आहे.
रांगीत र्िान करतव येत नसते. ्र्प्न बघण्यवचे, यिवचे, भ्रि नष्ट
करण्यवचे कवही शदर्स येतवत. यि शिळण्यवचे पवांिरे शदर्स, उदवस
कवळे शदर्स यवांच्यविध्ये िध्ये येिवरे रवखवडी िि येतवत. यव सर्वंनी
जीर्न चवलू रवहतां. व्यक्तीनसु वर िोध फसलव तर सवर्रवयचव कवळ
सद्ध
ु व बदलत असतो. कुिी जन्सु यव धक्क्यवतनू पटकन सवर्रतो, नर्व
िोध सरू
ु करतो. पि कुिी जन्सु यव िोधवथा असलेल्यव घवलिेल
प्रयोगवतील आशि नांतरचे पिवत्तवपवचे दःु ख करतो. कवही कवळ
गेल्यवर्र परत व्यक्ती िोधवयलव सरु र्वत करतो. व्यक्तीनसु वर
प्रत्येकवची िोधवयची पध्दती आशि प्रेि िोधवयचव िवगा आशि
कवळ र्ेळ पद्धत र्ेगळी असते. एकूि कवय थोड्यव कवळवनांतर परत
सख
ु वचव िोध सरू
ु होतो.
घर घेतलां, कवही कवळवने परत कविनव करतवत. गवडी
घेतली कवय गोडी सपां ली. नर्े कवही हर्े. प्रत्येक व्यक्तीनसु वर
िोधवचव कवळ बदलतो, पि कवही कवळ दःु ख करून व्यक्ती परत
नव्यव िोधवकडे जवत असते.
िविसू शनर्वांत असतवनव करििक
ू हर्ी, कवहीतरी
कवयाक्रि हर्व होतव, कवहीतरी शिल हर्ां, म्हिनू शर्चवर करतो.
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दगदगीत आशि खपू शबझी असेल, तेव्हव शनर्वतां पिव हर्व असतो.
िनवचव कवि आशि शनर्वतां पिवचव िोध चवलू रवहतो. िोध घेत
असतो, त्यव सर्वंचां सांतल
ु न िोधनू बघतो. त्यवच्यवसवठी र्ेळ येईल,
Art of living, ध्यवनधवरिव र्गैरे र्गैरे प्रकवरे िविसू alternate
िोध घेतो.
जे हर्े ते ्र्प्न आशि ह्यव हव्यव असिवर्यव बवबीच्यव
िोधवत िविसवचव पिू ा जन्सि शनघनू जवतो. क्तरु ीिृगवच्यव बवबतीत
असां म्हितवत, की क्तरु ी िृग क्तरु ीच्यव सगु ांधवने र्ेडव होतो.
ि्त आशि र्ेगळव असव हव सगु ांध कुठून येतो, यवचव िोध घेत तो
शफरतो. प्रत्यिवत येिवरव सगु ांध यव क्तरु ीिृगवच्यव बेंबीतील
ग्रांथीतनू येत असतो. तसां कवहीसां िविसवचां आहे, नवही कव? इकडून
शतकडून सख
ु शिळवलां, जीर्नवत फक्त सख
ु शिळवर्ां आशि ह्यव
आपल्यव नवत्यवांिध्ये फक्त आनांद शिळवर्व म्हिनू तो शफरतो.
सिोरच्यव व्यक्तीच्यव नजरे त डोळयवत कौतक
ु आशि सख
ु वचां
प्रशतशबबां शदसवर्ां ही आिव असते. यव सिोरच्यव व्यक्तीच्यव
डोळयवांच्यव आरिवत आपले फक्त चवांगले रूपच प्रशतशबांशबत
झवलेले शदसवर्े असे प्रत्येकवलव र्वटते. आपली ्ततु ी त्यवनां ी करवर्ी
यव हेतनू े िविसू नर्नर्ीन नवतेसबां धां िोधतो. नर्व िोध, नर्व प्रर्वस
यवचे बेत बनर्त रवहतो. ्र्तःच्यव आतिधलव टीकवकवर िन हव
(बॉस) िविसू कधीच ्र्ीकवरत नवही. आशि र्र नवतेसबां धां वत
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सवपडलेल्यव व्यक्तीकडून अिी अपेिव करतो की त्यव व्यक्तीने
आपल्यवलव सतत म्हिवर्,ां “िी तझ्ु यव दोषवसां कट तझ्ु यवर्र प्रेि
करतो. ”
इतरवनां व तो म्हितो,
“दोष सवगां िी घवबरिवर नवही, 24×7 प्रेि करीत रवहीन. ”
पि िनवपवसनू शर्चवर करव आशि कबल
ू करव आपल्यवपैकी
शकतीजि दोष ्र्ीकवरु िकतवत? शकती जि सधु वरिव करून
घेण्यवस तयवर असतवत?
एकव ट्रकचवलकवची एक कथव िध्यांतरी िी र्वचली होती.
त्यवच्यवत सर्ा दगु ािु असतवत. घरी सतत त्यवची र्वट पवहिवरी,
त्यवच्यवर्र प्रेि करिवरी पत्नी असते. सदांु र िल
ु ी असतवत. कुटुांबवत
सगळां चवांगलां असतां. पि त्यवचव ्र्भवर् शर्शचत् असतो आशि
त्यवलव व्यसनां असतवत. हव ट्रक ड्रवयव्हर कांबर दख
ु े आजवरी
ु ण्यविळ
पडतो आशि त्यवच्यवर्र घरवत बसवयची र्ेळ आलेली असते.
डॉक्टर त्यवलव गवडी चवलशर्िे बांद करव असे सवगां तवत. त्यवर्ेळी
त्यवलव ड्रवयशव्हगां चे अनभु र्, आपलव प्रर्वस आठर्तो. तो हे सर्ा
शिस करत असतो. िवत् आजवरपिविळ
ु े घरी रवशहल्यविळ
ु े त्यवलव
आपि पत्नीलव शकती त्वस देत होतो आशि आपली पत्नी शकती
कष्ट करते ते कळतां. आशि त्यवलव सिजतां की बवहेर जो प्रेिवचव
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िोध तो घेत असतो- म्हिजे बवहेरील सतू जळ
ु र्वयचव प्रयत्न करत
असतो, तो म्हिजे प्रेि छांद असते. त्यवचव बवहेरचव िोध सपां तो.
एकव तरूिीच्यव घरी अशतिय गररबी असते. भवर्ांडवचां ां
शििि, खवयलव कवही पैसव नवही. चवर घरी कवि करते. त्यवत
अशर्र्वशहत रवशहलेली ही तरूिी आपल्यव भरतनवट्यिच्यव
प्रेिवर्रच तगनू जवते. बवहेर िैशत्िींत आशि त्यव र्ेळी अनेक
शठकविी सख
ु वचव िोध घेत असते. ती िवयेचव िोध घेत असते.
नृत्य छांदवत त्यव सख
ु वचव िोध थवांबतो.
यद्ध
ु भिू ीर्रील सैशनकवची एक िौयाकथव र्वचल्यवर्र िलव
त्यव एकव प्रेिपत्वर्रून जविर्लां, की सख
ु वचव िोध हव बवहेर नसतो.
सख
ु /िोध िविसवच्यव िनवत असतो. रविभरोसे सगळां जग चवलू
असतां. शर्श्ववसवर्र चवलू असतां. आनांद आशि सख
ु वचव िोध बवहेर
घेण्यवपेिव आत घेिां आर्श्यक असतां. िवनर्वलव व्यसन सोडवयचे
नसते. व्यवयवि करवयचव नसतो. आहवर बदलवयचव नसतो.
बोलण्यवची पद्धत र्वईट असते, पि तो दोष सोडवयचव नसतो. प्रेि
करिवरी व्यक्ती आपल्यवलव हर्ी असते. पि ्र्तःची योग्यतव
बनर्वयची नसते.
आपल्यवर्र प्रेि करिवर्यव व्यक्तीने आपल्यवलव
्र्ीकवरवर्े असे र्वटते. पि आपि प्रेयसीर्र उपकवर के ले आहेत,
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असव आपलव भवर् असतो. आपल्यवलव जी व्यक्ती आर्डते शतने
आपल्यव ‘हो’लव ‘हो’ म्हिवर्ां अिी र्ृत्ती िविसवची असते.
“जो तिु को हो पसांद र्ही बवत कहेंगे! तिु शदन को अगर
रवत कहो रवत कहेंगे!” इतरवक
ां डून िवनर् िोधकतवा नम्रतव अपेशित
करत असतो. इतरवांनी आपल्यवलव सिजनू घेऊन आशि आपि
सगळे एक आहोत एकिेकवनां व परू क आहोत असां िलव र्वटू देत
रवहवर्ां अिी feel good ची अपेिव असते. नवती फवर गतांु वगतांु ीची
असतवत.
तम्ु ही दसु र्यव व्यक्तीचे दोष बोलनू दवखर्तव, त्यविळ
ु े
त्यवर्ेळेस तम्ु ही हे लिवत ठे र्वयलव पवशहजे, की तिु च्यवतही दोष
आहे. जीभ सिोरच्यव व्यक्तीलव पि आहे. पि िविसू बोलतवनव
त्यव शर्चवरवकडे लि देत नवही. जे िनवत असते तेच बवहेर शनघते.
तम्ु ही रवगवर्लेलव असलव की तम्ु हवलव सर्ाजि सर्ात्
रवगर्ल्यवसवरखे आहेत, रवगर्वर्े असे र्वटते. आपल्यव िनवत
आहेत अिव भवर्नेच्यव गोष्टी शदसतवत. तम्ु ही आनांदी असलव तर
छोट्यव छोट्यव गोष्टीत आनांद शदसतो. हसनू िल
ु वांचे बवगडिे, नयन,
पवनवचां व शहरर्व रांग आर्डतो.
रांग शिांपडले दर्वर्र की दर् शिांपडले रांगवर्र
शनसगवाचे हे रूप अनवर्र
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कवय शलहू िी चांद्रप्रकविवर्र
इच्छव िनीषव आर्र
िवत कर तू शर्कवरवर्र
शनसगवार्र प्रेि कर! (Self) असां र्वटतां.
तम्ु ही र्ैतवगनू गेलव असलव की तम्ु हवलव पवऊस, येथील
प्रत्येक गोष्ट कांटवळर्विी र्वटते. तम्ु ही आनांदी असलव की चांद्र
तम्ु हवलव हॅलो करवयलव आलव आहे आशि परग्रहवर्रून आिीर्वाद
देत आलवय असां तिु च्यव िनवलव र्वटतां. परग्रहवर्रून जिक
ू वही
कुिी प्रेिवचव सांदि
े देतोय, तम्ु हवलव हॅलो करतो, िी तिु चां ्र्वगत
करतो, तम्ु हवलव आनदां देतो, असे म्हितोय असे तम्ु हवलव र्वटते.
चांद्र हव िविसवचव सख
ु िोधवयलव जवतवनवच्यव िोधयवत्ेतील
सवथीदवर आहे. सयू ा तरी कधीकधी तवपदवयक होतो पि
चद्रां प्रकविवत िनष्ु य नक्की आनदां ी होतो. र्ेगळयव भवर्नवचां व शदर्व
लवर्लव जवतो. शनसगवार्र प्रेि िविसवलव खपू आनांद देते. िविसू
यवसवठी सदैर् सांदु र सांदु र, नर्ीन कवहीतरी, कवही जवगव िोधत
असतो.
कवरि की त्यवलव प्रेिवचव िोध घेत शफरवयचव छांद असतो
आशि यव शनसगारम्य जवगी बवहेरील र्वतवर्रिवतनू सशु नल प्रेि हे
िविसवच्यव िनवत उतरत असते.
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Love lover reload the love.
Give what you want from all. प्रेिवचव िोध चवलू
रवहू दे.
पि कबल
ू तरी करव.
We all search Love.
****
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31 परू क माणूस
जीर्नवत अनेक िविसां, अनेक शित्िैशत्िी सोबत करिवरव
चिचव चि,ु फॉलो करवयलव फॅ न क्लब, िदतनीस यव सगळयवांनी
जीर्न पेज िी बनते. यवची गरज सख
ु ी होण्यवसवठी असतेच असे
नवही. एकच परू क िविसू भेटलव, सोबत असलव तरी िविसवचव
ऑरव बदलत जवतो. िनी आनांद बोलतो. परू क सोबतीने िविसवचां
जीर्न आनांदी घडतां.
एकव िोठ्यव नटवच्यव आत्िहत्यव चचवा र्वदवच्यव र्ेळी
आपि बशघतलां, की िविसां सोबत होती, हर्व शततकव पैसव होतव.
त्यव नटवने जर आपल्यव सोबत एकच कांपनी अथर्व पररचवरक
अथर्व नसा परू क ठे र्लव असतव तरी तो आनांदवत रवहू िकलव
असतव. अनेक नवही तर एक परू क व्यक्ती िविसवलव खपू सख
ु ी करू
िकतो.
िी आशि िवझी एक िैत्ीि आम्ही दोघी कॉलेजिध्ये
सोबत होतो. शतची िक्ती, बद्ध
ु ी सिु वर होती. शििि शनघिवर कव?
भ्रवांत होती. तर परीिेत पवस होते की नवही यव भीतीने ती रडत
बसवयची. दोन-तीन र्ेळव ATKT लवगली. पि पिु े िवत् ती नोकरी
लवगल्यवर्र िख्ु यवध्यवपकवच्यव हुद्यवपयंत गेली. एकदि सांदु र
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बगां लव बवांधलव आहे. बवगेत तलवर्, किळ आहेत. यव िैशत्िीचे
आईर्डील हे नर्रव बवयको सवभां वळत असतवत. नर्रव बवयकोिध्ये
ससु ांर्वद असल्यवशिर्वय हे िक्य नवही. ती खपू सख
ु ी झवली कवरि
परू क व्यक्ती चवांगली शिळवली.
दसु री एक िैत्ीि शतने पनु शर्ार्वह के लव होतव. पशहल्यवर्ेळी
नर्रव खपू िवनशसक त्वस देतो, छळ करतो, िवरहवि करतो म्हिनू
शतने पशहल्यव पतीलव सोडून शदले आशि दसु रे लग्न के ले. िवत् ती
नेहिी म्हिते की,
“पशहल्यव लग्नवपेिव पि दसु र्यवदां व शिळवलेली व्यक्ती
दय्ु यि दजवाची आहे. िी बदलले म्हिनू लग्न शटकले आहे. दसु रव
नर्रव हव कवही पशहल्यवपेिव अशधक चवांगलव नवही. दसु र्यव र्ेळी
के लेली तडजोड ही अशधक दःु खद होते. पि त्यव र्ेळी िरीरवतील
उिेद सांपलेली असते. िन उभवरी धरत नवही आशि कुठलवही शनिाय
घ्यवयलव शहिां त रवहत नवही. ” ती
“परत र्ेगळे रवहव” िी
“अगां असां बोलले तर दरर्ेळी कवय ते ररपीट कटकट असां
म्हिनू कोिी आपल्यवलव दसु र्यव र्ेळेस िदतसद्ध
ु व करत नवही. ”
ती
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“एकटे लोक आशि िग सवधवरिपिे त्यवांनव िैत्ीि, पेईगां
गे्ट, घरवत नसा, कोिीतरी सोबत रवहील असां परू क िविसू हर्ां
र्वटतां. िल
ु ां असली तरी ती जीर्नवत पिु े जवतवत. शित् िवगे पडतवत.
हर्ेसे परू क नसतील शकांर्व असतील पि परू क िविसू हर्व. ”
नर्ी नवती आरिवसवरखी असतवत. नर्े असेपयंत सगळे
कवही गिु छवन छवन शदसतवत. नर्ीन तसे आर्डतवत. ग्रपु चवांगलव
शदसतो. शिर्वय िविसू सरुु र्वतीलव कवही र्षे ्र्तःबद्दलच बोलत
असतो, त्यविळ
ु े सरुु र्वतीलव आपि आपल्यवबद्दल, आपली पद्धत
सवांगतो. जी व्यक्ती नर्ीन शतचां कौतक
ु होतां. कांटवळव येतो आशि
त्यव व्यक्तीची ओि यवर्ेळी किी होत जवते. पिु े दो्तीत तू तू िैं िैं
होते. भवांडिां लवगतवत. आरसव जनु व झवलव की आरश्यवर्र धळ
ू
जिते आशि िग नवतेसबां धां खरवब होऊ लवगतवत. पि दर दोन-तीन
र्षवंनी नर्ीन िैत्ीि, नर्ीन नर्ीन सांबांध, नर्ीन नोकर, नर्ीन पेईगां
गे्ट चक्र चवलू रवहते. एकूि कवय परू क िविसू हर्व आहे.
र्रर्रच्यव नक्कीच िैशत्िी आहेत. थोडीफवर िदत एक
व्यक्ती दसु र्यव व्यक्तीलव करते. ती परू क व्यक्ती फक्त आपल्यवलव
िदत करते. ती आपल्यवलव हवत पिु े करू िकते, थोडवफवर
भवर्शनक आधवर देऊ िकते, पि ्र्तःलव िदत फक्त िविसू ्र्तः
िजबतू होत करत असतो.
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जीर्नवत दसु रव िविसू फवर िहत्र्वचव असतो. पि हव
दसु रव िविसू पशहल्यव िविसवलव परू क हर्व. एकच व्यक्ती परू क
व्यक्ती म्हिनू रवशहलच असां नवही. िीपिवने कतवा व्यक्ती, परू क
व्यक्ती बदलू िकते, पि पिू ापिे िवनर्वलव परू क व्यक्तीची, त्यव
ऊजेची (िविसवलव) फवर गरज असते.
Man is social animal
परू क व्यक्ती शिळिे हव ती व्यक्ती आशि परू क नशिबवचव
देखील िहवन भवग असतो. परू क हर्ीिी पि नकोिी पि असते.
असनू अडचि नसनू खोळांबव! किीही चवलेल पि अिी परू क
व्यक्ती जीर्नवत हर्ी.
चवगां ली िन शिळवर्,ू चवगां ली परू क व्यक्ती, चवगां ली व्यक्ती
सगळयवांनव शिळो.
***
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32 शरीर हा वमत्र
िविसवचव खरव शित् हव दसु रव शतसरव कोिी नसनू आपलां
्र्तःचां िरीर आहे. देहवत िन असते, पि देह असतो म्हिनू िन
आहे.
िरीर हेच सवधन! कवरि सगळयवत जर्ळचां कोि असतांआपलां िरीर! आपल्यव िरीरवतच आपलव ्र्भवर् आत्िव असतो
आशि जर िरीर आपल्यवलव सवथ देईनव झवलां शकांर्व िरीर अिवतां ,
आजवरी झवलां तर िविसू पि आजवरी होतो. त्यविळ
ु े िविसवचव
खरव सगळयवत जर्ळचव व्यक्ती, शित्- सहचर म्हिजे त्यवचे िरीर
होय!
आपि आपल्यव िरीरवकडे खपू लि द्यवयलव हर्ां. पि
आपि कवय करतो? रवग आलव, भवडां ि झवल,ां कविवत असलो
शकांर्व कांटवळव आलव की र्ेळच्यवर्ेळी खवत नवही. रवग आलव की
श्ववस जलद घ्यवयलव लवगतो. खदखदत असव शदर्स कवितो.
िनवलव येईल ते/तेव्हव खवतो. पोटवर्र अत्यवचवर करतो.
िन शबघडलां की िविसवलव आजवर लर्कर होतो. िन हळर्ां झवलां,
उदवस झवलां की श्ववस अशनयशित होतवत आशि अिव र्ेळी
प्रशतकवरिक्ती किी होऊन िविसू पटकन आजवरी पडतो.
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र्षवानर्ु षं टवईि इज िनी, गेलेलव र्ेळ परत शिळत नवही
र्गैरे िोठी िोठी कवरिां सवगां नू आशि िोठी िोठी र्वक्यां टवकून
र्ेळेचां िहत्त्र् सिवजवने आपल्यव िनवर्र शबांबर्लां. िरीरवचां
कवय??? पि आज िी तम्ु हवलव सवांगते की िरीर हेच सगळयव
जीर्नवत िहत्त्र्वचव भवग असतो. एकदव िरीरवचां कवही शबनसलां की
िरीरवचे उिेदीचे शदर्स परत येत नवहीत. िरीरवची शबघडलेली
पररश्थती सधु वरवयलव फवर कवळ जवर्व लवगतो. िग िरीरवची
श्थती पशहल्यवसवरखी होते. शबघडलेली देखील घडी परत नीट बसू
िकते.
र््तू जनु ी झवली की शतचे सुट्टे भवग शर्शचत् र्वगू लवगतवत.
शझजू लवगतवत. तसे देहवलव सद्ध
ु व र्ृद्धत्र्विळ
ु े जनु ेपि येते. कवही
कवही प्रकवरे िक्ती िीि होते. रोगविी सविनव करवर्व लवगतो. कवही
आजवरवलव िविसवांनी पटकन बळी पडण्यवचे प्रिवि र्विते.
आजवरी पडिां र्गैरे घटनव घडतवत. र्ृद्धत्र् ही नैसशगाक श्थती
आहे. जरव आशि िरि हे कुठल्यवच िवनर्वलव टळलेले नवही.
र्योिवनवने र्ृद्ध होऊन शबछवन्सयवर्र, र्र जवयचे कधीच टवळतव येत
नवही. तसां कवही कवळवनांतर िृत्यू येिवर हे देखील िविसवलव
टवळतव येत नवही. हव िृत्यू िरीरवचव असतो असां म्हिनू आपि
आत्िव अिर आहे म्हितो. देह सोडून जरी आपि जविवर असलो
तरी आत्िव अिर आहे. अिी िनवची सिजतू घवतली तरी त्यवने
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सत्य िवत् किी होत नवही. आजवर झवल्यवर्र सवरे हतवि होतवत.
कवही सचु त नवही. अतां सिोर शदसू लवगतो. िृत्यू नकोसव होतो.
कोरोनवच्यव यव िहविवरी कवळी आपल्यवलव एक िवत् शनशित
कळल,ां की िरीर आहे तर आपि आहोत.
आपल्यव िरीरवची कवळजी घ्यवयलवच हर्ी. घरी
रवहवयलव हर्े. िविसवांनव ्र्तःच्यव घरी जवयलव जेर्वयलव जीर्वर्र
येत आहे. करोडो रुपये खचा करून जे घर आपि घेतलां त्यव घरवत
आपि आनांदवने रवहवयलव कवय हरकत आहे? बवहेर जवऊन
अपिृत्यू आशि देहवचे हवल ओिर्नू घेण्यवपेिव, कवही शदर्स कळ
कविव. िहविवरी गेल्यवर्र- कोरोनव गेल्यवर्र तम्ु ही बवहेर शफरू
िकतव. आज िरीरवची कवळजी घ्यव. रोग/सवथ शनघनू गेल्यवर्र,
िजव, िौज तिु च्यव िनवची कवळजी तम्ु ही करू िकतव. तिु च्यव
िनवप्रिविे र्वगू बवगडू िकतव. आज र्वचवल तर तम्ु ही नांतर शफरू
िकवल. घरवबवहेर पडू िकवल, िनवचव आनांद घेऊ िकवल. परत
सहली करू िकवल. पि आज घरवत रवहिे आर्श्यक आहे!
कवरि की यव िरीरवलव सरु िवकर्च हर्ां आहे.
िलव यव कठीि कोरोनव कवळवत सगळयव इश्पतळवच्ां यव
श्थतीचे शव्हशडओ बघनू िवझ्यव िविवांचां धळ
ु यवतल्यव घरवतील
र्वतवर्रि आठर्लां. िविवांकडे त्यवकवळी प्रत्येकवलव 1. 3×6 ची
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कॉट शदलेली असवयची. िच्छरदविी बवांधनू ठे र्लेली लोखांडी कॉट
होती. त्यवच्यव बवजल
ू व एक ्टूल असवयचव. त्यव ्टूलर्र पवण्यवची
बवटली, टॉर्ेल, एखवदव शब्कीटचव पडु व ठे र्लेलव असे. तम्ु हवलव
कवय खवर्ांसां र्वटलां तर खव. पवशहजे तर शनजवयचां असेल तर पविी
प्यव, नीजव. हो आशि ह्यव आपल्यव पलांगवर्र तम्ु ही कधीही शर्श्रवांती
घेऊ िकतव. असां आिच्यव िविवांचां तत्त्र् होतां. यव पलांगवर्र प्रत्येक
व्यक्तीची ्र्तःची सत्तव असे आशि हर्ां तेव्हव ती व्यक्ती शतथे शनजनू
शर्श्रवांती घेऊ िकत होती.
बांगलव आशि झवडी असल्यविळ
ु े भरपरू डवस असत.
त्यविळ
ु े ह्यव प्रत्येकवच्यव पलगां वलव एक िच्छरदविी टवांगलेली असे
आशि ह्यव पलांगवर्र ती जो आरवि करत असे तो आपल्यव िरीरवची
कवळजी घेत असे.
आिच्यव िविवच्यव सिोरच्यव र्वडीत डॉक्टर रवहत होते. ते
सकवळी सवत ते रवत्ी बवरवपयंत कधीही आर्श्यक असल्यवस पेिटां
बघवयलव तयवर होत. रशर्र्वरी त्यवांचव दर्वखवनव बांद असलव तरी
त्यवच्ां यव घरी जवऊन पेिांट रुग्ि औषध घेऊ िकत असत. तर
यवबवबत बोलत असतवनव डॉक्टरसवहेब म्हित असत,
“आपल्यव घरी जर कोिी आजवरी असलां शकांर्व आपलां
िरीर जर अ्र््थ असेल तर आपलां जसां किवतच िन लवगत
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नवही, तसांच ह्यव लोकवांचां देखील लवगत नवही. कवि होत नवही.
त्यविळ
ु े आपि डॉक्टर आहोत, कोिवलव बरे करण्यवसवठी
आपल्यव ज्ञवनवची िदत होिवर असेल तर ते चवांगलांच आहे. अिवच
भवर्नेने डॉक्टर, नसेस सेर्व देत असतवत. आज आपि कोरोनवच्यव
कवळवतल्यव कोरोनव र्ॉररयसालव सलविच के लव पवशहजे. िलव
जविर्लां की हे डॉक्टर, नसेस आपल्यव देहवची, िरीरवची कवळजी
घेण्यवत आपली शकती िदत करतवत. अिवच भवर्नेने डॉक्टर सेर्व
देत असतवत. आज आपि कोरोनव कवळवतल्यव यव र्ॉररयसानव
सलविच के लव पवशहजे. जेव्हव एखवदव डॉक्टर आपल्यवलव म्हितो,
“आतव लर्करच बरां र्वटेल” त्यव नसु त्यव िब्दवांनी सद्ध
ु व
आपल्यवलव बरां र्वटतां. आपि डॉक्टरच्यव तवब्यवत ्र्तःचां िरीर
सोपर्लां की आपल्यवलव असां आश्व्त र्वटतां. आपली अ्र््थतव
शनघनू जवते आशि आश्व्ततव येते. िांशदरवत आपि सर्ाकवही
देर्वर्र सोपर्नू पिू ा िवतां बसतो, तसेच दर्वखवन्सयवत सद्ध
ु व आपि
डॉक्टरर्र सर्ा सोपर्नू शनर्वतां रवहू िकतो.
िग िरीरवचां िहत्त्र् कळलां नव? घेिवर नव िरीरवची
कवळजी? शनरोगी िरीर हवच खरव दवशगनव असतो. देह देर्वचे िशां दर
आहे.
कवळजी घ्यव!
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You will be alright.
Loneliness teaches us value of past
Relationships and such diseases teach us value of our
health and body.
***
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33 भीती
एक अनवशिक भीती जीर्नवत बर्यवच व्यक्तींचव कवयि
पवठलवग करत असते. आत्तव कोरोनवच्यव िहविवरीच्यव कवळवत
आशि सर्ात् अशनशिततव पसरलेली असतवनव ही भीती जर्ळजर्ळ
33 टक्के लोकवच्ां यव िनवत र्ेगर्ेगळयव रुपवने आहे. कवही कवरिां
आशथाक आहेत. कवही कौटुांशबक, कवही िवरीररक आशि कवहींच्यव
बवबतीत िृत्यचू े भय हे कवरि भीतीच्यव बवबतीत आहे.
“भीती र्वटिे” िवनर्ी िनवचव एक अशतिय नैसशगाक भवर्
आहे. भय-भीती हव सांरिक भवर् आहे. फवर पर्ू ीच्यव कवळी
जगां लवत रवहत असतवनव जेव्हव शिकवर करवयलव िनष्ु यप्रविी जवत
असे, तेव्हव सिोर र्वघ अथर्व जांगली जनवर्र शदसल्यवर्र िनवत
भीती शनिवाि होत असे. नांतर आतव िविसू सरु शित अिव गवर्व
िहरवांिध्ये, बांद घरवांिध्ये रवहू लवगलव आशि शिकवर करिां बांद
झवलां. त्यवर्ेळी सद्ध
ु व शर्शर्ध कवरिवांनी भीती िविसवच्यव िनवत
शनिवाि होते. फ्लवईट ओर फवईट 2 ऑप्िन िधनू िविसू िग एक
पयवाय शनर्डतो. भवगो अथर्व भवग लो.
िवत् हव पयवाय बरोबर ठरे ल की नवही ही भीती सद्ध
ु व
िवनर्वच्यव िनवत कवयि असते.
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खशलल शजब्रवनने शफयर म्हिजे भीती यव एकव प्रशसद्ध
कशर्तेत खवलील ओळी शलशहल्यव आहेत.
शजब्रवन असां म्हितवत की:
नदी जेव्हव सिद्रु वलव भेटवयलव जवते तेव्हव ती खपू थरथरते
लवटव खवली र्र खवली र्र करून रडते
िनवची घवलिेल व्यक्त करते
नदी िवगे र्ळून पवहते
ती आपलव प्रर्वस आठर्ते.
डोंगरदर्यवतनू जांगलव-ां खोर्यवतनू बघते,
सगळव िवगा िनवतल्यव िनवत सिोर आिते.
शर्िवल सिद्रु असतो त्यव सिद्रु वत नदीलव अदृश्य व्हवयचे
असते
यव सिोरच्यव सिद्रु वत जविां म्हिजे ्र्तःलव हरर्नू बसिां
असतां
पि आतव नदी िवगे शफरू िकत नसते. िवगे जवण्यवची
पयवायी र्वट नसते
िविसू कधीही िवगे र्ळून जवऊ िकत नवही.
जीर्नवच्यव प्ु तकवत िवगच्यव पवनवांर्र जवयची सोय नवही.
पिु ची पवने र्वचवर्ी लवगतवत.
नदीलव िोठव धोकव ्र्ीकवरून सिद्रु वत शिसळवर्े लवगते.
ह्यव सिद्रु वत शिसळल्यवने शतची भीती नष्ट होईल असां नवही.
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ती थरथरत असते सिद्रु वत शिसळून गेल्यवर्र नदीचे
अश्तत्र् सांपते
पि ह्यव नदीचे अश्तत्र् सिद्रु वत सपां िू ा सपां िवर नसते तर
नदी सिद्रु रूप होिवर असते.
कोरोनव, आजवर शनरविव यविळ
ु े अनेक जिवनां व अकवली
िरिवची भीती र्वटत असते. व्रत-र्ैकल्यां के ली जवतवत.
औषधोपचवर के ले जवतवत, पि कवही गोष्टींनव पयवाय नसतो. श्रद्धव
ठे र्िे हव एकच उपवय यव भीतीच्यव अांधवरवर्र िवत करू िकतो.
चलव श्रद्धेचव शदर्व लवर्ू यव. परिेश्वरवलव प्रवथानव करू यव.
हव कोरोनव लर्कर जवऊ दे.
हे दःु ख सांपत कव नवही? हव प्रश्न बर्यवच र्ेळव िनवत येतो.
बर्यवच जिवच्ां यव िनवत येतो. त्यवत हळव्यव असलेल्यव
िवझ्यवसवरखीच्यव िनवत तर खपू र्ेळव येतो. देर्व िवझी श्रद्धव
आबवशधत ठे र्.
ही भीती, तो आजवर आशि अशनशिततव तचू दरू करू
िकतोस.
***
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34 खेळणी
खेळिी म्हिजे खेळण्यवचे सवधन होय. यवलव आधशु नक
भवषेत बोलवयचां तर िन रिर्वयलव िदत करिवरे एक सवधन असां
त्यवचां र्िान करतव येईल. फवर पर्ू वापवर कवळवपवसनू म्हिजे
परु विकथव, आधशु नक कवळवपयंत बवलकवनां व खेळण्यवसवठी आशि
त्यवच दरम्यवन त्यवांचव कौिल्य शर्कवस व्हवर्व म्हिनू खेळिी
खेळवयलव शदली जवतवत. अगदी सरुु र्वतीच्यव कवळवत घरगतु ी,
लवकडी, धवतच्ू यव, दगडवच्यव खेळण्यवनां ी बवलके खेळत. अिव
बनर्लेल्यव खेळण्यवांिी िल
ु ां खेळत असत. तर िवतीची खेळिी,
लवकडी खेळिी यवनां ीही लहवन िल
ु ां िन रिर्त असत. बॅट बॉल,
घर, ्कूटर, सवयकलिी खेळत. भवतक
ु लीत र््तू बनर्त.
सवर्ांतर्वडीची लवकडी खेळिी त्यव कवळवत फवरच प्रशसद्ध होती.
अगदी नर्जवत शििच्ु यव पवळण्यवच्यव र्रती टवगां ण्यवसवठी जे
रांगीबेरांगी ‘शचििवळां’ असे म्हितवत ते गोल शफरिवरां खेळिां
लवर्लां जवयचां, ते सद्ध
ु व सवर्ांतर्वडीचां असवयचां. हवत पवय
झवडिवर्यव बवहुल्यव, सवर्तां र्वडीची खेळिी त्यवकवळी प्रशसद्ध
होती. त्यवच दरम्यवन के रळची कांबर-िवन हलर्िवरी आशि
सजलेली िवतीची बवहुली सद्ध
ु व खपू प्रशसद्ध असवयची.
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चवांगले चवगां ले सतु वर देखील पवांगळ
ु गवडी आशि भवलेतलर्वरी बवहुल्यव, लवकडी गवड्यव, लवकडी खेळिी, लवकडी
प्रविी, िोर, पिी, बवहुल्यव, शदप, बॉल बनर्त असत. र्ेगर्ेगळी
लवकडी आशि िवतीची खेळिी बर्यवच र्षवापयंत लोकशप्रय होती.
सवधवरिपिे 1970 च्यव दरम्यवन िेकॅनो म्हिजे लोखांडवचे तक
ु डे
जोडून, पल
ू शकांर्व एखवदव बांगलव, पर्नचक्की, फूल र्गैरे
बनर्वयचे. यवतनू िल
ु व बवलकवनां व आनदां आशि ते कौिल्य प्रवप्त
होत असे. त्यव पत्र्यवच्यव भोकां-भोकां असलेल्यव चपट्यव चकत्यव,
सळयव, फळी, चवक यवांचे िेकॅनो बनत असत. त्यवनांतर प्लवश्टकचे
भवग आले, यव िेकॅनोचव उपयोग लोखडां ी सटु ् यव भवगवसां वरखवच
होई.
कवही घरे अिी होती शजथे बवलकवर्ां र अशतिय धवक
असे. पिी सद्ध
ु व त्यव घरवत गवयलव घवबरतील इतकी ती घरां
शि्तीने कोिेजलेली होती. पि अिव घरवत सद्ध
ु व खेळिी आली,
की आनदां शनिवाि होत असे. खेळिी िविसवच्यव िनवर्र कवय
पररिवि करतवत? तो खेळत असतव, आपल्यव खवांद्यवभोर्ती एकव
शित्वने अलगदपिे हवत घवलवर्व, पवठीर्र थोपटत रवहवर्ां अस
र्वटत.ां
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रुटीन आशि ्र्प्न तटु िे आशि कवही तरी न शिळवल्यवने
होिवर्यव दःु खवतनू बवहेर पडून आपि परत आनदां ी व्हवर्ां असव
आनांद खेळिी देतवत. खपू िडू खरवब झवल्यवस त्यवर्ेळी जवतवनव
एखवदव खेळ िल
ु वलव घेऊन शदलव की िल
ु वच्यव िनवत र्ेगळे र्वरे
र्वहू लवगतवत. खेळण्यवांचव आनांद र्ेगळवच असतो. चनपटनव,
कोडवई कॅ नॉल र्गैरे गवर्ची खेळिी आिनू देखील बवलक
खेळतवत.
बॅटरीर्र न चवलिवर्यव आशि अगदी िल
ू भतू अिव
पवरांपररक बवहुल्यव 1980 पयंत होत्यव. आतवही शिळतवत.
जन्सिवपवसनू च िल
ु ां गवडी आशि तलर्वरी-बांदक
ां ी
ू यव खेळण्यवि
खेळतवत आशि िल
ु ी सवगरगोटे, सोंगट्यव, बवांधलेल्यव र्व्त,ू
भवतक
ु ली, बवहुलीच्यव खेळण्यवनां ी कवयि खेळतवत.
1990 नांतर रबरी, प्लवश्टकच्यव खेळण्यवांनी, चवयनीज
गडु ् सनी, बवलक-पवलकवर्ां र, िवनर्वच्यव िनवर्र बरांच रवज्य के लां.
त्यवच दरम्यवन पठ्ठु ् यवचे अथर्व जवड कवगदवच्यव अिव, ्र्तः
बनर्व (DIY) अिव यव र््तू शर्कत शिळू लवगल्यव होत्यव. त्यवतनू
एखवदव बगां लव, ट्रेन, ट्रेन बोगी, इिवरत बनर्त. िग फॉररनची रे ल्र्े,
परदेिवतनू येिवरी, चवलिवरी शर्कत शिळत असे. लोकवांनव
पठ्ठु ् यवची ‘घरी बनर्व’ खेळिी आनांद देत. खेळिी जी फवर
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आधशु नक असत अिी परदेिवतनू येत. यव आयवतीत आलेली
शर्िवने- रे ल्र्े आशि गवडीची िॉडेल्स यवनां व त्यव कवळवत सवधवरि
1990 नांतर फवरच िवगिी होती.
एकव खेळण्यवचां दक
ु वन चवलर्िवर्यव उल्हवसनगरच्यव
व्यवपवर्यवची िल
ु वखत िी नक
ु तीच र्वचली. त्यवचे शभर्ांडीत एकदि
छोटेसे कवरखवन्सयवसवरखे एक र्का िॉप आहे. तो गेली चवळीस र्षे
उल्हवसनगरलव खेळण्यवच्ां यव दक
ु वनवत खेळिी शर्कतो. ही खेळिी
तो सरुु र्वतीलव िांबु ईच्यव क्रॉफडा िवके टिधनू शकांर्व एखवद-दसु र्यव
होलसेल िवके टिधनू शर्कत आित असे. ते कच्चव िवल
आिवयचे र् जर्ळजर्ळ चवळीस शकलो र्जनवची खेळिी आित.
हवत भरून येत. पि ही खेळिी आशि बॉल जी भरपरू नफव शिळर्नू
शर्कत असत. फुगव, बॅट-बॉल (रांगीबेरांगी) ही सर्वाशधक शर्क्री
असिवरी खेळिी होती. सर्वात किी भवांडर्ल लवगिवर्यव र््तांर्ू र
त्यवची शर्क्री जोरवत चवले. आशि भरपरू किवई होत असे. आतव
त्यवनां ी िबांु ई अथर्व िहरवतनू हे खेळिी आििे बदां के ले आहे.
शभर्ांडीच्यव जर्ळ एकव छोट्यविव खोलीिध्ये हव व्यवपवरी
प्लवश्टक आशि रबरवपवसनू खेळण्यवचे सट्टु े पवट्ास बनर्ू लवगलव
आशि उल्हवसनगरच्यव कवहीजिवनां व कविगवरवनां व घरी जोडवयचां
कवि देऊ लवगलव. त्यवतनू बवहुल्यव, गवड्यव, र््त,ू गदव-तलर्वरी,
धनष्ु यबवि, बदां क
ु ली र्गैरे र््तू शर्कल्यव जवऊ
ु व, बॅट-बॉल, भवतक
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लवगल्यव. अनेक र्षं त्यवने ह्यव खेळण्यवांच्यव शर्क्रीर्र भरपरू किवई
के ली. अथवात शचनी लोकवच
ां ां व्यवपवरी आक्रिि आल्यवर्र थोडी
किवई किी झवली. पि त्यवर्ेळी शचनी र््तू यव ्र््तवत शर्कत
घेऊन दक
ु वनवत िहवगवत शर्कण्यवचां कवि चवलू के लां होतां.
त्यव कवळवतली खेळिी आकषाक नव्हती, िवत् 75 च्यव
दरम्यवन गोर्यव गोर्यव त्र्चेची, रबरी, झोपली तर डोळे शिटिवरी,
उभी के ली तर डोळे उघडिवर, डोळयवच
ां ी उघडझवप करिवरी आशि
म्यशु झक र्र रडिवरी (पोटवत रडण्यवची कॅ सेट असलेली) बवहुली
बरीच िहवग होती, तरी लोकशप्रय झवली.
आज यव शर्षयवर्र शलहवयचां कवरि म्हिजे नक
ु तीच
चीनच्यव िवलवर्र आपल्यव देिवत ऐशच्छक बांदी घवतली गेली.
चवळीस र्षे होऊन गेली, 1990 सवलवपवसनू चीनहून
येिवरी खेळिी शर्कली जवत आहेत. चीनच्यव खेळण्यवांनी आपल्यव
भवरतीय बवजवरपेठेर्र रवज्य के लांय. शसग्नललव शिळिवरी खेळिी
सद्ध
ु व चवयनीज असतवत. िोठ्यव िोठ्यव दक
ु वनवत शिळिवरी
खेळिी देखील कधी कधी चवयनीज असवयची. कोररयव शलशहलेलां
असलां तरी िळ
ू ची चवयनीज असत.
आतव िवत् ्र्देिीिळ
ु े यव शर्षयवर्र शलहवयचां ठरर्लां.
सीिेर्रील चीनसोबतच्यव र्वदविळ
ु े चवयनीज खेळिी र्वपरू नकव,
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असां आर्वहन करण्यवत आलां आशि ‘िेक इन इशां डयव’ शकांर्व
‘आत्िशनभार भवरत’ िध्ये भवरतीय खेळिी बनर्वर्ी/ र्वपरवर्ी असां
आर्वहन के लां गेलां.
त्यवर्रून हव सगळव इशतहवस आठर्लव. खेळण्यवचां े िहत्त्र्
शतळिवत् किी होत नवही, कवरि बवलकां जन्सिवलव येत रवहतवत
आशि बवलकवांएर्िेच पवलकवांनवसद्ध
ु व खेळिी खेळत रििे
आर्डते. इलेक्ट्रॉशनक गेिचव बवजवर आलव. आईर्डील खेळिी
आितवत. आजोबव िल
ु वांनव खेळिी घेऊन देतवत आशि बवलकवांनव
खेळिी जिर्ण्यवत सद्ध
ु व खपू रस असतो.
खेळण्यवत िविसू शकती रितो, िी खेळण्यवांबद्दल शलशहत
र्ेगळयव दशु नयेत रिले बघव!
***
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35 “मी आई आहे ना!”
टीव्हीर्र हल्ली एक “इशां डयवर्वली िवँ” म्हिनू एक िवशलकव
येते. िैं तो िवँ हूँ ! असां िीषाक गीत त्यवत आहे. भवरतीय शस्त्रयव यव
अपत्यवर्र, िल
ु वांर्र प्रेि करतवत आशि िल
ु वांसवठी र्वटेल तो त्यवग
िवतव करतवत.
ही कथव तिी भवरतविध्ये, कथव कहवण्यवांिध्ये, फवर
पर्ू ीपवसनू च ऐकवयलव शिळते. म्हिजे असां की:
िल
ु वची प्रेयसी िल
ु वलव सवांगते की,
“तझ्ु यव आईचां हृदय घेऊन ये, तर तझु ां िवझ्यवर्र खरां प्रेि
आहे असां िी िवन्सय करीन. िी तझ्ु यविी लग्न करे न. ” तो सपु त्ु
प्रेिवत इतकव र्ेडव झवलेलव असतो की तो लगेच तयवर होतो.
आईचव खनू करतो. ते हृदय हवतवत घेतो आशि प्रेयसीकडे धवर्त
शनघवलेलव असतो. त्यवलव खपू आनांद होतो की आतव प्रेयसी
आपल्यवबरोबर लग्न करिवर आशि तो सपु त्ु धक्कव लवगनू
जशिनीर्र पडतो. त्यवच्यव हवतवतलां हृदय खवली पडतां आशि त्यव
हृदयवतनू आर्वज येतो.
“बवळ तल
ु व लवगलां नवही नव!”
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अपत्य प्रेि! तरीही अिी आईची कथव आपि र्षवानर्ु षे
ऐकत असतो. कै के यी, भरत र्गैरे र्गैरे गोष्टी आपि नेहिी ऐकतो.
र्र िवगनू “रविवलव 14 र्षे र्नर्वसी पवठर्व” म्हिनू
रविवयिवत रविवलव र्नर्वसवत पवठर्िवर्यव भरत िवतव कै कयीलव
जग नेहिीच शिव्यविवप देते. ते िवतृप्रेि असतां! कव त्यवत शतचव
दष्टु पिव िवनतवत? र्वरसव र्वद थोडीच असतो? कोित्यव आईलव
र्वटत नसतां की आपलव िल
ु गव रवजव व्हवर्व? आपल्यव िल
ु वने सत्तव
शिळर्वर्ी. त्यविळ
ु े आपल्यव िल
ु वांनी रवजव व्हवर्ां यवसवठी प्रत्येक
आई त्यवग करत असते आशि र्ेळप्रसांगी षड्यांत् सुद्धव करते.
यथवथापिे!
तर यव इशां डयवर्वली िवँ यव िवशलके तल्यव कथेकडे र्ळू यव.
“बव सिझे तो सवरो” यव कथेर्र ही िवशलकव आधवररत आहे. आई
सिजनू घेईल तर बरां, असां नवर्वतच आहे. पि आई शकती र्ेडी
आहे, आतव ती शकती सिजतू दवरपिव दवखर्ू िकते? तर हव प्रश्नच
असतो. िळ
ू कथव आईची असते. आईचे िल
ु वर्र असलेले प्रेि र्
सिजतू दवरपि शकती आांधळे असते, ते जग जविते.
आपल्यव िल
ु वने आपल्यवलव न सवांगतव एकव परजवतीच्यव
िल
ु ीिी लग्न के ले हे गवर्वतल्यव आईलव कळते. कवही करून
िल
ु वचव ससां वर बघवयलव शनघते. नर्रव बवयको िल
ु वचे प्रेि
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सिजतवत आशि ती कधीही घरवबवहेर न पडलेली बवई आपल्यव
िल
ु वचव ससां वर बघवयलव बेंगलोरसवरख्यव िहरवत येते. रे ल्र्े
्टेिनर्र िल
ु गव घ्यवयलव सद्ध
ु व येत नवही.
िल
ु वच्यव पॉि घरी आल्यवर्र िल
ु गव दीडिहविव, सनू
दीडिहविी, अशलप्त िेजवरी आशि ही अधा िख
ू ा आई! आईलव
सद्ध
ु व ्र्तःलव गैरसिज असतो.
िी घर बघिवर म्हिनू आई रिते. घरी शित्वबरोबर पवटीज
असतवत. सनु ेलव गवर्र्वली सवसू शभकवरी र्वटते. सवसचू े घरी
्र्वगत नसते.
“ती बवई पैसे िवगवयलव आली” सनू म्हिते. आईचव
अपिवन होतो. भवजीचे पैसे र्वचर्ण्यवसवठी ही आई ररिव करून
आटवशपटव करिवरी असनू पवचिे रुपये र्वचलेत. पवचिे रुपये!
िल
ु गव म्हितो,
“तझ्ु यव बवबवांचव सांसवर नवही. पैसे पैसे करवयलव”
रोषिवई, हवय लवईफ, बरोबरीच्यवसां ोबत फवयदव, व्यवपवर,
पवटी, शित् गोळव करिे, जेर्ि िवगर्नू खविे. दोघे िल
ु गव सनू शबन
लग्नवचे रवहतवत. नवही खचा बघत आशि उधळि सरू
ु करत
असतवत.
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िल
ु गव आशि सनु ेलव कसां सिजवर्नू सवांगवर्ां हल्ली
कोिवलवच कळेनव झवलयां . आई-र्शडलवच
ां े स्ां कवर किी पडतवत.
आधशु नक आशि ्र्तःलव ग्रेट सिजिवर्यव त्यव सां्कृ तीचे शकांित
कळत असेल नसेल, पि तरी शतचां आक्रिि थोपर्नू ठे र्िां सोप्प
नवही.
सिवजवची सिज अिी बदलत चवलली आहे. तरी तरूि
िल
ु ां िोठ्यव िोठ्यव गप्पव िोठ्यव प्रिविवत करतवत. परदेिवत
जवयची िोठी ्र्प्नां पवहण्यव पशलकडे कवहीच करत नवही. सनु पि
घरवत बसनू असते आशि ही आई िवत् नोकरी करवयच्यव गोष्टी
करते. शतलव सगळे हसतवत.
“यव र्यवत तम्ु हवलव कोि नोकरी देिवर? बवरवर्ी
शिकलेली बवई तू कवय नोकरी करिवर?” ह्यव ‘इशां डयव र्वली िवँ’लव
डोकां किी असतां पि शहम्ित िवत् िोठी असते. लग्न न करतव
आपलव िल
ु गव आशि सनू एकत् रवहतवत हे कळल्यवर्र त्यव
आईलव धक्कवच बसतो. पि ती प्रकरि ्र्ीकवरते. यवलव प्रेि
म्हितवत, लग्न िहत्र्वचां नवही र्गैरे र्गैरे िनवची सिजतू कविते.
लग्नवआधी गरोदर रवशहलेल्यव सनु ेलव िवफ करते. िल
ु वच्यव
सांसवरवत जव्त रें गवळवयचे नवही तर चवर शदर्सवांत परत जवयचां
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ठरर्लेली बवई शर्नवकवरि िल
ु वच्यव सांसवरवत रिनू जवत आहे.
िल
ु वच्यव जीर्नवतलां आपलां ्थवन सपां लां हे ्र्ीकवरत नवही.
नवळ तोडून बवळ अलग करून त्यवलव िरीरवने आईपवसनू
तोडतवत. िल
ु वपवसनू दरू होतवनव ती आई अिवप र्ेदनव सोसते.
पिु ेही सोसतच असते. कवही गोष्टी सिजनू घेिे आईलव अर्घड
जवत असते. तर कवळ बदलत असतो आशि ददु र्ै म्हिजे बवलक,
त्यवर्रचे हक्क, ती हवतवतनू गेलेली सत्तव बघत आई खतां कविते.
आई र्ृद्ध होते. िल
ु गव पिु े पळतो. आई दख
ु रे गडु घे
सवभां वळत अपत्यवच्यव सोबत फरफटत जवते. िैं तो िवँ हू!ँ असां ती
म्हित आपल्यव िख
ू ा प्रेिवचे, फरफटत जवण्यवचे, एकटे पडवयचे
्पष्टीकरि देत असते. प्रेि जेर्िे जव्त आहे तेर्िी र्ेदनव जव्त
असते. म्हिते,
िी आई आहे नव!
िैं तो िवँ हु!ँ
****
36 कॉफी बशियवः
ट्रेनिध्ये पहवटे-पहवटे ‘चवय गरि’ बरोबर येिवरव दसु रव
आर्वज म्हिजे कॉफी बशियव हव असतो. िविसवांनव िक्यतो चहवच
आर्डतो कवरि की कॉफी ही थोडीिी दरू च्यव र्गवातली र्वटते.
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आपल्यव शित्-िैशत्िीसवरखी सहजगत्यव आपल्यव जर्ळ रहवर्ी
अिी कॉफी र्वटत नवही. भवरतविध्ये कॉफीची बरीच दक
ु वनां
outlets िध्यांतरी शनघवली होती. चहव िवत् र्त्यवच्यव बवजल
ू व
असलेल्यव चहवच्यव टपरीर्र शपऊन इतरवांनव द्यवर्व लवगे. नांतर येर्ले
चहव, अिृत चहव, अिृततल्ु य र्गैरे नवर्वांनी चहवची सद्ध
ु व दक
ु वनां
जरव बरी शनघवली. यव चहव दक
ु वनवांिध्ये चहव आशि ब्रनू ि्कव
एकत् शिळू लवगलव. पि यवपर्ू ीपवसनू च कॉफी आशि खवरे
शब्कीट शर्किवरी, इडली कॉफी शर्किवरी दशिि भवरतीयवांची
दक
ु व कॉफी शर्किवरे बरे च
ु वनां आपल्यव देिवत होती. परदेिवत सद्ध
होते. चहवची दक
ु वनां (हॉटेल) त्यविवनवने किी होती. चीनच्यव
पवठोपवठ भवरतवचव चहव शर्क्री, चहव शपकर्िे, चहवपवन र्गैरे
गोष्टीत नांबर लवगवयचव. िवत् आतव आपलव देि कॉफीच्यव
बवबतीत पि बरवच पिु े चवललव आहे. कॉफीचां व्यवपवर िेत् सद्ध
ु व
शर््तवररत होत आहे. कॉफी र्वपर consumption 85 टक्के घरवत
आशि 15 टक्के घरवबवहेर म्हिजे यव बवहेरील hotel दक
ु वनवांिध्ये
अिवप्रकवरे 2019 सवली झवलव. कॉफी शर्क्री करण्यवचां प्रिवि
आपल्यव देिवत र्वित होतां. िवचापवसनू गेले सहव िशहने कोरोनव
िहविवरीच्यव कवळवत ई-कॉिसा व्यर्हवरवने एकदि जोर पकडलव.
यव ई-कॉिसा िध्ये सद्ध
ु व चहव आशि कॉफीची िवगिी र्वितीच
आहे. ॲिेझॉन, शबग बव्के ट, आशि शफ्लपकवटा ईप्लॅटफॉिार्र
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आशि होि शडशलव्हरी देिवर्यव कवही अन्सय शकरविव दक
ु वनवांच्यव
सव्हेनसु वर अन्सन आशि पेय यवच
ां ी सर्वात जव्त िवगिी र्विली
(नेहिीच असते).
पोट शबघडलां की कोर्यव कॉफीत शलबां ू टवकून प्यवयल्यवस
तवबडतोब जल
ु वब थवांबतवत. असे कॉफीचे औषधी गिु धिा ज्ञवत
आहेत. तर रवत्ी झोप येऊ नये असां र्वटत असेल तर झोप
उडर्ण्यवसवठी कॉफी सवरखां दसु रां पेय नवही. घरवत िविव पसरु नयेत
म्हिनू सद्ध
ु व गरि तव्यवर्र कॉफी धरू /र्वस यवसवठी टवकली जवते.
कॉफीच्यव र्वसवने भक
ू खर्ळते. पि प्यवल्यवने भक
ू किी होते.
र्का फ्रॉि होि म्हिजे घरून कवि करिवर्यवांनव चहव आशि
कॉफी पर्ू ी ऑशफसिध्ये शिळवयची; आतव ती त्यवांनव र्वरांर्वर
शपण्यवसवठी घरी लवगते. त्यविळ
ु े घरच्यव घरीच कॉफीचव र्वपर
र्विलेलव आहे. तल
े
ु नेने सोप्यव रीतीने कॉफी बनर्ण्यवसवठी बहुतक
जि नेसकॅ फे आशि इ्ां टांट ब्रू कॉफी र्वपरतवत. 5 रु. चे लहवन
पवशकट पि शिळू लवगले आहे. िवत् घरच्यव घरी शफल्टर कॉफीची
सद्ध
ु व आर्ड पयवायवने िवगिी बर्यवच जिवांनव असते. शफल्टर
कॉफीची एक र्ेगळी चर् असते. आतवच लॉकडवऊन उठल्यवर्र
outlets ओपन ठे र्ले तरी हॉटेलवत जवऊन खवयलव-प्यवयलव थोडी
भीतीच र्वटते. त्यविळ
ु े घरून ऑडार करिां शकांर्व होि शडलीर्री
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पवसाल िवगर्िां यवत सद्ध
ु व चहव आशि कॉफीचव नांबर आहे. चहवत
त्यविध्ये र्ेगर्ेगळे िसवले आपि जसे घवलतो तसे कॉफीत सद्ध
ु व
घवलतवत. आपि फवर तर फवर जवयफळ इलवयची पडू घवलतो. िवत्
जर्ळजर्ळ पन्सनवस प्रकवरची कॉफी बवजवरवत शर्कत शिळते.
सकवळी उठल्यवबरोबर आधी कॉफी शपिवर्यवांचे प्रिवि 50 टक्के
आहे. बरर्तव इटवशलयन कॉफीच्यव ब्रँडने भवरतवत तीस र्षवंपर्ू ी,
िीतपेय आक्रििवपर्ू ी क्रवतां ी घडर्ली होती. त्यवनतां र फे स र्रती
येिवर्यव एसप्रेसो कॉफीचां सद्ध
ु व कौतक
ु होत असे. जेट (नळी)ने
कॉफीच्यव कपवत हर्व सोडून फे स आिलेली ए्प्रेसो कॉफी
भवरतवत खपू च लोकशप्रय झवली.
त्यवनांतर आतव र्ेगळी कॉफी बनर्िवरी ििीन तयवर
झवली. इलेशक्ट्रक शकटली िळ
ु े पेय बनर्िां फवर त्वसदवयक रवशहलेलां
नवही. 50 टक्के लोक कॉफी आर्डते सवांगतवत यवचव अथा की
कॉफीने आतव चहवच्यव बरोबरीची जवगव घेतली आहे.
लॉकडवऊन कवळवत बँकव, सरकवरी ऑशफसच्यव,
hospitals शठकविी जेर्वयलव र्ेळ नव्हतव. त्यव र्ेळी कॉफी
िदतीलव धवर्नू आली.
**
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37 कोरोना काळातील करोडपती शो
कौन बनेगव करोडपती बघतव कव? कौन बनेगव करोडपती हव
गेली र्ीस र्षे चवलू असलेलव लवडकव आशि लोकशप्रय गेि िो
आहे. यवर्षी कोरोनवच्यव कवळवत सद्ध
ु व कौन बनेगव करोडपती यव
िोच्यव ऑनलवईन ऑशडिन्सस घेण्यवत आल्यव. अगदी िवचापवसनू
ऑशडिन सरू
ु झवल्यव आशि त्यवच्यवतनू कौन बनेगव करोडपती यव
िोिध्ये भवग घेिवर्यव िविसवांची शनर्ड करण्यवत आली.
िध्यतां रीच्यव कवळवत अशभतवभ बच्चन कोरोनव यव आजवरवने
बवशधत झवले होते. त्यविळ
ु े िशु टांग पिु े िकलण्यवत आले. कौन
बनेगव करोडपती लोकशप्रय झवलव आहे. आतव कोरोनव िध्ये यव
िहविवरी िध्ये कवही बदल यव िोिध्ये करण्यवत आले आहेत. पर्ू ी
225 कॅ िेरव क्रू (crew) यव िोलव र्वपरले जवयचे, आतव जेितेि
िभां र कॅ िेरव क्रू र्र िशू टांग चवलू आहे.
एक पवटील नवर्वची िदतनीस अशभतवभ बच्चन यवांच्यव
कपड्यवचां ी कवळजी घ्यवयलव, फे स शिल्ड लवर्नू , शकट घवलनू
अशभतवभ बच्चन बरोबर त्यवचां े कवि करते. अशितवभ बच्चन सवठी
्र्तांत् खोली देखील िशू टांगच्यव शठकविी देण्यवत आली आहे.
ज्यवत जर गरज पडली तर बच्चन सवहेब शर्श्रवतां ी घेऊ िकतवत.
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सॅशनटवयझेिन, िव्क, टेम्परे चर चेक र्वरांर्वर पवळतवत.
दसु रव बदल कोरोनविळ
ु े कवय के लव तो सवांगते. पर्ू ी यव
िोिध्ये प्रेिक असवयचे. कोरोनव िहविवरीिळ
ु े प्रेिकवांनी सहभवग
घेिे बदां करण्यवत आले आहे. पर्ू ी कॉन्सटे्टांट सोबत त्यवच्यव घरची
चवर-पवच िविसे यवयची, आतव कॉन्सटे्टांटसोबत एक अथर्व दोनच
सहभवगी होऊ िकतवत.
पर्ू ी ऑशडयन्सस पोल ही लवइफलवइन म्हिजे आलेल्यव
प्रेिकवांनी शदलेले उत्तर ही लवईफलवईन ठे र्ण्यवत आली होती.
आतव प्रेिक नसल्यविळ
ु े ही लवईफलवइन रद्द करण्यवत आली आहे.
यवपर्ू ीच्यव कवयाक्रिवांिध्ये ‘फोन अ फ्रेंड’ ही लवईफलवइन
होती. त्यवऐर्जी आतव शव्हशडओ कॉल फ्रेंड म्हिनू शित्वलव
शव्हशडओ कॉल लवर्वयची सोय आहे.
अर्कवियवनव सवरखव एक र्ेगळव सेट कौन बनेगव
करोडपती सवठी यवर्ेळी बनर्ण्यवत आलव आहे.
जन्सु यव पॅटनानसु वर िक्र
ु र्वरी किार्ीर िवशलकव असते. एक
प्रशथतयि सिवजसेर्क यव िोलव येतवत. त्यवांच्यवसोबत एक एक
र्लयवांशकत व्यक्ती यव किार्ीर व्यक्तीलव िदत करण्यवसवठी िो र्र
येते.
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के बीसी प्ले अलवँग हे पर्ू ीप्रिविे यवर्षी देखील चवलू
आहे. िवत् फक्त सोनी शलर् र्रील िेंबर लोकवनां व के बीसी प्ले
अलवँग खेळतव येते.
यव के बीसी प्ले अलवँग िध्ये र्ेगर्ेगळयव सधु वरिव
करण्यवत आल्यव आहेत. ग्रुपने के बीसी प्ले अलवँग खेळतव येते
आहे. तम्ु ही तिु चव के बीसी दसु र्यव कुिवलवतरी रे फर सद्ध
ु व करू
िकतव.
पिु े के बीसी प्ले अलवँग िध्ये सद्ध
ु व तम्ु हवलव लवईफ लवईन
र्वपरवयची परर्वनगी असते. दररोज बरोबर उत्तर देिवर्यविां धनू दहव
लखपती शनर्डले जवतवत. अशधक गिु शिळवलेल्यव व्यक्ती
शनर्डल्यव जवतवत. सोळव प्रश्नवांची उत्तरां बरोबर आली तर 7 करोड
शजांकण्यवची सांधी असते. िवत् फवरच थोड्यव व्यक्ती यव िोिध्ये
सवत करोड पयंत जवतवत.
थोडीफवर रक्कि शिळवली तरीही िविसू आनांदी होतो.
शिर्वय ‘कौन बनेगव करोडपती’िध्ये जवयलव शिळवलां, इतक्यव
लोकवसां िोर आपल्यव कविवचां चीज झवलां, नवर् झवलां ही देखील
आनांददवयी बवब असते.
के बीसी शकांर्व कोडी शकांर्व ्पधवा यव तिु च्यव बद्ध
ु ीसोबतच
तिु च्यव व्यशक्तित्त्र्वची परीिव घेतवत. ‘कौन बनेगव करोडपती’िध्ये
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आलेल्यव सहभवगी ्पधाकविी बोलनू त्यवची िवनशसकतव आशि
जीर्नर्वदी दृशष्टकोन सद्ध
ु व कळतो. शकती प्रकवरे िविसे आयष्ु यवत
सांघषा करत असतवत, यि शिळर्तवत, पिु े येतवत, आिवर्वदी
रवहतवत यवच्यव सद्ध
ु व गोष्टी आपल्यवलव ऐकवयलव शिळतवत.
खपू पिु े आशि सर्ा सख
ु ां असलेली आनांददवयी अिव
व्यक्ती थोड्यव बघवयलव शिळतवत. बवकी कठोर सांघषा के लेल्यव
बर्यवच कथव प्रवशतशनशधक ठरतवत. यव ्पधाकवचां ी जीर्नकथव ऐकून
घेिे हव देखील एकव प्रकवरे िनवलव आनांद देिवरव अनभु र् असतो.
श्रीयतु अशभतवभ बच्चन सवहेब खपू चवगां ल्यव प्रकवरे सर्ां वद
सवधनू यव ्पधाक व्यक्तीच्यव िनवतील भवर्नव व्यक्त करवयलव
त्यवांनव उद्यक्त
ु करतवत. अशभतवभ बच्चन यवचां ी लोकशप्रयतव सदीचे
िहवनवयक अिीच आहे. ते शततके च िहत्र्वचे आहे. ते चवांगलव
सांर्वद आशि िो हो्ट करिवरे आहेतच. खरां म्हिजे इतकव छवन
शनर्ेदक दसु रव फवरसव कोिी िी तरी बशघतलव नवही.
अर्कवि यवनवच्यव आकवरवचव िांच यवर्षी बनर्लेलव
आहे. भवग घेिवरव सहभवगी आशि अशभतवभ बच्चन यव
दोघवांिधील अांतर आठ फूट के लेले आहे.
पर्ू ीसवरखां अशभतवभ बच्चन सहभवगी व्यक्तीलव खचु ीर्र
बसवयलव चिवयलव िदत करत नवहीत. दोघां सोबत सोबत येत
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नवहीत, र्ेगर्ेगळयव शदिेने येतवत आशि र्ेगर्ेगळयव शदिेने
जवतवत, ज्यविळ
ु े सोिल शड्टांशसगां पवळलां जवतां. िेक हँड
करण्यवऐर्जी कोपरवलव कोपर लवर्नू र्ेगळयव प्रकवरे नि्कवर, जर
इच्छव असेल तर के लव जवतो. पर्ू ीसवरखां सेल्फी कवििां पि यव
र्षी बांद आहे.
दरर्षी फव्टे्ट शफांगर फ्टासवठी दहव सहभवगी यवयचे;
यव र्षी आठच जिवनां व भवग घ्यवयची परर्वनगी आहे.
िध्यिर्गीय आशि इतर लोकवांिध्ये हव िो फवरच
लोकशप्रय आहे. शकत्येक शठकविी तर कौन बनेगव करोडपती िध्ये
कसे जवयचे यवचे क्लवसेस घेतले जवतवत. अनेक प्ु तकां देखील
शर्कली जवतवत. आपकव ग्यवन ही आपको आपकव हक शदलवतव
है!
सेट बॅक कव जर्वब कि बॅक से हो सकतव है!
सपनों को ब्रेक नही! अिी सांदु र घोषर्वक्य घेऊन कौन
बनेगव करोडपती आपल्यव सेर्ेलव सवदर होत असतां.
पर्ू ी तीन रवऊांड िध्ये परीिव घेऊन लवखो लोकवांिधनू यव
िोिध्ये सहभवगी होण्यवसवठी व्यक्ती शनर्डल्यव जवत, आतव यवर्षी
पिू ापिे ही शनर्ड प्रशक्रयव ऑनलवइन करण्यवत आली. ऑनलवइन
प्रशक्रयव असल्यविळ
ु े दरू च्यव अांतरवर्रील आशि ग्रविीि भवगवतील
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लोकसद्ध
ु व फवरसव खचा न करतव यव शनर्ड प्रशक्रयेत भवग घेऊ
िकले. पर्ू ी िहरवत जवऊन जवण्यव-येण्यवचव, भवड्यवचव खचा,
कपडे यवचव सहभवगी व्यक्तीर्र भवर पडत असे. पर्ू ी शनर्ड
झवल्यवनांतर के बीसीची टीि यव गवर्ी जवऊन सहभवगी व्यक्तीचव
शव्हशडओ बनर्त असे. त्यव ऐर्जी आतव सहभवगी व्यक्तीलव
िवगादिान करून ्र्तःचव ्र्तः शव्हशडओ बनर्ण्यवसवठी शिकर्ले
जवते.
कोरोनव िहविवरी नांतर लॉक डवऊनिळ
ु े घरी अडकलेल्यव
िविसवांनव बौशद्धक आशि िवनशसक शर्रांगळ
ु व म्हिनू हव िो फवरच
उपयोगी पडतो.
Who wants to be a millionaire (America) यव
िोर्र आधवररत कौन बनेगव करोडपती हव िो अशतिय लोकशप्रय
आहे. आधी अजनू तरी (कोरोनव दो गज दरु ी ज्येष्ठ घरिे रहो)
सरकवरी शनयिवच
ां े उल्लांघन के ले जवत नव्हते, म्हिनू 65 र्षवंर्रील
लोकवांनव सरकवरने परर्वनगी शदली नव्हती. आतव परर्वनगी असली
तरीही प्रेिकवांिध्ये सोिल शड्टांशसांग पवळण्यवसवठी कोिवलव
फवरसां बोललां जवत नवही.
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लर्करच प्रेिकवांनव देखील यव िोिध्ये येण्यवची परर्वनगी
शिळेल. बघ-ू ्पधाक म्हिनू नवही, तर प्रेिकवत बसवयलव तरी िलव
‘कौन बनेगव करोडपती’लव जवयचां आहे.
***
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38 वदवाळी नतं र
शदर्वळी नतां र कवय करवयचां हव प्रश्न शनिवाि होतो.
शदर्वळीनांतरची ्र्च्छतव म्हिजे गृशहिी एखवद्यव िोलरकिीलव
हवतविी धरून फटवक्यवांचव पसवरव पवण्यवच्यव उरलेल्यव र््तू
शदर्वळीतलां कवही झवलेली तटू फूट, अगां िवतलव कचरव, तटू फूट
असलेल्यव र््तांचू व कचरव भरून फे कून देिवर न लवगिवरे सविवन
शदर्वळीसवठी कविलां तर ते परत र्र भरून ठे र्लां आशि
िोलकरिीलव हवतविी घेऊन अगां िवतलव आशि घरवतल्यव परत
एकदव ्र्च्छतव करिे यवपलीकडे शदर्वळीनांतर ची ्र्च्छतव कवय
असते? िलव असां र्वटतां घर शदर्वळीच्यव आधी ्र्च्छ करतो. िी
सचु शर्ते शदर्वळीनांतर आठर्डवभर आपल्यव िनवची ्र्च्छतव
करवयलव कवय हरकत आहे?
किी झवली शदर्वळी? शदर्वळी गेल्यवर्र पांधरव शदर्स तरी
प्रत्येक व्यक्तीलव यव प्रश्नवलव तोंड द्यवर्े लवगते. खरां सवांगू की
शदर्वळी किी गेली?
यवर्ेळी कोरोनविळ
ु े कवहीजिवांनी घरगतु ी सवजरी के ली. तर
कवहीजिवनां ी त्यवशनशित्तवने खपू धिू करून घेतली. तर एकूिच कवय
शदर्वळीची ज्यवची त्यवची, त्यवच्यव त्यवच्यव िनवच्यव पररश्थतीर्र
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अर्लबां नू असते. दसु री व्यक्ती िजव करते म्हिनू एखवद्यवलव हेर्व
र्वटण्यवचां कवरि नवही. कुिवलव एकत् जिल्यवर्र िविसवलव
िवशहती होतां की प्रत्येक व्यक्ती ही शनरवळी आहे. पररश्थती आशि
िनश्थती सवरखी नवही.
शदर्वळीच्यव प्रसांगवत आपि सविील झवलो तरीही
कधीकधी आपि त्यव कौटुांशबक सोहळयवत अशलप्त असतो.
त्यविळ
ु े यव शदर्वळीत तरी आम्ही घरीच रवशहलो. िन ्र्च्छ के ले.
शर्चवर कवय आहे? िनवत कवय आहे? ते िनवपवसनू ऐकलां. रोज
कवनवर्र बर्यवच गोष्टी पडत असतवत. पि त्यव िनवत बद्ध
ु ीत
पोचर्ल्यव. िनवत आत त्यवच्यवर्र अशधक खोल पिु े अभ्यवस
के लव जवतो. तसां नवही तरीही शलसशनांग म्हिजे आपल्यव िनवचव
आर्वज आपि सहवनभु तू ीपर्ू ाक ऐकलव.
रोज यव आर्वजवचे दिन िवनर् करत रवहतो. कवि करत
रवहतो. चक
ु ीच्यव गृहीतकवर्ां र देखील आपि बर्यवचदव िनवतलां
खांत कवित असतो. अनेक प्रकवरचव कडर्टपिव आपल्यव िनवत
भरलेलव असतो.
“िनव तझु ां ऐकवयलव र्ेळ नवही. ” िी
िनवलव सहवनभु तू ी दवखर्व नवहीतर हव कडर्टपिव दवबनू
दवबनू िनवत खोलर्र नवसरू जखि बनू िकते. ते/ हे शर्चवर बदलवर्े
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असां र्वटत असेल तर नांतर प्रयत्न करव. पि ते शर्चवर त्यव र्ेळी
आपिच ऐकून घ्यव. दवबू नकव. ्र्त: बद्दल आशि दसु र्यव बद्दल
असे कवहीतरी गैरसिज आपि पवळलेले असतवत. त्यविळ
ु े एक
अहक
ां वर आशि रवग िनवत सवचलेलव असतो. बर्यवच गोष्टी
जव्तीत जव्त आजपयंत आपि सहन करत आलेलो असतो. र्
कवही त्वस आपल्यवलव झवलेलव असतो. तो इतरवांनी शदल्यवने म्हिनू
झवलव हे िवन्सय आहे. पि आपि करून घेतलव हे सद्ध
ु व
त्यवच्यविवगचे सत्य आहे. आपि त्यवकडे दल
ु ाि करिे अशतिय
आर्श्यक होतां. हे आपल्यवलव आत्तवच्यव र्यवत कळतां. त्यव
र्यवत, त्यव प्रसगां वत, आपल्यवलव तोच प्रसगां , तेच दःु ख, तो
अपिवन िोठव र्वटत असतो.
कृ शत्ि िोठे िोठे आर्वज उपभोग खरे दी िजव करिे
यवपेिवही ्र्तःलव ्र्तःिी जोडिां यवचव आनांद र्ेगळवच असतो.
शनसगा, पृथ्र्ी, आपलव देह आशि िन यव चवर गोष्टी एकिेकवांिी
जोडल्यव तर जीर्नवचव आनदां र्विू िकतो. शनत्य आपि यव चवरही
गोष्टी उगवच एकिेकवांपवसनू र्ेगळयव करत असतो आशि त्यविळ
ु ेच
आपि एकवकी पडतो.
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असां म्हटलां जवतां की खपू उांचवर्रच्यव िजल्यवर्रच्यव
लोकवनां व किी प्रिविवत चबांु कत्र् शिळवले. शर्हीरीच्यव पवण्यवत नदी
कवठवर्र बांगले बवांधनू रवहिवरे अशधक आनांदी असतवत.
आपल्यव देहवचव आपल्यवलव शर्सरच पडलेलव असतो.
आपि कवहीतरी शर्चवर, भवर्नव, आशि कवहीतरी हर्े, कवहीतरी
ध्येय, आपल्यव भवर्नव यवच्यवतच धवर्त असतो. िरीर हव आपलव
शित् आहे आशि आपल्यवलव आपल्यव देह र् श्ववसोच्छर्वसवर्र
शनयांत्ि ठे र्वयलव हर्ां. आपल्यव िरीरवच्यव आशि िनवच्यव
तलवर्वत आत जवयलव हर्ां. आत बघवयलव शिकर्ते ते अध्यवत्ि
होय. त्यविळ
ु े िनवच्यव आत बघव. शदर्वळीची तयवरी म्हिनू
बवहेरची ्र्च्छतव करतो. शदर्वळीनांतर एक आठर्डवभर िनवची
आतील ्र्च्छतव करवयलव कवय हरकत आहे? किवलव खोटी
भवांडिां, देिे घेि?े पृथ्र्ीतत्त्र्ही जोडव. जशिनीर्र पवय ठे र्नू र्वगव.
्र्तःबद्दलच्यव भ्रि भीती, भ्रि कल्पनव आशि अहक
ां वर दरू ठे र्व.
िन ्र्च्छ करव. शदर्वळीनांतर ही ्र्च्छतव अपेशित आहे
असे िी म्हिते आहे.
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39 स्नेहाचे प्रकार चार
गोंधळून जवऊ नकव, ्नेहवचे/ प्रेिवचे प्रकवर चवर! िी असे
म्हटल्यवर्र ह्यव लेखवत कवय कोित्यव शर्षयवर्र कवहीही असेल.
यव िॅडि कवय शलशहतवहेत? असे कवही नवही!
तर प्रेि हव असव भयवनक प्रकवर आहे की ते यि्र्ी
होण्यवसवठी कवय करवर्?ां यवबद्दल अनेक र्षं सांिोधन चवलू आहे.
िेंदतू ील शसरोटोशनन नवर्वच्यव एकव हविोनिळ
ु े प्रेि र्वितां, किी
होतां र्गैरे र्गैरे गोष्टी आपल्यवलव िवशहती असतवत. पि प्रेिवचे चवर
प्रकवर हव जरव आधशु नक कवळवतलव िोध आहे.
दरू दिानर्र र्वरांर्वर लवगिवर्यव ती सध्यव कवय करते? यवत
शकांर्व यवतील पप्पी लर् शकांर्व पशहले प्रेि, िवळव कॉलेजिधील
प्रेि यव शर्षयवर्रची िवडां िी बघनू प्रेिवचे, ्नेहवचे चवर प्रकवर सहज
लिवत येतवत. ्नेहवचे, प्रेिवचे प्रकवर त्यव त्यव र्यवर्र अर्लांबनू
असतवत. प्रेि, िवयव म्हिजे आई िल
ु वचे प्रेि, बशहि भवर्वचे प्रेि,
शित्-िैशत्िींचे प्रेि, पती-पत्नीचे प्रेि होय. कौटुांशबक शकांर्व अन्सय
प्रेि असे पि प्रकवर प्रेिवचे असू िकतवत.
पि िी आत्तव र्ेगळे शलखवि करत आहे.
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कौन बनेगव करोडपती िो िध्ये आलेलव एक चवळीस
र्षवंचव तरूि हव शर्शचत् शर्षय िवझ्यव िनवत िवडां ू न गेलव. कौन
बनेगव करोडपती िो िध्ये तो आलव होतव. त्यवने सवांशगतले,
“आत्तवपयंत िवझ्यव तीन िैशत्िी होत्यव. पि शतघींिी िवझां
ब्रेकअप झवलां. ” त्यवलव अशितवभ बच्चनने शर्चवरलां “कवय कवरि
होतां?” तर त्यवने सवांशगतले.
“आिचां तीन प्रकवरचां प्रेि होतां. ते तटु लां. ”
तर ते तीन ्नेह प्रकवर सवगां ते.
1 पशहल्यव िैत्ीच्यव र्ेळी, ती िैत्ीि घो्ट झवली. गवयब
झवली. घो्ट ररलेिनशिप म्हिजे कवय? तर चवगां ले सबां धां
असतवनवच कवहीतरी गैरसिज झवलव शकांर्व त्यव िैशत्िीलव
कोिीतरी कवहीतरी भरपरू र्वईट सवांशगतलां शकांर्व शतच्यव घरच्यवांनी
कवहीतरी शर्रोध के लव, की ती िवझ्यव आयष्ु यवतनू गवयब झवली.
नांतर ती कधीही शदसली नवही. कधीही भेटली नवही. तर अिव
प्रकवरच्यव प्रेिवलव घो्ट ररलेिनशिप म्हितवत.
2 त्यवने दसु रव जो प्रकवर सवांशगतलव तो म्हिजे की ती चीशटांग
करत होती. फसर्त होती! म्हिजे हे आपल्यवलव सिजते. जविू
िकतो की कवहीतरी फसर्िक
ू झवली. ती तरीही िलव फसर्त
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होती आशि हे िवझ्यव लिवत आल्यवर्र िी शतलव सोडून शदलां. तर
हव दसु रव प्रेिवचव फसगत ्नेहवचव प्रकवर होतव.
3 इतर शतसरव प्रकवर टॉशक्सक नवतां म्हिवयचव. शतसर्यव
प्रकवरचे प्रेि त्यवने सवशां गतलां ते म्हिजे टॉशक्सक ररलेिनशिप!
शर्षवरी नवतेसांबधां होय. हे प्रेि शर्षवरी असतां म्हिजे सवरखां सवरखां
भवांडिवरे , र्ेळ प्रसांग आलव तर अांगवर्र धवर्नू जविवरे , िवरविवर्यव
करिवरे ्र्वथी असते. तरी त्यव तरूिवने कवही शदर्स त्यवत कविले.
यव अिव toxic प्रकवरच्यव नवतेसांबांधवत इच्छव अशधक असतवत
आशि प्रेि किी असते. हवर् असते त्यविळ
ु े हे प्रेि सद्ध
ु व यि्र्ी
होत नवही.
तर चौथे प्रेि हे प्रगल्भ असते- असवर्े. कवरि िविसवलव
्र्तःलवच कळते की आपि यव र्रच्यव तीन प्रेिवांचव िोध घेत
नव्हतो. आपली पररश्थती कवय आहे? नक्की जगवत आपि कुठे
रवहतो आहोत? आपली ्र्तःची पररश्थती कवय आहे? यवची
जविीर् करून घेऊन यव तीन प्रकवरच्यव सांबांधवनांतर िविसू फुल
अँड फवयनल सेटलिेंटचव, िेर्टचव नवतेसांबांध बनर्तो. म्हिजे
तरूि असेल तर लग्न करतो. िैत्ीि असेल तर शित्-िैशत्िींिध्ये
एखवद्यव िैशत्िीबरोबर िक
ु वट गॉशसप न करतव िन िवरून रवहतो.
फवर कांटवळव आलव तर ठरर्तो शकांर्व यवपिु े आपल्यवलव ्नेह
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नवतेसांबांध नको आपि एकत् न रवहतव एकटे रवहवयलव हर्ां, हे
ठरर्तो. यव र्यवत आपि प्रगल्भ झवलेले असतो. तडजोड करू
िकतो. जे सिोर येईल ते सवधवरिपिे आपि ्र्ीकवरतो. खपू
भवरी भवरी ्र्प्न न पवहतव आशि श्रीिांती कपड्यवांची िोह भवर्नव
न धरतव आपल्यव अांगवत बसेल असव अांगरखव िक
ु वट्यवने घवलतो.
िविसवने सशु र्धवजनक घवलवर्ां. सवधव रुचिवरव, त्यवच्यवर्र निी
नसलेलव, सवधवसधु व, िरीरवलव सशु र्धव देिवरव, न टोचिवरव असव
अांगरखव चौथ्यव र्ेळी ्र्ीकवरतो.
कसवतरी शफट करवर्व तसव यव ्नेह नवत्यवत िविसू
्र्तःलव शफट करतो. कवरि की त्यवने जो करवयचव तो शनिाय
घेतलव, तर त्यव शनिायवत तो खि
ू रवहतो. ्नेहवचे /प्रेिवचे /नवत्यवचे
हे चवर प्रकवर असतवत.
िोबळिवनवने हे चवर प्रकवर प्रेिवच्यव, ्नेहवच्यव नवत्यवचे
बवधां ले जवतवत.
“हर एक फ्रेंड जरूरी होतव है” तसेच सर्ा प्रकवरची
्नेहनवती आजबू वजल
ू व आपि बघत असतो. ती जरूरी असतवत
असां नवही. पि ती जीर्नवत येत असतवत. सहज शनरीिि करून
बघव, प्रेिवचे चवर प्रकवर लिवत येतील. पटले?
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40 गो कोरोना गो
आिचां सर्ा कवही ठीकठवक चवललेलां होतां. जग र्ेगवत धवर्त
होतां. िोठ्यव िोठ्यव इिवरती बवांधण्यवची ्पधवा होती. त्यव एकव
फ्लवय ओव्हर र्र दसु रव फ्लवय ओव्हर पल
ु वांर्र िेट्रो, त्यवर्र परत
िोनोरे ल, र्र िेट्रो बवधां ली. गदी आशि सगळीकडे नसु ती प्रगती
आशि शर्कवस चवललव होतव.
COVID 19 आलव. यव कोरोनवने िवत् कहर के लव. त्यवने
सगळयवांचे पवय जशिनीर्र आिले. आम्ही िवनर्वांनी जग शजांकले,
चांद्रवर्र रवहवयचे म्हिनू प्लॉट शर्कले. पि आपि प्रगती के ली
आहे आशि आपल्यवलव जीनी सवपडलव आहे यव भ्रिवचव भोपळव
कोरोनव िळ
ु ेच फुटलव.
हे सर्ा कवही िजेत, virtually पि छवन चवललां होतां.
कोरोनव िहविवरीने यव सख
ु वच्यव दधु वत शिठवचव खडव पवडलव.
लॉकडवऊन झवले. ्थलवांतररत िजरू हे आपल्यवलव परके होते कव?
परदेिी लोकवांनी जेव्हव ्थलवांतररत िजरु वांचव प्रश्न िवांडलव तेव्हव पि
आम्ही त्यवकडे दल
ु ाि के ले. इथे आपल्यव सर्ात् आनांदी आनांद गडे
र्वतवर्रिवत जनतव खषू होती.
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िजव हर्ी, कटकट नवही. थवट हर्व- दर आठर्ड्यवलव
शपकशनक, तर िशहन्सयवलव सहल करवयची. इतरवचां व प्रश्न ते बघतील.
कवही म्हिवले, आम्ही िजव करतो. िोठी सहल, तीन र्षवंनी
परदेिी टूर असे ऐटीत जवत होतो. िोठ्यव िोठ्यव शबशल्डांग बवांधल्यव
जवत होत्यव. इचां न् इचां लिर्ू म्हित र्ते भरून बवांधकवि के लां
होतां. ररकविव प्लॉट नवही, िवळेची िैदवनां नवही, एकही जवगव
सोडली नवही. शजथे शिळेल शतथे बवधां कविां के ली होती. नरश्रेष्ठवलव
र्वटले होते सवरे असे चवलू रवशहल. सवरे िहवग शर्कले जवत होते.
िवके शटांग चवलू होते आशि अिवर्ेळी हव कोरोनव आलव. आिच्यव
आनदां वत शिठवचव खडव टवकलव.
जीर्वची भीती कुिवलव नसते? ती प्रत्येकवलवच असते. हे
लवखो करोडो रुपये, हे पवच फ्लॅट आशि अनेक बगां ले, असलेले
अॅसेट्स आपले इथेच सोडून जवयचां असतां. जनतव नवईलवजवने कव
होईनव घरवत बसली होती की. बरीच जि गोंधळून गेली. कवही
थोडी चत्ी लोक होती ती बवहेर शफरत रवशहली. तर कवही पोटवसवठी
धवर्त होती.
कोरोनव िळ
ु े:
िख
ु ी नवि तझु े आले !
हवत आपसक
ू जळ
ु ले !
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िग देर्ळवांनव र्वटलां, अरे ह्यव कोरोनव भयवत आपल्यवलव
भरपरू िवन किर्तव येईल. अनेक जिवच
ां े पण्ु य प्रवप्तीकररतव पजू न
होईल. अनेक जर्ळच्यव व्यक्ती िृत झवल्यव होत्यव. कवही जिवांचे
अांत्यशर्धी देखील करतव आले नव्हते. त्यविळ
ु े िग देर्ळां उघडली.
जनतेने पि हट्ट करून देर्ळां सरू
ु करून घेतली. भय प्रत्येकवतच
होतां. कुिवलव कधी कुिी बोललां नवही. पि देर्ळे उघडली आशि
पजू व र्विली. देर्वकडचे िवगिे करिवरी गदी र्विली.
सहलीलव जवयची भीती र्वटू लवगली. तरीही लॉकडवउन
उठलां, असां म्हटल्यवबरोबर अनेक लोकवांनी सहलीचे बेत रचले.
ज्येष्ठ नवगररक िवत् गोंधळलेले होते. कवही जिवांनी कोरोनवतच सांधी
िोधली. कोरोनवची कटुतव दरू होण्यवसवठी इतरवांनवही सहभवगी
करण्यवसवठी कवही जिवनां ी ऑनलवईन पजू व सरू
ु के ली. व्यवपवरी
र्गा कोरोनवतच सांधी िोधत घरीच सेर्व, ऑनलवईन खरे दी शर्क्री
करू लवगलव. भयवची सवर्ली दरू होण्यवसवठी करििक
ू , शसनेिे
ऑनलवईन चवलले. इतरवनां वही सहभवगी करण्यवसवठी ऑनलवइन
कवयािवळव योजत कवही जिवांनी सांधी िोधत के ल्यव. कटुतव दरू
होण्यवसवठी सख
ु वत इतरवांनवही सहभवगी करण्यवसवठी र्विशदर्स,
कवयाक्रि सर्ा कवही ऑनलवईन झवलां. ज्येष्ठ नवगररकवनां ी जिर्नू
घेतलां. कसांतरी कुिवच्यवतरी िदतीने, िल
ु वांनव नवतर्ांडवच्ां यव िदतीने
ज्येष्ठ सद्ध
ु व ऑनलवईन जरूरीची कविां करू लवगले.
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त्यवत िग िनःिवांतीसवठी अध्यवत्ि र्वले पि ऑनलवइन
उतरले. अिवच एकव ऑनलवईन कवयाक्रिवत िी भवग घेतलव होतव.
त्यवांनी िलव कवही गोष्टी शलहून कविवयलव सवांशगतल्यव.
त्यवतलां पशहलां होतां जर्ळच्यव सोळव िृत व्यक्तींची नवर्े.
दसु रे ज्यवांनी तम्ु हवलव आयष्ु यवत पिु े यवयलव िदत के ली असल्यवस
16 व्यक्तींची नवर्े. त्यवनांतर शतसरे तम्ु ही आशि तिु ची आई शकांर्व
र्डील यवच्ां यवत कवय सबां धां , सिवनतव आहे? चौथे- तम्ु हव भवर्डां व
िधील सर्वात यि्र्ी कोि? आशि सर्वात अयि्र्ी कोि?
पवचर्े- शकती शित् िैशत्िी, नवतेर्वईक तम्ु हवलव उद्यव प्रश्न उत्पन्सन
झवल्यवस नक्की िदत करतील? नवतेर्वईकवांचे आशि तिु चे सांबांध
सवधवरि कसे आहेत? सहवर्े- एकटे पडल्यवर्र िदतीलव धवर्त
येिवरी शकती िविसां तिु च्यव आयष्ु यवत आहेत? शकती जि पैसे
खचा करतील असां तम्ु हवलव र्वटतां?
िी हवदरले.
कोरोनव कवळवतल्यव कुिवच्यव िृत्यनू ांतर नवतेर्वईक आले
नवहीत. िल
ु ां आली नवही, िल
ु ी आल्यव नवही. भवऊ आलव नवही इ.
अिव कथव यव कवयाक्रिवत सवांगण्यवत आल्यव.
एकूि त्यव सवगां ण्यवचव अथा असव होतव- कोरोनव कवळ
िनवचव आरसव होतव.
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सत्य हे की जगवत फक्त परिेश्वर हवच िविसवलव िदत करू
िकतो. अथवात ते सत्य आहे म्हिनू तर म्हितवत.
दैर् जवशिले कुिी?
पि कवही म्हिव जे सगळां थवटवत चवललां होतां ते थवांबलां.
कुटुांब आशि िी ग्रेट, िवझां सगळां हे छवन आहे. बवई िी शकती सांदु र!
बवई िी शकती हुिवर! बवई िवझी बहुत घरां बघव. िनष्ु यबळ जोडलेले
लोक बघव. शकती छवन बवई!
आिचां सगळां िहवन िहवन आहे. अिव यव भ्रिवत आम्ही
जनतव होतो. आिच्यव जीर्नवत यव कोरोनवने आशि अभ्यवसू
सां्थवांनी िीठ खडव टवकलव. सख
ु वत शिठवचव खडव यव कोरोनवने
टवकलवय.
जेर्िवत िीठ आर्श्यक असतां पि शकती प्रिविवत? नऊ
िशहने झवले गो कोरोनव गो: प्लीज गो!
अरे ह्यव शिठवच्यव खड्यवने आतव तोंड खवरट खवरट झवले
आहे. तोंड सोलर्टून शनघवले आहे. शिठवचे प्रिवि जव्त झवले की
रक्तदवब र्वितो. कोरोनव यव भवर्नव आतव सहन होत नवहीयेत.
Go Corona go please go. देर्व तू कवहीतरी कर नव!
***
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41 असावे घरटे आपल
ु े छान
असवर्े घरटे अपल
ु े छवन! एक पर्ू ी फवर बवलपिी ऐकलेली
कशर्तव आहे. प्रत्येकच सजीर् हव आपले घर बवांधतो. शकडे सद्ध
ु व
घरटां बवांधनू ठे र्तवत. िांग्ु यव र्वरूळ बनर्तवत. सरपटिवरे जीर्
शबळवत, कधी खबदवडवत रवहतवत. छोटे छोटे सरपटिवरे प्रविी,
पिी सर्ाजि आपले घर/बीळ/घरटे बवांधतवत.
पक्षयवसवरखव छोटवसव जीर् इतक्यव नवजक
ू पिे आशि
आखीर्-रेखीर्पिे घरटे बवांधतो की सगु रिीचे घरटे बनते. त्यव एकव
र्ेगळयव तांत्ज्ञवनवचां कौतक
ु करवयलव लवगेल.
खोप्यविध्ये खोपव सगु रिीचव खोपव
शपलवसवठी झोकव झवडवर्र टवगां लव.
जसां घर हे प्रत्येक िविसवलव सख
ु ी करत असतां, तसचां
पक्षयवनां व सद्ध
ु व त्यवचां ां घरटां शप्रय असत.ां आिच्यव बवगेतील एकव
झवडवर्र पिवचां घरटां होतां. िी त्यव झवडवर्र फुलां कविवयलव गेले
असतव, त्यव पिवने इतकव कलकलवट के लव की जिू कवही िी
त्यवचां घर तोडवयलव आले होते, आशि त्यव पक्षयवची ती धडपड
िलव त्यवच्यव घरट्यवपवसनू दरू रवहण्यवसवठी सवांगत होती. तो िलव
परत जवण्यवसवठी आग्रह करत होतव.
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तर आतव आपि यव पक्षयवांच्यव घरवबद्दल बोलू यव. तम्ु ही
म्हिवल िविसवनां व घरां उरलेली नसतवनव पिवचां ी घरटी, झवडां
गेल्यविळ
ु े एर्िव कवय प्रश्न पडलव आहे? कबतू र कपवरीत रवहतवत
तसे इतर पिी जवगव िोधतील. सगु रिीचां घरटां सगळयवत सांदु र
म्हटलां जवतां. तरीही सगु रिसद्ध
ु व हे घरटां बनर्तवनव योजनव करते.
घरटां हर्ां आहे म्हटल्यवर्र एकव कवडीने सरू
ु र्वत करत असते.
त्यवनतां र र्ेगर्ेगळयव कवड्यव आिनू एकिेकवतां गफ
ांु ू न, अदां वजे एक
हजवर कवड्यवांनी सगु रि घरटां बनर्ते. यव घरट्यवत शफरवयलव छोटसां
आर्वर सद्ध
ु व असतां. ते घरटां सगु रिीचां शपल्लू आत िोठां होऊ
िके ल, असां छोटां दवर असलेलां असतां. यव घरवच्यव दवरवतनू सगु रि
आत जवऊ िकते पि कुठलवही ित्ू आत जवऊ िकत नसतो.
पॅसेज असतो आशि आत गेल्यवर्र घरट्यवची िख्ु य खोली असते.
हे घरटे नर (परू
ु ष) पिी बवधां तवत. पिीि अथर्व िवदी पिी हे
बवांधलेलां घरटां ठीक आहे की नवही ते नरवचां कौिल्य बघनू शतचव
सहकवरी ठरर्ते. शपल्लवांसवठी हो म्हिते. तर एक सगु रि पिी अठरव
ते र्ीस शदर्सवांत, पवचिे र्ेळव फे री िवरून कवड्यव जिर्नू एक घरटां
बवांधतो. घरटां बनर्ण्यवचव हेतू त्यवांची अांडी आत यव घरट्यवत ठे ऊन
शपल्लवचां व जन्सि घरट्यवत व्हवर्व हव असतो. घरटां बवधां ण्यवसवठी
कवड्यव, कवपसू , र्वयरी, सक
ु लेली पवनां, शर्ष्ठव, लवळ, गर्तवचे
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अथर्व हेिचे धवगे असे सर्ा अथर्व यवपैकी कवही र््तू र्वपरल्यव
जवतवत.
घरटां कसां बनर्वयचां यवचव आरवखडव पक्षयवच्यव िनवत
आधी तयवर असतो. नतां र आजबू वजल
ू व िोध घेऊन कवड्यव, पवनां
िोधनू पिी घरटे बवांधतो. िवनर् जसव पर्ू ी गहु ते रवहवयचव, तसे हे
पिीसद्ध
ु व फवर पर्ू ीपवसनू ही अिी घरटी बवांधतवत. पवरांपररक अिव
रीतीने घरटे बवधां वयलव पिी पर्ू ीपवसनू च शिकलेले असतवत. शनर्ड
आशि घरवच्यव िळ
ू आरवखड्यवत फवरसव बदल करत नवहीत.
सगु रिीचे घरटे हे पवऊस आत शिरिवर नवही असां आशि
आशि पवण्यवपवसनू सरु शित अिव कवड्यवांचां बनर्लेलां असतां. िोठां
होऊन शपल्लू घरट्यवतनू उडून जवईपयंत त्यव पक्षयवचव आकवर
जेर्िव र्विेल तेर्िी तरी यव घरट्यवत जवगव असवर्ी, यव गोष्टीचव
अभ्यवस करून ही घरटी बवधां लेली असतवत. त्यवत नर्ीन जन्सिवलव
येिवर्यव, अडां ् यवतनू बवहेर येिवर्यव शपल्लवच
ां े सरां िि आशि घरटे
पटकन ित्च्ू यव नजरे स पडू नये हे दोन्सही हेतू असतवत.
सगु रिीची िवदी आधी हे घरटे बघनू सगु रि पिवच्यव
घरट्यवत नरवच्यव त्यवच्यवसोबत सहजीर्न जगण्यवच्यव योग्यतेची
पवरख करते. हे घरटे सांदु र असले पवशहजे आशि त्यवचव बवहेरून
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आकवर आशि नीटनेटके पिव हव पि चवांगलव हर्व. हे बघनू सगु रि
पिी नरवची शनर्ड करते.
पिु च्यव घरट्यवबद्दल आपि बोलिवर ते हशिांगबडा यव
पक्षयवचे घरटे आहे. भवरतवत हशिगां बडा फवरसे शदसत नवहीत.
परदेिवत हशिांगबडा सवपडतवत. हशिांगबडा हे टवकवऊ कवड्यवचां े
अथर्व फवद्यां वांच्यव सक
ु लेल्यव पवनवांचे घरटे बनर्त नवहीत. शजर्ांतच
अिव यव गर्तवची िळ
ु वसकट आिनू रोपे एकिेकवतां गतांु र्नू घरटां
बनर्तवत. ही घरटी बनर्ण्यवचव फवयदव असव की शकडे-िांग्ु यव
अथर्व अन्सय कीटक, सक
ु लेल्यव र्न्पतीजन्सय पदवथवंर्र र्वििवरे
पॅरवसवईट यव घरट्यवत र्वित नवहीत. शजर्ांत गर्त असल्यवने
हशिांगबडाच्यव घरट्यवलव सशु र्धव आहे. त्यवलव फ्रेि शलशव्हगां ने्ट
म्हटलां जवतां. झवडां तोडिे, आजबू वजल
ू व िविसां र्वर्रिां, र्ते,
गवड्यवचां े आर्वज, र््ती शर््तवरली जविां, यवचव पररिवि
पक्षयवांच्यव घरटे बवांधण्यवर्र होतो. कृ शत्ि तर्हेने बनर्लेली,
लवकडी/कवगदी अिी पिवचां ी घरटी आशि पक्षयवनां व खवयलव
देण्यवची बडा फीडसा हल्ली शर्कत शिळतवत. पक्षयवांची जिवत
र्विर्िे हे िवनर्वांच्यव आनांदवसवठी आर्श्यक आहे.
पक्षयवांची घरटी बघतव दोन प्रकवरची आपि पक्षयवांची घरटी
पवशहली. आतव आपि कीटकवचे घरटे पवहूयव. ्पवयडरिॅन यव
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नवर्वने घरवत आलेली कोळीष्टकां सद्ध
ु व प्रशसद्ध झवली. िवत्
कोळयवने शर्िलेलां जवळां हे भल्यवभल्यव आशका टेक्टलव देखील
तोंडवत बोट घवलवयलव लवर्ेल, इतकां र्ेगळां असतां. कोळयवांच्यव
पोटवत एक प्रकवरच्यव गि सोडिवर्यव ग्रांथी असतवत. त्यवतनू येिवरव
र्वहतव स्त्रवर्, त्यवचव धवगव बनर्नू कोळी जवळां शर्ित असतो.
शर्शिष्ट आकवर शर्शिष्ट हेतू यवने आशि सांरिि यव दृष्टीने, ित्पू वसनू
रिि यव हेतनू े ही जवळी शर्िली जवतवत. अशतिय बवरीक आशि
किी र्जनवची असनू त्यवांच्यव गिचे धवगे नवजक
ू र्वटतील. पि
धवगे िजबतू असतवत.
स्त्रवर्वने बनलेल्यव यव धवग्यवपां वसनू च कोळी आपले अांडे
देण्यवसवठी एक प्रकवरची जवळी बनर्तो. आपली अांडी यव जवळीत
यव स्त्रवर्वपवसनू बनलेल्यव धवग्यविां ध्ये गडांु वळत असतो. स्त्रवर्वपवसनू
बनलेल्यव जवळयवचव अजनू ही एकव प्रकवरे उपयोग कोळी करतो.
कसे तरी यव जवळयविध्ये छोटे छोटे कीटक पकडण्यवचां कवि करतो.
हे कीटक, शचकटपिवलव शचकटून जवतवत आशि यव कीटकवनां व
पकडल्यवर्र त्यवचां व उपयोग अन्सनवसवठी करण्यवचव हेतू कोळी
ठे र्तवत. कीटकवचव उपयोग आहवर म्हिनू कोळयवच्यव जवळयवत
असतो. यव जवळयवत सबां धां ऑशफस असते. र्ेगळयव प्रकवरची
जवळी बनर्ली जवतवत. एर्िव छोटव प्रविी पि आपलां घर कसां
बनर्वयचां आशि आपल्यव र्ि
ां वच्यव शपल्लवचां कसां रिि करवयचां
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हे जवितो. घरवची गरज पिी सद्ध
ु व जवितवत तसे शकडे सद्ध
ु व
जवितवत.
यव पिु चां घर /घरटां असतां िवकडवांचां! िवकड झवडवर्र रवहत
असले, तरी िवकडवची एक जिवत घरटां/तस सद्ध
ु व बनर्ते. िविसू
हव िवकडवपवसनू जन्सिवलव आलव हे म्हितवत. पि िविसवांची
घरसद्ध
ु व िवकडवांच्यव घरटे बनर्ण्यवच्यव कल्पनेतनू च पिु े शनिवाि
झवली आहेत.
सशु र्धवजनक रीतीने झवडवर्र झोपण्यवसवठी ह्यव र्जनदवर
िवकडवनां ी िग घरटी बनर्वयलव सरुु र्वत के ली. यव घरविां ध्ये आपि
जसे सपवट जशिनीर्र गवदी टवकून झोपतो तिव प्रकवरची झोपी
जवयची सोय यव िवकडवांनी के ली. शचांपवझी िवकड झवडवर्र झोप
आल्यवर्र, गवदीसवरखी एक चपटी जवगव बनर्नू त्यवच्यवर्र शनजू
लवगले. कवड्यव, िवती आशि झवडवची पवनां यवच्यवतनू ही घरटी
बनर्ली जवऊ लवगली. िजबतू आशि न तटु िवर्यव कवड्यव आशि
गर्तवपवसनू बनर्ली जवतवत. कवरि की यव िवकडवांचे र्जनदेखील
भरपरू असतां. पवर्सवपवसनू ही घरटी िवकडवांचांदख
े ील रिि
करतवत. नर्ल म्हिजे कवही शर्िेष प्रकवरच्यवऔषधी झवडवच्ां यव
फवांद्यव र्वपरलेल्यव असतवत. ज्यविळ
ु े यव घरट्यविध्ये कीटक आशि
डवस किी येतवत. ज्यवच्यविळ
ु े िवकडवांर्र आजवर पसरण्यवची
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िक्यतव किी होते. िवकडवांचां, त्यवांच्यव बद्ध
ु ीचां हे कौतक
ु च
म्हिवयलव हर्ां. जशिनीपवसनू सवधवरि तीस फुटवच्यव र्रती
बेचकीत घरटी करतवत.
िवनर्वलव ित्पू वसनू होिवर्यव हल्ल्यवची आशि िृत्यचू ी
भीती असते, त्यविळ
ु े आशि झोपतवनव ित्ू येतोय की नवही,
आजबू वजल
ू व बघनू , ित्ू हल्लव करे ल, ही भीती असते. म्हिनू च
घर/दवर/कांु पि यवचव िोध लवगलव. िवनर् पर्ू ी गहु ते रवहत. पि
पिी घरटे बवांधवयचे. िवकड झवडवच्यव बेचक्यवत आपले घरटे
बवांधवयचव. ते बघनू च िवनर्वलवदेखील घर बवधां ण्यवची कल्पनव
सचु ली. गर्त, झवडवच्यव कवड्यव र्वपरून पर्ू ी कवही जि घरां करत
असत. आतव हळूहळू घरवांची िजबतू ी र्विर्ली. दरर्वजे िजबतू
के ले गेले. िवनर्वच्यव िनवत सरु शित घरवची कल्पनव रुजर्ण्यवचां
कवि पिी, कीटक, र्वनर, िवसे यवांनी के लां.
म्हिनू शनसगा बघनू िवनर्वच्यव पि िनवत शर्चवर येतो.
असवर्े घरटे अपल
ु े छवन!
***
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42 वषड हरवले
कवही र्षवंपर्ू ी चद्रां लेखव कांपनीचां एक नवटक आलां होतां. नवर्
होतां “कवही र्षं हरर्ली आहेत” त्यविध्ये एकव िल
ु ीलव अपघवतवत
डोक्यवलव िवर लवगतो. शर््िरि होते आशि ती बरीच, अदां वजे दहव
र्षं कोिवत, अज्ञवत जवगी सगळीकडून दरू र्र रवहते. त्यवनांतर शतलव
िद्ध
ु आल्यवर्र ती जेव्हव दहव र्षवानांतर, किीबिी घरी येते. घरी
ती घरच्यवांनव सवांगते.
“बवबव बवहेर कवहीतरी र्ेगळे घडले आहे. आिचे
नवतेर्वईक, िविसां एकदि र्ेगळीच, फॅ िनच्यव शर्रुद्ध शदसवयलव
लवगली आहेत. फॅ िनसद्ध
ु व त्यव दहव र्षवंपर्ू ीच्यव होत्यव त्यवपेिव
र्ेगळयव आतव शदसत आहेत. र्य एकदि खपू च िोठी र्विून गेली
आहेत. जिू दहव र्षे उलटली आहेत. बवबव कवहीतरी गडबड
झवली आहे कव?” ती.
डोक्यवलव िवर लवगल्यविळ
ु े कवय घडलां, ते घरचे
सिजवर्नू सवांगत शतलव सवर्रतवत. शहदां ी शचत्पटसृष्टीच्यव कथेचव
एक परु वतन निनु ेदवर आरवखडव आहे. बहुतवांिी शहरोलव डोक्यवलव
िवर लवगतो आशि त्यवलव कवहीच आठर्त नवही. िग तो दसु र्यव
गवर्ी जवतो शतथे प्रेिवत पडतो. यव नव्यव तरूिीबरोबर लग्न करतो.
216

दसु र्यव पत्नीलव िल
ु ां होतवत. नेहिीप्रिविे त्यवलव पशहली पत्नी
आशि िल
ु वच
ां व शर्सर पडतो. नतां र त्यवच्यव डोक्यवत शव्हलन दडां ु कव
िवरतो. शकांर्व शव्हलन डोक्यवत बांदक
ु व िवरतवत. शहरोच्यव पर्ू ीच्यव
आठर्िी जवग्यव होतवत. तो िग आतवच्यव बवयको-िल
ु वांनव
ओळखत नसतो आशि जन्सु यव बवयको िल
ु वांच्यव िोधवत शनघतो.
शहदां ी शचत्पट आशि भवरतीय परांपरव यविळ
ु ेही पशहली पत्नी दःु खवचे
डोंगर सोसत, डोळयवत प्रवि आिनू पळून गेलेल्यव आशि दसु र्यव
बवईबरोबर िजेत रवशहलेल्यव नर्र्यवलव भेटते.
“िी तझ्ु यव परतीची र्वट बघत होते” असे सवांशगतले जवते.
तर एकूि कवय शर्सरिे हे प्रकरि बर्यवच कथवांिध्ये खवसपैकी
िसवलव टवकवयलव र्वपरले जवते.
हल्ली सिवजवत अल्झवयिर यव आजवरवचे प्रिवि बरे च
र्विले आहे. शर््िरि होिे यवचे प्रिवि र्विले आहे. यव
आजवरविां ळ
ु े िविसवलव शर््िृती होऊ लवगते. आिच्यव
पररचयवतील एक व्यक्ती आपल्यव नवतर्वलव आपलव िल
ु गव
सिजवयचे. म्हिजे िधल्यव कवळवतील पांचर्ीस र्षा त्यवांच्यव िेंदतू नू
नष्ट झवली होती. िवनर्वचव िेंदू हे एक ्िृतींचां आगवर असतां. िन
हे एक ्िृतींचव सवठव असतां. शर््िरि यव िेंदच्ू यव आजवरवत
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गडबड होते. हव एक ्िृतींचव आजवर असतो. यव ्िृतीची कवही
जर शिस िॅनेजिेंट गतांु वगतांु झवली तर शर््िरि होऊ िकत.ां
तर शलहवयचां कवरि अस:ां 2019 सवली कोरोनव आजवर
आलव. covid-19 असेच नवर् आहे. आपि कवहीतरी भ्रिवत होतो
आशि नीट दोन हवत न के ल्यविळ
ु े , आपल्यवकडे 22 िवचा नांतर
दखल घेतली गेली. आपि र्षाभरवत खपू च दःु खदवयी प्रसांग
घडलेले पवशहले. देिवच्यव अथाव्यर््थेचे, िवनर्ी िनवचां े
हवनीकवरक रूप पवशहले. पर्ू ी कधी नवही अिव रीतीने िनष्ु य हवनी
झवली, असे म्हितव येईल. 2020 हे र्षा जीर्नवतनू शनघनू च गेले
आहे.
नक्की यवर्षी कवय के लां? ते फवर थोडे लोक सवांगू
िकतवत. कवरि की िोठे सिवरांभ, लग्न र्गैरे यवर्षी कवही झवलां
नवही. शदर्स कविवयचे म्हिनू एक र्षा कविलां.
बडी बेर्जह शजांदगी जव रही है! लर्करच, कोरोनवर्रची
लस येईल आशि आपल्यव आयष्ु यवतील एक र्षा हरर्लां अिी
कुरकुर आपि करू. (आिवर्वदी रवहव) आशि पिु च्यव र्षी िवत्
आनांदवत रवहू, आिव ठे र्वयलव हरकत नवही. covid-19 म्हिजे
खरांतर एकोिर्ीस, ते र्ीस झवलां. आपल्यव आयष्ु यवतनू हव
कवलवर्धी हरर्लव असे सिजनू आपि त्यवतनू पिु े जवऊ यव.
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आपि कवहीतरी धडव घ्यवयलव पवशहजे. यवपिु े सवर्धपिे र्वगवयलव
हर्.ां पयवार्रिवचे नक
ु सवन करवयलव नको. सवथी आशि आजवरवच्ां यव
प्रती सजग रवहवयलव हर्े. तरच आपि म्हिू िकतो की एकच र्षा
हरर्ले आहे. नवही तर आयष्ु यवतील अनेक र्षं हरर्िां
िनष्ु यजिवतीलव परर्डिवरे नवहीये.
***
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43 सध्ं याछाया
िळलव रे शदन िळलव सखयव
सध्ां यवछवयव शभर्शर्ती हृदयव.
असां म्हिनू म्हवतवरपिवबद्दल एक प्रकवरची भीती
िविसवच्यव िनवत घवतली जवते. सांध्यवछवयव शभर्शर्ती हृदयव
म्हटल,ां तरी र्य र्षे पच
ां ेचवळीसनतां र जीर्नवची गवडी उतवरवकडे,
खडखड जवत असते. गवडी र्ेग िांदवर्त असते. देहवचव िवलक कवय
शर्चवर करू लवगतो.
िेरी उिर हो गई तो क्यव?
प्यवर करने की एकदि सही उम्र है!
असां म्हटलां तरी सरकवरी नोकर्यवांिध्ये र्योियवादव
जव्तीत जव्त 45 र्षे असते. त्यविळ
ु े 45 नांतर गवडी उतवरवलव
लवगिवर हे िवन्सय करवर्ां. चवळीिी उलटली की थोडव थकलेलव
िविसू आपल्यव कवही दय्ु यि बवजू लपर्वयचव प्रयत्न करतो.
डोळयवलव चवळीिीचव चष्िव लवगलव, तरीही तो तसेच शदर्स
कवितो. के स पवांिरे झवले तर कलर लवर्नू कवळे करतो. तरूि
आशि चवांगले शदसवयचव प्रयत्न करतो. पडलेल्यव सरु कुत्यव त्यवलव
आर्डत नवहीत तर उतवरर्यवची जविीर् देतवत. त्यविळ
ु े त्यव नष्ट
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सरु कुत्यव किी करण्यवसवठी सौंदया प्रसवधनवांचव उपयोग करू
लवगतो.
आजवर: जीर्निैलीिळ
ु े येिवरे आजवर 45 र्षे र्यवनांतर
सवधवरित: िवगे लवगतवत. उच्च रक्तदवब, िधिु ेह, चरबी र्वििे
इत्यवदी गोष्टी थोड्यव थोड्यव सरू
ु झवलेल्यव असतवत. म्हिजे िरीर
आतव आपली र्वि सांपली आहे आशि र्योिवनवने जी झीज होते
ती चवलू झवली आहे यवचे शसग्नल आपल्यवलव देत असते.
र्य लपर्ण्यवचव चवळव, असे प्रयत्न अिवर्ेळी करण्यवऐर्जी
आपि आरोग्य पिू ा ररत्यव कवय करू िकतो ते बघयू व.
1) ्र्तःच्यव आरोग्यवकडे लि द्यव. श्ववसवचे कवही व्यवयवि,
योगवसनां करव.
2) आतवही पन्सु हव चेष्टव आशि शर्नोद, हसरे कवयाक्रि यवांच्यवत
रस घ्यव आशि हसत रहव. चेहर्यवर्रचे श्ितहव्य िवर्ळू देऊ
नकव- शचडशचडे होऊ नकव.
3) िन खि
ु ठे र्ण्यवचव प्रयत्न करव. सकवरवत्िक दृशष्टकोन
ठे र्व. जे घडवयचे ते घडतच रवहते आशि र्य र्वििां हे कोिीही
थवांबर्ू िकत नवही.
4) ययवती यव कवदबां रीत र्िान के ले त्यवप्रिविे प्रत्येकवलवच
र्ृद्धत्र् देऊन आपल्यवलव यौर्न हर्ां अिी तवरूण्यवची आस
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असते. पि तवरुण्य जविे हे नैसशगाक असते. आशि र्वधाक्य पवठ
सोडत नवही.
5) न टवळतव येिवरे , जे थवांबिवर नवही, जे जविे िक्य नवही, ते
्र्ीकवरव. िनसे र्ृत्ती बदलवयचव प्रयत्न करव, कवरि र्य र्विते ही
पररश्थती आपि बदलू िकिवर नवही.
6) चवर प्रहर आळसवत बसनू रवहिे थोडे किी करव. थोडवफवर
तरी व्यवयवि करव. जीर्निैली ऍशक्टव्ह ठे र्व. आठर्ड्यवतनू किीत
किी तीन शदर्स दरू र्र चवलवयलव अथर्व पळवयलव जव. ज्यविळ
ु े
िरीरवतील रक्तवशभसरि सधु वरते. व्यवयविवचव हवत धरव.
7) ्िरििक्तीर्र यव कवळवत पररिवि होत असतो. त्यविळ
ु े
अर्घड परीिव यव कवळवत देिां िक्य नसतां, पि तरीही िेंदल
ू व
चवलनव शिळतील, असे शकरकोळ िब्दकोडे, सडु ोकू र्गैरे सोडर्व.
नर्ीन भवषव शिकवयचव, एखवदव छांद शिकवयचव प्रयत्न करव.
8) िवांत जीर्न जगण्यवची र्ृत्ती कलव शिकर्ते. त्यविळ
ु े एक
तरी छांद अथर्व कलव जोपवसव. शचत् रांगर्व.
9) आपि उजर्व हवत र्वपरत असतो. थोडवथोडव कधीतरी
डवर्व हवत पि र्वपरव. डवव्यव हवतवने दवत घवसवयचव प्रयत्न करव.
डवव्यव हवतवने शलशहिां खपू अर्घड आहे हे िवन्सय आहे, पि
कधीतरी शलहवयचव प्रयत्न करून बघव. यविळ
ु े िेंदल
ू व रक्तपरु र्ठव
222

व्यर्श्थत होतो आशि डवर्व उजर्व दोन्सही प्रकवरचव िेंदू कवयारत
रवहतो.
10) शित्ः कोित्यवही र्यवत शित् असिे हे आर्श्यक आहे.
िी पन्सु हव सवगां ते कोित्यवही र्यवत शित् हे आर्श्यक असतवत.
अगदी खपू जर्ळचे शिळवले नवही तरी औपचवररक सहर्वसवत
रवहवयचे, चहव शपण्यवलव जवण्यवचे, थोडव र्ेळ गप्पव िवरवयचे, फोन
करण्यवचे असे शित् सवभां वळून ठे र्व.
हर एक फ्रेंड जरूरी होतव है!
11) कट्टव: कुठल्यवतरी कट्ट्यविी शनगशडत रहव. ज्यविळ
ु े
सिवजवत र्वर्रल्यवने नैरवश्यवचे प्रिवि किी होऊ िकते.
12) प्रशतकवरक िक्ती र्विर्ण्यवसवठी िनसोक्त गप्पव िवरिां,
खळखळून हसिां आशि एकिेकवांच्यव सहर्वसवत येिां आर्श्यक
आहे.
The way to your friend’s house is never long.
Go to your friend’s home!
13) भतू कवळ खपू सदांु र होतव. चवगां ले शदर्स आपि बशघतले
होते. आपलव भशर्ष्यकवळ पि खपू सांदु र होिवर आहे. आपलां
अिक
ु अिक
ु कवि झवल्यवर्र आपल्यवलव तिक
ु तिक
ु शिळिवर
आहे, आशि आपलां सगळां चवगां लां होिवर आहे हे ्र्प्न आपि
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बघतोय. सर्ािवन्सय आहे. पि भतू कवळ आशि भशर्ष्यकवळ
यवपेिवही र्तािवन कवळ खपू िहत्त्र्वचव आहे. र्तािवन कवळवत
हवतवत जी ठे र् आजची श्थती आहे त्यवचव आनांद घ्यव.
14) जीर्नवत सिवधवनी रवहव. जे आहे ते आहे! जे झवलां ते
झवलां! आपि यवतलां कवहीच बदलू िकत नवही! यव सगळयवचव
्र्ीकवर करवयलव हर्व! आपि र्ृद्धत्र्वकडे झेपवर्तो आहोत
यवबद्दलचे देखील र्व्तर् िनवने ्र्ीकवरवयलव हर्ां.
सवरवांि: आनांदवत रहव आनांदवत रहव! सांध्यवछवयव टळू
िकत नवही. सध्ां यवछवयेत सद्ध
ु व आनदां वत रहव!
***
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44 वखमट वखचडी
शखिट शखचडी शकांर्व पवतळ शखचडी हव प्रकवर
बवलकवच्ां यव शकांर्व आजवर्यवांच्यव पदवथवासवरखव र्वटतो. आजवरी
िविसवच्यव िेनर्ू र शखचडी असते. आजवरी िविसवलव, किी
शखचडी द्यवर्ी तसव आपल्यवलव हव िेनू र्वटतो. आपि शबरबलवची
शखचडी ऐकलेली असते. शदरांगवई होते ती गोष्ट, शतलव शबरबलवची
शखचडी असां म्हित रवहतो. योग्य अतां रवर्र योग्य प्रकवरे िेहनत होत
नवही, तर शखचडी शिजत नवही अस कथेत सवांशगतलां जवत.ां शखचडी
उद्धट नवही. पल
ु वर्, शबयवािी र्गैरे अिव भवरी भवरी श्रीितां
लोकवांच्यव गरीब घरवतले नम्र भवर्ांड म्हिजे शखचडी होय.
आजवर्यवचव िेनू यव नवर्वने शखचडीकडे कवयिच दल
ु ाि के ले जवते.
आळिी तवई शकांर्व आजीबवई कवय पकर्वन करिवर?
शखचडी खवयलव घवलिवर!
असे देखील म्हटले जवते. शखचडीलव जव्ती भवांडी लवगत
नवहीत. एकवच भवांड्यवत कवि भवगते. गरि गरि शखचडी खवल्ली
की कवही कवळ तरी िन भरतां आशि परत खवर् खवर् सटु त नवही.
शखचडी ने दो्त चवर
दही पवपड घी आचवर!
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अिी एक म्हि आहे. म्हिजे यव चवर उपपदवथवंशिर्वय
शखचडीलव चर् लवगत नसते.
शखचडी किी बनर्वयची यवची पद्धत सगळयवांची सवरखी
असली तरी ज्यव त्यव बनर्िवर्यव व्यक्तीच्यव हवतवच्यव चर्ीिळ
ु े
शखचडीलव र्ेगळीच चर् येते. डवळ-तवांदळ
ू हे िख्ु य पदवथा
शखचडीत र्वपरले जवतवत. डवळ आशि तवांदळवच्यव प्रिविवनसु वर
शखचडीची चर् बदलते.
कृ ती: शजरे -िोहरीची तेलवर्र फोडिी घवलनू त्यवत कवदां व
परतलव जवतो. त्यवच तेलविध्ये (परतलेल्यव कवांद्यविध्ये) धतु लेली
डवळ आशि तवदां ळ
ू परतर्ले जवतवत. तवदां ळवच्यव दप्ु पट गरि पविी
घवलनू त्यवतच िीठ, शतखट, हळद घवलनू झवकि लवर्नू कुकरिध्ये
शकांर्व प्रेिर पॅन िध्ये शखचडी शिजर्ली जवते. प्रेिर पॅनिधे दहव
शिशनटवतां शखचडी तयवर होत असते. डवयबेशटस असिवरे शकांर्व
तवांदळ
ू खवयचव नसेल तर तवांदळवऐर्जी गव्हवचव दशलयव/बवजरी
सद्ध
ु व र्वपरतव येते. त्यव शखचडीलव दशलयवची शखचडी असे
म्हितवत. खवस हर्ी असेल, तर थोड्यव भवज्यव ॲड करवयच्यव.
घरी असतील तर बटवटे, िटवर, फ्लॉर्रचे तरु े , गवजरवचे तक
ु डे,
िेंगदविे हेदख
े ील शखचडीत घवलतव येतवत.
अचवनक कोिी पवहुिे आले तर शखचडीसवरखां दसु रव
पटकन होिवरां पक्र्वन्सन नवही. पटकन शिजते आशि पोट पि भरतां.
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शखचडीत आख्खे िसवले सद्ध
ु व टवकतव येतवत पि त्यव चर्ीिळ
ु े पिु े
ती सौम्य रवहत नवही, तर थोडीिी िसवलेदवर शतखट होते. थोड्यवच
र्ेळवत आशि किी डवळ तवांदळ
ू यविध्ये भरपरू शखचडी सगळयवांनव
परु े िी होते. दरडोई दोन िूठभर तवांदळ
ू एक िठू डवळ घवलवर्ी.
त्यविळ
ु े गररबवचव पदवथा असां देखील शखचडीलव म्हटलां जवतां.
एक शखचडी िलव कवयि आयष्ु यभर आठर्ते. 26 जल
ु ै
2005 रोजी बवद्रां ्यवलव िगफुटीिळ
ु े रे ल्र्े ्टेिनच्यव जर्ळील
पल
ु वखवली आम्ही अडकलो. असे असतवनव एकव दवनिरू व्यक्तीने
आम्हवलव त्यवच्यव घरवत रवह्यलव शदले. पि रवत्ी टेन्सिन होते. र्ीज
गेली होती. त्यवर्ेळी त्यवने त्यवच्यवकडे ही शखचडी बनर्ली होती.
तवांदळ
ू अगदी सवधव होतव. पि 12 तवस पवण्यवत अडकलेल्यव
भक
ु े ल्यव व्यक्तींनव तो फवरच चशर्ष्ट लवगलव. यव शखचडीची चर् िी
आयष्ु यवत कधीही शर्सरिवर नवही.
खपू भक
ू लवगल्यवर्र िनवपवसनू के लेली, शिळवलेली
शखचडी ही ्र्गवातल्यव अिृतवपेिवही चशर्ष्ट लवगू िकते.
आज रवत्ी शखचडी बनर्नू बघव.
***
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45 ववच
ं ू चावला
शर्चां ू चवर्लव शर्च
ां ू चवर्लव,
शर्ांचू चवर्लव हे एकनवथ िहवरवजवांनी शलशहलेलां एक प्रशसद्ध
भवरूड आहे.
िनष्ु य इगां ळी अशत दवरुि,
त्यवने िज नवगां ी िवरीयली
कविक्रोध शर्ांचू चवर्लव.
असे यव भवरूडवचे बोल आहेत. जगवत कवि क्रोधरूपी
शर्ांचू अनेक आहेत. ते दगडवखवली लपनू बसलेले असतवत आशि
डांख िवरतवत. िवत् यव जगवत कवही कवही िविसां आपल्यव शजभेर्र
शर्ांचू घेऊन शफरतवत. एकव रविीची व्यक्ती त्यवांच्यव जीभेने नवांगी
िवरते आशि जखिी करते, असां म्हटलां जवतां. शर्ांचू घेऊन
शफरिवर्यव िविसवांनी फिव कविून नवांगी िवरली की िनवत आग
होते.
जीभेने, की कवय िब्दवने जौळ होतां? ही डांख िवरिवरी,
शर्ांचू लवर्िवरी िविसां आपल्यव आजबू वजल
ू व असतवत. यव अकलव
प्रवतां वत, यवच्ां यव टोििे िवरिवर्यवनव, सिीिक म्हििवर्यवनां व त्यवचां ी
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्र्तांत् बद्ध
ु ी असते. ती पि फवर भवरी असते. दोष बरोबर िोधनू ते
त्यव दोषवचव बरोबर उल्लेख करून सिोरच्यव व्यक्तीलव नवगां ी
िवरतवत. गवफील असतव ही नवांगी िवरण्यवत आली की कवय होत?ां
सिोरच्यव व्यक्तीचव अशभिवनवचव फुगव फटकन फुटतो, अिी
टवचिी िवरली जवते शकांर्व सिोरच्यव व्यक्तीच्यव अांगवची लवही
लवही होऊ लवगते. तो बळी सिवजवत शिसळिे सोडून देतो. कवि
करिे सोडून देतो. कवरि की हे शर्च
ां र्वच्यव जीभेचां शर्ष असां
त्यवच्ां यव हृदयवपयंत पोचतां. हे शर्ष त्यवांची चवांगलां कवि करण्यवची
िक्तीच नष्ट करून टवकते. सिीिकवांच्यव शर्षवरी बोलवनां ी त्यवांची
इच्छव पिू ा नष्ट होते. सिोरच्यवची िक्ती नष्ट करण्यवच्यव कृ तीत ते
शर्ांचू जीभेचे लोक यि्र्ी होतवत.
के ऑस सवर्ळव गोंधळ, हव देर्वचव शनयि असतो. म्हिजे
अिव शर्ांचू जीभेच्यव िविसवनां व शकांर्व ज्यवांनव प्रत्यि कृ ती कवहीच
करवयची नसते त्यवांच्यव कडे खपू च छवन ऊजवा असते.
शर्ांचू जीभेचे शकांर्व ज्यवच्ां यव िध्ये कवही सकवरवत्िक
अथर्व कलवत्िक करण्यवची िक्ती नसते, त्यवच्ां यवत बवकीची
घवतक अशर्धवयक कवया करवयची िक्ती िवत् फवर असते. देर्वचव
हव शनयि असतो. डोक्यवपयंत कवही पोहोचत नवही, त्यवनां व फवरिी
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र्ैचवररक िक्ती नसते. त्यवांनव िवरीररक िक्ती असते. अथर्व अिी
इतरवचां े खच्चीकरि करवयची िक्ती अशधक असते.
ठीक आहे, िख्ु य शर्षयवकडे जवते. यव निनवलव घडवभर
तेल र्वशहले. त्वस, हव हेतू नव्हतव. शर्च
ां पू वसनू कसे र्वचवयचे? हे
सवांगिे होतव.
िी आतव िख्ु य कवय सवगां वयचां ते सवगां ते. हे शर्चां ू जीभेचे
लोकवांचे टोििे, सगळां र्वईट आहे. यवने त्वस होतो. त्यव टोिण्यवांनी
त्वस होतो हे आपल्यवलव सगळयवांनव कळतां. पि यव िविसवांपवसनू
आपि दरू रवहू िकत नवही. ही िविसां कवही बवहेरची एशलयन
नसतवत, ती आपल्यव आसपवस असतवत. आपल्यव सहर्वसवत
असतवत. यव लोकवांनव फटकवरिां िक्य नसतां. यव लोकवांनव टवळिां
िक्यच नसतां. कवरि ही परग्रहवर्रून आलेली नसतवत, परप्रवांतीय
नसतवत. घरवचव दरर्वजव बदां करून त्यवांनव बवहेर पि ठे र्तव येत
नवही. रविवयिवत ज्यवप्रिविे िथां रव दवसी कै के यीच्यव कवनवत गप्तु पिे
शर्ष टवकून जवते अिी ही िविसां त्यवच्ां यव शजभेने अथर्व कृ तीतनू
आपल्यव पिू ा िरीरवत शर्ष ओतनू आपलां खच्चीकरि करून
जवतवत. ही िविसां आपल्यव आसपवस असतवत. घरवतल्यव
कुटुांशबयवांिध्ये, शित्िैशत्िींिध्ये, ऑशफस िध्ये, कलीग, बॉस
यवांच्यविध्ये र्वर्रत असतवत. पि के र्ळ ओळखतव येण्यवसवरखी,
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नवांगी िवरिवरी नसतवत. कवळजी प्रेि असनू , दवखर्नू , लवगिवरे
िब्द असतील नसतील, यवर्रून यव शर्चां ू शजभेच्यव लोकवनां व
ओळखिां िक्य नसतां. ही िविसां कधी कधी गोड बोलनू सद्ध
ु व
आपल्यव िरीरवत शर्ष फे कू िकतवत. चोरी करून आपली सगळी
िक्ती देखील लोक घेऊन जवऊ िकतवत.
िँहु िें रवि बगल िें छुरी, अिी यवांची र्ृत्ती असते. हे लोक
ओळखिां सद्ध
ु व सोप्पां नसतां. बोलतव-बोलतव, गप्पव िवरतव िवरतव
एखवद्यव शर्शचत् िब्दवने एखवदी शचांतव ते आपल्यव डोक्यवत भरून
जवतवत.
िी बोडवाच्यव परीिेत पशहल्यव नांबरवर्र आल्यवर्र
आिच्यव िेजवरच्यव कवकांू नव पेिे द्यवयलव गेले होते. त्यवर्ेळी त्यव
कवकांू नी िलव कवय म्हिवर्ां?
“पशहल्यव पवनवर्र फोटो आलवय ठीक आहे. अभ्यवस
करून बवरीक झवली आहेस. लग्न कसां व्हवयचां?”
नांतर 5 र्षं गेली. नांतर कवकवच्ां यव घरी पेिे नेले.
िवझां नोकरीत प्रिोिन झवल्यवचे पेिे द्यवयलव आल्यवर्र
दसु रव एक असवच शर्ांचू शजभेचव बवप्यव िलव म्हिवलव,
“प्रिोिन र्गैरे ठीक आहे पि आतव तू 25 र्षवंची झवलीस
म्हिजे तल
ु व सवधवरिपिे 40 चव म्हवतवरव नर्रव शिळेल. ”
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तर दसु र्यव भवगवत आपि बघू यव शर्चां ू शजभेच्यव
लोकवपां वसनू ्र्तःलव कसां र्वचर्वयचां?
ठीक आहे, जर एखवदी व्यक्ती अिी टोििेिवरू असेल तर
शतच्यव पवसनू दरू व्हवर्ां.
दसु रां तर ऐकून न ऐकल्यवसवरखां करवर्ां. यव लोकवांसवठी/िी
भवडां िवत िक्ती घवलर्ू नये. त्यवच्ां यविी कधीही भवडां ू नये कवरि की
त्यवांनव आपि र्वदवत शकांर्व भवांडिवत कधीच शजांकू िकत नवही.
शतसरां की त्यवच्ां यवबरोबर दश्ु िनी करू नये. तम्ु ही त्यवनां व
दश्ु िनीने पि शजांकू िकत नवही.
चौथे- शर्च
ां ू शजभेच्यव लोकवचां ी िैत्ी पि करून घेऊ नये.
ती धोक्यवची घांटव आहे.
पवचर्े हे टोििेिवरू जसे आहेत तसे चवलर्नू घ्यवर्े. िक्य
तेर्िे त्यवांच्यव शर्षवपवसनू दरू रहवर्े. र्वद टवळवर्ेत.
सहवर्व िद्दु व, यव लोकवि
ां ी ‘कवय कसां कवय’ इतकांच
बोलवर्ां शकांर्व शर्ांचू जीभेच्यव लोकवांची तोंडओळख ठे र्वर्ी.
सवतर्े असे, ही शर्च
ां ू शजभेची व्यक्ती जर आपल्यविी
बोलतवनव म्हित असेल “एकव ििवत, एकव फटक्यवत िी अिक
ु
अिक
ु लव त्यवची जवगव दवखर्नू देईन!” त्यवर्र तम्ु ही कवय म्हिवल?
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“तू करिील. ” असां तम्ु ही म्हिू नकव. कवरि तम्ु ही असां
उत्तर शदल्यवर्र ती व्यक्ती म्हिजे तम्ु हवलवच बळी बनर्नू “तू िलव
असां कव म्हिवलीस?” म्हिनू तिु च्यविी कवहीतरी कवरि कविून
तसे भवांडि करतील. कवरि की तम्ु हवलव बळीचव बकरव बनर्वयलव
तम्ु ही सॉफ्ट टवरगेट आहवत. शकांर्व तिु च्यविी िी असचां भवांडले
सवांगनू इतरवांर्र दरवरव शनिवाि करतव येईल.
ऑशफसिध्ये, कुटुांबवत, लग्न घरी, बस, लोकल गवडी,
शसनेिव, हॉटेल अिव शठकविी अिी शर्ांचू जीभर्वली स्त्री अथर्व
परू
ु ष भेटू िकतो.
यव लोकवक
ां डे दल
ु ाि करवयलव शिकव. कवहीतरी कवि
कविून शतथनू उठून जव. पविी शपऊन यव. टॉयलेटलव जवऊन यव.
एखवद्यव देर्ळवत जवऊन यव शकांर्व एखवदी गोळी शगळत कवरि
कविून गप्प बसव.
तम्ु हवलव र्वटेल िी फवर चतरु बवई आहे. िलव त्वस झवलव
अथर्व होत नसेल.
छे ! पि आज फवर उशिरव, सवठी बद्ध
ु ी नवठी झवल्यवर्र
िलव हे सगळां कळतांय. आयष्ु यभर िी यव घवर् करु िकिवर्यव,
टोििे िवरण्यवत पटवईत सहकवर्यवबां रोबर शदर्स कविले. फवर त्वस
भोगले.
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भले ऑशफसिध्ये तर परू
ु ष िॅनेजर एकटव र्वर्रुन खषू च
होऊ िकतो. पि बवई िॅनेजर? शतलव एकटे पडून चवलत नवही.
बवयकवांनव झांडु ीने र्वर्रवर्ां लवगतां. िांगु ी हत्तीलव अ्र््थ करिवरी
ठरू िकते.
ऑशफसवत कुटुांबवत आशि इतरत् िग यव झांडु ीतली,
धांदु ीतली कुिीतरी तरी जी शर्ांचू शजभेची असते ती अिी
आपल्यवलव नवगां ी िवरत रवहते. नोकरीर्र असतवनव अिव अनेक
जिवांनी िलव अनेक प्रकवरचव त्वस शदलव. आशि तो िी करून पि
घेतलव.
आतव इतक्यव र्षवंच्यव अनभु र्वनांतर, इतक्यव प्रकवरे
र्ेगर्ेगळे कोसेस के ल्यवर्र आशि जीर्नवचव अनभु र् घेतल्यवर्र
िलव कळले. र्ळले नवही.
िलव हे तम्ु हवलव सवांगवर्सां र्वटलां म्हिनू िी शलशहते आहे.
दल
ु ाि करव, दल
ु ाि करव
टीके कडे दल
ु ाि करव
यव शर्ांचर्वलव उतवरव
तिोगिु िवगे सवरव
ईषेकडे दल
ु ाि करव
दल
ु ाि करव दल
ु ाि करव
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46 सगु ि
ं
गधां , सगु धां /दगु ंधी/ इतर गांध जीर्नवची आर्श्यकतव आहे.
नवकवने िविसू श्ववस घेतो. तो जो गांध िविसवलव शिळतो ते
िवनर्वलव शिळवलेले िोठे र्रदवन आहे. कधीकधी खरवब र्वस
आलव, कवहीतरी सि
ां यव्पद उग्र र्वस आलव, तर िविसू शतथनू
शनघनू जवऊन, पळून जवऊन ्र्तःचे सांरिि करू िकतो. तसां गांध
हे िविसवलव शिळवलेलां िोठां सांरिि, र्रदवन आहे. कोरोनविळ
ु े
र्वस येण्यवची िक्ती नष्ट होते, असां नक
ु तचां र्वचल्यविळ
ु े िवझ्यव
िनवत हे शर्चवर आले. सदी झवल्यवर्र आपल्यवलव र्वस येत नवही.
कवरि नवक चोंदलेलां असतां आशि सगु धां वचव सवगां वर्व सवगां िवरे
िज्जवततां ू खरवब झवलेले असतवत. अांत्थ आर्रि, त्यवांनव सजू
आलेली असते. कोरोनविध्ये यव ततां ांर्ू र अशधक पररिवि होतो
आशि िविसवलव सगु धां कळत नवही. िज्जवततां ू खरवब झवलेले
असतवत, त्यवांनव सजू आलेली असते. कोरोनविध्ये यव तांतांर्ू र
अशधक पररिवि होतो आशि िविसवलव सगु ांध कळेनव होतो.
सवर्न की घटवएँ ये है
हररयवली चहुऔर है!
बवदल बरस जवने को बेतवब है
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पपीहे कुहु बोल रहे है
ऐसे िे जरव जोर से पींग भरो
िझु े बदांू ों से कुछ बवते करनी है!
कुछ बवते बतवके थोडव फुसफुसवनव है शफर िेर सवरव भीग जवनव
है
सवर्न कव गांध आयव है
सखी चलो झल
ु व झल
ु वते जवनव है!
सांघु ते इस पवर से झल
ु ते हुए,
सवर्न के उस पवर पहुचते है.
फूलोंके शिट्टी की खि
ु बू िें,
बेलव के सगु ांध िें िझु े नहलवनव है.
सिवर्ळी असतवत शतथे जीर्नवत गांध असतो.
र्वस न येिे यव गोष्टीकडे व्यगां म्हिनू सहसव बशघतले जवत
नवही. ऐकू न येिे, डोळयवांनव न शदसिे, एखवदव अर्यर् खरवब
असिां, त्यव गोष्टींनव व्यांग िवनतवत. पि र्वस न येिां त्यवतलां िवनत
नवहीत. खरांच शनसगवाने र्वसवची सिज देऊन िविसवलव र्वईट
असलेल्यव, शर्षवरी र्वयू असलेल्यव शठकविवपवसनू ्र्तःलव
र्वचर्वयची िक्ती शदली आहे. सगु ांधवची सांर्ेदनव शदली आहे.
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सर्ा धिवंिध्ये, सर्ा सां्कृ तींिध्ये सगु ांधवलव िहत्त्र् शदलेले
आहे. चदां न, उद, धपू , धरू , फुलां यवच
ां व गधां पजू ेसवठी िवन्सय के लव
जवतो.
कोळी जिवतीच्यव लोकवनां व िच्छीचव र्वसदेखील
आर्डतो. म्हिनू ित््यगांधव, सगु ांधव, गांधर्ती अिी नवर्ां पौरवशिक
कथवांिध्ये सद्ध
ु व आिळतवत.
िनवपयंत र्वसवचव सांबांध आपल्यव आठर्िींिी असतो.
लोिच्यवची बवटली उघडतवच येिवरव िोहरीच्यव तेलवचव र्वस,
किी बनर्ली असतव किीपत्त्यवचव र्वस, एखवद्यव शहगां ोळीचव र्वस,
बवळवच्यव आगळयवर्ेगळयव बवलपिवचव, िेकोटीचव र्वस हे सर्ा
र्वस जीर्नवच्यव त्यव पर्वािी शनगडीत असतवत.
तवप आलेल्यव व्यक्तीचव येिवरव एक प्रकवरचव उष्ि,
घविेजलेल्यव व्यक्तीचव शनरवळव, गरि भवकरीचव, कोळी शर्क्रेते
येतवत तो र्वस र्ेगर्ेगळे असतवत. त्यवांनी आपल्यवलव त्यव त्यव
ििवांची आठर्ि होते. आलेल्यव र्वसवने आजच्यव
पररश्थतीतल्यव बर्यवच गोष्टी कळतवत, आर्डतवत. जेर्िवचे र्वस
सवांगतवत की सांदु र जेर्ि आतव येिवर. सगु ांधवने भक
ू चवळर्ली
जवते, जिू कवही पिु च्यव जेर्िवसवठी आपल्यव अर्यर्वनां व तयवर
करवयच,ां शजभेलव लवळ सोडवयलव सवगां ण्यवचां आशि पोटवलव
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पवचक रस सोडण्यवचां कवि सचु शर्ण्यवचे कवि हे गांध करतवत. र्वस
गोड, शतखट, कडू, तरु ट, घविेरडे, कुजके , नवसके असे सद्ध
ु व असू
िकतवत. सविीष जेर्िवचे र्वस र्ेगळे असतवत. कोळांबी िच्छी
करिवर्यवांनव, आर्डिवर्यवांनव ते हर्ेसे र्वटतवत. न खविवर्यवांनव,
तेव्हव ते र्ेगळे र्वटत असतवत. सक
ु टवची िवसोळी र्वसवने र्ेगळी
असते. तर िवकवहवरी लोकवच्ां यव सवजक
ू तपु वच्यव शिठवईचव र्वस
श्नग्ध प्रकवरचव र्वस म्हिजे तेलवतपु वचव र्वस सद्ध
ु व शनरवळव
असतो. तपू शिळां झवलां की येिवरव खर्ट र्वस पि आपल्यवलव
आर्डत नवही. आशि गरि गरि किर्नू झवले की छवन र्वस येतो.
शिळयव आशि जन्सु यव कवही पदवथवंची र्वसवर्रुन परीिव होते. ह्यव
िेंगदवण्यवलव जनु व झवल्यवर्र र्वस येिवर आहे, हे झवलेलव शबघवड
सचु र्तवत. शलांबवचव नसु तव र्वस घेऊन सद्ध
ु व शकती बरां र्वटतां. सांत्ी,
िोसबां ी यवचां ी सवलसां द्ध
ु व आघां ोळीच्यव र्ेळी अगां वलव चोळवयलव
र्वसवसवठी र्वपरतवत. असां म्हटलां जवतां की र्वस घेिां म्हिजे अधवा
तो एक पदवथा खविां हेच असतां. कोको, चॉकलेटचव र्वस
सगळयवांनवच आर्डतो. हळद तर सर्ा प्रकवरच्यव
सौंदयाप्रसवधनवांिध्ये असते. र्वसवसवठी पि कोको घवतलव जवतो.
कवदां व आशि लसिवच्यव र्वसविळ
ु े , ्र्यपां वकघरवत कवहीतरी
शिजर्िे चवलू आहे हे कळत असते.
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परदेिवत रवहिवर्यव अन्सय देिीच्यव लोकवांनव त्यवांच्यव
अपवटािेंटिध्ये रवहवयलव जवतवनव शर्शर्ध प्रकवरचे र्वस घरवतनू
आले नवही पवशहजे अिी अट घवतली जवते. कवरि भवरतीयवच्ां यव
्र्यांपवकवत किीपत्तव असतो. कडकडीत फोडिीचव र्वस येतो.
परदेिविध्ये थांड हर्ेच्यव जवगी तो भरून रवशहल्यविळ
ु े यव र्वस येिे
यव गोष्टीसवठी बरे च र्ेळव शर्रोध करतवत.
कवही कवही लोकविां ध्ये खरवब र्वस हव अपिकुनी अथर्व
अिभु पि िवनलव जवतो. प्रत्येकवची आपवपल्यव व्रत, गोष्टीची
श्रद्धव असते. म्हिनू च बर्यवच शठकविी अगरबत्ती आशि ऊद
लवर्नू शकांर्व हल्लीच्यव कवळवत ्प्रे िवरून, फर्वरे िवरून हर्व
सगु ांधी के ली जवते.
फवर पर्ू ीच्यव कवळी रवजे- रवजर्वड्यवांच्यव दरबवरवतदेखील
गल
ु वब पवण्यवचे फर्वरे िवरले जवत. अत्तर शर्कण्यवसवठी भवरी भवरी
व्यवपवरी येत असत. सवयली, िोगरव, चिेली, गल
ु वब, चपां क,
पवररजवतक यवांचे र्वस आशि ही फुलां, सोनटक्क्यवची फुलां
सगु ांधवसवठीच प्रशसद्ध आहेत. पि फुलां ही सक
ु ू न जवतवत. म्हिनू
अत्तरवचव िोध लवर्लव गेलव. म्हिजे र्वसवचे र्ेड िविसवलव
परु वतन कवलवपवसनू आहे. सदी झवलेल्यव व्यक्तीलव र्वस येत नवही
आशि दम्यवचव आजवर असलेल्यव व्यक्तीलव तीव्र र्वसवच्यव
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र््तिू ळ
ु े र्वर्ड उठू िकते. र्वसवची सांर्ेदनव ही जीर्नवत फवरच
िहत्त्र्वची असते. एखवद्यव गोष्टीचव अदां वज येिे यवलव सद्ध
ु व र्वस
आलव असां र्वटू लवगलां होतां म्हितवत. म्हिजे एखवद्यव घटनेच्यव
आधी शतचव र्वस येतो. एखवदी घटनव शकांर्व र््तू शदसण्यवआधी
शतचव र्वस येत असतो. प्रत्येकच र््तल
ू व आपले अांगभतू र्वस
असवर्ेत. र्वस असतो.
लपर्लवस जरी शहरर्व चवफव
सगु ांध त्यवचव लपेल कव?
***
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47 नाणी
एकच टवक
ां सवळ िग सगळी नविी र्ेगळी किी घडर्ली
जवतवत? कवही लहवन कवही िोठी! कवही ऍल्यशु िशनयिची कवही
शिश्रधवतचू ी! कवही खरी कवही तवांब्यवची! देर्वच्यव दयेने एकवच
टवक
ां सवळीतनू घडर्लेली ही नविी शकती र्ेगर्ेगळयव प्रकवरची
असतवत.
नसु तव आकवर र्ेगळव नवही तर त्यवचां व गिु धिा देखील
र्ेगळव असतो. कवही कवही लहवन-िोठी, र्जन, ्पिा, िल्ू य,
चांबु कीय आकषाकतव, र्रची छवपील शचत्, रक्कि र्ेगळी असते.
अिी शर्शर्धतेने नटलेली असली तरीही नविी छवपिवरी, पवडिवरी
टवांकसवळ एकच असते. परिेश्वर देखील एक टवांकसवळ चवलर्तो.
यव टवांकसवळीत करोडो िविसवांनव घडर्त असतो. त्यव िविसवांचव
िल्ू य, रांगरूप, आकवर सगळांच र्ेगळां असतां. गिु र्ेगळे असतवत.
गिु धिा र्ेगळे असतवत. कवही गिु धिा िविसू नांतर सद्ध
ु व ्र्तःच्यव
प्रयत्नवनां ी प्रवप्त करत असतो. देर्वच्यव टवक
ां सवळीत बघव शकती
प्रकवरची नविी असतवत. सकवळी शखडकीिी बसनू िी र्त्यवर्रून
जविवर्यव लोकवांचे शनरीिि करत होते. र्ेगर्ेगळयव प्रकवरची
िविसां होती. बेशफकीर, घर सोडून नवईलवजवने दधू शकांर्व भवजी
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आिण्यवसवठी बवहेर पडलेले र्ृद्ध, सिोरच्यव शचशकत्सवलयवत
आलेले रुग्ि, रक्त तपवसवयलव आलेली िविसां, भवजीर्वले,
फे रीर्वले, कविवर्र जविवरे लोक सर्ाजि कोरोनवच्यव यव सवर्लीत
र्वर्रत होते. बहुतेक िी पवशहलां- तिवर्वत होते. आतव लर्कर
हसिां शर्सरूनच गेले आहेत. खळखळून हसतवनव कुिीच शदसत
नवही. अगदी लहवन बवलक सद्ध
ु व दबकत हसतां.
र्तािवनपत् र्वचनू , बवतम्यव बघनू , एकव िोठ्यव नेत्यवच्यव
आत्िहत्येच्यव घटनेर्रून िनवर्र र्ेगर्ेगळयव प्रकवरचे पररिवि
होत आहेत. सर्ाच आभवसी र्वटू लवगले आहे. अिवर्ेळी
प्रत्येकवचे शर्चवर सद्ध
ु व िोठे र्ेगर्ेगळे असतवत. त्यव र्ेगळयव
शर्चवरवांबद्दल गोंधळ असतवत. पि आपि अिव शर्शर्ध
नवण्यवबां द्दल बोलयू व. यव व्यक्तींनवच- र्ेगळव शर्चवर करिवर्यव
िविसवांनव िी नविी म्हिते आहे. नवण्यवलव दोन बवजू सद्ध
ु व असतवत
पि सध्यव यव िवनर्ी नवण्यवच्यव ज्यव बवजू र्र शदसतवत त्यवबद्दलच
बोलयू व. तर नवण्यवची एक बवजू िनवपवसनू अिव रीतीने
दवखर्िवर्यव सवत नवण्यवांचव आपि शर्चवर करू यव.
पशहलां नविां म्हिजे अशतिय बेशफकीर लोक! अथवात ही
बेशफशकरी ्र्तःच्यव बवबतीत नसते तर इतरवांच्यव बवबतीत असते.
यव व्यक्ती इतरवांनव सवांगतवनव “अगां घवबरतेस कवय? तलवर्वर्र फे री
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िवरून येत जव. अिी घवबरून शकती कवळ घरी बसिवर आहेस?”
दसु र्यवनां व नॉिाल रहव घवबरू नको सर्ाच नॉिाल आहे. िवझे कुररयर
िवत् तू करून ये, असे सवांगिवरी ही िविसां असतवत.
दसु र्यव प्रकवरची िविसां एकव प्रख्यवत नटवच्यव
आत्िहत्यवांिळ
ु े अशतिय घवबरून र्वट चक
ु लेली आहेत.
आपल्यवलव पोटवपवण्यवची पडलेली असतवनव आपि जगतोय
आशि करोडोचव िवलक असव एकव शदर्िी अचवनक जवतो.
भवरतीय सां्कृ तीबद्दल आिक
ां व र्विली आहे. ही नविी घरवत पि
घवबरत आहेत.
शतसरी, पोटवसवठी धवर्पळ करिवरी िविसां असतवत.
“र्वटते कवही करू नये पि िग खविवर कवय? नोकरी गेली तर िग
घरी बसवर्े लवगेल. कोरोनव आहे, पि पोट पि आहे. ” असां करून
रवहिवरी पि आहेत.
चौथी नोकरदवर! त्यवचां े पि हवल होत आहेत. बँकेत गदी
होते. पवचिे रुपये जिव झवले ते कविण्यवसवठी हजवरो लोक
जितवत. तरीही ्र्तःच्यव तब्येतीकडे दल
ु ाि करून नोकरीर्र
जविवरी सद्ध
ु व िविसां आहेत त्यवांचे प्रश्न आहेत आशि ज्यवलव
त्यवलव आपल्यव प्रश्नवांनव तोंड द्यवर्े लवगत आहे.
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पवचर्ी शचत्पटवत कवि करिवरी आहेत. त्यवांनव नोकर
िदतीलव आहेत. शर्िवनवत बसनू ि्त शसगवरे ट पेटर्त शफरतवत.
सहवर्ी रवजकवरि करतवत. त्यवांनव िवझ्यव भीतीची जवि
नवही.
सवतर्े भक्त, िग कवय शलहू?
सिवजवतील सर्ा गोष्टींची जवि रवखनू आशि शर्चवर करून
जगिां सांदु र आहे. िवत् बवहेर घडिवर्यव घटनवांर्र होिवरे बदल हे
आपि आपल्यव आत शनरीिि करून बघवर्े. आपल्यवलव रवग
येऊ िकतो, आपल्यवलव हेर्व र्वटू िकतो, आपि शचांतवग्र्त होऊ
िकतो. अिवर्ेळी आपि ररऍक्ट न होतव सांयि ठे र्िे. रर्पवँड
व्हवर्.ां ती पररश्थती किी आहे जी तम्ु हवलव शनरवि करतील ही
पररश्थती तम्ु ही बदलू िकत नवही नव िग तम्ु ही श्थतप्रज्ञ रवहव
आपि रर्पवँड करवर्ां पि ररऍक्ट करू नये. Reactions are full
of negativity and response is positive we will select
positive emotions like forgiveness, kindness,
compassion, Positive action from you will make your
own life beautiful. Best fruits of awareness we get
after being cool. Our equainimous thoughts are cause
of peace, harmony and happiness.
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कवही नविी अखांड र्वजतवत. बडबड बडबड करतवत
“असां बवहेर जवऊ नकव. (खवयलव शिळत नवही) असां करव आशि
तम्ु ही हे खव, ते खव” असां सवांगतवत. नवगररकवांनी कसां करवयचां
यवबद्दल कोिी बोलतच नवही.
अांध भक्तवांची नविी र्ेगळीच असतवत. ती र्ेगळेच
कवहीतरी बोल बोलत असतवत. त्यवत त्यवांच्यव परीने त्यवचां ी नविी
फवरच खिखिीत र्वजत असतवत. पि खरां सवगां वयचां तर नविां
ज्यवच्यव त्यवच्यव प्रकवरे ते खिखिीत र्वजत असतां. िेर्टी प्रत्येक
नवण्यवच्यव भवग्यवत निीब असतां. त्यवांनी कसां कवय जगवयचां असतां,
प्रत्येकवचव तत्र्ज्ञवन शर्चवर र्व ग्रपु निीब त्यवनसु वर ज्यवची त्यवची
नविी कवही कवळ र्वजतवत. कवही डब्यवत भरून पडतवत. कवही
फे कली जवतवत. कवही शभकवर्यवच्ां यव सिोरच्यव थवळीत पडतवत,
कवही देर्वच्यव दवनपेटीत पडतवत. नविी बनर्िवर्यव देर्वच्यव िनवत
कवय आहे हे िविसवलव कधीच सिजत नवही.
तिु चां नविां र्र र्िान के लेल्यव नवण्यवांपैकी कोित्यव
प्रकवरवत बसतां? देर्वच्यव टवांकसवळीबद्दल तक्रवर नवही, देर्वच्यव
कृ पेने सर्ाकवही ठीक आहे.
***
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48 उघड दार देवा
एकिे र्ीस शदर्स कोरोनवच्यव लॉकडवउनिळ
ु े देर्ळ बदां
आहेत. के र्ळ पजु वरी आशि गरु र् देर्ळवत जवऊन पजू वअचवा करून
शनत्य नैशिशत्तक आरत्यव करत असतवत.
िवत् अन्सय बवहेरील दिानवथीनां व देर्ळां बांद आहेत. श्रवर्ि
िशहनव, एकूिच चवतिु वासवत देर्दिानवचव िशहिव िवनलव जवतो.
त्यवर्ेळी देर्ळां बदां असल्यविळ
ु े भक्तवच
ां ी कुचबां िव झवली. हे कवरि
देत ‘उघड दवर देर्व उघड दवर देर्व’ अिी घोषर्वक्यां सरू
ु झवली
आहेत. यव श्रवर्ि िवसवतील भक्ती परु वचव फवयदव घेण्यवसवठी
अनेक देर्ळवनां ी ऑनलवइन दिान सरू
ु के ले आहे.
िांशदर बांद ठे र्ण्यवसवठी अनेक कवरिां होती. सिहू सांसगा
र्विू नये, सोिल शड्टांशसगां पवळल जवर्ां आशि शनयि पवळले
जवर्ेत हीच कवरिां होती.
सरकवर हे जनशहतवथा लॉकडवऊनच्यव कवळवत आशि
नांतरही कोरोनवची िहविवरी पसरू नये म्हिनू हव शनिाय घेत आहे.
कोरोनवर्रती लस शनघत नवही तोपयंत जपवयलव हर्े. अथर्व
ग्रवशफकनसु वर दोन हजवर तेर्ीस पयंत कोरोनव सवथ चवलू रवहिवर
आहे, तो पयंत सिहू सांसगा अशधक र्विू नये म्हिनू ऑनलवइन
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दिानवची सशु र्धव सर्ा देर््थवनवांनी सरू
ु के ली आहे. ऑनलवइन
दिान शर्रुद्ध प्रत्यि दिान अिी एकप्रकवरे जगु लबदां ी सरू
ु आहे.
यवबवबतीत ऑनलवइन दिानवच्यव बवजनू े आशि ऑनलवइन
दिानवच्यव शर्रोधवत सद्ध
ु व कवही िते िवांडली गेली आहेत. त्यवतील
पशहल्यव भवगविध्ये आपि देऊळबांदी चचवा बघयू व.
सरकवरने देऊळ बांद ठे र्ण्यवचव शनिाय सिवजशहतवसवठी
घेतलव आहे. देर्ळवभोर्ती शनिवाल्य, खवद्य पदवथा दक
ु वने, शचखल,
पवऊस यविळ
ु े अ्र्च्छतव र्विू िकते. गदी र्विल्यवने सवथीचे रोग,
शिश्र आजवर र्विू िकतवत.
देऊळ बांद, यव बद्दलची ितां शर्चवरवत घेऊ यव. जी देर्ळां
उघडू नये, बांदच रवहवर्ीत असे धरु ीि सवांगतवत यवचां कवरि एक तर
बहुतेक दिानवथी र्य र्षे सवठ र्षवंच्यव र्रचे असतवत. सवठ
र्षवंर्रील र्यवच्यव लोकवांनव कोरोनवचव धोकव आहे हे िवस्त्रवांनी
शसद्ध झवले आहे. दसु रव िद्दु व गदीच्यव सि्यव असतवत. गदी जिली
की एकिेकवांनव ्पिा के लव जवतो. एकिेकवचां े श्ववसोच्छर्वस एकत्
होतवत. देर्ळवच्यव शभतां ीलव हवत लवर्लव जवतो. एकिेकवांच्यव
कपड्यवलव ्पिा होतो, अनर्धवनवने हवत लवर्लव जवतो. कवही नव
कवही कवरिवांिळ
ु े एखवदी व्यक्ती जर कोरोनवने बवशधत असेल तर
कोरोनव पसरू िकतो. प्रर्वस करूनच देर््थवनवांच्यव शठकविी जवर्ां
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लवगतां. त्यविळ
ु े प्रर्वसवच्यव दरम्यवन सद्ध
ु व कोरोनवची बवधव
होण्यवची िक्यतव असते.
प्रसवद, फोटो, ितू ी, पोथी अथर्व खरे दी असां कवही नव
कवही आपि बवहेरून आितो; त्यवतनू कोरोनव व्हवयरस येऊ
िकतो. पजू व अचवा करतवनव नवरळ, फुले, हवर, पवयरीलव ्पिा के लव
जवतो. देर््थवनच्यव शठकविचे प्रसवधनगृह भयवनक असू िकते.
सोय/पविी नसेल तर िविसां कुठे ही थांक
ु तवत शकांर्व घवि
करतवत. यव प्रसवधनगृहवतनू एकत् जिल्यवर्र सद्ध
ु व कोरोनवचव
प्रसवर होऊ िकतो. र्वरांर्वर हवत धिु ां अिव देर््थवनवच्ां यव शठकविी
शकतपत िक्य होईल? हे सवांगतव येत नवही.
कधी उघडिवर देर्वचे दवर?
जेव्हव होईल कोरोनव हद्दपवर!
असां सवांगनू िलव तर असां र्वटतां, भक्तवांनी घरीच पजू व अचवा
करवर्ी. त्यव त्यव र्ेळी जो शनिाय आपल्यवलव सर्वात योग्य र्वटतो
तो आपि घेत असतो. पिु े िविसवचां जे निीब असेल, जे घडिवर
असेल, ते घडत असतां. िवझ्यव एकव िैशत्िीच्यव ितवनसु वर
परदेिवतील पवहिीनसु वर, असां म्हटलां जवतां की भवरतवत पिु च्यव
र्षी सवठ र्षवंपिु ील जर्ळजर्ळ बरीच जनतव ही कोरोनवने बवशधत
होऊ िकते. आतवही 10/8/20 रोजी ज्येष्ठ नवगररकवांचे प्रिवि,
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कोरोनव रुग्िवतां अशधक आहे. प्रशतकवरिक्तीच्यव कितरतेिळ
ु े
आशि Co morbidity िळ
ु े त्यव सवठ र्षं र्यवपिु ील गटवतील
बरे च जि िृत्यिू ख
ु ी देखील पडत आहेत. त्यव िवस्त्रीय ितविळ
ु े
िलव तरी आतव असे र्वटते, िवसनवने जो आरोग्यवलव आर्श्यक
आहे, तो शनिाय घ्यवर्व. देर््थवन उघडून कडक शनयि अटी करव
असे म्हटले जवते. पि अटींनव पळर्वटव असतवत, त्यविळ
ु े कोरोनव
पसरवयचव धोकव आहे. सध्यवतरी र्वतवर्रि पवर्सवळी आहे, शिश्र
सांसगवंचव धोकव अशधक आहे.
यवत्ेच्यव शठकविी असलेल्यव कशथत चांबु कीय िेत् लहरी,
हर्ेतील बदल, पयाटनवचव आनांद, र्ेगळी भवर्नव शफलगडु ,
देर्ळवबवहेर होिवरी खरे दी, गदी, सहर्वस, पैसे खचा करिां,
प्रर्वसवची गिां त, बवहेरचां जेर्ि, सग्रु वस जेर्ि, प्रसवद, हर्वपवलट
हे हेतू देर्ळवत जवण्यविवगे असतवत. त्यविळ
ु े गदी होते. र्य्कर
लोकवांनव कोरोनवचव धोकव अशधक असतो.
िवसनवने देर्ळां बांद ठे र्ली, तरी देर् सर्ात् असतो. कवही
कवळ देर्ळां बांद ठे र्ण्यवचव शनिाय घेतलव आहे, तो योग्यच असवर्व.
देर्वची दोन रुपां पजू तवत- सगिु रूप, शनगािु रूप शकांर्व ितू ी पजू व
आशि िवनस पजू व! त्यवप्रिविे आपि घरच्यव घरी सद्ध
ु व देर्वची
उपवसनव- पजू वअचवा करू िकतो. देर््थवनवच्यव शठकविी शनयि
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आशि अटी पवळिे थोडे अर्घड होऊन बसु िकते. यव शनयिवतां
पळर्वटव सद्ध
ु व असतवत. शिर्वय िॉब सवयकोलॉजी, सिहू
िवनसिवस्त्रवनसु वर गदी झवली की िविसां आरोग्यवकडे दल
ु ाि
करतवत. त्यवतनू कोरोनव पसरू िकतो.
देर्वलये ही िहरवबवहेर, टेकडीर्र, नदी शकनवरी असतवत.
अिव देर्ळवत जविां म्हिजे हर्व पवलट करिे, असेही असते.
शनसगारम्य शठकविी जवऊन शफलगडु र्वटते. खरे दी करतव येते.
ज्यविळ
ु े देर्दिान नसनू देर् पयाटन असू िकते. तर आज िांशदरवची
कर्वडे तर बांद आहेत, पि कधी नव कधी तरी लर्करच देर्ळे
दिानवसवठी खल
ु ी होतील, यवत्व सरू
ु होतील, उत्सर् सरू
ु होतील.
यवच कवळवत नव्यव रवि िांशदरवच्यव भशू िपजू नवचव आनांद आपि
सवजरव के लव. त्यव अथी आपल्यवलव आिव आहे की िशां दरां बवधां नू
होिवर आहेत आशि त्यव िांशदरवांच्यव दिानवचव योग आपल्यवलव
येिवर आहे. थोडव सांयि असू दे. र्वट बघवयलव कवय हरकत आहे.
कवही आिव आकवि
ां व िविसवलव असतवत, पि जीर्न यव अिव
कविवांहून अशधक अनिोल आहे. प्रत्यि प्रवथानव, प्रत्यि दिान
आशि ऑनलवईन प्रवथानव यवत फरक असतो, असे देखील र्वद
कवही भक्त घवलतवत. प्रत्यि सवखर खविे आशि सवखरे चव फोटो
बघिे यवत जसव फरक आहे. तसव प्रत्यि प्रवथानव, देर्दिानवत
आशि ऑनलवइन दिानवत आहे. असव र्वद भक्त घवलतवत. पि
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आतातेने के लेली अचानव म्हिजे प्रवथानव करवयलव हरकत नवही.
प्रत्यिपिे त्यव भगव्यव सोनेरी िशां दरवतील पररसरवचे, कवळयव
कवतळी देर्ळवचे दिान घेण्यवचव, सांदु र हर्ेत जवयचव आनांद
शनरवळवच असतो. पि कवही शदर्स र्वट बघू यव, ्र्ल्पशर्रविवर्र
थवांबू यव.
‘देऊळ लगेच उघडव’ असां सवांगिवर्यव लोकवांचे पि शर्चवर
आतव आपि बघू यव. देऊळ बदां असल्यवने भट शभिक
ु ीचव
व्यर्सवय करिवरे , पजू व सवांगिवरे ब्रवह्मि, देऊळ रखरखवर् करिवरे
गरु र्, देर््थवनवतनू शिळिवर्यव उत्पन्सनवर्र चररतवथा चवलर्िवर्यव
लोकवांचे धांदे बसलेले आहेत. फुलां शर्किवरे , हॉटेल िवलक,
अशधकवरी, िवळव शर्किवरे , प्रसवद बनर्िवरे व्यर्सवय नवही म्हिनू
हैरवि आहेत. चोर, भरु टे चोर देर्ळवजर्ळ हवतचलवखी करतवत.
िवझ्यव आईचे िांगळसत्ू देर्ळवत चोरीलव गेले. यव र्त्यवर्रच्यव
र्डवपवर् चहवच्यव गवड्यव, प्रशक्रयव करिवरे , गर्ु हवळ, फुलां शर्किवरे ,
पेि,े हळद-कांु कू शर्किवरे , फळां शर्किवरे र् एररयवतल्यव हवतवर्र
पोट असलेल्यवांची उपजीशर्कव थवांबलेली आहे.
‘देर् तवरी त्यवलव कोि िवरी आशि देर् िवरी त्यवलव कोि
तवरी’ असां म्हितवत. जन्सि आशि िरि जर देर्वच्यव हवतवत आहे
तर देर्वांर्र शनिाय सोडव, असे म्हििवरे लोकही आहेत. आपि
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सवडेचवर िशहने देर्ळवत न जवऊन आपले चवलले. अजनू तम्ु ही
कवही शदर्स चवलर्व. ऑनलवईन चवलत आहे ती सेर्व घ्यव.
सवथीची गभां ीरतव, कवळ, िृत्यू पवहतव दिानवची घवई कव?
दोन तीन िशहन्सयवतां चवलू होऊ िकते. दक
ु व चवलू आहेत,
ु वनसां द्ध
िवसनवकडून हट्टवने िॅवल र्वल्यवांनी आशि दक
ु वनदवरवांनी दक
ु वने चवलू
करून घेतली, पि त्यव दक
ु वनवत हर्ी तेर्िी गदी होत नवहीये. तसांच
जर देर्ळवच्यव भक्तवच्ां यव बवबतीत झवलां तर? देर्ळवचां व िल
ू भतू
खचा किी असतो, त्यविळ
ु े देर्ळवत दिानवलव आलेल्यव भक्तवांच्यव
किी सांख्येने फरक पडिवर नवही. देर्ळां चवलू करवर्ी न करवर्ी
िवसनवचवच शनिाय आहे.
सट्टु े पैसे, दवन, व्रत, धवन्सयदवन, नर्सफे ड, र्वशषाक पवरांपररक
यवत्व यवसवठी देर्ळवत शनयशित जविवरे लोक आहेत. त्यवनां व व्रतवत
खांड पडण्यवची भीती र्वटते. नर्स म्हिनू येिवरे भक्त अधीर झवले
आहेत. (िी देखील)
देह देर्वचे िांशदर
आत आत्िव परिेश्वर.
यव देहवकडे लि द्यव. तब्येत जपव. देर् देर्ळवत नवही, असे
िी अशजबवत म्हित नवही. पि सध्यव घरी देर्वच्यव प्रशतिेलव हवत
जोडव. आरवधनव करव. ऑनलवईन दिान घ्यव.
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सरकवरने दक
ु वने जर उघडली, तर देर्ळां उघडवयलव कवय
हरकत आहे? अिीही टीकव करिवरे प्रश्न करतील. पि र्योगट
बशघतलव तर िॉल-दक
ु वनवत रवांगेत उभे रवहिवरे तरूि होते. इथे
देर्ळवत दोन तीन तवस तरी र्ेळ घवलर्िवर्यव लोकवांिध्ये र्ृद्ध
देखील असतवत.
‘ऑनलवईन असतवनव प्रत्यि दिान घेतल्यवशिर्वय
सिवधवन होत नवही’ सवगां िवर्यव भक्तवनां व सवगां ते, बदलत्यव
पररश्थतीलव तोंड देत रवहवर्े. ऑनलवईन दिानवर्र सिवधवन
िवनवयलव हर्ां. देऊळ बांद करण्यवचव शनिाय हव भक्तवांसवठी आहे.
सगळे सरु िव शनयि पवळून देर्ळां सरू
ु के ली तर चवलेल असे
कवही भक्त म्हितवत. देर्वलयवच्यव शठकविी हर्िे गर्िे असेही
लोक येतवत. गवडीसवठी जविवरे , बदल म्हिनू जविवरे पि असतवत.
िनी नवही भवर् देर्व िलव पवर्! अिी लोक नवहक गदी
करू िकतवत.
देर्ळवतील आल्हवददवयक र्वतवर्रिविळ
ु े , सकवरवत्िक
ऊजेिळ
ु े िन िवांत होतां आशि नकवरवत्िकतव शनघनू जवते; असांही
म्हटलां जवतां. देर्ळां बांद असल्यविळ
ु े सिवजवत शनरविव आशि
नकवरवत्िकतव र्विते आहे, असव आरोप करिवरे कवही भक्तही
आहेत. आर्डत्यव देर्वलव िवनसपजू ेने सवकडे घवलव. सवांगव
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देर्वलव, कोरोनव जवऊ दे. कोरोनव गेलव की लगेच देर्ळां उघडतव
येतील. नतां र आपल्यव तेहतीस कोटी देर्वच्ां यव कोट्यवनक
ु ोटी
िांशदरवांचे दरर्वजे उघडतील.
िी देखील र्वट बघते आहे.
**
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49 कानाने बवहरा
कवनवने बशहरव, िक
ु व परी नवही! असां एक सदांु र गविां पर्ू ी
दरू दिानर्र दवखर्लां जवयचां. िक
ू बशधरवांच्यव हक्कवांबद्दल, त्यवांच्यव
शिििवबद्दल जवगरूकतव शनिवाि व्हवर्ी म्हिनू हे गीत, ही क्लीप
जवगृती करिवरी जवशहरवत म्हिनू दवखर्ली जवयची.
दरुु ि येथे शतथे बघण्यवऐर्जी डवयरे क्ट शर्षय बघू यव.
कवनवर्र पडत रवहिवरे बर्यवच गोष्टींनी, आकलनवत बद लगेच
बघतव येतवत आशि गोष्टी कळतवत. पि आर्वज जरव जव्त झवलव
आहे. बरे च कवयाक्रि प्री र्ेशडांग िटू बथाडे पवटी िॅरेज, नृत्य, भवषि
प्रशसद्ध असतवत. पिु े यव कवयाक्रिवच
ां ी डॉक्यिु ेंटरी दवखर्ली जवते.
यव आर्वजी इव्हेंट, तीन प्रकवरच्यव असतवत. िवयक्रो शिनी िॅक्रो
!कवही इन डोअर असतवत. कवही आऊटडोअर असतवत. कवही
शलशिटेड रुपवत पि असू िकतवत. आर्वज करिे म्हिजे गवजिे
असव सिज असतो.
िोबवईल घरोघरी आलव, टीव्ही कोिन झवल्यवपवसनू फोटो
कवििां ही सोप्पां झवलां आशि ह्यव एकवच नवरदवने, फोनने शव्हशडओ
आले. फोनिध्ये शव्हशडओ िटु ींगसद्ध
ु व करिे सोपे झवले. शिर्वय
फवर पर्ू ीपवसनू च िोबवईलर्र गविी ऐकतव येतवत. त्यविळ
ु े सर्ात्
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कवनवर्र आर्वज येिे र्वित जवत असते. कवनवत इअरफोन्सस िधनू
ऐकले जवई. क्रेझीसवरखे पि िधनू च एखवदी पद्धत येते की जोरवत
्र्तःसोबत लोकवांनव सद्ध
ु व ही गविी ऐकर्व.
थोडक्यवत कवय तर िी कवनवर्र पडिवरे र्ेगर्ेगळे आर्वज
ऐकून घेत.े इच्छव असेल तर, नसेल तर! आतव कोलवहल नको,
आतव िी िवझ्यव लेखवच्यव िेर्टच्यव कविवकडे र्ळते. कवनवने
बशहरव यव लोकविां ध्ये बरीच िडां ळी ज्येष्ठ व्यक्ती असतवत. खपू
िोठ्यव आर्वजवत दरू दिानचे कवयाक्रि बघिां, शव्हडीओ बघिां
आशि बोलिां हे करत असतवत. नॉईज पोल्यि
ु न, िोठ्यव
आर्वजविळ
ु े होिवरव त्वस यवकडे र्ैज्ञवशनक लि र्ेधतवत. येिवरे
आर्वज र्त्यवर्रील, ररिवांच्यव आर्वजवसवरखे आर्वज, र्वहनवांचे
कवनवर्र पडिवरे आर्वज, कवरखवन्सयविां धील र्ेगळे आर्वज,
प्रदषू ि करिवरे आर्वज त्यविळ
ु े कवनवर्र, कवनवच्यव पडद्यवर्र
पररिवि होऊन बशहरे पिव येऊ िकतो. इतके च नवही तर अशधक
िोठ्यव आर्वजवत कवही र्वरांर्वर ऐकल्यविळ
ु े रक्तदवब र्विण्यवची
पि िक्यतव असते. कवनवांनी बशहरी असलेली व्यक्ती इतर व्यक्तींनव
सद्ध
ु व नीट ऐकू येत नसेल र्गैरे असव अांदवज करून खपू जोरजोरवत
बोलते. ते पि एक प्रकवरे ध्र्नी प्रदषू ि र्विशर्ण्यवचां कवरि बनतां.
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फवर र्षवंपर्ू ी एक शर्नोद प्रशसद्ध होतव. दोन बशहरे
एकिेकवि
ां ी बोलत असतवत. एक बशहरव शर्चवरतो, “कवय बवजवरवत
चवललवत र्वटतां?”
दसु रव म्हितो, “नवही नवही, शफरवयलव नवही बवजवरवत
चवललो. ”
पशहलव बशहरव परत म्हितो, “अच्छव िलव र्वटलां
बवजवरवत चवललव की कवय?” अिी पररश्थती यव बशहर्यव
लोकवांिी सांर्वद सवधतवनव झवलेली असते. कुठल्यवही व्यक्तीच्यव
व्यगां वर्र शटप्पिी करवयची इच्छव, ही र्ेळ नवही. र्यवने बशहरे पिव
येतो. बशहरे पिवर्र अनेक र्ेळव के र्ळ सोय व्हवर्ी म्हिून शर्नोद
दवखर्ले जवतवत.
पि िरीरवची िक्ती सांपली, र्य र्विले की डोळयवत र्
कवनवत दबु ालतव येते. व्यक्ती चवळीिीच्यव र्यवची झवली की चष्िव
लवर्वर्व लवगतो. सवठी आली की कवनवलव यांत् लवगते.
र्यवच्यवसोबत येिवर्यव यव दोन्सही गोष्टींनव चवशळिीचव आशि
सवठीचव दवशगनव असां म्हटलां जवतां. यवचां कवरि यव दोन्सही गोष्टी
बर्यवच िहवग असतवत.
बशहरी व्यक्ती, सिोरच्यवच्यव हवलचवलीर्रून सिोरची
व्यक्ती कवय बोलते यवचव अांदवज घेऊ िकते. िवत् कवनवने किी
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ऐकू यवयलव लवगलां, की गैरसोय िवत् भरपरू होते. गवडी
चवलर्ण्यवचव आत्िशर्श्ववस किी होतो. बवहेर जवतवनव शबचकवयलव
होतां. घरवत देखील आपि जोरवत कोिी टीव्ही, गविी लवर्ली की
घरवतल्यव लोकवांनव त्वस होऊ िकतो. आपि शकांर्व घरवत अन्सय
कोिी किी ऐकू येिवरां असेल तर त्यवच्यव र्वगण्यवचव आपल्यव
कुटुांबवलव त्वस होऊ िकतो. घरवत अभ्यवस करिवरी िल
ु े असतील
तर त्यवनां व र्ृद्ध, त्यवच्ां यव िोठ्यव आर्वजवने कवयाक्रि बघण्यवचव त्वस
होऊ िकतो.
र्यवनसु वर कवनवने ऐकू यवयची िितव किी किी होऊ
लवगते. लहवन बवळ दरू र्र कुत्व भांक
ु लव अथर्व भवांडां पडलां तर त्यव
आर्वजवने देखील झोपेतनू दचकून उठत असते. पिु े पिु े
आपल्यवलव यव सगळयवची सर्य होते आशि र्ृद्धवर््थेत तर
आपल्यवलव कवनवने किी ऐकू येऊ लवगते. सांर्ेदनव किी किी होत
जवते. ज्येष्ठ नवगररकवांिध्ये बशहरे पिव शनिवाि होण्यवचे प्रिवि
अशधक असते. िदु तपर्ू ा प्रसतू ी झवली असल्यवस, शदर्स भरले किी
झवले तर कवनवत दोष असू िकतो. कवनवर्र िवर लवगल्यवस देखील
बशहरे पिव येऊ िकतो. हेडफोनची सोय चवांगली झवली आहे. पि
र्वपर अशत झवल्यवर्र कवन दख
ु वयलव लवगतवत. अथर्व इतर
व्यक्तींनव त्वस होतो. चष्म्यवहून कवनवचे यांत् अशतिय िहवग असते.
त्यवत शिर्वय यव यत्ां वचव एक िोठव धोकव म्हिजे हे यत्ां कविण्यव
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घवलण्यवच्यव र्ेळी सांतशु लत होऊ िकत नवही. हे यांत् लवर्लां की
आर्वज अती िोठव र्वटतो आशि हे यत्ां कविलां की नीट ऐकू येत
नवही. प्रत्येक र्ेळेस जिते असे नवही, त्यविळ
ु े आपल्यवलव यव
कवनवच्यव यांत्विी जिर्नू घ्यवयलव त्वस होतो. नसु तव त्वस होत
नवही तर ही सर्ा यांत् खपू अगदी लवख रुपयवांपयंत िहवग असतवत.
्र््त यांत् पि शिळतवत. किीत किी चष्िव तरी ्र््त असतो.
हजवर रुपयवपवसनू पिु े शर्कत शिळतो. िवत् कवनवच्यव यत्ां वलव बरवच
खचा करवर्व लवगतो.
यव शर्षयवर्र शलहवयचां कवरि असां की ध्र्शनप्रदषू ि खपू च
र्विलेलां आहे आशि ध्र्शनप्रदषू िविळ
ु े येिवरव बशहरेपिव हव
दल
ु ाशित रवहतो आहे. कवनवत हेडफोन लवर्नू हेडफोनची ती कांपनां
कवनवच्यव पडद्यवर्र अशधक जोरवने आदळतवत. त्यविळ
ु े पि
बशहरे पिव येण्यवची िक्यतव असते, असे िवस्त्रज्ञ सवांगतवत. एकूि
कवय कवनवची कवळजी घेिे आर्श्यक आहे. ध्र्शन प्रदषू ि किी
करिे सद्ध
ु व आर्श्यक आहे र् ्र्तःच्यव कवनवची कवळजी घेिे
देखील आर्श्यक आहे. कका ि आशि अशधक िोठव आर्वज
टवळिे, हव उपवय देखील करून बघवर्व.
****
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50 ज्याचा त्याचा आयफे ल टॉवरः
ज्यवचव त्यवचव ्र्तःचव आपवपलव आयफे ल टॉर्रचव शर्चवर
असतो. जगवतल्यव 7 आियवंिधील एक िहवन आिया पॅरीस
येथील आयफे ल टॉर्र आहे. के र्ळ रे शडओचव अँटेनव म्हिनू एकव
प्रदिानवच्यव र्ेळी बनर्लेलव हव आयफे ल टॉर्र नजरे चे पवरिे
फे डतो. ज्यवचव त्यवचव ्र्प्नवतलव िनोरव बनतो.
िवझी एक िैत्ीि िलव सवगां त होती की आिच्यव
घरवसिोरून हवय टेन्सिन र्वयर जवते आशि त्यव हवय टेन्सिनचव जशनत्
आहे. तो बघनू िलव नेहिी असे र्वटते हव िवझव आयफे ल टॉर्र
आहे. ्र्प्नवतलव र्वटतो. िध्यतां री एकव ददु म्ा य आजवरवने ती
आजवरी होती तेव्हव त्यव जशनत्वकडे बघनू कल्पनव करवयची,
“पिू ापिे बरी झवल्यवर्र आपि पॅररसलव जवऊ यव. ” तोपयंत ती
िवझी िैत्ीि त्यव शदसिवर्यव शर्जेच्यव जशनत्वत ्र्तःचव आयफे ल
टॉर्र िोधत होती. बरे झवल्यवर्र शजथे जवयचे ते ्र्प्न शठकवि
सिजत होती. आिव जवगर्त होती.
गेल्यव र्षी िी सहलीलव फ्रवन्ससलव गेले होते. तेव्हव
आयफे ल टॉर्र बघनू बवहेर आल्यवर्र आम्ही सगळेजि िवतां पिे
जीर्नवतलां ्र्प्न पिू ा झवलां, असां म्हित शनर्वतां बसलो होतो. सीने
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नदीच्यव कवठी बसलेले असतवनव शतथे अनेक फे रीर्वले छोटे-िोठे ,
सोर्ेनरु खेळण्यवतले आयफे ल टॉर्र शर्कवयलव घेऊन आले होते.
जर्ळपवस दक
ु वनां होती. त्यव दक
ु वनवत अगदी छोटव म्हिजे दोन
इचां वपवसनू , तीन इचां उांची असलेल्यवपवसनू ते खपू िोठव तीन
फुटवपयंत आयफे ल टॉर्रची धवतचू ी, िवतीची अिव प्रकवरची
प्रशतकृ ती शर्कत होते. सबु क, लहवन रूप असलेल्यव आयफे ल
टॉर्रच्यव प्रशतकृ ती शर्कत होते.
िलव सहज आठर्लां, िविूस जेव्हव पयाटनवलव एखवद्यव
देिवत जवतो तेव्हव शतथली बे्ट प्रशतकृ ती तो आपल्यव घरी आिनू
सांग्रही ठे र्तो. जसे की भवरतवत जवऊन आल्यवर्र लोक आग्र्यवचव
तवजिहवल आितवत, अिेररके लव जवऊन आल्यवर्र न्सययू ॉका चव
्र्वतत्र्ां यदेर्तेचव पतु ळव आितवत. िॉररिसलव जवऊन आल्यवर्र
शतथली सवत रांगी पृथ्र्ी म्हिनू सवत रांगवचां ी िवती भरलेल्यव ट्यबू
आितवत. प्रत्येक शठकविी िविसू भवर्नव रचनू ठे र्तो. त्यवची
त्यवची आठर्ि असते, ज्यवचां त्यवचां ्र्प्न असतां. म्हिनू िी यव
लेखवलव ज्यवचव-त्यवचव आयफे ल टॉर्र, असां नवर् शदलां आहे.
तर िी पॅररसहून परत आल्यवर्र िवझ्यव िैशत्िींनव
सगळयवांनव यव प्रशतकृ ती भेट शदल्यव. एकव शनिव नवर्वच्यव
िैशत्िीलव भेटवयलव कल्यविलव शतच्यव घरी गेले. ही िैत्ीि शतलव
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िी आयफे ल टॉर्रची प्रशतकृ ती शदल्यवर्र सवरखी हसू लवगली.
िलव म्हिवली, “आिच्यव टेरेस र्र चिून जवऊ यव. ” शतच्यव टेरेस
र्र िी गेले असतव सवत फुटी िोठव आयफे ल टॉर्रचव िवतीसवरखव
असव शसरॅ शिकचव पतु ळव होतव. “हे बघ. तो एर्िवसव आयफे ल
टॉर्र घेऊन िी कवय करू? तझ्ु यवकडेच असू दे. ” असे म्हिनू शतने
िवझव आयफे ल टॉर्रचव पतु ळव, ती छोटी शगफ्ट िलव परत शदली.
“अगां भेट आहे. भेटते, पि ठीक आहे. ” असां म्हिनू ती
छोटी प्रशतकृ ती िी िवझ्यवसोबत परत आिली. लोकल ट्रेनने परत
येतवनव लेडीज डब्यविध्ये िलव िवझ्यवबरोबर कविवच्यव शठकविी
दहव र्षवंपर्ू ी असलेली एक ‘ब’ नवर्वची ज्येष्ठ िैत्ीि भेटली.
बोलतव बोलतव बोलेन टूरचव शर्षय शनघवलव.
गप्पव झवल्यव आशि िी ती आयफे ल टॉर्रची छोटी
प्रशतकृ ती, लहवन आकवरवची, िवझ्यव चक
ु ीिळ
ु े पशहल्यव िैशत्िीने
नवकवरली होती ती यव िैशत्िीलव बिीस म्हिनू शदली.
िलव आठर्तां आिच्यव सहलीच्यव ग्रपु िधल्यव कवही
बवयकव िभां र श्टकसा, िभां र िभां र र््त,ू िभां र शपिव्यव, िभां र
िांभर सोर्ेनसु ा, फ्रीजलव लवर्वयची श्टकसा शर्कत घेत असत. त्यव
शस्त्रयवांनी यव भेटी िैशत्िींनव शदल्यवर्र त्यव िैशत्िींची कवय प्रशतशक्रयव
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आली असेल? आपि ज्यव भेटर््तू घेतो, त्यव भेटर््तू इतरवांनव
शदल्यवर्र, घेिवर्यवनां व आनदां होतो कव?
असो. दोनेक र्षं उलटून गेली.
िवझे र्डील र्ृद्ध झवलेले असतवनव बवगेत खचु ी टवकून
बसवयचे. सिोर िवळव होती. िवळेत येिवरे बवलक, शर्द्यवथी
र्त्यवर्रून जवत. त्यव बवलकवनां व त्यवनां व घ्यवयलव येिवर्यव
पवलकवांनव र्डील भवऊ बशहिी, त्यवांचे शनरीिि करीत बसवयचे.
दोन तवस छवन जवतवत, असां सवांगवयचे. आतव िीही र्ृध्द झवले.
सध्ां यवकवळची गॅलरीत खचु ी टवकून बसते. र्त्यवर्रून जविवरी
येिवरी र्वहनां, िवझ्यवसिोर असलेल्यव िवळेतले शर्द्यवथी बघतबघत त्यवचव आनांद घेते. आनांद ज्यवचव त्यवने ्र्त: िोधवयचव
असतो. ज्यवचव त्यवचव टवईिपवस असतो.
त्यवनांतर लोकल ट्रेनिध्ये भेटलेली िवझी ही ‘ब’ नवर्वची
र्ृद्ध िैत्ीि िलव परत एकदव ठविे ्टेिनर्र भेटली. थोडीिी
लांगडत होती. िवझ्यवकडे बघनू हसली. “कवय गां पवयवलव कवय
झवलां?” िी शतलव शर्चवरलां.
“कवय सवांग,ू घरवतच पडले. किरे च्यव हवडवचव प्रॉब्लेि
झवलव. सहव िहीने शबछवन्सयवर्र होते. पि िलव आिव कोिी शदली
िवशहती आहे कव? िी सवांगते. ” ब ने शतच्यव पसािध्ये ठे र्लेली, िी
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शतलव शदलेल्यव आयफे ल टॉर्रची ती छोटीिी प्रशतकृ ती, शकचेन
िलव दवखर्ली.
“िी यव आयफे ल टॉर्रकडे बघनू रोज ्र्तःलव सवगां वयचे.
आपल्यवलव पॅररसचव आयफे ल टॉर्र बघवयलव जवयचे आहे.
त्यविळ
ु े आपल्यवलव आतव लर्करवत लर्कर बरे व्हवयलव पवशहजे.
औषध घ्यवयलव पवशहजे. बवह्य उपचवर घ्यवयलव पवशहजे आशि बरी
झवले. तम्ु हवलव िी, िलव ही आयफे ल टॉर्रची प्रशतकृ ती
शदल्यवबद्दल खपू धन्सयर्वद देते.
“हव तम्ु ही शदलेलव आयफे ल टॉर्र िलव आयफे ल टॉर्र,
I fell tower, I felt tower कसव ठरलव? I hope tower ठरलव.
िी बरी होऊ लवगले. झवले आहे. ”
िेर्टी प्रत्येक प्रशतकृ तीच्यव िवगे, ज्यवच्यव त्यवच्यव
आठर्िी, ज्यवची त्यवची ्र्प्नां, ज्यवची त्यवची परर्ररि, सां्कृ ती
असते.
भेट शिळवलेल्यव एकव छोट्यविव आयफे ल टॉर्रच्यव
प्रशतकृ तीर्रून िवझी आजवरी िैत्ीि शबछवन्सयवतनू उठून चवलवयलव
लवगली. िेर्टी कवय ज्यवचव त्यवचव आयफे ल टॉर्र, ज्यवची त्यवची
्र्प्न ठरर्तो.
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तिु च्यव िनवत आयफे ल टॉर्र बघनू कवय शर्चवर येतो?
ठीक आहे, सवगां ू नकव. तम्ु ही ठरर्व. िी िवझ्यव िनवतलव सवगां ते.
िवझी ्र्प्नां सवगां ते. िी यव िवझ्यव आयफे ल टॉर्रच्यव प्रशतकृ तीकडे
बघनू असां ठरर्ते, कोरोनवच्यव िहविवरीच्यव कवळवत ्र्तःलव
सवांभवळवयचां. सविवशजक अांतर पवळवयचां. कवयि िव्क लवर्वयचव.
तब्येतीची कवळजी घ्यवयची. ठिठिीत बरे रवहवयचां. यव प्रशतकूल
पररश्थतीत शटकून रवहवयचां. आशि परत आयफे ल टॉर्रलव भेट
द्यवयलव जवयचां. हॉटेलपवसनू सवयकलर्र जवयचे.
कवय िेर्टी कवय? ज्यवचव त्यवचव आयफे ल टॉर्र, त्यवचे
त्यवचे शर्चवर, ज्यवची त्यवची कल्पनव, ज्यवची त्यवची ्र्प्नां!
***
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51 नाती सोयीची
आजच्यव कवळवत बरीच नवती, खवजगी, कविकवजवतील,
औपचवररक अिी असतवत. कधी िविसां िदतीसवठी लवगतील, तर
ओळख असवर्ी, कवही र्ेळव के र्ळ सोय व्हवर्ी म्हिनू नवती
जोडली जवतवत. तो Bond नसतो. पैसे शकांर्व कुठल्यवतरी प्रकवरे
फवयदव बघनू , टवगेट शनर्डून, शहिेब बघनू च बनर्ली जवतवत.
हेतपू रु ्सर नवती: फवर्लव र्ेळ आहे, आत्तव र्ेळ आहे
आहे, िडू आहे तर बोलनू घेऊयव. सहजपिे कुिवबरोबर तरी
शफरवयलव जविां, बवहेर खवयलव जविां, सहलीलव जविां, टवईिपवस
म्हिनू गप्पव िवरिां एर्ि्यवपरु तीच ही िैत्ी असते. कवि आहे
अथर्व नवही, र्ेळ घवलर्िे हव हेतू असतो. िविसवलव र्वपरवर्े,
असव सिज सिवजवत आहे.
इव्हेन्सट: र्विशदर्सवचे कवयाक्रि, लग्नवचव र्विशदर्स हे
पर्ू ी घरच्यव घरी आपल्यव लोकवांनव बोलवर्नू फवर फवर तर शिरव,
बटवटेर्डे करून िल
ु वांनव औिि करून सवजरव के लव जवत असे.
आतव बवहेर खविां शकांर्व घर िोठां असेल तर शित्-िैशत्िींनव घरी
बोलवर्ण्यवची फॅ िन आहे. िोठव के क, नवच गवि,ां घरवत प्रत्येकवलव
ररटना शगफ्ट देिां अिव प्रकवरे हव इव्हेन्सट सवजरव के लव जवतो. जिव
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होिवरी बिीस gifts कविवची असतवतच असे नवही. फक्त
आकवरवने िोठी शदसिवरी, आत कवहीतरी शनरुपयोगी, अल्प
उपयोगी म्हिजे एक कुकर, िोभेची र््त,ू लवकडी र् एखवदी
फोटोफ्रेि, एखवदी िेड, एखवद्यवलव भेट देतवत. िग अिव शनरुपयोगी
र््तू िवळयवर्र, त्यवत भरलेल्यव असतवत. कवरि की आपल्यव
बजेटिध्ये बसतवत आशि िोठ्यव बॉक्सिध्ये बर्यव शदसतवत. घरवत
हल्ली सगळयवच
ां ी छोटी घरे असतवत. पि शगफ्ट म्हिनू फोटो
आशि र््तू द्यवयची, जी शदली ती अडगळ, नकळत र्विर्ते.
प्रदिान: ्ततु ी कुिवलव शप्रय नवही? प्रत्येकवलवच आहे
आशि हीच ्ततु ी ऐकण्यवसवठी लोक जितवत, पर्ू ी भवट असवयचे
तसे! एकत् करििक
ू , जेर्ि, नवट्य, तिविव करतवत.
पवयरी: र्रची पवयरी गवठिे, page 3 circleिध्ये जविे हव
हेतू असतो. कधीकधी आपल्यवहून अशधक श्रीिांत लोकवांिी
आपल्यवलव, त्यवच्ां यव र्ताळ
ु वत जवतव यवर्ां म्हिनू िैत्ी करतवत.
अन्सय प्रकवरे , तर कधी आपल्यवहून किी दजवाच्यव िविसवांिध्ये
आपलव अहक
ां वर र्विवर्व आशि र्चा्र् शदसवर्े म्हिनू नवतां
जोडण्यवचव प्रयत्न करतवत.
पवटी: पवटी कल्चर, एक फवर िोठी पद्धत आहे. पवटी,
्र्तःचां कौतक
ु , श्रीितां ीचे प्रदिान करिे, इतरवनां व जळर्ण्यवसवठी
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शकांर्व आपि शकती सख
ु ी झवलो हे दवखर्ण्यवसवठी करतवत. अिव
बथाडे पवटी, एशनर्सारी घडर्ल्यव जवतवत. घर िोठां असेल तर घरवत
ठे र्ल्यव जवतवत. घर िोठां नसेल तर, भवरीतल्यव भवरी हॉटेलिध्ये,
हव कवयाक्रि करून इव्हेंट ओळखलव जवतो.
शदल से शदल शिलने की बवत की जवती है,
िगर ररश्तव चेहरव, पैसव देखके शकयव जवतव है.
िजव करू यव, म्हिनू फुकट खविे- शपिे यवसवठी ्टेटस
बघनू , घर बघनू , िग नव्यव िविसवलव आपल्यव र्ताळ
ु वत घेतवत.
उपयोग व्हवर्व म्हिनू जोडलेली नवती बघनू र्वईट र्वटतां. पि यव
कवळवत िैत्ीर्र असेच प्रयोग के ले जवतवत. नवती औपचवररकतेत
थोडीफवर जपली जवतवत.
प्रदिान: देहवचे, श्रीिांतीचे प्रदिान हर्े. ही पद्धत
जवगशतकीकरिविळ
ु े भवरतवत आली. प्रदिानवकडे जवयलव िग
भोगर्वद, चांगळर्वद आलव. व्यसन आशि र्रर्रचे िख
ु र्टे घेर्नू ,
चवांगले कपडे, भवरी फोन, भवई, भवरी कपडे, फोन, भवरी गवड्यव इ.
आशि र्गैरे दवखर्ण्यवसवठी ग्रपु जिले. के र्ळ र्ेळ घवलर्वयची
सोय यव सवर्यवची, सर्ा र््तांच
ू ी सोय आशि िजेची सोय, एर्िवच
त्यव नवत्यवनां व अथा असतो.
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एकटेपि: नक
ु त्यवच झवलेल्यव एकव नटवच्यव अपिृत्यतू
आपि बशघतलां िविसू शकती एकटव असतो. भर्तवली यव सर्ा
लोकवांची गदी होती, कवरि:
असतील शिते तर जितील भतू े.
आहे गळ
ु वची िेप, तर िांगु ळे घेती झेप!
अिी म्हि आहे. त्यविळ
ु े आशि एकवच्यव आत्िहत्येच्यवर्ेळी
आपि बशघतलां की हे जिलेले िळ
ु ी फवयद्यवसवठी जिले होते.
बर्यवचदव तिु चे हे ्र्जन के र्ळ ्र्वथवासवठी एकत् येत असतवत.
त्यवांची नवती फक्त सोय व्हवर्ी म्हिनू च असतवत. तत्र्ः
Friend in need is not my friend
सोय सांपली, नवती सांपली!
ये दो्ती हि नही तोडेंगे, र्गैरे यव सर्ा कथव कशर्तव
असतवत. आतव कवि सांपलां, नवर्, फवयदव, सांपत्ती सांपली, नवते बांद
होते. त्वस सोसनू , र्ेळप्रसगां ी गैरसोयी सोसनू , नवती शनभवर्नू जविां,
हेच खरां प्रेि असतां र्गैरे, हव सिज फवर पर्ू ीच्यव कवळी होतव.
परु वि: लैलव-िजन,ू देर्दवस- पवरू र्गैरे यव कथविां ध्ये प्रेि
हे र्ेदनव देिवरां होतां. िैत्ीसवठी एकिेकवांसवठी जीर् टवकिवरे शित्
असण्यवची, आईर्शडलवांनव यवत्ेसवठी कवर्डीत घवलनू
कविीयवत्ेलव नेिवरे श्रवर्ि बवळ परु वतन झवले, परु विवत सपां ले.
269

पररिविी पररश्थती: बवलकवांचव पवय पवळिवघरवत,
र्ृध्दवचां व पवय र्ृध्दघरवत, र्ृध्दवश्रिवत पडलव. िनष्ु य /कवळ
बदललव आहे. िविसू िविसवलव शर्चवरत नवही. सोयीसवठी आईर्डील र्ृद्धवश्रिवत, लहवन िल
ू पवळिवघरवत, िेजवरीपवजवरी
आपल्यव आपल्यव घरवची दवरां लवर्नू आहेत. शर्क्रेते, पैसव,
शर्कवस, सोय करण्यवच्यव दृष्टीने खषू आहेत. कोरोनवच्यव
िहविवरीत तर नवतेसबां धां वर्ां र अशधक प्रकवि पडलव आहे.
ियतवच्यव, श्रवद्ध शदर्सवलव सद्ध
ु व जवयलव िविसू घवबरत आहे.
कवरि की ्र्तःचव जीर् त्यवलव प्यवरव असतो. ठीक आहे, ते
आरोग्यवच्यव दृष्टीने योग्यच आहे. पि र्वटतां की िनष्ु य बदलत
आहे. ही र्ृत्ती असते. ती शदसतव भय र्वटते. पि एकूिच जविर्तां
की सोयीसवठीच नवती आशि नवत्यवसवठी सोय आहे.
िविसू : िविसू म्हिनू जगण्यवसवठी िविसवलव िविसू की
हर्ी. पि ग्रवहक, एक गॉशसपचव शर्षय, एक करििक
ु ीचव
कवयाक्रि, एक सोबत एर्िांच िवनर्ीरुप आहे. र्रर्रचां नवतां उरलां
आहे कव?
देि: असो देिविां धील व्यवपवर सपां लव, की सपां ली नवती!
पिु े सांपली आांतररवष्ट्रीय नवती? तिीच कररअरसवठी एकिेकवांचव
सहवरव घेिवरी िविसां, शित् पररर्वरवतील सद्य, ते सद्ध
ु व कवि झवलां
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की शनघनू जवतवत. “िी तझ्ु यव शिडीर्रुन चिलो, िवझां कवि झवलां.
” तीच शिडी िकलनू देऊन िोकळे होतवत.
कुटुांब: त्यवांनी िवझे पैसे घेतले, अपिवन के लव, इत्यवदी
इत्यवदी आरोप करून िग कुटुांब शर्घटनवची र्ेळ येते. कुटुांबवत हे
सोयीसवठी जोडलेलां नवतां सांपर्लां जवत. mentor was
tormentors म्हटलां जवतां.
सोय बघत, नवती सोयीची, र्रर्रची, ती सवांभवळून िविसू
नक्की कुठे पोहोचिवर आहे?
***
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52 स्पशडः
्पिा ही सर्ां ेदनव जीर्नवत उजवा देते. बवलक जर्ळ घेतले की
रडवयचे थवांबते. आईने डोक्यवर्र हवत ठे र्लव की बरां र्वटतां. ्पिा
नवर्वचव एक जनु व शहदां ी शसनेिव होतव. त्यवत के र्ळ कवपडवचव ्पिा
बघनू कवपड खरे दी करिवरी एक अधां व्यक्ती दवखर्ली आहे. कवही
कवही कपडे आपल्यवलव अशजबवत आर्डत नवहीत कवरि की
त्यवांचव ्पिा आपल्यवलव आर्डत नवही. खरखरीत ्पिवाच्यव र््तू
सविवन्सयतः आर्डत नवहीत. रे ििी कपडव िविसवलव आर्डतो.
आज कोरोनवच्यव कवळवत ्पिा हव फवर िहत्त्र्वचां जीर्नवचां अगां
बननू गेलव आहे. कवरि की िविसां शफल गडु ्पिवासवठी र्ेगळव
एक कुिवचवतरी ्पिा हर्व असतो. लोक म्हिनू बेचैन झवले
आहेत. (60% सवठ टक्के प्रशतशक्रयव) लोकवांच्यव बोलण्यवत असां
आलां की ्पिवासवठी आम्ही बेचैन होत आहोत. अिेररके तील
एकव पवहिीिध्ये असलेल्यव कोरोनवच्यव िहविवरीच्यव कवळवत
पवहिीत, ित घेण्यवत आलां. त्यवनसु वर, ज्यवांनव पर्ू ीसवरखव ्पिवाचव
आनदां शिळत नवहीए त्यवच्ां यवत तवितिवर्, नैरवश्य आशि झोपेत
होिवरव बदल हव खपू च र्विलेलव आहे. एकट्यव रवहिवर्यव
लोकवांनव ्पिा करिवर्यव अिव कुिवच्यव तरी आश्ववसकतेची फवर
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गरज असते. अगदी जर्ळीकीचव ्पिा नवही तरी शित्वांिी िेकांहॅड
करिां, कुिवच्यव तरी हलके च हवतवर्र हवत ठे र्नू घेिां, डॉक्टरकडून
तपवसनू घेिां, शफशजओथेरपीर्वल्यवकडून तपवसनू घेिां, चेहर्यवर्र
फे शियल करिां, िसवज करि,ां पवळीर् प्रविी, बवलक, बवगेत कवि,
यव सर्ा गोष्टीत ्पिवाचव आनांद हर्व ही भवर्नव असते.
रोबोटने, र्ेगर्ेगळयव ििीनने सर्ा प्रकवरे िसवज के लव
जवतो, पि िवनर्ी िसवजवची सर किवलवच येत नवही. िन्सु नवभवई
एिबीबीएस िध्ये ‘जवदू की झप्पी’ बद्दल तो बोललव आहे. तसव
शर्चवर के लव तर जवदचू ी झप्पी देिवरे , एकिेकवांनव गळव भेटिवरे ,
लोक एकूि 28% शनरविेतनू लर्कर िक्त
ु होतवत. एकव नटवची,
त्यवच्यव िृत्यनू ांतर आशि शनरविेबद्दलच्यव एर्ि्यव चवललेल्यव
चचेत ह्यवचबद्दल चचवा आहे. पक्षयवबां द्दल बोलण्यवचां कवरि असां
की पवळलेल्यव प्रवण्यवांनव ्पिा करून सुद्धव ्पिवाचव आनांद शिळतो.
शित्वच्यव हवतवत हवत देऊन बरां र्वटतां. लहवन िल
ु वांिी खेळलां की
बरां र्वटत.ां कोरोनवच्यव िहविवरीत आपि सगळे िव्क र् सोिल
शड्टांशसांग पवळतो. ्पिवापवसनू च दरू रवहत असतवांनव, बवहेरच
फवरसे जवत नवही. घरवत सुद्धव प्रत्येकवने ्र्तांत् खोली पकडली
आहे. त्यवशठकविी पेईगगे
ु व आतव
ां ्ट रवहत िजव करवयचे ते सद्ध
्र्तांत् खोली घेऊन रवहतवत. कवरि की एकिेकवचां व ्पिा
करण्यवचव धोकव नको.
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र्वगिक
ू अभ्यवस म्हिनू एकिेकवांनव एक औपचवररक
शिठी िवरल्यवर्र कवय होतां यवबद्दल अिेररके त बरवच अभ्यवस
झवलव आहे. भवरतीयवांिध्ये हवतवर्र हवत जोडून नि्कवर करिां, हेच
सिवजिवन्सय िवनलां जवतां. एकिेकवांिी िेकहॅडां करिे, हवत हवतवत
घेिे अथर्व शिठी िवरिे आपल्यव सिवज पद्धतीत सांित सिजत
नवही. पि आपल्यव सिवज पद्धतीत ज्येष्ठवांनव र्वकून नि्कवर
करिां, त्यवच्ां यव पवयवलव ्पिा करिां, लहवन बवळविी खेळिां, खेळ
हे प्रकवर असतवत ज्यवतनू आपल्यवलव ्पिवाचव आनांद शिळत
असतो. ्पिा करिां यवत सध्यव धोकव आहेच. आपि कोरोनवच्यव
अिव ्टॅन्सडर्र आलो आहोत की ्पिवािधनू कोरोनव पसरण्यवचव
धोकव आहे. आरोग्यवच्यव दृष्टीने नांतर हवत धतु ले तरीही सरु शित
अांतर पवळलां जवत नसल्यविळ
ु े , ्पिवािध्ये धोकव आहे. जोपयंत
कोरोनवर्र लस शिळत नवही तोपयंत ्पिा नको. ्पिवाची असोिी
तिीच रवहिवर आहे.
तोपयंत आपि एक करू िकतो. ्र्त: तेलवने िवशलि
करिे, फे सवळ सवबिवने आांघोळ करिे आशि ्र्तः ्र्तःिी
एखवदव िांत् जपत िवांतपिे बसवर्े. एखवद्यव जन्सु यव ्पिवाची आठर्ि
कविून खि
ु होत रवहवर्े. आई-र्शडलवच्ां यव पवयवलव हवत लवर्नू
आपि घेतलेले आिीर्वाद, लहवन बवळवची शिठी, शित्-िैशत्िींच्यव
सहर्वसवतील िजव यवची कल्पनव करून िन खि
ू ठे र्िां.
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हेच आधी आपल्यव ्पिा त्यवच्यव उिेपिवर्र अभवर्वर्र
उपवय म्हिनू आपि करू िकतो.
***
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53 डायन महगं ाई
1980 खवली िनोज कुिवर यव नटवने, ‘रोटी, कपडव और
िकवन’ हव शसनेिव कविलव होतव. बेकवरीबद्दल हव शचत्पट कविलव
होतव. एकव गवण्यवत,
‘जीर्न के बस तीन िकवि, रोटी, कपडव और िकवन’
म्हटलां होतां. आजही आय. टी. सेक्टर, ग्लोबल शर्लेज र्गैरे
बवतचीत करत गिु ्यव उभवरल्यव तरी िल
ू भतू गरजव तीन अजनू ही
शिल्लक आहेत.
‘ हवय िहगां वई, तू कहव से आई, तझु े क्यों िौत न आयी. ’
हे र्वक्य आज इतक्यव र्षवानांतर सद्ध
ु व सत्य होत आहे.
देिवसिोर कोरोनव िहविवरीचव इतकव िोठव प्रश्न उभव
असतवनव, िहवगवईकडे तर दल
ु ाि के ले जवत आहे. देिवचां
अथाकवरि शबनसलां आहे, शबघडले आहे हे िवन्सय करवर्े,
कवहीजिवनां ी अधासत्य सवगां नू शदिवभल
ू करु नये. कवही शर्चवरर्तां
इकॉनोिी सधु वरते आहे, भवरतवची श्थती इतर देिवांपेिव बरी आहे
अिव गोष्टी करत आहेत. िवत् यव सगळयव प्रकरिवत िध्यिर्गीय
सिवज फवर भरडून शनघत आहे.

276

लॉकडवऊनिळ
ु े िविसवांचां बवहेरचां खविां किी झवलां.
ऑशफसिध्ये कॅ न्सटीनिध्ये चहव- पविी, नवश्तव घेिे किी झवले.
work from Home आहे. िवळव नवही. त्यविळ
ु े शनसगात:च लोक
घरी जेर्तवत. अन्सन आशि घरी लवगिवर्यव शकरविव सविवन, दधू ,
चहव यवांचे प्रिवि र्विले. शकरविव िवलवर्र के लव जविवरव खचा
खपू च र्विलव आहे. पवसाल शिळत आहे. पि पवसाल, सवशिष
जेर्ि, बवहेरचां खविां थोडां किी झवल्यविळ
ु े भवज्यव /पक्र्वन्सन घरीच
बनर्वर्े लवगतवत. फळां आशि भवज्यवांचे भवर् गगनवलव शभडले
आहेत. आलां, शलांब,ू जीर्नवर्श्यक र््तू यवांचे भवर् र्वितच
आहेत. िख्ु य िवके टिध्ये जवऊन, होलसेल िवके टिध्ये जवऊन
सविवन आििे गदीिळ
ु े िक्य नसतां. त्यविळ
ु े दवरवर्र येिवरे
फे रीर्वले सद्ध
ु व िवल िहवग शर्कतवत. खचा र्विलव यवचां कवरि
आपि घरी आहोत असां सिजनू लोक दल
ु ाि करत असले तरीही
यव बवबतीत गृशहिींनव बरोबर लिवत येत आहे की िहवगवई खपू
र्विली आहे. कवही िवल गवयब आहे. िॉल आशि
सपु रिवके ट्सिधल्यव दक
ु वनविां धील शकरविव थोडव फवर भवर् ठीक
असलेलव आहे. िॉल आशि होलसेलिवके टिधल्यव दक
ु वनवांिधील
शकरविव थोडव ्र््त असतो, असव सिज असतो शकांर्व शतथे शनदवन
आपल्यवलव हर्े ते खरे दी करतव येते. िवत् जर्ळच्यव र्वण्यवकडे
शकांर्व शकरविवर्वल्यव र्वण्यवकडून हल्ली सविवन घ्यवर्े लवगत
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आहे. त्यवतही होलसेल िवके टिध्ये जवऊ िकिवर्यव लोकवांनव
िवल बघनू आशि शकितीची तल
ु नव करून खरे दी करतव येते. िवत्
होि शडशलव्हरीसवठी ऑडार घेर्नू घरपोच सेर्व करिवरे र्विी हे
िध्यिर्गीय ग्रवहकवांची लटू करत असवर्े. लॉकडवऊन क्र्वरे नटवईन
झोन, र्वहनवांची सशु र्धव नसिे, लोकल गवडी अजनू सरू
ु न होिे,
्र्तःचे र्वहन असल्यवस ते तीन िशहने बांद ठे र्ल्यविळ
ु े शबघडिे
यव कवरिविां ळ
ु े जर्ळच्यवच शकरविव र्वण्यवकडून सविवन घेण्यवची
िध्यिर्गीयवर्ां र र्ेळ आली आहे.
त्यवतही ज्येष्ठ नवगररक दक
ु वनवत जवऊन बघनू सविवन घेऊ
िकत नवहीत. त्यवांच्यवर्र अशत िहवग शकितीने सविवन खरे दी
लवदण्यवत येत आहे. र्ेळ आशि िक्ती र् पयवाय नसल्यविळ
ु े ह्यव
सविवन्सय गरजू लोकवनां व म्हिजे िवझ्यवसवरख्यव िध्यिर्गीयवनां व
िहवग सविवन घेिे भवग आहे. बवहेरचां खविां शर्कत शिळत
असल्यवस, पवसाल शिळत असलां तरी िविसवांनी घवबरून बवहेरचां
खविां किी के लां आहे. त्यविळ
ु े इन्स्टांट फुड्स, बेकरी प्रॉडक्ट्स,
के क, श्रीखांड ह्यव गोष्टी लोकां शर्कत घेतवत. त्यवचां ी शकांित
अव्र्वच्यव सव्र्व र्विर्लेली आहे. बोजव पडत आहे. सविवन्सयतः
पॅक के लेल्यव र््तर्ू र एखवदी शकांित शलशहलेली असते आशि
त्यवच्यवर्र कर अशतररक्त असां शलशहलेलां असतां. यव करवच्यव
नवर्वखवली र्वट्टेल ती शकांित दक
ू करतवत. कधीकधी
ु वनदवर र्सल
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तर िळ
ू रक्कि झवकलेली असते. 130 रुपयवची शहगां डबी दोनिे
रुपयवलव शदली, हव िवझव ्र्तःचव अनभु र् आहे. शबश्कट, ब्रेड,
टो्ट, कवांद-े बटवटे, चहव, सवखर, तवांदळ
ू , गव्हवचव आटव त्यवची
र्वटेल ती शकांित लवर्ली जवत आहे.
र्विीर् पैसे देऊन सविवन्सय िविसू भरडलव जवतो आहे.
के क, आई्क्रीि आशि चवयनीज खवयलव चटवर्लेल्यव भवरतीय
शजभेलव यव गोष्टीसद्ध
ु व, पवशकट शर्कत घेर्नू बनर्वर्े असां र्वटत
आहे. त्यविळ
ु े त्यवांची पि शकांित र्विलेली आहे. रोजच्यव
जीर्नवतील आर्श्यक गोष्टी यव भरून ठे र्ल्यव जवत आहेत,
त्यविळ
ु े त्यवांची शकांित र्विते आहे असे सवांशगतले जवते. पि एर्िे
िोठे डबे तरी कुठे आहेत? आशि त्यवतील कवही गोष्टी भरून
ठे र्ण्यवसवरख्यव नवहीत. त्यवच्ां यव खरे दीसवठी र्वरांर्वर बवहेर जवर्े
लवगत आहे, यवचव त्वस होतो आहे. होि शडशलव्हरीसवठी हजवर
रुपयवच्यव र्रची ऑडार पवशहजे असां शकरविवर्वले सवांगत आहेत.
शिर्वय ह्यव हजवर रुपयवत थोडीफवर चिर्नू शकांित लवर्ली चवलते.
होि शडशलव्हरीर्वले सद्ध
ु व सोसवयटीच्यव, शबशल्डांगच्यव गेटर्र र््तू
देतवत. शतथनू त्यव आिवयलव नवगररकवांनव जवर्े लवगते. म्हिजे
घरवबवहेर पडवर्ां लवगतां आशि अिक्त र्ृध्द व्यक्तींनव त्यविळ
ु े त्वस
होतो.
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तिवर् र्वितो आहे. गदीत बँकेतनू जवऊन पैसे कविून
आििे िक्य नसतां. एटीएििध्ये पि बवहेर जवतव येत नवही. आशि
अन्सय कुिवलव पैसे कविून आिव असां सवांगतव येत येत नवही.
सवांशगतलां नव तरी कुिी िदत करे ल, कवि जिेल असां नवही. त्यविळ
ु े
कवहीजिवांची हवलत फवरच खरवब आहे. बर्यवच जिवांच्यव नोकर्यव
गेल्यव आहेत. घर कविगवरवांच्यव अथर्व रोजीरोटी किर्िवर्यव
कवरवशगरवच्ां यव हवती पैसव नवहीये. अिव र्ेळी ही िहवगवई फवर त्वस
देत आहे.
जीर्नवर्श्यक र््तांचू े भवर् किी करवयलव हर्े.
“ऐसव नही के भैयव हि नही किवर्त है िहगां वई डवयन खवए
जवत है. ”
***
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54 मेकअप
Look good, feel good.
Makeup चे िवनशसक िळ
ू तत्त्र् लपर्िां हेआहे. िेकअप
यव िब्दवचव अथा, असलेली तटू भरुन कवििे. एखवदी ट्रेन, रे ल्र्े
गवडी जर लेट झवली तर ती जव्त जोरवत जवऊन झवलेली र्ेळेची
हवनी भरून कविते. त्यवलव िेकअप म्हितवत. त्यवच्यवर्रूनच रूप
िृांगवरवत, िेकअप हव िब्दसद्ध
ु व आलव. िेकअपचव आशि
लवइफ्टवइल फवर सांबांध असतो. िवत् भवरतीय शस्त्रयवांच्यव बवबतीत
आशि परुु षवच्ां यव बवबतीत िेकअप जनु ीच गोष्ट आहे. फवर
र्षवापर्ू ीपवसनू च िशहलवांची फिी- पेटी असे. त्यव पेटीच्यव आत
फिी, चदां न पवर्डर, कांु कू, कांगर्े, तेल, कवजळ अिव गोष्टी असत.
तर िेकअप म्हिजे नसलेली गोष्ट दवखर्िे. त्टु ी लपर्िे अथर्व
पोकळी भरून कवििे होय. दोष भरून कवििे शकांर्व बॅकलॉग
भरून कवििे, कितरतव असलेली, उिीर् असलेली भरून कवििे,
असव होतो. िेकअपचे सविवन ठे र्वयच्यव बॅगलव सद्ध
ु व र्ॅशनटीके स
असां म्हितवत. व्हॅशनटी के स म्हिजे खोटेपिवत िदतीची,
शदखवऊपिवची, रूप र्विर्िवर्यव सहवय्यक सविवनवची पेटी होय.
यव पेटीत कवजळ, फे शियल, शलपश्टक, हेअर डवय, र्ेगर्ेगळे
हेअर ब्रि, फे स पवर्डर, फवउांडेिन, के सवच्यव सप्लीिेंट्स र्गैरे
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सविवन असतां. आत्तवच्यव कोरोनव िहविवरीच्यव कवळवत िेकअपची
कवय पोशझिन आहे ?
असां म्हितवत की लग्नसरवई आशि सि, तळ
ु िीच्यव
लग्नवच्यव कवळवत िेकअपची शर्क्री खपू र्विते. िेकअपचव खप
िशहन्सयवत पशहल्यव आठर्ड्यवत एक तवरीख ते दहव तवरीख जव्ती
र्विलेलव असतो. यवच दरम्यवन ब्यटु ी पवलार आशि ्पव यवशठकविी
सद्ध
ु व पैसे खचा करिवरे ग्रवहक असतवत.
आतव कोरोनवच्यव कवळवत जव्ती कवय शर्कले जवते?
शटकिवरव, न ओघळिवरव िेकअप हर्व असतो. रांग कपड्यवनां व
लवगिवर नवही असव देखील हर्व. िव्क फ्रेंडली हर्व. न्सयू नॉिाल
अिी सांकल्पनव सौंदयािवस्त्रवच्यव रवज्यवत आली आहे. हल्ली
पर्ू ीइतकी
िशहलवांच्यवसवठी
कॉ्िेशटकची
म्हिजे
सौंदयाप्रसवधनवांची शर्क्री नवही. तो धांदव 70 टक्क्यवांपयंत बडु लेलव
आहे. हल्ली के सवलव लवर्वयच्यव रांगवच्यव कल्पवची, िवपां ,ु शक्रिची
छोटी-छोटी पवकीट शर्कली जवत आहेत. त्र्चव, ओठ, डोळे, हवतपवय यवचां ी कवळजी घेण्यवसवठी प्रसवधनां शर्कली जवत आहेत.
िव्क असतो यवसवठी ओठवर्ां र भर देण्यवऐर्जी डोळयवसां वठी
िेकअप र्विलव.
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िव्क, त्यविळ
ु े दीघाकवळ शटकिवरव, न ओघळिवऱव
िेकअप हर्व अिी िवगिी आहे. िेकअपच्यव खरे दीच्यव र्ेळी
लहवन ट्यबू ची िवगिी के ली जवते. होि फे शियल शकटची िवगिी
र्विली आहे.
इतके र्षा तर िेकअपचव धांदव फवर जोरवत होतव. हेअर डवय
आशि कॉ्िेशटक्सने 99 सवलवपवसनू भवरतवत पवशहजे ते शर्कून
फवरच जोरदवर किवई के ली. त्यवपर्ू ी फे अर अँड लर्ली ही
गोरे पिवची क्रीि लोकशप्रय झवली. नांतर यव देिवत जिक
ू वही
िेकअप हीच लवईफ ्टवईल बनली.
कोरोनवने धांदव किी आहे, पि आहे.
शफल गडु सवठी िेकअप जरुरी आहे, असां िवके शटांगर्वले
म्हितवत.
****
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55 पाऊस खुळा
पवऊस खळ
ु व:
अगदी सरुु र्वतीलव एक पवऊस पद, आठर्ते.
गर्ळि म्हिती यिोदेलव
कोठे गेलव िेघसवर्ळव
तू कव रथ हव िृांगवरलव
सखे सवगां एकदव िजलव
िलव असां र्वटतां त्यवच्यव पिु च्यव दोन ओळी िी अिव
शलहवव्यव.
अगां सखे, बघ तो आलव
पवऊस आलव, पवऊस आलव.
सवखर भरु भरु ल्यवसवरखव पवऊस पडू लवगलव, की असां
र्वटतां ‘शसांशगांग इ न शद रे न’ असां गविी गवयलव सरुु र्वत करवर्ी. शहदां ी
शचत्पटवांनी तर पवर्सवलव फवरच िृांगवरपिू ा के लेले आहे. र्ेगर्ेगळी
शहदां ी गविी त्यवच्यवर्र तर पिू ा लेखच्यव लेख शलशहले जवतवत. िी
पि शलशहलव होतव. पि िी आजच्यव लेखवत फक्त दोन तीनच
िरवठी गवण्यवचां व, पवर्सवच्यव सांदभवात उल्लेख करिवर आहे.
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“आई िलव पवर्सवत जवऊ दे नव” शकांर्व “पवऊस आलव,
पवऊस आलव, पवने लवगली नवचवयलव”
पवऊस खळ
ु व शकती पवऊस खळ
ु व
पवांघरुनी अगां वर्री हसर्ी फुलव!
शकांर्व
“येरे येरे पवर्सव, तल
ु व देतो पैसव,
पैसव झवलव खोटव पवऊस आलव िोठव!”
“ररिशझि झरती श्रवर्िधवरव,
धरतीच्यव कळसवत, शप्रयवर्ीि उदवस र्वटे आज”
तर
“पवर्सवची ररिशझि थवांबली रे ,
तझु ी िवझी जोडी जिली रे !”
पवर्सवळयवलव फवर िहत्त्र् असतां. बजु गु ा लोक सवगां तवनव
िी इतके पवर्सवळे पवशहले असे सवांगतवत. शकती उन्सहवळे पवशहले की
शकती शहर्वळे पवशहले असे सवांगत नवही. शकती पवर्सवळे पवशहले
सवगां तवत यवचव अथा पवर्सवचव सबां धां िविसवच्यव अनभु र्वनां ी सिृद्ध
होण्यविी असवर्व. जीर्नरस र्विण्यवचव सांबांध पवर्सवळयविी
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असवर्व. टीपटीपीिी असवर्व. आयष्ु यभर िविसां कविच करत
असतवत.
सर्ा सख
ु गोडी, सवही िवस्त्र शनर्डी. ररकविव रवहू नको अधा
घडी.
असां म्हिनू िवनर् रवबरवब रवबत रवहतो. िवत् हव पवऊस
थोडवफवर अचवनक कोसळू लवगलव, की िविसू ब्रेक घेतो. कुठे तरी
झवडवखवली, छत्ी नवही तेव्हव शकांर्व छत्ी तटु ली की शकांर्व छत्ीलव
पवऊस जिु वनत नवही अिव अर्ेळी अडकतो. गप्प उभव रवहतो
आशि िग त्यव ििी तो जीर्नवचे पनु रवर्लोकन करू लवगतो.
पवर्सवत अडकून एखवद्यव शपपां ळवच्यव अथर्व र्डवच्यव झवडवखवली
उभे रवहवयचे कवरि असे, अचवनक कोसळिवर्यव पवऊससरी! दगव
देऊन तयवरी नसतवनव पवऊस अनपेशितपिे गवठवयचव. सकवळी
सडकून ऊन पडलेलां असवयचां आशि अचवनक पवऊस
कोसळवयलव लवगलव की आम्ही पवर्सवत सवपडवयचो.
छत्ी पवर्सवपवसनू र्वचर्ते, पि छत्ी हव बोअर प्रकवर
असतो. एर्िी िोठी छत्ी न्सयवर्ी लवगते. छोट्यव छोट्यव घडीच्यव
छत्र्यव कवहीच कविवच्यव नसतवत. त्यव शपांपळवच्यव झवडवखवली उभे
रवशहले की िी शर्चवर करवयचे ‘कवलपयंत ह्यव झवडवर्र गवत बसिवरे
ते पिी कुठे गेल?े ' र्रती बशघतलां की थोडीफवर कवर्ळयवची,
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शचिण्यवचां ी घरटी शदसवयची. तो कवळ, जनु व, फवर र्ेगळवच होतव.
शचिण्यव घरवत येऊन घरटी करवयच्यव आशि घरवतल्यव गोदरे जच्यव
कपवटवच्यव आरिवलव चोचव िवरून िवरून हैरवि करवयच्यव.
हल्लीच्यव कवळवत घरटी झवडवांर्र असतवत. झवडवर्ां र कवलपयंत
भवरद्ववज ओरडत होतव. आतव कुठे गेलव? सेकांड होि असतां कव यव
पक्षयवांच?े िी िनवत शर्चवर के लव. पि शचऊ शचऊ शचर्शचर्वट करत
कवही पिी शदसले. यवचव अथा पिी त्यव झवडवच्यव शहरव्यव पवनवच्ां यव
आत दडून बसले होते.
िवहेरी कुठल्यवतरी सिवलव गेलेल्यव बशहिी सवसरी
जवयलव शनघतवत.
िवहेरचव कवय घेऊ िी शनरोप?
म्हिनू नवही डोळयवत झोप
म्हित बशहि सवसरी जवते. पवऊस कोसळतो. गिपती
गौरी येतवत. आरती प्रसवद गवजतवत. लोकल गवड्यव बांद पडतवत.
सिवचे डबल कवि पडते. कवि करून करून गृशहिी दिते. इतके
की भरु भरु िवरव, येिवरव पवऊस नकोसव र्वटवयलव लवगतो.
नवगररकवांचे हवल होऊ लवगतवत. प्रत्येक शचखलवने भरलेल्यव
र्त्यवत, र्वहन खड्ड्यवनां ी अपघवत करतवत. लोकां सरकवरलव म्हिू
लवगतवत,
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िझु े तिु से कुछ भी न चवहीए
िझु े िेरे हवल पे छोड दो.
अथवात सवगां वयची गरज नसते, सरकवरने तर त्यव हवलवनां ी
हैरवि व्हवयलव सोडून शदलेलां असतां. शचखल, सल र्वितो. पवऊस
र्वितो. नको हव पवऊस असव कांटवळव येतो.
ररिशझि पवऊस पडे सवरखव
यिनु ेलवही परू चिे
पविीच पविी चहूकडे
गेलव िोहन कुिीकडे?
असे म्हित पवर्सवचव कांटवळव येतो. चवांगल्यव सहवव्यव
सफरचदां वचव शनयि हव पवर्सवळयवलव पि लवगू असतो.
अशतपररचयवत् अर्ज्ञव होते. शजथे फुलां र्ेचली शतथे गोर्र्यव
र्ेचवयची र्ेळ पवर्सवर्र येते. लोक पवर्सवलव, त्यव अन्सनदवत्यवलव,
शित्वलव शिव्यव देऊ लवगतवत.
पवर्सवर्र प्रेि करिवरव िेतकरी सद्ध
ु व पवऊस 'लर्कर जवऊ
दे म्हिनू पेरिी उगू दे' म्हिनू प्रवथानव करतवत. पवर्सवलव जव, जव
करतवनव सवरे पवर्सवचव अपिवन करू लवगतवत.
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बवचवबवची नको, म्हिनू िग पवऊस चवलू पडतो. आतवही
कवितव पवय घेत आहे.
म्हिनू तर म्हटले आहे, पवऊस खळ
ु व! तसे असेल!
असे जगवचे शफरे चक्र बवळव
उन्सहवळव, शहर्वळव पन्सु हव पवर्सवळव.
पवऊस जवतो परत येण्यवसवठी!
***
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56 जावहराती
आज जवशहरवती हे एक िोठे 100 र्षा जनु े िवस्त्र झवलेले
आहे. अनेक कोट्यवर्धी रुपयवांचव तो आज धांदव झवलव आहे.
शचत्पट म्हिजे पोटभरीचां जेर्ि म्हटलां आशि िवशलके चव
एक भवग म्हिजे नवश्तव म्हटलां तर जवशहरवतीलव एक शलिलेटची
गोळी म्हिवयलव हरकत नवही. थोड्यव र्ेळवत बरांच कवही सवगां नू
जवण्यवचां कवि जवशहरवत करते. जवशहरवत हे एक अथािवस्त्रवचां टूल
असतां. जवशहरवतीर्र इतकव खचा जो के लव जवतो तो भरून
शनघण्यवसवठी शर्क्री झवली पवशहजे. िविसवच्यव िेंदर्ू रती जवशहरवत
आघवत करते. कुठल्यवतरी कांपनीतफे आपलां प्रॉडक्ट म्हिजे र््तू
(उत्पवदन) दसु र्यवच्यव गळयवत िवरण्यवसवठी जवशहरवत के ली जवते.
जवशहरवत के ली जविवरी र््तू चवांगलीच असते असां नवही. अधासत्य
सवांगनू त्यव र््तचू ी शर्क्री र्विर्नू पैसे शिळतवत. हे एकिेर् ध्येय
जवशहरवतींचां असतां.
फवर र्षवंपर्ू ी र्तािवनपत् शकांर्व शलशखत कवगदवांची दशु नयव
नव्हती, तेव्हव शिरर्िक
ु ीत डोक्यवर्र बत्त्यव घेऊन िोठी िोठी
शसनेिवची पो्टर गवडीर्र लवदनू शसनेिवांची जवशहरवत करत. िवऊथ
पशब्लशसटी म्हिजे एकिेकवनां व तोंडी सवांगनू जवशहरवत के ली जवई.
उत्पवदनवच्ां यव बवतिीर्रून लोक खरे दी करत असत.
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फवर र्षवंपर्ू ी र्तािवनपत्वत एखवदी जवशहरवत कुठे तरी
कोपर्यवत शदसवयची. त्यव जवशहरवतीच्यव खचवार्र त्यव
र्तािवनपत्वच्यव पेपरचव खचा शनघत असे. के र्ळ एकव ्लवईडच्यव
रूपवत यव जवशहरवती असत. इलेक्ट्रॉशनक िवध्यिवांनी प्रगती के ली
आशि नांतर टीव्हीर्र, रे शडओर्र, ्लवईडरुपवने शकांर्व
ऑशडओरुपवने जवशहरवती शदस,ू ऐकू येऊ लवगल्यव. शबनवकव
गीतिवलव जी प्रशसद्ध झवली ती शबनवकव कांपनीची जवशहरवत होती.
नांतर शबनवकवच्यव कांपनीत यव टूथपे्टच्यव शबलवच्यव आत
प्लवश्टकचे छोटे छोटे प्रविी द्यवयलव सरुु र्वत के ली. ते प्रविी
जिर्ण्यवसवठी लोक शबनवकवची उत्पवदनां, यव टूथपे्ट खरे दी
करवयचे. त्यविळ
ु े यव कांपनीची शर्क्री जोरवत होत असे. शबनवकवची
गविी ऐकण्यवसवठी सद्ध
ु व लोक शबनवकवचे प्रविी गोळव करिवरे
रशसक झवले. के र्ळ ऑशडओ म्हिजे आर्वजवच्यव रुपवने
त्यवकवळवत जवशहरवत के ली जवत असे. यव आर्वजवच्यव रूपवने
के लेल्यव जवशहरवती रे शडओर्र पि ऐकू येत असत. पिु े दरू दिानचव
जिवनव आल्यवर्र ऐकीर् जवशहरवतींच्यव ऐर्जी दृक्श्रवव्य जवशहरवती
सरू
ु झवल्यव. यव शव्हशडओरुपी जवशहरवतींसवठी भरपरू पैसव त्यव
चॅनेलच्यव िवलकवनां व शिळत असे. शर्क्री आशि अथाकवरिवलव ते
िदत करे . जवशहरवत उद्योग सरू
ु झवलव. जवशहरवत आकषाक किी
करवयची? त्यवसवठी िग एखवदी गवण्यवची ओळ, एखवदी सांगीतवची
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धनू , शजांगल बनर्ली जवऊ लवगली. एशियन पेन्सटच्यव एकव सांदु र
शजगां लर्रूनच ए. आर. रहिवन हे सगां ीतकवर उदयवस आले. त्यवचां े
शजांगल फवर प्रशसद्ध झवले. अनेक शजांगल्स िनवत रें गवळत रवहतवत.
यव शजांगल्सचे र्ैशिष्ट्य असे की िविसवच्यव सिोर भव्यशदव्य
कवहीतरी शचत् शनिवाि करून ती र््तू शर्कली जवते, economics
हव शतचव उद्देि असतो.
एखवदव प्रशसद्ध नट एखवदे िीतपेय शपतो, धडवके बवज कवि
करतो. डोंगरवर्रून उड्यव िवरतो. आकविवतनू जशिनीर्र येतो. पिु े
आशि दहव रुपयवची िीतपेयवची बवटली घेतो. ती बवटली शर्कत
घेतली जवते. त्यविळ
ु े शतची जोरवत शर्क्री होते. एर्िव भवरी नट हे
िीतपेय शपतो आशि ‘डर के आगे जीत है’ र्गैरे सवगां तो म्हिजे हे
पेय चवगां लां असेल असां सिजनू िविसां खरे दी करतवत. एकव
शिशनटवत िविसवच्यव िेंदचू व तवबव घेण्यवची तवकद जवशहरवतीत
असते. अनेक जवशहरवतींिध्ये नट दवखर्तवत. त्यव सवबि, तेल, घर,
आतले कपडे अिव जवशहरवती असतवत. सोनवली बेंद्रे शनयिवशर्रुध्द
सवबि लवर्त, िेंदचू व तवबव घेऊन सिोरच्यव व्यक्तीलव र््तू शर्कत
घ्यवयलव भवग पवडते. हव हेतू जवशहरवतींिवगे असतो. अधानग्न कवही
जवशहरवतीत कवि करिवरे िॉडेल शर्क्री र्विर्तवत. नतां र कवही
नट्यव िॉडेल म्हिनू कवि करतवत. जवशहरवती हे िोठां अथाकवरि
आहे. नग्न शस्त्रयव, नट्यवच
ां े फोटो बघनू त्यव नट-नट्यवचां े चवहते त्यव
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र््तर्ू र उड्यव टवकतवत. कवही जवशहरवतीत कवि करिवरे िॉडेल नट
म्हिनू कवि करतवत. कवही नट सडां वस- बवथरूि घवसवयचे सवबि
शर्कतवत, कवही शनरिव पवर्डर शर्कतवत. कवही अगां वचे सवबि
शर्कतवत. कोिी डोक्यवलव लवर्वयचे तेल देखील शर्कतवत. हे
श्रीिांत लोक असतवत, ते हे सविवन र्वपरत असतील कव? पि
जवशहरवतींचव पैसव शिळतो आशि ते अथाकवरि आहे. अनेक फ्लेक्स
असतवत. कवही शकांिती जवशहरवती (सोने, शहरे , घरे ) देखील नटनट्यव
करतवत, कवरि की उत्पवदकवलव पैसव देिे िक्य आहे. त्यवचव
िोबदलव म्हिनू लोक त्यविध्ये फ्लॅट खरे दी करतवत, शर्क्री र्विते.
गवजिवर्यव जवशहरवती करिवर्यव कांपन्सयव ॲड गरुु नवर्वने
पि प्रशसद्ध झवलेल्यव आहेत. अिल
ू बटरची जवशहरवत शकत्येक र्षं
आपि बघत आहोत. र्ोडवफोनचव कुत्व, रसनवची लहवन िल
ु गी,
ओशनडवचव रविस, शलरीलची पवण्यवत अघां ोळ करिवरी तरूिी
आठर्व. कपडे धिु वर्यव शनरिवच्यव जवशहरवतीत र्ेगळयवर्ेगळयव
नट्यव आहेत. डोक्यवच्यव िवशलिचे तेल लवर्तवनव दवखर्ले.
अशितवभ बच्चन बघव. िीतपेयवची जवशहरवत करिवरे ऋशतक
रोिन, अिय कुिवर, ऐश्वयवा रवय असतवत. फोनची जवशहरवत
करिवरव कुत्व, अिल
ू बटर असली butter आजही लोकशप्रय
आहे.
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जवशहरवती करिवर्यवांचे उत्पवदन शर्कले जवते. Add in
shopping cart what is added. असां म्हिनू म्हटलां जवतां.
***
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57 जावहरात भाग 2
जवशहरवत श्रेष्ठ िेत् ठरले. जोरवत प्रगती करू लवगले. िभां र
र्षवात, ‘जवशहरवती नवही तर कवहीच नवही, शर्क्री नवही, करििक
ू
नवही आशि िवशहती नवही’ असव सिज शनिवाि व्हवर्व इतकी
जवशहरवतींनी धडवके बवज िोहीि के ली. पैसव आलव, ती फत्ते झवली.
ॲड गरुु अलेक पदिसी यवनां ी खरांतर जवशहरवतीत फवरच नर्ीननर्ीन िवस्त्रवांचव प्रयोग सरू
ु के लव. अशतिय क्लवशसक शकांर्व
सर्ोत्ति जवशहरवती ते बनर्वयचे. जवशहरवतींच्यव गेल्यव िभां र
र्षवंच्यव प्रर्वसवत ॲड गरुु म्हिनू अनेक नवर्ां, प्रशथतयि यि्र्ी
नट आठर्तवत. जवशहरवतीिध्ये एक कथवनक असवर्ां, कुठलीतरी
्िृती यवर्ी. आठर्िी जवगर्ल्यव जवतील असव शर्चवर असवर्व.
एक भवर्नव असवर्ी हे िद्दु े त्यव जवशहरवतींनी भवरतवतील ग्रवहकवचां व
अभ्यवस करून िवडां ले. यव जवशहरवतीलव कलव िवनलां. हवतवतील
कवि, व्यर्सवयवची जवशहरवत होिवर, प्रगतीचव आशि सविवशजक
बदलवांचव सद्ध
ु व सविीदवर होिवर आहे, ह्यव हेतनू े जवशहरवत िेत् धांदव
बननू गेल.े
सटु े भवग: जवशहरवतीतील सटु े भवग कोिते? जवशहरवतीत
कवय हर्?ां शजगां ल म्हिजे गवण्यवची एखवदी ओळ हर्ी. जवशहरवत
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रांगीत आशि आकषाक असवर्ी. जवशहरवतीत एखवद्यव भवर्नेलव
अथर्व र्वसनेलव आर्वहन के लेले असवर्े. जवशहरवतीत ग्लॅिर
म्हिजे चकवचौंध असवर्ी. जवशहरवतीिध्ये एखवद्यव देहवच्यव
आकवरवचे प्रदिान असवर्े. पैसे खचानू र््तू किी घेऊ ही इच्छव
तीव्र करण्यवत जवशहरवती यि्र्ी व्हवव्यव.
सरुु र्वत: शलशखत र्वटली जविवरां छवपील पत्कां, कवगद,
चौकवचौकवत लटकलेले फ्लेक्सचे पडदे, बॅनसा, दरू दिानर्रच्यव
जवशहरवती, िोबवईलर्र येिवर्यव जवशहरवती यव सर्ाच गोष्टी कवही न
कवही शर्क्री करत असतवत. त्यव ग्रवहक कें शद्रत असतवत.
बदलिवर्यव सविवशजक पररश्थतीची सद्ध
ु व जविीर् त्यव र्ेळी
शिळते.
बदल: 2020 सवली रविवयि यव िवशलके त 40 र्षवंपर्ू ी
दवखर्ण्यवत आलेल्यव जवशहरवतीच िग परत दवखर्ल्यव, तेव्हव
आपल्यवलव कळलां की जवशहरवतिवस्त्रवत सद्ध
ु व शकती बदल झवलव
आहे. त्यव कवळवतल्यव अिल
ू बटर, आय लर् यू रसनव आशि धवरव
धवरव, सवबि जवशहरवती आठर्व. गोरे पिव र्विर्िवरी क्रीि फे अर
अँड लर्ली तर झोपडपट्टीपवसनू पच
ां तवरवशां कत फ्लॅट्सपयंत
बांगल्यवपयंत प्रशसद्ध झवली. िवम्पच्ू यव जवशहरवती र्विू लवगल्यव.
With Poster girl, brand ambassador, contract, hero,
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market, money advertising became sales science.
शिळिवर्यव पैिवतनू दरू दिानर्र िवशलकव ज्यव चवलर्ल्यव जवऊ
लवगल्यव त्यव सद्ध
ु व जवशहरवतींर्र चवलत. िवशलकव म्हिजे सोप
ऑपेरव असां म्हटले आहे. िवशलकव यव उत्पवदन करिवर्यवकडून
शिळिवर्यव जवशहरवतीतील पैिवपवसनू बनिवरे शिनी करििक
ू
शचत्पट अिव नवर्वने ओळखल्यव जवऊ लवगल्यव.
जो जवशहरवत करे ल त्यवचव िवल खपेल. हे सत्य सिवजवने
्र्ीकवरल.ां टीव्हीर्र जवशहरवती फवरच गवजल्यव होत्यव.
अगां वलव लवर्वयचव सवबि ही खरांच शकती खवजगी बवब
आहे. खरांतर आांघोळ हीच िळ
ु ी खवजगी बवब असते. त्यव
अांघोळीच्यव सवबिवच्यव जवशहरवतीत शलररल सवबिबवर
जवशहरवतीने क्रवांतीच आिली. त्यवकवळी शबशकनी घवतलेली तरूिी
्र्तःच्यव आनांदवचव, त्यव खवजगीत घेतलेल्यव अघां ोळीचव ि्त
उपभोग घेत असते. खि
ु ीत, ्र्िग्नतेत र् प्रेिवने ही तरूिी
कोसळिवर्यव धबधब्यवखवली आांघोळ करत असते. यव
जवशहरवतीने शलररललव खपू च फवयदव करून शदलव. प्रेिकवांनव आनांद
शदलव.
‘जव भरून तवजेपिवने शलररलच्यव अघां ोळीने. ’
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1974 सवली त्यव तरुिीच्यव सवधेपिवने ही जवशहरवत दहव
र्षं गवजली. नतां र प्रीती शझटां व, पजू व इ. नी ही शलरीलची जवशहरवत
के ली. पि ल्यटु न, शलररल गला यवांच्यव जवशहरवती नांतर शलररलचव
धांदव खपू च र्विलव होतव.
बजवज बल्ब ची जवशहरवत बघव.
‘अब िै शबल्कुल बडु ् िव हू,ँ गोली खव कर जीतव हू, लेशकन
घरके अांदर रोिनी देतव बजवज. ’
शकांर्व ‘सतां रू िम्िी- त्र्चवसे आपकी उम्र कव पतव ही नही
चलतव’ यव जवशहरवती फवरच गवजल्यव.
कुर्र अजय हो सवडी
तो सांदु र लगे नवरी.
सवबि खरे दी र्वल्यवलव लशलतव जी बघव. “अच्छी चीज
खरीदने िे और स्ती चीज खरीदने िे फरक होतव है!” शलज्जत
पवपडचव बनी, ‘करा ि् कुरा ि’् करत शलज्जत पवपडलव िोठे िवके ट
देऊन गेलव. पॅरविटू खोबरे ल तेल, र्ेगर्ेगळे सवबि- सर्ा
जवशहरवतींची त्सनु विीच आहे. जो जवशहरवत करे ल त्यवचव िवल
खपेल हे तत्त्र् जगभरवतच िवन्सय झवले आहे. जवशहरवतीने िेंदर्ू र
कसव पररिवि करवयचव आशि कुठली जवशहरवत अशधक
पररिविकवरक ठरे ल यवचव अभ्यवस करून जवशहरवती बनर्ल्यव
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जवतवत. िविसवचव िेंदू सद्ध
ु व एक ग्रवहक बनतो. असे म्हिनू व्यवपवर
चवलू झवलेलव आहे. जवशहरवतीलव व्यवपवरविध्ये िोठां ्थवन असतां.
जवशहरवतीबद्दलचव भवग दसु रव इथेच थवांबर्ते. पन्सु हव भेटूयव, भवग
शतसर्यविध्ये, त्यवत आपि जवशहरवतींची र्ेगळीच दशु नयव बघिवर
आहोत.
***
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िभु वांगी पवसेबांद यवांचे अन्सय प्रकवशित सवशहत्य
१. ियरू िवसव कवदबां री - 2012 - िहवरवष्ट्र रवज्य सवशहत्य
सां्कृ ती िांडळ िांबु ईतफे (नर्ोशदत अनदु वन योजने अांतगात, हवडा
कॉपी) िवयबोली प्रकविन िबांु ई
२. नवते िब्दवांचे -लशलत - 2014 पिु े-हवडा कॉपी. घरकुल
प्रकविन पिु े
३. िल
ु ीही जन्सिवलव येऊ द्यव- लशलत-2015- द. कृ . सवांडू
परु ्कवर बशिसपवत् -पिु -े हवडा कॉपी घरकुल प्रकविन, पिु े.
४. रांगके िरी - कवदबां री- इ-बक
ु 2015 बक
ु गांगव डॉट कॉि.
उद्वेली बक्ु स
५. शबशलव्ह इट ऑर नॉट- कथवसांग्रह - इ-बक
ु - 2016
बक
ु गगां व डॉट कॉि, शर्नविल्ू य
६. क्तरु ी पिी- इ बक
ु - कवदबां री- इ सवशहत्य -2016
शर्नविल्ू य
७. एक शदर्व लवर्यू व - ्तांभ सांग्रह – 2016 बक
ु गांगव डॉट
कॉि
८. जवईन िी शर्चवरीत रवनफुलव- ्तांभ सांग्रह – 2016 बक
ु गांगव
डॉट कॉि
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९. रवहू दे घरटे- इ कवदबां री- 2016 शर्नविल्ू यwww.
esahity. com
१०. िी तझु ेच गीत गवत आहे- इ सवशहत्य - कवदबां री-2016
शर्नविल्ू य
११. कृ ष्िकुसिु वांजली-२०१६-्तांभ सांग्रह इ सवशहत्यशर्नविल्ू य
१२. आम्रकुसिु वांजली -२०१६- ्तांभ सांग्रह- इ सवशहत्यशर्नविल्ू य
१३. Why did I fall in love? novel, Amazon. com,
Create space, ई बक
ु . २०१२. 3$
१४. िधरु दि
ां कथवसांग्रह - नर्ल प्रकविन २०१६ पिु े, हवडा
कॉपी
१५. बेलवची पवने-्तांभ सांग्रह- ई बक
ु -बक
ु गगां व डॉट कॉि२०१७एशप्रल
१६. रवनफुलवांचे थर्े ्तांभ सांग्रह -ई-सवशहत्य-२०१७ एशप्रल
१७. के िरबवग-शर्चिि प्रकविन= ई बक
ु ्तांभसांग्रह- जल
ु ै
२०१७ शिरपरु =
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१८. कुठे िोशधिी रविेश्वर अन् कुठे ==२०१७अनघव प्रकविन
ठविे
१९. दीपज्योशत निो्ततु े-्तभां सांग्रह-ईबक
ु -२०१८
२०. किवलव ऊद्यवशच बवत -कथवसांग्रह=पिु -े 2018 नर्ल
प्रकविन
२१. Unholy water. bookganga. com. ईबक
ु .
२२. तू ऐकतो आहेस नव? ई
कशर्तवसग्रां ह=Bookganga. com

बक
ु

२३. नित्बन =अनवहत प्रकविन पिु े=कथवसांग्रह=पिु े2019
२४. प्रवजक्तवची फुले, ्तांभसांग्रह. ई-सवशहत्य 2019
२५. त्यव शतथे पशलकडे कथवसांग्रह, नर्ल प्रकविन, पिु े2019
२६. ्र्रसवर्ल्यव कथवसग्रां ह. अनघव प्रकविन, ठविे, 2019
२७. िवझव िधसु ांचय ईसवशहत्य, ्तांभ 2020
२८. पररकथेतील रवजकुिवरव ईसवशहत्य कवदबां री : सप्टेंबर
2020
२९. सवगरशकनवरे : ऑशडओ बक
ु ई सवशहत्य. कथव-सांग्रह.
www eSahity. com
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३०. यव सख
ु वांनो यव, उद्वेली बक्ु स 24/11/2020
३१. िन िध्ु द तझु ां, ्तांभ सांग्रह २०२१ हे प्ु तक
३२. डवर् िवडां ू न िवडां ू न िोडू नको-कथवसग्रां ह-आगविी, पिु े,
नर्ल
३३. ही र्वट दरू जवते, कथवसग्रां ह, चेतक प्रकविन आगविी
पिु े
३४. पॅररस ्पिा, पयाटन आगविी पिु े
सर्ा प्ु तके ई बक
ु ्र्रूपवत उपलब्ध आहेत. ठविे नगर
र्वचन िांशदरवत र्वचनवसवठी उपलब्ध आहेत.
ई सवशहत्यची प्ु तके शर्नविल्ू य उपलब्ध आहेत.
कवही प्ु तके प्रकविकवक
ां डे शर्क्रीसवठी आहेत.
****
Biodata-2021 3१-03-2021
1. Shubhangi Chandrashekhar Paseband, Phone:
9869004712, 02225345992
2. M. Sc. B. Ed. Certificate course in Journalism,
Diploma in performing Arts.
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3. About 400 columns published in Loksatta,
Dainik Aikya (satara), Prahaar, Pudhari,
Gramodhhar (satara), Gavkari (Nasik).
4. Address: 202 Anandi Bhuvan, Veer Savarkar
Marg, opp. Maharashtra Vidyalaya, Thane (West)
400602.
5. Retired as Branch Manager from a
Nationalized bank in 2012.
6. I Write stories and articles, 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)
7. Other appreciations and prizes: TMC Samaj
Sevika Puraskar 2008, Maharashtra Deep Puraskar
2008, Maharashtra deep puraskar 2009, Samata
sahitya academy, Savitribai Fule puraskar 2008.
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8. Mumbai Marathi Granth Sangrahalaya Kavi
Prafull Datta Kushal Sampadak prize 2016
9. D. K. Sandu, best book award 2016,
10. Thane Municipal Corporation, Thane Gaurav
puraskar 2016.
11. First novel Mayurmasa was published in
Navodit Anudaan Yojna of Maharashtra Rajya
Sahitya Sanskriti mandal 2012.
12. Rege puraskar 2020.
13. Blog writing in a different creative way.
Till 15. 10. 2020, 30 books of various genre
published (List Enclosed)
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शुभ ांगी प सेबदां य ांची पस्ु तके .
ज्या कव्हरवर वललक कराल. ते पस्ु तक हजर होईल.
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Biodata-2020 19.5-2020
1.Shubhangi Chandrashekhar Paseband,
Phone:9869004712, 02225345992
2. M.Sc. B.Ed. Certificate course in
Journalism
Diploma in performing Arts
3.about 350 columns published on loksatta,
dainik aikya(satara), prahaar, pudhari,
gramodhar(satara), Gavkari(Nasik)
4. Address
202, Anandi Bhuvan, Veer Savarkar Marg
opp Maharashtra Vidyalaya
Thane (West) 400602.
5. Retired as Branch Manager from a Nationalized bank in 2012
6. I am Writing stories and articles in various magazines, with a
social message.
7. Perform programmes
Mulihi Janmala Yeu Dya…(Marathi), Kya Itni Buri Hoon Mai
Maa (Hindi) (both with a message to stop female foeticide)
Manachi Mashagat (about mental health) Pasaydan (telling
students about fraternity)
8. Other appreciations and prizes
TMC Samaj Sevika Puraskar 2008
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Maharashtra Deep Puraskar 2008
Maharashtra deep puraskar 2009
Samata sahitya academy, Savitribai Phule puraskar 2008
9.Mumbai Marathi Granth Sangrahalaya
Kavi Prafull Datta Kushal Sampadak prize 2016
10।d.k.sandu, best book award 2016,
11Thane Municipal Corporation,Thane Gaurav puraskar 2016
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ई स हित्य प्रहतष्ठ नचे िे १३ वे वर्ष.
शभ
ु ांगी प सेबदां य ांचे िे ई स हित्यवरचे अकर वे पस्ु तक.
शभु ाांगी पासेबांद या एक ज्येष्ठ लेवखका व सामावजक काययकत्याय.
आजवर त्याांची तीसहून अविक पस्ु तके ववववि मान्यवर प्रकाशनाांतफ़े
प्रवसद्ध झाली आहेत. त्यानां ा आजवर अनेक सावहवत्यक व सामावजक
परु स्काराांनी नावाजले गेले आहे. अनेक व्यावसावयक प्रकाशक त्याांना
मानिन देऊन त्याांची पस्ु तके प्रकावशत करायला तयार अहेत.
पण शभु ाांगीजी आपली काही पस्ु तके ई सावहत्यच्या माध्यमातनू
जगभरातील वाचकानां ा ववनामल्ू य देतात. असे लेखक ज्यवनां व लेखन
हीच भक्ती असते. आशि त्यवतनू कसलीही अशभलवषव नसते. िरवठी
भवषेच्यव सदु र्ै वने गेली दोन हजवर र्षे कर्ीरवज नरें द्र, सांत ज्ञवनेश्वर, सांत
तक
ु वरविवपां वसनू ही परांपरव सरू
ु आहे. अखडां . अजरविर. म्हिनू तर
शदनवनवथ िनोहर(४ प्ु तके ), िांभू गिपुले(९प्ु तके ), डॉ. िरु लीधर
जवर्डेकर(९), डॉ. र्सांत बवगल
ु (१९), िुभवांगी पवसेबांद(११),
अशर्नवि नगरकर(४), डॉ. श्ितव दविले(८), डॉ. शनतीन िोरे (२८),
अनील र्वकिकर (९), फ्रवशन्ससस आल्िेडव(२), िधक
ु र सोनवर्िे(२),
अनांत पवर्सकर(४), िधू शिरगवांर्कर (६), अिोक कोठवरे (५० खांडवांचे
िहवभवरत), श्री. शर्जय पवांिरे (ज्ञवनेश्वरी भवर्वथा), िोहन िद्वण्िव
(जवगशतक कीतीचे र्ैज्ञवशनक), सांगीतव जोिी (आद्य गझलकवरव, १७
प्ु तके ), शर्नीतव देिपवांडे (७) उल्हवस हरी जोिी(७), नांशदनी देििुख
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(५), डॉ. सजु वतव चव्हवि (८), डॉ. र्ृषवली जोिी(२०), डॉ.
शनिालकुिवर फडकुले (१९), CA पनु ि सांगर्ी(६), डॉ. नांशदनी
धवरगळकर (८), अांकुि शिांगवडे(९), आनांद देिपवांडे(३), नीशलिव
कुलकिी (२), अनवशिकव बोरकर (३), अरुि फडके (३) ्र्वती
पवचपवांडे(२), सवहेबरवर् जर्ांजवळ (२), अरुि शर्. देिपवांडे(५) वदगांबर
आळशी असे अनेक ज्येष्ठ र् अनभु र्ी, कसलेले लेखक ई सवशहत्यवच्यव
द्ववरे आपली प्ु तके लवखो लोकवपां यंत शर्नविल्ू य पोहोचर्तवत.
अिव सवशहत्यितू ीच्ां यव त्यवगवतूनच एक शदर्स िरवठीचव सवशहत्य
र्ृि जवगशतक पटलवर्र आपली ध्वजा फिकर्ील यवची आम्हवलव
खवत्ी आहे. यवत ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन एकटे नवही. ही एक िोठी चळर्ळ
आहे. अनेक नर्नर्ीन व्यवसपीठे उभी रहवत आहेत. त्यव त्यव
व्यवसपीठवांतनू नर्नर्ीन लेखक उदयवलव येत आहेत. आशि यव सर्वंचव
सविशू हक ्र्र गगनवलव शभडून म्हितो आहे.

आशि ग्रांथोपजीशर्ये । शर्िेषीं लोकीं ’इ’यें ।
दृष्टवदृष्ट शर्जयें । होआर्े जी ।

311

