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१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
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अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे
आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.
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“मनोगत”
माझे हे प्रकाशित होणारे , बाशिसािे पुस्तक आहे. ते रशसक मायबाप िाचकाांना खूप आनांद देईल.
हे सिव स्तांभ, मनापासून, आिडतील अिी मला आिा आहे.
िुभाांगी पासेबांद
3/3/2019
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िुभाांगी पासेबांद याांचे अन्य प्रकाशित साशहत्य
1 मयूरमासा कादांबरी - 2012 - महाराष्ट्र राज्य साशहत्य सांस्कृ ती मांडळ मुांबईतफे (निोददत
अनुदान योजने अांतगवत, हाडव कोपी)
2. नाते िबदाांचे -लशलत - 2014 पुण-े हाडव कॉपी
3. मुलीही जन्माला येऊ द्या- लशलत-2015- द कृ साांडू पुरस्कार बशिसपात्र -पुणे-हाडव कॉपी
4. रां गके िरी - कादांबरी- इ-बुक - 2015 बुकगांगा डॉट कॉम
5. शबशलव्ह इट ऑर नॉट- कथासांग्रह - इ-बुक - 2016बुकगांगा डॉट कॉम, शिनामूल्य
6. कस्तुरी पिी- इ बुक- कादांबरी- इ साशहत्य -2016 शिनामूल्य
7. एक ददिा लािूया - स्तांभ सांग्रह - 2016

बुकगांगा डोट कॉम

8. जाईन मी शिचारीत रानफु ला- स्तांभ सांग्रह - 2016

बुकगांगा डोट कॉम

9. राहू दे घरटे- इ कादांबरी-2016 शिनामूल्यwww.esahity.com
10. मी तुझेच गीत गात आहे- इ साशहत्य - कादांबरी-2016

शिनामूल्य

११ कृ ष्णकु सुमाांजली-२०१६-स्तांभ सांग्रह इ साशहत्य- शिनामूल्य
१२ आम्रकु सुमाांजली -२०१६- स्तांभ सांग्रह- इ साशहत्य- शिनामूल्य
१३ why did i fall in love? novel, Amazon .com, Createspace, ई बुक.२०१२
१४. मधुर दांि कथासांग्रह - निल प्रकािन २०१६ पुण,े हाडव कॉपी
१५ बेलाची पाने-स्तांभ सांग्रह- ई बुक-बुकगांगा डॉट कॉम-२०१७एशप्रल

१६ रानफु लाांचे थिे स्तांभ सांग्रह -ई-साशहत्य-२०१७ एशप्रल
१७ के िरबाग-शिचिण प्रकािन= स्तांभसांग्रह- जुलै २०१७ शिरपुर=
१८ कु ठे िोशधिी रामेश्वर अन् कु ठे ==२०१७
१९ दीपज्योशत नमोस्तुते-स्तांभसांग्रह-ईबुक-२०१८
२० किाला ऊद्याशच बात -कथासांग्रह=पुण-े १५/८/१८-hard copy
२१unholy water नोिेल, English bookganga.com 5/1/19
२२ प्राजक्ताची फु ले-स्तांभसांग्रह-हे पुस्तक
आगामी…
२३रां गसािल्या, कथासांग्रह-आगामी-hard copy-अनघा प्रकािन
२३ तू ऐकतो आहेस ना? कशितासांग्रह=
२४ नित्रबन =आगामी=कथासांग्रह=पुणे
२५डाि माांडून माांडून मोडू नको-कादांबरी
सिव पुस्तके ई बुक स्िरूपात उपलबध आहेत
***********
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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, 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 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 message to stop female foeticide)
Manachi Mashagat (about mental health) Pasaydaan (telling students
about fraternity)
8. Other appreciations and prizes
TMC Samaj Sevika Puraskar 2008
Maharashtra Deep Puraskar 2008

Maharashtra deep puraskar

2009

Samata sahitya academy, Savitribai Fule puraskar 2008
9.Mumbai Marathi Granth Sangrahalaya
Kavi Prafull Datta Kushal Sampadak prize 2016
10 D K Sandu, best book award 2016, Thane Municipal Corporation, Thane
Gaurav puraskar 2016
10Thane gaurav 2016, first novel Mayurmasa was published in navodit
anudaan yojna of Maharashtra rajya Sahitya Sanskriti mandal 2012
10 Blog. Writing in a different creative way
12 Till 25.1.2019, 22 books, of various genre published(List Enclosed)
**********
Best wishes
Best wishes to my dear wife, on publication of her 22nd book, on her
birthday

Chandrashekhar paseband
3/3/2019
**************
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७२ िेळ शमळत नाही

४२तपदकरी ताजमहाल

७३नैराश्याचे शनळे चाांदणे

४३ आपला सिवकाळ आनांदात

७४चैत्राांगण

जािो

७५शलम्बयाची गोष्ट
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४५ क्रोएशिया, प्रेमभांगाचे गाि
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४६िजन का िाढते?
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४७मी कामगार आहे
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८१जानेकी शजद ना करा

५१साांगू की नको

८२खूप काम आहे

५२फु लाांच्या गािाला कधी जायचे

८३प्रेम म्हणजे काय असते

५३जुनी गाणी चलनी नाणी

८४मला शिसरुन जा

५४मागविीर्ावची थांडी

८५माझी नोकरी

५५ नाते नजरे चे

८६ सांध्या छाया शभिशिती र्हवदया

५६ काश्मीर फु लिारी

८७ररमशझम झरती श्रािन धारा

५७ तेरे शबना

८८बके टशलस्ट

५८ समपवण

८९शपिळ्या पांखाांचा पिी

५९गोष्टी आशण गाशण

९०गाणारे गाि

६०हमारी याद आयेगी

९१गणेि कृ पा

६१मला काय कमी

९२माहेर गीत

९३चन्ना मेरेया

१०८अांगणात पाररजातकाांचा

१२३उरला सुरला फराळ

९४आई चा पगार दकती

सडा

१२४ दोन मनाांची गाठ

९५ मुांबईचे डबबेिाले

१०९साडीची मोशहनी

१२५रस्त्यािरचे खाणे

९६लेशडज स्पेिल

११०तू असा जिळी राहा

१२६माहेरची िाट

९७ िेड्या बशहणीची माया

१११घरी माणसे चार

१२७ काजव्ाांचे झाड

९८परीिण, नाते

११३कालिा -कालिी, कालिे

१२८चला सारे गािू या

९९बाणगांगा तलाि

११४ मनाचा दिज

१२९ कसेतरीच होतेय

१००जनाबाई आजी

११५पररिण, हसताय ना

१३०साधना कट

१०१मै मेरी फे िररट हू

११६तडा गेलेली

१३१ शचत्रपट रसग्रहण

१०२गच्चीतल्या गप्पा

११७साांग दपवणा

१३२बांद पडणार

१०३ पेपरिेट

११८मैत्र-ित्रुचा ित्रु

१३३तुझे घर कु ठे साांग

१०४शनष्पाप गाणी

११९स्ियांपाक कला

१३४भूकेचा प्रश्न

१०५ चला गप्पा मारु या

१२०पररिाांचे ददिस

१३५िास्को द गामा

१०६पाररजातकाची फु ले

१२१ दकमया

१३६येणार आहे

१०७ आनांदाचे िास्त्र

१२२जीिनधारा

१ रुबरु रोिनी, (श्री गणेिाय नम:)

हे शिििांकर शगरीजा तनया, गणनायक प्रभूिरा
िुभकायावच्या िुभप्रारां भी, नमन तुला ईश्वरा.
गणेिाला गणपती बाप्पाला िुभारां भी नमस्कार के ल्यास कायव शनर्िवघ्न पार पडते, असे आजही
मानले जाते. जुन्या िर्ाांचे, भूतकाळाचे इशतहास, मोहन जो दरो, प्रमाणे खोलिर, टाकू न नव्ा
तेजाला रोिनीला सामोरे जाण्याचा िुभारां भ म्हणजे गणेि पूजन हा होय. म्हणजेच रूबरू रोिनी
होणे. पुरातन काळापासून गणेिभक्त मांडळी आपण बघतो. आधुशनक शपढी मात्र, “माय िें ड
गणेिा” म्हणत, गणपती बाप्पाला आपला शमत्र मानतो. बालकाांमध्ये सुद्धा गणपती बाप्पा लाडके
आहेत. िें ड िाटणारा गणेि बाप्पा सुख देतो, दुुःख दूर करतो, कृ पा करतो. जुने मागे टाकू न
नव्ाचा िुभारां भ करायला सुचितो. गणेिोत्सि आला दक फक्त सकलजनाना गणपती आठितो
असे नाही तर िर्वभर “तुज मागतो मी आता गजानना, मज द्यािे तू अनांता..” अिी आरती आतवपणे
म्हणत आपण एकदांताला आळितो. अगदी शमत्राकडे मागण्या (ऐशहक ) मागाव्ा, इच्छा
साांगाव्ात, तसे त्याच्यािी स्काईपने कम्युशनके ट करतो. िेळप्रसांगी गुळखोबर्याची, मोदकाांची
लालूच पण दाखितो. आपलासा िाटणारा हा गणनायक, सौम्य ि शमत्रित असतो.
गणेिाचे रूप, श्रीिांकराप्रमाणे गळ्यात, नर मुांडाची माळ घालणारा, स्मिान योगी ककां िा देिी
प्रमाणे रािसाच्या डोक्यािर पाय ठे िणारा ि थयथयाटाचा अितार दाखिणारे पद्धतीमध्ये उभा
ठाकलेला असे उग्र नाही. गणपशत बाप्पा, त्याचे िाहन उां दीर आहे. देिीचे िाहन ससांह असते,
ज्यामुळे देिीची िक्ती बघून आधार िाटतो. दक देिी तो ससांह सोडू न त्या पिूच्या हस्ते ित्रू िाढ
करू िकते. मग उां ददरािर बसणाऱ्या गणेिाला तरीही लोक का मानतात? याचे कारण गणपती
बुद्धीची देिता आहे. शििगण गणपती देिाांचे आज्ञेत िािरतात. मानिाने सांगणकाच्या माउसची

सांकल्पना, उां दीर बघून िोधली असािी. हा माउस आता खूप िशक्तिाली झालाय बघा. गणपती
बाप्पाचे िाहन असलेला उां दीर हळू हळू दाताने कु रतडू न, िाटेल त्या िस्तूचा, धान्याचा नाि करू
िकतो. उां दराला काळाचे प्रशतक मानतात. जो हळू हळू गोष्टी सांपितो. नष्टत्िाकडे नेतो. अथावत
काही िेळ जािा लागतो.
डोळे बारीक करून तीव्र शनरीिण करून, दि असा दोस्त, बाप्पा जणू आपल्या तुांददलतनुच्या
लांबोदरामध्ये सिव सामािून घेतो. प्राप्त पररशस्थतीचा द्रष्टा शिचार करून योग्य काळ येता, हळू हळू
योग्य िेळी शनणवय घेतला जाईल, हा शिचार बाप्पा कडू न शमळतो. अनेक घटना िेदना, शनसगावचे
प्रकोप यात बाप्पाच धीर देतो. हेही ददिस जातील असे शिकितो. शिकट लांबोदर असूनही गणेिा
सुस्त नाही. तो सतत चल राहतो. उां दीर िाहन असूनही, तो गणेि, मांदगती नाही. सतत
र्हळू र्हळ्या िळिळ्या असून तो भक्त सांकटी धािून जातो. चटकन.
“आउस याची शखल्लारी, बापूस झटीया रे , फाडफाड्या कानाचो भारी र्हळू र्हळो, ”असे बाप्पाचे
िणवन एका लोककला नृत्यात आहे.
गणपती बाप्पाच्या तुांददल तनु सािरत धािण्याच्या जलदगती रुपाला चांद्र हसला होता. त्यामुळे
रागािलेल्या गजाननाने, त्याला िाप (घाईत) ददला दक तुझे तोंड लोक बघणार नाहीत. चांद्र
घाबरला. माफी माशगतली, गणेिाने उदारमनाने त्याला लागलीच माफ के ले ि साांशगतले दक
“फक्त गणेि चतुथीलाच तुझे दिवन घेणार नाही. बाकी दर मशहन्याच्या चतुथीला भक्तगण, चांद्राचे
दिवन घेऊनच उपिास सोडतात. म्हणजे बाप्पा पटकन िमा करतात. भाबड्या स्िभािामुळेच,
या शमत्राला आपण दहा ददिस घरी पार्हणा म्हणून बोलाितो. त्याचे लाड करतो ि उत्सि साजरा
करतो.
गणेि पूजेने, व्क्ती सांतशु लत शिचार करते. मस्तकाची थरथर, चांचलता, अथिविीर्व पठणाने
थाांबते. मनाची चांचलता कमी होते. सांतापािर शनयांत्रण जमते. दुिावमुळे उष्णता कमी होते. हल्ली

“तत्काळ” सगळे अिा जमान्यात गणपती बाप्पा शमत्रित िागतो. शिकितो “तत्काळ काही
शमळणार नाही, डोके िाांत ठे िायला हिे” असे व्िस्थापन जाण हे शिकितो. िीघ्रफलदायी व्रत
असे गणेिाचे व्रत नाही. बुद्धी िापरून शिचार ि द्रष्टा स्िीकार हे गुण लांबोदर शिकितो.
व्ासाांनी साांशगतलेले महाभारत गणेिाने शलहून घेतले म्हणून त्याला स्टेनो, िोटव हांड रायटर
म्हणतात. खूप मोठी आश्वासने नाहीत. जसे आहे तसे स्पष्ट साांगून. िैचाररक स्पष्टतेने, िेगळ्या
शिचाराांची बुद्धी िापरून, एका िेगळ्याचे तेजाला सामोरे जाता येते. गणेिाच्या बाबत फे सुबुक
ररलेिनशिप स्टेटस, “ िें ड्स फॉर एव्हर” िाटू लागलाय. पौराशणक शिचार आपण नेहमी िाचतो.
हा निा शिचार मला स्पिूवन गेला. तरुणाईच्या भार्ेत बोलू?
धुिा छटा गगन मेरा, नयी डगर नया सफर मेरा,
नामोशनिान रहे ना रहे, ये कारिा रहे ना रहे
उजाले मै पी गया. रोिन हिा जी गया.
रूबरू रोिनी हो गया.

२ श्रािणधारा:श्रािणधारा
श्रािणधारा बरसल्या की िाटते, हासरा नाचरा श्रािण आला. त्या चीज दकसून टाकािे
तिा पाांढऱ्या रे िमी पाऊसधारा, हळू हळू पृथ्िीिर पडू न, पृथ्िीला गुदगुल्या करतात. आर्ाढ,
श्रािण, भाद्रपद तीन मशहने हे पािसाचे मशहने असतात. पृथ्िी सुांदर ददसते. माणसाांची मने शहरिी
होतात. ज्याला त्याला प्रेमाचे ददिस आठितात, प्रेम करािेसे िाटते. भािगीते आठितात.
‘ररमशझम झरती श्रािणधारा धरतीच्या कलिात
शप्रयािीण उदास िाटे रात’
यात प्रेम ही आहे आशण त्या दुसर्या व्क्तीबद्दलची आसक्ती आहे.
‘सािन के झुले पडे, तुम चले आओ’ म्हणत प्रेयसी शखडकीिी बसून, शखडकीच्या गजाांना
धरून, बाहेरचा पाऊस बघत शप्रयकराला, जणू अांतुःप्रेरणेने telepathy ने सांदि
े देते. शप्रयकर
कदाशचत थरथरत असेल, पण येत नाही. खेकडे, बेडूक, दकडे, गाांडूळ, पिी, मोर सिाांचाच, श्रािण
हा आनांदाचा मशहना असतो.
सािन का मशहना पिन करे िोर,

शजयारारे झुमे ऐसे, जैसे बनमा नाचे मोर!

तर लहान मुले बालके म्हणतात, ए आई मला पािसात जाऊ दे
एकदाच मला पािसात सचांब न्हाऊन येऊ दे!
शिरशहणी गाते,
अबके बरस सािन में, आग लगेगी बदनमें
घटा बरसेगी, नजर तरसेगी, मगर शमल न सकें गे दो मन---याांत व्क्ती सजीि आहे, पण प्रेम सांपलेले आहे. अगदी एक दूजे के शलए मधला िासू म्हणतो
तसे—प्रेम कहााँ चला गया? पािसाच्या खूप आठिणी असतात, बालपणी कागदी नािा

सोडल्याच्या, तरूणपणी एका छत्रीत शभजल्याच्या, आडोिाला चोरून स्पिव के ल्याचा, पािसाळी
सहलीच्या---

आयुष्याच्या Albumमध्ये
आठिणींचे फोटो असतात
आणखी कॉपीज काढायला
शनगेरटव््ज मात्र शिल्लक नसतात

िो कागज की कश्ती, िो बाररि का पानी कहॉ चले गए? ती ददिानी प्रेयसी मात्र
प्रयकराची िाट बघते. तो पुढे शनघून गेला असला तरीही शतला िाटते आपण फसलो की त्याने
फसिले?
अरे हाय हाय ये मजबूरी,

ये मौसम और ये दूरी

मुझे पल पल ये तडपाए,

तेरी दो टकीयों की नौकरी में, मेरा लाखोंका सािन जाए

सासुरिािीण म्हणते,
अब के बरस भेज भैय्या को बाबूल
सािन में शलजो बुलाय
श्रािण हा पक्वान्नाांचा श्रािण सुद्धा असतो. हल्ली गल्लीबोळात फास्टफू ड पालवसव असतात.
आईस्क्रीम, चॉकलेट्स ि शमठाईची दुकाने असतात. मात्र पूिी या श्रािणात जे गोडधोड के ले जाई,
त्या गोडधोड पदाथाांची िाट बशघतली जाई. अजूनही बांदे ह्या अांधारउजेडाचा कशिदा काढलेल्या
ददिसाांची सिवजण आनांदाने िाट बघत असतात. पारां पाररक पदाथव ज्याांच्यासारखी चि आजीलाच
जमते. देिघरातील फु लाांच्या िासात शमसळलेला पक्वान्नाांचा िास आयुष्यभर आठितो.
िो कागज की कश्ती, िो बाररि का पानी?
िा! काय मजा असे. श्रािणधारा ररमशझमत असतात. श्रािणरां गी कुां द हिेत घरी आई
पािसात शभजू नको ग बेटा साांगत असे. पण बसस्टॉपिर कॉलेज मध्ये पािसाळ्यात नाही

रें गाळायचे तर कधी? त्यामुळे पािसाळा बसस्टॉपिर रें गाळू न मैशत्रणी िोधण्याचा सुद्धा असतो.
मनाची र्हरर्हर सैराट झालेली असते. आपण मनाचा दरिाजा बांद का के ला? ‘रस्त्यािर ती एकटीच
पािसात शभजत एकाकी गेली, ही व्ाकु ळता हे ददिस देतात. डोळ्याांमध्ये उतरते पािसाचे पाणी,
प्रश्नाांची उत्तरे िोधत मी खोदतो आठिणी…..’
िृद्ध ि ियस्क याांना सुद्धा पािसाळा अस्िस्थ करतो. लग्न झाले, मुले झाली म्हणून आपण
लौदककाथावने सुखी झालो. पण आपण त्या पािसाळ्यात मैशत्रणीचा हात हातात घेऊन शतला
‘आय लव्ह यू’ म्हणायला हिे होते. घरी महाभारत झाले असते, प्रेमाचे सैराट झाले असते, बल्यू
व्हेलसारखा तो प्रेमप्रकरणाचा खेळ शजिािी होऊन अांगािी येऊ िकत होता म्हणून आपण माघार
घेतली. पण त्या पािसाची आठिण काळजात रूतत राशहली.
दुशनया शजसे कहते है, जादू का शखलौना है
शमल जाए तो शमट्टी है, खो जाए तो सोना है
म्हणून पाऊस आला की आपण ओरडतो Rain Rain go to Spain, never show
your face again
आशण पाऊस आला नाही तर उनाड िबद पािसािर बरसतात. पण हेच खरे की तेरे शबना
शजया जाए ना साांगणारा बालकिींचा औदुब
ां र ददसत राहतो. आपण तरीही म्हणतो,
श्रािणमासी हर्व मानसी शहरिळ दाटे चोहीकडे
िणात येते सरसर शिरिे िणात दफरूनी ऊन पडे!
****************

३ नातीगोती
मानिाच्या जीिनात बारा िबदाला, सहजीिनात फार महत्त्ि आहे. बारा बलुतेदार, बारा
मशहने, बारोमास, बारा िर्े (तप), बाराखडी ही त्यातलीच उदाहरणे आहेत. मी मात्र आज बारा
नात्याांबद्दल साांगणार आहे. ही बारा नातीुः
१) प्राथशमक नाती

२) शितीय प्राथशमकता नात३) गुरू-शिष्य, ररतीभातीची

नाती
४) भािशनक नाती५) कायावलयीन नाती
७) कामाशनशमत्त जोडलेली

६) सहप्रिासी नाती

८) आभासी नाती९) सांकटकालीन नाती

१०) बघून माशहत असलेले ११) सेशलशब्रटींचे नाते

१२) अनाम नाते- अन्य नाते

१) प्राथशमक नातीुः आई-िडील. कारण या दोघाांपासून, नि व्क्तीचा जन्म होतो
.कायमसाठी म्हणून आई-िडील ही नाती प्राथशमक नाती होय. ती गुांतागांतीची असतात.
२) शितीय प्राथशमकता नातीुः भािांडाांची, मायेने ममतेने जोडलेली चुलत बशहणी भाऊ,
पुतणे चुलते, आजीआजोबा. नातेिाईक ज्याांच्यातील ि आपले काही जैशिक घटक समान असतात
अिी शितीय प्राथशमकता, नाती होत.
३) गुरू-शिष्य ररतीची नातीुः शििक-शिद्याथी, पाळणाघर- बालक, व्ायामिाळाव्क्ती, गुरू-शिष्य, धार्मवक गुरू-भक्त अिी नाती या शतसर्या प्रकारात येतात.
४) भािशनक नातीुः शमत्रमैशत्रणी, िेजारी, सख्य असलेले सहकारी, ही नाती फक्त भािनेने
जोडलेली असतात. त्यात रक्तबीज समानता नसते.

५) कायावलयीन नातीुः औपचाररक ि के िळ कामाशनशमत्त, एकत्र राहणाऱ्या व्क्तींमध्ये,
No hate no love अिी ही कायावलयीन नाती असतात. ही नाती असून नसल्यासारखी असतात
असे नाही, पण या नात्यात अपेिाांचे ओझे नसते.
६) सहप्रिासी नातीुः रोज प्रिासात भेटणारी, रस्त्यािर कधीतरी बोलणारी व्क्ती अिी
सहप्रिासी ठरते. या नात्यात गुांतागुांत नसते. प्रिासापुरते नाते असते. पुढे भेटू िगैरे ठरिूनही,
कु णीही पुढ,े ही नाती सहसा िाढित नाही.
७) कामाशनशमत्त जोडलेली नातीुः कामाशनशमत्त घरी येणारे नोकर, ड्रायव्हर, स्ियांपाकीण,
मोलकरीण, पेपरिाले, दूधिाले ही नाती, या प्रकारात मोडतात.
८) आभासी नातीुः व्हच्युवअल नाती म्हणजे व्हॉट्सऍप, शट्िटर, फे सबुक िें ड्स यामध्ये
मोडतात. या व्क्तींबद्दल सत्याशस्थत अिी कोणतीही माशहती, दुसर्या व्क्तीला नसते. ही नाती
सांकटकाळी उपयोगी नसतात. “फे सबुकिर शमत्र सत्रा, अांत्ययात्रेला फक्त कु त्रा” अिी ही नाती
असतात. अपेिाांचे ओझे नसते. फील गुड टाईमपास असतो.फसिणूक होिू िकते.
९) सांकटकालीन नातीुः फक्त सांकटकाळी, काही व्क्ती जुने राग, लोभ शिसरून, मदतीला
धािून येतात. मात्र सांकट सांपताच पुन्हा औपचाररक अांतर ठे िू लागतात. काही जण सांकटकाळी,
पैसे मागायला ही नाती िापरतात.
१०) बघून माशहत असलेलेुः फक्त बघून ओळखीचे िाटणाऱ्या, व्क्तींचे नाते यात येते.
नाि पक्े माशहत नसते. के िळ तोंडओळख असते.
११) सेशलशब्रटींचे नातेुः स्िाथीपणाने, सेशलशब्रटींचे ग्लॅमर उपयोगी पडािे म्हणून जोडलेल,े
हे नाते असते. त्यात अथवव्िहार नसतात तरीही स्िाथव असतो.

१२) अनाम नातेुः ह्यात मानिाचे मानिािी असलेले नाते येत.े माणुसकीचे ि अथवसांबांध
नसलेले नाते यात येते.नैसर्गवक सांकटाचे िेळी जुळू िकते.
यातील कोणतेही नाते श्रेष्ठ, कशनष्ठ, ज्येष्ठ, शिशिष्ट नसते. जीिनात जिी बदलती
पररशस्थती बदलते, तसतिी नातीही बदलतात. कधी रे िमी तर कधी खडबडीत बनतात. बारा
नात्याांच्या मजबूत गुांफणीने, जीिनाचा गोफ गुफ
ां ला जातो. बारा अांकाचे महत्त्िच असे आहे.नाती
पाळािी लागतात, जपािी लागतात.अिा निनिीन नात्याांची घडमोड, नात्याांची गुांफण, हेच तर
जीिन असते!
**************

४ गूढ पयवटन
प्रिासात रस्ता चुकणे, चकिा, भुतख
ां ेतां ददसणे बऱ्याचदा घडते. त्यात अांधश्रद्धा असू
िकते. पण तरीही यातील काही गोष्टी अनाकलशनय असतात. काही िेळा काही अनाकलनीय
आकर्वणाने ददल एक मांददर ते ददल तो पागल है असा प्रिास िणात होतो. त्याला चकिा लागणे,
प्रेमात िेडे होणे अिी अनेक नािे देता येतील. सांध्याकाळच्या िेळी हे प्रेशमक िेडे होतात पौर्णवमा
आली दक शबथरतात. "ियाम ढाले शसटी बजाना छोड दो" म्हणािे अिी याांची सांध्याकाळ गूढ,
भारलेली असते. शतन्ही साांजा सचांचेच्या झाडाखालून गेली, चाळा झाला, बाहेरची बाधा झाला
अिी बतािणी के ली जाते. त्याबद्दल मग कथा गुफ
ां ल्या जातात. त्या अरुपाला रूप देते ते साशहत्य
होय. लेखक कथेत स्ितुः स्ितुःला समजाितो. कल्पना घालतो आशण मग अिा गूढ कथा पसरत
जातात. त्यात अांधश्रद्धा, भीती, प्रेम, आकर्वण असते. दक सिव जुने सुसांस्कार िणात पुसले जातात.
माणसाचे जनािरच होते. त्या जागेत काहीतरी गूढ िक्ती असते दक त्या िक्तीने झपाटले जातो.
सृष्टीचा देव्हारा दरिलेलल
े ा गाभारा न राहता फक्त तो मानि देह धमी उरतो. कौसल्येचा राम
अ-राम होतो. अिा गूढ कथा जिा कोकणातील भुताखेताांच्या असताता तश्या सांपूणव भारत
देिभर आढळतात. ऐकलेल्या साांशगतलेल्या अनुभिलेल्या अिा अनेक गूढ जागा या देिात आहेत.
१) मन्नर िाळा - कोचीजिळ चेरथला जिळ मन्नरिाळा नािाचे एक देऊळ आहे.
पुल्लुखन पाटव म्हणजे सापाच्या आरत्या सपव गाणी या मांददरात म्हटली जातात.
२) सापुतारा- सापुतारा नािाचे महाराष्ट्र गुजराथच्या सीमेिरचे एक गाि आहे. साप
चािला दक पूिी आददिासी लोक या डोंगरािर त्या व्क्तीला नेत. मांददरात अनेक साप छतािर
जशमनीिर दफरत असतात. इथे पोचताच सपव शिर् उतरते अिी समजूत आहे. महाराष्ट्र, कनावटक,
के रळात सपव मांददरे बरीच आहेत. या मांददराांची सांरचना खूप छान असते. शिजेचे ददिे नसतात.
काळाच्या मागे ऐशतहाशसक, पुराशणक काळात गेल्यासारखे िाटािे म्हणून शमणशमणते तेलाचे ददिे

असतात. दगडी चाके असतात. अनेक मांददरे पाांडिकालीन आहेत. भीती िाटािी अिा गूढ लहरी
या मांददरात आहेत.
३)जेजुरी काही घटना घडतात. जेजरु ीला जाऊन आल्यािर काही सांसारा मध्ये मोठां मोठी िादळे
येतात. त्याचे मूळ कारण या जागेतील शिशचत्र लहरी आहे.
४) ओम बन्ना बुलेट बाबाचे मांददर पाली राजस्थान
मोटारसायकल मांददर- राजस्थान मधील जोधपूर जिळील देिळाला मोटारसायकल
टेम्पल असेच नाि आहे. श्रद्धा अांधश्रद्धेचा पुसत रे र्ेिरचे अनुभि येथे येतात. जोधपूर पासून ५०
दकमी पालीपासून २० दकमी िर हे बुलेट मांददर आहे. प्रिास सुखकर व्हािा म्हणून रोज हजारो
लोक या देिळाला भेट देतात. ओमससांग बन्ना नािाचा एक बुलेटस्िार या रठकाणी ठार झाला.
पोशलसाांनी शह बुलेट पोलीस स्टेिनिर नेली मात्र दुसऱ्या ददििी ती बुलेट पुन्हा अपघातच्या
रठकाणी आली. पोशलसाांनी साखळदांडाांनी बाांधून पेट्रोल टॅंक ररकामा करून मोटार सायकल परत
जागेिर आली मग गािकयाांनी या बुलेटचे मांददर बाांधले. ओम बन्ना चे भूत अडचणीतील प्रिािाांना
मदत करते. राजस्थान मधील करुशन माता मांददराची कथा देखील अिीच आहे.
बदामी - हांपी बदामी घ्या जागा गेलेल्या साम्राज्याच्या खुणा आहेत. या काही रठकाणी
पुजारी सुद्धा राहू िकत नाही अद्भुत भीती िाटते.
५) कोल्हापूरच्या अांबाबाईचे मांददर- या मांददरात एक बाई हट्टाने मी या मांददराला
दकती दरिाजे आहेत ते मोजणार म्हणाली ि मांददरात रात्री लपून बसली. ती सकाळी भ्रशमष्ट
झाली होती.

६) स्कीला नािाचे, आरणमुला या कन्नड नािाचे, एका मांददरात असे दगड आहेत जे
घासले दक आरश्या सांख्या दगडाांमुळे रात्री दकरणोत्सगव झाल्यासारखे ददसते.
७) नागपूर जिळील रामटेक येथे काशलदासाने मेघदूतात िणवन के लेली अनेक स्थानके
आहेत. येथे एक दगडी डु क्र आहे. िराह रुपी या देिाचे पोटाखालून जाऊ िकल्यास पापाचा नॅि
होतो. अिी कथा आहे शह जागा रात्री गूढ िाटते.
८) नागमपट्टा- (के रळ) येथे कोंबडी बाली ददला जातो. दारूचा नैिेद्य दाखिला जातो.
कलकत्त्याला कालीमातेला मािाांचा ि सुरा (दारू) चा नैिेद्य दाखित असत. (१९७९) देिीची
निरात्रीची मूती घडिताना कलािांशतणीचा अांगणातील माती घ्यािी लागते. अन्यथा मूती घडणी
येत नाही. देिनोक राजस्थान (शबकानेर) जांक्िन जिळ करणी माता मांददर येथे
९) शिजयस्तांभ - शचतोडगढ गडािर राजस्थान मध्ये आहे. इथे राणी पद्माितीसह
१६००० शस्त्रयाांनी सती पतीच्या मृत्यू नांतर त्याांनी अग्नीत उडी मारली त्याांच्या ककां चाळ्या या
गडािर ऐकू येतात. इथे रात्री एकही व्क्ती राहू िकत नाही.
१०) िेगाि- गजानन महाराजाांच्या पोथीत तेव्हरचा रस्ता चुकल्याचे उल्लेख आहे.
आम्ही तीन िेळा शतथे रस्ता चुकलो आहोत. काहीतरी गूढ शतथे असािे. मात्र गजानन
महाराजाांिरील भक्ती मुले आपले रिण होते. रात्री बरोबर बारा िाजता आम्ही इथे होतो.
आांबयाचा शसझन होता. एशप्रल मशहना असल्याने झाडािर आांबे लटकलेले होते. ड्रायव्हर झाडािर
मुड
ां की लटकली आहेत म्हणून ककां चाळू लागला. आम्ही साडेपाच पयांत त्याच जागी थाांबलो सूयव
उगिल्यािर पुढे गेलो.
११) पोतुवगीज राजिटीत ि शनसगव असा असल्याने गोिा गूढ आहे. जे असते ददसते ते
शतथे नसते हा अनुभि काळ आशण जगबुडी दोन्ही नाड्याजिळ आला. समोरून पाांढरी आकृ ती
गेल्यासारखे िाटू न ड्रॉयव्हरने ब्रेक दाबला ि गाडी उलटली. रात्रभर आम्ही रस्त्यािर बसून होतो.

१२) कोकणातील महाडजिळ साशित्री नदीिरील पूल शजथून िाहून गेला शतथे उभे
राहून जर काही काळ रें गाळले. तर कसेतरीच होते.ल अनेक मृत व्क्तीचे मृतदेह सुद्धा अजून
सापडले नाहीत. देिस्थानातील काही खोल्याांमध्ये दार ठोठािली असा भास होतो. अपरात्री जग
येऊन आकृ ती ददसते. स्मिान जिळ जाऊन आल्यािर झोप शडस्टरब राहते. त्यािरून काही जागी
काही िेगळ्या िक्ती िेगळ्या व्क्ती िािरत असाव्ात.
१३) आमच्या एक काकू होत्या खूप देि देि करायच्या. घराच्या परसात हररहरे श्वर
गािाच्या पररघात, मुलाच्या कें द्रसबांदू भोिती निऱ्याचे आसपास बाई दफरत असत. एकदा एक
साधू गािात आला. त्याने काकूां ना काय तरी प्रसाद ददला. काकू एकदम भ्रमण लालसा लागली.
नसते अनेक उपिाप त्या करू लागल्या. मुक्त भ्रमांतीसाठी यात्रा शचत्त भ्रमांती साठी खाशसयत
भ्रमांतीसाठी त्या िेगिेगळ्या रठकाणी जाऊ लागल्या. काका िोधून त्याांना धरून घरी आणत.
त्या परत मांददरात जाऊन राहत असत. कधी आल्या दक साांगत "मी माझी राशहले नाही. मला
कािीला न्या, मला गांगापूरला जाऊ दे."
तासांतास काकू घरातील एका शिशहरीजिळील मूती जिळ जाऊन बसत असत. काही
ददिसाांनी त्या मूती चोरीला गेल्या. ती शिहीर सुखाली. काकू घरात आल्या ि गायब झाल्या. त्या
गांगापूर येथे सापडल्या. त्याांना काका परत आणताना त्या शनसटू न शगरनारच्या गेल्या. काकाशन
परत आणले. काकाांनी त्याांना घरात बाांधून ठे िले होते.
एक ददिस तो साधू परत आला. काकाांनी त्याला शिचारले "तू असे काय करतोस?"
का येतोस? ती शिशचत्र िागते.तो म्हणाला, "मी दुसऱ्याची िस्तू घेत नाही, माईंना दूरच्या
मांददरातून बोलािणे आले आहे"
काका म्हणाले, "तू परत येऊ नको"

तो म्हणाला, "मी काही गेलेला काळ नाही दक जो परत येत नाही. मी परत येईन."
एका माांशत्रकाच्या सल्ल्याने काकाांनी नागपूजा के ली. काकाांनी घरातच कािी शिश्वेश्वराचे मांददर
बाांधले. त्या नांतर तो साधू ददसला नाही. काकू घरातच राहू लागल्या. त्या मांददरात आजही गूढ
िलय िाटते. (हररहरे श्वर ला ते मांददर आहे)
१४) नमवदा पररक्रमा- नमवदा पररक्रमेत नमवदा माता दिवन देते म्हणतात. नदी काठी
स्त्री रूपात, नािेत जाता येता अथिा िूलपाणी जांगलात नमवदा देिी दिवन देते. या पररक्रमेत
अश्वत्थामा दिवन देतो त्याच्या कपाळािरची जखम स्पष्ट शडसास्ट त्या जखमेतून रक्त िाहत असते
ि तो पररक्रमा िाशसयाांकडे तेल हळद मागतो. शभल्लाांची लुटण्याच्या घटनाही ऐकायला
शमळतात. एखाद्या रठकाणी व्क्ती शिशचत्र बरळू लागते. शडसोझा चाल माहीम, मुकेि शमल
कां पाउां ड मुांबई १५.
गूढ अनुभि- कान्हेरी गुांफा - कु लाव पूिेचे पूल, चेम्बुरचे भूत बांगले, बाांद्र्याचा
(पशिमेच्या) काही जुन्या हिेल्या नासी रां गात िाडी माहीम, सम सरीत शबसल्डांग माहीम. गूढ
अनुभि येतात. िस्ती िाढल्याने ददव्ाांच्या चाकचकाटाने पूिी इतके नसले तरीही मुांबईत देखील
गूढ स्थळाांचे अनुभि येतात. सत्रांबके श्वर, कािी, अयोध्या, हृर्ीके ि, हररिार या रठकाणी काही
स्थळे अिी आहेत. शह नकारात्मक ऊजाव कमी व्हािी म्हणून पूिज
व ाांनी शतथे मांददरे बाांधली. पण
मूळच्या िक्ती अजूनही काही प्रमाणात शतथे असल्याने गूढ अनुभि येतात. जागेपणी स्िप्नात
काहीबाही ददसते. दृष्टाांत ददले जातात. काही मागण्या के ल्या जातात. कधी भक्ताला इथून जा
असे साांशगतले जाते. कधी त्या गूढ िक्तीला सोबत हिी असते. ज्याचे त्याचे अनुभि.

५ एक पाऊल स्िच्छतेकडे चला ५
स्िच्छ भारत मोशहमेत लोकाांचा सहभाग िाढशिण्याच्या योजना अनेक आहेत, मात्र
...
स्िच्छ भारत मोशहम शह २/१०/२०१४ रोजी पांतप्रधान श्री नरें द्र मोदी याांनी सुरु
के ली आहे. अथावत कोणत्याही मोहीमेचे यि जन सहभागािर अिलांबून असते. लोकाांचा सहभाग
िाढशिण्याच्या योजनाांचा आता आपण आढािा घेऊ या.
१ स्िच्छता आशण आपण
पूिीपासुनच आपल्या देिाच्या प्रशतमेतील अस्िच्छतेबद्दल रटका के ली जाते. अनेक
शसनेमाांमध्ये भारतातील अस्िच्छ आांगण, सांडास, गरीबी, भूकबळी, अज्ञान अिी नकारात्मक
कल्पना आांतरराष्ट्रीय जनतेत अजूनही अााहे, भारतात अस्िच्छता रोगराई ने खूप जण मृत्युमख
ु ी
पडतात हे सत्य आहे. स्िच्छ अन्न, स्िच्छघर, स्िच्छ कपडे असे मूलभुत गरजाांबद्दलचे मूलभूत प्रश्न
य़ा देिात आहेत.
अिी स्िच्छता मोशहम अाापल्या देिात निीन नाही. प्राचीन िेद काळापासून
ददिाळीच्या सणात िािीक स्िच्छतेचे महत्ि अधोरे खीत के ले आहे.महात्मा गाांधींनी स्िच्छतेचे
महत्ि सबांबिले.सांत गाडगेबाबा ग्राम स्िच्छता अशभयानाने रोगराई दूर झाली. भारतात आज श्री
नरें द्र मोदी याांनी सुरु के लेल्या या मोशहमेस आज आांतरराष्ट्रीय रां ग आहे. ही मोशहम आता पयांतच्या
मोहीमेंचा मुकुटमणी आहे.

ही मोहीम आपल्या देिाची प्रशतमा ऊज्िल करु िकते. ही मोहीम दोन स्तरािर
राबिता येते अ.बाह्यस्िच्छता मोशहम

ब.आांतररक स्िच्छता मोशहम
या मोहीमेचा अांमलबजािणी आराखडा खालीलप्रमाणे बनिता येतो
बाह्यस्िच्छतेसाठी
१. लोकसांख्या शनयांत्रण
२. घांटागाडीच्या फे ऱ्या िाढशिणे
३. प्लाशस्टकिर बांदी
४. सुका आशण अाोला कचरा शिभक्त करणे
५. जनसहभाग
६. देिाांतगवत सोयी सुशिधाांचे शिकसन
७. स्ि स्िच्छता मोशहम(हात धुणे, अांघोळ करणे, स्िच्छ पेय जल)
८. स्िच्छता कमवचारी भरती मोशहम
९. कचरा डेपोचे व्िस्थापन
१०. कागदाचा िापर टाळणे
११. जागोजागी स्िच्छतागृहाांची सोय करणे
१२. सिव स्िच्छता मोशहमेत शस्त्रयाांचा सहभाग िाढशिणे

आांतररक स्िच्छतेसाठी असाच आाराखडा बनिता येतो

स्िच्छतेच्या कायवकताव याांचे िांकूमध्ये, pyramid मध्ये स्िच्छता कमवचारी तळािी
आहे आशण डॉक्टर सिावत िर आहे. म्हणजे सामान्य व्क्ती आशण स्िच्छता कमवचारी हा पाया
आहे, कारण डॉक्टर आजारपणानांतर उपयोगी पडतो, पण स्िच्छता कमवचारी आशण नागररक
आजारपण येऊ नये म्हणून प्रशतबांधात्मक काम करतो. स्िच्छ राहणे, हे रोगराई टाळण्यासाठी
करता येणारे प्राथशमक काम आहे. चला टाकू या,
एक पाऊल स्िच्छतेकडे,
*****************

६

“साांत्िना”

आपल्या मराठी भार्ेत, मनात एक म्हण आहे, ‘तोरणदार चुकिले तरी चालेल,
पण मरणदार चुकिू नका’ म्हणजे लग्नघरी जेिण, मजा यासाठी नाही गेलात तरी चालेल, पण
जर एखाद्या घरी मृत्यू झाला असेल तर साांत्िनाला जरूर जा.
१) िेळुः कोणत्याही ियातील मृत व्क्ती मागे राहणाऱ्याांना दुुःखच देत असते.
अिा िेळी दहा शमशनटाांची भेट देखील साांत्िनाला पुरेिी होते. आपण त्या व्क्तीच्या त्या दुुःखात
सहभागी आहोत, एिढेच साांगायचे असते. ती औपचाररकता असते.
२) सोबत नाश्ता नेण.े

खरे तर साांत्िनाला जाताना काहीही सोबत नेऊ नये

असे म्हणतात. मात्र ब्रेड, शबशस्कटे, शचिडा, चहा, शपठलेभात हे पदाथव साांत्िनाला जाताना नेणे
ही पद्धत काही घरी असते.
३) दुुःखाने बशधर झालेल्या सुतकी घरात हसून शखदळू न िागू नये. मात्र उगीच
खोटे रडू ही नये. हल्ली तर “भेटायला येऊ नये” असे फोनिर साांशगतले जाते.
४) के िळ थोडािेळ बसून न बोलता परत आलो तरी चालते. परत जाताना काहीही
बोलू नये. (येतो अथिा जातोमध्ये िेगळा अथव शनघतो.)
५) मृत व्क्तीची एखादी आठिण त्या व्क्तीचा चाांगुलपणा जरूर साांगािा. पण
ती भेट ि चचाव थोडक्यात आटोपािी.
६) ते तुमच्यासोबत मृत्यूनांतरही राहतील असे साांत्िन करता येत.े मात्र गेलल्े या
व्क्तीला आपण परत बघू िकणार नाही, ऐकू िकणार नाही ही कल्पना िेदनादायी असते.
“स्मरणात ते तुमच्यासोबत राहतील” “त्याांचे आिीिावद कायम तुमच्या पाठीिी राहतील” असे
म्हणू िकता.

७) मी तुमचे दुुःख समजू िकते, पण या प्रसांगाला धीटपणे सामोरे जायला हिे.
जीिनपथािर पुढे जायला हिे असे बोलता येते.
८) “कसे झाले, काय झाले”, खोदून खोदून शिचारू नये. इच्छा असेल तर
सुतकातील व्क्ती साांगल
े . काही व्क्तींना त्या घटनेबद्दल िारां िार बोलणे िेदनादायी िाटते.
९) जुन्या गोष्टी सोडा आता, भशिष्याकडे बघा असे साांगणारे असतात, पण प्रसांग
बघून बोलािे.
१०) सांदि
े ुः भेटायला जाणे जमतेच असे नाही, फक्त साांत्िनाचा लघुसांदि
े पाठिला
तरी चालू िकते.
११) िृद्ध होते, खूप िर्े जगले होते असे कधीही म्हणू नये.
१२) मृत व्क्तीच्या िस्तू हाताळू नयेत, शिकू न टाका असे साांगू नये. काही काळ
तरी त्या स्मृतीत साांत्िन शमळिणे दुुःखी व्क्तीला बरे िाटते.
*****************

७ प्रजाशपता ब्रम्हाकु मारी

माऊांट अबु येथे, ज्ञानसरोिर येथे "जग घडिण्यात लेखक आशण कलाकाराांचे िरदान
"या शिर्यीचे शिशबरात सहभागी होण्याचा योग अाालाा़कलाकाराांना राजयोग शिकिण्यात
आलाा़या

सााांस्क्रुशतक

सांमल
े नात

पुणव

देिातुन

शिशिध

िेत्रातील

कलाकार

आले

होते.कलाकारां ाािारे सामाशजक िाशन्त, सद्भािना हेतु लेखन, कायव करण्याची या कायावत सतत
सहयोग देण्याची प्रशतज्ञा एकशत्रत पणे करण्यात आली, कलाकार तणािमुक्त रहािेत, म्हणून येथे
राजयोग अभ्यास करुन घेण्यात आला
तणािमुक्ती
तणािमुक्त जीिन कोणाला नको असते? तणािमुक्ती साठी शिशिध उपक्रम आपण
करतो, ाा़गुरु, महाराज, मांत्र, तांत्र, मांददराांना भेट, कु त्र्याला शबस्कीटे खायला देणे, असे ि इतर
उपाय करुनही, तणािमुक्ती सहजपणे शमळत नाही, शमळाली तर ती अल्पकाळ रटकते, िाद,
नैाैराश्य, शिकार पुन्हा येतातच़अिा िेशळ, राजयोगाच्या मागावन,े फक्त अाोम िाांशत मागाविर
चालून तणािमुक्ती होणार असेल तर शत बाब सोन्यार्हन शपिळी असेल़सिव दुखाांचे मूळ हे
शिचाराांमध्येच असते, त्या शिचाराांिर शनयांञण के ले तर मन िाांत होतेा़ ही गोष्ट अिघड आहे, मात्र
अिक्य नाही

सिव प्रश्न देिािर सोपिा, हे तत्िज्ञान कायम अनेक, तणािमुक्ती कायवक्रमाांत
असतेा़सामान्यपणे प्रश्न तोच असताांना, दृष्टीकोन बदल झाल्यास मानशसक त्रास कमी होिु िकतोा़
'होणारे न चुके जरी येई ब्र;म्हा तया अााडिा', मग सचांता, शििाद का?प्रजाशपता ब्रम्हाकु मारी हे

आपले शपता असुन आपण त्याांिी अपत्ये आहोत हा शिचार राजयोगाचा पाया आहेा़जाशत धमव,
भार्ा, िय, प्रांाात, स्त्री पुरुर् हा भेदभाि न ठे िता साधक नणािपुणव येतात, तणािमुक्त
जातात़अबुशिखरािर शनसगवसाशन्नद्ध्यात येतात ि िाशन्तचा अनुबि घेतात़कठोर व्रत, तप, जप,
ऊपिास मांत्रोपचार असा रोजच्या जबाबदाररतुन िेळ शमळनार नाही असा कायवक्रम या साधनेत
नसतोा़
प्रजाशपता ब्रम्हाकु मारी, शह सांस्था १९३७ साशल सुरु झाली, १९४७ साली देिाची
फाळणी झाल्यािरही या सांस्थेचे िाशन्त, प्रेम, बांधुभाि रुजशिण्याचे कायव गेले ७७ िर्े चालु
आहेा़प्रजाशपता ब्रम्हाकु मारीया सांस्थेला युनो, इकोसााॅक युशनसेफ या िारे मान्यता शमळाली आहे,
िाांशतदुत ि अन्य पुरस्कार या सांस्थेकडे चालुन आले आहेत़प्रजाशपता ब्रम्हाबाबा याांचे सन्मानाथव
आशण स्मरणाथव भारतसरकारिारा पोस्टाचे शतदकट छापले गेले आहे

आधी स्िमनात, मग घरात, नांतर कु टुांबात, गािात, देिात जगात िाशन्त यािी म्हणुन,
मानिी मनात बदल होिुन अांतगवभात िान्ती यािी, जी सिवत्र पसरु िकते िेस मारु िकते, असे
प्रजाशपता ब्रम्हाकु मारी चे त्तत्ि आहे
प्रजाशपता ब्रम्हाकु मारी ईश्वररय शिश्व शिद्यालय, अबु यािारे शिशिद गािी, िहराांमध्ये,
देिात सेंटसव चालशिली जातात, शिशबरे घेतशल जातात़भार्णे, शचत्र प्रदिवने, शचत्रपट, शिशबरे
घेिुन, मानिी मनाचे शिचार सकारात्मक व्हािे, सद्भािना शनमावण व्हािी म्हणुन कायव के ले जाते,
समाजप्रबोधन के ले जातेा़आौर्धोपचार, समाजसेिा, महीला प्रगशत, शििणकलासांस्क्रुती अिा
र्कर्ेत्रात अनेक प्रजाशपता ब्रम्हाकु मारीचे शिष्य, ब्रम्हाकु मारी आशण ब्रम्हाकु मार कायव करतात़
येथे अांधश्रद्धा अशजबात नाही, दूरदिवनिर, आस्था आशण पीस आाॅफ माईंड या चॅनेलिर
प्रजाशपता ब्रम्हाकु मारी येथील कायवक्रम बघता येतात

प्रजाशपता ब्रम्हाकु मारी याांचेतफे मुरली, म्हणजे सुशिचार धन साधकाांना ठराशिक
िेळी, शितररत के ले जाते, शलशखत िाटले जाते, अनुभिािरुन असे िाटते की जणु आपले शिचार
ब्रम्हाबाबा जाणुन आपल्याला बोध देत आहेत़प्रजाशपता ब्रम्हाकु मारी च्या राजयोग शिशबरािारे
मन:िाांशत, प्रेम जरुर िाढेल ि अच्छे ददन, स्िणींम युग येइल अिी आिा िाटते
अाोम िाांशत
*******

८ होऊ किी उतराई
बाळा तुझ्यामुळे मी झाले आई”
होिू किी उतराई?---- मी िुभाांगी पासेबांदआज मातृददनाल हे शलशहते आहे
आईची महती साांगणारी, अनेक गाणी, ओव्ा, कशिता आपण िाचतो ऐकतो शलशहतो.
पण आईचे बाळाप्रती आशण बाळाचे आईप्रशत भाि िेगळे का आशण काय असतात? आई म्हणजे
बाळाचे शिश्व असते. सिव िेळी आईच्या मनात, बाळा बद्दलचा एक कृ तज्ञता भाि असतो. जो
शिश्वव्ापी उरतो.
बाळा तुझ्यामुळे मी झाले आई, होऊ किी उतराई
बाळा तू माझ्या आयुष्यात आलास, माझ्या देहात िाढलास, माझे स्त्री जीिन समृद्ध
के लेस. झाला तर बाळ, नाहीतर काळ. अिा खूप दुुःखद, नऊ मशहन्याांच्या ताणतणािातून
गेल्यािर, आईची हाती, तो दुपट्यात गुांडाळलेला लहानसा गोळा येतो. तेव्हा आई भरून पािते.
आयुष्यातील शह एकच िेळ असते, जेव्हा बाळ रडल्यािर आईला आनांद होतो. (कारण जन्मल्या
बरोबर बाळ न रडणे, हे बाळाचा मृत्यू सुचिते)
ते रडणे ऐकू न आई म्हणते.
धन्य कू स आईची धन्य कान लोचने
कृ ताथव जन्म जाहला, दफटू न जाई पारणे
अनांत कष्ट सोसले, फे डिील पाांग तू
बाळाची प्रगशत

बाळ हळू हळू , शििु िी आशण िु, या अिस्थेतून मोठा होतो.थोडा सुट्टा होतो.
शचमण्या कािळे , कु त्री माांजरे , गाय बैल, हे प्राणीसुद्धा त्याच्या भािशिश्वात येतात. चांद्र सूय,व
आईबाबा हे चौकोनी शिश्व निीन शमत्राांमुळे िाढते. कु टुांबातील लोकाांचा ते बाळ डोळ्याचा तारा
असते. आिा असते.
आई म्हणतेतुझे सुरज कहूां या चांदा, तुझे दीप कर्हां या तारा
मेरा नाम करे गा रोिन, जग में मेरा राज दुलारा
बाळाला झोपिताना आई अांगाई गाते, त्या अांगाईत एक कातरता असते, अज्ञात
भशिष्याची भीती असते, काळजी असते.
सलांबोणीच्या झाडामागे, चांद्र झोपला ग बाई
आज माझ्या पाडसाला, झोप का ग येत नाही.
अनेक व्रत करीत, िेगिेगळ्या अांगाया गात, आई बाळाला मोठा करते. बाळाच्या दूर
जाण्याची, शभती आईच्या मनात नेहमी असते.देिाकडे ती स्ित:साठी काही मागत नाही, जे
मागते ते, बाळासाठी मागते.
“देि जरी मज कधी भेटला, मग हिे ते मग म्हणाला,
म्हणेन प्रभू रे माझे सारे जीिन देई मम बाळाला.
हल्ली, सािवजशनक लसीकरणामुळे, बालक िाढिण्यात, खूप सुलभता आली आहे.
अन्यथा पूिी बालपणीच्या आजारपणाचे आशण बाळ मृत्यूचे प्रमाण खूप मोठे होते. बालकाांच्या
अकाल मृत्यू हरणासाठी, आई खूप व्रत िैकल्य करत असतेच (हल्ली शह करते)सांतान गोपाल व्रत,

शजितीचे िुक्रिार, शपठोरी अमािस्या, दत्ताचे गुरुिार, सांकष्टी चतुथी, ईत्यादद.स्त्रीची सिव व्रते
बाळाच्या शहतासाठीच असतात. बालकाचे िय बदलते, पण आई तीच असते. भाबडी. हळिी,
बालकाची काळजी करणारी! अन्य कसलाही शिचार न करणारी. राजमहालातल्या राजमातेच्या
पोटी येणारां ाा सम्राट असो दकिा रस्त्याच्या कडेला बाळां त होतांय अिा एखाद्या अगशतक
कष्टकरणीचे बाळ असो, आईच्या नजरे त ते सम्राट अिोक असते. देि देखील, बालक उद्दात हेतूने
जन्माला घालतो.
With the birth of every child God shows that he is still hopeful about
mankind.
आईला तर बालक हे आिापूतीचे प्रशतक िाटते. असेही म्हणतात. आई
बाळाभोितीच्या आसा भोितीच आयुष्यभर दफरते.
God made mothers because he cannot be everywhere.
कॉंग्रेस पिाचे पूिीचे शचन्ह सुद्धा गाय िासरू म्हणजे मातृत्िाचे प्रशतक होते.
सपानोंके पार, परीयोंके देि में
जाना है तुझको मेरे लाडले
अिी स्िप्ने आई बाळाला दाखिते.प्रत्येक आई मात्रोश्री असते आशण आईच्या नजरे त,
प्रत्येक बालक, सम्राट चक्रिती असते. कु रळ्या जािळाचे, अधे टकले बाळ, आशण दुध पाजणारी
आई, जगात स्िगव शतथेच असतो. बालकाचा आई प्रतीचा आदर बालक व्क्त करतेच.
मेरी दुशनया है माां तेरे आचल में
िीतल छाया तू दुखभरे जीिन में

आईचे मात्र सांपूणव शिश्वच ते बालक असते. आई होणे शह एक कठोर तपस्या असते.
बाळापासून दूर होताना खूप िेदना आईने सोसलेल्या असतात. बाळां तपण िबदात “अांत” िबद
येतो. आई झाली दक स्त्री “आई” याच नात्यात सिवस्ि झोकू न देते. शतच्यातली िारीररक सांप्ररे के
तिीच बनलेली असतात.
आई म्हणजे मांददराचा उां च कळस
आई म्हणजे अांगणातील पशित्र तुळस
असे बालक म्हणतो, तर आई मात्र महाते, "मेरी पुरी दुशनया तू ही है”
" तू शमला तो मैने पाया शजने का नया सहारा”
आईला बाळाकडू न ज्या अपेिा असतात, त्यात आईचा स्िाथव नसतो. बाळाचे शहत
हीच अपेिा आईची असते. मातेचा भाि स्नेहाचा असतो.
"एकटाच मजिी तू उभ्या जगात लाडका, तूच दुुःख सागरी उभािलीस िारका "असे
शतला िाटते.
हळू हळू बाळ – कन्या अथिा पुत्र स्ितांत्रपणे िाढू लागते. बालकाचे आयुष्यात बदल
घडत असतात. निनिीन व्क्ती येतात. आई मात्र अजून आईपणातच गुांतलेली असते. मुल
सत्तरीला आले, तरी आई, बाळ्याला लहान समजून, त्या बालकाची काळजी करते. बाळाला
त्याची स्िप्ने, त्याची नोकरी, निे शमत्र, जीिनसाथी, सासुरिाडीचे लोकां , ऑदफस मधील
सहकारी, व्हॉट्साॉप ग्रुप, असे मोठे शिश्व असते. आई मात्र आईपणाची, ती कालबाह्य, जीणव झूल
घालून उभी राहते. दुखऱ्या गुढग्याांनी बाळामागे फरफटत असते. स्ितुःच्या घरात, स्ितुःच्या
प्रश्नात गुांतलेल्या, मुलाला, आई बद्दल आदर असतो, पण सिड नसते. एकत्र कु टुांबात आई -मुल
एकत्र राहत असले, तरीही, मुल आपल्या नव्ा शिश्वात रमलेले असते. पाणी पुढे िाहत असते.

आई िृद्ध होते, बालक तरुण होतो. बालकाला मागे िळू न आईकडे धािणे, व्िहायव िाटत नाही.
तो माय-लेक हा बांध, के िळ नािापुरता उरतो.
बालक आईबद्दल उदासीन होऊ लागते. मला िृद्धाश्रमातील आयाांना बोलते के ल्यािर
जाणिते दक या आयाांना, आपल्या मुलाबद्दल आकस नाही. मात्र सून अथिा जािई या मुळेच
आम्हा दोघात अांतर आले अिी खांत आहे.
मग ताण नको, भाांडणे नको म्हणून हळू हळू आई कालबाह्य ठरते. आईचे आजारपण,
भूनकाळात रमणे, िृद्धत्ि, जरामरणाची चचाव, तरुण बालकाला नकोिी होते. बालकाची आई
मधली गुांतिणूक कमी होऊन बालक अधीक उदासीन होते.
आईने कधी काळी बाळाला टणक व्हािे म्हणून रागािले, मारले असेल, अभािात
ठे िले असेल, तर बालक ते आठिून नाराजी ठे िते. आई मला सिव काही देऊ िकत होती, तरी
शतने ददले नाही म्हणून कधी बाळ आकसाने िागतो. आईचा मात्र त्यात सद्हेतू असतो.बालकाला
जीिन जगायला सिम करणे, लढू न स्िकतृवत्िािर कमाई करणे बालकाने शिकािे, हा आईचा हेतू
असतो.
रामायणात माता कै कयी आहे, जी आई म्हणून दुष्ट मानली जाते. “माता न तू िैररणी”
असे म्हणणारा भरत, आजही गीतरामायणात ददसतो आहे. पण कै कयीने के लेला दुष्टािा,
भरताच्या शहतासाठी लढिलेली कै कयीची िक्ल असते. त्यात कै कयीचे आांधळे मातृप्रेम असते.
िात्सल्य असते. महाभारतात डोळ्याची पट्टी सोडू न, दुुः िासनािर नजर टाकू न, पुत्र दुुःिासनाला
अमर करण्याची इच्छा बाळगणारी गाांधारी आहे. सूतपुत्र कणावसाठी, झुरणारी कुां ती आहे.
पुराणातील या कथा तर आहेतच, पण आपल्या माघारी मुलाांचे हाल होिू नये म्हणून मुलाांना
पोटािी बाांधून मृत्यू समोर उडी मारणारी, आधुशनक स्त्री देखील ददसते आहे. आईच्या दुष्टाव्ाच्या

कथा, ज्या आहेत, त्या बालकाच्या कल्याणाचा, आईचा हेतू दाखितात. सिव प्रसांगी, म्हणजे
कायमच, आई बालक शहताचाच शनणवय घेऊ इशच्छते.
कु पुत्रा जायेत, क्वचीतपी कु माता न भिेत.
मुले िाईट शनघाली तरीही आई िाईट ठरत नाही. आई मुलाांना कधी शिव्ा िाप, बद
दुिा देत नाही. माांजर दातात पकडू न शपल्लाांना नेते, पण ते दात शपल्लाांना लागत नाहीत. पिीण
निजात पिाांना उडण्यासाठी, घरट्यातून बाहेर, हलका धक्ा देऊन ढकलते, कारण पिाने
उडायला हिे. पिाचे आकाि मोठे आहे. हे आई जाणते. मुलाांच्या भशिष्यासाठी आई त्याग करते.
युद्धभूमीिर आपल्या मुलाांना पाठिणारी आई, पोटासाठी परदेिी, परगािी जािे
लागलेल्या मुलाांची आई, दोन्ही आया आपल्या दूरिर परदेिी गेलल्े या, कतवव् पार पडत
असलेल्या, मुलाचा शिरह सोसत असतात. त्यात त्याग, बालकाांच,े देिाचे मानिाांचे शहत असते.
सणाला आईचेाे डोळे पाणाितात. शिरह व्ाकू ळ आई बालकाला म्हणते,
सलांबलोण उतरू किी असिी दूर लाांब तू
इथून दृष्ट काढते शनशमर् एक थाांब तू
बाळाचा लहानपणीचा पाळणा, लाकडी घोडा, तीन चाकाची सायकल, नांतरची दोन
चाकाची स्कू टर, सायकल बाळाचे लहानपणीचे फोटो, बाळ लेणी, असांख्य आठिणी हाच तर
आईचा खशजना असतो. स्त्रीजीिनाचा सिोत्तम पैलू मातृत्ि, आईपणाचा असतो. कु ठल्याच अन्य
नात्याला आई- बालक या नात्याची सर येणे िक्य नाही. आईच्या बालकाप्रतीच्या भािाला,
िात्सल्याला, जगात कु णीही नाि ठे ऊ िकत नाही. आई-मुलाचा बांध मजबूत असतो. स्त्री
जीिनातील सिोत्तम नाते आई -बालकाांचेच असते.

बालका बद्दल व्ाकु ळता िाटो न िाटो आईला िाटतेच. बाळा तू जन्मलास तेव्हाच
माझे मी पण सांपले, मी फक्त आई झाले. मी फक्त आई रुपी उरले आहे.
आईचे मागणे देिाकडे असते.
शििरायाच्या माशगत िौयाव, कणावच्या घेऊन औदायाव
ध्रुि चीलयाच्या अभांग प्रेमा, लाभू दे शचमण्या राजाला.
स्त्री जीिनाची हीच कहाणी, पदराआड दुध डोळ्यामध्ये पाणी.
******************

9 नाणी अपवण

आपण समुद्रात अथिा नदीत पैिाची नाणी का टाकतो?तीथविेत्री तलािात नाणी
टाकली जातात. परदेिातील ट्रेव्ही फाऊांटेन या रठकाणी देखील पाण्यात नाणी टाकतात, असे
मला बहीणीने साांशगतल्या मुळे मी शिचार करु लागले जलाियात नाणी का टाकतात?
शजज्ञासा असते, जसे अतुः जे कु ठे माित नाही ते जाणण्यासाठी पयवटनाला जायचे
असते. शनगेरटव्हीटी आली म्हणून नव्हे. िैराग्य मागाविर सांकटी, िैराग्याकडे एकटेच जािे लागते.
या मागाविर‘स्ि’ कळते. परमाथावचे मधुर आम खायचे तर िेळ यािी लागते. यमशनयम आसन
प्राणायाम करािे. चुकीच्या सियी सोडायला हव्ा.अतुः योग अनुिासनम्
खोशजयो तुम नहीं मानोगे
श्रीमांत लोक दौलतजादा करताना नाणी फे कतात, बाकी पैसे फे कणे, हे तर आपण
लक्षमीचा अपमान मानतो, मग नाणी फे कणे का बरे सुरु झाले असािे. लक्षमीच्या कलिातून नाणी
पडत असतात जे समृद्धीचे लिण असते.त्यामुळे?
देिदिवनाला गेल्यािर देिळाजिळील तलाि, नद्याांची पात्रे, ओढे यात नाणी
टाकण्याची भारतीय धमव परां परा आहे. परकीय देिात समुद्रात अथिा धबधबयात नाणी टाकली
जातात.
नदी ही देिी मानली जाते आशण नदीच्या पात्रात नाणे टाकल्यास नदी आपली
इच्छा पूणव करे ल असे मानिाला िाटते. नदीच्या िरीस पूलािरुन जेव्हा ट्रेन जाते, त्यािेळी प्रिासी
तत्पूिी हातात काढू न ठे िलेली नाणी, नदीत टाकतात.

अगदी पुरातन काळातील नाणी अिा प्रकारे नदी पात्रात साठिली गेली आहेत
आशण इथे यापूिी आलेल्या पयवटकाांच्याबद्दल माशहती, त्याांचे देिाची ओळख साांगतात. दुर्मवळ
नाण्याांिरुन या गोष्टी कळतात. अिी दुर्मवळ नाणी, धातूची, असल्यामुळे खराब होत नाहीत.
गरजेला गररबाला पोटापाण्याला, उपयोगी पडतात.कधी, दुर्मवळ असल्यास सांग्रह करणायाांमुळे,
लाखो रुपयाांना शिकली जातात. मानि िांिाच्या समृद्ध िारिाचे रुप, ही जुनी नाणी आहेत.के .
सी.ई.चांद्रिेखरराि तेलांगणाचे मुख्यमांत्री, याांनी नदीत नाणी फे कू न राज्याच्या भरभराटीची इच्छा
व्क्त के ली, असे करतानाचा फोटो आहे.
गोदािरी, गांगा, कािेरी अिा मातारुप, नदीपािी, गाडी येताच ज्येष्ठ नागररक
साांगत, नदी जिळ येतेय नाणी काढू न ठे िा,
शिशिष्ट इच्छाधारी व्क्ती, अथिा दृष्ट लागली आहे, असे समजणारे लोक नाणी
फे कतात.यात, अतृप्त इच्छा नदी पूणव करो ही श्रद्धा आहे, जणू काही नाणी टाकू न नदी देितेिी
फोन लागणार आहे. िास्त्रीय दृष्ट्या, नाणी, असे coin ताांबे धातूचे असते, ताांबे जल स्िच्छ करते,
त्यामुळे या कृ तीत, जमीनीतील पाणी धातूमय ि आरोग्यदायी व्हािे हा हेतू असे. पांड्या लोक
नदीत अांघोळ के ल्यािर नदीत नाणी टाका म्हणतात .नदीत/िाटेत मृतदेह ददसल्यास नाणी
उधळली जातात. पोटासाठी ही नाणी गोरगरीब नदीत उडी मारून, नदीतून काढतात. नदीला
माता मानून ती आपल्या अल्पभेटीने सांतुष्ट होईल असे मानले जाते.अिाच हेतू व्क्त करणारी ही
प्रथा जमवनी इां ग्लांड मध्येही आहे. रोमच्या ट्रेव्ही फाउां टेनमध्ये देखील अिी नाणी
फे कतात.(ताांबयाची नाणी)
फारपूिी जलप्रिास सोपा नव्हता. नदीला पूर आला, समुद्र खिळला की
जलसमाधी शमळे म्हणून नातेिाईक नाणी टाकू न रिणाची भीक मागत.

ताांबयाची नाणी टाकली की पाणी आरोग्यदायी बनते. जलात नाणी टाकणे म्हणजे
आिळा देऊन कोहळा काढणे, अिी कल्पना आहे. मानि आपल्या स्िाथावसाठी ज करतो, जे शिशिध
क्लुप्त्या लढितो त्यातली ही श्रद्धा आहे, ही चतुराई आहे?
काळ बदलला, पण पाण्यात नाणी फे कणे अजूनही चालू आहे.

शििेर् टीपुः सुट्टी नाणी नेहमी जिळ ठे िािी, चहा, पाणी, फळ, खरे दी, टीप्स,
शभकार्याला देणे अिा कारणासाठी उपयोगी पडतात.
***********

१०आनांदाची खरे दी

खरे दी करणे हा म्हणे, एक मानशसक आनांद देणारा चाांगला प्रकार आहे.
नांबर एकिरचाstress buster नाही पण उपयोगी उपाय आहे.
हल्ली पुरुर् ि स्त्री या दोघाांनाही खरे दी करायला आिडते. पूिी शस्त्रयाांच्या
खरे दीची खूप टरव उडिली जाई. पािसाळी खरे दीला पळणार्या बायका, सेल मधल्या रद्दीिस्तू,
ही शिनोदाची शिर्यिस्तू होती. हल्ली पुरुर् सुद्धा खरे दीत रमले गेले आहे.
घरात भाांडण झाले, बाजारात जा, मॉल मध्ये जा खरे दी करा. मनोिैज्ञाशनकाांनूसार
प्रेमाचा अभाि भरुन काढण्यासाठी बायका खरे दी करतात आशण त्या िस्तू साठिून
ठे ितात.(िॉसपांग अण्ड हॅन्डसलांगhoarding ) या खरे दीत पुस्तके , कपडे, दाशगने, चपला, सौंदयव
प्रसाधने, पसेस, िोभेच्या िस्त, चादर, पडदे अिा नऊ िस्तूांिर भर असतो.मानिी मनातील
पोकळी भरायला बायका खरे दी करतात. श्रीमांत बायका दुपारी कळपाने खरे दीला जातात ि
अनािश्यक गोाेष्टी गोळा करतात. दोज हू से मनी कॅ नॉट बाय हॅप्पीनेस डू नॉट नो व्हेअर टू िॉप.
रस्त्यािरच्या िस्तू, फॅ िन स्ट्रीट, मॉल्स, ऑनलाईन िॉसपांग सिव रठकाणी खरे दी
करणे, या बायकाांना आिडते. काही जणींनी भािाची घासाघीस करायला फार आिडते तर काही
जणी फीक्स रे ट िॉपमध्ये जातात. खरे दीसाठी आलेल्या व्शक्तला खूि के ले, तर ती अशधक खरे दी
करते. यात दुकानदाराचा धांदा ि कमाई होते, खरे दीदाराला आनांद शमळतो, मग स्ितुःसाठी नाही,
तर, अन्य कु णाला भेट द्यायला होईल म्हणून देखील खरे दी होते.
काही जणाांना मॉलचे िातािरण आिडते, एसी असतो, पॉि माणसे बघायला
शमळतात, दफलगुड (चाांगले) िाटते,

म्हणून उगीचच ते मॉलमध्ये चक्र टाकतात. उगीच

टाईमपास म्हणून बाजारात चक्र मारणारे ग्राहक असतात. शनदान शतथे ते खादाडी करुन परत
येतात. आदिव आयुष्य, इतराांना हेिा िाटािा, अिी राहणी किी असािी? तर गाडी- खादाडी खरे दी असा समज, आज समाजातील काहींचा असतो, काहींचे मते परफे क्ट आयुष्य तसे मानले
जाते.
या खरे दीदाराांना बर्हताांि हेल्थ हॅशपनेस अन्ड मनी हिे असतो. तरुण रहािे,
िाटणारी मांडळी महागडी सौंदयव प्रसाधने खरे दी करताना ददसतात .खूप जगािे असे िाटते ते
आरोग्य पुरिणी और्धे घेतात. आपण स्माटव असािे, गािठी नको असे लोक खरे दीला ध्येय
मानतात.जाशहरातीला भुलतात.
आपण चांगळिादाकडे झुकतोय, असा आरोप झाला तरी आनांदी राहण्याचा मागव,
जर इतका सोप्पा असेल, तर, कधीतरी, जमले तर, खरे दी करून बघािी.
चला खरे दी करुया.
*******************

११ पाऊस खुळा

मला खुणािते पाऊसिेळा. पािसात माझी प्रशतभा खूप बहरते. पािसात उघड्या
माळािर, मळ्यािर, माझ्या मनािरनेहमी िेगिेगळ्या कल्पनाांचा िर्ावि होतो.
1)

घराबाहेर पडता येत नाही. त्यािेळी घरातला टाईमपास मी करते, मी

पािसात पािसाळी शचत्रे काढते. शखडकीच्या काचेिर ददसणार्या आकृ त्या, आकािातील ढग,
झाडाांिरचे अधे ऊन, नागडा पाऊस, मोत्यासारखे चमकणारे पाऊस थेंब, इां द्र धनु रां गिते. कुां ड्या,
जुने कपड रां गितेाे क्रेऑन्सने छान जमते ि त्याांचा खचवही जास्ती नसतो.
2)

कागदी नािा बनिून पाण्यात सोडते. ईतराांनाही ते बनिायला, होडी

करायला शिकिते. बुडणार्या नािेतला आनांद मी जाणते.
3)

हात दूर पसरुन, अांगणात शिहार करुन पािसाचा थेंब न् थेंब िरीरात

4)

पािसाचे फोटो काढते.

5)

पािसाळी गाणी ऐकते.

6)

पािसात साधारणतुः उदास एकाकी िाटते. कारण सूयवप्रकाि नसतो. मग

शभनतो.

शमत्र/मैशत्रणींसाठी िडापाि, भजी, चहा पाटी ठे िते.
7)

पािसाळी सहल काढते.

8)

छत्र्याांिर कॅ मशलन रां गाांनी शचत्र काढते.

9)

पानाांिर रटबकणारे पाणी, ओरडणारे बेडूक, दकलशबलणारे पिी, मोराचा

के कारि कान देिून ऐकते.

पािसाळ्यातले आिाज

मोबाईलिर टेप करते. डोळ्याांनी,

कानाांनी, त्िचेने मी पाऊस रटपते. रटपकागदासारखी पाऊसिेळा

रटपते, िोर्ते. नाकाने

पािसाळी िास, मृदगांशधत हिा श्िासात भरते, पशहल्या पािसाचा िेगळा मृदगांध मनात साठिते.
पाऊसिेळा मला नेहमीच सांदि
े देतो, िेळ किीही, कधीही असो, ओलािा रटपत
राहा, अांकुर येिू देत जा, शहरिे होण्यासाठीचा िण कधीही सांपलेला नसतो. एका पाििा पक्षयाची
कथा आहे. तो फक्त पािसाचे पाणी शपिून िर्वभर शजिांत राहतो. तुम्ही ही पाऊस शपिून बघा.
कदाशचत जीिनरस, उजाव ि उमेद देण्याची अपार िक्ती पाऊसच देईल.
पाऊस म्हणजे शमत्र
पाऊस म्हणजे प्रेमपत्र
छत्रीत शभजिणारा
बरसणारे नेत्र
पाऊस म्हणजे जीिनसूत्र
पाऊस म्हणजे निे सत्र!
पाउसिेळा, म्हणजे निी सुरुिात
********************

12जुन्नरचा, हाांडे देिमुखाांचा िाडा
सहलींसाठी प्रशसध्द असा शनसगवरम्य माळिेज घाट, िेत्र शििनेरी - छत्रपती शििाजी
महाराजाांचे जन्मस्थान, असे गाि म्हणून जुन्नर प्रशसद्ध आहे. अांबाशलका गुांफा, लेण्याद्रीचा
गणपती, िडु जचा कु लस्िामी - खांडोबा, अाोझरचा शिघ्नेश्वर ही रठकाणांही जुन्नरच्या आसपासच
आहेत. मात्र माझी मोठी बहीण, जुन्नरला, लग्नानांतर राशहली होती, त्यामुळे सुट्टीत जुन्नरला,
आम्ही भािांड िारां िार जात असू. कलाकार अिोक हाांडे आमचे गािपार्हणे लागतात.
अिा या जुन्नर मधील, ितकोत्तर जुन्या, हाांडे देिमुखाांच्या िाड्याबद्दल, मी आज
साांगणार आहे. बुधिार पेठेत, िैजनाथ मांददराजिळील, मुख्य प्रिेििारातून आत, शतथे िाड्यात
प्रिेि करताच, सलांब,ू सलांबोळी ि सांत्र्याचे पानाांचा मांद सुगांध येतो. शमसलांद बोदकल याांच्या
‘गित्या’ कादांबरीतील डोंगराांचे िणवन, निनाथ गुांफेचे िणवन, जुन्नरच्या पररसराला, टेकड्याांना
तांतोतांत लागू पडते. जुन्नरमध्ये उड्डाणपुलाांच,े भुयारीमागाांचे जाळे अजूनतरी नाही. गािात सिवत्र
एकाच उां चीिर आपण िािरतो. रस्त्याने बसने जा, गाडीने जा, अथिा बैलगाडीने, मजा येते.
रस्त्याचे दुतफाव,

आपले सोबत येणारी, शहरिी िेते, मचाण, गिताच्या गांज्या, िेतातील

बुजगािणी, टु मदार घरे सुबक ठें गणी आहेत. मुब
ां ईत फळे टोपलीत बघणाऱ्या माझ्या, मुलाने
जुन्नर इथेच फळाांनी लगडलेली झाडे प्रथमच पाशहली होती.
िौयावचे स्मरण
श्रीमांत छत्रपती शििाजी महाराजाांच्या, पशित्र पाऊलखुणाांमुळे, जुन्नर िौयावचे गाि
िाटते. कै . कृ ष्णराि हाांडे देिमुखाांचे, िाड्याचे मूळ िांिज, मराठा सरदार भोसलेंचे समकालीन
होते. र्हर्ार होते. त्याांचाच िारसा सध्याच्या शपढीत आला आहे. एका तैलशचत्रानुसार हाांडे देिमुख
आजोबा, उां चेपुरे आशण रुबाबदार होते. त्याांच्या हातातील लाकडी काठीिर कोरीि काम असलेली
टोकदार नागनिी होती.

शििाजी टॉदकज
जुन्नरला शििाजी शथएटर हे शचत्रपट गृह, अांदाजे िांभर िर्ावपि
ू ी, हाांडे देिमुखाांनी
बाांधले. देिमुख साहेबाांनी, बदलत्या काळची पािले अाोळखून, दूरदृष्टीने आधी तेथे नाटकाचा
रां गमांच सुरु के ला. तेथे सांगीत नाटके होता होता, नांतर मूक शसनेमाही दाखिला गेला. नांतर आता
बोलपट ही या शििाजी शथएटरात लोकाांनी पाशहले. या शचत्रपटगृहात, दस्तुरखुद्द बालगांधिाांनी
प्रयोग के ल्याचेही बुजुगव साांगतात. पुणे शजल्ह्यातील ही दुसरी टॉदकज आहे.पुण्यातील आयवन ही
पशहली होती, शतचा आता पुनर्िवकास चालू आहे.जुन्नर मध्ये, आधुशनक ममता टॉदकज खुप नांतर
बाांधली गेली आहे.
िाडा
आता आधुशनक बदल के लेला, िाडा आहे.आज जुन्नर िहरात बरे च बांगले आशण फ्लॅट
स्कीमदेखील आल्या आहेत, मात्र हा हाांडे देिमुख िाडा, सामाशजक बदल बघत, शनिबदपणे, पण
शस्थर उभा आहे. सुिाांत, दुमजली अिा या िाड्यात, िरच्या मजल्यािर शतन प्रिस्त दालनां ि
खालील मजल्यािर चार दालनां आहेत. मोठे स्ियांपाकघर आहे. या मुख्य घराच्या मागे,
आउटहाउस आहे. िाड्यात, जुन्या काळचे लाकडी प्रिस्त पलांग, प्रसाधन टेबल, जुने फर्नवचर
आहे. ईतक्या िर्ावनांतर तुट-फु ट स्िाभाशिक असते.इशतहासाचा िारसा साांगणारे असे, या
िाड्याच्या आिारात बरे च काही आहे. तुरळक अिी तुटक सभांत, फू ट असलेली तटबांदी, दगडी
सभांती, काळे कातळ, जशमनीत सापडणाऱ्या िीळा, मातीची भाांडी, जुन्नरमध्ये बऱ्याच रठकाणी
सापडतात. हा िाडा बाांधणारे कै हाांड,े हे छत्रपती शििाजी महाराजाांचे िडील िहाजीराजे भोसले
याांच्या सैन्यात होते.
चौकोनी शिशहर

िाड्याच्या आिारातील, जागेतील, बागेमध्ये ४० फू ट बाजूची, आयताकृ शत, स्िच्छ
गोड पाण्याची दगडी शिशहर आहे. या शिशहररिर, ितुवळ र्टकोन याांची झकास निी आशण त्यातून
पुराण कथा, दांत कथा साांगणारी देिीची मुती बरीच िर्े तेथे होती. आता पडझड झाली
आहे.जुन्या काळी डबे बाांधून पोहोणे शिकायला मुली येथे जमत. मुले नदीिर पोहायला जात.
मुली इथे येत.(सैराटमध्ये मुली, शिशहररत पोहतात, असे दाखिले आहे, आम्ही १९७० साली या
शिशहररत पोहायचो.)
बाग
बागेमध्ये छानिी बांगळी आहे. शहरव्ागार बागेत, िर नमूद के लेले सलांब, सलांबोळी,
सांत्री, तसेच िेिगा, नारळ, शसताफळ, आांब,े जाांभूळ, पेरु, जाम अिी फळझाडे आशण अनेक
फू लझाडे आहेत. कुां ड्याांमधली लहान सहान रोपे, मोगरे ही सुांदर आहेत. दर िर्ी या बाग सौंदयावत
भरच पडते आहे.
पिी देिाांची निी
या बागेत रोज, रजा न घेता, चुबुक डु बुक पिी, भारिाज, कोकीळ, मैना, हळद्या,
पोपट, धोबी, ताांबट असे अनेक पिी येतात. पहाटे उठण्यासाठी, घड्याळाचा आलामव लािायची
गरज नाही. भारिाजच्या हूक, हूक आिाजाने, िटिट्या बूलबूलच्या गाण्याने जाग येते. नारळाचे
झाडािर बुलबुल, घारी येतात.शचमण्या पूिी तर खुप येत असत.हाांडे देिमुखाांचे िाड्यात
सांध्याकाळ गारे गार असते, निरां गी रां गात नाहाते, झाडाचे िेंड्याांिर सोने अाोतते.जुन्नरशच हिा
छान आहे
परां परा
घरात अनेक शपतळी समया आहेत, लामण ददिे, ताांबयाची घांगाळी, शपतळी हाांडे
आहेत. कोणी आजारी पडलां तर, कशपला गाईचां दूध आशण गिती चहाचा उकाळा, शिशहरीचे

पाणी हेच अाौर्ध अशधक उपयोगी ठरते. अांगणातील तुळिी िृांदािनात, साांजिेळी तेलिात
लािली जाते. घरात िुभां करोतीचे स्िर गुांजतात. पडिीत आजी नातिांड, पतिांडाना गोष्टी
साांगतात.
आशतथ्य : हसर्या आनांदी घरी रात्री जेिायला, झीटीव्हीफे म अिी जुन्नरची झणझणीत
शमसळ बनिली जाते. घरचे गृहस्थ, येणाऱ्या फोटो स्टु शडअाोचे कामातून, िेळ काढू न
पार्हण्याांसोबत बसतात. िडु जचा खांडोबा, शििनेरी, लेण्याद्री, अाोझरचा शिघ्नेश्वर, शनमदरीचे
रे णुकादेिीचे मांददर येथे जातात.लेण्याद्रीला तर मी उां च चढण अिघड जाते म्हणून डोली करुन
जाते छत्रपती शििाजी महाराजाांचा रुबाबदार पुतळा, तैलशचत्र घरी अााहे. देिाददकाांबरोबर या
महा दैिताचेही पूजन के ले जाते. खांडन
े िमी, निरात्री, ददिाळी, गणपती, खास मराठमोळी
सांस्कृ ती जपायचा प्रयत्न देिमुखाांकडे होतो.
या हाांडे देिमुखाांचे िाड्यात, आलेल्या, ज्ञात व्क्तींसाठी, कुां किाच्या बोटाला,
चहाच्या घोटाला आशण जेिणाच्या ताटाला हे घर नेहमी तत्पर असते.
श्री िैजनाथ मांददर
जुन्या काळी घरच्या शस्त्रयाांना पूजा करता यािी म्हणून, बागेत उघडणारे , िांकराचे,
श्री िैजनाथ मांददर आहे.या मांददराचे दार बागेत उघडते आहे. या मांददराचे दुसरे दार, बुधिार
पेठेतील रस्त्यािर उघडते ि भक्ताांसाठी िापरले जाते. श्री िैजनाथ मांददरातील शिििांभो
निसाला पाितो असे म्हणतात.
दकती पायी लागू तुझ्या, दकती आळिू िांभूते।
दकती िबद बनिू गे, अबद, अबद मनी येते।।

1३जुन्या काळचे खेळ
आमच्या त्या काळी, माणसाांना टी.व्ही. चे िेड नव्हते, मोबाईलचे, आभासी
खेळाांचे िेड, शिशिध व्सने नव्हती. त्या िेळी अशतिय छान, बुद्धीला चालना देणारे खेळ, खेळले
जात. खेळ जमा करणारे , खेळणारे खेळाडू असे खेळ नेहमी जमितात.
या जुन्या खेळाांची माशहती बोडविर शलहून, सोंगट्या बनिून, कशलनाला भरलेले
प्रदिवन मी नुकतेच पाशहले. “कहत कबीर सुनो भाई साधू” म्हणत पूिीच्या बुशद्धमान लोकाांचे
खेळले गेलल
े े खेळ, इथे बघायला शमळाले.“मोको कहााँ ढू ांढे रे बांद”े अिी कबीरची रचना आहे.
िोधून सापडणार नाही असे खेळ होाेत.े अडकलेल्याांना मदतीचा हात देणाऱ्यात देि असतो, असे
खेळातील देि बशघतले. पोथी पढके कोई न पांशडत होय, ढाई अिर प्रेम के पढे तो पांशडत
होय।दुशनया जग दिवन का है मेला, जग बघािे लागते.
१।सापशिडी, मोिपट्टम/ पळां गुडी, ग्यान-चौपाल ह्या खेळात, पटािर ८४ घरे
असतात. हा खेळ ज्ञान ि नीती शिकितो.
२।िाघ बकरी चौपाल- बाघ चाळ (नेपाळ) ३ ते ५ िाघाचे शबल्ले ि १७, २१, २४
बकरीचे शबल्ले घेऊन हा खेळ खेळला जातो. बकरीला िाघ खातो शििेर्तुः जिळपासच्या
बकयाांना! ही खेळपद्धती सोपी आहे, पण शिकािी लागते.मजा येते, जीिनातील शिशिध प्रसांगाांना
तोंड द्यायला, हे खेळ शिकितात. गशणत शिकायला, व्ापार शिकायला मदत करतात. आजचे
virtual games, video games, हे या मूळ पुरातन खेळाांचेच सुधाररत रूप आहे.
३।निकां करी(महाराष्ट्र)- ३X३=९ घरे असलेला हा खेळ दोन व्क्ती खेळतात.
wiremen’s moris या युरोशपयन (रोमन) खेळासारखा हा आहे.जोडपी आता. असे (कन्नड) नाि
आहे. गुजरात मध्ये निकां करी म्हणतात.

४।शमकाडू काचपाणी- दोन रां गी बाांगडीच्या काचाांिर, मजेत खेळले जाते. व्ापार
sequence, हे आधुशनक रूप या खेळातील रां जक रूप आहे. अली गुली माने (कन्नड), पलांगुडी
(ताशमळ) मध्ये, सचांचेच्या शबयाांनी म्हणजे सचांचोक्याांनी, सागरगोट्याांनी हा खेळ खेळला जातो.
श्रीलांकेत सीतेने हा खेळ खेळला, अिी िदांता आहे. ७/७ घरे एकू ण १४ घरे असतात, सातव्ा
घरात बी रूजिणे हे तत्ि असते.
५।अष्टपद- ८X४ अिी ३२ घरे असलेल्या, चौकटीिर हा खेळ खेळतात. मध्ये दकल्ला
ि खेळघर, आराम असतो. फु लीच्या आकाराचा हा सारीपाट असतो.शिणलेला देखील असतो.
पचीसी- ५X५ अिी २५ घरे असलेल्या, या खेळाला चौपाल/सारीपाट/पचीसी असे
म्हटले जाते. ल्युडो सारखा, दोन ते चार व्क्ती खेळतील, असा हा खेळ आहे. अकबर राजाच्या
फतेपूर शसक्रीच्या कोटावत, हा खेळ खेळला जात असे असे गाईड साांगतो. महाभारतात या खेळाचा
उल्लेख आहे.
हे सिव खेळ करमणुकीसाठी आहेत.कु ठल्याही खेळात पैसे लािून खेळू नये, खेळाचे
व्सन लािून घेऊ नये.
खेळात मन रमिािे
************

१४शििाहे नाशतचराशम
“समाजात, घटस्फोटाचे प्रमाण फार िाढलेय” असे कु टुांब न्यायालयाचे सांिोधन
हल्ली साांगते. समाजात, भशिष्य स्ितांत्रपणे जगायची इच्छा, िैिाशहक जीिनातील सुरिेपि
े ा
शप्रय िाटू लागली आहे. “धमे च अथे च नाशतचराशम” अिी ती सांकल्पना, आजच्या शपढीत, या
आधुशनक काळात, कालबाह्य िाटू लागली आहे. घटस्फोट पूिीसुद्धा होत होते. घटस्फोरटता,
म्हणजे निऱ्याजिळ न रार्ह िकणारी, स्त्री अिी एक सांकल्पना त्या काळी होती.
१) शििाह कायदाुः १९५५ सालचा सहांदू शििाह कायदा ि त्याच्या पुढच्या
सुधारणा घटस्फोटाच्या पररणामाांचे शस्त्रयाांच्या जीिनािर होणारे पररणाम जाणून घ्यायला
कु ठे तरी कमी पडला. समाजाने घटस्फोरटत शस्त्रयाांना, एक प्रकारे िाळीतच टाकले होते.
घटस्फोटाने जखमी न झालेली स्त्री शिरळाच असते. पुरूर्प्रधान सांस्कृ तीत, पुरूर् घटस्फोटातून
पुनर्िविाहाच्या ददिेने सहज चालतो. स्त्री मात्र लढत सोसत राहते. पुनर्िविाहासाठी देखील
घटस्फोरटतेला, बीजिर, ियस्कर, व्ांग असलेला, मुले असलेला ियस्कर शस्िकारािा, अिी
बळजबरी होत असते.
२) रहायचे कु ठे ?- निरा सोडू न घटस्फोरटतेला रहायचे कु ठे , ही भीती कायम
िाटते. मुले साांभाळणे, नोकरी असुरशितता, भशिष्याची भीती, काळजी, घटस्फोटाच्या जखमा,
लग्न न रटकिू िकल्याची खांत, स्त्रीला सताित राहते. पुनर्िविाह हा तर पयावय ताबडतोब कधीच
नसतो. ८०% शस्त्रया काही काळ माहेरी राहतात. कारण स्ितांत्र राहणे अिघडच असते.
३) भािशनक आधारुः घरचे, दारचे, शमत्र मैशत्रणी, भािशनक आधार द्यायला
कचरतात. जे असा आधार देतात, ते “फायदा काढतील” अिीही भीती, घटस्फोरटतेला घालण्यात
येते. घरिाघे, दारिाघे, भुांकून टीका करून, हैराण करतात.

४) पैसाुः आर्थवक स्िातांत्र्यानांतर, सुद्धा घटस्फोरटतेला िगळले जाते. तर
आर्थवकदृष्ट्या स्ितांत्र नसलेल्या शस्त्रया बऱ्याचदा पुन्हा त्या त्रासदायक निरा-सासर या ितुळ
व ात
जातात. कधी कधी, नाईलाजाने काहीजणी आत्महत्या करतात ि प्रश्न सोडितात.
५) मनाची तयारीुः घटस्फोटासाठी मनाची तयारी के लेली असली, तरी अनपेशित
शिघ्ने, अक्राळशिक्राळ तोंड करून सामोरी येतात. घटस्फोट म्हणजे मनािरचा बॉम्बहल्ला असतो.
स्त्रीच्या दुुःखाला, शतचे स्ितुःचे हळिे मनच जबाबदार असते. काटे तर सिवत्र असतात.
पुनर्िविाह सोपे नसतात. For second marriage you get secondhand
quality, असे साांगतात
६) माहेरची मदतुःस्त्रीचा दोर् नसला, तरी माहेर मदत करतेच असे नाही. सासरी
एिढा त्रास प्रत्येकच स्त्रीला होतो, शतथेच रहा, तडजोड कर, असा सल्ला माहेरी ददला जातो.
समाजाची भीती, अडशनड िय, आर्थवक परािलांबत्ि, माहेरची सिय या कारणाने घटस्फोरटतेचा
माहेरी राहण्याकडे कल असतो. आधार देतो साांगून, आधार नाकारणारी माहेरघरे पण आहेत.
माहेरी देखील, कधी िाईट अनुभि येतात. मुलीचा घटस्फोट झालाय, हे माहेरच्या लोकाांना
लाशजरिाणे िाटते. “तू मेली का नाहीस सासरी?” असेही बोलले जाते. “निरा परदेिी गेलाय,
निऱ्याची बदली झालीय, शतची तबयेत बरी नाही, शतला पुढे शिकायचेय” अिा खोट्या सबबी
परतलेशल बद्दल माहेरचे साांगतात. पण समाजातील, भोचक, ररकामटेकड्या, बायका बरोबर
जाणतात, घटस्फोरटतेिर टीका करतात. घरात घटस्फोरटत स्त्री मोलकरीण बनली, तरीही
सुनाांना, (िशहनींना), भािाला, आय़ाांना, कु णा एकाला ती नको असते.
७) टीकाुः “शहच्या आळिी स्िभािाने, रागाने, अशतशिचाराने घटस्फोट झाला
असेल” असे शतचे खच्चीकरण के ले जाते. “मूखव पुरूर् देखील र्हिार स्त्रीपेिा श्रेष्ठच असतो” असा

समाजात शिचार असतो. “ती नकोिी होती, म्हणून सोडली” असे बोलून निऱ्याकडे राहणाऱ्या,
अन्य शस्त्रया निऱ्याकडू न परत आलेल्या स्त्रीला दुखाितात.
िास्तिात, कधीही, कोणतीही, श्रीदेिी, हेमा माशलनी, त्या घटस्फोरटतेला
दुखािणार्या शििाशहताांना देखील, कधीही घराबाहेर काढू िकते.शििाह हा नशिबाचा भाग आहे
हे इतर बायका शिसरतात. समाजातील िाढते Infidelity & Extra marital relations चे
प्रमाण इां टरनेटिर ि बातम्याांिरून कळते.
८) घरखचाविर भारुः घटस्फोरटतेच्या रूपाने, घरखचाविर भार आला, असे मानले
जाते. आमचा मौजमजेचा पैसा, ह्या घटस्फोरटतेला साांभाळण्यात, खचव होतो, असे मानले जाते.
थोडे-फार पैसे ददले, तरीही समाधान होत नसते. “राणीसाशहबा निरा सोबत राहात नाही, पगार
कमित नाही, तर चाांगले चुांगले किाला खाते?” असा प्रश्न असतो.
९) मुलेुः निऱ्यािी पटत नव्हते, तर मुले किाला होऊ ददली? आता शहच्यासोबत,
त्या मुलाांचा पोरिाडा, ते लोढणे साांभाळािे लागते, असा भािाांचा, नातेिाईकाांचा मनोभाि
असतो. कधी घटस्फोरटतेच्या मुलाांना, उरलेसरु ले अन्न ददले जाते. घरासाठी पैसे हिे म्हणून
नोकरीिर जाणाऱ्या स्त्रीला, घरी िेळ कमी शमळतो. “ही बया नटू न नोकरीिर जाते, हा पोरिाडा
माझ्यािर सोडू न जाते” अिी टीका होते. हल्ली तर िृद्ध आया/बापाांना, सासिाांना देखील, मूल
साांभाळायला नको असते. “नाशतचराशम” खरे तर आज सिव समाजालाच लागू आहे.
१०) गुप्त िेदनाुः माहेरी देखील फार स्िागत होत नाही, हे जाणूनही घटस्फोरटता
ते गुप्त ठे िते ि गुप्त िेदना सोसते. “परत सासरी जा, निऱ्याला भेट, ९० टक्े लग्ने तडजोडीनेच
चालतात” असा सल्ला सतत बाईला ददला जातो. “निर्याकडे नसेल जायचे तर िेगळी रहा” अिी
धमकी ददली जाते. मानिी नातेसांबांध शिशचत्र असतात. ही घरची माणसेच, त्या घटस्फोरटतेबद्दल,

बरे िाईट साांगत दफरतात. घटस्फोरटतेच्या प्रश्नाांकडे समाजाचे कायम दुलवि होते. मुलाांच्या
सांिधवनात आईिशडलाांचा असे दोन्ही रोल ही बाई करते, पण ती रटके शच धनी शह होते.
११) घर भाड्याचेुः भाड्याचे घर िोधणे, या घटस्फोरटतेला अिघड असते.
घरभाडे मोठे असते. चाांगल्या भागात जिळपास घर घेण,े िक्य नसते. एकट्या स्त्रीचे घर भाड्याने
घेणे सांियाने बशघतले जाते. शिधिाांना सहानूभुती शमळते, पण घटस्फोरटतेकडे सांियाने बशघतले
जाते. “शहच्याकडे अिी तिी माणसे येतील” असे घरचेच बोलतात. “पुढे पैसे देऊ िकाल की नाही”
अिी शिचारणा ि शिचार होतो. जणू काही निरा घरी असणे, ही बाईच्या चाांगल्या िागण्याची
ि पैसे शनयशमत शमळण्याची हमी आहे.पगाराचे साधन आहे, खात्री आहे.
१२) सांिय आहेुः एकटी बाई काय करते, सांियच आहे, असे म्हटले जाते. Men
look such a woman with anticipation and women look such a woman with
suspicion. अिा िेळी पशहला सांिय, बाईच्या चाररत्र्यािर घेतला जातो. शिधिा देखील
एकाकी असते.पण सहानुभूशत शमळू न शबचारी ठरते, मात्र घटस्फोरटता बर्याचदा आगाऊ मानली
जाते.
१३) भाऊ अथिा िडील-काकाुः यापैकी कु णी पुरूर् घटस्फोरटतेबरोबर, भाड्याचे
घर घेताना यािा असे बाईला आिेने िाटते, पण असे िक्य होत नसते.
शििाहीत स्त्री, घटस्फोरटतेला मैत्री करून, घरात Access देत नाही, कारण त्या
शििाहीतेचा, स्ितुःच्या निऱ्यािर शिश्वास नसतो. पुरूर्ाांना िाटते “ही बाई सहज शमळे ल, या
घटस्फोरटतेला िारीररक गरज असेल” मजा करता यािी या स्िाथावपायी काही िाकु टे पुरूर् मग
शघरट्या घालायला लागतात.
१४) ऑदफसातील शमत्र येतील अिी शभती घरच्याांना िाटते.घटस्फोरटता ही
प्रसांगाची बळी असते. शतच्याकडे साफ नजरे ने बघािे.पण कधी कधी मदत हिी म्हणून, तुरळक

भेटीसाठी ककां िा अन्य कारणाने ऑदफसातील शमत्राच्या जिळ घटस्फोरटता जािू िकतात. हे नाते
अाौपचाररक ठे िण्या ईतकी घटस्फोरटता सूज्ञ असते.
१५)समाजाला शभशत िाटते की, ऑदफसातील शमत्राला, या नव्ा स्त्रीमध्ये पत्नीपेिा
अशधक रस शनमावण होऊ िकतो. एखादा या घटस्फोरटतेच्या, मुलाांना सल्ला देण्याचे शनशमत्त
करतो ि बांध जोडतो. हा पुरूर् घटस्फोरटतेला मदत करतोच असे नाही पण स्ितुःच्या पत्नीला
बेघर करतो. निीन घटस्फोरटता जन्मास येिू िकते.
१६)पूिी घटस्फोरटताांिर के लेली टीका जहाल होती.आता समाज या स्त्रीकडे नि
घटस्फोरटतेकडे ठीक पाहतो.प्रश्नािी लढणार्या एकल स्त्रीला िक्य ती मदत करा, शनदान दुखिू
नका.
आज अनेक िर्ाांनी पण घटस्फोरटताांचे प्रश्न सुटत नाहीत.समाजाने िैिाशहक,
शिर्मिादाचा बळी ठरलेल्या, स्त्रीकडे सुसांस्कृ ताांनी तरी अनुकांपेने पहािे.
**************

१५

िृद्धाश्रमाांची अाोळख १

आला िण गेला िण, जपा मन
प्राप्त काळ हा शििाल भूधर
सुांदर लेणी त्यािर खोदा,
"येथे मी कमी बोलते" िृद्धाश्रमातील मैत्रीण साांगत होती.
“खरे खुरे आपण आनांदी राहािे. सिावत चाांगली साांगत म्हणजे आपली स्ितुःची साांगत
असते. शतथे कपट नसते. स्ितुःिीच आप सांिाद करतो. "मनािी सांिाद आशण मनािीच िाद"
होतो.”िृध्दाश्रमातील मॅडम म्हणाल्या
शह स्ितुःची भेट घेण्याची सांधी, उत्तररात्री, ियाच्या उत्तरायणात िृद्धाश्रमातील
काही ददिसाच्या तात्पुत्याव स्टे मध्ये शमळते.
मी बशघतले, माणसे नेहमी भडाभडा बोलतात. अनािरपणे! िबद बांबाळ होतात. पण
उत्तरायणात त्याांचे ऐकू न घ्यायला, कु णीच उत्सुक नसते.
“ताई तसे पशहले तर िृद्धाश्रमात देखील समान अशभरुचीच्या लोकाांिी मैत्री होऊ
िकते. पण अशत टाळािे. तरीही छांद बाळ्गािेतच.”मॅडम स्मृती सांग्रहात साठलेल्या अनेक गोष्टी
छोट्या गैरसोयी सुरुिातीला काही ददिस अस्िस्थ करू िकतात. पुढे आपल्याला त्याची सिय
होते.करून घ्यािी लागते
कसे जायचे- बेलापूर स्टेिन पासून ररिाने २५ रुपये खचां येतो.दहा शमशनटात येथे
पोचता येते.
पत्ता

१ िृद्धाश्रम- नमवदा शनके तन
प्लॉट नां.२ सेक्टर सी ए
सीबीडी बेलापूर, निी मुब
ां ई.
४००६१४
फोन २७५७१५५५
प्राजक्त के अर सेंटर
प्लॉट नां.९ अ
नमवदा शनके तन जिळ
आर्टवस्ट शव्हलेज सेक्टर ८
सीबीडी बेलापूर
निी मुांबई, मुांबई - ४०००६१४
फोन - ०९००४३५२६९२
इथे राहणार्या िृध्दाांना, मध्ये मध्ये त्याांचे नातेिाईक भेटू िकतात. िृध्द काही िस्तू
सोबत ठे ऊ िकतात. उदा.तुमचा खाऊ पुस्तके , कपडे, मोबाईल. खोल्या हिेिीर आहेत. तुम्ही
दरमहा रु ९००० पासून पुढ,े खचावत येथे राहू िकता.
सिव आिश्यक सोयींनी सांपन्न अिी िृद्धाांसाठी राहण्याची सोय आहे. पररसरात छोटे
देऊळ आहे. प्राथवना सभागृह आहे. िाढणारी िृद्धाांची सांख्या ि मागणी बघता, मुांबईपासून अगदी
जिळ असा के िल ३२ दकमी अांतरािरील हा आश्रम, िृध्दाश्रम योग्य िाटला.

डॉक्टर, दिाखाने सिव जिळ आहे. सोयी चाांगल्या आहेत.
आलो मी एकला, जाणार एकला
एकाांत येथला कान साहे.
आला िण गेला िण, जगायचे आहे प्रत्येक िण शिसरून जा कालमान, जगायचे फक्त
ितवमान.
2 ियाने सािल्या मोठ्या होतात.
िृद्ध व्क्तींना सांध्याछाया शभििू लागतात. जीिनात मागे बशघतले दक खूप काही
असते. पण पुढे काही फारसे आिादायक नसते. िृद्धाांचे प्रकार असतात.
१. कु टुांबात नसलेले जोडीदार नसलेले एकल
२. कु टुांब असून जोडीदार नसलेले एकल
३. कु टुांब असून जोडीदार असून दोघेही िारीररक दृष्ट्या अस्िस्थ
४. कु टुांबाने नाकारलेले श्रीमांत
५. कु टुांबाने नाकारलेले गरीब.
या प्रसांगी म्हणािेसे िाटते. दुखी िय करत नाही ज्याांनी मागे टाकले ते शमत्र मैशत्रणी
नातेिाईक करतात.
अथव हीन जगणारे लोकाांना काळजी िाटते. पुढे आपल्या दुखण्याने आपल्या
नातेिाईकाांना त्रास होता कामा नये. चाांगुलपणािर शिश्वास टाकािा तर काही चुकले का?
अपांगत्िाची भेटी िाटते. एकाकी िाटते. शचडशचड होते. िृद्धाांमध्ये काही कायम त्रस्त असतात

काही कायम कामात व्स्त असतात. काहीजण काहीही न करणारे सुस्त असतात तर काहीजण
मस्त असतात. पुष्पगुच्छ िबदगुच्छ बघून आनांदी होणारे असािे. अनुकांपा ठे िािी. िृद्धापकाळ
आनांदी व्हािा.
िणाची फु रसत नाही
दांडाची शमळकत नाही
मरणाचे दुुःख नाही
आनांदाला कमतरता नाही
सुरुिातीला िेगळे िाटले तरीही िृद्ध जमिून घेतात. शनसगावला ररतेपण मांजूर नसते.
ओळखी होऊन माणूस रमते. अिी जीिन िैली िृद्धाश्रमात राहण्यासाठी अांगी बाळगािी लागते.
अिघड आहे पण त्याने ितवमानािरच लि कें दद्रत करािे.
आजिरी कमळाांच्या द्रोणी, मधू पाजला तुला भरुनी
सेिा शह पूिीची स्मरुनी, रोर् सखया दूर करी
नैिेद्याची एकच िाटी आता दुधाची माझ्या गाठी
देिपुजेस्ति शह कोराांटी, बाळगली अांगानी किीतरी.
आज भारती ताई साांगतात तसे, िृध्दाश्रमाला मी घराचां मानलेय. मी जे आहे त्यात
खुि आहे. सिव सुखसोई आहेत. चोराांची भीती नाही. सुरिा आहे. प्रेम आहे. थकलेले पाऊल सहज
उठािे, सामोरे जे येईल ते पाहािे. भशिष्याचे स्िागत आशण सरािा प्रिास सारा.
ड्रमला ८१०० च्या पुढे प्रत्येकी
२ िृध्दाश्रम रहेजा िृधाश्राम िािी

िरण कमला रहेजा होम
शसशनअर शसटीझन आश्रम
स्टार रे टटांग ३
प्लॉट एस २ सेक्टर ९ ए फादर आांग्लेन इां शग्लि शमडीयम िाळे च्या बाजूला िािी
निी मुांबई.
फोन ०२२ २७६५९४५५ /२७६६१८४९
एक रकमी पैसे भरािे लागतात. िृद्ध -६५
पूणव िेळ नसव डॉक्टर १२ तास
पूिव परिानगीने कु टुांबासह राहायला जात येते. भेट देणारे स्ितांत्र खोलीत काही ददिस
पैसे भरून राहू िकतात
िृद्धाश्रम ३
आनांद आश्रम
आज आपण नव्ा िृध्दाश्रमा बद्दल माशहती घेऊ या.
जलाराम धाम, आनांद आश्रम िज्रेश्वरी शभिांडी रोड
अकलोली िज्रेश्वरी
शजल्हा ठाणे - ४०१२०४
फोन- ८००७८८२२१०
०२५२२ २६१८५६
०२५२२ २६१६४२

रे टटांग ४.४.
अांतर मुांबई पाउण ६४ दकमी
शनसगवरम्य रठकाणी िसलेला िहरापासून दूर असा सरहम प्रसन्न िाटतो. िज्रेश्वरी
देिीच्या मांददराजिळ िसलेला आहे. गरम कुां डाच्या समोर आहे. चांद्रकाांत बेन शत्रकामजीभाई
चाटिानी याांच्या प्रयत्नाने हा आश्रम सुरु झाला. डॉ. छशबलदास जोबन पुत्राांचे प्रयत्न शह आहे.
िृद्ध प्रशत असलेली कृ तज्ञता दाखिण्या साठी हा आश्रम सिोत्तम करण्यासाठी सिवजण
झटतात.
रोज भजने प्रिचने, योग, ध्यान घेतले जाते. उत्तम िाचनालय आहे. रोज टीव्ही बघता
येतो. होळी ददिाळी सिव सण ि त्यानुसार जेिण बनिले जाते.
उत्तर हिेिीर स्ियांपूणव खोल्या आहेत. श्रीराम साईबाबा, ि जलाराम बाबा याांचे सुदरां
मांददर आिारात आहे. भोजनालय स्ितांत्र ि मोठे आहे. िुधाांव्शतररक्त येथे गुरुिारी ि रशििारी
भक्ताांना शनिुल्क जेिण ददले जाते. िृद्धाांच्या जीिनात गौरि आनांद आणण्याचे काम आनांदाश्रम
करते. घर सिाांचां आिडते. पण काही कारणामुळे जर घरी राहणे िक्य नसेल तर शजथे राहतो तो
शनिास स्िीकारािा. आनांददायी करािा.
िृद्धाश्रम ४
मुलाांनो आम्ही तुम्हाला सुखी करू
आरती नािाची िृद्धाश्रमात राहणारी एक मैत्रीण, एका लग्नात भेटली. ती साांगू
लागली. मला एक ददिस मुलगी म्हणाली, आई तू िृद्धाश्रमात जा. मी उलट प्रश्न शिचारला रडले,
भेकले. पण ती ठाम होती. िेिटी मी उत्तरले. "मुलाांनो जिी तुमची इच्छा, मी तुम्हाला सुखी
कररन" आशण या िृद्धाश्रमात आले." आरतीबाई म्हणाल्या,

मुलाांनी इथे आणून टाकले त्यािेळी त्याांनी िृद्धाश्रमाची पाहणी के ली होती. अथिा
नाही मी साांगू िकत नाही.
"तुम्ही घरी कधी गेला होतात? मी"
"मी इथे आल्या पासून हेच माझे घर झाले आहे" आरतीबाई
"मुले भेटायला येतात का? मी"
"हो येतात. िशनिारी सांध्याकाळी येतात. गप्पा मारतात इथे जर पार्हणे आले तर ९०
रुपये भरून पार्हण्याांना जेिायला देता येते." आरती. "दोघे इथे जेिून बाहेर शसनेमा बघून घरी
जातात." त्याांनाही बदल होतो. मलाही भेटीने बरे िाटते. आरतीबाई साांगत होत्या. सांगम,
सािवजशनक सेिा सशमती सांचाशलत हा आश्रम आहे. काही ददिसाांनी घरी नेईन म्हणाले आहेत
बघू." आरती बाई
िृद्धाश्रमात येणाऱ्या शस्त्रयाांची सांख्या जास्ती असते. शििाय इथे आल्यािर देखील
बायकाांमध्ये अनबन होते. पैसे रु.१०, ००० पयांत दर मशहना आम्ही घेतो. शडपॉशझट देखील
असते. िृद्धाश्रमात सिव सोइ आहेत. नसव, डॉक्टर सिव जिळ आहे. त्यामुळे सोयीस्कर आहे. शनसगव
छान आहे.
अटी१) मैशत्रणी - शमत्र तफे येत येत नाही. एखाद्या तरी नातेिाईकाांचा सांदभव द्यािा
लागतो.
२) भेटीला लोक येऊ िकतात, येथे राहू िकत नाहीत.
३) जेिणाच्या िेळा पाळाव्ा लागतात.

४) इतराांना त्रास होईल असे ितवन करून चालत नाही. तुम्ही तुम्हाला हिा असल्यास
तुमच्या खोलात तुमचा आणलेला टीव्ही ठे ऊ िकता.
५) बरण्या मध्ये डबया मध्ये खाऊ ठे िू िकता.२९९ क्वेअर फू ट रूम शिथ डबलू सी ३८
खोल्या आहेत.
िृद्धाांना आिारात दफरू िकतात.
सणाला जेिणात गोड धोड के ले जाते. िृद्धाांिी सांिाद साधला जातो.
नातेिाईक काही काळासाठी घरी नेऊ इशच्छत असतील तर परिानगी घेऊन जाता
येते.
िृद्धाांचे िय ५५ िर्े र्हन अशधक असािे.
िृध्दाश्रमाचे नाि रे टटांग -३
िेळ सकाळी ९.३० ते ६.३०
फोन- पद्मश्री अण्णासाहेब बेहरे े िृद्धाश्रम
१५/२ ए चांदन नगर खरे दी पुणे ०२० २७०१२४६४

*************

१६िागािे कसे
कसे िागािे हे मला कळलेच नाही असे मला िाटते. मी पाळणूक के ली. तरीही खूप
सुख, पैसा, नािलौदकक शमळाला तरी इतराांचा अपमान करू नये. भपका दाखिू नये. “हेही ददिस
जातील” हे लिात ठे िून शिनम्र रहािे. हे जाणून नम्र राशहले तरीही काही बाबतीत अपयि आले.
पण ियाने आलेले अनुभिी शनष्कर्व मला साांगािेसे िाटताहेत.
अनुभिानेच माणूस माणसाला ओळखू लागतो. एकदम कु णालाही जिळ करू नये.
कु णाजिळ मन मोकळे करू नये. पण मी करत गेले.
१) धनव्िस्थापनुः परां परागत धनदौलत नाही म्हणून partner ला अपमाशनत
करू नये. धन शमळिािे, खचव कमी करािा, सांचय करािा.
भशिष्यकाळुः भशिष्यकाळातील कठीण प्रसांगाांसाठी पैसे ठे िािेत. उत्पादक
अनुत्पादक खचव करून आजारपण, म्हातारपण यासाठी पैसे ठे िािेत. आरोग्यशिमा, आयुष्य शिमा
उतरिािा. बाँकेत पैसे ठे िािेत.
२) सांततीप्रेम ि सांतती कतवव् पाळािे. आपल्यापेिा आपली सांतती िरचढ होईल
यासाठी प्रयत्न करािा. सांतती एक-दोनच होऊ द्यािी.
िारीररक सहांसा करू नये. पत्नीला, पतीला, मुलाांना मारहाण करू नये. मुलाांना रडू
द्यािे, हसू द्यािे, खेळू द्यािे, िाढू द्यािे. िेिटी आपली मुलेच आपली असतात. लहान मुलाांना
अशजबात मारू नये.
आदर- िशडलधारे , आईिशडल, गुरू, शििक याांचब
े द्दल आदर ठे िािा.
आधार- शनराधाराांना पाठीराखा होऊन मदत करािी. आधार द्यािा. अन्नखचव
भुदड
ां मानू नये.

३) शनरपेिता-माणुसकीुः मोबदल्याची अपेिा ठे िू नये. परतफे डीची िक्यता िून्य
मानून उपकार करािे. अपेिाभांग दुुःखदायक असतो. शिद्यादान, धन, अन्न शनराधाला द्यािे.
त्याला कामाला लािािे.
४) ियुः िय िाढले की जुन्या चुका स्पष्ट ददसतात ि दुखाितात. पूिवियात असे
ितवन करािे जे उतारियात सुख देईल. तरूणपणीचे बेछूट ितवन िृद्धापकाळाचे कजव असते, जे
फे डािे लागते.
५) श्रद्धाुः देिािर श्रद्धा ठे िा. खरी खोटी आिा देि या सांकल्पनेने शमळते.
६) आईची शिकिणुः आजी साांगे “सदा शलशहण्याचा व्ासांग ठे ि.” त्या काळी खरे
तर के िळ पाठाांतराने स्तोत्र, िचने, आरती, ओव्ा म्हटल्या जात. पण मी शलखाण करािे ही
आईची इच्छा होती. चररत्रलेखन मी करािे अिी िशडलाांची इच्छा होती.
उधळ माधळ न करणे, हात राखून खचव करणे आईने शिकिले. उसने उधार धान्य,
अन्न कधी घेऊ नये हे आईने शिकिले.
७) स्ियांपाकघर हे बाईचे कायविेत्र असे ि सुगरणीचे सल्ले नेहमी घरी अन्नाबद्दल
ददले जात. “पोटातून हृदयाचा मागव जातो” ही म्हण आजही आहेच.
८) आठिडी बाजारुः िशनिार रशििारी हल्लीसारखे हॉटेलातून मागिणे नसे. आई
स्ितुः आिश्यक गोष्टींच्या खरे दीसाठी मोलकरणीला सोबत घेऊन जाई. लागेल तेिढे सामान
भरून ठे िािे, उठसूट बाजारी जाऊ नये.
भायाां मनोरमाां देशह मनोिृत्ताांत साररणीम्
ताररणीम् सांसार सागरस्य कु लोद्भिात्

९) दुपारी लोळणे झोपणे आरोग्याला आिश्यक िाटल्यास करािे. अन्यथा शििण,
शिणकाम, रटपणे, शनिडणे, हस्तकौिल्य, लोकरकाम करािे. थोडाफार व्ायाम करािा. आळस
पाळू नये. नोकराांिर अिलांबून राहू नये. “या रे या साऱ्याांनो या” असे कु टुांब जोडू न ठे िािे.
१०) तडजोडुः पुरूर् ि स्त्री दोघाांनीही सांसारात तडजोड करािी, एकमेकाांना उजाव
द्यािी.
करले िृांगार चतुर अलबेली
साजन के घर जाना होगा
मट्टी ओढािन मट्टी शबछािन
मट्टीमें शमल जाना होगा
नहाले धो ले, िीस गुथा ले
दफर िहााँसे नही आना होगा
जग हे िेगिेगळ्या माणसाांनी भरलेले आहे. त्यात काही गुणग्राहक माणसे असतात.
काही स्पष्टिक्ती असतात. सिव अनुभि घ्यािे मृत्यू अटळ आहे हे लिात ठे िन
ू िािरािे.
एका प्रकािकाने हस्तशलशखत गहाळ के ली त्यामुळे पुन्हा शलशहताना flow जमेना
तरी ही अिी गृशहणी सहाय्यकाची सांकल्पना! कसे िागािे हे मला िाटले तसे मी आचरणात
आणले, तुमचे काय मत आहे?
****************

१७िाळे च्या बाकािरून
गेले ते ददन गेले, असे आपण बऱ्याचदा म्हणतो. बऱ्याच व्क्ती तर ितवमानाचा
खूप मोठा काळ, भूतकाळाची आठिण काढण्यात रमतात. बालपणीच्या घरात, आईिशडलाांच्या
छत्रछायेत, त्या काळीच्या अांगणात(हल्ली अांगण नसते) छोट्या गल्लीत मन रें गाळते. आपल्या
मनातील बालक, िैििातील स्मृशतरां जनात रमते.
स्मृतीत रमणे िाईट नसते. जुन्या आठिणींची ितवमानािी गोधडी नसते तर ते एक
अखांड िस्त्र असते. बालपण आपण सोबतच नेतो, तरूणपणाचाच तो भाग बनतो आशण असतो.
त्या स्मृती आपण लांगोटी-यार, नातेिाईक, भािांड गाििाले, गािकरी मांडळी भेटली, की
रसभराने चघळतो. उघडपणे त्या आठिणी काढताना, आपण त्यात हरिून जातो, हरखून जातो.
काहीजणाांना या स्मृती आिडत नाहीत. अशत जिळीक साधण्यासाठी, आपण त्या आठिणी
काढतो, असे त्याांना िाटते. Whats app िर सुद्धा बालपणीचा काळ सुखाचा, अिा पोस्ट्स्
कायम दफरतात.
दहािी बारािीचे शनकाल, हे तर बालपणीच्या आठिणींच्या “खुल जा शसम शसम”
खशजन्याचे प्रमुख िार आहे. ज्याांना पूिी खूप माकव शमळाले होते, जे Good Boys होते त्याांना
दहािी बारािीचे ददिस, आईचे प्रेम, िशडलाांचा अशभमान आठितो. प्रत्येक आईिशडलाांना “मेरा
नाम करे गा रौिन, जग में मेरा राज दुलारा” असे िाटते, ते कौतुक आठिते. माकाांिर जीिन
अिलांबून नसते, अिी पोकळ िाक्ये टाकली, तरीही माकाांिर जीिन अिलांबून असतेच. माकव कमी
शमळताच, होणारे हृदयभांग, माकव शमळाल्याचा अशभमान, स्ितुःबद्दलचा आत्मशिश्वास असे
कोलाज असते.
आमचे काळी ट्युिनचे खचव नव्हते, स्ितुःहून अभ्यास के ला जाई. एिढा माकाांचा
पाऊस त्या काळी नव्हता. Hero “मााँ मै first class first आया” असे साांगत असे, कारण first

class क्वशचत शमळे . एका िर्ीच्या दहािीच्या माकाांच्या, आठिणींभोिती जीिन कायम
घुटमळते. अगदी भशिष्यात, नोकरीच्या मुलाखतीत, दहािीचे माकव शिचारले जातात.
िाळे च्या िळणिाटा, गोल शजना, पाऊस, छत्र्या, गणिेर्, िाळे चा रटदफन, खाऊ
डबबा, शििक, काळा फळा, रां गीत खडू , बाकाांिर कोरलेली नािे ि शचत्रे कायम आठितात.
मुख्याध्यापकाांबद्दल आदरशमशश्रत भीती असे, शििकाांची टोपणनािे असत, पण सभ्यतेचे आत
असत.
“Get out of my class or stand on bench” ची आज्ञा शमळताच उलट
collar ताठ होई.अभ्यास करत नाही, म्हणून शििक घरी साांगायला येत असत.
िेक्सशपअर म्हणतो, “जग हा रां गमांच आहे.” त्या ररतीने Free period ला आपली
classroom रां गमांच बनते. Darwin चा शसद्धाांत, माणसे ही माकडापासून जन्मली, हे शसद्ध
आपण बालपणीच करतो. हाताची ढोपरे , पायाचे गुढघे कायम फु टलेल,े करिांदाच्या ि कै रीच्या
शचकाने ओठाभोिती पुरळ उमटलेल,े पायात काटा अथिा काच बोचलेल,े बाररक उां च, ते माझे
ध्यान रूप मला आजही आठिते.
बालपणीच्या आठिणी साांगायला लागले की पोरगा म्हणतो, “आई बास, बोअर
करू नकोस.”
मोठ्या सायकलीिर पाय पुरत नव्हते, तरी चालित, मी रानोमाळ भटकायचे.
साप नागाची भीती, घरच्याांनी घातली तरीही मी नागाांना घाबरत नसे. “भगिान िांकरदेिाचा
नाग हा मफलर असतो” असे मी दादाांना साांगे. कच्चे शनच्चे पेरू, दगड मारून पाडलेल्या कै ऱ्या
काहीही (रानमेिा) आिडे. आमची आई, शतच्या बालपणीच्या िेगळ्या आठिणी साांगे, आम्ही
हसत असू. १९७९ साली टेशलशव्हजन सांच आला, भला मोठा एाँटेना लािला. एकच चॅनेल ि बरे च
काजिे चमकल्यासारखे काळे पडदे ददसणे, दूरदिवनचा व्त्यय, मािी हे जीिनात आले. मुले मोठी

झाली. त्याांना तर आता mobile, internet अभ्यास हे सुद्धा भूतकाळ िाटते. दूर दिवन माशलका
हे काकू मािश्याांचे िेळ घालिायचे माध्यम िाटते.शसनेमा शथएटसव त्याांना cheap िाटतात.
Netflix मुळे TV नको िाटतो. त्याांच्या आठिणींच्या राज्यात ि आपल्या आठिणींमध्ये खूप फरक
आहे.
आपल्या मुलाांच्या आठिणींना, कदाशचत त्याांची मुले हसतील ि म्हणतील, “बाबा,
बोअर मारू नका.”
रात्री भािांडाांनी गच्चीत एकत्र झोपणे ि सुट्टीतला मामाचा गाि आता मागे पडलाय.
ग्रामोफोन, शसनेमा, मोबाईल, शसडी, फ्लॉपी, पेनड्राईव्ह पण मागे पडलेत. ितवमानकाळ
िणािणाला भूतकाळात जमा होतोय. भूतकाळ या िणाला सांपलेला असतो. फक्त आठिणी
उरतात.काही िण िाळे च्या बाकािर जा, शिचार करा,
जग िेगळे च िाटेल।happy 15 th june, school opening day,
*****************************

१८‘सदन तेजोमय’
हिामान बदलामुळे, देखरे ख न झाल्याने, बरीच घरे हल्ली लिकरच, अके ली,
अकारण जुनी िाटू लागतात. घर म्हणजे बांगला, अथिा सदशनका होत.ते स्नेहाचा िास असलेले
सदन आतून सुांदर असते, पण आकर्वक प्रिेििार, शजना, lift, गाडी लािायला िाहनतळ(पार्कां ग),
िॉचमन अिा आधुशनक सुशिधा या घराांना नसतात.
‘अशत जुनी घरे एकप्रकारे कालबाह्य अिा ह्या लहरी घेिून येतात’, असा माझा
समज होता. माझ्या काकू म्हणायच्या ‘घर जुने असले की, दकतीही पडदे बदला की रां गरां गोटी
करा, त्याच्यातले जुनेपण जात नाही’. मैत्रीण म्हणायची ‘घरात राहिेसे िाटत नाही, जुन्या
फरश्या बदलल्या, दरिाजे बदलले दरिाजाच्या चौकटी बदलल्या, पण घर काही आधुशनक िाटत
नाही’निे घर लहान असते, एररया superbuilt up मोजून मापून, शिहार, िापर याची जागा
कमी होते. 05% दरिर्ी या न्यायाने घराांची झीज होत असते. तरीही परे ल, दादर िरळी, पुण,े
औरां गाबाद, नाशिक येथील अनेक 25 िर्ाांहून जुनी घरे अजूनही ददमाखदार िाटतात. काय कारण
असािे जे जुन्या घराला ताजेतिाने ठे िते?असणारे न ददसणारे ते काय असते. जे सदशनके ला घर
बनिते ि जुन्या सदशनके ला ‘ओल्ड इज गोल्ड’ म्हणािे असे छान िाटणारे बनिते. दुसर्या िबदात
साांगायचे तर जुनी घरे बदलणे िक्य नसते. जुन्या इमारतींचा पुनवशिकास होई पयांत त्या
सदशनकात िािरािेच लागते. तर तोपयांत या सदशनकात प्रसन्नता किी िाटािी याच्या काही
रटप्स जाणून घेिून त्या पाळाव्ात.
1) आकर्वक प्रिेििार- जमल्यास इमारतींचे, नीदान स्ितुःच्या सदशनके चे दार सुांदर
स्िच्छ ठे िािे. दरिाजाजिळ अडगळ ठे िू नये. अनािश्यक कुां ड्या, कचरा, चपलाांचा पसारा
नसािा. भटकी कु त्री बसलेली नसािी, कचरा साठलेला नको, घाण िास मारणारे असे पसारे
नसािे.

2) असे म्हणतात, घर हे माणसाच्या मनाचे प्रशतसबांब असते, तरुणाांना सहसा, जुन्या
घरात रहायला मुळीच आिडत नाही. साधारण िृध्द, मध्यम, उतारियातील लोकाांना मात्र
आपले जुनी घरे सोशयस्कर िाटतात. या गैरसोयीच्या सदनाचे जिळपासची ओळखीची माणसे
आधार देतील असे िाटते. त्यामुळे घर बदलणे, निे सदन, सदशनका घेणे ही बर्याचदा सांघर्ावची
कारणे असतात.शिशिध कारणाांनी जुन्या, ओल येणार्या, घरात रहािे लागते. प्रत्येक घर स्ितुःची
गोष्ट साांगते.त्यामुळे शनदान घराला, शलपापोती रां गरां गोटी तरी करािी.
3) िास्तू फें गिुई- मानि गृहात राहतो, माणसाला गृहस्थ म्हणूनच म्हणतात! ज्या
अभासी गोष्टीिर आपला शिश्िास आहे, त्यानूसार गृह रचना करािी मात्र यापैकी उपाय, होम
किाचाही अशतरे क करु नये. आजोबाांना शजथे आरामखुची ठे िािी, झोपािे, बसािे असे िाटत
असेल शतथे ती िस्तू ठे िू द्यािी. देि सिव ददिाांना असतो, त्यामुळे घरात आजीला हिे शतथे देिघर
ठे िू द्यािे, पूजा करु द्यािी. अथावत या शिशिध िास्त्राांच्या अगदी शिरुध्द जािू नये.
4) घरातली उजाव- घरात शिरताच आपलेपणा िाटला पाशहजे. उगीच िोरुममध्ये
आल्यासारखे िाटू नये.ककां िा कबाडखाना

िाटू नये.घरात एक उजाव असते जी आपल्याला

बोलािते, सुखािते, ररलॅक्स करते, किेत घेत,े सुरिा देते.
5) जुन्या िस्तू *लाकडी कपाटे याांचा मोह बाईला असतोच .मात्र होणारे उपयोग
बघून िस्तू ठे िाव्ात.कारण, जुन्या ददव्ाांिरची, फोटोिे म, मूतींिरची धूळ स्िच्छ करत रहािी
लागते. अथावत िृद्धाांना त्याांच्या सोयीसाठी या गोष्टी हव्ा असतील, तर त्या िृद्धाांच्या भािना
दुखािू नये. हल्ली कामाला नोकर शमळत नाहीत.त्यामुळे िृद्धाांना िस्तू हातािी ि सियीच्या
जागी असलेल्या योग्य असतात.
6)प्रकाि : अशत भकभकीत ददिे लािू नये. अशधक प्रकाि येत असेल, तर पडदे
लािािेत. शमत्र मैशत्रणी, नातेिाईक, कु टुांबीय याांचा एखादा समूह फोटो, देिाची एखादी तस्िीर

ठे िािी पण घराला घरपण राहू द्यािे. स्टू शडओ अथिा आटव गॅलरे ी बनिू नये.कॅ लेंडरमुळे गुहावळाचे
रुप येिू नये जनािराांचे पुतळे , टोकदार िस्तू, लहान मुलाांना दुखापत होिू िकते असे िोशपसेस
ठे िू नये.
7)घरात एक तरी कॅ लेंडर ि एक तरी घड्याळ, घराचे सभांतीिर असू द्यािे. बेत ि
योजना या दृष्टीने या दोनही गोष्टी उपयोगी असातात.
8)प्रिेिानांतर : घरात दकल्ल्या टाांगायची जागा जरुर असािी. मोबाईल ठे िायला
स्टाँड, स्टूल, टेबल, रटपॉय स्ितांत्र असािे. पेन, िही, फोन डायरी, चाजवर सिव िस्तू शतथेच
ठे िाव्ात. लॅपटॉप, टॅब, फोन शतथेच ठे िािे.पाणी ठे िािे.
9) घरात गॅलरीत एखादी तुळस, एखादे मनीप्लाँट जरुर ठे िािे. आिड ि सिड
असल्यास घरगुती बाग जरुर करािी. जुन्या फु टक्या कुां ड्या बदलत जाव्ात. सारे अिघड असते
पण अिक्य नसते.
10) आिडत असल्यास साउन्ड ऑफ म्यूजीक/ िाईन्ड चीम टाांगािे, पडद्याला बारीक
घुांगरु लािािेत. रां गीत जाळीचे पडदे लािािेत.
आधुशनक घर कु णाला आिडणार नाही? पण मयावदा, अडचणी असतात. जुन्या
घराांना सांजीिनी देणार्या या सूचना आहेत. जुने घर ताजेाेतिाने होईल. सुिाांत ि सौम्य होईल.
गणपती बाप्पा येणार आहेत. त्याांच्या स्िागताची तयारी घरापासून करु या!
या भिनातील गीत, पुराने उदास हळिे सूर, आज जािू द्या दूर!
ते घर ‘सदन तेजोमय’ होईल!घराचे जुनेपण लपून बसेल
घर हासरे , नाचरे , बोलािणारे होईल.*********************

१९लाकडी खेळणी (सािांतिाडीची)
महाराष्ट्रातील सािांतिाडीच्या लाकडी खेळण्याांना बालपणा, आठिणीत, समाजात
फार महत्ि आहे.चेंडू, देिाांच्या मूती, रे लिे, कासिे, बॉल्स, चेंडू, घांटी, बार्हल्या, गाड्या, खेळणी,
मेकॅनो, डमरू, भोिरे , भाांडी, छोटी सुपे, डबे, भातुकली हे या गािातच बनिले जातात.
पुढे मागे दोन्ही रठकाणी, लाकू ड तासून, त्याचा पृष्ठभाग गुळगुळीत के ला जातो.
त्यािर पॉशलि पेपरने घासून, शछन्नीने आकार देऊन, मग रां ग ददला जातो. एका काचेच्या
िोके समध्ये येथे ही नमुन्याची सिव खेळणी ठे िली आहेत. मध्यांतरी मी सािांतिाडी सारखीच
पालघरला देखील अिी खेळणी बशघतली होती. सािांतिाडीला शमळनार्या भातुकली सारखी,
अन्यत्र देखील अिी खेळणी शिकत शमळतात. लाकडी ठोकळ्याांिर, सुबक कोरीिकाम, िेगळ्या
प्रकारच्या पेनाने के ले जाते. लाकडािर पॉशलि लािले जाते. त्यातच रां ग कालिला जातो. आांध्र
प्रदेिा चन्ना पटना ि कोंडीपल्ली ि राहा नदीच्या दकनारी जी गािे िसली आहेत, तेथे सुध्दा
खेळणी बनतात.सािांिाडीला ददलेले रां ग पुन्हा घासून त्याांना स्मूथ के ले जाते. सािांतिाडी सारखी,
येथील खेळणी िुभ मानली जातात. माझ्या घरी, मुलीच्या पशहल्या िाढददिसाला सािांतिाडीची
लाकडी भातुकली, ि मुलाला सािांतिाडीचा भोिरा, बॅट—बॉल बशिस देण्याची प्रथा आहे.
आांध्रात अांकुडू नािाच्या झाडाच्या लाकडापासून ही खेळणी बनिली जातात. हे लाकू ड जाळणे
अिुभ मानतात. उन्हात सुकिून कोरड्या झालेल्या लाकडापासून ती बनिली जातात. जांगलातून
जमा

के लेली

दकड्यापासून

शमळिलेली

लाख

रां गकामाला,

जोडकामाला

िापरली

जाते.सािांतिाडीला आांबयाचे लाकू ड िापरात येत.े
सािांतिाडी महाराष्ट्रुः सािांतिाडीला सिव लाकडी खेळण्याांसाठी पूिी नैसर्गवक रां ग
िापरले जात असत. हल्ली कृ शत्रम रां ग िापरतात. तसेच पूिीच्या पारां पाररक खेळण्याांसोबत
इतरही िस्तू हल्ली इथे बनितात. जसे लोंबती िोभेची माळ, भातुकली, पेनस्टाँड, होल्डर,
लाकडी कां गिे, बार्हल्या, दोरीच्या उड्या, दक चेन, बाऊल, भांााडी, मूर्तव. लाकडी खेळणी

पयाविरणस्नेही असतात ि लहान मुलाांच्या दृष्टीने सुरशित असतात. पाांगुळगाडा, बैलगाडी ही
सािांतिाडीच्या खेळण्यातली खास खेळणी आहेत. सािांतिाडीला गेले असता अिी लाकडी
खेळणी शिकत शमळतात. पोलपाट लाटणे, बुटकु ली, गाड्या, ससे! ५० रुपयापासून २०००
रुपयापयांत ककां मत असू िकते.आांबयाचे अथिा अन्य लाकू ड ही खेळणी बनिण्यासाठी िापरले
जाते. कधी आकाराांचे ठसे कापून, यांत्राने आकार कापला जातो. फु लाांचे आकार त्यातून बनिून
रां गिले जातात. आकर्वक चकचकीत रां ग, असतो जो लिकर खराब होत नाही. बरण्या, रां गीत
स्टू ल, स्टूलचे पाय देखील बनिले जातात.
लोकशप्रय असलेली सािांतिाडीसारखीच एटीकोप्पाका आांध्रप्रदेिमधील लाकडी
खेळणी प्रशसद्ध आहेत. या दोन्ही िहरातील लाकडी खेळणी जनमानसात प्रशसद्ध आहेत.
आांध्रप्रदेि एटीकोप्पाकाची खेळणी, ही त्याांच्या िारसाहक्ाने आलेली कला आहे.
हल्ली आांध्रप्रदेिात अिी खेळणी बनिणारे कलाकार फार थोडे उरले आहेत. शििाखापट्टणम्
जिळील एटीकोप्पाकाची लाकडी रां गीत खेळणी सुबक ि छान, एटीकोप्पाका बोम्मल या नािाने
ओळखली जातात. मद्रासमध्ये मायलापूरला जिा कोलू बार्हल्या बनतात, तसेच अन्य कागदी
लगद्यापासून जिी काही रठकाणी बार्हल्या बनिायची पद्धत आहे तिी, सािांतिाडीला इथे
लाकडी खेळणी बनतात. खेळण्यातील लाकडी बैलगाडी हे सािांतिाडीचे िैशिष्ट्य आहे. िेगिेगळे
भाग सुटे ि स्ितांत्र बनिून, नांतर पुढे जोडले जातात. कीचेन, रां गीत पोपट, फळे , शमरच्या, खेळणी,
टोपल्या, घरे , पोलपाट लाटणी, बसायच्या सीटिर ठे िायचे मण्याांचे आच्छादन, झोपाळे ,
पाांगुळगाडे, मान डोलािणाऱ्या बार्हल्या, लाकडी पुतळे , पाट, शिळ्या, फु लदाण्या, नािाच्या
पाट्या, चमचे, उचटणी, सोरे , बॅट, बॉल, डमरू, कासि इ. खेळणी बनतात.नारळाच्या अथिा
बाांब,ू ज्यूट चे डबी ही खेळणी शिकली जाातात.प्लाशस्टक आशण चीनची खेळणी याच्यािी
सािांतिाडीच्या खेळण्याांची स्पधाव के िळ ककां मतीतच आहे.गुणित्तेत, सािांतिाडीची खेळणी श्रेष्ट
आहेत

ससांधुदग
ु व शजल्ह्यात सािांतिाडीला जायला थोडी िाट िाकडी करािी लागली,
तरीही हायिे िरील धाबयात, दुकानात, प्रदिवनात ही खेळणी शिकत शमळतात. फार पूिी
पाांगाऱ्याचे लाकू ड िापरत असत.आता शनिडक झाडाांची लाकडे िापरतात. लाकडाची नासधूस
न करता, कौिल्य, योग्य अिजारे िापरून, खेळणी बनिली जातात. िहरातून गायब झालेली,
ग्रामीण जीिनाचा भाग असलेली ही खेळणी मिीनच्या मदतीने बनिली जातात. कटाई यांत्राने
होते, पण रां गकाम कारागीर करतात. घड्याळे , पिी, कासव, चारचाकी, भातुकली, सिव िाजिी
ककां मत असते. प्रशतकू ल पररशस्थतीतही हे कारागीर ही कला जपतात.सािांतिाडीच्या लाकडी
खेळण्याांना अशधक बाजारपेठ शमळािी, ही सददच्छा!
मोतीतलािाकाठी िसलेले सािांतिाडी, लाकडी खेळणे बनिण्याच्या कला
सांस्कृ तीचा िारसा जपते. आत घरगुती रूपाने सुद्धा ही खेळणी पारां पाररकररत्या बनिली जातात,
िारसा रुपाने या कला पुढचे शपढीकडे जाातात, सािांतिाडीची खूण म्हणून जपली जातात,
बर्हताांि ती सचांतार आळीमध्ये बनतात. कलाकार लाकडी हत्ती, चपटी कलापूणव िोपीसेस
बनितात. शिल्पग्राममध्ये लाकडी पुतळे आहेत. आांबोळी घाटात सहलीला जाता ना? गोव्ाला
भटकां ाी करता ना?येताना लाकडी खेळणी जरुर आणा.
िहरात, गािोगािी, खेडोपाडी पारां पाररक पद्धतीची कामे करून पोट भरणारे ,
उदरशनिावह करणारे हे कलाकार. याांच्याकडे खूप कला आहे. आधुशनक काळात प्लाशस्टक,
कचकड्याची, फायबरची खेळणी लहान मुले िापरतात जी आरोग्याला धोकादायक असतात.
ग्रामीण जीिनात, घरगुती िातािरणात आस्थेने बनिलेली, ही खेळणी जरूर शिकत घ्या. त्या
पैिाांनी, एक घर चालेल आशण ती आपली महाराष्ट्राची परां परा आहे.
गणपतीत येताना सािांतिाडीची लाकडी खेळणी आणणार ना!

२० गेले ते ददन गेले
जुन्या शपढीचे जुनी कटकट गेली, असे म्हणत आपण जुन्या िस्तू टाकू न देतो. जुन्या
सियी टाकतो मात्र नव्ा तकशनकीिी तडजोड करताना, कधीतरी मन म्हणते, "गेले ते ददन गेले"
अश्या गेल्या ३० िर्ाांपि
ू ी च्या लोकशप्रय िस्तू साांगते बघा.
१) टेशलफोन लाँडलाईन
पूिी १९९२ सालापयांत फोन एका जागी बाांधलेला असायचा. त्याांना लाँडलाईन
म्हणत. आता मोबाईल फोन आले आहेत. ते मोबाईल फोन व्क्ती सोबत सिवत्र नेता येतात. व्क्ती
त्या फोनिी स्ितुः ला बाांधून ठे ितात. पूिी लाँडलाईन िर, सिाांसमोर बोलािे लागे आशण
प्रायव्हसी ची ऐिी तैिी होई.
मशत्रणीला अथिा शमत्राला फोन के ल्यािर, लॅण्डलाइनिर चुकीची व्क्ती येई.तर कधी
िारां िार रॉंग नांबर लागे.
ज्याांच्या घरी असा फोन असे, त्याांचा नांबर देऊन शतथे शनरोप ठे िला जाई ककां िा
फोनिर त्या व्क्तीला बोलाित असत.
२)टेशलफोन बूथ - पुढे सािवजशनक टेशलफोन बूथ आले. १ रुपयाचे नाणां टाकू न लोकल
फोन होई. रात्री १० नांतर शबल कमी येते, म्हणून रात्री लाईन लािून फोन होई. त्या एस टी डी
बूथिर, फोन शडरे क्टरी, म्हणजे फोन नांबर िोधण्यासाठी असलेली पुशस्तका असे. आशण त्यातून
फोन नांबर िोधला जाई.
मोठमोठाले फोन नांबर पाठ के ले जात असत, अथिा छोटी टेशलफोन डायरी ठे िली
जाई.

२) नोकरीसाठी अजव करणे- माकव िीटच्या कॉपी टाईप करून, अॅटेस्ट के ल्या जात. पूिी
नोकरीचा अजव प्रत्यि जाऊन त्या अाॉदफसात ददला जाई. फोटो लािलेल्या त्या अजावला, सीव्ही
ऐिजी तेव्हा बायोडेटा असे म्हटले जाई. तो बायोडेटा पोस्टाने पाठिला जाई.
३) कॅ सेट रे कॉडवर- आिडती गाणी ऑशडओ कॅ सेट मध्ये ठे िली जात. कॅ सेट रे कॉडवर,
तबकडीच्या ग्रामोफोनच्या तबकड्या, शव्हडीओ कॅ सेटची लायब्ररी असे ि शव्हडीओ आणून
सोसायटीतले माणसे एकत्र जमून शसनेमे बघत असते. गायनाचे भजनाचे कायवक्रम, गणपती
उत्सिाचे ऑके स्ट्रा, इतकीच करमणूक असे. शसनेमा शथएटर एखादेच असे. ि सरकत्या गाडीिरून
शसनेमाची पोस्टसव गािात दफरिली जात.
४) िाचनालय - एखाद्या शिर्याचा अभ्यास करण्यासाठी अथिा ते प्रोजेक्त
करण्यासाठी िाचनालयातून पुस्तके आणून अथिा शतथे अभ्याशसके त बसून ररसचव के ला जाई.
आता सांगणकािर सिव शमळते. (गुगल सचव) आता ककां डल िर कथा कादांबऱ्या ई बुक्स िाचता
येतात.पूिी िाचनालय हा जीिनाचा अशिभाज्य घटक असे.
५) टाईप रायटर - टाइसपांग साठी रे समांग्टन चे टाईपरायटर असे. त्यासाठी कागद
काबवन, ररबीन िापरली जाई. चूक दुरुस्त करण्यासाठी व्हाईट इां क िापरली जाई.टाईसपांग
शिकण्यासाठी कोसव के ला जाई
६) टेशलग्राम - चाांगली ककां िा िाईट बातमी कळिण्यासाठी कड्कट्िर चालणारा असा
टेशलग्राम िापरला जाई. पोस्ट खाते फार महत्िाचे असे.
७) रॉके लिर चालणारे स्टोव्ह - स्ियांपाक करणे, पाणी तापशिणे, यासाठी स्टोव्ह
िापरला जाई. िातीचे स्ट्रोव्ह आशण भडक्या स्टोव्ह िर रॉके लच्या काकड्याने आग पेटिून
स्ियांपाक के ला जाई. १९७० च्या दरम्यान गॅस िेगडी आली, २००७ च्या सुमारास मायक्रोिेव्ह
ओव्हन आले.

८) टाांगा - िाहतुकीसाठी घोड्याने ओढला जाणारा टाांगा १९८० पयांत असे. ररिा,
गाड्या कासव चा सुळसुळाट नांतर झाला.
९) काचेच्या बाटलीतले दूध - दूध कें द्राांिर काचेच्यात बाटल्यातून दूध शिकले जाई.
लांबकाची सभांतीिर लािलेली टोल देणारी घड्याळे असत. ज्याांना दकल्ली ददली जाई.लिकर
ऊठण्यासाठी गजराचे घड्याळ काही घरी असे.
१०) िेंगदाणे कू ट करण्याचे यांत्र, ताक करण्याची घुसळणी, मोदकपात्र हाांड,े
कळिी.शबडाचे तिे, पाणी तापिण्याचा बांब, िेगडी आशण िायन, घांगाळी, खलबत्ता, लांगडी,
कािाच्या थाळ्या, दगडी जाते, अिी भाांडी स्ियांपाकघरात असत. स्ियांपाक घरातील या िस्तू
आता अडगळीत गेल्या आहेत.
११) कां दील, शचमण्या, लामणददिे - शिजेचे ददिे नसताना, अथिा िीज कनेक्िन
नसल्यास, िीज गेल्यास िापरण्यासाठी रॉके लिर चालणारे कां दील, शचमण्या ि लामणददिे
असत. आता शिजेरी आल्याने हे ददिे अडगळीत गेले. काही घरी तर पशलते ि मिाली िापरल्या
जात.
१२) शपतळी, दफरकीचे ताांबे, - प्रिासात पाणी नेण्यासाठी, त्या काळी पाण्याचे
प्लास्टीकचे बाटली ऐिजी दफरकीचे ताांबे िापरात असत.
१३) रे शडओ - न्हाव्ाच्या धोपटी सारखा रे शडओ खाांद्यािर नेत (ट्रॅशन्झस्टर)
१४) पत्र पाठिणे - पूिी एकमेकाांना ख्याली खुर्ालीची पत्रे पाठिली जात. पत्र
देणाऱ्या पोस्टमनची िाट अांगणात ऊभे राहून बशघतली जाई, ददिाशळत भाऊबीज आणणार्या
मनी अाॉडवरची खास िाट बशघतली जाई.

१५) अांगण, तुळिी िृांदािन - घरा भोितीच्या ररकाम्या जागेस अांगण म्हणत .ज्यात
बाांधलेले उां च तुळिी िृांदािन असे.
आता ते शचत्रपटात अथिा सांस्कृ ती म्युशझयम मध्ये बघता येते.
१६) नऊिार साडी
काष्टी घालून नऊिारी साडी बाांधली जाई.
तर मांडळींनो या िस्तू आता गेल्या,
काळ बदलला आहे,
गेले ते ददन गेले***********

२१"काहीही हां श्रीखांड "
शबन साखरे चे श्रीखांड
मधुमेहींसाठी, साखर शह शिर्ासमान असते. त्यामुळे सिवच पदाथव साखर रशहत
खास मधुमेही करता शमळत असतात. खजूर, खारीक, अांजीर कृ शत्रम गोडिा आणणारी स्टीशव्हया
साखर घालून बनिलेले पदाथव चशिष्ठ असतात, शििाय मधुमेहींसाठी योग्य प्रमाणात खाल्ल्यास
योग्य असतात. हानी करत नाहीत.
पोटासाठी अन्न खाणे हे यद्य कमव असते. खायला काहीतरी हिेच, त्यात शजभेचे
चोचले असतात. पोट भरण्यासाठी मधुमेहींना शबनसाखरे चा पदाथव िोधणे हे मोठे काम असते.
िहरातील काही ठराशिक दुकानाां मधेच हे पदाथव शमळतात. श्रीखांडाचे स्िप्न पडत होते, पण पथ्य
पाळलायला हिे होते. बालपणापासून श्रीखांड हा माझा खूप लाडका पदाथव होता. आता गल्ली
बोळात अमूल, िारणा, गोकु ळ, शचतळे , सामांत अिा शिशिध नािाची श्रीखांड मला फारच लाडकी
आहेत. प्रत्येक सणाला जसे घरी श्रीखांड हिे तसे िीझ मध्ये एक डबा श्रीखांड हिेच असे माझे मत
आहे. हो कायमच तोंडी लािायला हिे. नुकतेच िजन कमी करणे, मधुमह
े ींनी भीती दूर करणे या
कारणाांनी मी शबनसाखरे चा पदाथव खायला सुरुिात के ली. फळे , सॅलॅड, काकडी टोमॅटो, शित्त
याांचा रतीब लौब सिव शबनसाखरे चा शमठायाांचा िोध घेतला. श्रीखांडाच्या बाबतीत तसे जमे ना.
नुसता चक् आणून खाणे आिडेना. श्रीखांडाचा शिरह सोसेना.
एक ददिस असा आला दक " श्रीखांड िाचून होईना"
" आई दोन तीन मॉल्स मध्ये जाऊन साखर शिरशहत श्रीखांड िोध"
असा सल्ला मुलाने ददला. " काहीही हां श्री, श्रीखांड खायचे " सासूबाई
"ररिाने जाऊ नकोस, चालत जा." निऱ्याने साांशगतले.

"येताना फळे भाज्या, फु टाणे आण" सासूने साांशगतले
" आईस्क्रीम, फालुदा खाऊ नको" मुलाने बजािले.
" खूप गदी असते, चालत जात येणार नाही " मी म्हणाले
" सर्व्हवस रोडने जा, " मुलाने सुचिले.
" सकाळी दफरायला जात जा साांगतो तर ऐकत नाही. आता शनदान रात्री तर दफरत
जा. निऱ्याने ऐकिले.
सगळीकडू न आरोग्य सल्ले आदळल्याने तो मारा टाळण्यासाठी बाहेर पडािे म्हणून
मी कपडे बदलले, उठले मला श्रीखांड खायचे होते.
काहीही हां श्री, श्रीखांड!
नाईलाजानेच श्रीखांडाच्या ओढीने मी चालत जायला सुरुिात के ली. पशहल्या मॉल
मध्ये साखर शिरशहत श्रीखांड शमळालेच नाही. चालून चालून कां टाळा आला. मॉल िातानुकूलत
होता म्हणून जीि घामाघूम झाला नाही अन घाम शनघाला एक िाक्य आठिले.
आरोग्य रिणा बाबत काय चुकीचे आहे कळू न फरक पडतो दक नाही माशहत नाही.
आरोग्यासाठी चूक सुधारून खूप फरक पडतो.
चालून चालून कां टाळा आला मात्र श्रीखांडाचे प्रेम गप्प बसू देईना. दोन तास मॉल
मध्ये दफरणे झाले. मी मुलाला फोन लािला. "साखर शिरशहत श्रीखांड सापडत नाही" मी मुलाला
साांशगतले.
"ररिा करून परत येणार का?" मुलाने शिचारले.
" अरे ठाण्यात ररिा शमळतात का?" मी
"श्रीखांड खायचे ना, िोध मग" निरा म्हणाला.

असा कौटुांशबक मराठी माशलकाांची आठिण करून देणारा सांिाद झाल्यािर मी अधाव
तास रस्त्यािर ररिाांना हात करत थाांबले.
ठाण्यातले ररिािाले तर ऐश्वयावचे भाडे सुद्धा नाकारतील मग मला म्हातारीला
यायला नाही म्हणाले त्यात निल ते काय? पाय ओढत ओढत चालत घराजिळ आले. फोन
िाजला.
"आई शबनसाखरे चा श्रीखांड आणले आहे. ये आता घरी." मुलगा. मला खूप आनांद
झाला. मलईदार के िर इलायची युक्त श्रीखांड आठिले. मी पळत पळत चालू लागले. चालता
चालता पळू लागले. तोंडात चि आठित लाळ जमली. बरे बरे िाटले. काहीही हां श्रीखांड.
घाई घाईने घराचे तीन शजने चढले.
"चाल जेिायला बस" मुलगा.'"गरम पोळ्या िेिग्याच्यात िेंगाांची आमटी, न
आिडणारी िेपूची भाजी खायला सुरुिात के ली.
"श्रीखांड कु ठे आहे" मी शिचारले
"जेि िेिटी िाढतो" मुलगा म्हणाला.
" कमी साखरे चे थोडे सलांबू पाणी घे" मुलगा म्हणाला. ते सलांबूपाणी फार चशिष्ठ होते.
िेिटी त्याने शपििीतून ते साखररशहत श्रीखांडाचे काटवन काढले. ते साधे दही होते. मी चशिष्ठ
श्रीखांड समजून ते दही खाल्ले. काय करणार? साखर शिरशहत श्रीखांड काहीच असणार? काहीही
हां श्री श्रीखांड!
************************

२२सािर रे
रामाच्या त्या मांददरात जोरजोरात आरती चालू होती. मी एकदम गप्प! मी नक्ी कु ठू न
आले कु ठे चालले आहे? त्या घरातून मी का बाहेर पडले, तरीही माझे मन त्या घराकडे का ओढ
घेत.े मी का जन्माला आले ? का जगले ि शजिांत राहून काय शमळिले? माझी जीिनयात्रा कु ठू न
सुरु झाली ि कु ठे सांपणार आहे? िाटेत त्या यात्रेच्या काळात जागोजागी कोणती स्टेिन लागणार
आहेत. मला काही के ल्या कळे ना. मला राम भेटला दक मला जीिनात राम िाटेना. मला कळे नासे
झाले.
कभी कभी मेरे ददलमे ये खयाल आता है
के सजांदगी 'तेरी जुल्फोकी नरम छाि में
गुजर न पती तो िादाप हो भी सक्ती थी
ये रां गो गमकी स्याही जो ददल पे छायी है
'तेरी नजर दक छाि में खो भी सकती थी
मगर ते हो ना सका
मगर ये हो न सका
और अब ये आलांम है के
तू नहीं तेरा गम 'तेरी गुफ्तगु भी नहीं
गुजर रही है ये सजांदगी ऐसे
जैसे ईसे दकसीके सहारे दक आरजू भी नहीं

ईनही अांधेरॉमे रह जाऊांगा कभी खोकर,
मै जानता हूां

ऑल इस िेल, असे िर िर म्हणून, ऑल इस िेल असे मन होते का ?
जीिनाच्या यात्रेत यिाचे मुक्ाम कु ठे कु ठे येतात? बाबा सािर रे
मनिाांती म्हणजे काय? आई िशडलाांचा त्रास होतो म्हणून, त्याांना घराबाहेर फे कणे
शह मनुःिाांती ? स्ितुःची एखादी मोठी हिेली असािी, तसा हा देह असतो. पाचिे शिडक्या नऊिे
दारे अिी शिशिध ज्ञानेंदद्रय ि सांिेदना, सिव शिचार या हिेलीत असतात. दकतीही प्रयत्न करा सिव
दरिाजे सिव शखडक्या बांद होत नाहीत.. मनाला हळिा करणारा भाि उरतो
िसिलेले ते िहर उध्िस्त करणारा भाि, एखाद्या शखडकीतून झरोक्यातून शिरतो.
र्शड्रपू िैगेरे मोठे िबद आहेत. सामान्याांना उध्िस्त करायला, एखादा अणु सुध्दा बास होतो.
जखमा भरत नाहीत. नासूर बनतात. शिकार िाढतात. िृद्धत्ि, सांिेदना बोथट झाल्या दक,
पैलतीरािररल पुढे गेलेल्या सिांगड्याांची साद ऐकू येते.
मोठमोठी घरे आहेत पण माणसाांना आपुलकी नाही, प्रेम नाही. बाबा सािर रे !
जीिनाचा प्रिाह बालपण, तरुणपण ि िृद्धत्ि या तीन अांकातून जातो. जीिनात कधी
कधी िाटते उगीचच आपण एिढे साधे होतो. त्यामुळे आपल्याला हातोहात, सिावनी फसिले. त्या
फसिणुकीत एखादा दलाल असतो, ककां िा एखादा िृद्ध शह असतो. कधी पैिाची फसिणूक, कधी
आर्थवक फसिणूक कधी नातेसांबांधाां मधील फसिणूक सुद्धा असते. खूप िेळा िाटचाल करताना,
तुम्ही िरकरणी हसत असता, आत मन रडत असते. ि आपली फसिणूक करून शनयती हस्ते.
"सबसे बडा रुपय्या" शह जगाची िृत्ती जखमी करते. सािर रे , मना सािर रे !

पैसे नसल्यास तुम्ही दुखी होणार, हे नक्ी असते. मात्र पैसा असल्याने तुम्ही सुखी
होणार, शह खात्री नसते. आई िशडलाांना िृद्धाश्रमात सोडू न तुम्हाला स्िातांत्र्य शमळे ल. सांतोर्
नाही. पाचिे शखडक्यातुन शिचार येऊ देत, पण ते सशिचार असू देत. मनाच्या सिव शखडक्या ि
सिव दारे उघडी करा, त्यातून शिश्विाांती, सिवधमव समभािाचे ि बांधू प्रेमाचे शिचार येऊ देत.
पाचिे शखडक्या नऊिे दारे
िेतीसाठी झटू या सारे
आई िशडलाांना िृद्धाश्रमात मुले पाळणाघरात समजून घेऊ या सारे
सािर रे बाबा सािर रे !
*****************

२३मागचा बाक
पहाटे, पहाटे मला स्िप्न पडले - मी कॉलेजमधल्या िेिटच्या त्या बाकािर कशिता
शलशहत बसले आहे. तास सांपला. सिव शिद्याथी िगव सुटल्यािर बाहेर शनघून गेल.े कशिता
शलहीण्याच्या नादात मला िास्तिाचे भान राशहले नाही. कशिता पूणव झाली मी िर बशघतले,
पशिमेला शखडकीतून रां गाांची उधळण ददसत होती. मी उठले िगावबाहेर पडले. कॉलेजच्या लाांबच
लाांब व्हराांड्यात, कॉरीडॉरमध्ये िाांतता होती. उां च, उां च कमानी अांधारू लागल्या होत्या. पिीही
हळू हळू घराकडे परतून शाकलशबलाट करत होते. मला पळायला हिे हे जाणिले. मी घािरले,
माझ्या बाकीच्या मैशत्रणी कु ठे गेल्या? कदाशचत कॉलेजातून िहरात जाणारी बस सुध्दा गेली
असेल. िगावतील फस्टवक्लास फस्टव करीयर िाली मुलगी मी, कु ठू न हे कशिता शलशहण्याचे प्रेम
सुचले? ही त्या कॉररडॉरमधून खेळाच्या मैदानांाातील झाडाखाली त्याांच्यापैकी कु णी बसले आहे
का ते िोधले. कु णीच सापडले नाही. मी सैरािैरा पळायला ि त्याांना िोधायला सुरुिात के ली.
त्याांना िोधत मी रे ल्िे ट्रॅकिर आले. ट्रॅकिरुन चालत रस्ता हरिला आशण रे ल्िे आली म्हणून
बाजूला झाले. पुन्हा चालते झाले. समोर माझ्या कॉलेज क्लासरुमची मागची बाजू होती. मी
िगावत शिरले ि मागच्या बाकािर बसले. समोर परीिेचा पेपर आला. पेपर देताना बाकीचे
सहाध्यायी कु णीच नव्हते. शिकिलेल्या धड्याांचा, या प्रश्नािी काहीही सांबध नव्हता. मी परीिेत
नापास झाले तर? मला त्या मागच्या बाकाचा राग आला.
मी िैतागले आशण मला घड्याळाच्या गजराने जाग आली. आठ ते आठच्या
िेठशबगारीसाठी मी कपडे घालून रे ल्िे स्टेिनच्या ददिेने चालू लागले. पोटासाठी पकडलेल्या
नोकरीकडे जाऊ लागले. लोकल आली, लोकलच्या डबयात मी मागच्या बाकािर बसले. पुढे
बसलेले लोक हसत, खेळत होते. त्याांची खरे दी, शिक्री चालू होती. त्याांच्या गप्पाटप्पात त्याांनी
मला अध्याहृत धरले होते. लोकल थाांबली, मी िेिटी उतरले. बसच्या राांगेत, मी बाकािर मागे
बसले. इतर जण पुढे घुसन
ू जात होते. काही िेळाने खरे तर िेळ शनघून गेल्यािर बस आली. बस

मध्ये सुध्दा मी मागच्या बाकािर बसले. मी कु णाच्या शखजगणतीत नव्हते. एक इसम, शातकीट
पाच रूपये एिढीच माझी ककां मत होती. मी असहाय्य होते. अाॉदफसच्या बसस्टॉपिर उतरले.
माझ्याबरोबरचीच एक िगवमैत्रीण बॉस म्हणून प्रशसध्द झाली आहे. शतने मला शातच्या होंडा
गाडीतून हात के ला. मी नाराज मन लपिून अाॉदफसमध्ये आले. माझ्या त्या अाॉदफसमधील
कोपऱ्यातील मागच्या जागेिर बसले. अाॉदफसमध्येही माझ्या येण्याजाण्याची दखल घेणारे
फारसे कु णी शमत्र मैत्रीणीचे मेळािे नव्हते.
ददिस कामात गेला. घरी आल्यािर मुलगा तक्रार करीत म्हणाला "आई मी उां च आहे,
म्हणून

मला

मागच्या

बाकािर

बसितात,

मला

आिडत

नाही."

"ठीक आहे, मी शििकाांना भेटेन, बोलेन, पण पुढच्या बाकािर बस. मागच्या बाकाने माझे फार
नुकसान के ले रे !"
मी शिचार करू लागले, कु ठल्याही िाळा कॉलेज मध्ये मागच्या बाजूच्या बाकािर
बसणारे शािद्याथी, लि न देणारे , थोडेसे ढ, बरे चसे मस्ती करणारे असतात. मागच्या
बाकािरच्याांच्या गप्पाटप्पा, शलखाण, खेळीमेळी चालू असते. त्या उलट पशहल्या बाकािर
बसणारे र्हर्ार, अभ्यासू, ध्येयिादी असतात.
नाटकाला पशहल्या राांगेत बसणारे शव्ह. आय्. पी. शाकां िा लेखक, रटकाकार असतात.
तर मागच्या राांगाांत नुसतेच खुच्य़ाव गरम करणारे असतात, असा समज आहे. शसनेमाच्या
शथएटराांचे मागचे बाक तर नेहमीच कसे कु प्रशसध्द असतात. मागच्या राांगाांकडे िळू न पाशहले
तरीही आई रागाित असे.
कॉलेज जीिनात मागच्या बाकािर बसून िह्याांमध्ये शचत्र खरिडणे, सामानाची यादी
करणे, कपड्याांचे ड्रेस डीझाइन बनिणे, आिडती गाणी शलहीणे, रटकटॉकचा म्हणजे गोळा आशण
फु लीचा खेळ खेळणे अिी कामे आपण नेहमीच करतो. त्या कशिता, ती गाणी आयुष्यात यि देऊ
िकत नाहीत. मागच्या बाकािर िेजारी बसणाऱ्या शमत्रमैत्रीणी सांकटात कधी सोबत करीत
नाहीत. मागच्या बाकािर बसून त्या, त्या अल्लड ियात तुम्हाला जी गांमत िाटत होती, ती

आयुष्यात पुढे "मजेची सजा" झाली, असेच म्हणायला लािते. मागच्या बाकािर लबाड आपल्या
नोटस् साठी आपल्याला त्याांच्यात खेचतात. त्याांच्याबरोबर आपण मागे पडतो. ते मागेच पडलेले
असतात, त्याांची ध्येय िेगळी!
हॉटेलमधल्या मागच्या बाकािरचे शगऱ्हाईक चार तास गप्पा मारुन कटींगचा चहा
शपऊन जाते. हे मालकाला माशहत असते. कोटावत मागच्या बाकािर बसून कामकाज बघणारे फक्त
नांबर म्हणूनच काऊांट होत असािे. स्टेडीयमच्या मागच्या बाकािरचे लोक शपटातल्या
प्रेिकासारखे मानले जातात. मग असे काय असते की मागच्या बाकाचे माणसाला आकर्वण
िाटते? मागचा बाक शमत्र का िाटतो? तोच शमत्र पुढे ित्रू का बनतो?
मला माझ्या कॉलेज जीिनातील एक मुलगा नेहमी आठितो. खरे तर माझ्यापेिा
त्याला कमी माकव होते पण पुढे त्याने अभ्यासात जोर मारला. जाडसभांगाचा चष्मा लािून तो
पशहल्या राांगेत बसत असे. घोगऱ्या अाािाजात तो िेगिेगळ्या खास िांका शिचारत असे. आांम्ही
सराांच्या शिकिण्याकडे लि देत नसू, त्याच्या िांका तर काय अगम्यच िाटायच्या. मागच्या
बाकािर बसून पाय, पुस्तक ि चष्मा असे त्याचे काटूवन काढू न सिाांना दाखित असे. आम्ही मैत्रीणी
त्याला हसत असू. आज तो प्रशथतयि िल्यशचदकत्सक आहे. आम्ही मागच्या बाकािरच्यापैकी
सिवजण पोटासाठी कु ठे कुठे शिखुरलो आहोत. एकदा िगावत "अभ्यास करत जा, काळाला
ररिाईंडचे बटण नसते." असे त्याने मला घोगऱ्या आिाजात, मागच्या बाकािर येऊन साांशगतले
होते. तो मेडीकलला गेला. मी मागे पडले आशण त्याच मागच्या बाकािर बसून डोळ्याांच्या
सिांपल्यात अश्रू लपित राशहले. कागदािर काही शलशहत राशहले. िबद धन िाटायचे! कधीतरी या
अश्रूांचे मोती होतील. अिी आिा बाळगायचे. कधीतरी माझ्या कशिता लोकशप्रय होतील.
कॉलेजच्या शादिसात मागचा बाक शस्थतप्रज्ञ राहीला. साथ देऊन मला मागच्या बाकाने फसिले.
मला मागचा बाक आठितो पण ---------मागच्या बाकाचा चकिा बोचत राहातो!
******************

२४ हक्ाांिी भाांडतो आपण!
हक् हे आपल्याला जन्मदत्त अशधकाराने कायद्याने शमळायला हिे, पण शमळतात का?
ितवमानपत्रात "सुखािी भाांडतो आपण" नािाच्या नाटकाची जाशहरात िाचली आशण
मला नाटकाचे त्या नािाचे सुद्धा निल िाटले. खरां च सुख कसे, एखाद्या बशिसाच्या शगफ्ट
बॉंक्समध्ये, चांदरे ी आिरणात बाांधून, त्यािर रे िमी ररशबनीचां बो बाांधून यािे. आपण ते बशिस
आनांदाने उत्सुकतेने उघडािे, त्यातला तो आनांद िेगळाच असतो.
हल्ली मात्र िर्ावनुिर्े सुखासाठी धडपड करािी लागते. त्या सुखाची िाट बघािी
लागते. कां टअऴल्यािर आशण खूप तरसल्यािर ते सुख येते, युद्ध सजांकल्यािर येते तिी थकािट
घेऊन शमळालेले ते सुख मग उपचारा पुरतेच उरते. "सुखािी भाांडतो आपण" म्हणािे असेच ते
सुख शमळिणे असते.
कशलयुगात, बदलत्या काळात, िातािरणात सिवत्र प्रदूर्ण भरलेले असताना सुख
सहजप्राप्य उरलेच नाही आहे. खूप लोकसांख्या मोठी असलेल्या या देिात, माणसाला माणसाचे
कौतुक नाही. शमळालेल्या यिापेिा, अजून काहीतरी हिे म्हणून धडपड करािी लागते ि ते
शमऴाल्यािर, इतक्याच सुखाचे एिढे काय कौतुक? अिा िबदाांनी त्या सुखािर गालबोट लािले
जाते. सुख अजून हिे असते. गाड्या दोन असल्या तर शतसरी हिी, घर सेकांड होम हिे, सहली
िारां िार हव्ा, शििाय दुसऱ्याांच्या सुखािी तुलना अधूण मधून चालूच राहते.
आयुष्यभर हा सुखाचां िोध, ही सुखाची तुलना चालूच राहते.
िाटते, भला उसकी साडी मेरी साडी से सफे द कै से?
असे म्हणणाऱ्या काही बायकाां प्रमाणे हेिे दािे, अहांकाराची टक्र कधीच सांपत नाही.
माणूस म्हटलां दक ते एक गुण कमी ि अिगुण जास्ती असेच गाठोडे असते. तरुण िय, धािपळ,

शिकारी भािना, पैसे कमिणे, यात सांपते. पुढे कायमच दुसऱ्याच्या सुखाचा हेिा िाटतो, मनाचे
खोटे समाधान करून, िरिर सारे काही ठीक आहे, असे खरां दाखिूनही, आतला सल उरतोच.
सुखाांिी भाांडतो आपण.हक्ाांसाठी लढतो आपण
युद्धच जणू हे रात्रांददन!
अगदी स्िगविारी ददसेल यम, तेव्हा फक्त हे सांपते रणाांगण.
करीत पोचलो नकळत तीथावटन
िेिट ति दारी, अन तुशझया दारी, गिसली मम् हक्ाची ती शिदोरी
********************

२५ आहे मजा, जगण्यात या!
सुखाचा िोध, सुखी माणसाचा सदरा, अिा लोककथा आपण नेहमीच ऐकतो. मी
सुखी आहे ते रोज दहा िेळा शलहा, म्हणजे तुम्ही सुखी व्हाल, असा शह सल्ला ऐकतो. मात्र सुख
हे लबाड असते.ते फसिेशगरी करीत राहते. बऱ्याच काळ दुखी राशहल्यािर, मी एकदा एका िणी,
सुखी व्हायचा शनिय के ला. कदाशचत तो चुकीचा शनणवय, माझी त्या काळची, काही अांिी गरज
होती.त्यानांतर, माझ्या जीिनातील ती दकत्येक िर्व, त्या सुखी होण्याच्या हट्टाचे, स्लो पॉयझसनांग
मध्ये, गुदमरत होती.
तू किी तू अिी, तू फु लात मी पानात
मन जाईच्या कळ्यात, मी चांद्र, तू चांदद्रका
अिी गाणी आठिून मला नेहमीच, जुन्या खुणा िोधण्याची घाई झालेली असे.
हातात हात शतचा,
हाशत्तच्याच (सहज) यािा
असा सौम्य सांदि
े मनात येई, मात्र शिरून जाई. छोट्या पडद्यािरच्या, त्या खोट्या
पडद्यात, मी उगीचच िेळ घालित असे.फु लाांनी फु लायचे, कळ्याांनी हसायचे, असे हे प्रत्येक
िणाांचे थेंब, कधी सुकून गेले कळलांच नाही. िाटायचे, घड्याळाचे काटे दोन असतात, कारण
माणूस दोन पायानी धाित असतो.एका अपघातानांतर माझ्यातील िेगऴी, ती मी, जागी झाले.
िाढत्या ियाबरोबर, मला सांगणक शिकणे, रॅ ट रे स मध्ये धािणे जमणार नाही, हे मी जाणले. त्या
ददििी, ताप आल्यामुळे मी घरी आजारी झोपले होते. ऑदफसची कामे, फोनिरून के ली जात
होती. घराच्या सिावना, त्याांची-त्याांची कामे होती. पोटात भूक मी म्हणत होती. तापाने हातपाय

चालत नव्हते. पाठदुखी पाठ सोडत नव्हती. ऑदफसचे काम पाठी लागले होते. मी आजारपणात
सुद्धा मेहनत करीत होते. मला और्धाांनी ग्लानी अााली होती.
त्या ददििी माझा मोबाईल िाजला, मला स्िप्नात यमराज ददसले, ते म्हणाले,
"मी तुला न्यायला आलो आहे. 24 तास बाकी आहेत. तुझ्या आयुष्याचा आज िेिटचा
ददिस आहे. काय करायचे ते करून घे" मी मोबाईल बांद के ला, लाडक्या मैशत्रणीला फोन के ला.
मुलासाठी गरम चहा करून, मी स्ितुःसुद्धा तो चि घेत प्याले. अल्के शमस्ट या माझ्या लाडक्या
पुस्तकाांची पाने उलटत, मी यमराजाची िाट पाहू लागले. यमराज आले नाहीत. कां दाचीत रॉंग
नांबर असािा. त्या िणापासून, एक सकारात्मकता माझ्यात आली.जुनी मी काहीिी बदलले
फु लण्याचे ददिस परत आले आहेत.
आहे मजा जगण्यात या.

रोजचा ददिस आनांदाने जगणे ककां िा आहे त्यात आनांद मानने म्हणजे सकारात्मकता
होय. एक राहते घर असताना, िीक एन्ड घर हिे असणे, एक गाडी असताना दुसरी हिी, सहली
हव्ा, यातून मी अशलप्त झाले.
एका कशितेत किीने म्हटल्याप्रमाणे शनिबद सांध्याकाळ होती ती
आकाि दफकटल्या ताऱ्याांचे झाले होते.
िेलींची कु जबुज नव्हती दक पानाांचे शहतगुज नव्हते.
यमराजाांचा कॉल पुन्हा आला, यमराज म्हणाले,

"तुला मी त्या ददििी नेले पण ते त्या पशहल्या कु त्तरओढीच्या धािपळीच्या जन्मातून
उचलले, हा तुझा निा जन्म आहे.तू हे आयुश्य जग”
"मधुमास" नसतानाही मधुरमास िाटत होता. म्हणजे त्या ददििी यमराज मला
न्यायला आले नव्हते, तर सूचना देण्यासाठी आले होते. कामातून शनिृत्ती, कधीतरी घ्यािीच
लागते. शह शनिृत्ती स्ितुःसाठीच असते. हे साांगायला यमराज, समोर ददसािे लागतात. खूप जिळ,
समोर स्पष्टपणे यमराज ददसले, दक जगण्याची मौज कळू लागते. जीिनाची ककां मत मृत्यूचे दूत,
दिवन देिून, समोर येिून समजािून साांगतात.
यमराज पुढे म्हणाले,
“येईन पुन्हा कधी तरी येईन,
तो पयांत जीिन जग,
के िळ कसेबसे शजिांत राहू नकोस"
आहे मजा जगण्यात या.
******************

२६ उगिता सूय,व
जन्माला उगित्या सूयावची उपमा ददली, तर सकाळ मध्यान्ह, सांध्याकाळ अिा
जीिनाच्या तीन अिस्था, बालपण, तरुणपण, ि िृद्धािस्था होय. पण त्याांचा काळ मात्र बदलतो.
कधी प्रास्ताशिक उगीचच लाांबािे तसे, बालपण लाांबते, तर कधी तरुणपणाच्या झुळझुळत्या
झऱ्याचे गाणे, मांजुळिाणीत गािे, तसे तरुणपण खुिनुमा असते. सुांदर झाडे, गाणी गाणारी पाखरे
असे तरुणपण पटकन, खुिीत सांपते.
उतारिय मात्र रें गाळते, िरीराची साथ शमळे ना झाल्याने, हळू हळू कु ठल्यातरी
काठीच्या आधाराने, कसेतरी ढकलले जाते. एक समज आलेली असते. पैलतीर ददसू लागलेला
असतो. त्यामुळे त्या शतरप्या उन्हात, सािल्या मोठ्या िाटू लागतात. डोळ्यात मोशतसबांदू
आल्यामुळे ककां िा मोतीसबांदू येऊनही दफकट डोऴयाांनी, जीिनाचे महत्ि स्पष्ट ददसू लागते. सूयव
नारायण शनत्य नेमाने उगिा, अांधाराच्या दारी प्रकाि पाठिा म्हणत, उगित्या सूयावला सिवच
नमस्कार करतात. सािलीचा सूयव आिडत नाही असे नाही, पण उगित्या सूयावत ऊजाव असते.
प्रसन्नता देण्याची िक्ती असते. अभािाचे जीिन जगणाऱ्याना, दगड धोंड्याांना, सुिणवमय
करण्याची िक्ती सूयावत असते. मी असे साांगतेय म्हणून, "अशलबाग से आएला समझा है क्या?"
म्हणून टाळू नका. सूयव हा सिव शिश्वाचा कें द्रसबांद ू आहे ि ऊजेचा स्रोत आहे.
आज शनसगावतील सिव नैसर्गवक ऊजेचे स्रोत, िापरण्याची िेळी अााली आहे.
िाऱ्यापासून चालणाऱ्या पिचक्क्या, सूयवचल
ु ी, ि नैसर्गवक िातानूकुलता देणारी यांत्रे, जलयांत्रे
िापरायला हिीत.
शनसगवसुद्धा माणसाला दकती भरभरून देतो, फु ले, फळे , याांची ती टोपली, िुद्ध हिा,
शनमवऴ पाणी तो परमेश्वर शनसगावच्या हाती ठे िून मानिाला मुक्त हस्ते देतो.
नाही थकिा, कां टाळा नाही

इतुकी माया, कोठे ची नाही
सोनेरी सूयवदकरण जशमनीिर पसरित, तो सूयावचा तप्त लालजदव गोळा, रोजच
उगितो. पण कां टाळा करीत नाही. निीन आिा घेऊन येतो. निीन आिा देऊन जातो
जगण्यासाठी िक्ती देतो.
दकती सुांदर आहे शह सकाळ
देिा दया तुझी, शह िुद्ध दैि लीला
लागो ना दृष्ट माझी माझ्याच िैभिाला
नमस्कार माझा उगित्या सूयावला.
******************

२७ हसरतों के दाग

युां हसरतोंके दाग मुहबबत में धो शलए
खुद ददल से ददल की बात कही, और रो शलए|

चाळीस िर्ाांपूिी गाजलेली शह गझल आज पुन्हा एकदा चचेत आली आहे.
जो शमलकर खो जाती है सजांदगी में
उसे मुहबबत कहते है
जो छू कर भी पायी नहीं जाती
उसे ग़ज़ल कहते है

त्यामुळे शह गझल, तिी सामान्याांच्या डोक्यािरूनच जाणारी आहे. "तुम अगर मेरी
नही तो सकती, तो दकसी और दक भी नहीं हो सकती" असे ककां चाळणारा शहरो, तोकड्या कपड्यात
िािरून, िोभेची बार्हली िाटणारी शहरॉईन, त्याांचे ते उथळ िागणे, झाडाांभोिती लपांडाि खेळणे,
शडस्कोत नाचणे, यािरून तरी मुहबबत म्हणजे काय? हे कळण्या इतपत ते प्रेिक, शनमावते, प्रेशमक
प्रगल्भ िाटतच नाहीत. त्याांच्या िागण्यातच, गन्दी हसरतेच हसरते ददसतात. उगीचच अाँग्री यांग
मॅन म्हणून काशलख फे कत, टाऴया घेत, सिवत्र मारामाऱ्याांमध्ये, मधला अजून थोडा मसाला,
म्हणून टाकलेले जिळीकतेचे काही शसन, म्हणजे मुहबबत असे प्रेिकाांना शचत्रपटाांनी समजिायचे
असते.

आांबट िौकीन लोकाांसाठी तर मुहबबत (अिी) बेडसीनची पिवणी असलेलेही उथळ
शचत्रपट शनघतात. मग मुहबबत किाला म्हणायचे? हसरत?ज्याच्यािी एकशनष्ठ राहणे ि त्याने
राहािे शह अपेिा करणे- हसरत, सांसार करणे- हसरत
या सगळ्याांना हसरत म्हणायचे आशण एकमेकाांकडू न कु ठलीही अपेिा न करता
िेगळ्या िाटेने जायचे, हे प्रेमाचे रूप अनोखे ि आगळे रुप असते. शििाय गाशयका पुढे कबुलीच
देते. लता दीदींच्या आिाजातील हे गीत बघा
घर से चले थे हम तो ख़ुिी की तलाि में
गम राहमें खड़े िही साथ हो शलए
मुरझा चूका है ददल मगर ये फू ल ही तो है
अब आपकी मजी इसे पातों में तो शलए
आजच्या शलव्ह इन ररलेिनशिप च्या जमान्यात,
हसरतोके दाग मुहबबत मी धो शलये, मी कसे समजािून स्पष्ट करून साांगायचे ?
खुद्द ददल से ददल दक बात कही और रो शलये हेतर अजून अिघड,
हसरते िाशहद र्हई है, हिस जागी है,
मग, हसरतो के दाग?काय साांगू
***********************

२८ नाते सांबध
ां

जीिनात आदिव असे नातेसांबांध सुखद असतात. मात्र ते रटकिणे अिघड असते.
जगातील सिव साशहत्याचा गाभा, नाते सांबांध हाच असतो. शह नाती माणसा माणसातील असतील
ककां िा मानिेतर पाळीिप्राणी पिी ककां िा िस्तू या सोबतची असतील. पण कथानके नेहमी या गूढ
नात्याांभोिती गुांफलेली असतात. शििाहबाह्य सांबांधाबद्दलच्या कथा शहट जातात. हल्ली कु टुांबीय,
ददिाळीच्या ददििी साधारणपणे एकत्र घरी जमतात. अजूनही तो सण आपले महत्ि रटकिून
आहे. त्या ददिाळी पाडव्ाला िशडलाांनी सुचिले, दक आपण नदीकाठी दफरायला जाऊ या. गाि
बघायला आलेले भािाचे शमत्र शनघाले, िाशहनी शह शनघाली. खूपच थांडी होती. काही गािकरी
खेकडे पकडत होते. शबळात हात घालून त्याांचे खेकडे िोधणे चालू होते. बाजूला उां च गित िाढलेले
होते. काही शमत्र शिकार करत, उगीचच िहाणपणा दाखित ऊडणारे पिी मारत होते. बेडकाांचा
एक थिा पाण्याभोिती क्वाक क्वाक आिाज करीत दफरत होता.
आपापल्या मैशत्रणींसह आलेले भािाचे शमत्र त्या िातािरणाने भारले गेले होते.
िशहनी, गरोदर होती, िाढलेली पोट साांभाळू न दुडक्या चालीने पळत होते. घरातल्या प्रश्नाां मुळे
दफरण्याची उभारी माझ्या िशडलाांना नव्हती. मात्र तरीही ते नाराजी दाखित नव्हते. िशडलाांचे
िय बघता, ते अजून जास्ती िर्व माझ्यासोबत राहू िकतील ककां बर्हना जगतील असे िाटत नव्हते.
त्याांना चालताना धाप लागत होती. माझा भाऊ आिािादी होता. म्हणजे िडील जगले तरी ठीक,
नाहीतर सिव मालमत्ता शिकू न परदेिी जाण्याचा मागव त्याच्यापुढे होता. त्याची पत्नी शह काळा
सोबत भािाबरोबर, माल घेऊन परदेिी जाण्यास उत्सुक होती. नाईलाजानेच, घरािरचा हक्
जाऊ नये, म्हणून ते गािी येत असत. िशडलाांिी त्याने नाते जिळजिळ तोडलेच होते. फक्त त्याांचे
शमत्र आले दक, त्याांना गाि, िाडा, शनसगव दाखिायला भाऊ ऊठतो, सहल म्हणून घेऊन येतो.

नदीकाठी दफरत दफरत भाऊ दूरिर गेला. त्याचे शमत्र मागे रें गाळले आशण भाऊ
सापडेना झाला. त्या मड्डमच्या डोहािर शहरिळ होती. कु रणािर बकऱ्या चरत होत्या. पाण्यात
भोिरे होते. भीतीदायक प्रकारे , पाणी दाही ददिाांनी िाहून येत होते. आकािात पिी शिशचत्र
आिाज करीत होते. फु लाांच्या मांद सुगांधात एक शिशचत्र िास येत होता. मानिी नाती उमलेना
तिी जणू फु लेही रुसली आहेत.
नातेसांबांध हा एक गुांता गुांतीचा प्रश्न उरला आहे असे िडील नेहमीच म्हणत. आज
त्याच्या डोळ्यात तेच भाि होते.पाणी जोरात िाहताना बघून धडकी भरत होती. भाऊ पाण्यात
िाहून गेला नसेल ना? ओढा नाले, भरून िाहत होते. अधावतास िाट बघून, आम्ही शहरमुसून,
परत आमच्या घरी जायला शनघालो. घराजिळच्या कोपऱ्यािर, एका नोकराला आम्ही, नदी
नाल्या काठी जाऊन भािाला िोधण्याची शिनांती के ली.
नदीकाठी बरे च गािकरी जमले. िोधािोध करूनही भाऊ सापडला नाही. रात्र िर
चढली.सिवजण टेन्िन मध्ये होते. उगीचच प्रश्न नको प्रॉबलेम नको म्हणून, पहाटेच्या गाडीने
भािाचे शमत्र पुन्हा त्याांच्या घरी मुांबईला पळू न गेले. हे शमत्र! मी ि िडील रडत होतो, पण ते
शमत्र हळू च सटकले. सकाळी, लोक जमले, िशहनी रडू लागली “ हे जुने घर अपिकु नी आहे शिका
आशण चला मुांबईला" ती म्हणाली. मृत्यूचे भीतीत दुपारी बारा िाजले, अचानक भाऊ परत आला.
त्याला ताप चढला होता.
अांगाला थोडे खरचटले होते. त्याने साांशगतले, दक तो पाण्यात धपकन पडला, मात्र
कु णीतरी त्याला उचलून, पलीकडच्या तटािर, उां चािर नेल.े रात्र पडल्यािर बाकीचे लोक घरी
गेलेहोते ि भािाला रस्ता सापडेना. सिाांना हरिलेली िस्तू परत शमळाली, मात्र शमत्राांची पात्रता
भािाला कळली..हरिलेली व्क्ती परत आली. आमचा ताण शनिळला.
खरोखर िस्तू हरिल्यािर ि "ती" परत शमळाल्यािर शतची ककां मत कळते.

नातेसांबांधाांचे असेच असते. री -री करत आपण ते शबढार, बुढीच्या खटला प्रमाणे ओढत
राहतो. तेव्हा त्याची ककां मत कळत नाही. मात्र शिरहानांतर त्या नात्याची समज अशधक प्रगल्भ
होते. पैसे नसतानाही खरे शमत्र असले तर, ददिस आनांदी जातात. आनांद मनात असतो, हॉटेलात,
जेिणात नसतो. सांकट काळी शमत्र मैशत्रणीिी, प्रामाशणक राहायला हिे. राग व्क्त करायला, ती
नात्यातील व्क्ती िापरणे शह चूक बरे च जण करतात. राग लोभ व्क्त करायची, पांसचांग बॅग
म्हणजे शमत्र ? खचव करताना देखील माणसाने आपली ऐपत बघायची, शमत्राांची नव्हे. कठीण
समय येता कोण कामासी येतो? चाांगले माणूस नशिबानेच भेटते, ते रटकिायचे प्रयत्न आपण
करािे. नात्या बद्दल अथावत हे शनयम सामान्यतुः लागू आहेत. शिशचत्र शिशिप्त ि अपिादी व्क्ती
या मानशसक समुपदेिन किेच्या बाहेर असतात.
11 ऑक्टोबर हा मानशसक आरोग्य ददन मानला जातो. त्या मानशसक आरोग्य
ददनाच्या िुभेच्छा. नाते रटकिण्या साठी काय करायचे?
मैत्री ि नातेसांबांध जोडण्याची ि नाते रटकिण्याची सिय ठे िा.
मशहन्यातून एकदा फोन, िर्ावतून दोनदा िुभेच्छा, िर्ावतून एकदा भेट घेणे या
ऊपायाांनी नाते घट्ट होते.हॅप्पी िें डशिप डे
****************

२९ स्त्री स्िातांत्र्यम अहवशत!

आजही स्त्री असुरशितच अााहे. असे म्हणतात, खरे तर भ्रामक िल्गनेने, मी मुक्त
आहे, म्हणणायाांनी, कधी कोर् सोडलेलाच नसतो. प्रत्येक शिचार एक प्राथवना असते. ि देि
तथास्तु म्हणून ती इच्छा पूणव करतो. आपले मनचां जणू त्या इच्छेला साद घालते. त्यामुळेच
काहीही शलशहताना अज्ञाताची भीती, स्त्रीत्िाची असुरशितता, पाठलाग करीत राशहली. जीिन
म्हणजे यात्रा असते. पण शतत बाईचा आदर, भक्ती मात्र नसते. स्त्रीला सन्मान का नसािा?
कोर्ाबाहेर ती इतकी असुरशित?
आजची कन्या होतीस, तू उद्याची माऊली
माझ्या िृद्ध मातेची, तू लाडकी लाडली
तुझ्यािर धरायला हिी, शहरिी सािली
तुला दुखािून िुद्राांनी, छाती फु गिलेली
आमच्या मुळे व्शथत, ती देिी माऊली
िसुांधरे ची काया, तेव्हा िेदनेने थरारली
माफी मागतो तुझी, हात जोडू न मुली
समाजाची तुझ्या बाबतीत, दृष्टी चुकली
खरे तर ना बोलून, तू आमची लाज राखली.एक शपता
भूतकाळाच्या काही िेदना ठसठसतात ि सूड घ्यािासा िाटतो. त्याच िेळी दुसरे मन
साांगते, सूड नको, न्याय हिा. मग हळू हळू आपण न्यूट्रल होतो ि आपापल्या मागाविर चालतो.
कु त्रा चािल्यािर कु त्र्याची भीती िाटािी, तसेच काहीसे मला पयवटना बद्दल िाटते. जगन्नाथ

पुरीला आईला हृदय शिकाराचा झटका आला ि आई िारली, तेव्हा पासून मी कधी पयवटनाला
गेले नाही. ितवमानाला लागून येणाऱ्या भूतकाळाच्या आठिणी, कधी बालपणात नेतात तर कधी
त्या एकाकीपणात ! तो िण मनात गारठू नच बसलेला असतो. त्या त्या िेळी, परक्या रठकाणी,
जसे जमेल तसे िागून िेळ काढला, पण त्यामुळेच समुद्र पयवटनािी माझी शनगेरटव्ह दफसलांग
जोडली गेली. स्त्रीत्ि नको िाटते. स्त्रीला जीिन पयवटनाला जायला िारीररक िक्ती हिी ि
उगीचच चड्डी बशनयान छाप टू सविाले, हालच करतात. अिा टू रला जािून ि थोडे पैसे िाचिून,
आपण आपल्या जिळच्या व्क्तीच्या आरोग्यािी ि आपल्या आयुष्यािी खेळ करतो. असेच मला
िाटते. पुढे सांताप करून उपयोग नव्हता.
थोडी शचडशचड कां टाळा, सांतापाचा उद्रेक, होणारे सहप्रिासी होते, पण पयावय कु ठे
होता. मशहलाांसाठी या देिात, स्िछता गृहे सुद्धा पुरेिी नाहीत.
आांबट िौकीन सांशधसाधूच
ां े प्रमाण, सभ्य पुरुर्ाांच्या अनेक पट आहे. एकाकी मुलींचे
अनुभि ऐकू न त्या असुरशिततेशच भीती िाटते. कु टुांब, न्यायालये, स्त्री हक् सांरिण सशमतीचे
ऑदफस, ि पत्रकाररतेतील अनुभि लिात घेता, स्त्री बद्दलच्या दृशष्टकोनाला, शचत्रपट जबाबदार
असािेसे िाटते. स्त्री कररयर करण्यासाठी बाहेर पडू न, अशधक असुरशित झाली. कोर्ाबाहेर पडू न
शतचे फु लपाखरी पांख, अशधक आकर्वक झाले. मात्र पाखरे पकडायचे जाळे ि सापळे ही पुरुिाांचे
हाती आले, िाढले.
जीिन म्हणजे येण,े राहणे जाणे,
कधी गुांतणे कधी डाि मोडू न जाणे
एकिीस अपेशित सोडिून, शडग्री परीिा पास होणे,
कसे जगािे नाही कळले. पाठ्य पुस्तकाांच्या पानामध्ये

िानिाच होती जगामध्ये धाडस शििणाऱ्या िाळाांची
माांददयाळी मतलबी पैसे काढू , शबळात लपणाऱ्या स्नेह्याांची
फसिणायाांना मागे टाकू न, डोळे पुसत पुढे पुढे जाणे
आव्हानाांना तोंड देणे, ठे च खात करायचे सांधीचे सोने
िाळिांटाांिर धाय मोकलून, मन खांबीर होते म्हणे
देि दोतो आिीिावद, माणूस मात्र लाशजरिाणे
सांस्काराांच्या शिदोरीिर, खणखणते आपुले नाणे.
सोडू न गेलल
े े सोबती, तेव्हा उधळती स्तुतीसुमने
फायद्याच्या गुळाच्या ढेपप
े ािी, लबाडाांचे लाळ गाळणे
यिस्िी झाल्यािर मात्र येतील घेऊन फु लपाने
स्त्री म्हणून जगताना असे कोर्ातून हे उमलणे
स्त्री म्हणून जगताना असे शमटू ण जाणे
न स्त्री स्िातांत्रम अहवती, हे मनूने स्त्रीला नव्हे तर पुरुर्ाला उद्देिून म्हटले असािे.
दक हे पुरुर्ा, तुला स्त्रीला त्रास देण्याचे हे स्िातांत्र्य योग्य नाही.
स्त्री स्िातांत्रम अहवती
*******

३० समुद्र पक्षयाांचा थिा********************

अनांतगुणमयी साांगू लागली, “समुद्र पक्षयाांचा थिा बघायला आम्ही मैशत्रणी नेहमी
समुद्रािर जािून बसतो.प्रसन्निदनाबरोबर त्यददििी देखील गेलो. कोळ्याची आरोळी, हात
हलिणे, जिळपास कु ठे खलािी आहेत दकनारा आहे हे, साांगत होते. मला शिचारत होते,
फु लपाखराांच्या मागे धािणाऱ्या नजरे ने मी कु ठे शनघालेय?
मनाची सीमारे र्ा ओलाांडायला! आम्ही शतघी मैशत्रणी रोज भेटतो. या समुद्र दकनारी.
िाटते तेव्हढे सोप्पे आहे का ते? अलका नािाच्या मैशत्रणीनी बरोबर मी समुद्र दकनारी बसते,
जिळचे कु णी नसलेली, गुण नसलेली मी मला सािरायला िेळ हिाय.अजून सुखाची हाि न
धरता, मी आहे त्या सुखाची पूिीच दृष्ट काढायला हिी होती”.
“ज्याच्यािर प्रेम के ले तो सोडू न जाईल कल्पना नव्हती.नाईलाजाने ज्याच्यािी लग्न
के ले, त्याच्यािर प्रेम करण्याची अपेिा नव्हती. आपल्याबरोबर मला ने, अिी गळ मी अरमानला
घालायला हिी होती का?” पण तरी मला लग्न झाल्यािर प्रश्न सुटल्यासारखे िाटले, ते का?”
अनांतगुणमयी साांगू लागली, “ ब्रेक अप म्हणजे कबर असते, शप्रयकराची, मी
शप्रयकराांच्या कबरी िरच्या अांधार् लाटा, कािळे , दुधभात, फु ले बघते.माझ्या शप्रयकराची, ती
कब्रस्तानातील कबर सुांदर कबर नव्हती, कोपऱ्यात सुकलेली फु ले होती.कबरीसी बोलते.
“दकती गोष्टी अजून साांगायच्या होत्या”
तुझी रोज आठिण येते.
मला एकटीला सोडू न तू का शनघून गेलास?

एक मात्र खरे दक तू लहान होतास, अपररपक्व होतास तू. त्या प्रेमभांगातून सहज
सािरलास, पुरुर् सािरतातच. पुरुर्, हसतात, ते पुढे जातात गालािरचे अश्रू िाळण्यापूिी.
या कबरीबर रडत मी काय साांगू?”
माझ्या मनात शिचार आला, “मी त्या ब्रेक अप च्या कब्रस्थानातून बाहेर पडले.
गभवपतानांतर तुकड्या तुकड्यात बाहेर आलेल्या त्या बाळा बद्दल., फसिणुकी नांतरच्या काळा
बद्दल? दक समाजाच्या घृणास्पद अिा व्िहाराबद्दल? सिव अनुरूपता असताना, जमू न देणाऱ्या
दगडाच्या देिा तुझी लीला अगाध हो!”
“ तरी दर रशििारी तुझ्या कबरीिर रडत बसून काय करते? जुन्या आठिणी दफन
करण्या ऐिजी जागिते.
कु णाचा सूड घेऊ िकले मी?
काय झाले मी फसले?
देिानेच हे असे डाि का माांडले?
खरा गुन्हेगार तर तो देि असतो. “माझे मन शिचार करत होते.देि खेळितो. ती िेळ
आणतो. “समुद्रािर आम्ही शतघी मैशत्रणी येतो. गप्पा मारतो, जातो. शप्रयकरािर, अरमानिर
देिाने कधीही सांकटे आणली नाहीत? त्याचे जाऊ दे माझ्यािर का आणली? िाशपत नागकन्या
सारखे भोग माझ्या नशिबी लाद्लेस. अलका भेळ आणते. आम्ही खातो अलका हसरी बोल्ड
आनांदी आहे. शतच्या गाडीतूनच आम्ही शतघी येतो.”अनांतगुणमयी असांबध्द बोलत होती.
मी प्रसन्निदना! मला आज अनांतगुणमयी भेटली. मी प्रसन्निदना. शह माझी आशण
माझ्या मैशत्रणीची गोष्ट आहे. अस्पष्ट भरकटलेली सुद्धा. आमच्या बागेत नशलबाांगला मोगऱ्याच्या
फु लाचा, सलांबाचा, गिती चहाचा िास घेत मी बसते. सिव गाि िहरात पळू न गेलेय, या

कु टुांबातील भशिष्यहीन काही जण इथेच उरले आहेत.मी ठीक आहे, मात्र, थाटात, एखाद्या
नटीसारखी देखणी ददसणारी, रुबाबदार राहणारी, ती अनांतगुणमयी, शिळे उरले सुरलेले खाऊन,
आश्रमात, ददिस काढत होती. आयुष्य जसे सोप्पे िाटते तसे असतेच असे नाही. देिाच्या काठीचा
मार कु णाही िर कधीही आदळतो. शिनाकारण? बेगुनाहाांिर तर देि काठी झपाट्याने आदळतो.
बारीकिा हिेच्या झुळुकीने आठिण यािी, इतके ते अरमानबद्दलचे प्रेम
अनांतगुणमयीचे आत रुतून बसले होते. काय करणी झाली होती दक, त्या प्रेमाचा शिसर मला
इतकी िर्े पडला. कोणता िाप होता? जणू नळ दमयांतीला शिसरला होता आशण आता पुन्हा ते
का आठिािे? कोणतीही िस्तू, नाते, देि पूणवपणे कधी सांपित नाही. एखादा तुकडा उरतोच!
आठिणी पुन्हा काढल्या तर दुखाितात असे म्हटले जाते, पण आठिणी दाबल्या दक नासूर जखम
करतात.अनांतगुणमयीचे तसे झालेय.
“हम ददल दे चुके सनम” सारखी कथा बर्याच शस्त्रयाांची असते. पुरुर् गुांतलेला नसतो.
बाई नात्यातून बाहेर पडलेली नसते. अनांतगुणमयीची तिी कथा झाली असती, तरी चालले
असते. पण शतची एकाकी अिी जीिनधारा बघित नाही. पूिी उतािीळ, पेिांन्स नसलेले
अनांतगुणमयी आता जड शस्थर झालीय. अनांतगुणमयी आजदेखील, शिद्यार्थवनी अथिा अशििाशहत
मुलगी िाटत असे. पण दम लागणे, ओठािरची शतरपी रे र्ा दफकट त्िचा ि डोळ्यातून हद्दपार
आिा ददसतात.अरमानने फसिल्यािर शतचे बोलणेच बांद झाले होते कारण
आपली दुुःख साांगायला शतला कु णी उरले नाही.
अनांतगुणमयी कशितात रमत होती. ते िाईट नव्हते पण फार चाांगलेही नव्हते. असे
दुुःखाचे म्युझीयम ५ शमशनटे ठीक िाटते. पुढे त्या नकारात्मकतेचा उबग येतो.
“who wants marriage? “अलका आमची बोल्ड मैत्रीण म्हणे शतला २ मुले होती.
“ who whats kids?” असे म्हणण्यापयांत समाजाने ४० िर्ावत प्रगती के ली. आता खाण्या

शपण्याची आस सुद्धा अनांतगुणमयीला नसेल का? मला माशहत आहे अनांतगुणमयीचे सिव दु:ख
अरमानला माशहत होते. शतचे हाल दुदि
व ा पण माहीतच होती, ते कळू नही अरमान ते न
कळल्यासारखे दाखिले.
जीिनाची लढाई लढू न अनांतगुणमयी हजार िर्ाांनी म्हातारी झालीय. मी शह थकलेय,
शििि ददसतेय, पण शजिांत आहे. सगळ ठीकच आहे, हे नाटक अनांतगुणमयी माझ्या सारखेच
िठितेय. हजारो िर्ावचे दुुःख आिाजात साठलेले, िबद चन्ना मेररया गाणे गातेय. मांत्र मुग्ध
झालीय. अांधारातून िािरतेय.माझी मैत्रीण फसली आहे. पुिी अलका, मी, अनांतगुणमयी एका
क्लासला जायचो. क्लास मध्ये मानसोपचार चचाव असे. अलका साांगे, “जर मनातून एखादे नाते
जमले नसेल तरी काही व्क्ती सुखाचा भ्रम शनमावण करतात”
“स्त्री खूप लाांबच्या रस्ता पार करून पुरुर्ाकडे येते. पुरुर्ाच्या रस्त्यािर, िाद,
शजज्ञासा, सुखाचा िोध असू िकतो. फसलेली स्त्री दरिाजे ठोठाित राहते. बांद दरिाजे उघडत
नाहीत.एखादे गीत डोंगरािरून उतरून, मनात उतरािे तसे, प्रेम दुरून येते. साधारणतुः सिवच
गीते डोक्यािर िेदनाांचे बाड घेऊन येतात, दरीतल्या दगडाांिर पोचणाऱ्या हाकाांची करुणा घेऊन
येतात.का! बाईच्या नशिबी एखादे िळण आले दक, ती परकी होते. शतचा उद्या त्या िणाला
सांपतो. शजथून पुन्हा परत येत येणार नाही, अिा शसमे पलीकडे बाई जाते. लोकगीते शह जणू
भशिष्यिाणी असतात. पुढे शनघून गेलेल्या शप्रयकराची, दुुःखभार मागे सोडू न गेलल्े या
शप्रयकरासाठी रडत बसलेल्या, हताि प्रेयसीच्या डोक्यािर टोला मारणारी. तो शप्रयकर जाणून
बुजून गेलल
े ा असतो. ती चेटूक झाल्यासारखी सुन्न बसते. िाट बघत. अनांतगुणमयी साांगे, you
gave me back something that belonged to me which you tried to take away
but could not.
My confidence in myself” मी
“कठोर शप्रयकर, शनरोप पण न घेता तो जातो, अधाांतरी ठे िन
ू .

हळिे करणारे प्रश्न सोडू न. पुढे कसे होणार या प्रश्नाचा खांजीर खुपसून!
It is simple so impossible to express
It is simple so impossible to share
It is simple so impossible to personal
It is simple so impossible to secret
It is simple so impossible to talk about
ती िोधत राहते त्या अनाम, पत्ता न ददलेल्या शप्रयकराला आजन्म जो गेलाय.
“स्त्री आयुष्या एिढी ककां मत चुकिते. एका दुष्ट शप्रयकरािर प्रेम के ले याची. घटस्फोट
लग्न झाल्यािर होतो. पण लग्नापूिीच हा धोके बाज शप्रयकर जीिाांचा घडा फोडू न
जातो.अनांतगुणमयीला तो शप्रयकर, अरमान पुन्हा सापडलाच नाही. नांतर सापडला तरी त्यािेळी
त्या शप्रयकराच्या चेहऱ्यािर एक मुखिटा असतो. सुखी सांसारी सभ्य गृहस्थाचा. याच सभ्य
गृहस्थाने एके काळी प्रेयसीचा खून के लांााय, हे तो दाखितच नाही. अरमानने तसेच के लेय.
माझ्या बाबत. अनांतगुणमयी बाबत. हे फसिे पुरुर्, जुना काळ काय आत्ताचा काय असे का
िागतात? बाई फसते एका ओळखीच्या कडू न.
दकती िर्ावपूिी अरमानचा मृत्यू झालाय, हे मला नुकतेच कळले. मी त्याचे कबरीिर
जाते, कष्ट करून स्िप्नपूती कडे िाटचाल होत असताना अचानक काही घडते. मनात
बोलल्यासारखे खूप असते, पण लोकलाजेस्ति आशण प्रशतष्ठेची कल्पना, यात सिव दुुःखे भुयारात
टाकली जातात. फसिले त्याचे नाि देखील मी साांशगतले नाही.
प्रेम म्हणजे शिस्तिािी खेळ असतो. भाजून शनघतो. काही नाती साांभाळायची, तर
काही उचलायची. कु णाचे दुुःख लहान, कु णाचे मोठे असते. अिी तुलना करता येते का? प्रत्येकाला
स्ितुःचे दुुःख मोठे िाटते.

एक मैत्रीण मला आिाज चढिून साांगत होती. “माझ्या मुलाला भास होतात, चालत्या
गाडीतून उतरून जािेसे िाटते. ती नैराश्यात आहे. शतला इतराांना लोखांडी काांबीने मारािेसे
िाटते.” हा प्रकार इतराांचे लि स्ितुःकडे िेधण्यासाठी असे.” आिा.
“हो असे लोकां आत्महत्या करत नाहीत” अलका.
निल म्हणजे त्या मैशत्रणीच्या मुलीने, जीिाचे बरे िाईट के ले नाही. तर भलत्याच
व्क्तीने के ले.
ती व्क्ती अलका होती. आमच्या शभशितली. बोल्ड, घर सांसार दोन मुल,े दोन फ्ल्याट
असलेली अलका गेली.लोकाांना िाटते, अलकाला, असे काय दुुःख असािे. एका हातात थाळी
दुसर्या हातात आईस्क्रीम, गाडी लेडी डायना सारखे रूप. तरी अलका गेली.Human
relationships are complicated.
हेच खरे असािे. अलका कायम आठिते.
मीही जगतेय. अनांतगुणमयी जगतेय आशण सुसाट सुखी आयुष्य जगणारी अलका जग
सोडू न गेलीय.
समुद्रपक्षयाांचा थिा पीटर पीटर चरव चरव आिाज करीत उडाला.
त्या थव्ात अलकाचा आत्मा असेल का?
आम्ही इतकी फरफट सोसत जगलो.
अलका का जग सोडू न गेली?ब्रेक अप शच, अलकाच्या लेखी असलेली, प्रेम कबर
कोणती?
दूरिरून दफरून चक्र मारून, समुद्र पिाांचा थिा पुन्हा त्या खडकािर बसला.बाई
जिी हरिलेल्या प्रेमाकडे येते, तसाच।

३१ 'ईक ददन शबक जायेगा माटीके मोल'
कालच ितवमानपत्रात 'आर के स्टु शडअाो' जशमनदोस्त होणार, ही बातशम आली,
लिकरच ती जागा शिकली जाईल.पण भारतीय प्रेिक तो आर के स्टुशडअाो, आशण कै राज
कपूरला शिसरणे कदाशप िक्यच नाही.शनळ्या डोळ्याांचा देखणा, रुबाबदार, िेलड्रेस्ड राज कपूर
कायम आठितो.
माझ्या सारख्या, खूप जुनी मुांबई, नारळीचे बागाांची, ट्रामशच, टाांग्याांची मुांबई
बशघतलेल्या, शनिडक लोकाांना, राज कपुर नािाची मोशहनी तर चाांगलीच ज्ञात आहे.
बॅनर
'अाार के बॅनर'ची स्थापना, राज कपूर याांशन, १९४८ साशल ियाचे २४ िे िर्ी
के ली.'आग', 'अांदाज', 'बरसात' 'आिारा', 'श्री ४२०', 'जागते रहो', 'शजस देिमें गांगा बहती है', हे
आर के बॅनरचे सुरिातीचे गाजलेले शचत्रपट होत.'बरसात' शचत्रपटातील एक दृश्य, ज्यात राज
कपूर शगटार घेिून उभा आहे, नर्गवस त्याांचे हातािर झुकली आहे, हे शचत्र 'आर के दफल्मस्' चे
बॅनर बनले.कृ ष्ण धिल शचत्रपटाांचे युग आर के बॅनरने गाजिले.
ईमेज
कै राज कपूर, याांशच शचत्रपटातील ईमेज, भाबडा गबाळा तरुण अिी होशत.प्रत्यिात
राजसाहेब, रॉयल, श्रीमांत, र्हर्ार, चतुर, पॉि, मस्त होते.पडद्यािरच्या भोळ्या ईमेजने त्याांना
तूफान यि ददले.अशतिय श्रीमांतीत िाढलेले राजसाहेब, happy go lucky होते.शचत्रपटातील
नटीच्या शनिडीपासून, गॉशसप, अफिा, िलय, गाणी ईत्यादद कारणाांनी, आर के बॅनरचे
शचत्रपटाांची रशसक िाट बघत.हे शचत्रपट मनोरां जन, मसाला, गाणी निा सारे देत असत.

r k banner sold dreams and entertinment.आर.के .होम प्रॉडक्िन व्शतररक्त
, 'अनहोनी', 'आह', 'चोरीचोरी', 'अनाडी', 'छशलया', ददल ही तो है, अराऊांड द िल्डव सपनोंका
सौदागर, शतसरर कसम, जागते रहो, ददल ही तो है, 'दफर सुबह होगी', हे राज कपूर याांचे नट
म्हणून गाजलेल,े अन्य शचत्रपट होत.बूट पॉशलि, अब ददल्ली दूर नही, हे आर के बॅनरने बनिलेले
अन्य सामाशजक शचत्रपट होत.
रां गीत शचत्रपटाचे युग
१९६४ साली बनिलेला' सांगम 'हा अाार के बॅनरने बनिलेला, पशहला रां गीत शचत्रपट
होता.परदेिी शचत्रीकरण, आकर्वक सेट्स, देखणी, अांगप्रदिवन करणारी नटी, गाणी यामुळे आर
के बॅनरचे चलत् शचत्राांशच, परदेिात देखील कायम चचाव असे.
राज कपूर िैजयांतीमाला, राजेन्द्र कु मार याांचा 'सांगम' हा शचत्रपट अमाप
चालला.१९७० साली 'मेरा नाम जोकर' मधून ऋशर् कपूरची शचत्रपटामधील घोडदौड सुरु
झाली.'कल आज अाौर कल' मधून रणधीर कपूर ला राजसाब नी ब्रेक ददला.१९७३ साली
आलेला 'बॉबी' तूफान गाजला.त्यानांतर धरम करम, सत्यम शििम सुांदरम, प्रेमरोग, राम तेरी
गांगा मैलीहे शचत्रपट प्रेिकाांना िोमॅन, राज कपूरची, आर के बॅनरची सुांदर भेट होते.
िोमॅन चाली चॅपलीन
भारतीय शसनेमाचा िोमॅन, चाली चॅपलीन असे राज कपूर याांना म्हटले जाई.अनेक
बशिसाांशन गौरिल्या गेलेल्या, राज कपूर याांना पद्मभूर्ण १९७१ साली, दादासाहेब फाळके
अॅिाडव १९८७ साली ददले गेले.२ जून १९८८ रोजी धो धो पाऊस पडत असताांना, अिध्या ६४
व्ा िर्ी राज कपूर देिाघरी गेले.जणू त्या पािसात आर के बॅनरचा एक खाांब कोसळला.
१९८८ साली आर के बॅनरचे शहना शचत्रपटाची सुरिात के ल्यानांतर राज कपूर याांचा
मृत्यु झाला होता.रणधीर कपूर याांनी आर के बॅनरचा तो शचत्रपट पूणव के ला.त्यानांतर आर के

बॅनरचे प्रेमग्रांथ, आ अब लौट चले, हे शचत्रपट आले.लोशण, शजल्हा पुणे येथील, आर के फामव, काशह
िर्ावपि
ू ी शिकण्यात आले.राज कपूर आशण कृ ष्णा कपूर याांची पाच अपत्ये, तीन मुले, रणधीर,
ऋशर्, राजीि, दोन कन्या, रीतू कपुर, नांदा, ररमा कपूर जैन आपापल्या परीने यिस्िी झाले.मात्र
काळ बदलला, शचत्रपटाांचे शचत्रीकरण परदेशि होिू लागले.स्टु शडअाो फारसे चालेना.
काळ बदलला
चेंबूर येथील, आर के स्टुशडअाोची होळी, पाट्याव, येणारे प्रशसध्द लोक, रशसक, नट
यामुळे हा स्टु शडअाो, आकर्वणाचे कें द्रसबांदू असे.मागच्या िर्ी आर के स्टु शडअाोला आग लागली
होती.या आगीत महत्िाचे सामान, िस्तू, भस्मसात झाले.आता पयांत, ऋशर् कपूर हा स्टु शडअाो
चालू ठे िणार असे मुलाखातीत म्हणत होते.आशण अचानक स्टु शडअाो शिक्रीची बातशम आली.
ईक ददन शबक जायेगा, मातीके मोल हे, राज कपूर याांच्या शचत्रपटातील िाक्य खरे
ठरले.
जगररत असते.जन पळभर म्हणती हाय हाय, मी जाता म्हणतील कायव काय?
अधावच टाकू नी डाि जायचे अांती, ध्िज नाचत राही कु णा कु णाचे हाती.
**************************

३२ अमरप्रेम

1972 साली ररलीज झालेल्या अमरप्रेम शचत्रपटाला नुकतीच 45 िर्े पूणव झाली.
83% लोक या शचत्रपटाबद्दल, खूप आिडलेला शचत्रपट, असे आजही बोलतात.स्त्रीशजिनाबद्दल
साांगणारा, हा िास्ति दिी शचत्रपट आहे
ददग्दिवक िक्ती सामांता,
कलाकार . िर्मवला टागोर (पुष्पा), राजेि खन्ना (आनांद बाबू) शिनोद मेहरा
(नांददकिोर) सुशजतकु मार, सबांद,ू ओमप्रकाि, मदनपुरी(नोपाळी बाबू)
सांशगत ददग्दिवन - आर.डी. बमवन,
मूळ कथा - सहांगरे कचोरी, लेखक, शिभूती बूर्ण, बांडोपाध्याय, शनिी पदम.
शचत्रपट का गाजला?
राजेि खन्नाची छबी, त्याचे हास्य, डोळे शमचकािणे, आिाज यासाठी हा शचत्रपट
गाजला. िर्मवला टागोरचे रुप, कपडे दाशगने, गाणी
कथा
साित्र आईच्या त्रासाने कां टाळलेला, नांददकिोर (लहानपणीचा शिनोद मेहरा) िर्मवला
टागोर (पुष्पा) या गशणके कडे, माया शमळितो. पुष्पा त्या बालकात मातृत्िाचे उद्दातीकरण
िोधते. गशणका असूनही ती कालाांतराने िृद्धत्िाचे काळी एका पुरुर्ाांच्या िस्तीगृहात उफव
हॉटेलमध्ये भाांडी घासते, अभािी जीिन जगते.
बांददनी

ज्या कलकत्यात निरात्रीत देिी पूजस
े ाठी बनिण्याची, दुगाव देिीची मूर्तव घडिायला,
गशणके च्या अांगणातील माती िापरली जाते, त्या कलकत्ता अथिा बांगाल राज्यात स्त्रीयाांचे िोर्ण,
पतीताांचे प्रश्न, गरीब स्त्रीला भोग्य िस्तू मानणे, या गोष्टी सरावस होताांना आढळते. तसे खरे तर
ते जगभरच आढळते. आधुशनक काळात ऑनलाईन िे डांिीप क्लब, डान्सबार आले, त्यापूिीपासून
गाशयका नृत्याांगणा, तिायफ, कोठीिाली नाचनेिाली, ‘िो औरत’ अिा रुपाने हे घडत होतेच.असे
सत्य शस्त्रयाांची आगशतकता, गररबी, या देिातील बेकारी, नोकरी न शमळणे, िाढती लोकसांख्या,
जबाबदारी टाळणारे , शनरुपयोगी नातेिाईक या कथेत आहेत. नाईलाजाने कोठीत राहणारी,
पुष्पा सांस्कारी स्त्री दाखिली आहे. तर आईचा मृत्यू झाल्यानांतरही आईसाठी पैसे घेिून जाणारा,
नेपाळीबाबू या कथेत आहे।.
तो काळ
प्रेिकाांच्या नजरे तून बघता, 1972 साली तो काळ चेहरे िाचायचा नव्हता. िबद
िाचायता, िबदाांच्या मूळापयांत जाण्याचा होता. निे शमत्र शमळिण्याचा होता. अनाथाांना आधार
देण्या घेण्याच होता. तरीही अगाशतक शस्त्रचा फायदा घेणे असतेच, शनराधाराांचा, िेिटी अांशतम
मुक्ाम कोठा हाच असतो. शस्त्रयाांच्या कोठीिरच्या दुशनयेतील पुष्पाचे काम, िर्मवला टागोरने के ले
असले तरी ही ते िास्तिदिी आहे. शस्त्रयाांचे िोर्ण, सामाशजक शिरोध याबाबत हा शचत्रपट,
कौटुांशबक स्तरासोबत सामाशजक स्तरािर, समाजािर बोलतो.
मानसोपचार:खूप सुांदर मानसोपचार देणारी, कालातीत गाणी या शचत्रपटाने ददली.
1) रै ना बीती जाये, श्याम न आये
2) सचांगारी कोई भडके तो सािन उसे बुझाये
3)कु छ तो लोग कहेंग,े लोगोंका का काम है कहना

४)ये क्या र्हिा
५) बडा नटखट है ये कृ ष्णा कन्हैया!
ही गाणी खूप गेय, असून जीिनाचे तत्िज्ञान साांगायचे, सामथ्यव, आनांद बिींचे
िबदात आहे.ही गाणी, दु:खी लोकाांना, मानसोपचार ठरतात.
स्त्रीजीिन:पररत्यक्ता स्त्रीचे, पुष्पाचे जीिन िेदनामय होते.
सामान्यतुः पुरुर्ाांच्या जीिनात, दुसरी स्त्री आल्यािर घरची लक्षमी रस्त्यािर
येता.पण समाज सहानुभूशत ऐिजी, अिा स्त्रीला बदनामी देतो.पुष्पाचा पशत, परस्त्रीचे नादी
लागून, पुष्पाला मारहाण करुन घराबाहेर काढतो. (एक स्त्री दुसर्या स्त्रीचे घर का मोडते? जगात
पुरुर्ाांची कमतरता आहे का?) हा जागशतक शचरां तन प्रश्न आजदेखील उरलेला आहे, समाजाचा
दृष्टीकोन आजही तोच आहे.पुष्पा आईकडे येते पण आई जबाबदारी झटकते. पुष्पाच्या
चाररत्र्यािर आरोप के ले जातात. पुष्पा गळ्याला मटका बाांधून आत्महत्या करायचा प्रयत्न करते.
त्यािेळी शतला गािातील काका (मदनपुरी) नेपाळी बाबू िाचितो. माया दाखिून सोबत नेतो
आशण शतला कलकत्यात कोठीिर शिकतो. कलकत्याच्या कोठीिर, आनांदबाबू (राजेि खन्ना) पुष्पा
कडे आकर्र्वत होतात ि पुष्पाचे कायमचे शगर्हाईक बनतात (सधन). सुशजतकु मारचे कु टुांब,
पुष्पाच्या गािचे एक कु टुांब, शतच्या कोठी जिळ राहायला येते. त्या कु टुांबाांचा बालक, लहान
मुलगा, नांदू पुष्पाला जीि लाितो. नांदू पुष्पाला मातृप्रेमाची अनुभूशत देतो.
एके ददििी आनांदबाबूांचा मेव्हणा, पुष्पाला शिनांती करतो की शतने आनांदबाबूांचा
सांसार मोडू नये. आनांदबाबूांचे सुखासाठी, म्हणून त्याग करािा. आनांद बाबूला, कोठ्याचे दार बांद
करािे. पुष्पा नांदम
ू ुळे मातृत्ि भािनेकडे िळते. नांदच
ू े िशडल, सुशजतकु मार ते कु टुांब पुन्हा खेड्यािर
राहायला जातात. त्यािेळी नांदू पुष्पाचे घरी रजनीगांधाचे/शनशिगांधाचे रोप लाितो. पुष्पा तो
व्िसाय सोडते.25 िर्े उलटतात. नांदू ि आनांदबाबू ि पुष्पा पुन्हा एकत्र येतात. पुष्पा िृद्ध

झालेली असते. शतच्याने मोलकरशणचे काम होत नसते. इतर लोक शतचा अपमान करीत असतात.
त्याप्रसांगी नांदू पुष्पाला आईप्रमाणे मानून, स्ितुःचे घरी नेतो. शचत्रपटभर 'आय हेट रटअसव'
म्हणणारे आनांदबाबू िेिटी रडतात. रडताांना म्हणतात. ‘रडण्यात खूप आनांद असतो, अश्रू िाहू
द्यािे.’’
तोंडाची िाफ दिडणे म्हणतात म्हणजे िाफे त िक्ती असते. िबदात िक्ती असते.
'आय हेट रटअसव' या तीन िबदाांत खूप मोठी िक्ती आहे.
सादारणपणे, तरुण िय धन सांचयातच जाते. िेिटी स्त्रीला मातृत्त्िाचा अथिा
कु टुांबातल्या कतवव्ाचा आनांद मानतामना दाखिून कथेचा िेिट के ला जातो. (उदा. अथव,
आराधना) िृद्धािस्थेतील स्त्री के शिलिाणी बनते. अिा ियात मनातल्या मनात मनतरां ग उठतात.
दफकटसे गॉशसप करता येते. मन धरायला देिाची मनधरणी करािी लागते. मधुराभक्ती बरी
िाटते. पण तो आळस असतो. व्क्त, अथिा मनातल्या मनात अथिा पुटपुटतां ते अमरप्रेम जपािे
लागते.
अमरप्रेम, अिा ती आशण त्याच्या कथा आजही घडत असतात. पण इतके चाांगले
शचत्रपट मात्र आज बनत नाहीत.शचत्रपट आजदेखील आठितो, राजेिखन्ना या सुपरस्टारचे यि
त्यातच आहे. िोर्णाची, अमर प्रेमाची साखळी अिी दकती िर्े चालू राहणार?

33 भरलेल्या जखमा

जखमी व्शक्तला मदत करणे, हा मनुष्यधमव आहे असे अध्यात्म साांगते. पण खरे
अध्यात्म दकती जणाांना समजते?रोजच्या जेिणात, चिीचा बदल म्हणून, लोणचे चटणी खािी,
तसे सांस्कृ तीचे अध्यात्माचे तुणतुण,े काही लोक कायम िाजितात. ती भ्रमसांस्कृ ती सांधी साधू
असते. जखमा झाकते, पण जखमा भरायला मदत करीत नाही. अध्यात्माचा, रागािणारा,
रडणारा, भाबडा चकचकीत डोळ्याचा तो भाबडा बाळ असा स्ितांत्र झालाय. तो मोठा झाला
म्हणजे मी िृद्ध झालेय.हल्ली अध्यात्माची फॅ िन आलीय. मृत्यूची शभती माणसाला कायम िाटते.
कु णी कबूल करते. कु णी करत नाही. मला हल्ली असे िाटते, माझाही पूणशव िराम जिळ आलाय.
१त्यामुळे मी माझ्या िाळे त तीस िर्ाांनी भेटायला गेले. निे शििक, निीन शिद्याथी
होते. गणिेर् बदलला नव्हता. पण मुले बदलली होती. पण िाळे चे ईमारतीचा काही भाग
तुटलेला होता. त्या भग्न िास्तूत उरल्या होत्या आठिणी! या आिारात, शजथे झाडी होती, मािाांचा
तलाि होता, आता शतथे काहीच नव्हते. तीस िर्ाांनी समृद्ध शहरिीगार िाळे ची बाग आक्रसली
होती. काही जमीनीचा भाग कु णा दुकानदाराला शिकला होती.
2 िाळे ची इमारत, राजापूरच्या धनगर िस्तीत होणारा हररगज्जा हा कलाप्रकारचा
नाच, आम्ही या तलािाभोिती करीत असू. या कलाप्रकारात, नृत्यात नाचगाणे, मस्ती, ि सधांगा
असते. तीथेच आम्ही या िाळे तल्या तळ्याभोिती मस्ती करीत असू. तळे बुजिून इथे इमारत
उभी आहे.
३ईथले िाचनालय मोडले आहे. मी इथे बसून कशिता शलही. माझ्यािर रटका झाली.
दुुःखाचे भाांडिल करते म्हणून शलशहते असे म्हटले गेले. दक्रएरटशव्हटीत मी सिावत पुढे होते, तरी

थोडी थोडी मागे पडत गेले. शििकाांनी माझी जात बशघतली असािी. मला फारसे उत्तेजन ददले
नाही.
३मैशत्रणी काही फारिा प्रेमळ नव्हत्या. कशिताांमधील िबद म्हणजे काय भािना
िशणक सूयवप्रकाि की अांधार? त्या माझ्या कशिता, मी अभ्यासात लि देत नाही म्हणून शििकाांनी
फे कू न ददल्या. माझ्या कशिता नष्ट झाल्या. रडणे उरले की सांपले?
माझ्या जखमाांचे व्रण बघा,
तुम्हाला कळतील माझ्या िेदना
या व्रणाचा काळ तीस िर्ाांचा,
तरीही जखमा राशहल्या ताज्या
िरिरून भरल्यासारखे व्रण पहा,
पण जखमा नाही त्या भरायच्या
शमत्राांनो, शििकाांनो, एखाद्या दुुःखी व्शक्तला, मदत करता आली नाही, तरी चालेल,
मात्र त्याच्या जखमाांिर मीठ चोळू नका. कु णाला कलेत सुधारणा सुचिता आली नाही तर नका
सुचिू, पण त्याला नाउमेद करू नका.
काळाने ज्या भरल्या होत्या
त्या जखमा बोलू लागल्या
भरल्या नव्हत्याच त्या.
आतमध्ये दडल्या होत्या.
न भरलेल्या जखमा

३४ गच्चीतल्या गप्पा
खरे तर उन्हाळ्या रात्री, िातानुकूशलत खोलीत माझा जीि गुदमरतो. गािातले गच्चीत
झोपणे आठिते.गािातली गार हिा, ती शहरिळ, ती बैठी घरे मला आिडते. फार पूिी तीस
िर्ाांपूिी पयांत, आजचे सारखे, घरोघरी िातानुकूल करणारे यांत्र क्वशचतच असे. बाकी
उन्हाळ्यातील गमीला तोंड देण्यासाठी खसचे पडदे, माठातले पाशण, कसलांगड खापा, अाोले
पडदे, पांखे, क्वशचत कू लर हेच उपयोगात आणत.
रात्री गप्पा रां गतात.ददिस कसातरी जाई, पण उन्हाळ्यात, गच्चीतच रात्री गाद्या
अांथरुन, झोपायची पध्दत रुढ होती. सांध्याकाळी सहा िाजता, गच्चीतल्या त्या झोपायच्या
जागेिर, पाणी सिांपडू न, हांडा पेला ठे िून, घरची गृशहणी, रात्रीच्या त्या गच्चीतल्या गप्पाांची आशण
झोपण्याची तयारी करत असे. काका एखादा कां ददल / शिजेरी जिळ ठे ित असत. सुयव मािळला,
की एके क व्क्ती गच्चीत येई. रात्री एके क चाांदणी उगिािी, तसे एके क महाभाग, एके क जण िर
येई आशण गच्चीच्या पॅरापेट िर बसून गप्पा सुरू होत. रोज काहीतरी घडतच असे, प्रत्येक िणी!
त्यामुळे गप्पा रां गत. एखादी काकू रे शडअाो, टीव्ही समोर बसे, पण लिकरच शतचा त्या घरात,
एकटेपणात, भािनाांच्या कोलाहलात, जीि गुदमरायला लागे. आपल्याला अहांकार ठे िून एकटेच
राहािे लागेल, हे जाणून चाांदणे साांडलेल्या, गच्चीत ती हजर होई. रात्रीचा बराच िेळ ग्पा गजाली
चालत, झोपणे कमी त्याऐिजी, गप्पाांमध्येच रात्र सांप.े
कायपे चचाव?
बोलायला शिर्य काय?
“के िळ आिाज म्हणजे चेतना नव्हे, गप्पा हव्ात, ” आजी म्हणे.
“या गप्पा की शचडिाशचडिी, की एकमेकाला टोमणे मारणे?” मोठ्या िशहनी.

“मुले भाांडतात, िबदाांनी चाितात, ” दादा.
“असू दे कु टुांब आहे, ” आजोबा.
“त्या नातेिाईकाांपेिा शमत्र बरे , ” एखादा तरुण.
“अरे मुलाांनो, शमत्र दुरून राम, ठीक, नीट ददसतात, व्िहाराची लक्षमणरे र्ा
अाोलाांडली की त्याांच्यातला रािण खरे रुप दाखितो, ” दादा.
“या जगात आल्या बरोबर श्वास घेण्यासाठीही रडािे लागते. मात्र आपण जेिण सहज
शमळते म्हणून खात सुटतो. जरा जास्तीच जेिलो मी, ” काका.
“खाण्यासाठी जगू नाही, जगण्यासाठी खािे. स्ित:ची चूक कबूल करणे खूपच अिघड
असते, मग आपण खात सुटतो, ” डाएट करणारी एखादी तरुणी.
मला असे म्हणायचे होते, माझ्या बोलण्याचा तसा तो अथव नव्हता, असे िाद देखील
होत आशण होतात
गच्चीतील पॉट आईशस्क्रम
गच्चीत पॉट आईसदक्रमचा कायवक्रम पूिी फार गाजत असे.हशल्ल फॅ शमली पॅक आणतात,
कु लफी आणतात.
बाप रे डास
डास दकडे चािू नये, म्हणून मच्छरदाशण बाांधली जाते, ककां िा मॅट, कॉईल
लाितात.सुरिा, आरोग्य महत्िाचे असते.
सांिाद

माझ्या मनातले, तुमच्या मनापयांत पोहोचितो, ते मी साांशगतलेले कळले, असे तुमची
नजर साांगते, तेव्हा सांिाद पूणव होतो.रात्री reading between lines िाला सांिाद, चतुर
कथनकार कल्पनेने पुणव करतो.िाच्याथव, लक्षयाथव साांगतो.असे म्हणतात, ऊष्ण करटबांधातील
लोकाांना िायफळ गप्पा मारायला खूप आिडते.
कथाकथन
गोष्ट कोण साांगते यािर, त्या गोष्टीची सत्यता अिलांबून असते.एकाांगी, मसाला मारके ,
साांशगतलेली गोष्ट, भाि खािून जाते.शचत्रपटातसुध्दा दु:खद गीत गाणारा कलाकार, ते गीत गातो
ि राजा नाराज होतो म्हणून त्याच्यािर सगळे अन्य लोक रागाितात. तसे रडके लोक, या
गच्चीतल्या गजालीत सुध्दा नकोसे असतात. अपरात्री गूढकथा, भूतकथा शिनोद याांच्या कथा
रां गतात.
रां गलेल्या गप्पा
हल्ली पूर्िवसारख्या गप्पा रां गतच नाहीत, दणादण आज्ञेपेिा हळू िार बाता, गप्पा,
थापा हव्ा.नाजूक नाती, प्रिासात भेटलेला परका िाटसरु, रां गतदार शनसगव, गप्पाांना सिव शिर्य
चालतात.
सुहानी चाांदनी राते, हमे सोने नहीं देती
आजोबाांचे ज्ञान
आम्हाला आजोबा रात्री गोष्टी साांगत, ते भाि मला आजदेखील आठितात.िाईट बघून
नजर, हळु िार भािना मरु नये, म्हणून के लेले ते समुपद्देिन असे, असते.अध्याशत्मक घटना पासून,
ते ि ज्ञान, सारे ईथे शमळते.सांपूणव कु टुांबातील, िेजारचे, शिशिध ियाोगटातील, लोक एकत्र
बसतात, बोलतात.

आनांदरां ग
शहिाळ्यातील िकोटीभोितीही अिा कथा रां गत आणतात. जुनाट रां गहीन
जीिनातही, गप्पाांनी आनांदरां ग भरला जातो. म्हणून तर गप्पा “रां गणे” असे म्हटले जाते. रात्री
चाांदण्याांशच, चांद्रप्रकािात दौलदारपणे चालणार्या ढगाांची चाल, आकािरुप बघता येते.रात्र तृप्त
िाांत पर्हडलेली असते, काजव्ाची एखादी ददिटी चमकते.रां गसािल्या हलतात.रात्री गच्चीत
झोपून, पिी अाोरडला तरी घाबरणारी बाळे सुध्दा धीट होतात.पेगुळलेल्या डोळ्याांनी चाांदण्या
बघत रात्र सांपते. पहाटे उजेड आशण प्रकािाचा गोंधळ होतो.
पहाट
सांपलेल्या रात्री, िापरलेल्या चादरी, ढीग करुन अस्ताव्स्त पडलेल्या असतात, मात्र
पहाटे कोरा करकरीत ददिस शिशतजािर उभा ददसतो.चाांदण्या असतील तर पााूस पडत नाही,
असे मत आहे.पण तरी रात्री एखाद्या िेळी पाऊस कोसळू लागतो ककां िा चार सिांतोडे तरी येतात.
मग सिव झोपण्याचा पसारा, गाद्या, पाांघरुण घेिन
ू , जीना उतरुन घरात खाली जायचे. घरात
गरम होते, पाऊस चकिा देतो, मग परत गच्चीत यायचे! िाांत झोप लागायला पहाट होते. पूिव
ददिा फटफटू लागते, रां ग रे र्ा उधळतात, मग अांग आशण रां ग िेगळे उरत नाहीत.
दुसरा ददिस सुरु होतो.
गच्चीतील गप्पा, मनाच्या कोपर्यात लपून बसतात, रात्री बाहेर येण्यासाठी।
********************

३५िाळा सुटली पाटी फु टली

प्रत्येक व्क्तीच्या मनात एक िाळकरी मूल लपलेले असते. ते बोलते, सांिाद करते.
मनात असेल ते बोला नसेल ते बोला,
पण सांिाद सांपिू नको रे मना, उगी राहू नकोसच रे मुला!
कधी मन म्हणते, "पण मनाला हल्ली बोलािेसेच िाटत नाही. "असे म्हणणारे रुसलेले
ते आतले मूल शनरखा. बऱ्याच िेळा हल्ली िाटते मी यात्रेकरू आहे, मी शिस्थाशपत मी जोगीण
झाली आहे. “जा मुली जा ददल्या घरी तू सुखी रहा” असे साांगून मला िाटेला लािले गेले आहे,
म्हणजे जे शमळाले त्यातच तू खुि रहा इतराांकडू न अपेिा करू नको ि आहे ते स्िीकार असे
साांशगतले गेले आहे! िाळे नेच हे शिकिले, मला असे िागिले.जगात तत्िे ही सभांतीिररल
सुशिचारात असतात, सत्यात नाही. नीट राहा, िाळा सांपली आहे, हा सांदि
े मला हल्ली ऐकू
येतो.
आयुष्याच्या चाांगल्या िाईट आठिणी, हव्ा तेव्हा, हव्ा तिा, हिा तोच,
भूतकाळ शजिांत करतात. शनसटलेले िण, अपूणव स्िप्नाांची फु लपाखरे समोर येऊन, अध्याव सत्याचा
अध्याव पूणवत्िाचा आनांद, न शिसरता येणारी खांत देतात. पूणव एकटेपणी कधी टोला खाल्ल्यािर,
कधी िाळे समोरून जाताना, या आठिणी स्नेह िाढितात. आयुष्याची पाने उलटितात. शििण
ही तपियाव अजूनही आहे. प्रश्न पुढे िेगळे च येतात. िाळे च्या घांटेच्या आिाजाने मुले पाांगली, जणू
सिाांना भूक लागली असािी. पोळे (मधमाश्याांच)े फु टले जणू. पुढे पोटासाठी कोिळे पाय धािू
लागले. काही कोकरे रानात िाट चुकली. बालपण िाळे च्या अांगणात हरिले. झापड बाांधून, मी
देखील िाळे नांतरच्या ियवतीत धािू लागले. िाळे च्या फळ्यािरचे सुशिचार आठित, मन आतािा

खांतािू लागले आहे. सत्याचे काटे बोचू लागले आहेत, िेदना बेिारस झालीय. बाहेर दांगा,
दणदणीत करमणुकीचे जलिे चालू असताना, मनातले ते िाळकरी मूल एकाकी रडत होते.
सिाांच्याच िाटा िेगळ्या झाल्या. कररयरमागे, पैसा देि मानून िाळे तील स्कॉलर धािू लागले.
कधी िाटते चार ददिस िाळकरी पोर व्हािे
आईचा हात धरून दप्तर हलित िाळे त जािे
िरणभात खाऊन, घरात खुिीत हसत शनजािे
पुन्हा व्हािे लहान पिी रािे, पुन्हा िाळे त जािे
हरिलेले िाळे चे गाणे भशक्तभािाने गािे
िाळे ची आठिण हा, मानिाचे अशस्तत्िाचा भाग असतो. िाळाांइतकीच, आज
समाजाची मनोिृत्ती गोंधळाची आहे. आज शिरक्तीचा मुखिटा घालून, चांगळिाद मजा करतोय.
देि देिळातून कधीच शनघून गेला आहे. सांत आता महांत शबझनेसमेन ि सेशलशब्रटी झाले आहेत.
देिाचा िोध घेण्यासाठी, पयवटनाची निनिीन पॅकेजेस बाजारात आली आहेत. यात्रेच्या पॅकेज
टू रचे, स्िस्त ि आकर्वक पयावय, शिकत शमळतात. ऐशच्छक ि शिनाकारणही, चांगळलेले लोक,
शजभल्या चाटत त्या यात्रेत, देि खरे दी करीत आहेत. सिाांना फसिून झाल्यािर, आता या कशथत
अध्यात्मिाद्याांना, देिाला देखील फसिायचे आहे. देि कधी फसतो का? असािा.कदाशचत
देिसुद्धा फसला असािा.
िाळा मला खूप आिडते. मुले शनरागस असतात. अिा िेळी मला बालपण, िाळा
ह्या स्मरणरां जनातच रमािेसे िाटते. िाळे चे जड दप्तर घेऊन जाणारा एक शिद्याथी मुलगा बघून
मी थबकते. पुढे याचीही माझ्यासारखी, माझ्या मुलासारखी गोंधळलेली अिस्था होईल?
काळाच्या रे ट्यािी हा जुळिून घेऊ िके ल? पुढे तो दुष्काळात, नोकरी िोधत पोटासाठी भरकटत

तो “भारत माझा देि आहे” ची प्रशतज्ञा आठिून मनात खांतािेल? िाळाांना सुट्टी लागली म्हणून
दारूपाटी करणारे शिद्याथी बघून अधवपोटी शििणासाठी के लेली िणिण ि हॉस्टेलिरच्या
गैरसोयी आठितात. पुढचे बेकारीचे ददिस छळतात. मात्र िाळे च्या आिारात मात्र गोड
आठिणीच असतात.
हल्ली िाळासुद्धा आता पांचताराांदकत हॉटेल्ससारख्याच झाल्या आहेत, काही काळ
जाण्यापुरत्या ि फक्त निीन मागावने पुढे पुढे जाणे शिकण्याकररता. तरीही मी अजूनही िालेय
शििणाबद्दल आिािादी आहे. शििक हे अजूनतरी गुरूस्थानी आहेत.
िाळे च्या इमारतीत मन पुन्हा लहान होते
सैरभैर नजरे नेच अशस्तत्िाचे आभाळ व्ापून जाते
अिािेळी मन िणभर मागे िळते
आठिणींच्या पाऊलखुणा पुन्हा पुन्हा अनुभिते
हो मी िाळा सांपल्यािर शलखाण करते, पोटापुरते कमिू िकते. जेव्हा आांबयाच्या
झाडाला आलेला तो मोहोर िातािरण धुांद करून टाकतो, आांबयाच्या मोहोराला आम्रकु सुम
नािाने सांबोधणे, मोहोर असे म्हणणे रोमाांचक ि काव्ात्मक िाटते. अिा आांबयाच्या सुगांधी,
सृजनिम मोहोराची ओंजळ, जिी महाशििरात्रीला िांकराला िाहतात, तिी मी मायबाप
प्रेिकाांच्या चरणी, लेख िाहते. शििाय प्रत्येक आांबयाच्या त्या मोहोराच्या छोट्यािा फु लामध्ये
दकती मोठी िक्ती असते. त्या छोट्या दाण्यातून शपिळाधम्मक कु यरीच्या आकाराचा गोड, रसाळ
आांबा बनू िकतो. त्याचप्रमाणे माझ्या या छोट्यािा स्तांभातील शिचाराांनी तुमच्या मनात रुजून
एखाद्या सुांदर रसाळ शिचाराचे, प्रकल्पाचे रूप धारण करािे ही इच्छा धरून मी तो शलशहते.माझे
शलखाण िाळा आहेत जणू!िाळा जसे म्हणते, मी काही शिक्रीची साखळी चालित नाही. िस्तू
शिकत नाही, मी शिचार देऊ इशच्छते. ते अनमोल असू िकतात ककां िा मातीमोल होऊ िकतात.

माझे शििणाचे तसेच झाले. िाळे त र्हिारीला आलेला मोहोर, हो, िादळिाऱ्याने, अिकाळी
पािसाने जर झोडपले, तर तो मोहोर गळू न जातो ि त्या रसाळ फळाांची स्िप्ने पूणव होत नाहीत.
माझ्यासारख्या एखाद्या शिद्याथ्यावचे तसे होऊही िकते पण ते होऊ नये ही इच्छा असते पण
त्याला िाळा जबाबदार नसते. दरिर्ी निा मोहोर येतो, निी पालिी बहरते ि आम्रकु सुमाांचा
बहर येतो.
जूनमध्ये िाळे त प्रिेि घेणारी शिद्याथी मुले पाहून िाटते याांचे पुढे काय होईल?
िाळे च्या आशण आांबयाच्या मोहोराचा सांबांध असतो का? परीिा सांपताच जेलमधून सुटािे तिी
धाित सुटलेली मुले बघून िाटते, याांना िाळा आिडत नसेल का?कदाशचत जुन्या शपढीचे िाळा
प्रेम ि िाळे बद्दलचे आकर्वण िेगळे च असािे. मधली सुट्टी नािाचा, एक कायवक्रम दूर दिवन िर
प्रशसद्ध होतो, त्यािरून अजूनतरी लोक िाळे च्या स्मरण-रां जनात रमत असािेत. आधुशनक
काळात िाळा सुटली पाटी फु टली ही िाक्य रचना काही शिद्याथ्याांच्या बाबतीतच खरी आहे.
आता फारतर म्हणता येईल
िाळा सुटली पाटी फु टली, मुल सांगणकात रमली, पोरे मोबाईलिर बोलू लागली,
िाळे त जाणे टाळायला लागली .
**************************

३६काटूवनची दुशनया
व्ांगशचत्राांना काटूवन म्हणतात. पण काटूवन िबदात, व्ांगाहूनही अशधक खूप काही
लगडू न येते. तसा काटुवन हा शिर्य, अनेक मशहने मनात एखाद्या गुप्तकटाप्रमाणे शिजत होता. सांथ
पािले टाकत, सासुरिाडीची िाट चालणाऱ्या, माहेरिाशिणीप्रमाणे जड पािलाांनी चालत तर
होता, पण अगदीच अाोल्या मनाने घोळत होता. मी त्याला मनात मुरू ददला, शलहू शलहू म्हणत
टाळला. अगदीच बाशलि म्हणून खेळण्याांच्या टबमध्ये बुडिून सुद्धा टाकला. पण आज मला त्या
शलखाणाला शनशमत्त झाले, आलेल्या नििर्ावच्या काटूवनच्या िुभच्े छापत्राांचे!
माझ्या घरी सुट्टी साठी रहायला आलेल्या बशहणीच्या नातीला मी “बांद कर तो
टी.व्ही. ते काटूवन बघणे” असा सज्जड दम ददला. आशण शतने मला उलट उत्तर ददले, “आजी माझा
शनमवळ आनांद शहसकािू नकोस गां” अचानक मला काळ पांचिीस िर्े मागे िळल्यासारखे िाटले.
माझ्या मुलाला जेव्हा मी टीव्ही िर काटूवन बांद करायला साांशगतले तेव्हा तो म्हणाला,
If you take our cartoons away from us, we will grow up without
sense of humor and be robots.मुले यांत्रमानि, रोबोट बनू नये म्हणून
भािभािनाशनर्मवतीत, या काटूवन्सचा िाटा असतो.आज मनोरां जनाचा अशतरे क होत असताना ि
बुशद्धिून्य गाणी ि शचत्रपट शहट होत असताना, काटूवनचा शनमवळ आनांद, आपण बालकाांकडू न
शहरािू नये असे मला िाटते, मला काटूवनचे महत्त्ि पटते!
१९७८ साली जेव्हा गुलजार साहेबाांनी जांगल बुकसाठी िीर्वकगीत शलशहले तेव्हा
ते काटूवन, जांगलबुक मोगली दफल्ममध्ये बघताना िृद्ध सुद्धा बालकाांबरोबर रमले. िबद पण दकती
छान होते बघाुः
जांगल जांगल बात चली है,

पता चला है

चड्डी पहन के फू ल शखला है।
नांतर स्पायडरमॅनने, बालकाांच्या मनािर चढाई के ली. जाळे शिणणारा
स्पायडरमॅन लहान मुलाांच्या खेळण्यात, कपड्यात, कॉलेजच्या, िाळाांच्या, बालिाड्याांच्या,
फॅ न्सी ड्रेस स्पधेत ददसू लागला. बालराज्यात त्याचीच चचाव असे. आभासी व्शक्तमत्त्िात नांतर
आला सुपरमॅन. त्याचे ते उडणे, सांकटात धाित येण,े पाँटच्या िर अांडरिेअर घालणे, यािर खूप
शिनोद आले. तो काळ फे सबुकचा नव्हता म्हणून बरे , नाहीतर युट्यूब िर ि सिवत्र “लाईक्स्” चा
पाऊस पडला असता.
टेशलटबीज नािाचा एक िो नांतर आला. खास त्या िोसाठी िाळा बुडिणारे
शिद्याथी होते. त्याच दरम्यान सुपरमॅनचे देिी रूप िशक्तमान हे आले. या िशक्तमानमध्ये माशलके त
िेिटी एक सांदि
े ददला जाई. ज्यामुळे पालकाांनाही िशक्तमान आिडे.
पुढे थांबलीना, ऍलीस इन िांडरलाँड, शपनादकयो, टॉम अाँड जेरी याांनी धमाल
उडिली. थांबलीनामधील फु ले, िांडरलाँडमधील ससा, ि शपनादकयोमधला लाकडी बार्हला
गाजला. िेगिेगळी स्िप्नित िाटणारी काटूवन्सची शचत्रे कल्पनेची दुशनया रां गिून सजिू लागले.
मूळ परदेिी काटूवनच्या देिी व्हजवनमध्ये भीम, हनुमान, माय िें ड गणेिा, पोके मॉन आले. चाचा
चौधरीच्या काटूवन्सनी तर देि हादरिून सोडला, हसिूनही सोडला. भालू, ट्िीटी, परी, लाांडगा,
शहमराणी- सात बुटके (princess and seven dwarfs) sleeping princess झोपलेली
राजकन्या, श्रेक, पॉिर गल्सव, कॅ सल अिा काटूवन्सनी िेगिेगळे शिर्य पुढे आणले. जन्मजात िैर
असलेले टॉम ि जेरी, म्हणजे माांजर ि उां दीरसुद्धा जगाला मैत्रीचा सांदि
े देतात.
टॉम अाँड जेरीची मोशहनी जगभर खूपच पसरली. MGM Films चा ससांह प्रशसद्ध
झाला. अगदी गाडीत रे ल्िेस्टेिन िर टॉम अाँड जेरी ददसू लागला. ि पुढे हमतुमची, काटूवनसुद्धा
त्यामुळेच आली.बच्चे तो बच्चे,

बूढे भी! बाप रे बाप! सिवच बालकाांना खदखदून हसिायला

शनबुवद्ध ि बाष्कळ शिनोदाांचे ऐिजी, ते शनमवळ आनांद देणारे काटूवन खूपच आिडते. ही बालके १
ते ९१ ियातील असू िकतात. काटूवन दफल्मप्रमाणे, ितवमानपत्रातील सचांटू समांटू, काय
म्हणालात?याबरोबर, आर. के . लक्षमणचा कॉमन मॅन हीसुद्धा त्या काटूवनचीच रूपे होती.
ितवमानपत्रातून, माशसकातून ती दूरदिवनिर चालत गेली ि चलशत्चत्रे बनली. तरी कोपरखळ्या
मारायचे त्याांचे सामथ्यव शतळमात्र कमी झाले नाही. उलट अनेक पटीने िाढले. व्होडाफोनचे झुझु
खूपच लोकशप्रय झाले.
२००६ साली नटरां ग गाजल्यािर “जाऊ दे ना घरी” िर झुझु नृत्य करीत होते.
त्यानांतर “हमतुम”ची काटूवन्स गाजली. शचत्रे ककां िा चलत शचत्रे दोन्ही रूपाांमध्ये काटूवन्सची चलतीच
होती, आहे ि होत राहणार आहे. जुने निे ररमोट कां ट्रोल येतील, जातील पण.... Every science
begins as philosophy and ends as an art—काहीिी भडक, खोटी तरीही सुबक अिी
काटूवन्स अशभजात शचत्रकलेतही रटकू न राशहली. काटूवनची कला अिीच व्ांग करता करता, खास
कला बनली. गॉडशझला, जुराशसक पाकव , अितार, अिा शचत्रपटात ऍशनमेटेड प्राणी, कधी मोठा
अजगर ककां िा अजस्र डायनासोर म्हणून ददसू लागले. एक स्ितांत्र काटूवन चॅनेलच, दूरदिवनिर ददसू
लागला. आभासी शिश्व आपली पृथ्िी हादरिू लागले. डायनासोर, जुराशसक पाकव , अितार असे
शचत्रपट गाजू लागले.लहान मुलाांच्या खेळण्याांच्या दुकानात हल्ली काटूवन कला ददसते. भीमाची
गदा, श्रीकृ ष्णाचे सुदिवनचक्र, रामाचे बाण, पोके मान, काटूवन्सचे डॅगसव, बाण धनुष्य, मोगलीचे
बूमराँ ग, काटूवनचे शिमान, शगटार! शपक्सार, शबगुल, डााँकी, हरणे, शमकी माऊस, ससांड्रल
े ा! हल्ली
खेळण्याची दुकाने अशधक आकर्वक झाली आहेत. शव्हशडयो गेम्स, कॉम्प्युटर गेम्स आले आहेत. पण
काटूवनचे आकर्वण मात्र तसेच आहे.
पिी-प्राणी शमत्र सांघटनाांनी तर काटूवन्सचे आभार मानायला हिेत. बशगरा,
िेरखान, पांखल
ु ी, पिी, कु त्री, साप, ससांबा, टॉम जेरी, डालमेशियन कु त्री, सर्कव ट दकडा, मुांग्या,
शडस्ने, घुबडे, साप, सिव प्राणी पक्षयाांचे ज्ञान काटूवन्सनी ददल्यामुळे, पुढच्या शपढीला हे प्राणी

शमत्रित िाटतात. डॉरीअल, मासे, हत्ती, ससांहसुद्धा पाळीि प्राणी िाटतात. “योजकुः तत्र दुलभ
व ुः”
असे िाटािे इतके आियवजनक जग काटूवन्सनी ददले. राजा राणी, रािस युद्ध, यापशलकडचे सुांदर
ि आकर्वक जग मानिाला िेगळ्याच शिश्वात नेते. डोनाल्ड डक, बेटी बूप, ससांड्रल
े ा, बाबी, शमकी
माऊस, मोगली, शडस्ने कॅ सल ही सिावशधक लोकशप्रय काटूवन्स आहेत.
ग्रेट िोमॅन राज कपूर म्हणे काटूवन्सच्या शचत्रमाशलका बघून, नट्याांचे आधुनीक
कपडे बनिीत असे. फनी बनी िरून टोप्याांचे अनेक प्रकार आले. शट्िटर या िेबसाईटिरचा पिी
हे तर सिाांचे लाडके काटूवन आहे. स्माईलीज्, कॅ ट्स, टेडी बेअसव, शग्रटटांग्ज्, सिावत काटूवन्सचेच तत्ि
आहे ि त्या काटूवनची लोकशप्रयता इमोजीत िापरली आहे. शडझ्नेने जगाला शडझ्ने िल्डव नािाचे
सुांदर आभासी स्िप्नजगच ददले आहे. शडझ्ने नाि घेताच “आटव अटॅक” येतो. मानिी

मनाचा

आशिष्कार म्हणजे ही काटूवन्सची अजब गजब दुशनया होय. शचत्रकाराच्या चुकीने अपघातानेच
जरी काटूवनचा िोध लागला तरी जोपयांत आकाि शनळे राहील ि बाळ जन्मल्यािर कोsहम—
क्याँ? रडत राहील, काटूवन्सची लोकशप्रयता कमी होणार नाही.
शलशहणे थाांबिते, तुम्हीही थोडा िेळ थाांबा! माझी काटूवन बघायची िेळ झाली.
***********

३७स्िल्पशिराम
डॉक्टराांनी ऑपरे िनचे साांशगतले, तेव्हा मला माझ्या तबबेतीच्या प्रश्नाचे गाांभीयव
कळले. पांचिीस िर्व नोकरीत रोज जाणे २ -२ तास येणे हा pravas पुढे काम, घरी काम,
पळापळ, िाकडे उभे राहणे, यामुळे कधीतरी मी खूप आजारी पडणार हे मी जाणून होते. पण
आपल्याला अमर पट्टा शमळालाय अिा गैरसमजात िािरत होते. पळत होते. पण ऑपरे िन बेड
रे स्ट ने स्िल्प शिराम झाला. तबबेत बघून आज िाटले भशिष्य कु णी पशहले आहे. उद्या असेल दक
नाही?
मध्यम िगीय िृत्तीने सािध राहून आपण काय शमळिले? जगभरात खूप मोठ मोठ्या
आजारातून लोक जगतात, तर कधी तापाने सुद्धा मरतात. देि सेिा जेष्ठता पाळत नाही. िाटेल
त्याला उचलतो. रोज कु त्र्यासारखे काम करून, मग शिश्राांती घेऊ म्हणणायाांना ती छोटी अल्प
शिश्राांती न देत शचर शिश्राांती देतो. देि म्हणजे लहरी सम्राट असतो ि यमराज म्हणजे जांगली
जनािर असते. िाटेल त्याला उचलणारे , पांजा मारणारे . राज्य करणे म्हणजे काय? शह सत्ता कु ठ
पयांत? सुख म्हणजे काय? सत्यितीच्या राजा कु णी व्हायचे " या मुलभूत अशभलार्ेने महाभारत
घडले ते? िांतनुला मुलासाठी मत्सगांधेचा मोह टाळता आला असता तर भीष्म प्रशतज्ञा झाली
नसती. जगात बऱ्याच घरी स्ितुःच्या सुखासाठी मुलाांच्या सुखाचा बळी ददला जातो. सुदि
ै ाने
माझे तसे नव्हते. मात्र. दीघवकाळ असे शबछ्यान्यात जर पडले तर आपल्या लोकाांनाही मी नकोिी
होईन दकिा होऊ िकते, हे मी जाणते. आता या आजारपणामुळे सगळ्याच जुन्या जगाला आपण
अांतरणार असे मला हल्ली िाटतेय. राम मांददरातून स्िर ऐकू येत होते.
जाई जुई िेिांती दुपारी
फु ले गुांफली नानापरी
हार गुांदफते कु सरी

देि मी पूशजते सोमिारी

स्िल्प शिरामात मी जीिनच ररव््यू करीत होते. शिचार बदलू पाहात होते. शिश्राांतीने
झालेली हानी भरून काढू इशच्छत होते.
िारा देई काांगा मल्हारी
तुझे िारीचा मी शभकारी
राम िेशचतो कळ्या
सीता ग गुांफते माळा
आली ग लगीन िेळा!!
असे ते फु ल फळाांचे शनसगव राजाचे रामराज्य सांपले. आता कशलयुगात फु ल पुडा सुद्धा
शमळत नाही. मला बाहेर पडायला होत नाही. नोकर मनसे शमळत नाही. पूिी भाजी, दुधिाले
घरी येत. हल्ली दुध आणायला बाहेर जािे लागते, पूिी दहा रुपयाचा िडापाि खाऊन राहता
येई. आता आजूबाजूला भारी दुकाने झाली. पण तीस रुपया खाली काही शमळत नाही. नव्िद
िर्ावची सासू सकाळी रोज प्रभात फे रीला जाते. राम मांददरात जाऊन बसते. मी मात्र अिी घरी
पन्नािीत शबछान्यात पडले. दकती ददिस? कदाशचत २ मशहने. कदाशचत बरी होईन दक नाही?
मी राम मांददरातील िदवळ शनरखत बसले.
या राम मांददरात आईचे बोट धरून परकरी पोर म्हणून गेल.े मग तरुण ियात शिशिध
निस बोलत राशहले. उतार ियात आता भजन- प्रिचनाला जायचे ठरले होते. तर राम रायानीच
मला प्रिेि बांद के ला. जरा बरे िाटले दक आधी चालत जाऊन त्या राम मांददरात ददिा लािायचा.
असू दे सिव मांगलच होईल. अिी अिा ठे िूया ! बराच िेळ बसले, आता आत जायला हिे.

डॉक्टराांनी बेड रे स्ट साांशगतली आहे. सरळ झोपेच्या गोळ्या द्या म्हणि नाहीतर मी काहीतरी
खुडबुड करतच बसेल. बाईचा जीि स्ियांपाक घरात. सांसारात, लुडबुडत राहतो. आपल्या िाचून
जग बांद पडेल असे शतला िाटते, ि ती राबत राहते शिना मोबदला ि शिनाश्रेय सुद्धा ! आता
आजारपणात मदतीला गेले दक मुले खेकसतात. तू झोप म्हणतात पण पोटातली माया झोपू देत
नाही. पण लिकर बरे व्हायला हिे.
हल्लीच्या शपढीला नम्रपणे काही साांगताच येत नाही. "झोप आता, तुझ्यािाचून काही
देि बांद पडणार नाही" साधेच िाक्य पण मला जखमी करून गेल.े या मुलाांसाठी सिव करतो पण
त्याांना चार िबद प्रेमाने बोलत येत नाही.
िृद्धापकाळ जीिन -मृत्यू, बहर- पानगळ चालूच राहते. साांगािे पण कठोरपणे
फसिणाऱ्या शमत्राांना, स्िाथी मुांगळ्याांना शप्रयतम, सख्या म्हणून घर फोडणाऱ्या या शपढीला फक्त
हातात हात घालून आश्वासक पानाचे महत्ि कळािे शह माझी इच्छा ! िबदाांनी माणूस खुि शह
होते. इतपत सुद्धा हे त्याांना कळू नये इतके िबद बोथट झाले आहेत? अजून काय काय ऐकािे
लागेल देि जाणे? मनात नसतानाही नकळत कोणी दुखािले जाते हे कळले असे कदाशचत
माझ्याकडू न सुद्धा झाले असेल, माझ्या बालियात आता तरी आठित नाही.
श्रीराम श्रीराम श्रीराम म्हणा शतन्ही िेळा
हा सुखसोहळा आगळा िेगळा! राम तार रे !
म्हणत मी शबछान्यािर पडले. दकती आजारी व्क्तींना मी आजपयांत शिरा, पोहे, सलांबू
लोणचे घेऊन भेटायला गेले. आता मी आजारी असताना चहा शबस्कीट खाते आहे. जातील हेही
ददिस जातील. मला लिकर बरे व्हायला हिे हे त्या सिावतील सार आहे.
"िाचनालयाची पुस्तके बदलायला जा" म्हणून सोसायटीतले कोणी ददसते का म्हणून
ग्यालारीतून बघू लागले. कोणीच ददसत नव्हते. मी पुन्हा छताकडे िुन्य नजरे ने बघून झोपायचा

प्रयत्न करू लागले. गाण्याची शसनेमाची, टीव्ही ची आिड नोकरीतील धािपळीने सुटली नाहीतर
िेळ घालिता आला असता. असे िाटले. लिकर बरे व्हायचे आहे. माझा मयुरपांख स्तांभ पुन्हा
पुन्हा िर्ावनुिर्व शलहायचा आहे. सखांडीतल्या गणपतीला दिवनाला जायचे आहे. मार्हलीच्या
मांददरात फोटो काढायचे आहेत. सध्या घरातच सक्तीची शिश्राांती आहे. लिकर बर िाटू दे.
हा स्िल्पशिराम आहे. िेगिेगळे शिर्य थोडक्यात शलहून नांतर पुन्हा जोमाने शलखाण
सुरु करायचे आहे. स्िल्पशिरामा नांतर
ये फु रसत एक रुकी र्हई ठहरी र्हई चीज नाही हैं
एक हरकत हैं, एक जुांशबि हैं पायी र्हई चीज हैं
हा एक स्िल्पशिराम आहे. भेटू या अल्पश्या शिश्राांती नांतर

*********

३८ गाणी, प्रिास पिवणी, गाणी

प्रिास हा जीिनाचा अशिभाज्य भाग झाला आहे यात िांका नाही. ‘सुहाना सफर
और मौसम हसीन’ असे म्हटले जाते. तसेच ‘बडी तेज है रफ्तार है सजांदगी की’ म्हणतात हे काही
खोटे नाही, बस, रे लिे, शिमान, बोटी, गाड्या, जहाज, घोडसिारी रोपिेा,े अिा िाहनाांची प्रिास
होत राहतो.माणसे स्थलाांतर करतात. प्रिास सुखकर व्हािा अिी ईच्छा धरुन, गाणी म्हणत
असतात.
शहन्दी-मराठी शचत्रपटाांचे बघा ना, नट नट्या, प्रिासाला, भेटायला, प्रेमात पडायला,
प्रेम प्रणय करायला, चालत्या िाहनात भेटतात.
ऊदा
1शचत्रपट ददल, ‘हमने घर है छोडा है’, माधुरी ददिीत ि अमीर खान एका ट्रेलर च्या
छतािर गातात.
2‘मेरे हमसफर, ओ मेरे हमसफर’, जीतेन्द्र ि िर्मवला टागोर ट्रकच्या टपािर गातात
3 जुन्या 27‘डाऊन’ या शचत्रपटात राखी ि नशसरुउद्दीन िाह याांचे प्रेम लोकलगाडीत
जमते.
4 एक दुजे के शलए मध्ये ‘हम बने तुम बने’ म्हणत रशत अशग्नहोत्री ि कमल हसन
मोटरसायकलिर भेटतात.

5 खट्टा शमठा त अमोल पालेकर ि टीना मुनीम लोकल ट्रेनमध्येाे भेटतात, प्रेम करतात
‘बातो बातों में प्यार हो जायेगा ’ गाणी म्हणतात.कहीये सुनीये गीत गात, प्रिासपिव आनांद पिव
होते.
6‘एक था बुल और एक थी बुलबुल’ गाण्यात, नटी नांदा घोड्यािर बसून जाते ि
िशि कपूर शतच्या आजूबाजूने चालतो.
7‘हम दोनो दो प्रेमी दुशनया छोड चले, जाना कहााँ है बता दे’ म्हणत नट झीनत
अमानला रे ल्िे मालगाडीतून नेतो. राजेि खन्ना(शच.अजनबी)
7 ‘बहारे दफर भी आयेंगी’ मध्ये जॉनी िॉकर गाणे गातो ते मोटारमध्ये, हे गाणे
‘शमस्टर चॅटजी सुनलो ददलकी मॅटरजी’.
8 देि आनांद 1954 टॅक्सी ड्रायव्हर शच, टॅक्सी चालितो ‘जायेंगे तो जायेंगे कहााँ’
गातो.
टॅक्सी नां.9369. टॅक्सी ट्रायव्हर अिा शचत्रपटात टॅक्सीत प्रेम जमते.
9 ‘मुहबबत करलोजी दकसने रोका है’ के श्तो मुकजी गातो.
‘पर बडी गजब की बात है इसमें धोका है!’
10 छोटी छोटी सी बात, शचत्रपटात, मुांबई मध्ये बेस्ट बस मध्ये अमोल पालेकर ि
शिद्या शसन्हा अनेकदा दफरतात.
11 रजनीगधाांत टॅक्सीत त्याांचे गाणे आहे. ‘कई बार यूाँ ही देखा है, ये जोमन की सीमा
रे खा है’
मन तोडने लगता है।
12 टायटॅशनक (इां ग्रजी) शचत्रपट तर पूणव जहाजािर शचत्रीकरण के लेला आहे.

13 टाांग्यात ददलीप कु मार ि िैजयांतीमाला‘ माांग के साथ तुम्हारा मैंने मााँग शलया
सांसार’ गातात. प्रिासातच मनाचा प्रिास होतो.
14 साशथया शचत्रपटात राणी मुखजी ि शििेक ओबेरॉयचे प्रेम मरीन लाईन्स
स्टेिनिर जमते लोकल मध्ये उमलते.
15 ‘ददलिाले दुल्हशनया ले जायेंग’े मध्ये काजोल ि िाहरुख खान ट्रेनमध्ये भेटतात
(युरोपच्या)
16 जॉनी मेरा नाम हेमा माशलनी देिानांद प्रॉपरिे मध्ये गाणे गातात.
‘िादा तो शनभाया, ओ मेरे राजा’
17 ‘अॅन इव्हसनांग ईन पॅरीस’ मध्ये िर्मवला टागोरसाठी ‘आसमान से आया फररश्ता
प्यार का सबक ददखलाने’ मध्ये तर िम्मी कपूर हेशलकॉप्टरमध्ये उतरतो,
18 चाांदनी शचत्रपटा मध्ये ऋर्ी कपूर श्रीदेिीिर हेशलकॉप्टर मधून फू ल उधळतो.
19 िर्मवली मधील‘ ओ मेरी िर्मवली’ ििी कपूर गाढिािर बसतो.
20 ‘अपनी तो हर आह एक तूफान है’ देि आनांद, आिा पाकव ला एक्सप्रेस ट्रेनमध्ये
म्हणतो.
21‘जीिन के सफर में राही शमलते है शबछड जाने को’ गीता बाली ि देिानांद मोटर
कारमध्ये म्हणतात.
22 कारमध्ये बरीच गाणी आहेत. एक दुजे के शलए शलफ्टमध्ये, कमल हसन, रशत
अशग्नहोत्री शहन्दी कशिता टीच करतो(सत्यम शििम् सुांदरम्)
23 िैजयांतीमाला आशण धमेन्द्र शलफ्ट मध्ये गाणी गातात ‘मैाे कही कशि न बन जाऊ
तेरे प्यार में ऐ कशिता’.

24 ‘ मेरे सपनों की रानी कब आयेगी तू’
शचत्रपट आराधना, दार्जवलींगच्या शमनीट्रेन मध्ये म्हटलेले आहे.
25 शचत्रपट बर्नांग ट्रेन मध्ये ‘पल दो पल का साथ हमारा पल दो पल की यारी है’
आिा सचदेि ट्रेन मध्ये गाते.
26 ‘ताजा ताजा कली शखली है हम उसके ददिाने है’ असे हृशतक रोिन अशमर्ा
पटेलला म्हणतो क्रूजिर, शचत्रपटात . 27 तय्यबअली प्यार का दुश्मन (अमर, अकबर, अाँथनी)
(यादी खूप मोठी आहे).हे बोरीिलीच्या शमनीट्रेन मध्ये म्हटलेले आहे. ठळक
आठिल्या त्या िाहन गीताांच्या ओळी शलशहल्या आहेत. गािो गुणगुणाते रहो. िर्मवला
टागोर, उत्तम कु मार दोघे
28‘कलके अपने ना जायें क्यों हो गये आज पराये’ जहाजािर आहे
29 सायकल िर बसून ‘ए मेंने कसम ली, ए तुने कसम ली’, ‘ तेरे मेरे सपनें’ दोघेजण
गातात.
30 हल्लीच्या पॅडमॅनमध्ये, अियकु मार चे, सायकलिरच ‘आजसे तेरी बीजलीका
बील मेरा हो गया’ असे गाणे आहे.
31सुशनल दत्त, नूतनला शचत्रपट शमलन मध्ये, ‘हम तुम युग युगसे ये गीत शमलशमल
के ’ आशण ‘सािनका मशहना पिन करे िोर’ मोठ्या जहाजािर म्हणतोाे.
32 ‘सारे के सारे रमाको लेकर गाते चले’ जीप मध्ये आहे. शचत्रपट- पररचय
33 ‘मुसाफीर हूाँ यारो’ शचत्रपट - पररचय बसमध्ये आले. ‘अपनापन’ मधील
‘आदमी मुसाफीर है आता है जाता है’ देखील..बसमध्ये आहे.( सुलिणा पांडीत ि जीतेन्द्र)

34 समुद्रसफरीिर बरीच गाणी आहेत. ‘समुद्रालाच ठरिू भराि घालून समुद्र
हरिल्यामुळे समुद्र लाांब गेल्या तरी ‘ररमशझम शगरे सािन’ मधील समुद्रदकनारी चालत म्हटलां
आहे
35 ‘ददल अपना और प्रीत परायी’ मधील समुद्रातील सफर आठिते. गाणे ‘अजीब
दास्ता है ये’. शचत्रपट सागर मधील ‘सागर दकनारे ’ समुद्रदकनारी आहे.
36 रफ्ता रफ्ता देखील आख मेरी लडी है, रे खा, धमेंद्र याांचे गाणे बाांधकामाच्या
उघड्या शलफ्ट मध्ये आहे.
37 सजांदगी एक सफर है सुहाना, शचत्रपट सजांदगी, राजेि खन्ना, मोटरसायकलिर
गातो.
38चल छैया छैया, गाणे, िाहरूख खान, रे लिे चे टपािर गातो, शचत्रपट ददलसे आहे.
39 हाथी मेरे साथीत, हत्तीिर बसून प्रिास आशण गाणी आहेत.
40 सदमा शचत्रपटात म्हिीच्या पाठीिर बसून, प्रिासाचा एक िॉट आहे
41 ये जो है सजांदगी, माशलका, त्यात टायटल सॉंग उां टािर बसून आहे.
सहज कानािर पडत असलेले गाणे मूड बनिते.िेळ मजेत जातो.िाहनाांची गदी
असली तरी चालेल, गाणी आनांद देतात.
प्रिासपिव कां टाळिाणे होिू देऊ नका.गाणी ऐकत जा. प्रिासात िाहनामध्ये ही,
चालता बोलता प्रेम होते, गीत ओठी येते.
गुणगुणत रहा.
गात रहािे, प्रिास पिव सुखाचे जाईल.

३९

प्यासा

पुरुर् असाही असतो
शचत्रपट सृष्टीतील महान, दुदि
ै ी प्रेमकथा असे प्यासाचे िणवन करता येइल. प्यासा
१९५७ सालचा सहांदी शचत्रपट आहे. पण तो आजही िैशश्वक सत्य साांगतो.
भूशमका- शिजय (गुरु दत्त), गुलाबो (िशहदा रहमान) मीना (माला शसन्हा) श्री
घोर्(रे हमान).
सांगीतकार सशचनदेि बमवन,
ददग्दिवक गुरुदत्त याांच्यासारखा, आपल्या सिवच प्रेिकाांचा, हा आिडता शसनेमा आहे.
ाांMust see:भारतातील top २५ must see शचत्रपटात प्यासाचा नांबर लागतो.
(India times)
प्यासा प्रेम शचत्रपटातील, पशहल्या दहा शचत्रपटाांपैकी एक आहे.
शचत्रपट कथा
शचत्रपटाचा नायक, शिजय हा एक अयिस्िी किी आहे. प्रकािक आशण कु टुांबातील
इतर जण, भाऊ शिजयची प्रशतभा जाणत नाहीत. भाऊ शिजयच्या कशिता रद्दीत शिकतात. शिजय
'तू काही कामाचा नाही' ह्या टोमण्याला कां टाळू न शिजय घराबाहेर, अशधकतर रस्त्यािर, व्थव
भटकां ती करीत राहतो.
गुलाबो नािाच्या गाशणके ला, सुस्त्रीला, शिजयची कशिता सापडते आशण ती शिजयच्या
प्रेमात पडते. मजबुरीने अन्य पुरुर्ािी लग्न के लेली, कॉलेज मधील प्रेयसी मीना शिजयला
भेटते.शजच्यापासून शिजय मनाने दूर गेला आहे. मीनाचे पती श्री. घोर् एक चाांगले प्रकािक

असतात. मीनाबद्दल, मनात सांिय येऊन, के िळ मीना ि शिजयच्या सांबांधाबद्दल अशधक माशहती
काढण्यासाठी, घोर् शिजयला नोकरीिर ठे ऊन घेतात. आर्थवक मजबुरीने शिजय ती नोकरी
स्िीकारतो. शमनाचा सांसार ि स्ितुःची मजबुरी यामुळे शिजय जे गाणे पाटीत म्हणतो, जे सत्य
कालाशतत ठरले आहे.
“जाने िो कै से लोग थे सजांनके प्यार को प्यार शमला”
उध्िस्त शिजय रे ल्िे स्टेिनिर दफरत असताना, एका शभकाऱ्याला आपला कोट देतो,
कारण शभकारी थांडीत कु डकु डत असतो. शिजय आत्महत्या करे ल, या सांियाने हा शभकारी
शिजयच्या मागे मागे येत असताना, ट्रेन खाली येऊन शभकारी मृत्यू पाितो. शभकाऱ्याच्या
अांगािरील, शिजयच्या कोटामुळे, किी शिजयला मृत घोशर्त के ले जाते.
शिजयला श्रद्धाांजली म्हणून, गुलाबो श्री. घोर् कडे जाऊन शिजयच्या कशिता प्रकाशित
करून घेत.े
“सजांदा आदमी खाकला, मर जाये तो दस लाख का”
या न्यायाने, पैसे कमािायच्या हेतूने, श्री घोर् त्या कशिता प्रकाशित करून पैसे
कमाितो. मरणोत्तर शिजय किी म्हणून गाजतो.
मात्र काही ददिसाांनी, आपल्या घरी शिजय शजिांत परत येतो ि साांगतो' मी शिजय
आहे'. िाम नािाचा शिजयचा शमत्र, शिजयचे भाऊ, सिवजण शिजयला ओळखायला नकार देतात.
याचे कारण, ते सिवजण घोर्बाबू कडे शिकले गेलेले असतात. िेडा ठरिून खर्या शिजयला
मनोरुग्णालयात ठे िले जाते. शिजयचा पुतळा बसिून मोठा कायवक्रम ठे िला जातो. त्यािेळी
शिजय मनोरुग्नालयातून पळू न शतथे येतो.
यािेळी जे गाणे आहे ते तर जगातील सिोत्तम गाणे आहे.

“ये महलो ये तख्तो ये ताजोन्की दुशनया,
ये इां सानके झुठे रीिाजोंदक दुशनया.
ये दुशनया अगर शमल भी जाये तो क्या है?
स्पधेच्या युगात, पैिाच्या अशधक मोहाने 'हा शिजय आहे, असे साांगायला काही जण
तयार होतात. शिजय या साठी तयारी दाखितो, मात्र शिटलेला शिजय त्या िेळी साांगतो
, 'मी शिजय नाही!' लोकां मारझोड करून, हल्ला गुल्ला करतात. घोर् िीज
घालितात, शिजयला मारहाण होते, जखमी, हताि शिजय गुलाबो सह निे आयुष्य सुरु
करण्यासाठी दूरिर शनघून जातो.
येथे शचत्रपट सांपतो.
खरे च पुरुर् एिढे प्रेम करतात? शमनािर जर शिजय खरे प्रेम करत असतो, तर तो
गुलाबो बरोबर निे आयुष्य सुरु करायला का जातो? हे प्रश्न उरतातच?
पुरुर् अथिा कोणीही खरे प्रेम करू िकते का?की स्िाथव, सुखसोयींची तडजोड?.
या शचत्रपटात दहा गाणी आहेत.
1. हम आपकी आांखोमे इस ददल को बसा दे तो
2. सर जो तेरे टकराये या ददल डू बा जाये
3. ये दुशनया उसीकी
4. जाने िो कै से लोग थे
5. आज सनम मोहे अांग लगाले

6. जाने क्या तुने कशह
7. शजन्हे नाज है सहांद पर िो
8. तांग आ चुके है हम
9. ये हस्ते र्हए फु ल
10.

ये कू चे ये नीलामघर

या शचत्रपटातील महत्िाची िाक्ये
1. लोग अपने िौक के शलये प्यार करते है और अपने आराम के शलये प्यार
बेचते है.
2. हसणारी फु ले, सुगांध, सुांदर रां गीत जग, भुांग्याांना भुलिणारा मधुकोि,
आनांद
या जगातल्या सौदयावत मी काय भर घालू िकतो?माझे थोडे अश्रू ि उसासे ?
3. तू चाललीस दक आकाि जमीन चालते. माझ्या सोबत सािली सुद्धा नसते.
4. तू थाांबलीस दक शनझवर ि चांद्र प्रकाि थाांबतो. मी थाांबलो दक माझी व्ाकू ळ
अगशतक सांध्याकाळ थाांबते.
5. शजन्हे नाझ है सहांद पार िो कहा है?

राधे पुरुर् असाही असतो?पगरे म करणारा?

माझे असे मत आहे दक स्त्री जन्मभर प्रेमाची भुकेली असते. पण प्रेमाचा भुकेला,
प्यासा, पुरुर् सहसा सापडत नाही. एक योगायोग सहज ऐकलेले शिधान,
अपघाती भेट माणसाच्या आयुष्याला सांपूणव िेगळे िळण देणारे कारण ठरू िकते.
भक्त हट्ट करू लागला दक देिाला पण सांकट पडत म्हणे. असे आयुष्यात प्रेम येते, चटका देऊन
जाते. तिी त्या लहान गािात प्यासा शचत्रपट बघायची सांधी मला योगायोगाने शमळाली. प्रेम,
प्रेमभांग िैगरे े गोष्टी ह्या इतराांच्या जीिनात मूखाांबाबत होतात, असे समजायच्या ियात मी प्यासा
बशघतला होता. प्यासाची अतीि ददवभरी गाणी जणू काही जीिनाची tag line बनायचे, ते ददिस
नव्हते.
पण ती गाणी खूप आिडत असत.
साहीर लुबधीयाशन्िने या शसनेमाची गाणी शलशहली होती. मला आठिते, साशहरच्या
९७ व्ा स्मृतीददनी त्याांची कबर देखील जमीनदोस्त झाली असेल. त्याांची गाणी, ते बोल रें गाळत
आहेत. प्रस्थाशपत व्िस्थेला नकार देण्याची शहम्मत, शह गाणी दाखितात. गाईड, मुगले आझम
या शचत्रपटाच्या पांगतीत बसायचे भाग्य प्यासा या शचत्रपटाला लाभले आहे.
ये दुशनया अगर शमल भी जाये तो क्या है?
या गीताचे उच्चार, अथव, भािना यािारे शह गाणी सिव सरहदी पार करतात.
तुम्ही काय समजायचां ते समजा, असे न साांगता, ऐका मी काय साांगतोय. अिी
साांगणारी हट्टी गाणी प्यासात आहेत. जी स्पष्टपणे, स्िाथी जगाची ररत साांगतात. स्ितुःचेच
आरिात ददसणारे , समाजाचे अस्िस्थ करणारे रूप, प्यासा शचत्रपटात आहे. मानिी नातेसांबांध
असेच असािेत. पुरुर् कधी खरे प्रेम करतो का? करू िकतो. गुलाब, िबाब, सुख, लब, इश्कच्या
पलीकडे काहीतरी प्यासात आहे.

त्यामुळे िाटतेये कू चे ये शनलामघर ददल किी के , ये लुटते र्हए कारिा सजांदगी के .
कहा है? कहा है? मुआदफज खुदा के , शजन्हे नाज है, सहांद पर िो कहा है?
समाजात मोठ्या सांकटाांची, िोर्णाची जी माशलका असते, त्याचा खबर्या whistle
blower प्यासा शचत्रपट आहे, शिजय आहे. गाण्याच्या दढन्च्याकमध्ये, गाण्याचे बोल हल्ली ऐकू
येत नाहीत. मनात रें गाळणे तर दूरच, जुनीच गाणी पुन्हा नव्ा ढांगात, नव्ा रां गीत िेष्टनात
येतात. Old wine in new bottle. म्हणून ररशमक्स बनतात.
प्यासा शह एका उदयोन्मुख किीची कथा आहे, ज्याची गाणी त्याच्याच घरचे रद्दीत
शिकतात. एका गशणका, िेश्या (िशहदा रहेमान) त्या शिजयच्या गाण्यािर, पुढे त्या किीिर प्रेम
करते. कलाकाराला पैसे शमळणे अिघड असते. कशि मरत नसतो. कशिताांच्या अाोशळ आशण
िायरीच्या चारोळीच्या रुपात किी कायम शजिांत राहतो.
*********************

४०लोणचेिाली आजी
आमच्या आईचे नाि लोणचेिाली आजी असे पडायला, तिी अनेक कारणे होती.
एकतर कु णीही स्त्री गरोदर असली, की आई करकरीत आांबयाच्या फोडींचे, आांबट गोड लोणचे,
डबयात भरुन, त्या स्त्री साठी पाठिायची. दुसरे तर आमच्या आई सारखे चिदार लोणचे घालणे,
कु णालाच जमायचे नाही. तो काळ शिकतच्या पापड, लोणची, मसाल्याांचा नव्हता. तेंव्हा आई
सारखा लोणच्याचा मसाला ि लोणचे शिकायला, अनेक बायका आई कडे येत. शििाय कै याांचे
बाठीसह, फोडी करण्याचा धारदार अडदकत्ता, त्या एररयात आई कडेच होता. सुग्रास
लोणच्यासाठी पुरुर् मांडळी देखील आईला मानत असत.

माझ्या नजरे त तर ती माझी आई म्हणून देिीच होती. सामान्य गोष्टीत असामान्यत्ि,
ती नजर तो नजरीया देतो. तसे फक्त ती माझी आई होती म्हणून नव्हे, तर त्या पांचक्रोिीतील
मुलाांच्या शनबांधाांच्या िह्याांमध्ये “आमची आजी” मध्ये आमच्या आईचे िणवन असे.
सासुरिािीणीच्या मुखी आईच्या अाोव्ा, भजने, पाळणे, डोहाळगीते असत.
भरपूर मोठी बाग - फु लझाडे, पेरू, आांबा, के ळी, पपयाांची झाडे यामुळे लहान मुले ि
फु ले याांनी आईचे आांगण कायम भरलेले असे. के साांचे अांबाड्यािर, बागेतले एखादे सुगांधी फु ल,
ती सहज माळत असे. बागकाम, झाडाांना पाणी घालणे, तुळिीला प्रदशिणा घालणे, हे शतचे
व्ायामाचे प्रकार होते. जीिनात काही सकारात्मक छांद, जसे शिणकाम, भरतकाम, मणी लािणे,
राांगोळ्या काढणे, शचत्रकला, माळा गुफ
ां णे, अाोव्ा बनिणे, सिाांना आिश्यक आहेत असे शतला
िाटत असे.
मध्ये, मध्ये मजा करािी, हसािे, गप्पा माराव्ात, नदीिर दफरून यािे असे आई
साांगत असे. निीन िातािरणात निे शिचार मनात येतात असेही ती साांगे. आईची अत्तरे पूणवपणे

नैसर्गवक असत - मृदगांध, चहा कााॅफीचा िास, फु ले, िेलदोडे, दालशचनी इत्यादी. शतच्या
हाताच्या सुरकु त्याांत, सामान्याांच्या जीिनरे र्ा होत्या, अनुभिाचे पुस्तक होते, मदर इां शडयाच
होती ती. आजचे काळच्या, गूगल सचव प्रमाणे प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर शतच्याकडे असे. घरातले शनणवय
घेण्याचे अशधकार, शतला नव्हते .पण शमळालेल्या पैिाांचा्, खचावचा शहिेब ती व्िशस्थत शलही.
काटकसरीने टापरटपीने ती घर चालिी. जगात सोज्िळतेला कमी लेखून चालत नाही, असा तो
काळ होता. शतच्या सोज्िळतेत मनास िाांती देण्याची िशक्त होती. मांददरात जाणे म्हणजे शतला
कामाची खोटी होणे िाटत असे. दुपारच्या िेळी गााॅशसप करणे शतला मांजूर नव्हते. शिलाई
मशिनिर जुन्या, नव्ा कपड्याांच्या कुां च्या, दुपटे, शपिव्ा, खोळी, पडदे, टेबलक्लााॅथ अिी काही
न काही शिित, शतची शिलाई जोरात चालत असे.
ददिसभरात ती खुप काम करी. आमचे घर गािाबाहेर होते, त्यामुळे नोकर शमळत
नसत, पण ती खूप राबत असे, स्िच्छ ठे ित असे.
व्था असो, आनांद असू दे
प्रकाि ककां िा शतशमर असू दे
िाट ददसो अथिा न ददसू दे,
गात पुढे मज जाणे, माझे जीिन गाणे, माझे जीिन गाणे,
असे ती म्हणत असे, ती रडव्ा तोंडाने कधी िािरली नाही. अगदी झेपेना झाले तरी,
तेंव्हाही ती अपार कष्ट करीत शबझी राशहली. मधुमेहाने थकायची, पण इतराांना मदत करायला
धािायची. शतच्या दारातून चहाचे घोटा शििाय, कुां किाचे बोटा शििाय, दहीभाता शििाय,
कु णीही ररकामे परत जात नसे.

अपार सकारात्मकता, दुसऱ्याांना मदत करणे, अिी कृ ती आईची होती. अनेकजणाांनी,
अनेक िेळा शतला, शतचे मुलाांना हातोहात फसिले, तरीही आईने आपली परोपकारी िृत्ती सोडली
नाही. खुप सांकटे आली, आईचे गाणे जरा उदासी कडे िळले, पण ती लढली. जनररतीने, लौदकक
अथावन,े ती फारिी शिकलेली नव्हती. माझ्या आजोबाांनी घरी शििक बोलिून, शतला कामापुरते
सािर के ले होते. देिाधमावच,े पोथीपाठ ती माफकच करायची. शतच्यािर सांकट आले की - “तू
देिाचे अशधक कर” असे कु णी नातेिाईक शतला साांगत असत. मात्र कमव हाच शतचा देि होता.
सिाांना ती िाळा शिकायला साांगत असे. “शििणाची गाडी चालली रे ” यािर शतचा अतूट शिश्वास
होता.
लाडक्या सुपुत्राला, हिाईदलात जाण्यासाठी शतने उत्तेजन ददले. पुतण्याचा
सैन्यदलातील गणिेर् ती खुप आदराने बघत असे. स्ित:चे घरासाठी शतने खुप त्याग के ले.
सासरच्या माणसाांचे शििण, माहेरच्याांच्या भेटी, मुलाांच्या सुट्या, नातिांडाांचे खेळ, मुलींचे
माहेरपण सिव िेत्रात ती पास होत गेली. जीिनाला तोंड देणे ि आहे त्यात आनांद मानणे, पैसे
उरिून, पुरिून िापरणे, शतने सिाांना शिकिले. चार पािले चालताांना थकणाऱ्या, आजकालच्या
आम्ही बायका बघता, शतला आठिून िाटते, एिढी उजाव ती कु ठू न आणत असेल? काटकसर
करुनही शतचे जेिण चशिष्ट कसे बनत असे?
चार रठकाणचे चार दुकानाांचे, भाि बघून, ती िस्तू खरे दी करीत असे. आज िाटते,
शतच्यािी िाईट िागणाऱ्याांना ती किी माफ करीत असेल? खुप िैभििाली ददिसाांनांतर,
सेिाशनिृत्तीचे काटकसरीचे ददिस आईने काढले. आम्हा सिव भािांडाांना सेटल करून ददले. एक
शिशित सुसांस्कृ त स्त्री काय करु िकते, याचे ती ज्िलांत उदाहरण आहे. शतने आमचे सांपूणव घर पुढे
आणले.

आई िडीलाांना िृध्दाश्रमात ठे िणारी मुले बशघतली की िाटते, ही माणसे अिी किी
िागू िकतात?लाडक्या मुलाांना यि आले, आई मात्र आज हे सुख बघायला भोगायला, राशहली
नाही.
त्याकाळी मधुमेह कॉमन नव्हता. आईची मधुमेहाची साखर िाढत असे. आईने गोड
अथिा भात खाऊ नये म्हणून, मी घरी शिजिलेला भात लपिून ठे ित असे. माझा हेतू आईची
साखर िाढू नये हा असे, पण आई त्यानांतर पुन्हा भात शिजिून मग खाई. आज िाटते मी आईला
उगाच त्रास ददला. कारण नसताांना अपराधी िाटते. आजच्या काळात मधुमेहािर दकतीतरी
अाौर्धे शनघाली आहेत. िाटते, आई जगायला हिी होती. आज आई हिी होती. बाजारातल्या
बेचि आशण फोडी मऊ पडलेल्या, शपििीतल्या, बरण्याांतल्या लोणच्याांच्या भाऊगदीत, आईच्या
हातच्या लोणच्याची, चि कधीच शमळतच नाही. लोक उगीच नाही म्हणत, लोणचेिाली आजी
गेली आशण लोणच्याचा स्िाद आशण आनांद सांपला. एक साठिणीतला पदाथव, पारां पररक घरचा
स्िाद, म्हणुन तर लोणचे शप्रय असते. लोणची काय बाजारात पुष्कळ शमळतात, लोणची हे
शनशमत्त आहे. खरी जाणिणारी उणीि तर प्रेमाची आशण स्नेहाची असते.
आई असते जन्माची शिदोरी
सरतही नाही, उरतही नाही.
**************

४१चैत्र रे चैत्र
‘उगिला नारायण काय मागू त्याच्या पािी
बाई ग मागते, हळदकुां किाच्या रािी
उगिला ग ददनकर, काय मागू त्याच्या पािी
बाई ग मागते, उदांड आयुष्य लेकराांिी
बालपणी, गुढी पाडव्ाला, सूयोदयापूिी अिी, आईच्या मांजुळ आिाजातील आरती
कानािर पडे. डोळे दकलदकले करून बशघतले दक, घर सजिलेले ददसे.आईने गुढीपाडव्ासाठी
बाांधायच्या, िेळू/बाांबूच्या गुढीची तयारी के लेली ददसत असे. लाकडी काठीला, िरती शनऱ्या
करून बाांधलेली साडी लािून, िर ताांबयाचा गडू पालथा घातलेला असे. गुढीला हार ि साखरी
गाठ्याांची रां गीबेरांगी माळ घालून सजिलेली असे, गुढी जणू निरात्रीत सजिलेशल देिीच िाटत
असे.
सण
चैत्री पाडिा हा, सहांदू निीन िर्व सुरु होते, हे साांगणारा पारां पररक सण आहे. प्रभू
श्रीरामचांद्र रािणासोबतचे युद्ध सजांकून, िनिासातून परत आले, तो ददिस चैत्र प्रशतपदा, पाडिा
होता.तो शिजयोत्सि श्रीराम आल्यािर, जनतेने गुढ्या उभारुन, आनांदाने त्याांचे स्िागत करून,
साजरा के ला. अिी कथनी आहे. गुढी पाडिा म्हणजे चैत्र प्रशतपदा होय. या ददिसापासून बरोबर
९ ददिसाांनी रामनिमी येते. त्यामुळे या ददिसापासून, श्रीराम निरात्र आरां भ करतात.
कनावटकात आांध्रात हा ददिस ऊगाडी म्हणून साजरा के ला जातो.एकू ण काय या
उत्सिाला येणाऱ्या िुभ घटनाांची, पुढे येणाऱ्या सुबत्तेचे स्िागत करण्याची, सुांदर सोनेरी अिी
झालर आहे.

या ददििी ब्रम्हदेिाने जग शनमावण के ले असे पुराणात साांशगतलेले आहे.
धार्मवक कृ त्ये
या ददििी सकाळी उठू न, अभ्यांग स्नान करून, गुढी उभारािी.
‘ब्रह्मध्िजाय नम:’ म्हणून गुढीचे पूजन करून पािन व्हािे.
‘ब्रह्मध्िज नमस्ते अस्तु, सिावभीष्ट फलप्रद,
प्राप्ते अस्मीन्ित्सरे , शनत्य मद्गृहे मांगलां कु रू.’
अिी " सबका मांगल हो" या अथावची प्राथवना करून, पांचागािरील गणपतीचे पूजन
करािे. या ददििी सांध्याकाळी, सूयावस्ताचे िेळी, आकािातील नूतन चांद्रकोरीची पूजा करािी.
‘बालचांद्रमसे नमुः ‘असे म्हणािे. नििर्ावतील हे पशहले चांद्रदिवन असते. िसांत ऋतूची चैत्र पालिी
बहरून, शनसगवदि
े ी सजलेली असते. म्हणून िासांशतक देिी निरात्र देखील, या ददिसापासून सुरु
करतात.
शनसगवदि
े ी
गुढी पाडिा हे, शनसगवरूपी आददमायेचे स्िागत असते. फाल्गुनाच्या त्या भकभदकत
उष्म्यानांतर, शनसगव कू स पालटितो. उत्तरायण सुरु होते. अगदी रुि सुकलेल्या झाडाखोडाांना
देखील, चैत्र पालिीचे िेध लागतात.
अरशसक मनाांना सुद्धा चैत्र पालिी, कोिळी पाने, मोहोर, फु लोरा खुलितो. ओढ
लाितात. कोकीळपिी कु हू कु हू चा राग आळितो. आांबयाची सुिणव फळे , रां ग-के िरी रूपाने,
नजरे ला शजव्हेला मोहितात. साांगतात "िसांत ऋतू बहरला" ददिस तापत असला तरी,
सांध्याकाळचा गार िारा इच्छानांद दायी, आनांदाची पोचपािती देतो.

देहाच्या, सुस्त आळिी कां टाळलेल्या, शतकीट लािून पडलेल्या रें गाळलेल्या
शलफाफ्याला सुद्धा पाडिा ओला स्पिव करतो. सहन होईना, अिी काशहली, आग सांपणार आहे.
उष्णता गमी सांपून, साांगता येणार नाही असा आनांदमय ऋतू पुढे आहे, असा आिाआनांद सुरु
होतो. पृथ्िी शहरिा स्क्रीनसेव्हर िोधू लागते. िाळ्याचे खसचे पडदे, लाल, काळे माठ, आांब,े
कसलांगडाच्या गाड्या, कु ल्फीिाले जागोजागी ददसू लागतात.
गुढीपाडव्ाचा प्रसाद, म्हणजे कोिळ्या सनांबफू लाचे चूण,व सचांच, शमरे , ओिा, साखर,
मीठ (नािापुरते) हे कु टू न, कालिून बनणारा प्रसाद होय. ते और्धी म्हणून खाल्ले जाते. त्या मुळे
रोग िाांती होते. आजार बाधत नाहीत, अनांतगुणमयी आहाराची सुरिात, असा हा प्रसाद असतो.
यथािक्ती दान
आपल्या सहांदू धमावत प्रत्येक सणालाच सत्पात्री दानाचे पुण्यकमव साांशगतले आहे.
गुढीपाडव्ाला जुने िर्व सांपून, निे िर्व सुरु होते. त्यािेळी प्रत्येकाने जुन्या, नकोिा अशतररक्त
िस्तू, अन्न, कपडे, सत्पात्री दान करायला काय हरकत आहे? माणुसकीची सभांत शह पद्धती,
नुकतीच सुरु झाली आहे, शतथे दान करािे.धशनक, पाण्याचे दुर्भवि असेल शतथे या ददििी
पाणपोया घालतात. पाण्याचे माठ दान करतात. अन्नदान करतात.
चैत्र चाहूल
शनयोजनाचे पशहले पाऊल, नि िर्ावचा पशहला ददिस, पाडव्ाला टाकले .निीन िर्व
सुरु होताच पांचाांगाचे पूजन के ले जाते. खोलिर शिचारमांथन करून पाशहले तर कळते दक, या
सणाला साांस्कृ शतक मोल तर आहेच, शििाय शनयोजनाचे अांग देखील आहे. िर्वभरातील सणाांच,े
ददिाळी दसऱ्याच्या खरे दीचे, बेत ढोबळ आराखड्यात, पाडव्ालाच माांडले जातात.
ठकीचे लग्न िैिाखात, गांगीचे डोहाळे जेिण कार्तवकात

तीथवयात्रा माघात, माहेरी जायचे पौर्ात,
असे बेत या ददििी ठरतात. सण उत्सि मांगलकाये, याांची चैत्र चाहूल गुढीसोबतच
उभारली जाते. िर्वभरात करायच्या, कु लधमव कु लाचाराचे शनयोजन, सांकल्प या ददििीच घातले
जातात. गुढीपाडव्ाचा ददिस हा, येणाऱ्या नूतन िर्ावचे, मनाच्या आरश्यात पडलेले, लहान
प्रशतसबांबच होय.
मन िुद्ध तुझ,ां
मनाच्या मिागतीची सुरुिात, गुढी पाडव्ाने होते. दुष्टाांिर सुष्टाांचा शिजय, आपण
गुढी उभारून जेव्हा साजरा करतो, तेव्हा मनाला समजाितो दक "सुददन सुिेळी” सिव दुष्ट िक्ती
नष्ट होऊन, अच्छे ददन नक्ी येतील.सुखाबरोबर दु:खाचे कडू घोट शगळािे लागतील, जीिनात
त्या घटना टाळता येणार नाहीत असा मानसोपचार हा सण देतो. या ददििी आई आपल्या
अपत्याला ओिाळते. पत्नी पतीला ओिाळते आशण साांगते. "औििांत हो"
या शिधीमध्ये असा आश्वासक भाि असतो दक तुम्ही माझे खूप लाडके आहेत. मला
तुम्ही खूप खूप हिेसे आहेत. निीन िर्ी, आपले कु टुांब असेच गोडीगुलाबीत आनांदात राहील.
शस्त्रया, मुले अलांकाराांनी सुिस्त्राांनी शिभूशर्त होऊन उत्साह करतात. दफलगुड सोबत, खोलिर
जपलेल्या नात्याांच्या ओलाव्ाची मुळे, चैत्री उत्सिाने दृढ होतात. दारी मांगल तोरण बाांधले जाते.
राांगोळी काधली जाते.दुचाकी चारचाकी, गोधनाची पूजा होते. ज्यामुळे देशखल घरात लक्षमी
शस्थर होते.
शमष्टान्न भोजन गुढीला नैिेद्य दाखिून नििर्व सोहळा साजरा के ला जातो. राम कथा प्रिचन के ले
जाते.

आांबेडाळ पन्हे हा चैत्री पाडव्ाचा खास मेनु असतो. श्रीखांडपुरी, खीर पोळी, शजलबी,
पुरणपोळी असे कोणते तरी पारां पररक पक्वान्न, शमष्ठान्न करून, कु टुांबीय एकत्र जेिून, जेिणाजीिनाचा आस्िाद घेतात. ‘चैत्रे पुण्यमये िसांतसमये’ असा थाट असतो.
चैत्राांगण- पाडव्ा पासून अांगणात चैत्राांगण माांडले जाते. खास चैत्राांगणाची सुांदर
राांगोळी काढू न, बाजूला शिशिध रोपे लािलेल्या कुां ड्या ठे ऊन, दीप लािून, अांगण सुिोशभत
करतात. पार्हण्याांना पन्हे आांबेडाळ ददली जाते.
आपला देि कृ र्ी िेत्रािी सांबांशधत असल्यामुळे सण देखील कृ र्ी अमृतानुभिािर
आधाररत आहेत.पाडिा हा िबद प्रदुभूव म्हणजे पीक या िबदािरून आला आहे.रबबी पीकाचा
हांगाम सांपल्यािर हा सण येतो.सण ही सुभाशर्तेच आहेत. िेतीची मिागत चाांगली करून शहरिी
लक्षमी िेतात यािी म्हणून पेरते व्हा साांगणाऱ्या पिाची िाट पाडव्ापासून बशघतली जाते.बळी
राज्याला, धनधान्य शपकणे हेच लक्षमीचे येणे असते.
िोभायात्रा
आधुशनक काळात, नििर्ावचे, शिशिध कायवक्रम होतात, िोभायात्रा शनघते.या
िोभायात्रेत िेगिेगळे सांदि
े देणारे देखािे असतात.पारां पररक िेर्ात शमरिणूक शनघते, स्नेहभेटी
होतात.रात्री रां गोत्सि होतो.हा बदल देखील चाांगलाच आहे.
साडेतीन मुहूतव
या ददििी चाांगल्या कायावचा, निीन िास्त्र शिकण्याचा आभ्यास करायची सुरुिात
करतात.िर्ावची धूम खरे दी या ददििी होते.साडेतीन मुहूतावतील एक सुमुहूतव म्हणून, या ददििी
निीन िस्तू गाड्या, दाशगने, घड्याळे मोबाईल इत्यादीची खरे दी के ली जाते.
‘काळी चांद्रकला शतच्या पदराला मोती

माझ्या ग बापाजीने के ली खरे दी अमरािती’
अिी खरे दी, गािभर, गाडीभर खरे दी होते
फु लापानाांना हलिणारा िारा महत्िाचा
मायेचा पान्हा महत्िाचा
दान करणारा हात महत्िाचा
जीिनाची गोडी चाखणारा शहम्मतदार महत्िाचा
भरपूर दुुःख आले तरी, सांसार महत्िाचा
काहीही असो जगण्याचा उत्सि महत्िाचा
जैत ते जैत आला, चैत्र रे चैत्र महत्िाचा
गुडी पाडिा, आनांद िाढिा
*******

४२ तपदकरी ताजमहाल
ताजमहालाचा रां ग तपदकरी होतो आहे. कारण की ताजमहालािर शचखल आशण
मुलतानी मातीचा लेप के ला जातो. या मुलतानी मातीमुळे या सांगमरिराचे खडबडीत होणे सुरू
झाले. मूलतुः असलेला िज्रलेप (सांगमरिर खराब होऊ नये म्हणून असलेला लेप) मुलतानी
मातीमुळे शबघडू न गेलाय.
ताजमहालाबद्दल ‘यमुनक
े ाठी ताजमहाल’ असे आपण थाटात म्हणतो. मात्र ही
यमुना नदी कोरडी पडली आहे. ताजमहालाच्या सांदक
ु ी ि पररसरातील शिशहरीत आिश्यक पाणी
यमुनेच्या शििाल पात्रामुळेच िाढते. पण लिात कोण घेत?
े भूगभावतील पाण्याच्या पातळीमुळे
ताजमहालाची इमारत खचली नाही. राजस्थानातील अनेक सांगमरिरी दकल्ले, इमारती,
ददलिाडा मांददराचा सांगमरिर दुधाळच राशहला. पण ताजमहाल मात्र मलीन झालाय.
कालाांतराने भेगा जाणे ही िास्तूच
ां ी मोठीच डोके दुखी ठरू िकते. पण सुधारणा, रखरखाि,
दुरूस्ती हिी.
१६५२ मध्ये ताजमहालाच्या घुमटाला भेग गेली होती. सडांक, राळ ि गूळ याांच्या
शमश्रणाने दुरूस्ती के ली गेली. Lime morter शमक्स, चुना + माती + िाळू + पाणी लेपाने
दुरूस्ती आधीपयांत होई, िज्रलेपाने सुरिा के ली जाई. िायू प्रदूर्ण ताजमहालाला खराब करतेय.
िारां िार दुरूस्ती ि लेपन करािे लागणे हे दुरूस्तीची सामान्य गुणित्ता ि प्रदूर्णाची िाढती
पातळी दाखिते. ताजमहालाचे शिद्रूपीकरण थाांबायला हिे.
शचमणीच्या दाताांचे चािे ि कािळ्याांच्या टोचा, पक्षयाांची शिष्ठा याांनी रां ग खराब
होऊ िकतो का?
ताजमहाल जपायला हिा, हे नक्ी!

४३ आपला सिवकाळ आनांदात जािो
आपला सिवकाळ आनांदात जािो.नुकताच ऊन्हाळा सांपला, पािसाळा छळू न
गेला.मान्य आहे.पण हल्ली तर बारमाही उन्हाळा असतो.उन्हाळा न आिडणाऱ्या व्क्ती खूप
असतात. त्यात मी सुद्धा आहे. उगीचच कू लर लािून, एसी लािून, िाळ्याचे पडदे लािून, खोलीत
अडकायचे, दफरणे बांद करायचे, िी House Arrest सोसािी लागते.
पन्हे, सलांबूपाणी, माठातले पाणी मोगरा, िाळा घालून प्यायले, तरीही तो उन्हाळा
आिडता होतच नाही. उन्हाळ्याचे दुुःख कमी व्हािे म्हणून, बर्हधा िाळा, कॉलेजेसना सुट्टी ददली
जाते. मुलाांना आजोळी, मामाच्या गािी, सहलीला, देिी परदेिी दफरायला नेण्याचे आशमर्
दाखिले जाते. काहीजण, “पण तरी उन्हाळा आिडत नाही” असेच म्हणतात.
तर या उन्हाळ्यािर मात किी करािी? बघूया काही कल्पना सुचतात का?
१) िजन कमी करण्यासाठी, डाएट करायला उन्हाळा चाांगला. भूक फारिी लागत
नाही. भरपूर पाणी प्यायले की झाले.
२) िेळ घालिायला झाडाांना पाणी घाला. पक्षयाांसाठी पाणी ठे िा.
३) गरमीमुळे दारू, जांक फू ड, शसगारे टची इच्छा होत नाही. त्यामुळे सरबत ि
ज्यूसेसच प्यािेत, तबयेतीला मस्त.
४) ताक, लस्सी, कोकम सरबत प्या. चहा, कॉफी टाळा.
५) सलांबू पाणी भरपूर प्या. शिटॅशमन सी शमळते. ताजे िाटते.
६) काकड्या कसलांगड घ्या. ताजेतिाने िाटेल.
७) उसाचा रस प्या.

८) इच्छा नसताना, िडा भजी, साशमर् जेिण, मासे खाऊ नका.
९) घरून सोबत पाण्याची बाटली न्या, पाणी प्या.
१०) सैलसर सुती कपडे घाला. छत्री िापरा, पांखे िापरा.
११) िारां िार चेहऱ्यािर पाणी मारा.
१२) दोन िेळा अांघोळ करा.
१३) दीघव श्वसन करा.
१४) उन्हात जाताना डोक्यािर रूमाल अथिा टोपी िापरा.
१५) डोळ्यािर गॉगल, काळा चष्मा िापरा.
१६) झोपताना तळपायाला खोबरे ल तेल अथिा एक थेंब एरां डल
े तेल चोळा.
मग “आपला उन्हाळा आनांदात जािो” ही िुभेच्छा.त्या त्या ऋतूतील सूचना पाळा
असाही देिात, हल्ली बारमाही, बारोमास उन्हाळा असतो.
********************

४४“नािाचीच राणी, बुशद्धबळातील राणी’’
तर मग हो, ही मी साांगते आहे ती आहे राणीची गोष्ट ! राजाच्या राणीची गोष्ट
नाही, तर ही बुशद्धबळातील राणीची गोष्ट आहे. बुशद्धबळाच्या पटािरच्या सोंगट्या पाशहल्यात.
त्यात राजा, िजीर, हत्ती, घोडे, शिपाई सिवजण असतात. नसते कोण, तर फक्त राणी! का? कधी
शिचार के ला आहे? बुशद्धबळात पटािर राणी का नसािी?
तर राणीची कथा, राणी माझी लाडकी मैशत्रण, सुिणवपदधारक, मेरीट होल्डर,
र्हिार, सुांदर पण साधी, जगरहाटीचे छक्े पांजे न समजणारी, एक साधी बानळट स्त्री. आता
सुगृशहणी होिून, सुशस्थत अिा राणीच्या घरी जायला मला खास िेळ आली होती. खास कारण
होते, आमच्या, कॉलेजचे ररयुशनयनचे.
राणीच्या घरी जािून शतच्या दरिाजाची बेल िाजिून, मी घराच्या दारािी उभी
राशहले. आतून जोरजोरात गाण्याांचे आिाज, पाश्चात्य सांगीताचे हल्ले एाेकू येत होते. “दार तू
उघड, मी उघडणार नाही, तूच उघड’’ अिी तू तू मै मै ऐकू आली. िेिटी एका स्त्रीने तोंडािरचा
घाम, पदराने पुसत, दार उघडले. ती िणभर स्तबध राशहली ि नांतर आनांदाने ओरडली.“तू,
िुभाांगी’’ ती राणी होती. माझी लाडकी मैशत्रण.
"राणी, कॉलेजच्या माजी शिद्याथ्याांचे स्नेहसांमेलन घ्यायचे ठरिले आहे. आपण
सिाांनीच आयुष्याची सेकांड ईसनांग सुरु के ली आहे, कॉलेज जीिनाच्या फु लपाखरी आठिणी
काढण्यासाठी एकत्र जमायचे. "मी
"िा! दॅट इज ग्रेट’’ राणी म्हणाली.
"दारािीच काय बडबड करत बसली? कोण आहे?" घरचा कताव घरातून ओरडला.

राणीने मला चल आत असे म्हणत घरात नेले मी सोफ्यािर बसले. घर पॉि होते,
पण जुने होते. राणी िरकरणी सुखी होती. घरातली कताव पुरुर्, घरभर ितवमानपत्र पसरुन चाळत
िाचत होता, म्हणजे कागदाची चाळण करत होता. कती मुलां काही करत नव्हती तर सजत सिरत
होती. सांगीत पेरटके तून धाडधाड आिाज अांगािर कानािर आदळत होते.
“ह्या आिाजाच्या कोलाहालात काय बोलािे ते सूचत नाही’’ मी राणीने सांगीताचा
आिाज कमी के ला. लागलीच आतल्या खोलीतून मुलगा ओरडत बाहेर आला “आिाज का कमी
के लास? रबीि’’
“इतका िेळ मी बेल िाजित होते, तो बेलचा आिाज तुला ऐकू आला नाही आशण
गाण्याचा आिाज कमी होताच तुम्ही धाित आलात’’! मी राणीच्या मुलाला म्हणाले.
माझे मत काही राणीच्या शचरां जीिाांबद्दल चाांगले जमले नाही. “आईची, खास
मैशत्रण आईसाा़रखीच ईलमॅनरड् ददसतेय ’’ असे पुटपुटत तो आत गेला. तरीही मी दुलि
व करुन
माझे काम पुढे दामटिले. “राणी कॉलेजच्या गेट टु गेदरला जमायचे आहे."मी माझ्यािी बोलता
बोलता राणीने, कु टुांबप्रमुखाने पसरिलेले ते पेपर आिरुन ठे िले.
“माझे पेपर आिरायची काय घाई तुला’’ पतीराज खेकसले.
“अहो तुम्ही पसरुन ठे िता, खराब ददसते माझी मैशत्रण पार्हणी आली आहे म्हणून
आािरले’’राणी
“िटाप’’ निरा खेकसला. मला िाटते गेल्या तीस िर्ावत तो कधी हसलाच नसेल.
राणी बीचारी के शिलिाण्यापणाने, "हळू बोला, अभ्यागतासमोर गृशहच्छद्र ददसायला नको"
म्हणून सािरायचा प्रयत्न करत होती.

“ अहो सलांबू मसाला आणायला जाता का?’’ राणीने दबक्या आिाजात दोन्ही
मुलाांना, िेिटी निर्याला शिचारले. शतघाांनीही ते काम एकां मेकाांिर ढकलले. िेिटी राणीने
शबचारीने कपडे रठकठाक के ले ि चपला सरकािून मला म्हणाली
“ पाच शमनटात येते, बस हां िुभाांगी’’
“ हे काय, अिा अितारात बाहेर जाणार? लोक काय म्हणतील?’’ कताव पुरुर्
करिादला.
राणी नटू नथटू न कधी मसाला आणणार आशण कधी पुढचा तो स्ियांपाक करणार!
पण क-क च्या माशलकातील ि सास बर्हच्या माशलकाांमधील नट्याांप्रमाांण,े आपली मोलकरीण
म्हणूाून राबिली जाणारी पत्नी सुद्धा, कायम नटू नथटू न िािरािी असे राणीच्या निरदेिाांना
िाटत होते. राणी त्याचे न ऐकताच गेली. राजा माझ्यासारख्या शतर्हाईतासमोरही तक्रारीचा
पाढा िाचू लागला.
“बघा राणी असे करते, ती तसे करते, मी असा बसतो...’’ राजा साांगत
होता.राजाची िाक्ये मला क-क च्या िाक्याांप्रमाणे कात्रीप्रमाणे करकरा कापू लागली. निरा
म्हणजे न-आिरा।
“पहा भारतीय स्त्री शमस िल्डव झाली, शमस अथव झाली आशण ही राणी, गबाळ
ध्यान, तुम्ही शतची मैशत्रण, तुमची राहणी बघा. नटािे सजािे फॅ िन करािी. के स कापून मोकळे
सोडािे, मॉडवन रहािे शहला साांगा, इतर बायका बघा!’’राजा करिादला.
मी सहांमत करुन उत्तरले.
“इतर बायकाांचे निरे घरकामात मदत करतात. घरकामाला नोकर ठे ितात, पैसे
सढळ हाताने खचव करतात. शमस युशनव्हसव शमस िल्डव बायका, काही घरी काही स्ियांपाक करतात

का? की घरच्या पेपरचा पसारा आिरतात. शमस अथव आपल्या सामान्याांकडे किाला येईल,
करोडपती निरा िोधेल ना"
“मी काय करािे मग’’ राजा
“मुलाांना शिस्तच लािा, नोकर ठे िा, व्ायाम करण्याऐिजी तुम्ही स्ितुः खाली
जािून मसाला आणला असता, तरी चालले असते ना’’ मी.
स्ितुःच्या कानािर शिश्िास न बसून राजा अिाकपणे माझ्याकडे बघू लागला.
आजपयांत एिढी सुचना, त्याला कोणीही के ली नसािी. तोंडपुज्या माणसाांची फौज, बाजू नेहम
े ी
पुरुर्ाचीच घेत.े स्त्रीची बाजू कोण घेणार?
“बाईची कतवव्े काय?"तो
"मोलकररण?"मी
"अाॉ, काय या बायका" असे पुटपुटत “तुमच्यािी बोलण्यात अथव नाही" असे म्हणत
तो आत शनघून गेला. कदाशचत पुढच्यािेळी मला या घरात प्रिेि शमळणार नाही, हे मी जाणले.
शििाय राणीला “तुझी मुखव ही मैत्रीण’’ असे ही ऐकािे लागेल हे िेगळे च. राणी सामान घेिून
परत आली. स्ियांपाकघरात कामाला लागली.
“हल्ली सिाांचे अहांभाि फारच िाढले हो. चाांगला सल्ला देणार्या व्क्तीला
खड्याप्रमाणे िगळणे ि नािडता माणूाूस तोडू न टाकणे ही हल्ली समाजव्िस्थेतील प्रस्थाशपत
पद्धत आहे’’ मी.
“हव्ा त्या िस्तू शमळिणे, नको त्या िस्तू गाळणे, आपण या काळात फार पटकन
शिकलो. िस्तूांच्या बाबत जुने द्या निे घ्या ह्या आले तसे माणसाांच्या बाबतीत एक्सचे्ांज ऑफर
सुरु झालेय’ां ’ राणीची, एक िेजारीण गप्पाांमध्ये भाग घेत म्हणाली

“सल्ला देणारे कमी झालेत "राणी
“जर गरज पडली तर कौटुांशबक सल्लागार, समुपद्देिक अिा डॉक्टराांकडे लोक
जातात, मग माका माणसे हिी किाला’’ राजा तोंड खुपसत म्हणाली.
राणीने सुांदर काांदप
े ोहे के ले.“काय बनिलय?’’ मुलगा
“िी पोहे गािठी स्नॅक्स’’ मुलगा. नांतर ती िेजाा़रीण, मुले, निरा सिाांनी भरपूर
पोहे चोपले. िेिटी राणीलाच उरले नाही राजाला पुन्हा कु रकु रायला सांधी शमळाली.
“शहला अांदाजच नसतो, कधी जास्त बनिते, अन्न उरते. तर कधी कमी पडते. मला
अजून हिे होते.’’ राजा
“ब्रेड टोस्ट बनि’’ राजा
राणीला उरले नाही याचे दुख कोणालाच नव्हते. हा सुखी सांसार की ही
शपळिणूक? सहजीिन याला म्हणतात?
“तुम्ही का बनित नाही, ब्रेड टोस्ट तरी, मला बोलायचे आहे’’ मी शिचारले
“मला प्रत्येक गोष्ट व्िशस्थत लागते, स्िच्छ दकचन, चहा, करािे तर उत्तम
नाहीतर करु नये’’ याच उत्तरा भोिती राजा दफरत होता. म्हणजे करणार नव्हता.
“िुभाांगी, गप्प बस तू अजून काही बोललीस, तर तुला बाहेरची िाट दाखिली
जाईल’’ राणी मला हळू च म्हणाली.
अांतमुवख लोकाांचा काही भरोसा नाही त्याांना कु णाचीच गरज नसते
माझ्यासारख्याच बडबड्या बाईला, गरजिांताला अक्ल नसते म्हणून मी घरोघरी हे अनूभि

रटपायला जाते.माझ्या लाडक्या मैशत्रणींसाठी मला हे सहन करणे भागच आहे. शििाय परकी
व्क्ती आली की आपली व्क्ती, आपल्याला परके पणा दाखिू लागते.
इस्त्रीिाला आला, राणीने कपडे मोजून इस्त्रीिाल्याला ददले इस्त्रीिाला गेल्यािर,
राजपुत्र कानाला िॉकमन लािून बााहेर आला.
“इस्त्रीिाल्याला साांग नीट ईस्त्री करत जा. नाहीतर आई तू असे कर, पुढच्या
चौकातल्या लााँड्रीत टाकत जा, " ते ही तूच कर हा सूर मी ऐकला.
“तूच का टाकत नाहीस’’ मी मध्येच नाक खुपसत
“िटप, ही आमच्या घरची खासगी बाब आहे’’राजपुत्र
राणीने "गितीचहा घातलेला, गरमागरम िाफाळता चहा घ्या’’ असा मला आिाज
ददला.
आम्ही दोघी चहा शपणार तोच राजपुत्र आत आला.आयतोबाने“मला ग्रीनटी करुन
दे’’ अिी भूणभूण लािली “मला जीम मध्ये जायचे आहे’’ राजपुत्र नां. 2
“छोटी छोटी कामे करायाची शिस्त लाि तू त्याला’’ निरा राणीला म्हणाला
सिव कामे राणीने करायची. कत्याव पुरुर्ाने काम काय तर, राणीने काय करायाचे,
काय करािे, ही यादी साांगणे, एिढेच होते.
राणी अिघडली. “मी कधी जाईल असे तुला झाले असेल ना राणी’’ मी
“काम काय होते आज किी िाट चुकलीस’’ राणी
“तू सुिणवपदक धारक आहेस, कॉलेजमधील कायवक्रमाला तू माझ्या शिद्याथ्याांना,
अभ्यास कसा करािा हे साांगायाचे’’ मी

“अहो शतला के मेशस्ट्रचे स्पेसलांग आठित नसेल, शतला बोलािून काय उपयोग?
शििाय ती तुमच्यासोबत आली, तर घरी कामाचे काय? कामिालीचे मला बघािे लागेल,
राणीकडे चाांगली साडी, धड एक बलाऊज नसेल’’ राणी आली तर आमची गैरसोय होईल.
“ती येणार नाही’’ राजपुत्र म्हणाला
आयुष्यभर कत्यावने राणीचा आिाज बांद के ला आशण उपकत्यावने म्हणजे राजपुत्राने,
राणीचे पांख छाटायचे काम के ले होते.
“प्रत्येक निर्याच्या बायकोबद्दल तक्रारी असतात, पण बोलून दाखित नाहीत.
घरच्या गोष्टी बाहेर साांगून, तुम्ही काय साधत आहात’’ मी
माझा अॅप्रोच चुकला असे िाटू न माझ्या मनात अपराधी भािना िाटू न आली, मी
राजाला मस्का मारत म्हणाली
“तुम्ही या, अध्यि म्हणून ककां िा मुलाला पाठिा’’ मी
राणीच्या निर्याने मुलाला हाक मारली, “शप्रन्स’’ तो मुलगा उत्तरला
“िी !मराठी स्कू ल’’
“अजून अपररपक्व आहे. िेळ आली, की कळे ल मराठी बाणा ककां िा आपला
मायम़राठीचा मशहमा’’मी
“माझी ना नाही, शतला यायचे असेल तर ती ठरिेल’’ असा नकार राजाने ददला
“बाय राणी, शिचार कर’’ मी जड मनाने बाहेर पडले. शचकाटी न सोडता मी
बर्याच मैशत्रणींकडे पायपीट के ली, थोड्याफार फरकाने हाच अनूभि आला. घरातील गृशहणीचे

स्थान, हेच असते का? आिा नािाच्या एका लेशखका मैशत्रणीकडे गेले ती अशििाशहतच राशहली
आहे.
“प्रेमशििाह सिाांना जमत नाही, पण शििाहात प्रेम शमळायला काय हरकत आहे.
प्रेम ि शििाह िेगिेगळ्या गोष्टी थोडीच आहेत फार फारतर आयुष्यात पुढे मागे येण्याचा क्रम
िेगळा असू िकतो.’’मी
“राणीला लग्नाआधी चाांगली नोकरी होती, पण बदली शमळाली नाही म्हणून
राजाने राणीला नोकरी सोडायला लािली. अथावत बरे च झाले, त्यामुळे राणी मुलाांकडे अशधक
लि देऊ िकला. निरा कररयर करु िकला. इतर कु णी कबूल करो न करो, मुलाांच्या यिाचे,
घराच्या स्थैयावचे श्रेय, राणीकडेच जाते’’ मी
“राणी कायवक्रमाला यायलाच हिी’’ आिा
“मांददराच्या कळसाकडे, बघून िाटचाल करािी तिी मुलाांच्या भशितव्ासाठी मन
मारुन, तडजोड बाईलाच करािी लागते’’ मी
“देि काय फक्त देिळातील मूतीतच असतोाे का? मांददराभोितीच्या शनसगावत त्या
पररसरात िारीत यात्रेत देखील देि, आनांद असतो. सहजीिनाच्या िाटेिरील आनांद हिा’’ आिा
“तू लग्न के ले नाही, म्हणून तुला लग्न स्िप्नित िाटते’’ मी
गेट टु गेदरच्या तयारीच्या सभेला, आम्ही शमत्रमैशत्रणी जमलो.
“समाजात सगळे रठक आहे की हे फीलगुड आगहे. ऑल इज िेल? सत्य काय आहे?’’
आिा
“ लग्न म्हणजे काय? बायकोिरचा मालकी हक्’’ मी

“हूाँ’’ आिा म्हणाली मी शतथून बाहेर पडले, माझ्या नोकरीत सांस्थेत रमले, पण
कधीतरी िाईट िाटत असते’’ राणी आली नाही तर आपल्या कायवक्रमा, त काही दम राहणार
नाही. शतचे भािूक बोल लाांब ओलसर पापण्या हळिेपण, रात्री िेकोटी पेटिून खेळलेल्या
गाण्याच्या भेंड्या अजून आठितात’’ आमच्या कॉलेजचा शमत्र अरमान म्हणाला
“होठोसे छु लो तुम, मेरे गीत अमर कर दो’’ म्हणताना ददसणारे ते शतचे
पोिळ्यासारखे चकचकीत ओठ मला अजून रात्र रात्र आठितात’’ज्ञानेश्िर म्हणाला
राणी येणार असेल तरच आम्ही येऊ असे िगव शमत्राांचे म्हणणे पडले. घामाने सचांब
उतरलेला उदास चेहरा असलेली राणी मला पुन्हा आठिली.
“बघते एकदा त्या राणीच्या पसारा घरी जािून, नाि मोरशपसारा आहे, पण मोर,
more पसारा आहे.प्रयत्न करुन बघते’’ असे म्हणून मी उठले.
राणीच्या घरी मी पुन्हा आले. माझ्या िर खुप रटका होणार, मला शिरोध होणार,
हे जाणून ही मी राणीच्या घरी मन घट्ट करुन पोचले. राणीच्या निर्याला पटिणे भाग होते.
यािेळी राणी ऐिजी शतच्या मोलकरणीने दार उघडले. राणी आजारी होती. पाठदुखी मुळे उभी
राहू िकत नव्हती. मी शिचारले “राणी आता कु ठे आहे?’’
“आत झोपलेल्या आहेत, यािा आत’’ मोलकरीण म्हणाली
घराचा अितार आता रद्दीचे दुकान कम जीम कम लााँड्री असा होता. मी आत गेल.े
सक्तीच्या शिश्राांतीमुळे राणीला शिश्राांती शमळाली होती. बराच िेळ, आम्ही दोघाांनी खुप गप्पा
मारल्या. जेिणाचा डबा लािला होता. राणीला पुस्तके िाचणे, शलशहणे, हे शतचे आिडते काम
शमळाले होते.

आज मला चहा सुद्धा शमळाला नाही. रबर तुटेपयांत ताणल्यािर तुटून राणीचा
तबयेत शबघडणार नाहीतर काय? होम शथएटसव, सांगीत पेरटका जोरात होत्या, मुले सोफ्यात होती.
“ काय उपयोग अिा मुलाांचा, निर्याचा जे घरातील गृशहणीला जाणून घेत नाही’’
मी
“असू दे, राहू दे’’ राणी
मीच चहा बनिला राणीच्या उिािी थमावसमध्ये चहा ि जिळ शबशस्कटे ठे िली.
राणीने मला एक कशिता िाचायला ददली
माहेर माझे घर
उां बरठ्यािर माप ओलाांडले,
हो मी सासर घरी आले.
सासरच्याांनी कधी दुखािले नाही,
पण मला“आपली’’ मानलेच नाही।।१
सांसाराच्या आम्रिृिाबरोबर बहरले
की माहेरच्या आठिणीत मन झुरले?
माहेरची ओेढ ही शनराळीच असते,
नाते हे िेिटी मनाचेच असते॥२
माहेरी माझ्या चौसोपी िाडा,
सासरचा फ्लॅट िाटतो तोकडा.
तरीही या घरी मैशत्रचे नाते,

स्त्रीही िेिटी घरासाठीच उरते॥३
नाते हे िेिटी मनाचेच असते॥
माहेरच्याांना िाटले ही सासरीच जाणार,
धनाची पेटी सुद्धा सोबत नेणार.
दुसर्याची िस्तू सासरची धन होणार,
पुढे दुरािणार म्हणून दुखाित राशहलो।।४
माहेरच्याांनाही मुलगी परकीच िाटते
नाते हे िेिटी मनाचेच असते
मी सासरची की मी माहेरची?
कधी होते का मी स्ितुःची?
दोन्ही घराांमध्ये मी पाव्हणीच राहते,
नाते हे िेिटी जोडण्यािरच असते।।५
कु ठे आहे माझे माहेर
कु ठे आहे माझे घर,
मी माहेरची की मी सासरची?
कधी होणार मी स्ितुःची?।।६
माहेरी सासरी मी पार्हणीच राहते,
दोन्ही घरी माझे असे काहीही नसते।।७

आयुष्याच्या सांध्याकाळी, सांकटकाळी, माणूस आयुष्याचे पुनरािलोकन करतो. स्त्री
सासर- माहेरची तुलना करीत राहते. राणी या आजारात- तेच करत होती. हरिलेले िण िोधत
होती. नाते हे िेिटी अव्क्तच राहते. आधीच बलात्काराांनी असुरशित जगात, स्त्रीला एकटे पाडले
जाते ि िेड्यात काढले, की शतचा शिरोध गळू न जातो. स्ितुःच्या स्ितांत्र अशस्तत्िाचा प्रश्न, स्त्री
आई झाली की पूणवपणे शिसरते. िादळिार्याांचे िीजाांचे लोळ, मग मांगळसूत्राच्या दोन िाट्यात
भरुन, पार िमतात?
मी रोज राणीला भेटायला जाऊ लागले. शतच्या मोरशपसारा नािाच्या, घराच्या
पसार्याकडे, मुला निर्याकडे मी साफ दुलवि के ले. राणीची तबयेत जरा सुधारली.
आमची भेट होत होती.कॉलेजचा गेट टु गेदरचा ददिस जिळ येत होता. मात्र
राणीच्या, माझ्या शप्रय मैशत्रणीचा आयुष्यातली, एका ददिसातला, एक तास मागण्याचाही, मला
हक् नव्हता. मात्र कधी...शमरॅ कल्स डू हॅपन
एका रात्री राणीच्या निर्याचा फोन आला
“आम्ही सिवजण क्रूजिर, पाटीला जाणार आहोत. पाटी जहाजािर आहे. आम्ही
राणीला नेऊ िकत नाही. ती घरी एकटी राहणार, कामिाली येणार नाहीये. त्यापेिा तुम्ही
राणीला कायवक्रमाला नेऊ िकता’’ मी खुि झाले “ हे यस, आय िन’’ त्या शनशमत्ताने मला
राणीच्या सहिास शमळणार होता. खुिीत नाचािे असे मला िाटले.
तुमच्या घरच्या राणीचा शस्थती आमच्या या राणीसारखी बुशद्धबळातल्या
राणीसारखी आहे की? ही गोष्ट राणीची की माझी? की तुमच्यातल्या कोणची? “बुशद्धबळातल्या
सोंगट्या आठिा, त्यातली राणी नसते कारण ती राणी राजाच्या मनात असते, असे भांपक शिचार
मानले जातात. मला िाटते राणीला स्ितांत्र अशस्तत्ि देण्याची िेळ आली आहे. बुशद्धबळाच्या

पटािर एक राणी हिी आहे. घरी दारी सासरी माहेरी दोन्हीकडे, स्त्रीला घर कमरा, अशस्तत्ि हिे
आहे. हो स्ितुःचे माहेर हिे आहे. माझे घर हिे आहे ’’ मी
“बुशद्धबळाच्या पटािर राणी हिी.
ही गोष्ट राणीची की माझी की तुमची की प्रत्येक स्त्रीची? स्त्रीला आदराने िागिायची
सुरुिात, आपण घरापासून लहानपणापासून करायला हिी’’ आिा
कॉलेज ररयुशनयनचा ददिस उजाडला. राणीला गाडीतून न्यायाला, आमचा एक
शमत्र तयार झाला. राणीने शतचा ठे िणीतला, कॉलेजमधलाच जूना लाल पांजाबी सूट घातला.
तीस िर्ाांनी पुन्हा लाांब टॉपची फॅ िन, परतून आलीच आहे ना? आम्ही सिव शमत्रमैशत्रणी एकत्र
जमलो. एकमेकाांच्या सुटलेल्या पोटाांची, शिरळ के साांची, टकलाांची, बदललेल्या िाटाांची खुप चचाव
के ली. कॉलेजचा सोहळा पार पडला. प्राचायाांनी सुिणवपदकधारक राणीला स्टेजिर बोलािले
आशण आभाराचे गीत गायला साांशगतले. “सौ राणी स्टेजिर या’’प्राचायव
राणी स्टेजिर आली. त्या लाईमलाईट मध्ये ती अजूनही गोड तरुणीच िाटत होती.
मधली तीस िर्े उडू न पुन्हा आम्ही लहान तरुण झालो होतो.
“नात्याप्रमाणे ियसुद्धा िेिटी मनाचे असते. ियसुद्धा आपण मानतो ते असते’’
प्राचायव
राणीने गाणे म्हटले
"क्यों सजांदगी के साथ हम मजबूर हो गये
ईतने र्हए करीब, के सब दूर हो गये."
बुशद्धबळाच्या पटािर राणी हिी आहे.

४५प्रेमभांगाच्या म्युशझयमचे गाि= क्रोएशिया-झॅगरे ब
क्रोएशियाला प्रेमाचे गाि म्हणतात. येथे दगडा दगडािर, कोणीतरी दांतकथा
शलहीलेली असते आशण िेगिेगळ्या प्रेमकथा िारां िार ऐकू येतात. यातील झॅगरे ब बद्दल तर काय
साांगािे?
१फु ड, मगहणजे जेिण, अथिा, अन्ना- मध्ये ट्रफल्स (िेफसव सारखा गोडपदाथव)
रट्रलोगीना यी हॉटेलात क्रोशियन िाईन शमळते. सांध्याकाळी ददिे लागताना रोिनाई
पाहून आपण हरिून जातो.
२पूजा अचावझॅगरे ब मध्ये मध्ययुगीन चचेस आहेत. मात्र सेंट माकव स चचवला, रोमाँरटक चचव
मानतात. या चचवचा रां ग पाांढरा असून, छतािर शसरॅ शमक टाईल्स, टोकािर, उां चािर झेंडे आशण
अन्य प्रतीकाांची शचत्रे आहेत.
३ म्युशझअम ऑफ ब्रेकअप- 20 सालचे मोस्ट इनोव्हेरटव्ह म्युशझअमचे बशिस या
म्युशझयमला शमळाले आहे. ‘तूटू दे हृदय तुटले तर’ असे म्हणत तुम्ही क्रोएशियात दफरु िकतात.
झॅगरे बमध्ये अनेक म्युशझअममध्ये िेळ छान जातो पण िेळ कमी असेल तर ‘तुटलेल्या नात्याांचे
िस्तू सांग्रहालय’ इथे भेट द्या. ब्रेकअप झालेल्या, हृदय तूटलेल्याांच्या अनेक प्रेमकथा इथे ऐकायला
शमळतात. प्रेशमकाांच्या खाजगी िस्तू, बूट, हातमोजे, शििाहाचा ड्रेस, पत्र खेळणी, भेटिस्तू येथे
हृदयद्रािक कथा साांगतात. तुटलेली नाती ि त्याांच्या गूढ दुुःखी कॉफी शिनोदी राशगट अिा कथा
येथे शलशहलेल्या आहेत. कॉफीच्या कपासाठी या जागेिर, येथे लोक भेटतात आशण तासन् तास
गप्पा मारतात. जुन्या काळच्या उन्हाळी छतािरचा गप्पा आठितील. एली कॅ फे , दकनो युरोपा,
कॅ फे िेलिेट कॅ फे , असे कॅ फे आहेत. घोड्याची नालाचे आकाराची, पुतळे मूती कोरीि काम, तलाि,
बागा, उद्याने, याांची लेअर टाऊन, क्रोएशियात रे लचेल आहे.

ही सिव सांरचना घोड्याच्या नालेच्या आकारात िसिली आहेत.
४ सहा चौक, बागा मोन्यूमेन्टस् आहेत. कलािांताच्या झॅगरे ब कॉनवर ला, राष्ट्रीय
नाट्यगृह पारां पररक आटवस्(कला) अॅन्ड क्राफ्ट हस्तकलेचे िस्तू सांग्रहालय आहे.
क्रोएशियन राष्ट्रीय नाट्यगृहात भेट ददली, तेव्हा तेथे िेल ऑफ लाईफ, आयुष्याची
शिहीर हे शिल्प आहे.
५ लीसीटार- डोलॅक माके ट। मध्येाे सिव रोजच्या िस्तूांची खरे दी होते. झॅगरे ब मध्ये
लीसीटॉर, हृदयाचे आकार असलेली लाकडी भेटिस्तू शमळते. लीसीटॉर हे पूिी येथील, आले
घातलेले हृदयाच्या आकारचे खाणे होते. जे प्रेमानेाे भेट ददले जाते. येथे खूप िस्तू शमळतात.
६आकर्वक रां ग, सुांदर शडझाईन, फारिा उां च गगन भेदी झुांबर नसलेले, क्रोएशिया
प्रेमाचे गाि म्हणून प्रशसद्ध आहे. झॅगरे ब तर अगदी लहान आहे. फक्त आठ लाख लोकाांची िस्ती
येथे आहे. झॅगरे ब ही क्रोएशियाची राजधानी आहे.
तीन तास चालत, सांपूणव झॅगरे ब मध्ये दफरता येत.े
कॅ पटोल झॅगरे ब, मधील कॅ पटोल मधील चचवच्या भोिती तटबांदी आहे. या
कॅ थेट्रॅलला(शमलीटरी) युद्धाची इशतहास होता. गािाचा िरचा भाग मोतवजी ग्रॅड, तर कालचा भाग
डोनवजी ग्राँड मानला जातो. येथे फ्युशनकु लर ट्रेनने आपण दोन शमशनटात जातो इतके ते जिळ
जिळ आहेत. म्युशझअम मधील दोन शिल्पे, (झॅगरे ब) पशहला, हातात तलिार घेतलेले घोडेस्िार,
सेंट जॉजव याांचा ब्रॉझचा पुतळा ड्रॅगनच्या शिकारीच्या तयारीत आहे.
दुसर्या पुतळ्यात मृत ड्रॅगन जिळ, तलिार घेऊन सजांकलेला सेंट जॉजव आहे. सेंट
जॉजवचे पुतळ्याबद्दल कथा आहेत. क्रोएशियात सिवत्र साांशगतली जाणारी कथा म्हणजे राजकन्येचे
रिण करण्यासठी सेंट जॉजवने ड्रॅगनला तलिारीने ठार मारले.

हॅशपली लॉस्ट, असे झॅगरे बचे िणवन के ले जाते.
झॅगरे ब िॉक अॅन्ड िायर टू सव 5००० युरो पासून पुढेाे आहे.
18 व्ा 19 व्ा ितकातील ऑस्ट्रोहाँगेररअन स्थापत्यिास्त्राचे नमुने येथे बघायला
शमळतात.
24 शडग्री तापमान आहे.
क्रोएशिया हा पूिव युरोप मधील देि आहे. त्याला अाँड्रीएटीक समुद्राचा मोठा
दकनारा लाभला आहे. एक हजार बेटे आहेत. डू ब्रोिानदक, झॅगरे ब, या पयवटकाांच्या लाडक्या दोन
िहर जागा आहेत.
प्रेमभांगाचे म्युशझअम बघायला कधी जायचे?

*******************

४६िजन का िाढते?
शिनोदी कशिता साांगते,
तुम्हाला एक कोडे घालते
साांगा माझे िजन का िाढते॥धृ॥
सुरस चौरस स्ियांपाक करते
खात्रीसाठी खाऊन बघते
दोन तीन पोळ्या, िाटीभर भाजी
डािभर कढी, दहा िीस भजी॥1॥
एिढेच तर खाऊन बघते, तरी पण माझे िजन का िाढते
एकादिी, िशनिार, रशििार
दाणे भाजते िारां िार
मूठभर दाणे, चिीला गूळ
एखादे के ळ, मोदकी नारळ
खिता खिता, खाऊन बघते
मग एकदोनच बिी, शखचडी मलापुरते,
तरी माझे िजन का िाढते?
*****************

४७

मी कामगार आहे

अठराव्ा ितकात शलहीले गेलल
े ी िाशहरी किने म्हणतात, मी कामगार आहे,
तळपती तलिार आहे
कामगार हा अथवव्िस्थेचा कणा असतो. अिा कामगाराची सुरिा ि कामगार
कल्याण, हा कळीचा मुद्दा अााहे. कोणत्याही कारखान्यात अथिा सांस्थेत सांतुलनपत्रात
balancesheet मध्ये, कामगार ही खरी मालमत्ता, real asset, असते.
शब्ररटिाांच्या काळात, कापड शगरण्या मोठ्या प्रमाणात सुरु झाल्या, या शगरण्याांत
मोठमोठी यांत्रे बसिली गेली. मुांबईचे माँचेस्टर बनु लागले.
येथे तयार होणारे कापड, मनुष्य बळाचा िापर करुन धुतले, रां गिले जाई, यासाठी
अनेक घातक रसायने िापरली जात, कामगाराांकडू न १६/१६ तास काम करुन घेतले जाई, कधी
फ्लाईंग िटलचे, लूमचे पट्ट्यात होणारे काही अपघात होत, कामगार जखमी होत, भाजण्याच्या
घटना घडत. त्याांतून कामगार सांघटनाांनी आिाज उठिला. पररणामस्िरुप ई.स.१८८१ साली,
कारखाने अशधशनयम अशस्तत्िात अााला.
या अशधशनयमानुसार कामगाराांना काशह हक् प्रदान के ले
१ ठराशिक तास काम करणे
२ आठिड्याची सुट्टी
३ मूलभूत गरजाांची सोय
४ कामगाराांच्या आरोग्याची काळजी

५ कामगार सुरिेचे उपाय उदा, यांत्राच्या धोकादायक भोिती जाळी लािणे, सांरिक
झाकणे लािणे, सामान्या आशण मानशसक आरोग्य तपासणी ईत्यादद
६ अपघात प्रिण यांत्रात अशभयाांशत्रकी बदल करणे,
पुढे रासायशनक कारखान्याांचे प्रमाण िाढले. लिकरच असे लिात अााले दक, याांशत्रकी
अपघातापेिा रासायशनक कारखान्याांतील अपघाताांचे प्रमाण ि स्िरुप जास्त भयािह अााहेत.
भोपाळच्या युशनअन काबावईड, ददल्लीच्या श्रीराम शमल च्या क्लोररन गळती पासुन हा धोका
अधीक अधोरे शखत झाला. १९८७ च्या कारखाने अशधशनयमानुसार रासायशनक कारखान्याांसाठी
शििेर् तरतुदी के ल्या गेल्या ज्या कारखान्याांत १५ टन एलपीजी, १० टन क्लोररन ककां िा ५ टन
इशथशलन आाँक्साइड अााहे, अथिा अिाच प्रकारचे धोकादायक रसायने काही प्रमाणात
िापरणारे कारखाने, अशतधोकादायक ठरिून त्याांच्यासाठी आपत्ती शनिारण व्िस्थापन आराखडे
तयार करणे आिश्यक के ले गेल.े इतरही अनेक तरतुदी त्यात आहेत. कामगार सुरिेसाठी ते
आिश्यक पाऊल होते.

कामगार कायद्याने कारखान्यातील कामगाराांच्या सुरशिततेची जिाबदारी
भोगिटादारािर (Occupier) िर टाकण्यात आली आहे. यांत्रसामुग्री, कच्चा माल, तयार माल,
उत्पादन प्रदक्रयेतील शक्लष्टता, देखभाल इत्यादी सिव बाबी कारखान्यातील कामगाराांची
सुरशितता ठरशित असतात. त्यातील धोके अधोरे खीत करीत असतात. सहाशजकच ते सिावत
चाांगल्या प्रकारे व्िस्थापनाला ज्ञात असतात. ते धोके दूर करताना खचव येतो. या खचावबद्दल दोन
मुद्दे अशतिय महत्त्िाचे आहेत. कामगार सुरिेिर, करताना हा खचव जरी "कर"िजा िाटत असला
तरी तो तसा नसतो. कारण त्यामुळे अपघात टळतात, उत्पादन सुरळीत सुरू राहाते, कामगाराांचे

मनोधैयव उच्चकोटीचे राहते, मालाला उत्तम गुणित्ता असल्याने कारखान्याच्या मालकाची
बाजारािर पकड शस्थर राहते.
सुरशितते िरील हा खचव टाळला तर अपघात होण्याने नुकसान होते.भरपाईपोटी खचव
तर होतोच, पण िर नमूद के लेले सिव फायद्याांचे शिरुद्ध रुपात पररणाम होतात. या सिव बाबींचा
शिचार करुन कायद्याने कामगार सुरशिततेची जिाबदारी भोगिटादारािर सोपिली आहे.
शिकशसत देिाांमध्ये कामगाराला अपघात झाल्यास अशतिय मोठी रकम नुकसान
भरपाई म्हणुन द्यािी लागते, ( ज्यामुळे कधी कारखाना बांदच करण्याची िेळ येते). कारण
माणसाचे जीिन अनमोल असते. सहाशजकच ते लोकां सुरशिततेला जीिापाड महत्त्ि देतात.
आपल्याकडे ककां िा शिकसनिील देिात अद्याप तिी पररशस्थती नाही.
अशतिय तरुण मुले असो ककां िा अन्य, पण ते जेंव्हा जीि गमाितात, तेंव्हा त्याांच्या
नातेिाईकाांचे, माताशपत्याांचे दु:ख कठोर व्िस्थापनाच्या लिात आणुन देणे ही आजची गरज
आहे. भोपाळ दुघवटनाग्रस्ताांचा तोच प्रयत्न अााहे. लाखो रुपये देिुन परत न शमळणारी गोष्ट
म्हणजे कामगाराचे आरोग्य ि त्याांचा जीि होय. मी सुरिातीलाच तर शलशहलय, कामगार हीच
तर खरर मालमत्ता! तर शमत्राांनो कामगार ददनाच्या िुभच्े छा
कामगार सुरिा, आरोग्याचा शिचार
कामगार ददनाचा हाच करा एल्गार

******************

४८सहलीला जायचे
सहलीच्या, शनसगावच्या आठिणी आयुष्यभर, मनातल्या मोरशपसाांसारख्या हळव्ा
करतात. सहलीला जाणे आिडत नाही, अिी व्क्ती सहसा नाही. माणूस सहलीचे शिशिध बेत
िारां िार करतो.
१) सहल म्हणजे मजाुः
रोजच्या कां टाळिाण्या गोष्टींमधला बदल, हिापालट, जागाबदल म्हणजे सहल
होय.
२) ताजेतिाने व्हाुः
जांगल, नदी, डोंगर, दकनारे , रस्ते, िेगळे घर, कौलारु झोपड्या, सुग्रास जेिण, गार
हिा, शहरिी झाडी या जागाांपैकी कु ठे ही ददलेली, कु ठलीही लहान सहान, भेट ताजेतिाने होण्यास
मदत करु िकते. के िळ जिळच्या शमत्रमांडळींची भेट, एखादा शसनेमा बघणे, बाजारहाट करणे
या सहलीसुद्धा आनांददायी ठरू िकतात. दूरिरचा सूयावस्त/सूयोदय बघणे प्रेरक ठरते. सहली या
कौटुांशबक असू िकतात अथिा कायावलयीन असू िकतात. शमत्रमैशत्रणीं बरोबरच्या सहली
spontaneous planned, neat असतात. कौटुांशबक सहली पूणवपणे अशनयोशजत नसतात, पण
अशधक काटकसरीच्या असतात.
३) काळुः
मुलाांच्या िालेय सुट्टीत, सहली करण्याचे प्रमाण जास्ती असते. सहलींचे
दलालसुद्धा असतात, हॉटेल्स कां पन्या, पयवटन व्िसायाचे, सुगीचे ददिस हे िालेय, कॉलेजच्या
सुट्टींिी जोडलेले असतात.

एशप्रल, मे, शडसेंबर, नोव्हेंबर, ऑक्टोबर (ददिाळी) अिा काळात “बॅग भरो शनकल
पडो” असे ददिस असतात. अगदी हॉस्टेलिर राहणारे लोक सुद्धा िार्र्वक सुट्टीत गािी, घरी अधाव
काळ जातात. त्यािेशळ (सुट्टीच्या) ि सहलींिर अधाव सुट्टी काळ जातात. या काळात हॉटेल्स महाग
असतात.
४) कौटुांशबक सहलीुः कौटुांशबक सहली, धार्मवक असतात, देिस्थान, रस्ता सहल,
गड-दकल्ले दिवन/ साहसी असतात.
धार्मवक सहल- यात िार्र्वक कु लदेिता दिवन, ओझरते देिदिवन बाकी मजा आशण
पोटपूजा असू िकते. देिस्थानी जाणे, ही आपल्या पूिवजाांची पूिावपार चालत आलेली सहलच असे.
Change of routine is rejuvenating.
५) देि बसले डोंगरी अथिा नदीदकनारी- देिदिवनुः
देि डोंगरािर असतात, त्यामुळे हिा गार असते, शनळे आकाि असते ककां िा
नदीदकनारी गारिा, मजा येते .बोटींग, पाण्यात खेळणे, डु ब
ां णे, पोहणे यात मजा घेता येतात.
थकलेला जीि पुन्हा ताजा होतो. झोक्याांिर झुलता येते, झोपड्यात राहता येते, लोकजीिन
समजते. देिदेिताांचे आिीिावद शमळतात, चाांगले, साधे, गोडधोड जेिण कमी खचावत शमळते.
कॅ सेट rewind होते, परत‘रूटीन’ सुरु करण्यासाठी!
६) रस्ता सहल Joy rideफार पूिी बैलगाडीने जायचे, तसे हल्ली अख्खे कु टुांशबय गाडीने मामाच्या गािाला
जाते. full Style मध्ये. प्रिासाचा त्रास न होता दफरता येते. िाटेत कु ठे ही थाांबता येते, मनमौजी
िागता येते. उदा. नाशिक, पुण,े कोल्हापूर. पररसर, शनसगव, घरगुती गप्पा, शचडिाशचडिी,
गॉशसप, बालकाांची मस्ती-मारामारी, रूसिे-फु गिे, थोडेफार हाल तरीही या सहलीत मजा येत.े
सहिासाचा आनांद ि प्रिासाची मजा एकशत्रत शमळते. सोबत शिदोरी घेता येते. िाटेत चहा
शबशस्कटे, िडापाि, शखचडी ि िीतपेये हल्ली सिवत्र शमळतातच. पूिी के ळीच्या पानात झुणका
बाांधून, कापडी फडक्यात भाकर शिदोरी, दिम्या देत.खाऊ बाांधून भूकलाडू तहानलाडू , दिम्या,
पुऱ्या, लाडू नेले जात असत, हल्ली आजी, लाडू शचिडा देते.

७) गडदकल्ले सहल—
बालकाांना, शिद्याथ्याांना, तरूणाांना इशतहासाने प्रेररत होण्यासाठी या सहली
उपयोगी पडतात. इशतहासाचा समृद्ध िारसा समजतो. दकल्ले, स्थळे बघता येतात.
राजाराणीच्या कथा, राजिाडे याांचा फील घेता येतो. उदा. पन्हाळा, ससांहगड, असजांक्यतारा.
८) िैिशणक सहल—
यात एखाद्या गािाचे ऐशतहाशसक म्युशझयम, सायन्स सेंटर, जांतर-मांतर िगैरे बघता
येते. उदा. औरां गाबाद.
९) साहसी सहली— हल्ली बऱ्याच करमणूक कें द्राांमध्ये साहसी खेळाांचे आयोजन
असते. खडक चढणे, उां चािरून उडी मारणे (सुरिेसह), गाडी ठोकणे (िेगळी छोटी ठोकताच
थाांबणारी गाडी), बलून राईड, राफ्टींग, िॉटर स्कीइां ग असलेल्या Adventure Park मध्ये
सहलीला जाता येते. बऱ्याच टेकड्याांिर, नदीदकनारी असे साहसी खेळाांचे पाकव बनिले आहे.
उदा. दकल्ले चढणे, ट्रेक्स, शहमालयन ट्रेक
१०) परां परा सहल—
ऐशतहाशसक रठकाणे, लोककलाांची कें द्रे, लोकाांच्या गाण्याांचा आिाज ऐकणे,
हस्तकला बघणे, शिकणे, लोकजीिनाचा अनुभि घेणे, अिा परां परा सहली करता येतात. उदा.
जुन्नर, घोडेगाि, कोल्हापूर, नांदरु बार, राजस्थान! खूप गमी असते, पण चालते.
सहलीला जायचे का?
*********************

४९ बाली(पयवटन)
स्िस्त परदेििारीत, बालीचा नांबर दुसरा लागतो. साधारणत: देिळाांना भेटी देणे,
ही मध्यमिगीयाांची पयवटनाचे आनांदाची झालर असते. समुद्रदकनारी अथिा डोंगरािरील
देिळाला, पयवटक भेट देतातच. समुद्रदकनारा बोटीने जाणे, यासाठी बाली रट्रप शप्रय ठरते.
बालीला सुांदर ऐशतहाशसक सौंदयव आहे. येथे स्कू बा डायसव्हांग, पॅरासेसलांग, ऍक्वा िॉककां ग, स्नोस्कींग
आशण ररव्हर-रासफ्टांग हे पाण्यातले खेळ येथे खेळता येतात.

अगुांगबाली,

माऊांट

बाटू र

(ककां टामनी), उबुडचे माकडिन, सफारी टूसवची मजा येते. नुसादुिा येथ,े ३ दकमी लाांब पाांढऱ्या
रे तीचा समुद्रदकनारा आहे.

पडाांग पडाांग, पाांडिा दकनारा, येथे समुद्र िाांत आहे. सनबादींग ि

टॅसनांग साठी, डी शिटॅशमन साठी येणारे पयवटक खूप असतात.

समुद्रदकनारीचे अगुांग बाली

िॉप ि उबुड ही खरे दीची नगरी आहे. १/५ दकमतीत Bargaining करता येते. फळे ,
भाज्याांपासून कपडे, चपला सारे शमळते.

कु टा गािी मात्र आांतरराष्ट्रीय दजावचे मॉल्स आहेत.

उबुड ग्रामीण आहे तर कु टा शिदेिलेले आहे. स्थाशनक अन्न कु टाला खाता येते. नासी गोरें ग भात
शमळतो. साशमर् ि देिी जेिण शमळते. बाांबूच्या स्ट्रॉने शपता येणारे फळाांचे रस आहेत.गोिा
गजाहाा मांददर आशण जतुलीशिह भात गच्ची (rice terrace) येथे समुद्राच्या लाटा आशण गिताची
लहर आनांददायी िाटते.
बारटकशचत्र, लाकू ड कोरीिकाम, कपडे शिणणे, दाशगने घडिणे येथे चालते.
बालीनीज् मसाज ि स्पा येथे आहेत. पण महागडे ि असमाधानकारक आहेत. रे लिे नसल्याने
रस्त्याांचे जाळे आहे. टॅक्सी, गाड्या महाग आहेत. पयवटकाांकडू न पैसे कमािले जातात. बाली येथे
लोकगीते, लोकनृत्ये जरूर ऐकािीत पण समुद्राची गाज कानात ि भाताच्या तणाांचे डोलणे नजरे त
भरून आणािे. येताना महाग भेटिस्तू घेण्याची गरज नाही. आपल्या देिात सारे च शमळते.
अनुभि मात्र बाांधून आणािेत.
************

५०पुस्तक परीिण
मराठी साशहत्य आशण शचत्र‘पटकथा’ (ितकी िाटचाल१९१३-२०१३)
लेखक : डॉ प्रिीण नारायण महाजन
गोव्ाच्या ४८ व्ा आांतरराष्ट्रीय शचत्रपट महोत्सिात (IFFI) मुख्यमांत्री मनोहर
परीकर याांच्या हस्ते ि अशभनेत्री श्रद्धा कपूर शहचे उपशस्थतीत नुकत्याच प्रकािीत झालेल्या मराठी
साशहत्य आशण शचत्र‘पटकथा’ (ितकी िाटचाल१९१३-२०१३) या डॉ प्रिीण नारायण महाजन
याांच्या अप्रशतम ग्रांथाच्या ६५६ पानाांचे िाचन करायला एक मशहना लागेल असे िाटले होते. पण
ग्रांथ हातात आला आशण तहानभूक हरपून मी िाचून काढला.
सांपूणव जगभरातच शसनेमा बघायला आिडत नाही, शसनेमाचे िेड नाही, अिी व्क्ती
शिरळच म्हणायची. जनमानसात गप्पात, करमणूकीत, समाज पररितवनात शसनेमाला
अनन्यसाधारण महत्ि आहे. गोष्टी साांगणाय्रा ऐकाणायाांना, पहाणाऱ्याांना तो आकर्ीत करतो.
“ तुझ्या स्िराांिर जगूनी,
िेशचले हे अमृतकण I
तू ईश्वराचे प्रशतरूप,
तू आनांदघन II”
अिा िबदात लतादीदींचे, लता मांगेिकराांचे, लेखकाने के लेले अपवण पशत्रके तील िणवन
ि त्याांचा दुर्मवळ फोटो या ग्रांथात आहे. खरे तर अिा दुर्मवळ फोटोंचा हा ग्रांथ जणू एक सांग्रहच
आहे.

फार पूिी म्हणजे ५० िर्ावपूिी, आमच्या बालपणी, गािात निीन शसनेमा लागला
की, सरकत्या चाकाांच्या गाड्यािर पोस्टसव, पूणव िस्तींमधून दफरत असत . सोबत काठ्या लािून,
पाय उां च करून, त्यािर पाांढरे पायजमे घातलेली, उां चच उां च माणसे, या शसनेमा पोस्टराांचे सोबत
चालत असत. सोबत ढोल शपपाणी िाजिली जाई. रात्री गॅसच्या ददिाबत्ती सोबत, ही नव्ा
शचत्रपटाची शमरिणूक, गािात दफरे .लागलीच, लोक शचत्रपट पाहण्याची तारीख ि िेळ ठरिून
टाकत. पूिी शसनेमाला जाणे, हा उत्सि असे. शसनेमा बघणे म्हणजे अफू ची गोळी असते.
आजदेखील, प्रेिक तीन तास शचत्रपटगृहात आपले स्थळ-काळ, अशस्तत्ि, ितवमान, प्रश्न सारे
काही, शिसरून शसनेमाचा आस्िाद घेतात.
डॉ. प्रिीण महाजन याांचा शचत्रपटकथेला साशहत्यात मानाचे स्थान देणारा, प्रथमच
मराठी शचत्रपटकथेला साशहत्याचा प्रकार शसध्द करणारा, प्रथमच मराठी शचत्रपट, पटकथा,
साशहत्य याांचा िांभर िर्ावचा आढािा घेणारा, प्रथमच मूळ साशहत्यकृ ती ि पटकथा याांचा
अशतसूक्षम अभ्यास करणारा हा ग्रांथआहे.हा सांिोधनाचा अपूिव रुपेरी ग्रांथ मराठी साशहत्य ि
शचत्रपटकथा याांच्या बद्दल अभ्यास करून शलशहल्या गेला आहे. मराठी साशहत्य, शचत्रपट, शिल्प,
नृत्य, नाट्य, या शिर्यािरील, अल्प आशण दुर्मवळ ग्रांथापैकी एक, असे या ग्रांथाचे िणवन करता
येईल.
मराठी साशहत्य आशण शचत्रपटकथा या ग्रांथाचा आिाका प्रचांड आहे.
ग्रांथाची रचना- आठ प्रदीघव प्रकरणाांमध्ये हा ग्रांथ शिभागाला गेला आहे.
शचत्रपटकथेची व्ाख्या, शचत्रपटकथेची सांरचना, त्याांचे नाशिन्य, त्यािरील आिेप,
शचत्रपटकथेचे प्रमुख घटक जसे कथानक, स्िभाि शचत्रण, सांिाद, गीत, साशहत्य शनर्मवतीची
प्रदक्रया, साशहत्याच्या मध्यामान्ताराची प्रदकया या सिव शिर्याांिर हा ग्रांथ भाष्य करतो.
चलशचत्राचा भारतीय प्रयोग िाम्बाररका-खरोशलकाने के ला. कथात्मक शचत्रपटाचा जन्म, शचत्रपट

कथाकार जॉजव मेशलए याांचे हस्ते झाला. पशहला भारतीय मूक शचत्रपट राजा हररिांद्र हा होता.
भारतीय शचत्रपटसृष्टीचे प्रगशतचे श्रेय दादासाहेब फाळके याांना जाते. पशहला भारतीय बोलपट
‘आलमआरा’ हा होता. शचत्रपटाचे प्रधान घटक शनमावता, ददग्दिवक, अशभनयकते. गीतकार, सांिाद
लेखक, सांकलक, सांगीतकार, छायाशचत्रकार, शितरक, प्रेिक, समीिक हे आहेत. यिस्िी
शसनेमाचा, सिक्त शचत्रपटकथा हा मूळ आधार असतो. असे ऐशतहाशसक आशण िास्त्रीय सत्य
लेखक माांडतो. शििाय या ग्रांथात लेखकाने शचत्रपटकथा, नाटक, नभोनाट्य, दूरदिवन िृख
ां ला
याांची तुलना के ली आहे.मराठी मूळ शचत्रपटकथेचे मूल्याांकन करताना ‘अयोध्येचा राजा, ते
‘अशस्तत्ि’ या प्रिासातील आचायव अत्रे, शि. स. खाांडक
े र, ग. दद. माडगूळकर, शिजय तेंडुलकर, पु.
ल. देिपाांड,े रणजीत देसाई, याांच्या सारख्या ददग्गज लेखकाांचे शचत्रपटिेत्रातील योगदानाबद्दल,
डॉ. महाजन अभ्यासपूणव रीतीने प्रशतपादन करतो. याशिर्यीचे, स्ितांत्र प्रकरणात पांधरा शचत्रपट
कथा प्राशतशनशधक म्हणून घेतल्या आहेत. ज्यातील अयोध्येचा राजा, निरदेि, प्रतापगड, सामना,
नॉट ओन्ली शमसेस राउत, ऐका दाजीबा, देिता, िेजारी, सीता स्ियांिर, गुळाचा गणपती, सिाल
माझा ऐका, एक गाि बारा भानगडी, सोंगाड्या, माफीचा सािीदार, अशस्तत्ि या प्रमुख आहे.
खास आनांद म्हणजे ग्रांथात या सिवच शचत्रपटाच्या कथाांचा साराांि िाचायला शमळतो. यातील
शचत्रपटकथेचे कथानक साांगणे म्हणजे शपक्चरची स्टोरी साांगणे ही पूिी घरोघरी सांध्याकाळी
जमलेल्या बच्चे कां पनीची, इव्हेंट/घटना असे हल्लीच्या भार्ेत साांशगतले जाऊ िकते.हीच
कथनिैली महाजनाांनी िापरली आहे. लेखक प्रिीण महाजन याांच्या घरी भेट ददली असता,
त्याांच्या अभाशसके त या सिव शचत्रपटाांचे दस्तऐिजीकरण अगदी व्िशस्थत आहे.
मराठी साशहत्यकृ तीिर आधाररत शचत्रपटकथाांबद्दल या पाचव्ा प्रकरणात, कादांबरी
या साशहत्य प्रकारािर आधाररत शचत्रपटाांिर आधाररत, एक उपप्रकरण आहे. ‘गड आला पण ससांह
गेला’, ‘जैत रे जैत’, ‘बनगरिाडी’, ‘चानी’, ‘कुां कू ’, ‘श्यामची आई’, ‘शसहाांसन’, ‘उां बरठा’ या
शचत्रपटकथाांचे पररिीलन या ग्रांथात अााहे.कथाांची तुलना मूळ कादांबरीिी के ली आहे. कथा या

साशहत्य प्रकारािर आधाररत मराठी शचत्रपटकथा ‘मधुचांद्र’, ‘मुांबईचा जािई’, ‘श्वास’, ‘रां गल्या
रात्री अिा’ इत्यादी आहेत. नाटक, लशलत लेख आशण कशिताांिर आधाररत शचत्रपटकथाांचे
शिश्लेर्णही या ग्रांथात िाचता येते.
सहाव्ा प्रकरणात ददग्दिवकीय सांस्काराांचा अभ्यास आहे. व्ही. िाांताराम, भालजी
पेंढारकर, मास्टर शिनायक, राजा पराांजपे, अनांत माने, राजदत्त, दादा कोंडके , जबबार पटेल,
अमोल पालेकर, सशचन शपळगािकर, महेि कोठारे , महेि माांजरे कर, मृणाल कु ळकणी याांच्या
ददग्दिवक म्हणून के ल्या गेलल्े या मेहनतीचा खास उल्लेख आहे. या ददग्दिवकाांच्या प्रशतभेची
िैशिष्ट्ये इथे ददसतात.
सातव्ा प्रकरणात, तीन भारतीय गाजलेल्या शचत्रपटकथा ‘िोले’ (सहांदी), ‘अपूर
सांसार’ (बांगाली), ‘स्ियांिरम’ (मल्याळी), याांचा अभ्यास आहे. तर शिदेिी शचत्रपटकथेत ‘गॉन
शिथ द सिांड’ (इां ग्रजी), ‘टटवल कॅ न फ्लाय ‘(खुदीि), ‘रोिोमन’ (जपानी), ‘बायशसकल थीव्ज’
(इटाशलयन) या शचत्रपटकथाांचा आढािा आहे.
त्या- त्या ितकातील, सामाशजक, धार्मवक, आर्थवक, राजकीय पररशस्थती जाणिून
घेण्याचे, अशभरुचीपूणव माध्यम म्हणजे शचत्रपट होय. मूलत: शचत्रपटाांची शनर्मवती, मूळ हेतू
करमणूक हा धरून झाली आहे. तरी शचत्रपटकथा प्रेिकाांच्या भािनेचे शिरे चन घडिून आणते.
१९५३ मध्ये ‘श्यामची आई’, २००३ मध्ये ‘श्वास ‘तर २०११ मध्ये ‘देऊळ’ या शचत्रपटकथेिर
आधाररत शचत्रपटाांना सिव श्रेष्ठ राष्ट्रीय पाररतोशर्क प्राप्त झाले आहे. मराठी शचत्रपट तमािा फड,
गािची पाटीलकी, माजघर ि अांगण यातून पुढे जाऊन आांतरराष्ट्रीय स्तरािर प्रगती करतो आहे.
मराठी शचत्रपटकथेची अिी नोंद घेतल्या जाणे, ही बाबही शनशित अशभमानाची आहे.
लेखक डॉ महाजन हे सांरिण मांत्रालयाअांतगवत, आय ओ एफ एस कॅ डर मध्ये, आयुध
शनमावणीला उच्चपदस्थ अशधकारी असून, फे डरे िन ऑफ दफल्म सोसायटीज, िी सांलग्न असलेल्या,

शनझवर शसने क्लब नागपूरचे अध्यि आहेत. डॉ. प्रिीण महाजन हे प्रिासक, व्िस्थापक,
अशभयांता, ज्योशतर्ी, मानिास्त्रज्ञ, लेखक, किी, नाट्यलेखक, नाट्य ददग्दिवक, अशभनेता,
सांपादक, शचत्रपट समीिक, गायक, छायाशचत्रकार, िृत्तपट-लेखक, ददग्दिवक, सांपादक असे
बर्हआयामी व्शक्तमत्त्ि आहे. त्याांनी आठ शिर्यात शिद्यापीठाच्या पदव्ा प्राप्त के ल्या असून त्यात
इां शजशनयरींग, साशहत्य, मानसिास्त्र, ज्योशतष्य, व्िस्थापन, शचत्रपट शनर्मवती, योग शििण
सारखे शिशिध शिर्य आहेत. त्याांच्या या ज्ञान प्रशतभेमुळे हा सांिोधन ग्रांथ, उच्च कोटीचा श्रीमांत
झाला आहे. प्रत्येक साशहत्य ि शचत्रपट प्रेमी तसेच साशहत्य सांिोधकाांनी सूक्षम रीतीने अध्ययन
करािा असा आहे. तसेच शिद्यापीठाने कला ि लशलतकला या शिभागात अभ्यासक्रमासाठी घ्यािा
असा महत्त्िपूणव ठरलेला आहे.
**************************

५१गेले ते ददन गेले
जुन्या शपढीचे जुनी कटकट गेली, असे म्हणत आपण जुन्या िस्तू टाकू न देतो. जुन्या
सियी टाकतो मात्र नव्ा तकशनकीिी तडजोड करताना, कधीतरी मन म्हणते, "गेले ते ददन गेले"
अश्या गेल्या ३० िर्ाांपि
ू ी च्या लोकशप्रय िस्तू साांगते बघा.
१) टेशलफोन लाँडलाईन
पूिी १९९२ सालापयांत फोन एका जागी बाांधलेला असायचा. त्याांना लाँडलाईन
म्हणत. आता मोबाईल फोन आले आहेत. ते मोबाईल फोन व्क्ती सोबत सिवत्र नेता येतात. व्क्ती
त्या फोनिी स्ितुः ला बाांधून ठे ितात. पूिी लाँडलाईन िर, सिाांसमोर बोलािे लागे आशण
प्रायव्हसी ची ऐिी तैिी होई.
मशत्रणीला अथिा शमत्राला फोन के ल्यािर, लॅण्डलाइनिर चुकीची व्क्ती येई.तर कधी
िारां िार रॉंग नांबर लागे.
ज्याांच्या घरी असा फोन असे, त्याांचा नांबर देऊन शतथे शनरोप ठे िला जाई ककां िा
फोनिर त्या व्क्तीला बोलाित असत.
२)टेशलफोन बूथ - पुढे सािवजशनक टेशलफोन बूथ आले. १ रुपयाचे नाणां टाकू न लोकल
फोन होई. रात्री १० नांतर शबल कमी येते, म्हणून रात्री लाईन लािून फोन होई. त्या एस टी डी
बूथिर, फोन शडरे क्टरी, म्हणजे फोन नांबर िोधण्यासाठी असलेली पुशस्तका असे. आशण त्यातून
फोन नांबर िोधला जाई.
मोठमोठाले फोन नांबर पाठ के ले जात असत, अथिा छोटी टेशलफोन डायरी ठे िली
जाई.

२) नोकरीसाठी अजव करणे- माकव िीटच्या कॉपी टाईप करून, अॅटेस्ट के ल्या जात. पूिी
नोकरीचा अजव प्रत्यि जाऊन त्या अाॉदफसात ददला जाई. फोटो लािलेल्या त्या अजावला, सीव्ही
ऐिजी तेव्हा बायोडेटा असे म्हटले जाई. तो बायोडेटा पोस्टाने पाठिला जाई.
३) कॅ सेट रे कॉडवर- आिडती गाणी ऑशडओ कॅ सेट मध्ये ठे िली जात. कॅ सेट रे कॉडवर,
तबकडीच्या ग्रामोफोनच्या तबकड्या, शव्हडीओ कॅ सेटची लायब्ररी असे ि शव्हडीओ आणून
सोसायटीतले माणसे एकत्र जमून शसनेमे बघत असते. गायनाचे भजनाचे कायवक्रम, गणपती
उत्सिाचे ऑके स्ट्रा, इतकीच करमणूक असे. शसनेमा शथएटर एखादेच असे. ि सरकत्या गाडीिरून
शसनेमाची पोस्टसव गािात दफरिली जात.
४) िाचनालय - एखाद्या शिर्याचा अभ्यास करण्यासाठी अथिा ते प्रोजेक्त
करण्यासाठी िाचनालयातून पुस्तके आणून अथिा शतथे अभ्याशसके त बसून ररसचव के ला जाई.
आता सांगणकािर सिव शमळते. (गुगल सचव) आता ककां डल िर कथा कादांबऱ्या ई बुक्स िाचता
येतात.पूिी िाचनालय हा जीिनाचा अशिभाज्य घटक असे.
५) टाईप रायटर - टाइसपांग साठी रे समांग्टन चे टाईपरायटर असे. त्यासाठी कागद
काबवन, ररबीन िापरली जाई. चूक दुरुस्त करण्यासाठी व्हाईट इां क िापरली जाई.टाईसपांग
शिकण्यासाठी कोसव के ला जाई
६) टेशलग्राम - चाांगली ककां िा िाईट बातमी कळिण्यासाठी कड्कट्िर चालणारा असा
टेशलग्राम िापरला जाई. पोस्ट खाते फार महत्िाचे असे.
७) रॉके लिर चालणारे स्टोव्ह - स्ियांपाक करणे, पाणी तापशिणे, यासाठी स्टोव्ह
िापरला जाई. िातीचे स्ट्रोव्ह आशण भडक्या स्टोव्ह िर रॉके लच्या काकड्याने आग पेटिून
स्ियांपाक के ला जाई. १९७० च्या दरम्यान गॅस िेगडी आली, २००७ च्या सुमारास मायक्रोिेव्ह
ओव्हन आले.

८) टाांगा - िाहतुकीसाठी घोड्याने ओढला जाणारा टाांगा १९८० पयांत असे. ररिा,
गाड्या कासव चा सुळसुळाट नांतर झाला.
९) काचेच्या बाटलीतले दूध - दूध कें द्राांिर काचेच्यात बाटल्यातून दूध शिकले जाई.
लांबकाची सभांतीिर लािलेली टोल देणारी घड्याळे असत. ज्याांना दकल्ली ददली जाई.लिकर
ऊठण्यासाठी गजराचे घड्याळ काही घरी असे.
१०) िेंगदाणे कू ट करण्याचे यांत्र, ताक करण्याची घुसळणी, मोदकपात्र हाांड,े
कळिी.शबडाचे तिे, पाणी तापिण्याचा बांब, िेगडी आशण िायन, घांगाळी, खलबत्ता, लांगडी,
कािाच्या थाळ्या, दगडी जाते, अिी भाांडी स्ियांपाकघरात असत. स्ियांपाक घरातील या िस्तू
आता अडगळीत गेल्या आहेत.
११) कां दील, शचमण्या, लामणददिे - शिजेचे ददिे नसताना, अथिा िीज कनेक्िन
नसल्यास, िीज गेल्यास िापरण्यासाठी रॉके लिर चालणारे कां दील, शचमण्या ि लामणददिे
असत. आता शिजेरी आल्याने हे ददिे अडगळीत गेले. काही घरी तर पशलते ि मिाली िापरल्या
जात.
१२) शपतळी, दफरकीचे ताांबे, - प्रिासात पाणी नेण्यासाठी, त्या काळी पाण्याचे
प्लास्टीकचे बाटली ऐिजी दफरकीचे ताांबे िापरात असत.
१३) रे शडओ - न्हाव्ाच्या धोपटी सारखा रे शडओ खाांद्यािर नेत (ट्रॅशन्झस्टर)
१४) पत्र पाठिणे - पूिी एकमेकाांना ख्याली खुर्ालीची पत्रे पाठिली जात. पत्र
देणाऱ्या पोस्टमनची िाट अांगणात ऊभे राहून बशघतली जाई, ददिाशळत भाऊबीज आणणार्या
मनी अाॉडवरची खास िाट बशघतली जाई.

१५) अांगण, तुळिी िृांदािन - घरा भोितीच्या ररकाम्या जागेस अांगण म्हणत .ज्यात
बाांधलेले उां च तुळिी िृांदािन असे.
आता ते शचत्रपटात अथिा सांस्कृ ती म्युशझयम मध्ये बघता येते.
१६) नऊिार साडी
काष्टी घालून नऊिारी साडी बाांधली जाई.
तर मांडळींनो या िस्तू आता गेल्या

काळ बदलला आहे,
गेले ते ददन गेले
**************************

५२ फु लाांच्या गािाला कधी जायचे?

िुभाांगी पासेबद
ां

देि सिव सजीिाांना िेगिेगळ्या प्रकारे अााशििावद देत असतो,
फु ले हे त्या अशसिावदाांपैकी एक भािरुप असते
फु लाांचे िेड नाही अिी व्शक्त शिरळाच असते फु लाांच्या मांद सुगाांधाने प्रत्येकाचेच मन
भरुन जाते. काट्या कु टयाांनी भरलेली िाट सुगध
ां ीत करण्याची, नजरे ला शनमवऴ आनांद देण्याची
कला या फु लाांना ऊपजतच माशहत आहे, फु लाांच्या सोबशतत मन डोलते, सुखािते, प्रसन्न होते

उद़यानाांमध्ये मिागत करुन शिशिध रुपी, शिशिध रां गी फु ले फु लिशल जातात, मात्र
अिी मिागत न करता के िाळ शनसगवराजाचे देणे म्हणुन उमलणार्या फु लाांचे कास पठार,
जगातील अदभुत आियव आहे.अिी हजारोंच्या सांख्येनेफूले उमलतात.कु ठल्या परदेिात नाही,
महाराष्ट्रातच हो! आपल्या महाराट्रातच, सातार्याला, कास पठारािर शह फु लाांची दुशनया
आहे.अगदी गुरु दत्तने जर ही फु लाांची दुशनया, बशघतली असशत ना, तर त्यांााची काय शबिाद
होशत की म्हणािे
=ये दुशनया अगर शमल भी जाये तो क्या है, शिश्वातील खास असा दजाव, या कास
पठाराला शमळाला अााहे।पशिम घाट तर िैशश्वक बनलाच आहे, कासचे पठार तर त्या घाट रुपी
मुकुटाच्या कोंदणाशतल शहराच आहे.
'व्हॅशल अाॉा्फ फ्लॉिसव' सारखे आकर्वक नाि नसले तरी, फु लोंकी घाटी सारखे िलय
नसले तरी, 'पुष्प पठार' अिी मराठमोळी उपाधी धारण करणारे ते फु लाांचे सुांदर गाशलचे अाॉगस्ट
-सप्टेंबर महीन्यात बहरतात, खरे तर, पथ्थर िबदाांिरुन पठार िबद आला आहे.त्या पथ्थरािर
फु ललेल्या फु लाांिरुनच 'फू ल अाौर पथ्थर, शचत्रपट सुचला असािा असे मला दर िर्ी

िाटते.
पशहल्या पािसाची सुखद सर येताच ही फु ले उमलायला सुरुिात होते.हऴु हऴु ही
फु ले तुमच्या स्िागतासाठी मोठी राांगोऴी घालतात काही एकरां गी, काही दोन रां गी, काही धुपछाि
असलेली, म्हणजे, अधी ाा़दफकी, आधी गडद रां गाची असतात.रानफु लाांच्या या परडीत
शमकीमाउसच्या आकाराची, कपबिा, कां ददल, सपांजरे , तुतरर अिा आकाराची, रां गीत, लाल,
जाांभळी, रां गके िरी फु ले फु लतात, छोटया रटकली पासुन, ते मुठीएिढी अिी, लोंबत्या िेणीच्या
आकाराची, बटणासारखी, अिी शिशिधता आढळते. अलाउदद्दनच्या गुहस
े ारखी अजब दुशनया
ददसते. कास म्हणजे परमेश्वराची जणु प्रयोगिाळाच आहे.देि अजब गारुडी, िेगिेगळे प्रयोग
करतो, प्रयोग शबघडतो, िेगिेगळी फू ले चुकुन बनतात, काही हटके , मुद्दाम निनिी घडितो

ही जादुई दुशनया सातार्यापासुन जेमतेम २० दकशम अांतरािर आहे, छौटी फु ले
िार्यापुढे रटकाि धरुन राहतात, या िास्त्रीय तत्िानुसार, फु ले फार मोठ्या आकाराची नसतात.

ही दुशनया बघायला, कासला पहाटे जािे.फु लाांना स्िसांरिणाथव काटे असताता,
त्यामुऴे, मळलेल्या पायिाटेनेच जािे, बूट घालुन जािे.शनळे ईटुकले डोंगर, पाांढरी लाला कमऴे
फु ललेले तळै , लाल पाण्याचे ओहोळ, शहरिी िेत,े फु लाांचे पाांघरुण गुन्डाळलेली सुस्त पृथ्िी, शतला
उठिायला आलेले बांडखोर सुयवनारायण, लाल सोनेरर प्रकाि, शनसगवप्रेमींसाठी लई भारी शचत्र
असते, लुटा दकती सोने लुटायचे शततके ! आशण खूर् व्हा।
शिल्यम िदवस्िथव या लेखकाला, डॅफोशडल्स ही कशिता, फु ले बघुनच सुचली, आमच्या
कासच्या पठारािर, ते लेखक आले असते ना तर त्याांनी खांडकाव्च शलहीले असते.

कासच्यापठारािर, तुशम्ह जणू िनराणी/िनराजा बनून जाता, सोनेरी प्रकाि,
राज्याशभर्ेक करतो.तुम्हीपण त्या डॅफोशडल कशितेत शलशहल्याप्रमाणे नांतर डोळै शमटु न बसाल
तेव्हा तुमच्या नजरे समोर खास कासचे पठार येइल.तेरड्याचा रां ग तीन ददिस तिी ही फु ले
अल्पायुर्ी असतात, त्यामुळे त्या ठराशिक काळातच उमलतात
सातार्याजिळ पसणीच्या घाटात धनुरधारी सीतामातेची मुती आहे.यापठाराांिर
िीतामाता एकट्याच िािरल्या, तयामुळे, येथे त्याांचे अश्रु पडले असा समज जनमानसात आहे।
त्यामुळे लहान, बुांदक्यासारख्या आकाराच्या फु लाना सीतेचे अश्रु म्हणतात, पाांढर्या फु लाांना
सीतेचे पोहे म्हणतात.लाांब लोंबत्या एका फु लाला सीतामातेची िेणी असे नाि ददले गेले
आहे.असजांक्यतार्यािर सुद्दा अिी फु ले आढळतात
पाउस पडला की मला जणु त्या पुष्पपठाराचा, माहेरचा, साांगािा येतो
फु लेच फु ले फु ललीत ग लेकी
पठारािर जायला ये चटददिी
घेउन ये सख्या सिांगड्याांना
मान दे फु लाांच्या आमांञणाला
फु ले पुलली आहेत, कासच्या पठारािर कधी जायचे?
फु लाांची दुशनया बोलािते आहे
फु लाांच्या गािाला कधी जायचे?
*******************

53जुनी गाणी, चलनी नाणी.
जेष्ठ नागररक ही देिाची श्रेष्ठ सांपत्ती आहे, हे नागपूरचे सुधाकर सोनार याांनी शसध्द
के ले आहे.अशतिय पद्धतिीर प्रकारे , श्री. सोनार सर याांनी 1932 ते 1994 पयांतच्या शहन्दी आशण
मराठी गाण्याांचा सांग्रह के ला आहे. जुन्या जमान्यातील, रे शडअाो, ग्रामोफोन, ऑॅडीअाो कॅ सेटस्
असा खशजना त्याांच्याकडे घरी आहे. मात्र ही सिव जुनी गाणी, त्याांनी MP3 Format मध्ये, त्याांच्या
सांगणकामध्ये साठिली आहेत.

1932 पासून च्या सांगीत इशतहासाचा सुिणवकाळ ऐकायला

कानसेन असाल तर श्री. सोनार तुम्हाला आनांदाची मेजिानी देतील. सांगीताच्या आनांदधाराांत
सचांब शभजितील. 2100 अाॉडीयो कॅ सेटस् िर, 16000 गाण्याांचे टॅक्स, त्यात 1950 शहन्दी
शचत्रपटाांिरील 14500 ट्रॅक्स, तर मराठी शचत्रपटाांचे 1500 ट्रॅक्स आहेत. के . एल. सेहगल, के .
सी.डे, कानन देिी, नूरजहान, जोहराबाई, सुरैय्या, अमीरबाई कनावटकी, ज्युशथका रॉय, िमिाद
बेगम, गीता रॉय खुिीद या जुन्या गायक गाशयकाांची गाणी आहेत. शचत्रपटाांची गाणी, खाजगी
अल्बम यामध्ये या सुिवणकाळाच्या, पुढील िाढीि टप्प्यातील, लतादीदद, आिा मांगेिकर, मन्ना
डे, मोहम्मद रफी, मुकेि, तलत मेहमूद, दकिोर कु मार, हेमांत कु मार, पांकज मशलक, जगमोहन
याांनी गायलेली शहन्दी गीते आहेत. अगदी कु मार सानू, सोनू शनगम याांचीदेखील गाणी आहेत.
मराठी गाण्याांचे सांग्रहामध्ये सुधीर फडके , लतादददी, आिाताई, सुमन
कल्याणपूरकर, बालगांधिव, कु मार गांधिव, िसांतराि देिपाांड,े शजतेन्द्र अशभर्ेकी, प्रभाकर कारे कर,
अरूण दाते इत्यादींची गीते आहेत. खरव खरव नाही, आिाजाांच्या बाबतीत चढउतार नाही, गुणित्ता
मस्त आहे. मराठी दकचकिध शचत्रपटातील ``धुद
ां मधुमती रात रे ना सरे `` हे गीत त्याांच्याकडे,
शहन्दी अनुिाददत रूपात सुद्धा आहे. सोनारमामाांचे स्मरनात गीतमाला आहेत, गीतकथा आशण
आठिणी आहेत.
1931 सालच्या आलमआराच्या, "दे दे खुदाके नामपे प्यारे " गाण्याने या
खशजन्याचे दार उघडते . 1994 सालच्या 1942 A Love Story ने खशजना पररपूणव होतो.

1994 सालच्या पुढील हे खशजना बनिण्याचे काम, आपला नातू मयुरेि पूणव करे ल, अिी सुधाकर
सोनार सराांना खात्री आहे. ही सांग्रहीत गाणी सांगणकात आहेत, त्याांची यादी एका पुस्तकात
शलशखत रूपात आहेत. इतकी जुनी गाणी, सुांदर आिाज सुशस्थतीतील सांगीत, अिा या खशजन्याचे
सुव्िशस्थत अनुक्रमशणके सह शनयोजन आहे. गायक, शचत्रपट, शचत्रपटाचे बोल, अिा कोणत्याही
एका पररमाणाने, आपले आिडते गाणे िोधून ऐकता येते. बोल आठिल्यास बोल अथिा अांदाजाने
साल आठिलां तरीही सुधाकर मामा, गाणे िोधून ऐकितात. िडील माशणक िमाव, ज्योत्स्नाताई,
इ.ची मराठी गाणी ऐकत, तेव्हा सुधाकर सोनार सर शहन्दी शचत्रपटगीताांचे रशसक होते. मुलाांनी
कोणती गाणी ऐकािी यािर बांधन घालायचा तो काळ होता. मला आठिते, आम्हाला देखील
1965 सालचे आठिते की, शबनाका गीतमाला ऐकण्यासाठी अभ्यास पूणव करून, चार जणाांची
परिानगी घ्यािी लागे. शसनेमाला जाताांना िडीलाांना चोरून जािे लागे. गाणी ऐकणे मेजिानी
असे.
त्याकाळी रे शडअाो शसलोन, शिशिध भारती ऐकतच बालक मोठा होई. हेलन,
शाफअरलेस नाददया, मास्टर भगिान, मेहमूद याांची गाणी तरूणाांनी गािी, गुणगुणािी, हे
त्याकाळी पालकाांना आिडत नसे. अभ्यासाच्या, छेाट्या छोट्या गोष्टीतला शनमवळ आनांद
घेण्याच्या, जागशतकीकरणा पूिीच्या ददिसाांच्या, शचत्रपटाांच्या, गायकाांच्या, शचत्रपट प्रसांगाच्या,
स्पष्ट आठिणी सोनार सर साांगतात.
त्या काळी ही जुनी गाणी, म्हणजे मानसोपचारच होते, आनांद देणारे , प्रेम
शिकिणारे , सािरायला मदत करणारे भाि या गाण्याांत होते, असे मला आजही िाटते.
सेिाशनिृत्ती (रे ल्िेमधून) घेतल्यािर सोनार सर सांगणक चालिायला शिकले ि त्याांनी या
गीतसांग्रहाचे, स्ितुः सांगणकीकरण के ले. त्याांच्या मेंदत
ू खूप गाणी, त्याचे िबद, गायकाांची
कलाकाराांची, नािे आजही स्पष्ट कोरली आहेत. सांगीत ददग्दिवक गीतकार याांच्या नािासह
सांगणकािर सुव्िस्थीतपणे Type करून, ते गाणी िोधतात, ऐकितात. िीज गेल्यास, इां टरनेट

गेल्यास काम अडू नये म्हणून इां टरनेट शििाय िापरता येतील, अिा युजर िें डली मागावन,े ही
गाणी साठिली आहेत.
सहलींना गेल्यािर शमत्र आप्तेष्टाांकडू न देखील, सर जुनी गीते शमळितात. जुन्या
गाण्याांच्या, कलाकाराांच्या आठिणी साांगताना त्याांच्या डोळ्यात िेगळीच चमक येते.
आलमआराच्या काळापासूनचा, गीत इशतहास, सोनार सराांच्या मेंदत
ू आहे. 1966 साली पांडीत
जसराज याांनी `सह्याद्री की लडकी` शचत्रपटासाठी गायलेले दुर्मवळ गाणे, तलत मेहमूदची,
गैरफल्मी गजल. आधुनीक काळातील जगशजत ससांग, शचत्राा॑ ससांहची गजल गीते, तसेच काही
उडत्या चालीची, 1994 पयांतची गाणी सांग्रहात आहेत.
नागपूर UCN channel तफे मुलाखत घ्यायला आलेल्या कलाकाराने, सोनार
सराांना नमस्कार के ला. ``यातील काही गाणी तर, मला माशहत देखील नाही`` अिी प्राांजळ कबुली
त्याने ददली. ``तुमच्याकडे जिळ-जिळ सिव गाणी आहेत`` असे स्तुशतसुमन बर्याच जणाांनी
िाहीले. तरीही ते मग अशतिय नम्रपणे, ``99% च गाणी आहेत. या काळातील, सांग्रहात नसलेली
गाणी आठिल्यास कळिा, मी समाशिष्ठ करीन``. असे उत्तर देतात. अनेक चाहत्याांपैकी, एक
चाहता त्याांच्याकडे गाणी ऐकायला आला. आराम खुचीत, डोळे शमटू न 1934, 35 सालची गाणी
ऐकू न ढसाढसा रडायला लागला. ``क्यों सजांदगी की राह में, मजबूर हो गये`` शचत्रपट साथ-साथ
चे गाणे ऐकताांना माझे डोळे देखील पाणािले होते. हल्ली आपण गाणी video रुपात पाहतो,
ग्लॅमर उपभोगतो, गाणे जगत नाही, सांगीत मनात मुरित नाही. बाबूल मोरा नैहर छू टो जाये,
जब ददलही टूट गया, हम जीके क्या करें गे, अिा के एल सैगलच्या गाण्यापासूनची जुनी शचरतरुण
गाणी ऐकू न भािना उचांबळू न येतात. शिनम्र, हळिे प्रेम, नाजूक नातेसांबांध साांगणारे िबद
असलेली, हळू िार पार्श्रिस
व ांगीत असलेली गाणी ऐकण्यात 2/3 तास कसे जातात कळतच नाहीत.
1932 ते 1994 या काळातील सांगीत, ही श्रेष्ठ कला साधना आहे. तो सांगीताचा
सुिणव काळ होता. चाांगल्याला चाांगले म्हणणे चाांगले, िाईटाला िाटवट म्हणणे चाांगले, िाईटाला

चाांगले म्हणणे िाईट आशण चाांगल्याला िाईट म्हणणे म्हणजे िाईटाहून िाईट! त्यामुळे जी
सोन्यासारखी गाणी होती, त्याांचे मोल सोनार सराांनी के ले आहे. ह्या गाण्याांचा िारसा जतन के ला
आहे. सांिेदनिील मनाांना स्पिव करणारी तिी गाणी हल्ली फार कमी बनतात.
``चाांदीकी ददिार न तोडी प्यार भरा ददल तोड ददया``- शिर्श्रिास.
"राही मनिा दुुःखकी सचांता क्यो सताती है"- दोस्ती.
"सािनके झूले पडे, सैयानी हमे तुम कहॉ ाँ भूले पडे"- प्यार की प्यास.
"गुजरा र्हआ जमाना, आता नही दुबारा"- शिरी फरहाद.
"ये मेरा ददिानापन है"- यर्हदी.
"दोस्त दोस्त ना रहा"- सांगम.
अिी छान-छान, गेय, मस्त गाणी, सोनार सराांकडे आहेत.
ही स्िराांची जादू फक्त त्याांनी, शमत्र मैा॑शत्रणी, कु टुांशबय याांच्या मनोरां जनासाठी पेटीत
साठिली आहे. ती mp3 mode मध्ये बदलली असली तरी श्री. सोनार सर, कु णालाही, गुणित्ता
रटकू न राहािी यासाठी, Copy करून देत नाहीत. ही जुनी गाणी आजही चालणारी चलनी नाणी
आहेतच. पण जुन्या पोस्ट काडवस् टपाल, शतकीटे, चलनी नाणी याांचा देखील सांग्रह, त्याांच्याकडे
आहे. नाण्याांमध्ये शनझामकालीन, मध्ययुगीन, मराठा कालीन, परकीय चलनातील नाणी त्याांच्या
सांग्रही आहे. 1854 सालचे ईस्ट इां डीया कां पनीचे, पाि आण्याचे पोस्टाचे शतकीट त्याांच्या सांग्रही
आहे. स्ितांत्र भारतातील 1947 सालचे एक आण्याचे शतकीट त्याांच्याकडे आहे. 1960 सालचे
first day cover पांधरा पैसे दकमतीचे पोस्टाचे पाकीट त्याांनी जपून ठे िले आहे. 1830, 1840
18152, 1952 अिा सालची नाणी आहेत. जेष्ठ नागरीकाांच्या एका प्रदिवनामध्ये ह्या पोस्टाची
शतकीटे ि नाणी याांचे प्रदिवन श्री. सुधाकर सोनार याांनी के ले आहे. (1160 First day covers,

660 नाणी, 6669 शतकीटे इ. आहे. नागपुर येथ,े जनरल पोस्ट अाॉदफस ला, १०० िर्े पूणव
झाल्याबद्दल भरलेल्या दफलेटली प्रदिवनात, श्री सोनार सर याांना रौप्यपदक शमळाले.
सामान्यतुः चारचौघाांसारखे जीिन आपण जगतो आशण एके ददििी काळाच्या
पडद्याआड जातो. मागे राहते आपले कायव, आपले नाांि, आपले छांद, आपला ठे िा! आपली कला,
लेख, आपले सांग्रहीत दुर्मवळ काही! गाण्याांचा खशजना जपणारे , सुधाकर सोनार सराांसारखे
कलाकार, शचरकाल स्मरणात राहतातजन पळभर म्हणतील हाय हाय, मी जाता म्हणतील कायव काय?असा प्रश्न या, श्रेष्ठ
जेष्ठ नागररकाांचे बाबत येतच नाही.
हॅटस अाॉफ् टू सुधाकर सोनार सर.
$*****

५४साांगू की नको साांग,ू
कटु ता आठिायला ये
जखम भळभळायला ये, आता आयुष्य कमी उरले
पुन्हा सोडू न जायला तरी ये।।१।।
प्रेम लपिणे हेच प्रेम असते, कधीतरी ते दाखिायला ये
तुला माशहत आहेत, न येण्याचे बहाणे, तिाच बहाण्याने, परत जायला ये।।२।।
बूज राख माझ्या अहांकाराची रे
स्िीकार करते मी माझ्या चुकाांची
पूिीसारख्या चूकलेल्या मोहमायाांची
पण िमा करायला तरी ये।।३।।
कौल देऊन देिळात बसले
निसाांची व्थवता दाखिायला ये
साांगू की नको साांगू अपयि माझे
िेिटची इच्छा जाणून तरी ये।।४।।
अांतर पडले म्हणजे येत नाही दुरािा
माझ्या आयुष्याचा प्रिास हा सरािा
सारे सांपले ते, साकि का छळािा
मरण्यापूिी एकदा चेहरा दाखिायला ये।।५।।

५४मागविीर्ावची थांडी
माघी गणपती उत्सिातून घरी परतताना, मातीचा ओला िास जाणिू लागला. जी
गिताची पाती सकाळी सकाळी ओल्या दिात न्हाऊन सजली होती, ती सांध्याकाळी सुद्धा
टिटिीत होती. एरिी पाांढरे मळकट िाटणारे , बगळे पाांढरे िुभ्र िाटत होते. धुक्याचा दफकटसा,
अधवपारदिी पडदा असताना, तो कापत सकाळी कामािर जािे लागते आशण भर सांध्याकाळी,
सहा िाजताच ऊन नकळतच घराच्या छताांिर, झाडाांच्या िेंड्याांिर रें गाळते. तेव्हा अगदी खुिाल
समजािे थांडी आली. आपल्या बरोबर िेकोटीचा आनांद घेऊन, धुक्याची िाल पाांघरून,
फळाफु लाांची टोपली भरून घेऊन आली. रां गीबेरांगी आकािाची दुलई खाांद्यािर घेऊन आली.
खाऊांची लयलूट सोबत घेऊन आली. थांडी आिडणाऱ्या मुांबईकराांना तसे स्िेटर ि िालीचे िािडेच
असते. उत्तर भारतीय प्रदेिात स्िेटरची ि िालींची जिी खास रे लचेल असते. तिी मुांबईत कधीच
नसते. डेहराडू न आग्रा ददल्ली इथे जिा शस्त्रया, अगदी शसनेमा बघता बघता स्िेटर शिणतात ि
भराभर स्िेटर शिणून आपल्या लाडक्या व्क्तीच्या िरीरािर चढितात, तसे मुांबईत िक्यच
नसते. अगदी पूणव जीिनकाळात एक स्िेटर बनिला तरी चालतो. अिीही तो स्िेटर कपाटाचीच
धन होणार असतो. गरम कपड्याांसाठी जरी नाही, तरी थांडीच्या खास शिशिष्ट धुांदीसाठी तरी
थांडी सिावनाच खूप आिडते. शििाय दुर्मवळ गोष्टींचे आकर्वण मानिाला असतेच.
िरीराला उब आिश्यक असताना थांडीचे ि थांड हिेच्या स्थळाांचे हळिेसे एिढे
आकर्वण माणसाला का असते. ते समजत नाही.गरम प्रदेिातल्या आपल्या देििाशसयाांना थांड
हिेचे प्रदेि आिडतात. तर परदेिी नागररक, गरम हिा ि भरपूर सूयवप्रकाि साठी आपल्या भारत
देिात येतात. तरीही थांडी मात्र सिावनाच हिीहिीिी असते. शसनेमातील थांडीबद्दल काय
बोलायचे? फक्त बघत राहायचे. जो शहरो त्यात फुां कर मारतो, ती मारून श्वास सोडला दक
ददसणारा पाांढरा धूर बघून आपणच खुि होतो. बफावच्छाददत शिखरे पाहून ि लाांब लाांब,
जनािराांच,े फरचे के साळ कोट घालून, बफावसाठी चालण्यासाठीची ऊपकरणे, िापरले जाणारे बूट

घालणारे ते शहरो आशण शहरॉईन पाहून बालपणापासून ते आजपयांत प्रत्येक थांडीतील, दिाने
शभजलेल्या आठिणी नजरे समोरून दफरतात. कानाला मफलर बाांधून ककां िा माकडटोपी घालून
प्रत्येकजण सारखेच ददसते, पण त्या आिाजािरून ओळखलेल्या व्क्ती ि ती थांडीची िेळ
आठ्ितेच! थांडीला एक िास असतो. गितीचहाचा, िेकोटीचा, उदा. धुपाचा आशण ताज्या
भाकरीचा सुद्धा!
हा ऋतू प्रेमीजनाांचा असतो, महाशििरात्र, िांकर पूजेचा असतो. कोिळ्या
आठिणींचा थांडीचा ऋतु स्मरण रां जकच असतो.
पािसाळा हा तसा मेघदूत मुऴे प्रेमासाठी प्रशसद्ध असलेला ऋतू असला, तरीही
थांडीिर जेिढी गाणी शलहीली गेली, तेिढी पािसािर सुद्धा शलशहली गेली नाहीत. थांडीत
बर्हतेकदा शिरह व्ाकु ळता असते. शनसगव रम्यतेचा सािात्कार असतो. सणासुदीचे ि सुगीचे
कु तूहलाचे िातािरण असते. थांडीत जागरण करायच्या रात्री ि सहलीचे ददिस असतात. फारिी
दगदग, तडतड न करता, सकाळी उशिरा पयांत शबछान्यात लोळायचे फु रसतच ददिस, असेच
थांडीचे िणवन करता येईल. बदल हा शनसगावचा शनयमच असतो. शनसगव कू स पालटतो. ऋतू बदलत
राहतात. ककां बर्हना काळ पुढे जातो हेच हे ऋतू साांगतात. थांडीचे पाऊल कालच मला डोंगर
आडच्या झाडाखाली ओल्या दिािर ददसले. कोिळे ऊन पुढच्या ऋतूचे सांदि
े देऊ लागले.
चला थांडीचे स्िागत करू या
जाडो दक नमव धूप और
पूिावईया चले,
थांडी सफे द चादरों से लेटे बफव पर
बैठे राहे तसिुरे जाना दकये र्हए
ददल धुांडता है दफर िही
फु रसत के रात ददन
जाडे का मौसम आ गया !

५५ नाते नजरे चे
नाते नजरे चे कथा आहे, की पत्र ते, तुम्हीच ठरिा
शप्रय अशभर्ेक,
तुला पत्र शलहायची शह पशहली ि िेिटचीच िेळ आहे. पुन्हा ती िेळ कधीही येण
िक्य नाही. शििाय तुला प्रश्न पडेल दक मला "शप्रय " म्हणणारी शह कोण? कदाशचत तुला िाटेल
दक तुझ्या चाहत्याांच्या म्हणजे फ्यान क्लब मधल्या पैकी शह एक ददसते आहे. एकदम प्रत्यि पत्राने
आपल्यािी जिळीक साधायचा प्रयत्न करते आहे. काय हक् आहे शहला? कदाशचत तुझा अहांभाि
मोराच्या शपसाऱ्या प्रमाणे फु लून नाचू लागेल ि पाररतोशर्क शमळाल्या प्रमाणे सुखािेल दक
माझ्या श्रीमांतीिर, देखण्या रूपािर, अशभनयािर शह सुद्धा दफदा झालेली ददसते आहे. असे पत्र
येणे हा तुला आपल्या पुरुर्त्िाचा सन्मान िाटेल. िेिटी तुला काय िाटािे हा तुझ्या प्रश्न आहे
थाांब! कां टाळिाणे िाटते म्हणून हे पत्र बाजूला टाकू नकोस. ग्यानबाची मेख पुढेच आहे. तसे तुझी
माझी मैत्री ककां िा तुझे माझे नाते काहीच नाही. घाबरू नकोस. आर्थवक ि िारीररक व्िहाराांच्या
नाते सांबधात तुझ्या आयुष्यात आलेल्या तरुणींपैकी मी नाही. कु ठल्याही आरोप-प्रत्यारोपाांच्या
फै री झाडणे, तुझ्यािर बाळां त आणणे हा माझा शिचारही नाही. तुझ्या त्या झगमगत्या सरळमागी
सुखी जीिनाच्या िाटेिरची मी एक हररणी, हररणािी, हाररणी आहे. माझे सांस्कार कु णाला
जाळ्यात पकडायचे नाहीत. काही बाळां त आले तरी तुझे परमपूज्य शपताजी तुला िाचितीलच!
शििाय असे आरोप झटकू न टाकायची तुझी ती खुबीच आहे. मी प्रशसद्धी साठी असे के ले, असेही
तू म्हणू िकतोस. सिव प्रकरणात बदनाम स्त्रीच होते. हे मी जाणून आहे.
तो मी नव्हेच मध्ये अनेक तरुणींची आयुष्य बरबाद के ल्यािर कोटावच्या सुनािणीच्या
िेळी लखोबा अांगािरचा दकडा झटकू न टाकायची जी सूचक खूण करतो त्या प्रकारे , तसेच ककां िा
कपाळािरची झुलपे मागे झटकािी त्या सहजतेने ककां िा हेअर बयाांडने, तु ते के स जागेिर बसिािे

तसे सहजपणे तू माझे हे पत्र शभरकािून देिील. या अत्याधुशनक जगात नात्याांची ककां मत किी
फे डायची ि त्यातूनही प्रशसद्धी किी शमळिायची, हे तुझ्या रक्तातच आहे. न बोलत अनुल्लेखाने
दुसर्याला मारायची, तर कधी कधी कु णाच्या तफे मारायची कला तू फार पूिीच आत्मसात के ली
आहेस. तुला अिी भार्ा िापरायची सिय नसेल, कारण तोंड देखल्या ि स्तुतीसुमनाांच्या
उधळणीचा गराडा घालणाऱ्या खुि मस्कर्याना तू आज पयांत आजूबाजूला घेऊनच दफरत
असतोस, तुझ्या िशडलाांपासूनच तू ज्या काही कला शिकलास, त्यापैकी शह तर सिावत श्रेष्ठ कला
आहे न ! चतुर हरर्हन्नरी ि र्हिार म्हणून तुझे कु टुांब पूिीपासूनच सिवश्रुत आहे. तर हे प्रेमपत्र असले
तरीही दुलवशिलेल्या, नाकारलेल्या, पुसलेल्या एखाद्या तरुणीचे हेट्मेल (िेि पत्र) समजून नाकारू
नकोस. िाच पुढ.े
तर मी तुझ्या सहिासासाठी आतुर झालेल्या, िारीररक सांबांधाांसाठी हपापलेल्या
तरुणींपैकी एक कधीच नव्हते. मी तुझ्यािी कधी बोलले नाही. तुझ्या घरी आले नाही. पेज थ्री
पाटीच्या कायवक्रमामध्ये मी तुझ्या आजूबाजूलाही नसे. तू मात्र नेहमी माझ्याकडे एकटक पाहत
असायचास. का काही साांगता येत नाही. पण तरूणींच मन हरण्यासाठी शह युक्ती तू आत्मसात
के ली होती. त्यामुळे त्या नजरे चा अथव तुला समजला नाही का? तुझे ते एकटक पाहणे मला बरे च
काही साांगून जात असे ि एक साठी, जुशनयर artist होते. खरे साांगायचे तर मला पण फारिी
स्िप्ने, ध्येय, नािलौकीकाची अिा नव्हती. काही ददिस मी त्या मायािी शिश्वात स्ट्रगलर म्हणून
काम करीत होते. कधी कधी माझ्या घरच्या समोर, कधी माझ्या जाण्या -येण्याच्या िाटेिर तू
उभा राहात असे. जिळपास हर तुझे चाहते जमले तर माझ्याकडे हसून बघत तू त्याांना सह्या देत
सांदि
े देत असे, तुझ्या हातात कधी शसगरे ट असे. कु णी शिचारले इथे काय करतोस तर... शसगारे ट
प्यायची तल्लफ आली म्हणून थाांबलो होतो. हा बहाणा होताच ना! "दस बहाने" असतातच दक.
एका गाण्याच्या िुटींगच्या िेळी इतर युशनट बरोबर मीही होते, त्यिेळी आपली ओळख झाली.
आपली मैत्री म्हणािी असे आपले काहीही बोलणे झाले नाही. एकदा तू िुटींग नांतर तुझ्या

गाडीतून मला घरी पोहोचिले. मी जात्याच मुखदुबवळ ! तुला घरी बोलिािे मला समजलेच नाही.
तुझ्या भोिती चमच्याांचा, इतर चाहत्याांचा फ्यान्सचा गराडा नेहमी असे. तू मुळातच देखणा,
त्यात हे ग्ल्यामरचे जग ि तुझ्या भोितीचे ते प्रशसद्धीचे ि श्रीमांतीचे िलय होते. मला काही गोष्टी
समजत नव्हत्या ि काही जमत नव्हत्या. तू प्रत्येक िेळी तुझ्या त्या 'तीर नजर' नजरे ने बघत असे.
कधी ती नजर आश्वासक िाटे, तर कधी िोधक िाटे. एक शनशित दक, एक नजरे चे नाते आपल्यात
तयार झाले होते. मला कधी िोभेच्या बार्हली सारखी सजायची ककां िा शिमग्याच्या सोंगा प्रमाणे
नाचायची सिय नव्हती. या जगात मोठ मोठ्या कलािांताना शबनचेहर्याचे कलािांत म्हणून
अांधाराच्या गतेत पडािे लागते हे मी जाणून होते. तू एकटक बघतो हे मला समाजात होते.
म्हणूनच मी काही ददिस त्या िुटींगला येत होते. या लखलख सोनेरी चांदरे ी दुशनयेतून बाहेर
पडायचे मी ठरिलेच होते. फार पूिीच... माझी ददिसाची स्िस्थता (चैन) ि रात्रीची झोप,
तुझ्यामुळे साफ गेली. या महानगरात ओळखी असतात, मैशत्रणी ककां िा शमत्र नसतात. अिा
ओळखीतले काही जण मला "कोण ते " कु णाच्या प्रेमात पडली आहेस? शिचारू लागले. अथावत
मी कधीही कु णािीही या शिर्यािर बोलले नव्हते ि आपल्या त्या िागण्यात तसे काही नव्हते.
पण माझे गुशपत माझ्या डोळ्याांच्या गुहत
े ून चोरपािलाांनी सिवत्र पसरले होते. तू ददसािा म्हणून
मी तुझ्या दिवनासाठी तासनतास घालािीत असे. िेडी म्हण हिे तर, पण माझी तुझ्यािर भक्ती
जडली होती. आजच्या निशपढी तर खूप हसतील. आपले नाते नजरे चे होते. हसू नकोस.
पाच शमशनटाांच्या शिठ्ठल -रखुमाईच्या त्या दिवनासाठी लोक ददिसेंददिस हालअपेष्टा
सहन करीत पायी पायी जातात.
शसद्धी शिनायकाच्या दिवनासाठी तासनतास राांगेत उभे राहतात, िेिटी दिवन घेतात
त्या एका िणाचे "ते " नाते नजरे चेच असते ना ! दिवन म्हणजे तरी काय असते?
परमेश्वराच्या मूतीच्या डोळ्यातून बाहेर फे कले जाणारे तेजोमय दकरण आपल्या
डोळ्याांमधून िरीराला स्पिव करतात. ती ददव् तेजोमय िक्ती आपल्यात प्रिेि करते. तसा देि

हा सुद्धा काल्पशनकच, तसे नाते सुद्धा काल्पशनकच ना ! िरीराच्या त्या ऐशहक मागण्या पुढे
दमटािणे म्हणजे प्रेम, भक्ती असते का ? त्या दिवन सुखासाठी आतुर भक्ताांना शिचार हिे तर!
नाते फक्त दिवनाचे असते, नजरे चे असते. आपण भेटायला हिे, बोलायला हिे हे तू मला नजरने
सुचशित होतास. पण तू ते तोंडानी कधी साांगतोस याची मी िाट बघत होते. तसा तू इतर मैशत्रणी
बरोबर गप्पा मारत होतास. चेष्टा मस्करी करत होतास. माझ्या बाबतीत मात्र तू ती "आय
कॉनट्याक्ट ची नजरे ची भार्ा ठरिली होतीस.
मी आपणहून बोलले तर तू मला सहज प्राप्य समाजिील. असे मला िाटत होते. मी
नजर चोरून घेत असे ि पुन्हा तू बघत नाही पाहून एकटक बघत असे. नजरे च्या लपांडािातही
पुन्हा बळी माझाच जात होता. प्रेम म्हणजे इच्छा दक जपणूक दक िेदना ? दक याहूनही िेगळां
काही? शनराळे दक तेच ते? दक िोभादिवक यांत्रातल्या शचत्राप्रमाणे त्याच त्या काचेच्या तुकड्याांची
िेगिेगळी सांरचना ? नक्ी काय?
मी शह चांदरे ी दुशनया सोडू न परत गािी परतले. स्ट्रगलर राहणे, मॉडेल बनणे काहीही
जमले नाही.
पूणव झगमगाटात तुझे लग्न झाले. पूणव देि त्या जलिात सामील झाला. लग्नाच्या िेळी
तुझा शििेकच हरिला होता. तुझे आई िडील हपापल्या प्रमाणे पैिाचे प्रदिवन करत होते ि करून
घेत होते. माझे अश्रू बघायला कु णीच नव्हते. बरे झाले मी पूिीच गािी परतले होते. तुझ्या
पाट्याांमध्ये माझ्या न येण्याचे बहाणे खपले असते.
कदाशचत तू मला बोलािलेही नसते. आयुष्य म्हणजे काय सहांदी शसनेमा असतो का?
गाणे म्हटले, "देऊळ सोडू न धाि " दक देि धािून यायला. देिाला जाग आली नाही. माझ्या
नजरे चे नाते सांपले. तुझ्या बातम्या, तुझा सांसार, तुझी चचाव, माझी सहनिक्ती सांपली. अश्रूही
सांपले. पण तुझे कौतुक सांपले नाही. तू मला फसशिले हे मी कु ठे ही बोलू िकले नाही. अथावत मी

साांगून शिश्वास कोण ठे िणार होते? माझ्या जिळ जिळकीचे, फसिणुकीचे पुरािे कु ठे होते?
पुराव्ानाही खोटे ठरशिणाऱ्या या जगात मला कोण शिचारणार होते. मनाचा दुखािलेला कप्पा
मी कायम बांद के ला. सामान्य घराच्या सामान्य माणसाांना फसिणुकीचे िण या कप्प्यात बांद
करायला कु णी साांगािे लागत नाही. त्याला तडजोड म्हणतात. जग राहाटीने माझे लग्न झाले.
जसे सिाांचे होते ना तसेच !
तर आज इतक्या िर्ाांनी मी तुला पत्र शलशहत आहे. खाली नाि िाचल्यािर तू
आठिायचा प्रयत्न करिील, तुला प्रश्न पडेल, काय स्िाथव आहे या बाईचा? हो बघायचो मी
शहच्याकडे, पण तो माझा हक् होता. रस्त्यािरच्या रोशमओना, शभकाऱ्याांना, तरूणाना, िृद्धाना,
चाांगल्या नजरे च्या लोकाांना, िाईट नजरे च्या लोकाांना जो हक् असतो (सुांदर मुलींकडे बघण्याचा),
तो हक् मीही बजािला. तुझा माझा काही सांबध
ां नव्हता.... खरच नव्हता का रे ?
माझ्या सांसारात मी ठीक आहे. मध्यांतरी माझ्या डोळ्यासमोर अांधारी आली. डोळे ि
डोके दुखल्यासारखे िाटायचे, मेंदि
ू र ताण यायचा. स्कॅ सनांग के ले. रे पोटव कालच आले. थाांब पत्र
फे कू नकोस. रडक्या बातम्या शह िाचायला हल्ली कु णाला आिडत नाही. पण तुला मी माझ्या
नजरे चा शमत्र मानते. कु णी पत्र शमत्र, खास शमत्र, तसा तू नजर शमत्र आहेस, म्हणून तुला साांगते
मला डोळ्याचा कॅ न्सर झाला आहे. येत्या ५ तारखेला माझे ऑपरे िन आहे. कदाशचत... कदाशचत
काय शनशित त्यानांतर मी हे जाग नक्ीच बघू िकणार नाही. माझे या जगािी असलेले नाते...
नजरे चे नाते यापुढे सांपन
ू जाईल. तर मला ऑपरे िन पूिी तुला डोळे भरून बघायचे आहे. तू मला
भेटायला येऊ िकिील का?
तुझ्या त्या सुखी सांसारातून, पाटी फु ल, हैप्पी गो लकी " आयुष्यातून फक्त १० शमशनटे
मला भेटायचे आहे. िाटल्यास मी येते तुझ्या घर समोरच्या रस्त्यािर ! मला भेटायला, बघायला,
हात िर करून शिर् करायला तरी ये ! तुझ्या चांदरे ी आयुष्यात थोडा समाजसेिेचा मसाला
टाकायला, कॅ न्सर पेिांट फ्यानला भेटायला आलेली एक कनिाळू प्रशतथयि व्क्ती म्हणून ये !

हॉशस्पटल .... तारीख... घर... सिव ऑप्िन तुलाच तर आहेत. तुझ्या नजरे चे माझ्या नजरे िी काही
नाते होते दक नाही माशहत नाही. माझ्या नजरे च्या नात्यासाठी ये ! कु ठलाही सत्कार प्राप्त न
झालेल,े कु ठे ही कधीही फ्ल्याि लाइमलाईट मध्ये न आलेले सामान्याहूनही सामान्य आयुष्य मी
जगले. एक ददिस कोणतीही तक्रार न करता तोंडातून "ब्र" न काढता, मी या जगातून शनघून
जाईन. पण त्यापूिी एकदा तुला बघायचे होते. नजरे ची िपथ ! दुसरा कोणताही स्िाथव नाही.
येिील ना ! डोनेिन मागत नाही, खचवही मागत नाही. एका नजरे चा प्रश्न आहे. नेत्रदानाने पुढे
दकती तरी आयुष्य िाचू िकतात. नांतर मी दुसऱ्या डोळ्याांनी बघुजी िके न पण आपले नाते या
डोळ्याांचे आशण या नजरे चे आहे. त्या नात्यासाठी ये.
तुझी मैत्रीण
अनाशमका
************

५६काश्मीर- फु लिारी
भारतदेिातील काश्मीरला पृथ्िीिरील स्िगव म्हणतात. िेगिेगळ्या रां गीबेरांगी
फु लाांच्या ताटव्ाांमुळे काश्मीर मला फु लिारी िाटते. शचत्रकाराांची आिडती जागा म्हणजे
काश्मीर! पारां पररक गाि, लाकडी सभांती दरिाजे बघायला काश्मीरला जरूर जा! (इतर कारणे
आहेतच)
खरे दी- एकाच शचत्रात उडणारे पिी, देिी देिता, घरे डोंगर, फु ले, पटशचत्रकलेची
शचत्रे, कशिदा, काशश्मरी एम्ब्रॉयडरी सुांदर शचत्र के लाज बनते. शजती जागती Art Gallery! छोटी
दुकाने, लहान घरे , नागमोडी रस्ते, दगडी ददिड्या. हस्तकलेचे सुांदर नमुने काश्मीरला शमळतात.
लाकडी कोरीि काम ि गरम कपडे. पटशचत्र म्हणजे कापडािरील शचत्र. ही कला मूळ ओररसातील
रघुराजपूर येथील आहे, पण काशश्मरी लोकाांनी आपल्या हस्तकलेत सामील के ली आहे.
जिळपासची सुट्टीसुद्धा आनांददायी ठरते तर काश्मीरची सुट्टी दकती आनांद देईल.
हेतू- निीन ओळखी, सहिास, रोजच्या ददनचयेतील बदल, निीन गोष्टींचा अनुभि
घेणे, निीन कथा अनुभि गाठी बाांधणे हा काश्मीर टूरचा हेतू असतोच असतो. मात्र
काश्मीरमधील अशतरे की कारिायाांची भीतीदेखील असते.
त्या ट्रॅव्हल टू रचा शिमानानेच जाण्याचा option होता. शनरभ्र शनळे आकाि,
बफावच्छाददत डोंगर! दांग्याधोप्याांमध्येही काशश्मरी जनजीिन चालू राहते. पयवटनाला महत्त्ि ददले
जाते. अनेकाांची रोजीरोटी, त्यािरच अिलांबून आहे.

हस्तकला ि मेजिान्या- कढई ि कढाई ही काशश्मरी स्त्रीजीिनाची िैशिष्ट्ये आहेत.
शचत्रपटाांचे शचत्रीकरण- अनेक शचत्रपटाांचे शचत्रीकरण काश्मीरमध्ये होते. मुघल गाडवनमध्ये

िाशलमार ि शनिाद बागेला भेट ददली. रां गीत फु लाांची ती फु लिारी होती. दाल लेकची सफर
शिकाऱ्यातून के ली. चष्मािाही बाग, िुलर ि मानसबळ तलाि झील पाशहला. बॉबी, mission
काश्मीर ि काश्मीर की कली या शचत्रपटाांचे शचत्रण येथे झाले आहे.
सोनमगव- शहरिीगार कु रणे, दऱ्या, स्िच्छ पाण्याच्या नद्या, शचनार िृिाच्या बागा,
ससांधू नदीकाठची िस्ती, शहमालयाचे छान दिवन. शहिाळ्यात इथे बरे च रस्ते बफव िृष्टीमुळे बांद
होतात (िाहतुकीसाठी.) सोनमगव हा पूिीचा रे िीम व्ापाराचा मागव होता. चीन ि Gulf अन्य
देिाांिी जोडणारा जोझीला पास हा उां च रस्त्याांपैकी एक आहे. लडाखचा बेस camp जोझीला
आहे. भारतीय सेनेचा मोठा रिकतळ येथे आहे.
शझरो पॉईंट- या काश्मीरच्या रठकाणी िर्वभर िून्य शडग्री तापमान असते.
भीतीदायक सचांचोळे मागव आहेत. स्नोरके लींग, स्कीईंग साठी प्रशसद्ध मैदाने यापुढे आहेत.
गुलमगव- नैसर्गवक शहरिी कु रणे, थांडीत बफावने झाकलेली असतात. डायसी, शपिळी
लहान फु ले उमलून गाशलचा पसरितात. फु लिारी आहेत. थांड हिा, प्रदूर्ण नाही. घोडेसिारी,
बैठी घरे , मांजूळ नाद येतो तो सुिाांत झाडातून येणाऱ्या िाऱ्याचा ि गितपात्याांचा.
Top up, िरती, गुलमगवला गोंडोलातून जाण्याचा आनांद घेता येतो. गुलमगव ते
कोंगदूर ि पुढे अफार िाट शिखर अिा दोन टप्प्याांत गोंडोला टू र होते.
पहलगाम- पहलगाम हे माझे पशहले प्रेम आहे. हे शहलस्टेिन म्हणजे काश्मीरची
सिोत्तम जागा आहे. लहान जलप्रिाह, झोपड्या, फु लिाऱ्या जादू करतात. हिेचा भरिसा नाही.
पण आनांदाची सांपूणव ग्यारां टी आहे. चांदनिारी अरू व्हॅली, बेताब व्हॅली इथे आहेत. अमरनाथ
यात्रेची सुरूिात चांदनिारीपासून होते. िाटते इथेच रहािे. बर्याचदा

ितवमानपत्रे

िाचून

श्रीनगरला परत जाऊ नयेसे िाटते.पण जाते, जािे लागते कारण, काश्मीरचे आकर्वण बोलित

राहते, पाय जड होतात. िाटते टीनएजर शप्रयकराांप्रमाणे नाचािे, म्हणािे, 'देखो मैने देखा है ये
इक सपना,
फु लों के िहर में हो घर अपना’
जर पृथ्िीिर कु ठे स्िगव असेल तर तो काश्मीरला आहे.
काश्मीर एक सुांदर फु लिारी आहे, जन्नत आहे.
********************

५७तेरे शबना शजया जाये ना
शजया खानच्या, अन्य एका आत्महत्येने मी खूपच हादरले .नैराश्याने ग्रासल्यािर,
शिर्ारी और्धे खाणारी, पांख्याने लटकू न, जगाचा शनरोप घेऊन, देिाघरी जाणारी माणसे बघून
माला नेहमीच िाईट िाटते. िाटते की, नालायक, व्क्तीिर प्रेम के ल्याची, इतकी मोठी शििा
?चूक कु णाची, सजा कु णाला? का?गाडीने ठोकर देणारा बेिरम धक्ा मारून जख्मी करून
जातो

आशण भोगनारा भोग्तोय का ?आजच्या चांगळिादी सांस्कृ शतत मशहला असुरशित िल्य

आहेत .
त्यातील अशधक भािनाप्रधान, हळ्िी उच्चाशच्िशित लोंक नात्यामध्ये अशधक सहन
करीत आहेत .
आजच्या तात्पुरत्या नात्याांच्या, काळात खरे प्रेम कोठे ? पुरुर् स्कोर मोजतो, (उदा
एक फालतु जाशहर जाशहरात ).
दुष्ट शनघ्रुवण अयोग्य पुरुर्ािर प्रेम करण्याची इतकी शििा शजयाच्या नशिबी यािी ?
देि सुद्धा आिा शनलवज्य पुरूर्ा च्या झो शळत खरे प्रेम का देतो ?फसिनार्या आिा
व्सक्तां ना
स्त्री चे िररर हिे असते, शतचे फायदे घ्यायचे असतात, त्याांच्या लेखी प्रेम ही सोय,
सुशिधा असते,
ते कधी गुन्तत नाही ,
तू नहीं और सही, और नहीं और सही असा शसलशसला ते चालू ठे ितात

पुरुर् असे ब्रेकअप्स पचितो, पुढे जातो, तो काळ, त्या पुरुर्ाचा कमर्िवअल ब्रेक असतो
.काही चाांगले तरपुरुर् असतात,
त्याांना आपण चचेचे बाहेर ठे िू या.तर अिा प्रेम नािाच्या धोक्यात, अिा अनेक
हळव्ा मुलींचा बळी जात असतो
बदल जाये अगर माली चमन होता नहीं खाली
बहारे दफर भी आती है, बहारे दफर भी आयेंगी
हे सत्य काही, पुरुर्ा बद्दल असते त्यामुळे अनेक शजया, अनेक सुना, अनेक मुली,
शििेका, अनेक शसल्कशस्मथा जात राहतात .कठीण कठीण दकती, पुरुर् हृदय बाई?समजात काही
काळ खळ्बळ होते, पुन्हा सिव िाांत होते, पुरुर् पुढे जातो, त्या स्त्रीला िर पोहोचून त्याला काहीच
फरक पडत नाही, तो सुटतो म्हणायला, गुन्तलेलाच नसतो
london ल शिकलेली शजया, अिी हताि होते, बादकच्यान्नी काय करायचे? कही
ददिस नातेिाईक रडतात, झगडतात, पण यि येत नाही.ती नाहक, िर जाते.तेरेशबना शजया जाये
ना , पुढे काळ सरकतो, पुढच्या अत्महत्येपयांत सिव िाांत होते, पुरुर् सेटल होतो, निनिे डाि
माांडतो, कनटाळा आला की तोशह मोडतो, डाि माांडून, माांडून मोड़न्याला सराितो .स्िगव िासी
प्रेयसीला कोणीही म्हणत नाही, तेरेशबना शजया जाये ना, म्हणणारी फास लािून, लटकू न जीि
देणारी िर शनघून जाते,
का?
******************

५८समपवण रे समपवण
इां ग्रजीत समपवण िबद नाही. मात्र samaritan म्हणजे सांकटग्रस्ताांना मदत करणारी
व्क्ती आहे. समपवण िबदाचा अ थव - मोठ्या ककां िा श्रेष्ठ िस्तूचा, कोणतीही परतफे डीची अपेिा
न ठे िता त्याग करणे. बळी, बलीदान, अपवण, दान, त्याग, सोडणे इ. त्या िबदाच्या छटा आहेत.
भारतीय सांस्क ाृतीचा पाया सम पवण हा आहे. या समपवणाबद्दल काही ज्ञानाचे कण आपण आज
जमा करू या. या शिर्याबद्दल खालील मुद्दे माांडता येतील.
१. कोणाकोणाप्रशत सम पवण करािे. देि, ध्येय, कला, कु टुांब, मैत्री, प्रेम, परमेश्वर
२. समपवणाला पोर्क घटक ि तत्समान मुद्दे गुरु, ऋर्ीकु ल - शि िक,
३.अ थवित्त
ृ ाांत आदिव - सैशन क, िैज्ञ ाा शन क, समाजसेिा करणारे , स्त्री - आई, पत्नी
४.व्रतिैक ल्ये - उपिास
का यवसांस्क ाार सांस्क ाृती - क तवव्दिता प्रा थवना - भक्ती - िारी सण डेज ३. सम
पवणाचे ित्रू मोह, चांग ळिाद, क मवकाांड, आराम, क तवव्त्याग, आळस, ढासळती मूल्ये, एकाग्रता
न होणे
समपवणाबद्दल शिचार जरुर करािा.
******************

५९गोष्टी आशण गाणी
गोष्टी आशण गाणी प्रत्येकाचे जीिन म्हणजे एक गोष्ट असते ह्यात प्रसांगानुरूप गाणी
असतात. ह्या गोष्टी झाडाखाली साांशगतल्या जातात आशण गाणी िेलीच्या सहिासात फु लतात.
िासांती आजीचे मन म्हणजे अिाच गोष्टी आशण गाणी याचे अजब सांग्रहालय होते.
बालपणाच्या ऐकलेल्या, एस .टी. स्थानकािर कानािर पडलेल्या, टीव्हीिर पाशहलेल्या, प्रिासात
घडलेल्या, कथा त्या रां गिून ि खुलिून साांगतात. त्याांचे डोळे , हािभाि ि उच्चार, अनुरूप िबद
गोष्टी समोर उभी करतात. कु ठे तरी कधीतरी दूरिर कानी पडलेली धून त्या जमली नाही तरी
गुणगुणतात. मनातल्या गोष्टी मनात ठे ऊन राहणाऱ्या ज्या शस्त्रया असतात त्याांना पुराणातली एक
गोष्ट साांशगतली आहे. ती मी आज साांगते.
एक बाई मनातल्या गोष्टी कधीही कु णाला साांगत नसे ि मनातील गाणी मानतच ठे ित
असे. एकदा शतचा निरा जेव्हा घरी आला. तेव्हा त्या गोष्टी कोट बनून खुटां ीिरजाऊन बसल्या ि
ती गाणी दरिाज्यापािी बूट बनून थाांबली. निरा शिचारू लागला पाव्हणे कोण आले आहेत. ती
साांगू िकली नाही ि निरा रागािून परदेिी गेला. तेव्हा पासून गािात सिव कायवक्रमामध्ये गोष्टी
साांगण्याची आशण गाणी म्हणण्याची सांधी सिावना देण्यात आली. आजी नातिांडाांना गोष्टी साांगू
लागल्या प्रत्येक गोष्टीला सांदि
े होता ि या गोष्टीचा सांदि
े काय आहे? असे आजी मुलाांना शिचारात
होत्या. त्याांना न कळल्यास समजािून साांगत असत.
त्यामुळे मुलाांनो आपले मन व्क्त करत जा. कसाही आिाज असू दे. गाणी म्हणत जा.
आजी मुलाांना गोष्टी साांगून उठल्या. मी त्याांचे ते लगबगीने उठणे बघत बसले. आजीनी देिासमोर
ददिा लािला. अांगणात तुळिीिृांदािनात अगरबत्ती लािली ि आपल्या नातींकडू न त्या
िुभांकरोती कल्याणम, आरोग्यम धनसांपदा म्हणिू लागल्या.

त्याांनी त्या श्लोकाचा अथव नातीला साांशगतलां. सगळ्याांचे चाांगले होऊ दे. म्हणजे
आपलेही कल्याण होते. शििाय सगळ्यात मोठे धन म्हणजे आरोग्य होय. मुलाांना काजू प्रसाद
देऊन आजी लगबगीने उठल्या.
मुले आजी शपझ्झा खायला जायची. मॅग्गी खायची ओरडली. आजी त्याांना गच्चीत
घेऊन गेल्या. मुलाांनी शपझ्झा मध्ये मैदा असतो ि बगवरमध्ये मागवररन असते जे तबबेतीला चाांगले
नाही. आपण इां शडयन शपझ्झा म्हणजे थालीपीठ लोणी खाऊया. नातू मॅगी हिी म्हणून रडू लागला.
आजीने उपमा बनिला ि म्हणाल्या हेच ते इां शडयन मॅगी. मुले चि घेत खाऊ लागली. मीही ते
थालीपीठ खाल्ले. भरपूर कोसथांबीर मेथी घातल्यामुळे ते पौशष्टक झाले होते.
त्यानांतर मोठे कसलांगड आम्ही कापून खाल्ले.हेच आपले डेझटव आशण बाहेरचे आईशस्क्रम
अनेक जांतूांनी भरलेले असेल. बालपणतील स्थुलतेचे प्रश्न िाढू नये, म्हणून मी िीतपेय पण देत
नाही. सलांबूसरबत ककां िा कोकम सरबत देते.जेिल्यानांतर आम्ही बागेत फे रफटका मारला. आजीने
हौसेनी बाग लािली होती. उां च नारळाची झाडे होती. तुमच्या बांगल्यािर नारळाच्या झाडाांची
जणू मुकुट चढिला आहे असे िाटते आहे. मी त्याांना म्हणाले. िासांती आजी खुि झाल्या ि
म्हणाल्या अहो शनसगव हा मोठा शचत्रकार असतो. िेडी िाकडी िाढ होऊनही सुांदर ददसणारा
सजीि जीि फक्त झाडाचां! माणसाांना प्रमाणात आकृ तीत िाढािे लागते. आमच्या गािी जेव्हा
दुष्काळ पडला होता तेव्हा सुद्धा आम्ही शह झाडे जागिली. रस्त्यािरून पाणी भरून टाँकर मागिून
पाणी घातले. पयाविरण ि ग्लोबल िॉर्मांग म्हणून झाडे लािा असे आता साांगतात. पण मी पूिी
पासून या झाडाांना जपले आहेत. पण ....
िासांती आजी नाराज झाल्या.
"काय प्रॉबलेम आहे? " मी शिचारले

"मॅडम समोरच्या प्लॉट मधली माणसे झाडे तोडा म्हणून मागे लागली आहेत.
नारळाची पाने ि नारळ त्याांच्या प्लॉट मध्ये पडतात. गाडी खराब होते म्हणून भाांडतात. मुले
म्हणतात रोज भाांडण नको तोडू न ताक"
"श्री बर्हगुणा नािाच्या माणसाने शचपको आांदोलन के ले आहे. िृितोडायला आल्यािर
हे लोक कायवकते झाडाांना शचकटू न उभे राहतात ि झाड तोडू न देत नाहीत आशण आपल्याकडे
सगळीकडे कधी रास्ता रुां दी कारणासाठी तर कधी फलक टाांगण्यासाठी झाडाांची कत्तल के ली
जाते" मी म्हणाले.
िासांती आजी म्हणाल्या, " मलाही समजते पण िेजाऱ्याांिी भाांडण्यात मला आनांद
िाटत नाही. तरीही मी शह झाडे िाचिण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.
त्याांच्या या छोट्याश्या पयाविरणाच्या रिणाच्या कायावत िुभेच्छा देऊन मी परत
पुण्याला आले. तीनचार मशहने तसेच गेल.े त्या नांतर काही कामासाठी पुन्हा साताऱ्याला
जाचयाची िेळ आली. प्रिासात सुिणव शत्रकोण चतुष्कोन म्हणून रास्ता रुां दी करण जे के ले होते.
त्यात बर्हतेक झाडाांचा बाली गेला होता. तो नेहमी सुांदर िाटणारा पुणे सातारा रस्ता भकास
िाटत होता. गाडी िासांती आजीच्या गल्लीत िळली त्याांच्या घराचा तो शहरव्ागार झाडाांचा
मुकुट तसाच होता. मला हायसे िाटले. सुिणव प्रगती झाली नाही तरी चालेल पण शनसगव रम्यता
तिीच राहू दे. जीिनातल्या गोष्टी आशण गाणी तश्याच उमलत राहू दे. तर शमत्रानो गोष्टी म्हणजे
हे मोठे मोठे िृि अस्ताव्स्त पसरलेले आशण िेली म्हणजे त्या नाजूक कशिता. आजी गोष्टी साांगते
ि गाणी गाते. बाग फु लितो िासांती आजी सारखे शनसगाविर प्रेम करा.
तुमच्याही जीिनात गोष्टी आशण गाणी जगिण्यासाठी भरपूर झाडे लािा ि
जगािां.गोष्टी आशण गाणी साांगत ऐकत गुणगुणत जगािे
*******************

६०हमारी याद आयेगी ?
कभी तनहाई यो मी हमारी याद आयेगी
अांधेरी छा रहे होंगे, के शबजली छा जायेगी
ये शबजली राख कर जायेगी।
तेरे प्यार दक दुशनया।
न दफर तू जी सके गा और
न तुझको मौत आयेगी।
शचत्रपट हमराही यातले हे मधुर असे एक छोटेसे गाणे! मात्र सांध्याकाळच्या, त्या
कातरिेळी भािुकपणे ऐकले, तर कळते दक मुबारक बेगमच्या आिाजात, दकती भािना खोल
उमटल्या आहेत ते! गाशयका मुबारक बेगम, मात्र आपल्या आज, जगातून काय, आठिणीतून
देशखल दूर गेली आहे. मुब
ां ईतील एका चाळीत ती कसेबसे ददिस काढत होती. शचत्रपट सृष्टीत
पाश्ववगायन या िेत्रातील। एक आनांदी मुलगी आज मुांबईकर झाली होती हे भुतकाळात जमा झाले
आहे. ११ व्ा िर्ी अहमदाबादर्हन मुांबईत येताना, मनात असलेल्या आिा घेऊन अााली होती.
मात्र आतािा ती कौटुांशबक दुुःख ि गररबीत ददिस काढत होती. आईये दायरा, हमराही, मधुमती
या शचत्रपटाांनी शतला िैभि ि भरभराट ददली. मात्र पती सोडू न गेल्यािर, आपल्या दोन मुलाांना
िाढिताांना, या गाशयके ची दमछाक झाली. शतच्या मुलीला आजार झाला होता, तर मुलगा
आजदेखील कसे तरी पोट भरतो आहे. िेिटचे काळात, सत्तरीला आलेल्या मुबारक बेगम, दूरदिवन
समोर बसून, आपलीच गाणी दूरदिवनिर बघताांना, रे शडओिर शतने गायलेली गाणी ऐकताांना
रडत झोपत असत.

मुबारक बेगम खांत करत, "कदाशचत माझ्यात टॅलेंट नसेल ककां िा माझे निीब तसे
असेल", मलाही स्ित:बद्दल असेच िाटते.काळाची गती अिीच असते. सुरिातीचे काळात
कलाकार असे शलशहतो, गातो जणू दुधाची साय उतू जाते ि िेिटी जळका िास उरतो. एका
िणात यि शमळते ि काही काळाने कालचक्र दफरले दक कलाकार साधा दुलविणीय माणूस बनतो,
रशसकाांच्या शिस्मरणात जातो मोठे मोठे कलाकार िृद्धापकाळात हलाखीचे जीिन जगतात.
खरे तर हे मोठे दुुःखदायक असते, पण ते सत्यच असते.
तरीही कधी कातरिेळी रे शडओिर हमराहीचे गाणे ऐकले, दक नक्ीच मुबारक बेगम,
आम्हाला तुमची आठिण येईल
हो! तुम्हारी याद आयेगी
काळ बदलतो म्हणतात, प्रत्यिात काळ तोच अखांड असतो. जीिनधारा िाहत राहते.
मात्र या जगात सायाांना नािीन्य हिे असते. माणसे एकमेकाांना देखील तोच तोपण आला, दक
कां टाळतात. काही गोष्टी कळतात, पण निीन प्रिाह स्िीकारािेच लागते. िाहािे लागते ि खांत
करीत म्हणािे लागते. "तुम्हारी याद आयेगी"
िेळीच सािध व्हािे सािरािे, लागते, चाांगले िागािे लागते, व्िहारी व्हािे लागते!
जाताांना म्हणािे लागते,
हमारी याद आयेगी।
***********

६१मला काय कमी?
मुलाांची लाडकी मम्मी, मला काय आहे कमी
दोन दोन मुले झाली, र्हिार श्रीमांत बार्हबली ||
त्या मुलाांची आई मी, साम्राज्याची मम्मी मी
गुणी लाडकी समृद्ध मी, मला काय पडेल कमी ||

कॉलेज मधील कायवक्रमात, माझ्या कशितेला खूप टाळ्या पडल्या. प्राचायव म्हणून
सायाांना, आधीच माझे खूप कौतुक होत असे. त्यातच माझ्या "लाडकी मम्मी" हा कशिता सांग्रह
सुद्धा, प्रशसद्ध झाला. सकारात्मक शलखाण, सांस्कृ तीची पालखी िाहणारी कशिशयत्री, अिी माझी
ओळख होती. गोरा रां ग, िाढते िय लपिणे, नीट नेटकी राहणी यामुळे मी खूपच लोकशप्रय होते.
दर दोन तीन ददिसाांनी माझे नाि, त्या ितवमानपत्रात येत असे. लोक माशलकाांमध्ये काम शमळािे,
म्हणून माझ्या कडे खेटे घालत होते. मम्मी म्हणून मी पररशचत होते. त्याच कायवक्रमात, त्याददििी
एक सेिा शनिृत्त प्राचायाव आल्या होत्या. त्याांना त्याांची कशिता िाचायची होती, पण त्याांच्या
कशितेत कु णाला रस नव्हता. त्याांना कशिता िाचण्याची परिानगी िेळे अभािी नाकारली गेली.
मला मात्र िेिटी, पुन्हा बोलािून एक अजून कशिता, झीनाशझनी िाचायचा आग्रह झाला. दोन्ही
मुले ि सुना माझा कायवक्रम बघायला आिजूवन आल्या होत्या.
कायवक्रमा नांतर आम्ही बाहेर जेिण घेतले. निरा जेिणाच्या रठकाणी थेट आला होता.
असेच हसणे, दफरणे, गमती जमती, यात आनांदात ददिस चालले होते. घराचे कामकाज सिव िृध्द
सासूबाई बघत होत्या. माझ्या दोन्ही सुना सोबतच गरोदर राशहल्या ि एका मशहन्याच्या अांतराने

लेकुरिाळ्या झाल्या. सासूबाईनी सोन्याची फु ल उधळली. पणतू बघून त्या खुि झाल्या ि
सासूबाईनी आनांदात डोळे शमटले.
माझ्या सासूबाई कटकट्या असूनही, त्याांना मी समजून घेतले. िेिट पयांत आनांदात
ठे िले. त्याांचे मृत्यू नांतर त्याांची खोली, धाकट्या सुनेच्या ताबयात गेली. माझे पती त्याांची आई
िारल्या नांतर, िर्ावच्या आतच िारले. लहान मुलाांना िेगळी बेडरूम हिी म्हणून, मला हॉल मध्ये
झोपाल का? अिी गोड शिनांती के ली गेली. मी नेमकी त्याच िेळी नोकरीतून शनिृत्त झाले होते.
जास्ती िेळ घरात राहािे लागेल त्यामुळे घरात धुसफू स नको, म्हणून सद्हेतूने मी खोली ररकामी
करून ददली. माझी रिानगी हॉल मधील तीन बाय सहाच्या कॉटिर झाली.
..२..
फक्त जिळ ठे िायला एक कपाट शमळाले. त्यात कपडे, िह्या, पुस्तके , कपडे मी ठे ऊ
लागले.
मुलाांचा सांतोर् हेच माझे धन मानीन, कशितेची िबद िेकोटी सतत मी पेटिीन
असे म्हणत मी माझे शलखाण, सेिाशनिृत्त सांघटना, शलखाण पररर्द या कामात मन
रमशित राशहले. घरातील कामकाज, स्ियांपाकपाणी पूिी सासूबाईचे बघत असत. नांतर
स्ियांपाकघर सुनाांनी ताबयात घेतले. हळू हळू डायसनांग टेबल, स्ियांपाकघरातून बाहेर आला ि
हॉल मध्ये माझ्या पलांगाला लागून, जेिणाचे टेबल ठे िले गेल.े जेिणाचे प्रकार, शिकतचे जेिण ि
स्ियांपाकीण जे करे ल ते खाणे असा प्रकार सुरु झाला. जेिणाच्या टेबलाच्या िर एक फळी ठोकू न,
त्यािर चाांगली आधुशनक भाांडी ि डबे ठे िून त्यात दुपारचा खाऊ ठे िला जाऊ लागला. हा खाऊ
ददिसा-रात्री कधीही खाल्ला जाऊ लागला.

मुले, सुना, नातिांड, बऱ्याचदा बाहेर जेिू लागले. माझ्या साठी येताना पासवल येऊ
लागले. माझे पररर्देचे काम, कायवक्रम मुला सुनाांना बोअर िाटू लागले. माझ्या कायवक्रमाांना मी
एकटीच जाऊ लागले.
कधीही मला उलटू न न बोललेली मुल,े मला उलट उत्तर देऊ लागली. नाट्य पररर्देत
तरुण मुले आली. िृद्धाांनी नव्ा लोकाांना जागा द्यािी, असे म्हटले जाऊ लागले. एका कायवक्रमा
नांतर रात्री अकरा िाजता, मला घ्यायला मुलगा आला होता. तो थोडा गांभीर ददसला. "आई
दरिेळी तुला घ्यायला मलाच यािे लागते. एकिेळा मी, एकिेळा दादा असे दोघाांना आलटू न
पालटू न घ्यायला बोलाित जा." धाकटा .
"अरे माझे दोन डोळे आहात तुम्ही! हे असे तू बोलतोस?" मी
"हो स्पष्टच साांगतो, तुला दिाखान्यात मीच नेतो, खचव मीच करतो. माझा मुलगा,
माझी पत्नी याांच्या बरोबर िेळ घालिण्याचे ऐिजी, मला इथे तुझ्या कायवक्रमाचे हॉल जिळ येउन
थाांबािे लागते. डास चाितात.तुमचे कायवक्रम कधीशह रात्री ठरलेल्या िेळी सांपत नाहीत." धाकटा
कटकट करत होता.
"बरे बाबा, तुमचे तुम्ही ठरिा" मी उत्तरले.
घरी गेल्यािर लिात आले की सिाांनी जेिून घेतले होते. प्रत्येकाच्या खोलीत स्ितांत्र
दूरदिवन सांच होते. हॉल मधल्या सांचािर मी माशलका बघू लागले. थोरला बाहेर आला. त्याच्या
डोळ्यात राग होता.
"आई उद्या बांटीची परीिा आहे, टीव्ही बांद कर"
"सहज लािला होता, आिाज हळू च आहे." मी समजुतीने साांशगतले.

"पण मुलाांच्या परीिा आहेत. आई तू हल्ली खूप अहांकारी झाली आहेस. घरकाम तू
कधी के लेच नाहीस आमचेकडे लि ददले नाहीस आता तर तू अशधक शिशचत्र झाली आहेस.
..३..
मम्मी, काांचन सांध्या, माणसाांचे स्नेह, साांज, मृद्गांधा, अिा फालतू किी कल्पनाांमध्ये,
तुला जग कळत नाही. "अपरात्री माझे ि थोरल्याचे भाांडण झाले.
"मी काम के ले नाही, तर तुम्ही मोठे कसे झालात?" मी रागािून शिचारलां.
"आजीच सिव करायची" थोरला स्पष्टपणे बोलला.
पुटपुटत, चडफडत मी गप्प झोपले. दुसऱ्या ददििी, माझ्या माजी कॉलेज मध्ये, एक
कायवक्रम होता. मी छान तयार झाले. पण रां गीत यौिन सांपले होते. करडी िृद्धािस्था आली होशत,
िय लपत नव्हते.खुची गेली होती.त्या हॉलमध्ये जाताना"रात्री मला घ्यायला कु णी आले नाही
तरी चालेल मी ररिाने येईन." असे मी साांशगतले. त्या कायवक्रमाला िेळ पुरत नाही, म्हणून नव्ा
प्राचायावने माझ्याच भार्णाला ि कशिता िाचनाला कात्री लािली. मी नाराज झाले. रात्री
कायवक्रमाहून परत शनघाल्यािर ररिा शमळे ना. ररिािाल्याचे मीटर खूपच फास्ट होते. शििाय,
त्यात त्याने हाफ ररटनव भाडे घेतले आशण तीनिे रुपये शबल लागले. मला कायवक्रमाांना घ्यायला
यायला, पोहोचिायला, पूिी अनेकजण तयार असत.माझ्या गाडीतून यायला उत्सुक असत, पण
आज मला कु शण शिचारे ना. आता िर खचावला मुलाांनी हळू हळू पैसे देणे बांद के ले. मी खचावसाठी
माझे पेन्िन काढू न आणू लागले. माझ्यािी बोलणे, मुलाांनी हळू हळू कमी के ले. शिशहणी, सुनाांच्या
मैशत्रणी, नातिांडाांचे ग्रुप्स, सारे जमा झाले दक मला हॉल मध्ये, त्याांच्यात त्या पलांगािर कसेसेच
िाटे. स्ियांपाक घरात बसले, दक सुनाांना िाटे मी त्याांच्या पदाथाांिर, उधळ माधळीिर, कामािर
लि ठे िते. ढिळा ढिळ करते. सोबतच्या मैशत्रणींचे ते ग्रुप, कमी कमी होऊ लागले.

में मशहन्यामध्ये, मला िृद्धाश्रमािर, पुस्तक शलहायचे एक काम एका सराांनी ददले.
थोडी शबझी राहीन म्हणून मी ते स्िीकारले. एका मैशत्रशणसोबत जाऊ लागले.िेळ बरा जाई.
एका िृद्धाश्रमाला भेट देिून आल्यािर, मी शनराि होऊन बसले होते." माझी मुले
कधीच अिी िागणार नाहीत, मला िृद्धाश्रमात टाकणार नाहीत. मी त्याांची लाडकी मम्मी आहे."
मी मैशत्रणीला म्हणाले
" हो ग, मला पण िाईट िाटले ते िृद्धाश्रम बघून! "मैत्रीण म्हणाली.
बस पकडू न मला रात्री चौकात यायला उिीर झाला. त्यानांतर पुढे ररिा शमळे ना. घरी
पोचले तर, मुले काळजी करत होती. नातिांडे येउन शचकटली.
"आई, मोबाईलिर साांगत जा, उशिर होणार ाासेल तर, आम्हाला काळजी िाटते."
थोरला म्हणाला.
"आई तू कु ठे गेली होतीस? "धाकटा रागािून शिचारू लागला.
मी मुलाांना िृद्धाश्रमाच्या पुस्तका बद्दल साांशगतले.
" आई आता तू शह िृद्धश्रमाची नकारात्मकता नको आणूस"
"तुझी स्तुती सिवजण सकारात्मक आहेस म्हणून करतात. आता शह शिशचत्र िृत्ती कु ठू न
काढलीस? "थोरला रागािला.
"मम्मी, असे काही करू नका दक घरात दरार येईल" धाकटी सून धमकीिजा आिाजात
म्हणाली.
"मम्मी झेपल
े तेिढेच कायवक्रम करत जा." थोरली सून म्हणाली.

"आजी हा हेडफोन आणलाय, टीव्ही बघताना लाित जा. म्हणजे बाहेर आिाजाने
त्रास होणार नाही, आिाज बाहेर जाणार नाही." नातू म्हणाला.
"ठीक आहे" म्हणत मी त्याला जिळ घेतलां. अजून आपण या मुलाांना कु टुांशबयाांना हिे
आहोत, याचा मला आनांद िाटला.
मी मैशत्रणीला फोन करून साांशगतले, " मुले म्हणतात िृद्धाश्रमाची शनगेरटशव्हटी नको.
" मी.
"अगां, अजून एक खराडीचा आश्रम बघणे, पूणव करू या, नांतर तू हे काम सोड. कु णीतरी
िोधू या, अन्य तरुणाला हे काम सोपिू या ." मैत्रीण.
"शतथे माझा कशितेचा कायवक्रम ठे ऊ या." मी
"निा सेक्रेटरी म्हणतो, माजी प्राचायाव आहेत म्हणून त्याांना बोलाितो, पण हल्ली
मम्मी बोबड्या, तोंडातल्या तोंडातच हळू बोलतात, कायवक्रम रां गत नाही." मैत्रीण साांगू लागली.
"एिढ्या िेळी ठे िा." मी नाराजीने उत्तरले.
"ठीक आहे. िृद्धाांना शमठाई िाटा तुम्ही, मी खोबरे ल तेलाच्या लहान बाटल्या बशिस
देईन." मैत्रीण म्हणाली.
"हो, मम्मी म्हातारी झालीय, शतचे साम्राज्य सांपले" मी उत्तरले.
मैत्रीण गप्प बसली. " कशिताांचा सांसार माांडण्यापेिा. सांसाराची कशिता व्हायला हिी
होती." मैत्रीण.
त्या आठिड्यात थोरल्या सून बाईचे िडील िारले. " आता माझी आई एकटी किी
राहणार?ते घर भाड्याचे आहे.सोडू दे का? माझी आई इथे राहील" सुनेने स्पष्ट व्क्त के ले.हॉल

मध्ये माझ्या कॉट िेजारी, शिहीणबाईंची कॉट आली. आमची दोसघांची कटकट सुरु झाली. मी
धुसफु सू लागले. एके ददििी मुलाच्या ऑदफस मध्ये, मी मुलाला खास भेटायला गेल.े कारण घरात
शिहीणबाई मुळे मीच परकी झाले होते.
" आई ऑदफस मध्ये किाला आलीस?" तो म्हणाला. मला घेऊन कॅ शन्टन मध्ये गेला.
"तू सुनबाई च्या आईला, शतच्या घरी राहा, ककां िा काहीतरी स्ित:ची सोय करायला
साांग, माझे त्याांच्यािी पटत नाही. त्या रात्रभर लघिीसाठी िारां िार उठतात. खोकतात. त्याांचे
कपडे स्िच्छ नसतात. सारखे लोक येतात, त्या सारख्या फोन करतात." मी तक्रारी साांशगतल्या.
"मम्मी, अगां तडजोड करायला हिी. माझी बायको म्हणते, शतची आई इथेच राहणार.
नाहीतर आम्ही शतघे िेगळ घर घेतो. सहा सहा मशहने तू आम्हा दोघा भािाांकडे शिभागून राहा
ककां िा मैशत्रणी बरोबर िेगळी राहा. िाटल्यास िृद्धाश्रमात राहा. मला धक्ाच बसला. मी
गप्पगारच झाले. त्यानांतर मी शिहीणबाईंिी थोडे पटिून घेण्याचा, बराच प्रयत्न के ला. शजभेिर
साखर ठे ऊन, गोड बोलण्याचा प्रयत्न के ला. पण िेळ शनघून गेली होती. दैशनक कायव तर प्रत्येकाला
करािेच लागते.पण घराचे राजस्थानी िाळिांट होण्याची भीती होती.मी नातिांडाांचा अभ्यास
घ्यायचा प्रयत्न के ला. स्ियांपाक घरात माझे पाय रुजिायचा प्रयत्न के ला. पण काहीच जमेना ि
माझे काहीही के लेले, सुना नातिांडाना पटेना. एक नातू खूप उध्दट बोले.दोन्ही सुनाां मध्ये शह
अनबन होती, पण माझ्या शिरोधात एकी होती. शिहीणबाईं मुळे, एके ददििी दकरकोळ कारणाने,
घरात भाांडण झाले. शतथल्या शतथे एकाच फ्ल्याट मध्ये, दोन मुलाांच्या दोन चुली झाल्या. सहा
सहा मशहने िाटू न मला जेिण शमळू लागले.
"पोटची ददली शह मुलगी, तुम्हाला शिशहणबाई, साांभाळू न राहा हो तुम्हीच सासूबाई,
तुमचे खरे नाही"असे हसत शिहीणबाई मला म्हणाल्या.
"तुम्ही कन्यादान के ली दक पुत्र दान के ले." मी रागात शिचारले.

सुनबाई खोली बाहेर येऊन भाांडू लागली. दोन्ही सुना म्हणाल्या, आम्हाला शह सासूला
साांभाळायचे नाही. माझी दोन्ही मुले गप्प बसली.
"बायल्याांनो बायकाांना साांगा, आमच्या आईला साांभाळणे, आम्हाला आिश्यक आहे."
मी मुलाांना रागािून म्हणाले.
"आई तुझ्या साठी, आम्ही आमचे सांसार मोडू का?" थोरला म्हणाला.
"तू त्याग करायला हिा, अग आई." धाकटा म्हणाला.
"िृद्धाश्रम काळाची गरज आहे. छान असतात काही आश्रम."शिहीणबाई साांगू
लागल्या.
"मग तुम्ही का नाही गेलात?मी मुलाची आई आहे" मी शचडू न शिचारले.
"हल्ली बरोबरीचा काळ आहे"सून म्हणाली
"मग दोघी राहू िकतो ना!"मी अाोरडले.दाांडग्या, चतुर शिहीणबाईनी, जाियाला
मी शतला नको अिी, मानेने खूण के ली, नाटकी रडायची सुरुिात के ली. पांजाबीत शिव्ा देऊ
लागल्या. आिाज िाढू लागले. िेजारी राहणारे ररकामे, लोक ग्यालरीत येऊन ते ऐकू लागले.
"आई, तू िृद्धाश्रमात जा !" थोरला म्हणाला.
"जर पररशस्थती सुधारली तर, तुला परत बोलािू." धाकटा म्हणाला.
तेव्हा पासून मी या िृद्धाश्रमात आले. मशहन्याला पेन्िनचे पैसे इथेच िापरते. िर्ावतून
एकदा सहल जाते. आठिड्यातून एकदा गोड जेिण, दफस्ट असते. खोलीत आपापला खाऊ,
डबयात भरुन ठे िता येतो. पुस्तके , ितवमानपत्रे िाचता येतात. दोन्ही मुलगे, सुना मशहन्यातून

एकदा येतात. इथेच जेितात ि चारचा चहा शपिून घरी परत जातात. त्याांनाही शह सहलच असते.
मला परत नेण्याचे नाि, दोघेही काढत नाहीत. माझे कायवक्रम अजून काही रठकाणी होतात.
मुलाांची लाडकी मम्मी.
मला या जगात काय कमी" शह कशिता म्हणा असा आग्रह होतो.ती कशिता िाचताना
मला पोटात खूप तुटते. िृद्धाश्रमात मी आनांद िोधतेय. मला जगात नक्ी काय कमी आहे, ते मला
नीट कळत नाही. पण कमी आहे, हे मात्र मला जाणितेय. "मला काय कमी" हे मी म्हणू िकत
नाही.भीत भीत, नाईलाजाने, मी ह्या िृद्धाश्रमात आले. इतराांचे स्िभाि कसे असतील? आपण
या िातािरणात रमू का? शह भीती होतीच. त्या शनसगवरम्य पररसरात पोहोचले. आयुष्याचा जणू
हा अधवशिराम होता.
जाता जाताच िृद्धाश्रमाच्या मॅनेजरबाईंनी माझी ओळख, िृद्धाश्रमातील सुधा ताईिी
करून ददली. सुधाताई खोलीत डासाांसाठी, कासि छाप मच्छर अगरबत्ती लाित होत्या. सुधाताई
माझा हात हातात, धरून मुसमुसत होत्या. थोड्या िेळाने िाांत झाल्यािर मला म्हणाल्या,
"मी सिव मैत्रीणीना खोटे साांशगतले दक मुलीजिळ अमेररके त राहायला चालले आहे.
माझे सुनेिी पटेना. माझा मुलगा मला परका िाटू लागला. शिशचत्र ताण घरात होता. अमेररके त
मुलीकडे राहायचे, तर शतथेही मी उपरी होते. जगायला तर हिे आशण िक्य तेिढी चाांगली अिी
राहण्याची शस्थती, िोधायला हिी. स्थलाांतररत होणारे पिी सुद्धा, आपली जागा बदलून
बघतात. आपण तर माणूस आहोत." सुधाताईना मॅनेजरबाईनी िाांत के लां ि त्या इतर कामाांसाठी,
बाहेर शनघून गेल्या.
" तुम्ही घरसुद्धा शिकले होते" मी सुधाताईना शिचारले.

" हो मुलाने घर शिकताना कबूल के ले होते, सहा मशहने मी साांभाळीन, सहा मशहने तू
ताई कडे अमेररके त जा. खूप कठोर िाटले ते, मला पण स्िकारािेच लागले. मात्र पुढे मला दोन्ही
रठकाणी कसेतरीच िाटायचे. मी िृद्धाश्रमात आले आशण ईथे रमले." सुधाताई .
"या आश्रमात खूप पिी येतात. मोठ्ठी बाग आहे. छोटे देऊळ आहे. टीव्ही आहे. िाटेल
तेव्हा पलांगािर झोपायचे आशण मनात येईल तेव्हा खाण्याचे, जरा स्िातांत्र्य आहे. "
"एकटे घर भाड्याने घेिन
ू राशहले, तर?"मी
"अग, चोरीसाठी, जेष्टाांचे खून होण्याची भीती असते, पडण्याची शभती, ियोमानाने
होती.रात्री सोबतीला, झोपायला येणारी बाई ५००० रुपये घेत.े इथे सुरिा आहे." सुधाताई
"ईथे आजारी पडलो तर?" मी शिचारले.
"अग डॉक्टर येतात, सेिा करणारे नोकर आहेत. आजारी पडायचे तर माणूस,
स्ितुःच्या घरी सुध्दा पडू िकतो." सुधाताई
"रात्री झोपेतच मरण आले तर? मुले जिळ नसतात ना? मग? इतके िर्व आपण
मुलाांना िाढिले, त्याांच्या खस्ता खाल्ल्या त्याचे काय?" मी शिचारले.
"अग, देिाची ईच्छा!आपले कतवव् आपण के ले, आता जमाना OLX चा आहे. नको
त्या िस्तू शिकू न टाका. नको ती नाती झटकू न टाका. आहे त्या शस्थतीत, आपण शहरव्ा शनसगावच्या
साशन्नध्यात िेिटचे ददिस गोड करून घ्यायचे." सुधाताई म्हणाल्या.
"ऑल इज िेल" म्हणत मी सुधाताईबरोबर िृद्धाश्रमाच्या प्राथवना हॉल कडे जाऊ
लागले.
लाडकी मम्मी मला काय कमी?

तीन मशहने िाटू न साांभाळायची
ददली होती हमी।
पण आता,
िृध्दाश्रमात पैसे भरायची ददलीय हमी,
लाडकी मम्मी मी, मला काय कमी?
**********

6२दुधातली साय, की दूधािरची साय
दुधातली साय, दुधािरची साय म्हणजे त्या पाांचट दुधापेिा, अशधक शप्रय, घट्ट चशिष्ट,
अाािडीची िस्तु असते.बायका निर्याला दुध पातेल्यातुन अाोतुन िाढताांना, साय लगबगीने
मागे करतात, म्हणजे साय निर्यापेिा अशधक लाडकी असते.ही साय म्हणजे कोण? कळले
ना?िाळे त धडा होता.
नातिांडे म्हणजे ती दुधािरची सायच असतात.पातऴ दुधापेिा साय शप्रय असते,
बॅंकेच्या ग्राहकाांना, मुद्दलापेिा, जसे व्ाज शप्रय असते, तिी नातिांडे अााजी आशण आजोबाांना,
मुलाांपेिाही शप्रय असतात.
अााजी आशण आजोबाांना नातिांड घरी, जीिनी, आली की, होणारा आनांद खास
असतो, जिी दुधाची परीिा सायीिरुन होते, तिी कु टुांबाशतल नात्याांची परीिा, नातिांडाांच्या
के ल्या जाणार्या लाडािरुन होते.
अिी किी करिील ग? लाशडक लाशडक लाडा
मी राांगीन घरभर बनून तुझा घोडा, असे लाड आजी आजोबा करतात.
घरात नातिांडे आली की जुनी चाके , पुन्हा दफरिायला खुर्ीने अााजी आजोबा, पुन्हा
तरुण होतात.नातिांडे होणे, यात खरे तर अााजी आशण आजोबाांचे कष्ट नसतात, पण स्िता:च्या
अपत्य जन्मार्हन शप्रय अिी ती घटना, त्याांना सुखािते.लेकीच्या, सुनच्े या, गभीणीच्या
बाळां तपणात, त्याांना सचांता असतेच, पण खुर्ी अशधक असते, आपल्याच पोटच्या अाातड्याचा
िारसदार, नातु/नातिण्ड हा निा गोळा असतो.फॅ शमली ट्री िरचे निे हाडविेअर असते.ही
अाापली छकु ली, सुनबाई ही निी जबाबदारी किी साांभाऴे ल, या काऴजीबरोबरच लाड
करायला एक निा जीि शमऴण्याचा आनांद असतो.अााजी आशण आजोबाांना िृद्धत्िात जणु निा

बालपणाचा अांकुर फु टतो, मायेचा निा कोंब उमलतो.नाती नातिाांच्या रुपाने आपले बालपण ते
िृध्द पुन्हा उपभोगतात, रागलोभ शिसरतात.

पुढच्या शपढीला अांकुररुपी, दान देऊन काही काळाने आपण जगाचा शनरोप घेणार
आहोत, त्या अांकुराची जोपासना आजी आजोबा काळजीपुिवक करतात, नि सृजनाचा आनांद
तृप्ततेने उपभोगतात.तरूणियातील शिकार, चीडचीड, शिचार, िृद्धत्िात पुढे समजूतदारीत
बदलून कु टुांबीय प्रगल्भ झाले असतात, त्यामुळे, जमके लाड करुन बाऴाला फु लबतात,
लाडाितात.नातिांडाांचे प्रेम न कळणारी व्क्ती समाजात शिरळाच असते, मी तर सिव आशज
आजोबाांना साांगते की, देि देिळाांपेिा बालकाांत बघािा.
प्रौढत्िी शनज िैििासी जपणे, नातिांडाांसिे खेऴणे
िृद्धत्ि म्हणजे ररकामपण असते, ररकामा िेऴ भरपुर हातािी असतो, त्यामुऴे,
बाळाचे आईिशडल, जेिढा िेळ देत नसतील, शततका िेऴ आजे कां पनी नातिांडाांना देते.आपल्या
मुलाांचे जे जे लाड करायचे राहीले असतील, ते, ते लाड नातिाचे, नातीचे करता येतात.जणु
नातिांड ही एक खास भेट देिाने त्याांना ददलेली असते.सिव स्िप्ने नातिाांकडू न पूणव करता येतात
मेरा नाम करे गा रोिन, जगमे मेरा राज दुलारा

दुधािरची साय असलेल्या, अिा नातिांडात, लेकीची मुले, लेकाची मुले असा भेदभाि
के ला जाऊ िकतो, थोड्याफार फरकाने, लाडके , दोडके के ले जाते, पण ती साय लाडकी असतेच
लोकगीतात म्हटल्याप्रमाणे
लेकीच्या मुला ऊचलून घेते तुला

लेकाच्या मुला जा बस साांदीला, ककां िा
जाियाचे पोर हरामखोर, अिी िगविारी झाली तरी, पेढे आशण बफी इतकीच ती
तुलना असते.आजी हा तर मुलाबाऴाांचा लाडका कट्टा असतो, आईपेिाही जिऴचे बेट असते, जसे
बघा
आई असते जन्माची शिदोरी
आजी असते खाऊची शतजोरी
गोष्टींची पेटी, हक्ाची लाडकरी
रागािते पण, आहे मैशत्रण तरी
शतच्या आयुष्याच्या ऊतारािरी
जेव्हा नसते ईतर जबाबदारी
नातिांडामध्ये मूल बनून
हौस घेते आजी भागिून
खेळण्याची, नाचगाण्याची
बागेतील सिव फु ले के सात माळण्याची
लपण्याची, राांगण्याची, रां गण्याची
खेळणी रां गपेटी घेउन दांगण्याची
आजोबा तर नातिाचे खास शमत्र, असतात, आजोबा देिाघरी गेलल
े ा एक नातु म्हणतो

आजोबाच्या खोलीत, धुके, धुके, धुकेच
आजोबाशििाय घर मुके, मुके, मुकेच
दुधािरची साय दुधािर तरां गते, तसे नातिांडाांचे तरुण िय, तरां गायचे असते, त्याांना
आजोबा अाोल्डफॅ िनचे, बोअर िाटतात, िाटु िकतात.अथावत पुढे मग नातिाांनी जाशणि ठे िािी
की, आपण सुद्धा आजोबा होिु, तेव्हा काळाच्या मागेच पडलेलो असणार आहोत आपली नातिांड
आपल्याला टाळनार, कारण काळ धाितोय ना?असो
सिव प्रकारचे ददिस साजरे होतात, हॅप्पी ग्रॅंडपॅरेन्टस डे, दुधािरची साय अथिा
दूधातली साय, एनजॉय,
आजी आजोबा ददिसाच्या िुभच्े छा
************

६३

नािाचीच मी राणी

नािाचीच मी राशण, िीर्वक समजत नाही ना?तसे माझे बुद्धीबऴातील राणी हे
िीर्वक िाचूनही पटकन लिातच येत नाही की, बुद्धीबऴाच्या पटािर सोंगट्याांमध्ये राणी
नसते.राहा असतो, िजीर असतो, घोडा असतो, ऊांट असतो.आगदी शिपाई सुद्धा असतो, राणी
मात्र नसते.का? कारण काय असेल?
न स्त्री स्िाताँत्रम् अहवशत।
मुलगी झाली हो, नांतर
मला मुलगी नको ग बाई,
अिा ररतीने, समाजात स्त्री नकोिी आहे, हे छु पे सत्य आधुशनकतेचा आि आणला,
तरीही लपलेले नाही.
लपून छपून व्क्त होणारी, स्त्री फक्त एक िस्तु आहोत, ऊपभोगासाठी आहोत असा
गैरसमज बाऴगणारे या देिात खूप आहेत.काम न शमळणारे , बसून खाणारे , ररकामटेकडे हात,
या देिात खूप आहेत.कधी असुरिीत सापडलो, तर नराधम सोडणार नाहीत, हे सूज्ञ स्त्री
जाणते.आपले पूिवज तर जाणत होतेच होते, म्हणून तर बुद्धीबऴाच्या पटािर राणी नाही.असेल
तर शतने राज्याच्या मनात, ककां िा घरात, महलात राहािे, कन्याांना, मुख्यता, फक्त पुञाांना जन्म
द्यािा, असे राणीचे स्थान होते, आहे सुद्धा!कारणे काय बरी असतील?
१ असुरशितता
प्रगशत, महीला सिमीकरण, असे िबद िापरणे फार सोपे असते, महीलािगावतील
समजदार,

आसुरशित िािरणारे लोक, या िबदाांचा पुस्तकी, मयावददत अथव जाणुन असतात.स्त्रीने
काशह िेगऴे करायचे म्हटले, तरीशह त्याांतील धोके लिात घेऊन शतला पुढे जािे लागते.
२ नोकरी
शस्त्रयाांची नोकरी समाजाने शस्िकारली, कारण त्यात पुरुर्ाचा फायदा होता.बायका
ाँ ा, दिाखाने,
अिाही फार पूिीपासून िेतात काम करीत होत्या, त्याऐिशज त्या, कायावलये, बॅक
कााॅल सेंटर, अिा सुरिीत नोकर्या करु लागल्या, कमी त्रास होईल, घराकडे दुलवि होणार नाही,
अिाच नोकर्या आजही अिा महीलाांिारे , आधूशनक म्हणणारे , म्हणिणारे करतात, करुन घेतात.
३ मुले कोणाची?
अथावत मुल,े अपत्ये फक्त बाईचीच जबाबदारी असते.हा समज समाजात
आहे.पदोन्नतीची सांशध आली की, मुले लहान आहेत, त्याांना कोण साांभाळे ल?दोन िर्व थाांब, बाऴ
चालायला लागू दे.आता त्याला तुझी गरज आहे, एका प्रमोिनने, तु काय चेअरमन होणार आहेस
का? असे म्हणून, महीलेला कारकू नच ठे िले जाते, त्याांत सिाांचा फायदा असतो.शतला
घाबरिायला, अनेक अपयिी महीलाांच्या कहान्या, ऐकिल्या जातात, अलेली सांधी पुढे जाते, ती
परतून पुन्हा परत येत नाही.
४ बुद्धीमत्ता
अनेक महीला खूफ बुद्धीिान असतात, मात्र त्यााँना मदत करण्याऐिजी, त्याांचा पाय
खेचण्याची ियवत असते, मदत नका करू, पण टोमणे नको असे िाटु न, शमळिती स्ित:ला बािळट
म्हणून घ्यायला तयार होते.शतच्या बुद्धीमत्तेचा मोठा भाग, शहमनगाप्रमाणै अव्क्त राहतो
५ कोंडमारा

धुणे भाांडी करणार्या बायकाांप्रमाणे, सकाळी आठ िाजता कामािर काय जायचे,
मुलाांचे हाल होतात, पैिापाठी धाित असते, अिी रटका ऐकू न, कमािती स्ि:ताच्या तबयेतीची
सचांता न करता, राबत राहते.सारखी रटका नको म्हणून शत अव्क्त राहते.घरात रे स सुरु असते,
अन्य गृशहणींची, शतच्यािी शतला कमी लेखण्याची!
६आरोग्य
बुद्धीबऴातील राणी, सिाांची काऴजी घेता घेता, स्ि:ताच्या आरोग्याकडे दुलवि करते,
असे एका पाहणीत आढळले आहे.
७सपोटव शसशस्टम
पूिी नोकरदार महीलेकररता ऊत्तम सपोटव शसस्टीम होती, घरर आजी आजोबा होते,
जे रटव्हीला शचकटलेले नव्हते, मुले नातिांड साांभाळणे, ह्यात ते आनांद घेत होते.आजच्या माशलका
आशण पयवटन, चांगळिादाच्या साथीत ते तरर कसे सुटणार?आता आजी आजोबा, नातिांडे हा
िादाचा शिर्य आहेत.याला अपिाद आहेत, त्यामुऴे तर काही घरी, महीला पुढे जाऊ िकत
आहेत
८ प्रगशत
नुसती राबिणुक, हमाली, कामगार दक्रया, पाट्या टाकणे, थातुर मातुर नोकरी करणे,
हे महीलाांकडू न अपेशित नाही, महीलाांनी आपल्या िमतेचा पूणव िापर करािा, ऊच्चपदस्थ व्हािे
असे अपेशित आहे.आलेल्या सांशधचा फायदा धेण,े ह्या महीलेच्या मूलभुत हक्ाला प्रेरणा देण,े
शतला सिम करणे, सिव प्रकारे मदत करणे, ही खरी समाजमनाचे प्रगशतची व्ाख्या होऊ िकते
९ लोकसांख्या

िाढत्या लोकसांख्येिर शनयांत्रण न घातल्यास, आशतररक्त असे ररकामे अशिचारी पुरुर्,
स्त्रीचे ित्रू िाढतील, नोकर्या अजून कमी होतील, तर गुन्हे िाढतील.जर माणसे कमी राशहली
तरच बलात्कार, शिनयभांग कमी होतील.नीतीतत्िाांची पायमल्ली कमी होईल.सद्ा्ध्या बेकार,
काम न शमऴणारे हात, गुन्हेगारी कडे िळत आहेत, िाढत्या लोकसांख्येमुऴे कु णाचा पायपोस
कु णाच्या पायात नाही, सोयी सुशिधा कमी पडत आहेत.असुरशिततेचा, नैशतक अभािाचा
पररणाम, आज स्त्रीिर अशधक होतो आहे.

बुद्धीबऴातील राणी, आज एक बार्हली झाली आहे, काम करते आहे, पण मनातून
भ्यालेली आहे, असुरशिततेचा रािस बाढतो आहे, रोजच्या महीलाशिर्यक गुन्ह्याांच्या बातम्या,
बुद्धीबऴातील राणीला सपांजर्यात कै द करीत आहेत, ददल्लीशतल शनभवया व्हायच्या शभतीने,
प्रशतबांधात्मक ऊपाय म्हणुन राणी कै द झाली आहे.िेळ अली आहे की बुद्धीबऴातील राणी पटािर
यािी। शतला शतचे खास स्थान शमऴािे।
तोपयांत ती नािाशचच राणी राहील.
*****************

६४

झपूझाव अियतृतीया

अियतृतीया म्हणजे िैिाख िुध्द तृतीया होय.उन्हाळा दाहक असला तरीही,
शनसगावचे चैत्राांगण या िेळी िेगळ्या प्रकारे , तत्कालीन फु लाांनी आमरायाांनी बहरलेले असते.हा
िुभ मुर्हतव, साडेतीन मुर्हतावतील एक असल्यामुळे, िुभ कायावसाठी या ददिसाची आपण िर्वभर
नेहमीच िाट बघत असतो.जशमन फ्लॅट खरे दीसाठी, सोने, शहरे जिाहरात दाशगने खरे दी,
नििस्त्रखरे दी, निी सुरुिात निसांकल्प, सुसांिाद यासाठी हा उत्क्रृष्ट ददिस आहे
नेमेची येशत सण, नेमेची होतो सोहळा,
असे काही सणाांबद्दल म्हतले जाते, पण या सणाबद्दल असे कधीही म्हटले जात नाही
ि जाणार नाही.
के ळी करा पूजन
या ददििी, पाण्याच्या माठाला, कच्चे सुत गुांडाळू न, त्यािर आांबा ठे िुन त्याची पूजा
के ली जाते, हा माठ ब्राम्हणाला दान ददला जातो, याला के ळी कार ाापूजन म्हणतात.पांखा, सुती
िस्त्र, उपरणे, माठ, द्रािे, अाााांबे, पन्हे, श्रीखांड याांचे दान ि सेिन करतात, काशह घरी पूिवजाांचे
स्मरणाथव काकबली देिुन तपवण के ले जाते, मन:पूिवक नमस्कार के ला जातो, यथािक्ती नमन के ले
तरी चालते

झपूझाव पोरी झपूझाव
या सणाला झपूझाव पोरी झपूझाव, जा पोरर जा, पुढे जा, असे भूतकाळ मागे टाकु न
भशिष्याकडे जा असा सांदि
े देणारे भौशतक आशण अध्याशत्मक शमश्र स्िरुप असते.िुभ खरे दी
इतके च, या सणाला। शपत्तराांच्या स्मरणाथव पूजा तपवण करणे, अभािाचे जीिन जगणायाांना

सत्पात्री दान करणे, अिा तीन शमती या अियतृशतयेत आहेत.धन, अन्न, जल ककां िा अन्य अशतररक्त
िस्तुांचे दान करणे, जुन्या न लागणार्या िस्तु देिुन नव्ा खरे दीचा मुर्हतव करणे, चैत्रपालिीचे
स्िागत करणे अपेशित अााहे.पानगळ होिुन झाडे नव्ा कोिळ्या पालशिला जागा करुन देतात,
तसे मानिाने, जुने मागे टाकु न, भुतकाळ मागे सोडु न, नव्ाचे स्िागत करायचे असते.काळ मोठा
द्रष्टा असतो, आपले पुिज
व जाणते होते, साचलेपण सोडु न नव्ा चैतन्याकडे जाण्यासाठी त्याांनी
या सणाचे प्रायोजन के ले आहे.जुने टाकायची ईच्छा कधीच होत नसते, सांग्रह िाढतच असतो,
त्यामुळे, अशतररक्त देण्याला सणाचा आधार देिुन दान ही कल्पना त्याांनी सांतोर् धन मानािे ाासे
साांगुन, दानाची महशत माांडली

चैत्राांगण
हा सण जरी िैर्ाखात येत ाासला ताररशह सजलेले चैत्राांगण ही या सणाची खास
अाोळख असते.या ददिसाांत िैिाख िणव्ाने पृथ्िी होरपळत असते, सिव सजीिाांच्या, िरीरातील
पाणी कमी होिुन पक्षयाांच्या, प्राण्याांच्या, मानिाच्या जीिाची काशहली होत असते. स्नेहभोजन,
िसांतोत्सि साजरा करुन तनमन िाांतिण्याचा तो धमावचा, त्याांचा सणमागव होता.
उन्हाळ्याने िरीरे िुष्क झाली असताांना, अांगणात पाणी सिांपडु न, आमराईत,
िातािरण शनर्मवशत करुन एकत्र जमले असता उन्हाळा सुसह्य होिु िकतो हे त्याांनी
जाणले.कौतुकसोहळ्याांना गदी होिु िकते म्हणुनच िसांतोत्सि आयोशजत के ले जाऊ लागले.
उत्सिात या सणाला, चैत्राांगणात, आांबेडाळ, पन्हे, श्रीखांड, चांदन याांची रे लचेल
आरोग्यासाठी आिश्यक असते.अिय तृतीयेला हळदीकुां कु कायवक्रम त्यामुळेच योशजले आहेत.
िैिाखाांगण

चैत्राांगण, म्हणजे चैत्र गौरीपुजानापासुन सजलेले ते अांगण होय.सडा टाकु न, पाण्याने
थांड के लेल्या अांगणात, तुळिी िृांदािनाभोिती सजािट के ली जाते, मोठी राांगोळी काढली जाते.
ही राांगोळी खास पारां पररक असते.िुभशचन्हाांची रचना, कमळ, पाने, फु ले, मानिी आक्रुती, घर,
िांख, अिी प्रतीके या राांगोळीत असतात.त्या मातीच्या जलकुां भाांभोिशत, सतरां ज्या अांथरुन
बसायची व्िस्था असते, िाळ्याने सुिाशसक के लेले पाणी उदकपात्राांत भरलेले असते.चैत्र
पाडव्ाला स्थापन के लेल्या चैत्र गौरीचे पूजेचे उद्यापन या शतसर्या तीजेला िैिाखाांन
िैिाखाांगणात के ले जाते.

चैत्राांगणातील तृतीया
अियतृतीयेला चेाेत्राांगणात जामलेल्या स्नेह्याांना शभजिलेले हरभरे , कै री डाळ, पन्हे,
चांदन, पांखा, जलकुां भ तलम िस्त्रे अिा िस्तुांचे दान के ले जाते, तनमनाला थांडािा लाभािा, हाच
हेतु त्यात असतो.बसांतऋतुचे स्िागत, गौररपुजन, दान, पारां पररक पध्दशतचे पालन हा मूळ हेतु
ठे िुन, हल्ली अााधूशनक बदल कायवक्रमात के ले जातात, मात्र अिय तृतीयेचा उत्साह कमी होत
नाही

तोर्ोशन द्यािे पसायदान
उत्सिाइतके च सत्पात्री दान हा या सणाचा अाात्मा आहे, या ददििी पाणपोया,
घातल्या जातात, अन्नदान, जलदान के ले जाते.हे दान, अर्यतृतीयेचे हे दान, पुण्य अिय राहते
असा समज आहे.अाोाांजळभर धान्याच्या दानाने अन्न्ााची कोठारे ररकाशम होत नाहीत, उलट
पिी अााशजच्या खुलभर दूधाच्या दानाने ने िांकराच्या मांददराचा गाभारा भरतो असे आपला
धमव साांगतो.

आज सकलजनाांमध्ये सांिाद व्हािा, समाजातील आहेरे गटाने, नाहीरे गटाला
काहीतरर सत्पात्री दान करुन, मुख्य प्रिाहात येण्यासाठी हात द्यािा, गारपीटग्रस्त िेतकयाांना
मदत करािी हे अाोाांजळभर दान मी मागते आहे,
भूता परस्परे घडो मैत्र जीिाचे, अिी आपण सारे प्राथवना करु या
हा होइल दानपसािो,
येणे िरे , ज्ञानदेिो सुुःशाखया झाला
असे सिवजणच या अियतृतीयेला अिय सुखी होिु या, भशिष्याच्या निपालिीचे
स्िागत करु या
********************

६५आईचे आिीिावद

"घार सहांडते आकािी, शचत्त शतचे शपला पािी"
अिी म्हण मराठीत आहे, तिीच एक सांकल्पना मला परदेिी साशहत्यात िाचण्यात
आली. 'हेशलकॉप्टर मदसव' म्हणजे "शघरट्या घालणाऱ्या आया." या आया, मुले िाळे त गेली, दूर
गेली ककां िा त्या स्ित: कामािर गेल्या तरीही मुलाांच्या आसपास शघरट्या घालत असतात. म्हणजे
फोन, इां टरनेट या माध्यमाांिारे सांपकव साधून असतात.

मुले शझडकारतात, दूलि
व करतात, शहडीसदफडीस करतात. "आई कटकट आहे
म्हणतात", पण आई दूलवि करते. मुलाच्या आसपास िािरणारे , कु णाच्याही नजरे च्या
आिाक्याबाहेरचे दुष्ट िसक्तां चे शिळखे, शतच्या शतसऱ्या डोळ्याला, बरोबर जाणितात. शतच्या
दोन्ही डोळ्याांची दृष्टी अधू झाली तरी शतच्या शतसऱ्या डोळ्याला सिव लख्ख ददसत असते. कु ठली
सांगत मुलाला चाांगली नाही, कु ठला रस्ता मुलीला यायला चाांगला नाही हे त्या आईच्या शतसऱ्या
डोळ्याला त्या व्शक्तच्या सांपकावत न येताही ि त्या रस्त्यािरुन 'न' चालताही बरोबर कळते.
शतची टेलीपथी अिी असते.
कां टाळा नाही, िीट नाही
आळस नाही, त्रास नाही
मातेिेगळी, मातेसम कु णी नाही
इतुकी माया कोठे ची नाही

(दासबोध)
मुलाांना आई दमली असली तरी सोबत यायला आईच हिी. तो बाबा घरात दमल्याची
कहाणी ऐकित पेपर िाचत टीव्ही बघत बसतो. पण दमल्यािर कोलमडू न पडे पयांत आई कष्ट
करत राहाते. पण मुलगा चुकला की "आईचे लाड" हा आरोप येतो.आई बद्दल खूप शलहीले गेले
आहे.
आईसारखे दैित साऱ्या जगतािर नाही
म्हणून श्रीकारानांतर शिकणे अ, आ, ई …,

असेही शलशहण्यात आले आहे.

मातृत्िाची तयारी, गभवसांस्कार अिाप्रकारे अनेक आर्थवक मोबदला देिन
ू शिकिले
जाणारे िगव सुरु झाले आहेत. मात्र या शिर्यािर स्िानुभि हाच गुरू असतो. घर भर पसारा,
आईला बाळां तपणामूले आलेला अिक्तपणा, आधार नसल्याची भािना, ही मातृत्िाची जबाबदारी
यामुळे शतला गोंधळू न जायला होते. मुल मोठे झाल्यािर, हे करू, ते करू असा शिचार ती
स्ित:िीच करत असते. शतला कु णाची मदत शमळाली तरीही आई जे कष्ट करते त्याची जागा तर
कु णीच घेऊ िकत नाही.
िळिाच्या पािसाला ि आईच्या कष्टाला मोजमाप नसते. किाही पररशस्थतीत असो,
कष्टाला आईच हिी! मुलाांची नसव, मैशत्रण, सिांगडी, न्यायाधीि, िदकल, मध्यस्त, स्ियांपाकीण,
मोलकरीण सिव आईच असते. मुलाांचे मन मोडू नये म्हणून गळ्यातील चेन मोडू न ती त्याला
सहलीला पाठिते. जगात लढायला तयार करण्यासाठी - त्याला कराटे क्लासला घाल, पोहायला
शिकि. स्ित: काळजी करत बसते. आईही फक्त आईच असते. घरातील इतर गोष्टीतून शतचे लि
फक्त मुलातच असते. निरा अाोरडतो, "तुझे हल्ली माझ्याकडे लिच नाही", पण ती आईच्या
भूशमके तून बाहेर येऊच िकत नाही. आईपणाचा तोगणिेर् घालून ती अहोरात्र आईच्याच
भूशमके त िािरते. ती मुलाच्या िारा जगते. मुलाांच्या जीिनात शतचे अभेद्य ि अटळ स्थान काही

काळच असते पण आईच्या जीिनातील मुलाचे स्थान अााजन्म असते. आईचे लाड हे जन्मभर
साथ देतात. कोिळ्या ियापयांत मुलाला आई बद्दल खुप प्रेम असते. आईचे हातात पकडलेले बोट
त्याला सिावशधक जिळचा सुखिाांतीचा िॉटवकट िाटतो.
तेंव्हा शिकलेले कसे छान समजत असे
सगळे रां ग तेंव्हा कसे छान िेगळे शनघत
इशतहासातील सगळ्या राजाांना शमिा असत
तेंव्हाना धनुष्यबाण घेऊन मी लढाईला जात असे (सजांकत असे)
तेंव्हा ना मुठीमध्ये आईचे बोट बांद असे
आईचा मुलािरचा मालकी हक् शतला जगापासून िेगळे पाडतो, पण शतला पिाव नसते.
मुल ि आई याांचे स्ितांत्र राज्य या कालात असते. िडील या काळात पेईंग गेस्ट असतात ककां िा
बाबाांची कहाणी ऐकित बसतात.
आतािा या िाढत्या ियाबरोबर
मी खुपिी आईसारखी ददसायला लागलेय
जीि हरिून बसलेली असहाय नजर
अाोढग्रस्तीला लागलेले अिघे िरीर - सारे शतच्या सारखेच!
आशण सियही लागलीय तीच तिीच
'अाो' न येणाऱ्या हाका मारत बसायची
आई तुझ्या अनािर आतव हाके ला

उत्तर द्यायचे आम्ही टाळत होतो
तेंव्हा असच थारोळ साठायच का ग?
खरां साांगू का ते सारां आता आठिून
पाझरणारे हे डोळे पुसायला
हिाय आई तुझाच पदर! देिील आई, देिील?
तुला जगिण्यासाठी मी काहीही करु िकत नाही
हे लिात आल्यािर मनात शिचार आला
तुझी तू जगत होतीस तेंव्हा तरी
तू जगािेस, अस तुझ्यासाठी माझ काही चालल होते का?
मी तुझ्यासाठी काय के ले?

आईसाठी करण्यासारखे, खुप काही असते पण शतला गृशहत धरुन आपण काहीच करत
नाही, आशण शतच्या श्राद्धाला मात्र डोळे रटपून ताटभर जेिण िाढू न, कािळा शििायची िाट
बघत बसतो! तरीही आई मुलाला आिीिावद देते. आईचे प्रेम असे असते. आईचे लाड असे असतात.
*****

६६ देिा बोला हो माझ्यािी
देिा, कोणया अेका कशिने म्हटले अााहे की
देि देिळात नाही, देि नाही देव्हारी
देि चोरुन ने अिी असे कोणाची पुण्याई
माञ कशलयुग अााले अााहे अााशण कोणा पाप्याची नजर देिळातील देिािर पडली
अााशाण त्याने देि चोरुन नेले
देबळातील दाशगने, चान्दीची भान्डी, चोरीला जाण्याचे तुरळक प्रकार घङत असत
माञ अााता कोकणातील
ददिे अाागारातील सुिणव गणेि मन्दीरातून दीड दकलो बजनाची िुध्द सोन्याची मूर्तव
चोरटयानी चोरुन नेली अााहे: मूर्तव सोन्याची की दगडाची हा प्रश्न भक्तापुढे कधीच नसतो,
अभक्ताकडे असतो ;ददिे अाागारातील या गणेिमूर्तवचे बाजारमूल्य चोराना बरोबर माहीत होते

ही गोश्ट तिी १५ ििावपूिीची अााहे ददिे अाागार हे तसे कोकणातील छोटेसे गाि,
समुद्र दकनारी िसलेल,े िान्त, लोक खाअुन शपऊन सुखी होते, गािात मशन्दरे होती पण सोन्याची
नव्हती, एक ददिस गािातील दर्ाौपदी बाई यान्ना माडाच्या िनात खणताना एक २ बाय २ फू ट
अााकाराची मोठी ताम्बयाची पेटी सापडली, या पेटीत गणपतीची सोन्याची सुबक मूर्तव होती,
हीर्याचे दाशगने होते, हो ऽऽ लिकरच सिव रठकाणी बातमी पसरली, ददिे अाागार स्थळ पयवटन
स्थळ बनले 'खानािऴी, दुकाने गाड्या, हााँटेल या सिावनी गाि गजबजले, गणपती बाप्पाची कृ पा
झाली।

अााज १५ ििावनन्तर ही मूर्तव चोरीला गेली, चोर अजूनही सापडत नाही मूर्तव परत
शमऴत नाही देिाची मूर्तव असुरशक्ित ?सािधान, राञ िैर्याची अााहे, देि चोरीला गेला अााहे,

जगी ज्यास कोणी नाही त्यास देि अााहे असे म्हणतात ना, मग देिा तुमचीच चोरी
झाली ? तर अााम्ही अााता कोणाकङे बघायचे? देिा बोला हो माझ्यािी,
देिा बोला हो माझ्यािी, देिाऽऽऽऽऽ
***********

६७ बलुतां ते आयदान ते िाशनपुजा
चला िशनमांददर प्रिेि झाला! प्रश्न सुटले का? शस्त्रयाांचे िोर्ण थाांबले का?
लोकसत्ताच्या कती करीशिती कायवक्रमाांत उर्मवला पिार भेटल्या. लोकसत्ता मध्ये बलुते ते आयदान
हा लेख २००२ साली आला होता. त्यािर प्रशतदक्रया म्हणून मी एक पत्र शलशहले होते.
चाळीस िर्ावपूिी मी बलुतां िाचले होते तेव्हा मी तरुणी होते, नांतर प्रौढा, यथािकाि
िृद्धा झाले. काळ बदलला, समाज बदलला, बायकाांना मांददरामध्ये पुरुर्ाांच्या बरोबरीने प्रिेि
शमळाला.
पण प्रश्न सुटले का? या अशस्तत्िाच्या अशस्मतेच्या लढाईत समानता आहे कु ठे ?
अशस्तत्िाची लढाई आजही सिव िेत्रात चालू आहे ि कायमची ती राहणार आहे.
द्या पिाराांनी शलशहले होते त्याप्रमाणे अन्यायाशिरुद्ध होणाऱ्या लढाईत दकतीतरी जण
घायाळ होतात, जखमी पाखराांप्रमाणे, तडफड करतात, आशण िहीद होतात. मांददर प्रिेि
शमळाला पण अजूनही "स्त्री" उपेशित आहे. लग्न पशत्रकाांमध्ये पुरुर्ाांची नािे शलशहली जातात.
कायदा झाला असला तरीही स्थािर जांगम मालमत्ता पुरुर् िाटू न घेतात. स्त्री, घराची, कन्या,
आई उपेशितच उरते. असमानतेचे हे मस्तकाच्या सचांधड्या करणारे दुुःख पाठीिर िाहूनच जगािे
लागते. यि शमळतेच असे नाही. बर्हदा स्त्रीला दूर ढकलणे, शतचा हक् डािलणे ि शिरोध मोडू न
काढणे या पायऱ्याकडेच समाजच काळ असतो. अन्यायाचा बुरखा फाडािा, सहनशिलाांना धीर
द्यािा आशण चुकीच्यa मूल्याांना पाठींबा देणारे उघडे पडािेत म्हणून आज दकत्येक िर्व प्रयत्न सुरु
आहेत. शिरोध करणरे काही काळ चमकत पुढे रक्त बांबाळ होतात. समाज टीका करतो, छु पे ित्रू
तयार होतात. अश्वत्थाांम्या सारखी जखम घेऊन दकतीतरी काळ अस्िस्थातेत िािरून ती बांडखोर
स्त्री, सुधारक पुरुर् काळाच्या पडद्या आड जातात.

शगरणी कामगाराांच्या सांपत होरपळलेली अनेक कु टुांबे, स्िेच्छा शनिूत्ती लादले गेलेले
अनेक कमवचारी बांद शगरण्याांमधील मजूर कामगार त्याांचे कु टुांबीय त्याांच्या साठी अट्टाहास के ला
गेला पण तो अयिस्िी झाला.िोर्णाला कां टाळू न रे ल्िे रुळािर आसरा िोधनाऱ्याांचे दुुःख बलुतां
मध्ये शलशहले आहे. माझ्या मते स्त्री-पुरुर् िोशर्त- िोर्णकताव, बळी- छळिादी ह्या जोड्याांमध्ये
मुलभूत आते ती अहांकाराची भािना! आशण माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचा हक् नाकारला
जाणे म्हणजे अन्याय होय.
भारतीय राज्य घटनेने सिावना समान सांधी ि िागणूक ददली आहे. व्िहारात शह सांधी
नाकारणे म्हणजे अन्याय ि असा अन्याय झालेली व्क्ती म्हणजे दशलत होय. दशलत िबदाला मी
कोणत्याही जातीचा ककां िा धमावचा स्पिव आहे असे मनात नाही. हररके जन- हररजन हा महात्मा
गाांधीजीनी िापरलेला िबद म्हणूनच मला आिडतो. समाजात सहांदी शचत्रपटाांचे मोठे च िेड
लोकाना आहे. शचत्रपटात शहरो िेिटी सिव गुांडाांना मारतो ि ित्रूचा नयनात करतो. तेव्हा सामान्य
प्रेिक खुि होतो. कारण प्रत्यि जीिनात रात्रभर भुांकून झोप उडिणाऱ्या कु त्र्याला एक दगड
मारणे अिक्य प्राय असते. दकिा पानपट्टीच्या टपरीिर उभे राहून मशहलाांची टर उडिणार्याला
ठोसा लािणे नामुमकीन असते. अिक्यप्राय असते. मग माणूस त्या शहरोच्या जागी स्ितुःला
कल्पून एक स्िप्न पाहतो दक कधीतरी आपल्या आयुष्यात अच्छे ददन येतील. जगात प्रेम पसरे ल,
जणू िशन महाराज गुांडाांना बलात्कायाांना नजरे नेच ठार मारतील. युद्ध,े अत्याचार, सहांद, अशतरे की
कारिाया बांद होतील, अिी आिा, म्हणजेच, बलुतां ते आयदान ते िाशनप्रिेि हा शस्त्रयाांच्या
श्रध्देचा, न झालेला प्रिास होय
**************

६८सणसाखळी
भारतीय सण उत्सि आशण तरूणाई
याचे नाते असते, ,

भारतीय तरुणाांमधील 30% तरूण हे सुशिशित

आहेत तर बाकी 60% तरूण अधवशिशित आहेत. या तरुणाांपैकी काही तरूण, भारतीय सण उत्सि
परां परा ओके मानतात तर बाकीच्या तरूणाांना हे सण आशण उत्सि हे िेळ काढू पणा िाटतात.
10 % अशिशिताांना, सण हे र्हल्लडबाजीची सांधी िाटतात. फार पूिीच्या काळी आपल्या,
ज्ञाशतचे, सम सांस्कृ तीने लोकाांनी भेटािे, त्या सिाांनी सुखादुुःखाची चचाव करािी, सुसांिाद साधािा
या हेतूने सण उत्सि बनिले गेले. हा िारसा िेकडो िर्ाांचा आहे.
1) कृ र्ी सांस्कृ ती ाुः ऋतू परत्िे आरोग्य नातेसबांध, आहार शनसगव, सांिाद, कष्ट,
फळप्राप्ती याच्यािी सांबशां धत असे सण ि उत्सि आहेत. भारत हा कृ शर्प्रधान देि असल्यामुळे,
कृ र्ीसांस्कृ तीिी शनगडीत अिी आपली सांण उत्सि सांस्कृ ती आहे. त्या त्या सणाला ते काम, जसे
पेरणीच्या िेळी एकत्र जमून, िेतात काम करणे, पेरणी करणे, या सणाांचे िेळी पाऊस, िेतीकाम
याांचा सांदभव येतो. तर िसांतऋतूत िेतात तयार पीके डोलत असल्याने, पीक कापणे, सुगीचा सांदभव
येतो.
िसांत, िर्ाव, शििीर, ग्रीष्म या चार ऋतूांिी सांदभीर्तव क्रमानुसार हे सण ि उत्सि
बनिले गेले आहेत.
2) मराठी मशहन्यानुसार बारा मराठी मशहने ि चार मराठी ऋतू मानले जातात.
खरे तर उन्हाळा, शहिाळा, पािसाळा हे प्रमुख तीन ऋतू आहेत. मात्र या सणाांमध्ये तरुणाईचा
उत्साह ददसत नाही. हे सण आता िृद्धाांचे उरले आहेत. आधुशनक काळात हे सिवच सण कालबाह्य
झाले आहेत असे शिचार, आजचे तरुणाईचे ददसतात. फक्त मूठभर 10% तरूण या सण
उत्सिाांमध्ये भाग घेतात. त्या सणाांमधील अधोरे शखत हेतू लिात न घेता, के िळ पारां पररक ररत,

िेळ घालिण्याचे साधन ररकामेपणाचा उद्योग ि सुट्टीची सोय अिा नजरे ने सणाांकडे हे तरुण
बघतात, 14 ते 30 ियोगटातील तरुणाांना आज हे सण कालबाह्य झाले आहेत ि ते बांद करािेत
असेच िाटते.
बारा मशहन्याांतील महत्त्िाच्या सणाांचा उहापोह आपण बघूया .या सणाांमधील
तरुणाईचा सहभाग ि सण साजरे होण्याचा हेतू साध्य होतो का? हे त्यातून समजेल.
सण उत्सि हे मराठी मशहन्यािी सांबांशधत असल्याने मराठी मशहन्याांनुसार आपण
सण बघू या.
1) चैत्र - चैत्र, गुढीपाडिा: मराठी नििर्ावची सुरुिात या ददििी होते. मात्र तरूणाई
इां ग्रजी िर्व 1 जानेिारीचे मानत असल्याने त्याांनी गुढीपाडिा हा सण बर्हताांिी उपचारापुरताच
उरिला आहे.
घरखरे दी, सोने खरे दी याांचा मुहूतव एिढेच महत्त्ि तरुणाईने या सणाला ददले आहे.
नििर्ावचे स्िागत यात्रा, पारां पररक िेिभूर्ेत साजरी होते. ती एक फॅ न्सी ड्रेस
स्पधाव िाटते. के िळ शमत्रसमूह भेटणे एिढा पाडव्ाचा अथव ते जाणतात. चैत्री निरात्रीत, देिी
बसिणे ि देिी निरात्र उत्सि साजरे होतात. त्यात जत्रेचा भाि अशधक असतो. जैन धमीयाांचे
तीथांकार, श्री महािीर याांची जयांती, सहांदच
ू ी हनुमान जयांती चैत्रात येते.
2) िैिाख - पूिी लग्नकायावसाठी िैिाख मशहना असे. हल्ली सांपण
ू व िर्वभर शििाह
होतात, अन् िैिाखाचा भाि कमी झालाय.तरुणाईमुळे. िैिाखातील अियतृतीया या ददििी
पारां पररक ररत्या माठ, पांखा देिून ग्रीष्मऋतूचे स्िागत के ले जाई, हे पांचाांगातच आहे. फक्त खरे दी
मुहूतव म्हणून अियतृतीया उरली आहे.

खेडोपाडी, आखीतीज शप्रय होती. पण, तरुणाईला त्याांच्या प्रश्नाांमुळे िाला,
कॉलेज, पररिा, नोकरी त्याांचे त्याांचे प्रश्न, मैत्री यामुळे सणराणी अियतृतीया शप्रय िाटत नाही,
14 फे ब्रुिारीला येणारा, पाशश्चमात्य लोकाांकडू न आलेला ‘व्हॅन्टाईन डे’ मात्र ही तरूणाई साजरी
करते. करोडो रुपयाांची उलाढाल व्हॅलेन्टाईन डे ला, फु ले, भेटकाडे, भेटिस्तू ि चॉकलेट्स मधून
होते. िशनजयांती ि हनुमान जयांती हे सण के िळ एक अकशल्पताची शभती, म्हणून घाबरत साजरा
के ला जातो.
3) जेष्ठ - िटपौर्णवमा, िटसाशित्री व्रत या मशहन्यात येते. पतीला ददघावयुष्य शमळािे
म्हणून, जन्मोजन्मी हाच पती शमळाला म्हणून या मशहन्यात शस्त्रया जांगलात जािून, िटिृिाची
पूजा करतात. िडाच्या पारां बया या फर्नवचर, घराचे िासे यासाठी िापरत, म्हणून िड महत्त्िाचा
होता. ऑशक्सजन सोडणारा हा िृि जेष्टात शप्रय असे. मात्र खूप पाऊस देखील कधी जेष्ठात पडतो.
िडाच्या फाांद्या तोडू न, अिी पूजा करणे हा सणाांचा अपभ्रांि आलाय. आज तरूणाईला हा सण
फॅ ड िाटतो. कु णी सेल्फी सुद्धा काढू न िटपौर्णवमा, या सणाचा उल्लेख करत नाही.
4) आर्ाढ - हा पांढरपूरच्या िारीचा महीना असतो. शिष्णूपूजन या मशहन्यात के ले
जाते. मात्र चातुमावस तरुणाई पाळत नाही. फे सबुक व्हॉटस्अॅप मधल्या, ज्ञानी तरुण व्सक्तां ना,
आर्ाढाबद्दल खास ज्ञान नाही, िारीची आिडली तरुणाईला नाही.
5) श्रािण - श्रािणाबद्दल गाणी असल्यामुले तरुणाईला श्रािण हा मैत्री, प्रेम, उत्सि
याांचा मशहना िाटतो. तरुणाांना श्रािणी सोमिार, नागपांचमी, राखीपार्णवमा, नारळी पौर्णवमा,
जीिती पूजन या िेत्रात तरुणाईला रस नाही, मनस्िीपणा, हळिेपणा, थोडाफार श्रािणात
तरुणाई दाखिते. भाऊ- बशहणीच्या नात्याचा आदर करते.

इां ग्रजाळलेल्या तरुणाईला या मशहन्या दरम्यान येणारा मैत्री ददिस िे न्डिीप डे
अशधक शप्रय िाटतो. हल्ली िहरात बैल, गायी थोड्याच उरल्या आहेत. बैलाांच्या श्रमाला महत्त्ि
देणारा पोळा, हा सण या मशहन्यात येतो.
कृ र्ी सांस्कृ तीबद्दल कृ तज्ञता व्क्त करणारा हा सण, तरुणाई जाणते पण
शिनोदािारी उडिून नेते. फक्त पुरण पोळीचा नैिद्य
े , शमष्टान्न एिढ्या रुपाने हा सण उरलाय.
6) भाद्रपद - तरुणाईचा लाडका मशहना हा भ्रद्रपद आहे ि गणपती उत्सि हा सण,
तरुणाईचा प्रेममय आिडीचा सण आहे. मशहला- हरताशलका करतात. तरुण गणपशत सजािट
करतात. दहा ददिस तरूणाई खूर् असते. िुभकायाांची सुरिात या मशहन्यात होते. तरुणाईला हा
सण आिडतो. भाद्रपदाचा कृ ष्णपि धोंड्या मशहना, हाड पि अथिा शपतृपि म्हणून अिुभ
मानतात. शपतर, अथिा मृत नातेिाईकाांचे श्राद्ध तरुण करतात. सुसांस्कृ तीत त्याांनी शपतराांचे श्रण
ठे िले आहे तरुणाई ते मानते, पण त्यात शभती अशधक आहे.
7) अशश्िन - अशश्िनातील घटस्थापना, निरात्री उत्सि दसरा हे सण तरुणाांचे खूप
शप्रय सण आहेत. गुजराथी लोकाांकडू न शस्िकारलेला गरबा - दाांशडया यामुळे हा सण उत्सि
गाजतो.
अशश्िन मशहन्याच्या िेिटी येणारी ददििी तरुणाईला खूप आिडते. खरे दी,
शमठाई, फराळ नातेिाईकाांच्या भेटी, सुट्ट्या, सहली या कारणाांनी तरुणाईला निरात्र ि ददिाळी
हे सण खूप आिडतात. समृद्धीचा हा सण तरुणाईला नांबर एक सण आहे.
8) कार्तवक - कार्तवकाचे पशहले दोन ददिस पाडिा ि भाऊबीज देखील तरुणाईला खूप
आिडतात. (ददिाळीचाच भाग असतात) तरुणाई म्हणते, ‘मला कोणत्या िुभािकु नाांची साथ
नको’

‘िेळ पार्हनी, खेळ माांडणे, ना मांजूर, सण नको सांधी नको’ ही तरुण शपढी मस्तीत
मग्न आहे. कार्तवकातील शत्रपूर पौर्णवमा काही तरुणाांना आिडते. या ददििी खूप ददव्ाांची आरास
के ली जाते. दफल्मी स्टाईलने येणारी करिा चौथ सुद्धा तरुणाई नािाजते.
9) मागविीर्व - खांडोबाची देिददिाळी, खांडोबाचे निरात्र, दत्तजन्म हे उत्सि ग्रामीण
भागातील तरुणाांना आिडतात. मात्र 60% तरुणाांना हे उत्सि अज्ञातच होते. फक्त ददव्ाांची
आरास जोरात गाणी लािणे हे उत्सि तरुण जाणतात.
10) पौर् - िाकां भरी पौर्णवमा, तीळगुळाची सांक्राांती या कारणाने काही तरुण पौर्
मशहन्यातील पुसीपुनि उत्सि जाणतात. गूळपोळ्या खाणे, स्नेह िाढिणे मात्र तरुणाांना आिडते,
मात्र ते तरुणाांमध्येच, आपापसात, जेष्ठाांिी नाही.
11) माघ - माघी गणपती उत्सि तरुणाईला आिडतो. पूजा, मजा असा
िसांतपांचमीचा उत्सि तरुण जाणतात, मात्र माघ स्नानाबद्दल काहीही माशहती तरुणाईला नाही.
12) फाल्गुन - होळी पौर्णवमा, धुळिड, रां गपांचमी हे सण तरुण जाणतात मात्र
सुशिशित तरुणाांना, या सणाांचा खूप राग येतो. धुळिड ते फु गे फे कणे या कारणासाठी देिाची
एक सुट्टी िाया जािी ही त्याांना मान्य नाही. रां गाांनी कपडे खराब करणे, पाणी िाया घालिणे
तरुणाांना आिडत नाही. होळी पेटिायला जागा नसते. झाडाांचा नाि होतो. हा सण, काही तरुण
लोकाांना आिडत नाही. मात्र र्हल्लडबाजी करणार्याांना हे सण दारू प्यायची, छेडछाडीची सांशध
िाटतात.
सहा ऋतूांचे सान सोहळे
यातच भान हरािे.

अिी ऋतूपरत्िे असलेली सणसाखळी. तरुणाईला शप्रय िाटत नाही. तरुणाांची
शनसगाविी नाळ तुटलेली आहे. त्यामुळे तरुणाईला या सणाांमधील काही सण फक्त उत्सि म्हणून
आिडतात. जागशतकीकरण, मांदी, याांनी गोंधळलेल्या आांग्लाळलेल्या काळात भारतीय सण उत्सि
आशण तरुणाईची साांगड घालायला हिी. सणामध्येही बदल व्हायला हिेत ि तरुणाांना देखील
समजिायला हिे.
सध्यातरी भारतीय सण उत्सिापासून तरुणाने फारकतच घेतली आहे (बर्हताांिी)
भारतीय सांस्कृ तीचे रुपडे असलेल्या सणाांना अच्छे ददन यािे ि, नितरुणाने, समूहाने त्या
सणाांमध्ये रस घ्यािा.
********

६९मोत्याची मोहनमाळ
‘अिी ही शचक मोत्याची माळ’ गाणे गणपतीचे िणवन करते.अिीच मोत्याची माळ
घातलेली स्त्री देखणी,

कु ल िाटते.सिांपल्यात सापडणार्या,

मोत्यात थांडािा देण्याते तत्ि

असते.साधारण पणे, मोत्याचे आिरण पाांढरे चकचकीत असते.मात्र काळा मोती देखील असतो.
मोत्याची मोहनमाळ देिी सरस्िती माता, गळ्यात घालते. मोती िुभ्र असतो. सिांपल्यामध्ये
मासोळी अडकल्यािर शतच्या िरीरातून बाहेर पडणारा स्त्राि, पुढे मोती बनतो. सिांपल्यात बांद
राहून बनलेला, प्राणीज असलेला मोती थांड असतो ि थांडािा देतो. हैद्राबादचे मोती प्रशसद्ध मानले
जात असले, तरी हैद्राबादला समुद्रदकनारा जिळ नाही.कच्छ हून आलेले, त्या भूशमत जन्माला
आलेल,े मोती राजाश्रय, शमळाला.अन्य दाशगना तुल्य बळ, नसल्याने पूिी व्ापार्याांनी िसिलेला
मोती बाजार हैदराबाद ला परां परे ने चालत आलाय.
राजघराण्यातील राण्याकां डे दाशगन्यात, पौराशणक शचत्राांमध्ये देिीदेिताांच्या
गळ्यात, मोत्याची माळ होती. पूिी फक्त राजघराण्यात मोती घालायला िापरला जाई.मोती
प्रथमच, अरको व्हॉलीतील 13 व्ा ितकातील माको पोलोने मांगोशलयन(प्रथम) राजाला,
(युआन साम्राज्याची स्थापना करणार्या) कु बलाझव खानला ददले, त्याचे िजन 575 कॅ रट होते,
तो मोती, 3 इां च लाांब होता, 2007 साली अबुधाबीत तो मोती, शललािात शिकला गेला. ली
पेरेग्रीना हा मोठा मोती ररचाडवबूरने, त्याची पत्नी एशलझाबेद टेलरला ददला होता.
एशलझाबेदराणीने, खुर्ीत, हौिी ने तो मोती रुबी माशणक सह, कां ठहारात गांठिला.
पाशश्चमात्य देिात जे राजे राण्याना नेहमीच मोत्याचे हार घालतात, ते शििाहात
यि शमळितात असे मानले जाते . तारुण्यातील पदापवण मोती घालून साजरे के ले जाई. (18 व्ा
िर्ी भेट शमळे ) शििाह िेळी मोंती घालणे मशहलाांचे साठी, िुभिकू न ि चाांगले चाररत्र्य दाखिी.
1900 सालानांतर कृ शत्रम मोत्याांची पैदास सुरु झाली. ऑईस्टर िेती सुरु झाली. सिांपल्यात एक
मणी ठे िून मोती बनिणे सुरु झाले. सिवत्र मोंती फॅ िन शगफ्ट झाला. शनजीि मोती जीिांत मानले

जातात.मोती घाम तेल िोर्तात. आगीत पेटत नाही. एशलफां टाला, अशलबागला, हैद्राबादला छान
मोती शमळतात. जे तुरुांग नसलेले कै दी असतात त्यातली स्त्री ही एक मानली जाते. शजराफ म्हणे
पाांढरी रे घ ओलाांडत नाही बाई म्हणे लक्षमणरे खा ओलाांडत नाही. तिा बायका सजणे नटणे देखील
सोडत नाही. तसा मोती सिांपल्यातच कै देत बांद झाला तरी बाहेर आल्यािरसुद्धा िालीन राहतो.
काही काळानांतर मोती शझजतो, त्याचे िरचे आिरणाचे कप्पे शनघतात. असा
तुटका मोती धारण करु नये. डोळ्यातून ओघळणार्या अश्रूला मोती मानले जाते. इतका मोती
पशित्र आहे. पोिळे मोती एकत्र िापरले जातात. मोत्याांच्या मूलतुः दफकर बदामी, शपिळसर,
गुलाबी, शनळसर, राखाडी छटाांचे मोती महाग असतात. िेडि
े ाकडे मोती राईस पल्सव म्हणून
प्रशसद्ध होतात. िेडि
े ाकडे असूनही सुांदर ददसतात. शहरे , माशणक, पाचू श्रीमांताचे गळ्यात मुकुटात
शमरितात, तर मोती हा स्त्री च्या गळ्यात िोभून ददसतात.
=====

७० टोपणनाि
अन्य लोक टोपणनाि देतात .प्रत्येक गोष्टींचे एक खास िैशिष्टय असत त्यानूसार
जगभरात िैशिष्ट्यानूसार गािाांना िहराांना स्थानाांना टोपणनाि ददले जाते. ही टोपणनाि प्रेमच
दिवितात.
जगभरातील टोपणनाििात
1) शसटी ऑफ लाईट -पॅररस लीस्बन
2) द शबग अॅपल- न्यूयॉकव
3) द शसटी ऑफ सेव्हन शहल्स- रोम
4) पलव ऑफ द डन्यूब- बुडापेस्ट
5) शसटी ऑफ एन्जल्स- लॉस एांजशलस
6) शसटी ऑफ शललीज- फ्लॉरे न्स
अिी टोपणनािे शिशिध िहराांना ददली जातात.
1) आपल्या मुांबईला बेटाांचे िहर म्हटले जाते. शसटी दॅट नेव्हर शस्लप्स म्हणतात.
2) कलकत्ता येथे नेहमी शिशिध सण उत्सि चालत असतात. गरीबीिी लढू न धीटपणे
कोलकत्ता आज उभे आहे. झोपडीतले लोकसुद्धा खूि राहतात. त्यािरुन कलकत्याला शसटी ऑफ
जॉय म्हणतात.
3) बांगलोरची हिा थांड आहे. या िहरात खूप बागा आहे. लालबाग प्रशसद्ध आहे.
बागबशगच्याांमुळे बांगलोरला गाडवन शसटी म्हणतात.

3) पेन्िनराांचे पुणे शिद्येचे माहेरघर पुणे ही पुण्याची िैशिष्टये आहे. त्यामुळे पुण्याला
शसटी ऑफ एज्युकेिन म्हणतात.
5) काची कोचीन हो िहर मसाल्याांसाठी प्रशसद्ध आहे. शसटी ऑफ स्पाईस ककां िा क्वीन
ऑप अरे शबअन सी असेही म्हणतात. पोतुवगाज लोक येथे मसाल्याांसाठी आले.
6) शसटी ऑफ लेक्स म्हणजे श्रीनगर होय. जम्मू काशिमर ला पॅराडाईज आल कॅ थ
म्हणतात. एखाद्या िहरात इतके तलाि असणे शििेर् आहे. या तलािाांमध्ये हाऊसबोट ि
शिकार्याांनी दल लेक, नागीन लेक, िुलर लेक, मानसबळ लेक या सिाांमळ
ु े श्रीनगर शसटी आॉफ
लेक आाहे.
7) सपांक शसटी असे जयपुरला म्हणतात. येथे सिव घरे गुलाबी रगाांने गुलाबी
सांगमरिराने रां गिली जातात. सिाई रामससांग याने आदरशतथ्याचा रां ग म्हणून गुलाबी रां गाने
प्रीन्स ऑफ िेल्स चे गुलाबी रां गाने स्िागत के ले होते.
8) शसटी ऑफ पॅलस
े ेस हे शबरुद म्हैसुरला शमळते. राजघराणे राज्यररतीचा दसरा
उत्सि हत्ती म्हैसुर पॅलस
े अनेक अन्य राजिाडे(त्यातील काही आता हॉटेल्स बनली होत) यामुळे
म्हैसूर इज शसटी ऑफ पॅलेस.
टोपणनाि डोक्यािर ऊपाशधचा टोप ठे िते
====

७१ ररमशझम झरती श्रािण धारा
पािसाळा सुरु झाला, दक, श्रािणात, आर्ाढ महीन्याचा कोसळणारा पाऊस
डोंगराच्या कु िीत शस्थराितो. श्रािणाचा चीज भुरभुरल्या सारखा ददसणारा पाऊस, सांथपणे
शचकशचक शचकशचक आिाज करीत सरीिर सरी बरसू लागतो.सहांदी शसनेमािाल्याांत तर श्रािण
अगदी लाशडक असा लाडका मशहना असतो.
" सािन को आने दो" पासून "आया सािन झुमके "पयवन्त सहांदीिाले श्रािणाचे
नतवनासाठी आतुर असतात. माझे श्रािणाचे िणवन करणारे गाणे, मात्र अस्सल मराठमोळे , सुमन
कल्याणपुरकर याांनी गायलेल,े भािगीत आहे.
ररमशझम झरती श्रािण धारा, धरणीच्या कलिात
शप्रयाशिण उदास िाटे रातiiIIधृII
मेघा असिी, तू आकािी, िर्ाव मधुनी, तू कधी िर्वसी
िर्ाव मागून िर्वती नयने
करती नीत बरसात ||१||
बरस असा रे मेघा ररमशझम,
आज यायचे माझे शप्रयतम,
आतुरलेले लोचन माझे, बघती अांधारात || २||
प्रासादी या जीिलग येता
कमळशमठीमध्ये भृांग भेटता

बरस असा दक, शप्रया न जाईल माघारी दारात ||३||

स्त्री भाबडी असते, पािसाळ्यातील कातर र्हरहूर लािणाऱ्या, जाांभळ्या रात्री,
पािसाला साांगते.
"अरे पािसा, माझ्या शप्रयाला घेऊन ये।त्याला घरात येऊ देत तदनांतर तू खूप जोरात
कोसळ, म्हणजे माझा शप्रयतम परत जाऊ िकणार नाही."
हे भािगीत, हे शिरशहणीची शिलाशपनी असले, तरीही हे गीत हळिे शनरागस प्रेम
दाखिते. प्राथशमक िाळे त शिकत असताना, गायनाच्या शििेकेने आम्हाला हे गाणे शिकिले होते.
अल्लड बाशलके तून मी युिती झाले, यथािकाि प्रौढा झाले, पण या गाण्याचा गोडिा इतका छान
होता, दक नांतरची कोणतीच श्रािण गीते या गाण्याला कधीही मागे पाडू िकली नाही.आज म.टा
च्या माध्यमातून मी हे श्रािणधाराांचे चीज भुरभुरणाऱ्या पािसाचे, गीत िेअर करू इशच्छते.
मी मराठी,
माझे लाडके गीत देखील मराठी आहे.
मला त्या गोष्टीचा अशभमान आहे

*****

72नाट्यछटा- िेळ शमळत नाही
दकती काम ददिसभर करायचे? िेळच शमळत नाही. बाईची जात स्ियांपाकपाणी,
कपडे धुणे... कां टाळा येतो. िाळे त असताना मी उत्तम लेखक होते, काहीतरी शलहािे असे अजूनही
िाटते. पण िेळच शमळत नाही. नोकरी करणाऱ्या बायका सिव आिरून अकरा िाजता कामाला
जातात तसे मीही अकरा िाजता सिव आिरून एक तास तरी शलहािे असे नेहमीच ठरिते पण
माझा तो शनिय कधीच पूणव होत नाही.दरिर्ी एक जानेिारीला निीन िर्ावचा निा सांकल्प
म्हणून मी चार ओळी तरी शलहायच्या असे ठरिते. मागच्या िर्ी मी चारोळी शलशहली होती.
निीन िर्ावत मला लेशखका व्हायचे
मनातील भािनाांना कोंदण द्यायचे
कोंडमारा साांगून व्क्त व्हायचे
शलहून शलहून आपण लेशखका व्हायचे
दकत्येकदा काही कशिता, शिनोद हास्यास्पद िाटतात. मला असे िाटते की मी
अशधक चाांगले शलहू िकते, पण मला िेळच शमळत नाही. “सख्या रे घायाळ मी तरूणी, िेळ आणू
कोठू नी?” जीिनाला कलाटणी किी आणू मी? या घरात मी शजथे बसून शनिाांत शलहू िके न अिी
जागाच नाही. पसाराच पसारा, तो मी नीट आिरला तरी बाहेर येतो. माझी कायवपद्धती चाांगली
आहे पण सांध्याकाळचे हे माशलकाांचे िेड लागले आहे ना. निाच समजा. शलहािेसे िाटते पण नांतर
िाटते, जगात इतके लोक शलशहतात, दकती जणाांना यि शमळते? उलटपिी मजा करायचा, थाटात
रहायचा िेळ हे लेखक लोक उगीच कागदाचे बोळे करण्यात आशण खडेघािी करण्यात घालितात.
छानछोकीत रहािे, नटािे मुरडािे हे लेखकाांना जमत नाही. मला इतका पेिन्सही नाही. पण
मला खात्री आहे मी खूप छान शलहू िकते.

मागच्या एक जानेिारीला एक निी िही आणली आशण शलशहण्याचा शनिय के ला.
२-३ ददिस शलशहले नांतर मैशत्रणीचा फोन आला. ती इतर मैशत्रणींच्या बातम्या देत बसली.
चुगल्या चहाड्याांत िेळ गेला. त्यानांतर माझ्या लाडक्या माशलके ची िेळ झाली. माशलके तच िेळ
गेला. एकानांतर एक माशलका चालूच राशहल्या. मशहनोन् मशहने िर्ावनुिर्े मी टीव्ही बघते आहे.
काहीतरी करायचे ठरिते, नेहमी िाटते काहीतरी चुकते आहे. काहीतरी छांद जोपासािा, िाचािे,
शलहािे. मी पूिी लेशखका होते. मैशत्रणी भेटल्या की निनिीन आांबट कथा पुढे येतच राहतात.
ईंद्राणी मुखजी, हेमा उपाध्याय, त्याच चचाांत िेळ जातो.
जुने िर्व सांपले, आज निीन िर्व सुरू होणार. आजपासून काहीतरी करायला हिे.
चाांगले शलहायला टेबल खुची निे कागद किाला हिे? मी तर बसच्या शतकीटाच्या मागे सुद्धा
कशिता शलशहली होती. शतला बिीस शमळाले होते. शिनोदी कशिता शलशहली म्हणून कौतुक झाले
होते.
गेले गरम गरम चहा प्यायला
धरू म्हटले कपाच्या कानाला
कान तुटून हातात आला
अांगािरती चहा साांडला
काय म्हणािे या दैिाला
कपडे धुण्याच्या लागा कामाला
दूरदिवनने लाखो लोकाांचे खूप नुकसान के ले. घराघराांची शथएटसव झाली आहेत.
कु णी कु णािी बोलत नाही. बायकाांना घरकाम स्ियांपाकापेिा माशलकाांत अशधक रस आला आहे.
मज िेड लागले टीव्हीचे

कधी साांगा हे िेड सांपायचे?
कागद पेन घेतला स्ियांपाकघराच्या ओट्यािरच िाकू न शलहायला सुरूिात के ली.
बाजूच्या फ्लॅटमधून माशलकाांचे खूप जोरात आिाज सुरू झाले. माझे शलशहण्यात लि लागेना. मी
कागद बाजूला ठे िून उठले. टीव्ही लािला माशलका बघत बसले. आज सत्तर िर्ाांची झाले करू
करू म्हणून मी काहीच के ले नाही. िेळच शमळत नाही बघा!
******

७२ मैत्र जीिाचे
जीिन जगण्यासाठी मानिाांमधील मैत्री महत्िाची असते.
ज्ञानेश्वर महाराज पसायदानात म्हणतात.
जे खळाांची व्ांकटी साांडो
तया सत्कमे रती िाढो
भूत परस्परे पडो मैत्र जीिाांचे
पसायदान शह आपली प्राथवना आहे. मात्र अिा आतव प्राथवनल
े ा परमेश्वर उत्तर देतोच
असे नाही. खल प्रिृत्तीचे लोक िाकडेपणा सोडत नाहीत. खल खलच राहतात ते शहरो बनत
नाहीत. या खल प्रिृत्तीच्या लोकाांमुळे चाांगल्या माणसाांना मात्र खूप त्रास होतो.
त्याचा पररणाम म्हणून अनेक शस्त्रया अनेक अशश्वनी जीि गमािून बसतात. प्रश्न हा
असतो शह दुष्ट माणसे या मैत्र शजिाचे लािण्याच्या लायकीची असतात का?
Sugar is Sugar
Salt is Salt
If you are womaniser
That is not my fault
असे म्हणून या जखमी शस्त्रया जीिनात पुढे जाऊ िकतात. अिघड असते पण अिक्य
नाही. या मुखाांनी ददलेल्या जखमाांपेिा खूप अशधक सुखाच्या ह्या शस्त्रया हकदार असतात. पण
...... त्या जीि गमाितात. खल मात्र मजेत राहतात (निीन सािजासह ) पोशलस रे कॉडव मधल्या

आकड्यापेिा प्रत्यि आत्महत्या खूप पट अशधक असतात. WHO आत्महत्या प्रशतबांधक ददिस
१० सप्टेंबरला करतो. जेव्हा एक आत्महत्या होते तेव्हा मध्ये २० आत्महत्या प्रयत्न करणारे
असतात. आत्महत्या करणारे आत्महत्या करण्यापूिी मारून जािेसे िाटते, जगण्यात राम नाही,
मरण यािे. असे कु णाजिळ तरी व्क्त होतात. मात्र ज्या व्क्ती जिळ आत्महत्येचा शिचार माांडला
जातो ती शिचारी नसेल तर
तू मूखव आहेस, हरलेल्याचे शिचार आहेत तुझ,े तू म्हणजे "रोता रहे मेरा ददल आहेस"
शनगेरटव्ह आहेस असे म्हणून तो शिचार शसरीयसली घेत नाही. कारण त्या दोन व्क्तीत मैत्र
जीिाचे नसते. िरिरचे नाते असते. जीिाांचे मैत्र होणे, मैत्रीभाि िाढणे शह काळाची गरज आहे.
समुपदेिनाने मैत्रीने, प्रेमाने, सद्भािनेने अनेक आत्महत्या टाळता येतात. आजच्या
जलदगती, शिष्ट, तोंड देखल्या, समाज रचनेत दुसऱ्याच्या दुुःखाची जाणीि असणारे फार थोडे
असतात. नमस्कार म्हणायला काय हरकत आहे? पण लोक तेही टाळतात .
आत्महत्येची कारणे अनेक..
१. नातेसांबांध आशण अपेिामुळेच आत्महत्या िाढतात. शमत्र, मैशत्रणी, कु टुांब, िाळा,
कॉलेज, नोकरीतील सहकारी याांच्यात मैत्र नसते.
२. पती पत्नी सांबध
ां - पत्नीला तुच्छ मानणारा पती पत्नीला एका नैराश्याच्या पोकळीत
नेतो. पत्नीने मरािेसे िाटते म्हटले दक शतला प्रेम लािणे सोडा "मर दक, तुला कु णी थाांबिलांय"
असे म्हणतो. लग्न हे आत्महत्येचे मोठे कारण आहे.
दोन भािांडे असतील तर कु टुांबात एकमेकाांना आधार होईल म्हटले जाते. पण आई
म्हणते दुसरा मुलगा झाला. भाऊ म्हणतो अ गबाई िैरी आला. अिा ररतीने भािांडे शमत्र बनू
िकत नाही ि आत्महत्या भाांडणातून होतात.

पण दकत्येकदा िाटणी पूणवपणे अशधकृ त झाली तरी असांतोर् धुमसत राहतो. ते
शनिृत्तीची स्िप्ने पाहात होते. त्याांना भारतभर दफरायचे होते. पण ती इच्छा अपूणव राशहली.
शिकलेला मुलगा अडाणी आई िशडलाांचा धांदा िाढिण्या ऐिजी बुडिेल दक काय आईला भीती
िाटू लागली. ती भीती शनराधार नव्हती. शनिृत्ती नांतरचे सत्ता जाणे, घरातले प्रश्न सहन करणे
अिघड असते. सेिा शनिृत्ती नांतर आत्महत्याांचे प्रमाण खूप आहे.
नोकरी- मनासारखी नोकरी शमळत नाही, नोकरीत त्रास होतो. म्हणून आत्महत्या
करणारे खूप आहेत. खरे तर जेिायला फक्त डाळ भाता पुरते पैसे लागतात. पण लोक काय
म्हणतील? या लोक लज्जेने आत्महत्या होतात. िेिटी एिढेच शलशहते शमत्र भाि िाढिायला हिा.
भूता परस्परे पडो
मैत्र जीिाचे
*********

७३नैराश्येचे शनळे चाांदणे
शनळ्या चाांदण्याांचे कोर् पसरलेले असतात. शनळा रां ग शनरािेचा असतो. दूर दूर
डोंगरमाथ्यािर शनळे शनळे गार गार पािसाचे घरदार! शनराि व्शक्त त्याला चाांदणे समजतात.
बाहेर यायचे प्रयत्न करत नाही.

िुभसांकेत शमळाले यि येईल असे िाटते पण अचानक

भूतकाळातील एखादी आठिण एखादा सॅडबॅक मान िर काढतो. नैराश्य येते. मन अगदी कसे
ठे िायचे? मनशस्थतीच बदलािी पररशस्थती बदलणे िक्य नाही मी अजूनही तीच आहे, िस्तू
चोरीला गेल्यािर रडणारी, खेळणे तुटले म्हणून हताि होणारी! अतांरांग बदललेच नाही. जगररत
कळलीच नाही. सामान्यतुः मन भटकत राहते. शतन्ही काळाांमध्ये त्यामुळे ते अशत आनांदी राहू
िकत नाही. िळे त काम पूणव होत नाही, झोप मोडत राहते. गाडी चालिणे अिक्य होते. आपण
पुस्तकी दकडा आहोत असे िाटते. सेल्फ टॉक करत 24 तासातील 12 तास मन भरकटत राहते.
भूतकाळातून ितवमानात भटकणारे शिचार साांगतात की आपण शतच व्क्ती आहोत, काळ
बदललाय पण आपण तेच आहोत. शनराि व्शक्त आपण शििेकाने शिचार करीत नाही. पाण्यातून
िर उसळणार्या मासळीप्रमाणे कोणताही शिचार मनाच्या पृष्ठभागािर येिू िकतो. शनरािा
परतून सुद्धा येते असे दीशपका पदुकोन सारखी नटी देखील म्हणते. अशत शसनेमा ि माशलका
बघण्याने मनात शिचार रें गाळत नाहीत. पुस्तके पाठोपाठ िाचत गेल्याने ते मेंदत
ू शिरत नाही.
म्हणून हळू हळू कागद पेशन्सल घेिून मुद्दे रटपािे, शलशहलेले मुद्दे िाचािे फास्ट लाईफमुळेहल्ली
शनरािेचे प्रमाण िाढले आहे. एका बैठदकत पुस्तक सांपिू नये. मी पुस्तकी दकडा उरलेय का?
यिाने समजलेली? माकाांनी तोलली जाणारी? माझ्यापेिा थोडी अशधक दुदि
ै ी लोकदेखील
असतील की? मनासारखे प्रत्येक िेळी होत नसते, शनदान सामान्याांचे तरी! मग ते का? नाती हिी
तिी पुढे सरकत नाहीत, शप्रयकर कायम प्रेम आशण स्तुशत करून सुमने बरसत नसलतो,
शडसअपॉईंटमेंट, शनरािा, अपेिाभांग काही काळाने होतच राहतो. िारां िारच्या अपेिाभांगाने
शनरािा येते, राग येतो. राग जिळच्या व्क्तीिर काढला जातो. आशण त्याचे दुष्पररणाम

िाढतात. जिात िास्ति अपेिा हव्ा. डोळ्याला झापड लािून आपापल्या ताटात जेिा.
आपापल्या िाटेने चाला. आयुष्य म्हणजे नफानुकसानीचा शहिोब असतो. कबूल करा उिा नाही
त्या तोट्याच्या बािनेत रडायला फार िेळ मला शमळाला नाही. कडु गोड मी मुकाटपणे शगळला.
त्यामुळे पुढे ते ररप्लेस होते. शनरािेचा रां ग शनळा असतो. बाय शडफॉल्ट आकाि, पाणी सारे च
शनळे असते. शनळ्या चाांदण्याांच कोर् घेिून सारे जणच िािरतात.
******

७४चैत्राांगण
चैत्राांगणातील शचत्रे, चाांदण्याांचे कोर्, शहमसागर, प्राजक्ताची फु ले अिी शिशिध
पुस्तके अनांत गुणमयीने शलशहली. मी फारसे काहीच के ले नाही. काय काय कराचे ही यादी दूर
फे कू न मी या डोंगरािर येिून बसते. पौंगडािस्थेच्या रोिनीचा अांदाज येतो. मी काही फारिी
मोठी लेशखका होिू िकले नाही, खुटूखटु ू दफल गुड शलशहत राशहले. बार्हलीसारखे नटत राशहले.
एक अनुिादाचे काम आले होते पण खूपच अस्िस्थ करणारे होते, नाकारले. या िणाला शिसरून
काय काय कारयेच अिा यादी मी करीत नाही. दकल्ल्याच्या टोकािर बसून सूयावस्त शनिाांत
बघणार्या जिानी ददिानीच्या नाटक नारटकाांसारखी मी शनिाांत राशहले. िाांतपणे या टेकडीिर
बसून िाांत िाटते. अस्िस्थ करणार्या आठिणी इते आहेत पण या रठकाणी बरे िाटते. ते का?
सुखद िेदना न पुसता येणारा बूतकाळ, मैत्री की अन्य काही? काय काय करायचे या यादीत फक्त
दरिर्ी एकदा या डोंगरािर येणे मी ठरिते. पाांढर्या आकृ त्या समोर िाचाव्ा तसे ते िण
नाचतात, रडण्यातले, हसिणे, व्ांगशचत्रकला होय! अनांतगुणमयी आठिते. हू िॉन्टस् मॅरेज थहे
ाुरपीीं चरीीळरसि अिी मी मॉडवन नाही. पण लग्न नको ही तेज िलाका चमकू न जाते. ज्या
मुलाांना तुम्ही अांगाखाांद्यािर खेळिले तो मेला तरी चालेल.
काटे िेचून फु ले शनिडू नी या
शनजगुज गुांपून करू सारी ही साांजिेळ
इन मॅशजक अॅन्ड इन लाईफ देअर इज ओन्ली द प्रेझेन्ट सोमेंन्ट द नाऊ शिनोद,
शचमटे, भाष्य, सांदि
े सिवच गप्पाांमधून शमळू िकते.
एका लेशखके च्या िाक्यासमोर िाचकाने शलशहले होते“हरामी साली’’ तिी
अनांतगुणमयी कथा िाचून साांशगतले गेले तर लोक म्हणतात. दुदि
ै ी! फक्त दोन शमशनट मी शिचार
के ला सता तर माझी कथा अांतनावद कथा झाली नसती. बाांगड्या, मेहद
ां ी, कपडे, िृांगार सिव बाईने

करायचे पुरुर्ाला आकर्र्वत करायला, तेच मी के ले. मी स्त्री 100% राशहले! मनाशिरुद्ध घडलेल्या
घटना दाबून ठे िल्या. बदल हा जीिनात हिाच असतो. चैत्राांगणातील शचत्रे बघणे ि काढणे ही
पद्धती त्यामुळेच शनघाली आहे.
*******************

७५सलांबयाची गोष्ट
असे म्हणतात, प्रत्येकाच्या घरी एक सलांबया िारत असतो. कडु सलांबासारखा
कडिट, िार्याने हलणारा, त्या कडिटपणामुळे माणूस घरात नेहमीच चीडचीड करतो, कडिट
िागतो.
जीि हा सलांबयाच्या कडिटपणाला कां टाळू न न जातो त्यामुले मग घराबाहेर
पडािेसे िाटते. बाहेर पडले, िातािरण बदलले की औरा बदलतो, चालल्याने हालचाल
असल्याने, स्िच्छ कपडे घातले गेल्याने थोडे ताजेतिाने िाटते. बाहेर दफरताना माणूस खूर्
असतो. घरातले प्रस्न, दकटदकटी सासू, निरा, घरकाम मोलकरणींचा त्रास थोडा िेळेसाठी,
भूतकाळापासून, नकोसा आठिणींपासूनचे स्िातांत्र्य सिावत श्रेष्ठ असते. जे काही काळ शमळते, मात्र
घरी परत आल्यािर परत कडिटपणा येतो.
स्ितुःच्या आयुष्यात आहे त्या पररशस्थतीत सुख सोधणे सोप्पे नसते. प्रत्येकाचा
आपापला सोशक्लअर असतो. त्यातले सुख दुुःख ती व्शक्त स्ितुःच फक्त जाणते.
कटू सत्य आयुष्यातील कडिटपाणा, स्त्री जीिनाची गळचेपी दाखिणारे एका
शचत्राबद्दल ऐकले होते. त्या शचत्रात स्त्रीचा चेहरा ससांहाचा होता. टॅटू होते. पण तोकडेकपडे होते.
तसेच स्त्री म्हणजे देह असला तरी स्त्रीने ससांहासारखे व्हायला हिे. कडिटपणाचा हा घरात सलांबया
डोक्यात शिरतो असे म्हणतात. घराच्या दरिाजाजिळ और्धी म्हणून, जे सलांबाचे झाड असते.
त्यािर सलांबया नािाचे भूत राहते. अतृप्त आत्मा राहतो. घरात, बागेत, अांगणात चीड चीड
होण्याला हा सलांबया कारणीभूत असतो, मात्र बाहेर दफरायला जाताना हा सलांबया माणसाच्या
मेंदत
ू ून शनघून झाडािर बसतो.
आपण बाहेर दफरतो मजा करतो, रमतो अशजबात चीडचीडत नाही. मात्र बाहेरून
घरी शिरलो की मूड जातो. डाफरणे सुरू होते. कारण हा सलांबया दाराबाहेरच्या सलांबयाच्या

झाडािर बसलेला असतो, तो टुणकण उडी मारून घरात शिरताना परत आपल्या झाडाला उफव
माणसाला धरतो. त्याच्या डोक्यात शिरतो.
घरात शिरल्यािर शचडायचे नाही, भाांडायचे नाही ठरिले तरी भाांडण होते.
अांधश्रद्धा नाही ही मानशसकता आहे कडिटपणा काही काळ दूर राहतो पण कडिटपणा टाळणे
सोप्पे नसते. फार प्रयत्न करािे लागतात. कडिट सलांबया मजेत राहतो, त्रास मात्र आपल्याला
होतो. घर रटकिायचे तर सलांबयाला झाडािरच ठे िायचे.
*****

७६शसनेमा
मूक शचत्रपटातून बोलक्या शचत्रपटाकडे आशण कृ ष्णधिल शचत्रपटाकडू न रां गीत
शचत्रपटाकडे हा शचत्रपटाचा प्रिास शचत्रपटाांना अशधक रां जक करून गेला.
गाणी, स्िप्नाांचे सेट्स िेगळ्या कथा व्हॉईस डसबांग, कॉम्प्युटर ग्रादफक्स, यामुळे
शचत्रपट चटक आकर्वक बनले आहेत. सिव भार्ाांमधील शचत्रपटसृष्टी जोरातच आहे. त्यातल्या
त्याल बॉलीिूड (शहन्दी), हॉलीिुड (इां ग्रजी) शचत्रपट अशधक धांदा करतात. अशधक गाजतात.
प्रेिकाांना िास्तिातील प्रश्नाांपासून दूर नेणे आशण तीन तास मनोरां जन हा एकच हेतू शचत्रपट
बघण्यात असतो. ददिा बदला म्हणजे दिा बदलेल तसे शचत्रपट बघा मूड बदलेल असेही म्हणता
येते. ती पात्रे, ती व्शक्तशचत्रण आपल्याला (प्रेिकाांना) काहीतरी िेगला अनुभि देते काही काळ
तरी रमिते. शसनेमाला गेल्यािर आपले चेहरे अांधारात सुद्धा चेहर्यािर पडणारा तोकड्या
प्रकािात चमकत असतात. छोट्या मोठ्या गोष्टी देखील त्या छायाप्रकािात खास इफे क्टस्ने सुांदर
ददसतात. आपण जणू त्याच जागेिर पोहोचतो. हे कळल्यामुळेच तर शचत्रपटाांत परदेिी सुांदर
देकाव्ाच्या रठकाणी शचत्रीकरण करण्याची फॅ िन आता, स्िप्नाांचे सत्य होणे, सत्याचे स्िप्न होणे
शचत्रपटातच कळते. प्रेमभूमीत हे शचत्रपट तरुणाांना लोटतात. सामान्याांच्या आयुष्यात सुद्धा
ग्लॅमरस येतो. पळू न जािून लग्न करूयात असे बर्याच शचत्रपटाांत हीरो-शहरॉईन साांगू लागले.
घरात पांकासुद्दा नसलेले पुलाखाली झोपणारे लोकही शिश्िसुांदर्याांच्या मागे झाडाांमध्ये, बफावत,
मनाने शहरोबरोबर धािू लागतात नटनट्याांचे कपडे कमी होिू लागले. शसनेमाांचे शतकीट
शमळण्यासाठी प्रयत्न के ले जातात. ते डोअरदकपर पाडतो.
शचत्रपटासाठी भेटणार्याांमध्ये नजरभेट करून काही -बाही जमिणारे पुढे होते.
शचत्रपटात मध्यांतरानांतर काय होईल, स कु णीही अांदाज लािू िकत नाही. चाांगल्याचे
िाईट होईल अथिा िाईटाचे चाांगले होईल. शव्हलन सुधारतात, भाऊ - भाऊ भेटतात, काही
पुन्हा हरितात, जेिढे झटके , िॉक्स तेिडी शसनेमाची जादa ि चचाव होते.

आपल्या पूिवग्रहाांपासून, भूतकाळापासून पळणे शचत्रपट शिकितो. शचत्रपटात प्रेम
कसे करािे शिकिले जाते (1973, रां जनीगांधा) आता ब्रेकअप फे स कसा करायचा ते शचत्रपट
शिकितो. (2010 ए ददल है मुशश्कल) सैय्याजी से आज मैने ब्रेकअप कर शलया. ब्रेकअप ररट् ाीक्स
असतात. जाडो ब्रेक्रर (2010) ला शचत्रपट आला होता. ब्रेकअपचे कोचेस असतात.
मुन्नाभाईने मजा करून घे साांशगतले. सजांदगी ना शमले दोबारा (2008) ने सहली
करून घ्या साांशगतले. हम आपके है कौन (1994) ने लग्नाचे सेशलब्रेिन ची फॅ िन आणली.
िेगिेगळी प्रकरणे करून आयुष्यात सेटल होणारा शहरो सांजू (2018) ने दाखिला. मस्ती 1-2-3,
गोलमाल 1-2 हे चलनी नाणे झाले. प्रेम आऊटडेटेड झाले. ऑन लाईन डेटटांग, जलद जीिनिैली
(फास्ट लाईफ) मुले प्रेम, लग्न, अफे अर चे शचत्रपटापेिा टाईमपास चे शचत्रपट गाजू लागेल फक्त
एसएमएस िर मेंदत
ू बदल घडिणारे डोपॅमाईन िाढिणारे युग आले. ब्रेकअप झाला, delete
करा, निा ग्रुप जॉईन करा. निीन शमत्रमैशत्रणी िोधा, 24 तासात सपोटव फॉर ब्रेकअप असी साईट
आहे, मेशडटेिन योगा ने शहलींग करा असो साांगतात ब्रेकअप सुद्धा ईझी के ला.
सकारात्मकतेच तर अशतरे कच झालाय. 1972 साली आयुष्यभर रडणारे नट नटी हद्दपार
झाले. . दारू सढळ िाहू लागली. गुन्हे, मजा, ब्रेकअप, काऊांसेसलांगने आठिड्यात बरे होणारे
माशलकाांत ददसू लागले. शलव्ह इन ररलेिनिीप उघड उघड ददसू लागली.
शसनेमा शचत्रपटगृहाांऐिजी शव्हडीओिर पुढे मोबाईलर, िॅपटॉपिर सांगणाकाांिर
देकील शचत्रपट पोहोचला, मॉलमधील मोठमोठ्या पडद्याांपासून मोबाईलिर बशघतला जाणार्या
नेटदफक्स िोज पयांत साईज डज नॉट मॅटर म्हमत शचत्रपच मनोरां जन करतोय.
शचत्रपटाांना उिहीिीलेरपि असतेया सोजला सेन्सॉर नाही, लोकशप्रयता कमी
झाली नाही पण शसनेमाने आपला ट्रॅक मात्र बदलला आहे. शचत्रपटाांच्या शथममध्ये गुन्हेगारी,
उपभोगिादी िृत्ती, आकर्वक रचना श्रीमांती आहे. शसनेमा नक्ी कु ठे चालला आहे.

७७अनुिाददत साशहत्य

दोन भार्ा, दोन सांस्कृ ती परस्पराांच्या सहिासात आल्यानांतर तौलशनक दृष्टीकोन
तयार होतो. ही अपररहायव गोष्ट आहे. कारण माणूस अनुकरणिील असतो. दुसऱ्या भार्ेत जे
उत्तम आहे, अनुकरणीय आहे ते आपल्या भार्ेत आणून आपली भार्ा ि आपले साशहत्य समृद्ध
करणे ही गोष्ट साशहत्यशनर्मवतीइतकीच महत्त्िाची आहे. सोळाव्ा ितकात इां ग्रजी काव् आशण
नाट्य िाङ्मयाला जो बहर आला त्याचे प्रमुख कारण अशभजात ग्रीक ि रोमन साशहत्याची
भार्ाांतरे इां ग्रजीत उपलबध झाली हे होते. अनुिाद हा भार्ाांतराचा प्रकार आहे. तो
भार्ाांतरप्रदक्रयेचा घटक आहे. शििाय तो स्ितांत्र साशहत्यप्रकारही मानला जातो. परभाशर्काांच्या
जीिनाबद्दलची उत्सुकता तो िमितो.
अनुिादाची व्ुत्पत्ती सांस्कृ तमध्ये आहे. मूळ धातु ‘िद’ म्हणजे बोलणे ककां िा साांगणे
आशण ‘अनु’ हा उपसगव त्याचा अथव ‘मागील’ असा आहे. म्हणजेच अनुिादात पुनुःकथन के ले जाते.
उदा. श्रीकृ ष्णाने जे गीतेत तत्िज्ञान साांशगतले तेच तत्िज्ञान नांतर ज्ञानेश्वराांनी भािाथव दीशपके त
साांशगतले म्हणून ज्ञानेश्वराांनी गीतेचा मराठीत अनुिाद के ला असे म्हटले जाते.
अनुिादाच्या शनशमत्ताने येणारे परकीय भार्ेतील िबद आपल्या भार्ेला समृद्धच
करतात. एतद्देिीयत्िाचा अशभमान असला पाशहजे. पण एतद्देिीयत्ि सुदढृ , समृद्ध, प्रगत आशण
शिकसनिील ठे िण्यासाठी शिदेित्ि अव्हेरून चालत नाही. म्हणूनच परभार्ेतील साशहत्याचे
अनुिाद करणे ही साांस्कृ शतक गरज आहे.
के िळ दोन भार्ाांिर प्रभुत्ि असले म्हणजे अनुिाद उत्तम होतील असे नाही. कारण
ज्या भार्ेतून साशहत्य अनुिाददत करायचे ती भार्ा, शतथली माणसे, शतथले भािबांध, साांस्कृ शतक
रचना या सिाांचे भान अनुिादकाला ठे िािे लागते. असे भान न ठे िता के लेले अनुिाद कृ शत्रम,

तुटक ि शनरस ठरण्याची िक्यता असते. थोडक्यात अनुिाद ही मयावददत अथावने निशनर्मवती
असते. अनुिादकत्यावने शतला एक आपलेपण ददलेले असते. मुळाच्या अनुरोधाने कोिशळके ने एका
शजिांत, समृद्ध सौंदयावनुभिाचा प्रत्यय जो आनांद शमळतो, तो खास असतो.
*******

७८उपेशिता उर्मवला

साशहत्य शिश्वात, आजपयांत रामायण ज्याला जसे भािले त्याने ते तसेच माांडले.
लोककला, लोकगीताांमध्ये सीतेिर झालेल्या अन्यायाबद्दल, महीलाांनी शनर्ेध के लेला िाचतो,
आठितो. जसे की ही ओिी.
सीतेला सासुरिास झाला बर्ह बर्ह, सख्याांना शतने िाटला गहूगहू
राम बाई राम, राम हलक्या ददलाचा
सीतामाई देिी, राम नाही तोलाचा
१९५५ साली भूशमकन्या सीता, नािाचे एक त्या काळी बांडखोर ठरलेले नाटक
नाट्यशनके तन नािाच्या शथएटरने रां गभूमीिर आणले होते. िाशल्मकी रामायणािर आधाररत,
लक्षमणपत्नी उर्मवलेच्या दृष्टीकोनातून, त्या नाटककाराांनी हे नाटक माांडले होते. उपेशित शस्त्रया,
फक्त गृहकायव करीतच जगतात. उर्मवलादेिी या सीतेच्या जाऊबाई ि लक्षमणाांच्या पत्नी, ह्या
ऊर्मवला मातेला िाशल्मकी रामायणात, फक्त तीनचार ओळी त्याांच्या िर शलहाव्ात एिढेच िजन
ददले गेले आहे. उर्मवला माता, लक्षमणाला शतला िनिासात सोबत घेऊन जािे, असा खूप आग्रह
करतात.जेव्हा राम लक्षमण सीता िनात िनिासाला जातात तेव्हा ऊर्मवला िनिासाची तयारी
करते. त्यािेळी लक्षमण उत्तर देतो.“माझा सिव िेळ िनिासात श्रीराम ि सीतामाता याांचे रिण
करण्यात जाईल. तू इथेच, अयोध्येत राहून माझ्या तीन आईसाहेबाांची, तुझ्या तीन सासूबाईंची,
सेिा करािी.” पतीपत्नीच्या नात्यात, सासिाांप्रशतचे कतवव्, जबाबदारी ई भािना, अिा
मध्येआल्या. उर्मवलामातेच्या आग्रहाला ककां मत न देता लक्षमण, उर्मवलामातेला, शतच्या सासूच्या

ताबयात देऊन, राम ि सीता याांच्याबरोबर िनिासात गेल.े लज्जा शचत्रपटात एका प्रसांगात
ऊर्मवला मातेचा ऊल्लेख आहे.
उर्मवला मातेला सुद्धा तसा शिचार के ला तर हा िनिासच होता. चौदा िर्े
उर्मवलामाता किी राशहली असेल ?याचा शिचार, खेद, दुुःख तसे कु णालाच नव्हते. आपले पती
दूर देिी गेलेली उर्मवला या काळात पररत्यक्ताच ठरत नाही का? कधी मला बऱ्याचदा उर्मवलेची
ही चौदा िर्ाांची एकाकी झुांज, अस्िस्थ करते. लक्षमणाची ि उर्मवलेची कु चांबणा श्रीरामाांना किी
कळली नाही? की ते देखील नाईलाजी होते.
रिींद्रनाथ टागोराांनी त्याांच्या, उपेशिता नािाने शलशहलेले लेखात उर्मवला ि शतची
भािना व्क्त के ली आहे. मैशथलीिरण गुप्त या लेखकाांनी उर्मवलेच्या नजरे तून, खास रामकथा
साांशगतली आहे. त्या खांडकाव्ाचे नाि त्याांनी साके त असे ददले आहे. पण त्यात सुद्धा, मला िाटतां,
उर्मवलेच्या त्यागाला न्याय शमळाला आहे, पण पुरेसा नाही .
रामायण हे श्री रामाांना देित्ि देते.प्रेम सांस्कार, या हेतूने शलशहले जाते. पण
पुरूर्प्रधान जगात उर्मवलेचा उल्लेख का टाळला जातो. रािणाने के लेल्या सीताहरणानांतर ि
िनिासानांतर, सीतेला जेव्हा अशग्नपरीिा देण्यास साांगण्यात आले, त्या िेळी उर्मवलेने शिरोध
व्क्त के ला होता. सीतेिरच्या अन्यायात, शतला स्त्रीजातीचेच दुुःख ददसले असािे. पुढे गभविती
सीतामाता िाशल्मकींच्या आश्रमात बारा िर्े राशहल्या. िाशल्मकींनी या काळात रामायणाचा
पशहला भाग रचला. रामदरबारात लि कु िाांनी रामायण गायले. श्रीरामाांना त्याचा आनांद झाला
पण......
श्रीराम प्रभू ऐकती,
कु ि लि रामायण गाती

या गीतािर, श्रीरामाांची प्रशतदक्रया जाणण्यासाठी, िाशल्मकी यािेळी श्रीरामाच्या
राजिाड्यात प्रिेि करतात. त्याांना िाटते श्रेष्ठ प्रभू श्रीरामचांद्र आता सीतेला स्िीकारतील. पण
श्रीराम पुन्हा सीता मातेची, परीिा घेण्याची गोष्ट करतात. यािेळी उर्मवला माता म्हणते
(उघडपणे नाही पण अव्क्तपणे म्हणते) “के िळ स्त्रीच्या चाररत्र्याचा का सांिय घेतला जातो?”
रामायणातील, अव्क्तपणे िािरलेली उर्मवला, अिी स्पष्टपणे व्क्त होते. प्रभू श्रीरामचांद्राांची
धमवपत्नी सीतामाता पुन्हा परीिा देण्याऐिजी भूमीच्या उदरात सामािते.
ही कथा रामकथा, सीताकथा, उर्मवलाकथा आपणास ज्ञात आहे.पण ऊर्मवला मातेची
कथा कु णीही कधीही शचत्रपटरूपाने, नाट्यरूपाने पुढे माांडली नाही. प्रायोशगकसुद्धा नाही.
भूशमकन्या सीता, हे नाटक देखील, डबयातच राशहले. कारण त्या नाटकाला उपेिा लाभली.
उपेशिता उर्मवला, उपेशिता सीता, स्त्री ही रामायणकाळापासूनच उपेशिताच
राशहली.

१९५५ साली शलशहलेले भूशमकन्या सीता हे नाटक आजपयांत २०१५ सालापयांत

साठ िर्े एकदाही एकाही धैयविानाने पुन्हा ते नाटक रां गभूमीिर आणण्याचा प्रयत्न के ला नाही.
एकू णच स्त्रीजीिनाची, सिव कन्याांची ही उपेिाच आहे. भूमीकन्याांची आशण मानिकन्याांची
देखील! स्त्रीचे जीिन बांददनीचेच असते. ती दैिाधीनच असते. श्रीरामजन्म आपण साजरा करतो.
जर सीतामातेच्या ि उर्मवलादेिीच्या जन्मददििी आपण उत्सि करू तेव्हा, आपण स्त्रीजन्माचे
स्िागत करण्यास खऱ्या अथावने तयार होऊ.
स्त्रीजन्म नाकारणाऱ्या या आपल्या देिात उपेशिता स्त्रीबद्दल शलशहणेसद्ध
ु ा जणूकाही
बांडखोरी ठरते.
मी सहज म्हणून ऐकले होते, ते शलशहले, िाटल्यास माझ्या या लेखाची उपेिाच
करािी.

७९नको माघाची थांडी

कधी नव्हे ते, या िर्ी, थांडीने सिव जगच गारठले आहे. “थांडीचा फु लला काटा”
म्हणत आपण बसून राहतो आशण ऋतूचक्रातील या सिोत्तम मासाचा, माघ मासाचा रागराग
करतो.. महाशििरात्र, माघी चतुथी हे उत्सि असणारा माघ का आिडत नाही?..
कौन कहता है जो शजतता है, िही शसकां दर है, सच तो यह है, मौसम इन्सान के
अांदर है
हार जीत अलग अलग नही, एक समुांदर है।,

धूप-छााँि, जाडा-गमी, सब

शनरां तर है।।
“माघाची थांडी, माघाची थांडी” म्हणून आपण अांग आकसून घेतो. खूप पाऊस आला
की छत्रीत स्ितुःला झाकतो. मात्र ररमशझम झरणारा तो तो श्रािण सिाांनाच आिडतो.
“समुद्रशबलोरी ऐना, पृथ्िी ला, पाचिा मशहना” असा रम्य िृांगार के लेली पृथ्िी श्रािणात गभविती
भासते, सहज आिडते. मात्र फक्त श्रािणच मशहना १२ मशहने कसा असेल ? बाकी अकरा
मशहन्याांना सुद्धा ऋतूचक्रात महत्त्िाचे स्थान आहे. आनांद, खुर्ी, ऋतु त, िर्ावऋतूतच थोडीच
असतो, श्रािण तर मनात असतो, जनात असतो. आनांद ही िृत्ती असते, श्रािण ही प्रिृत्ती असते.
त्यामुळे माघ मशहना आला, म्हणून खट्टू व्हायचे नाही. शहरिा िालू नेसून सजलेली श्रािण
सरीतली शहरिी पृथ्िी नेहमीच तिी किी ददसणार? कदाशचत जर तसे झाले तर ईतर महीन्याचे,
अन्य कु णाचे कौतुक ‘ते’ काय राहणार? शनसगव कू स पालटत राहतो, ऋतुबदल होतच राहतो.
पानगळीचा माघ िर्ावतून एकदा तरी येतोच.सोसािा लागला तर सोसायचे.
कधी शिशिर कधी बहर दोन्ही एक परां तु

डोळ्यामधले आसू पुसती ओठाांिरचे गाणे
िसांत ऋतुइतकीच अन्य ऋतूांमधली लोकगीतेसुद्धा आपले डोळ्यात अश्रू आणतात.
माणूस काय फक्त ग्रीष्मातच होरपळतो असे थोडेच आहे ? होरपळ कधीही होऊ िकते ि
मलमपट्टीही कधीही होते. ऋतूांचा तसा खास, हातभार, सांदभव नाही, तर मनाचा आहे. सुांदर
शचत्र साध्या कॅ नव्हासिर सुद्धा छान ददसते. सुांदर सोनेरी िे ममध्ये, ते अशधक आकर्वक ददसते.
शनसगव नेहमीच सुांदर असतो, त्याच्या भार्ेत बोलतो, त्याची गाणी गातो .पृथ्िीिर, ऋतूचक्र
अव्ाहतपणे दफरत राहते, कु णासाठी थाांबत नाही.
जीिनाचे चक्र असे दफरे बाळा, शहिाळा उन्हाळा पुन्हा पािसाळा।
माघाच्या थांडीला घाबरू नका. श्रािण मनात ठे िा. मन शहरिेगार होऊ द्या.
सहा ऋतूांचे सान सोहळे त्यातच भान हरािे।
माघाच्या थांडीत, श्रािणाचे स्िप्न पहािे।
उबदार दुलईतून सूयवनारायणाला पुजािे.
*****

८० क्या हाल है क्या ददखा रही हो

तुम इतना जो मुस्कु रा रही हो क्या गम है शजसको छु पा रही हो।।
आाँखो में नमी, हाँसी लबों पर, क्या हाल है क्या बता रही हो
बन जाएांगे जहर शपते शपते, ये अश्क जो शपती जा रही हो ।।१।।
शजन जखमों को िक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हे छेडी जा रही हो
रे खाओं का खेल है मुकद्दर, रे खाओं से मात खा रही हो ।।२।।
क्या ग़म है शजसको छु पा रही हो ?
गायक – जगजीत ससांह,

शचत्रपट – अथव १९८२,

गीतकार – अथव

खोकर भी जो पाएाँ, उसे मुहबबत कहते है, पाकर भी जो सूर खोएाँ, उन्हे गजल कहते
है।अिा अथावची ही गजल आहे.त्यािेळी, प्रेमभांगाचे नांतर, मी हसून िेळ मारून नेली, मला िाईट
िाटल्याचे मी दाखिलेच नाही, असे आपण म्हटले तरीही, मनाचा तो दुखरा कोपरा स्ितुःच्या
पासून लपिू पाहूनही, लपत नसतो. त्या जखमेिरची खपली काढायला अनेकजण उत्सुक असतात.
कधी कधी तर अजाणता, ती खपली शनघते ि जखम भळाभळा िाहू लागते. छोट्या छोट्या
शिनोदाला, खळखळू न हसलो, स्ितुःच्या देहाला िरिर सजिले, तरीही आत जी पररशस्थती आहे,
ती काळजातील कळ ि तो हाल, ते हाल आपल्यालाच माशहत असतो, असतात. कधी कधी तर
आपल्याच हातून, चुकून धक्ा बसला की, ती जखम शचघळते.

दुुःखे दकती प्रकारची असतातुः जिळच्या व्क्तीचा मृत्यू, फसिणूक, पैिाांची
लुबाडणूक, अपमान, नोकरीत छळ, असुरशितता, िारीररक आशण मानशसक आजार, ज्यामुळे,
जखमाच होतात.
शजन जखमों को िक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हे छेडी जा रही हो।
जुन्या गोष्टी शिसरून जा, तो शिर्य पुन्हा काढायचा नाही, असा सज्जड दम आपण
इतराांना सहज देतो, पण अजून अिी और्धाची गोळी शनघाली नाही आहे, जी भूतकाळ पुसते.
आयुष्याच्या स्टॉक माके टमध्ये, आठिणीचे िेअसव उरतात.
“ ददल जलता है तो जलने दो ककां िा बाबूल मोरा नैहर छु टो जाय”
असे म्हणून रडत के शिलिाणे होऊन हातातून सुटलेल्या सांधीकडे, बघण्यापलीकडे
काही म्हणजे काहीच हातात नसते. स्िाथी दुशनया मजेत असते. आपल्या त्या अगशतकतेिी,
दुशनयेला काहीही सोयरसुतक नसते, आधुशनक आव्हानाचा स्िीकार करणे ही नक्ी कोणाची गरज
असते?की तुमची मजबूरी असते.
अपयिाने ठे च खाऊन पडल्यािर, जो स्ितुःला साांभाळू न उठतो, खरचटलेल्या
पािलाांनी पुढे जातो, तो श्रेष्ठ असे म्हटले जाते. पण कधी अपयिानांतर िाटते, काहीच करू नये,
नुसते बसून रहािे. खूप खूप सूयवप्रकािानांतर, थांड सािली बरी िाटते. तसेच असते. सूयवप्रकाि,
त्याची तीव्रता सहन होत नसते. पाररजातकाच्या फु लासारखे, अांधारानांतरच उमलािे ि पुन्हा
ददिस उगिण्यापूिी शमटून जािे अिीच इच्छा होते.
निनिीन गोष्टींची, स्िप्नाांची इच्छा होतच नाही. काही काळ, लो-प्रोफाईल बरा
िाटतो. ददिस-रात्रीची जिी तुलना होऊ िकत नाही तिीच यि-अपयिाची नाही, थोडेसे
अपयिसुद्धा हिे म्हणतात.

कोई भी इन्सान छोटा नही होता, कोई भी चुनौती बडी नही होती
पण अपयि माणसाला खचिते. जीिनात, रजतछत्रीसारखी रे िमी गोंडे लािलेले,
सत्काराची झूल घातलेल,े रे िीमलडी, सळसळत्या तृणपात्याांसारखे रे िमी यि र्हलकािणी देते.
अथव हा शचत्रपट तसा धाडसीच होता. परस्त्रीसाठी तेव्हा पती, पत्नीला िाऱ्यािर सोडतो. इां तजार,
आिा, िाट पाहणे, आधार िोधणे, अिघड प्रश्न सोडिण्याची के शिलिाणी धडपड, याांत शतचा
िाया जाणारा काळ, शतला व्शथत करतो. ददिस येतात, जातात, ऋतू बदलतात पण आतली
पडझड तिीच राहते. ती दुरूस्त करायला इतर कु णी येणार नसते. काळ हे फार मोठे और्ध आहे
असे म्हणतात कारण काळ गेल्यािर तो शिर्य मागे पडतो. जे हरिले ते हृदयािी घट्ट धरून,
आपण बदलतो ककां िा निीन घािामुळे, जुना घाि, फारसा त्रासदायक िाटत नाही.
“अथव” या शचत्रपटातील हे गाणे म्हणजे गजल िरकरणी आिादायक आहे. मात्र
अिी दुसऱ्याच्या दुुःखाची जाणीि असणारे , गीतकार सुद्धा पुढच्या शपढीत उरले नाहीत. या
गाण्यातील नट, राजदकरण मनोरोगािर परदेिात उपचार घेत होता. नटी िबाना आझमी,
उतरत्या ियाच्या उां बरठ्यािर उभी आहे. शस्मता पाटील तर काळाच्या पडद्याआड गेली आहे.
उरल्या आहेत त्या फक्त आठिणींच्या रे र्ाच!
रे खाओं का खेल है मुकद्दर, रे खाओं से क्यों मात खा रही हो, क्या ग़म है शजसको छु पा
रही हो।।
******

८१आज जाने की शजद ना करो
शप्रयकर-प्रेयसी, शमत्र मैशत्रणी ककां िा कु णी स्नेही, नातेिाईक, मस्त पैकी, एकत्र
गप्पागोष्टी करीत असतात. फोन येतो, काम येते आशण काही कारणाने एका व्क्तीला, ती
साथसोबत सोडू न, कधी काही काळासाठी, तर कधी कायमचे जािे लागते. बरे च अनुनय शिनय
करून सहकारी, जाणार्यवला थाांबिायचा प्रयत्न करतात.असे िणवन करणारी, बरीच शहन्दी गाणी
आहेत. आज जाने की शजद ना करो। ककां िा
तुमने दकसीकी जान को जाते र्हएाँ देखा है
िो देखो मुझसे रूठकर मेरी जान जा रही है।
मन भरले नाही म्हणून जाऊ नको म्हणणारे पुढले गाणे ही आहेच.तेअच्छा तो हम चलते है-आन शमलो सजना.
अभी ना जाओ छोडकर के ददल अभी भरा नही – हम दोनों ककां िा
जाने दो ना, पास आओ ना, - सागर
अगदी मोहाच्या िणी “जाने दो ना” म्हणणारी प्रेयसी अगशतक असते, तर कधी
प्रेयसीचे गाि सोडू न जाणारा मजनू गातो,
“तेरी दुशनया से होके मजबूर चला मैं बर्हत दूर, ” ककां िा
“शजस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमे तो गुजरना नही” म्हणणारा
शप्रयकर पुढे म्हणतो, “कहीं चल न जाना छोडकर, मेरे हमसफर” ककां िा “हम छोड़ चले है महदफल
को, याद आएाँ कभी तो मत रोना।” असा शनरोप घेतो. कधी अनुनय करताना सुद्धा मनात

अनाशमक भीती असते, ह्या नात्यातून ती व्क्ती कधीही शनघून जाईल, आपल्याला तुझ्या िाटेने
जा म्हणेल,
“मुझे जा न कहो मेरी जान।”,
“चले जाना नही नैन शमला के , सैया बेददी।”
आपल्याला एकटे सोडू न ती/तो जाईल या भीतीने मन काजळते.
“इन लांबी अके ली राहों में, हमें अके ला छोड न जाना!” तरीही जािे लागते.
“ले जा जानेिाले दुआएाँ, मेरे ददलकी दकसीसे क्या शगला।
तेरी ही ख़ता है, न मेरी ही ख़ता है जो होना था र्हआ।” कधी
“ददल तोडके जानेिाले, तुझे ददल ढू ाँढ रहा है- “
असा िोधसुद्धा पुढे सुरू होतो, िोधक तो, तो मृत्यूपयांत चालू राहतो!
दुशनयासे जानेिाले जाने चले जाते है कहााँ?, कै से ढू ाँढे कोई उनको नहीं कदमों के
भी शनिान।
अिी अगशतकताही ददसते. कोणताही जातानाचा, शनरोपाचा िण, िेिटची भेट
ठरण्याची भीती िाटते.
“जानेिाले कभी नही आते, जानेिाले की याद आती है।” कोणा एका व्क्तीचे
एकू णच काय, थोड्या काळासाठी असो ककां िा दीघव काळासाठी असो, दूर शनघून जाणे हे नेहमीच
दुखुःदायक ठरते. पुढची जुदाई टाळण्यासाठी

“चार ददनोका मेल हो रबबा, बडी लांबी जुाद
ु ाई “---म्हणूनच तर गजलमध्ये,
िीर्वकातच म्हटले आहे जाने की शजद ना करो। जाणाऱ्याला अडिता येत नाही.
िेळ येताच जािे लागते पण आज शजद्द नको.ऊद्या जा, जो ऊद्या कधीच येणार नाही.
थोडक्यात काय तर, जाऊ नकोस.
*****

८3प्रेम म्हणजे काय असते?
मेरी मुहबबत जिााँ रही है, सदा सही है सदा रहेगी।।
असे लोकशप्रय गीत आहे. कु णी साांगा प्रेम म्हणजे काय असते? पाऊल न िाजिता
ते कु ठू न येते?
ये आग ददल मे लगी र्हई है
हमारे मांशजल की रौिनी है।
असे म्हणत त्या प्रेमाच्या पोटी माणूस धाित सुटतो. ते प्रेम म्हणजे कु टुांबाचे असते
ककां िा अन्य असते, असू िकते.
तुम्हारे चरणों में गर मरें गे, तो मौत दकतनी हसीन होगी
मरणाहूनही शप्रय असे प्रेम हल्लीच्या कशलयुगात तरी बघायला शमळत नाही.
व्िहार, थातुर-मातुर करणी, िरिरची नाती, खोटे हसणे, दुभांग व्शक्तमत्िे, प्रेमाची खरे दी
मॉलमध्ये करािी तसे ते व्िहार

प्रेम िबद सिांग, लोकशप्रय, स्िस्त झाला आहे. काही गाणी,

उदूव िायरी ऐकली की प्रेमाच्या िेदनेचा आशिष्कार या गाण्यात बघायला शमळतो. त्या नात्याला
िेगळे पररमाण देण्याची आतवता त्या गाण्यात आहे. नाते कसे आहे त्यािर कु ठल्यातरी ध्येयाने िेडे
झाल्याशििाय त्या ध्येयापयांत पोहोचण्याची ती पायिाट सापडत नाही. त्या तीव्र इच्छेच्या
आगीच्या प्रकािातच भशिष्याची पाऊलिाट ददसते. जेव्हा बोलून साांगन
ू डोळे उघडत नसतात
तेव्हा कधी आपण शचडतो, “जाऊ देत!” तुमच्यािी बोलण्यात काही अथव नाही. तुम्ही समांजस
असाल, कधीतरी हात पोळू न ि शििेक िापरून िागत असाल तर ठीक आहे, अन्यथा मला
दगडािर डोके आपटायचे नाही. म्हणून आपण िाट बदलतो. कु णीतरी हात देऊन त्या प्रेमाच्या
खड्ड्यातून बाहेर ओढू न काढते. आपण िैतागून म्हणतो “हा फािी देणारा क्रूर जल्लाद माझ्या

नशिबी आला!” त्या नात्यातून सुटल्यािर िाटते बरे झाले सुटलो एकदाचे! Thank god it is
over! प्रेमाची चटणी प्रेमाची भाकर पासून आपण प्रेमाच्या बाजारापयांत आलो आहोत. कधी
मात्र या किीचे प्रेम िेगळे च आहे असे िाटते.
तुम्हारे चरणो में अगर मरें गे
तो मौत दकतनी हसीन होगी।
आपण प्रेम करण्यात काय, प्रेम समजण्यात सुद्धा कमी पडतो असे हल्ली िाटू
लागले आहे. व्हॅलेंटाईन डेचे कोट्यािधीचे माके ट बघता काही ददिसाांनी प्रेमाचा िेयर बाजार
होऊ िकतो. ---- साांगा प्रेम म्हणजे काय असते?
******&*******

८४मला शिसरून जा

श्रोते, निीन नट, गायक, नृत्यददग्दिवक आले की जुने शिसरतात.
आाँसू भरी है ये जीिन की राहें
कोई उन से कह दे हमे भूल जाएाँ।। धृ।।
िादे भुला दे कसम तोड़ दे िो
हालत पे अपनी हमे छोड़ दे िो
ऐसे जहााँ से क्यों हम ददल लगाएाँ ।१।
बरबादीयों की अजब दास्तााँ हूाँ
िबनम जो रो दे, मैं िो आसमााँ हूाँ
तुम्हे घर मुबारक, हमें अपनी आहे
कोई उन से कह दे हमें भूल जाएाँ ।२।
शचत्रपट – परिररि गायक – मुकेि
स्िगीय मुकेि याांची पुण्यशतथी ऑगस्ट मशहन्यात येते. आकािाच्याच डोळ्याला
अश्रूांच्या धारा लागलेल्या असतात. ददवभऱ्या गाण्याांसाठी प्रशसद्ध असलेले सुप्रशसद्ध गायक मुकेि
याांचेच हे िरील गाणे त्याांच्या ददवभऱ्या मांद स्िराांमुळे खूप गाजले.
ककां शचत अनुनाशसक आिाज हे मुकेि याांचे िैशिष्ट्य होते. शनतीन मुकेि या मुकेि
याांच्या पुत्राच्या गळ्यात सुद्धा गाणे होते, स्िर होते, ि भाि होते. काळ बदलला आशण तिी

ददवभरी गाणी तयार होणेच बांद झाले. २२ जुलै १९२३ ला जन्म, ि २३ ऑगस्ट १९७६ ला मृत्यू
अिी अल्पकाळ मुकेि याांची कारकीदव हा सहांदी शचत्रपटगीताांचा सुिणवकाळ होता. मुकेि याांनी
एकू ण हजारो गाणी गायली. त्याांची अनेक गाणी ही त्या गाण्याांमधील िेदनेसाठीच प्रशसद्ध आहेत.
त्याांच्याच एका दुसऱ्या गीतात त्याांनी म्हटल्याप्रमाणे,
एक ददन शबक जाएगा माटी के मोल
जग में रह जाएांगे प्यारे तरे बोल।।
स्िगविासी मुकेि याांनी शिसरणे कसे िक्य आहे? एके क जण स्िगविासी झाले. “कोई
उन से कह दे हमें भूल जाएाँ” साांगणे सोपे असते ऐकणेही तसे अिघड नसते पण शिसरणे अिक्य
असते.
स्िगविासी मुकेि याांना त्याांच्या स्मृतीददनाबद्दल श्रद्धाांजली। निीन िर्ी निीन
गायक, निीन नट येतात. काही काळ चमकतात. पण आज ७५ िर्ाांनांतर सुद्धा श्रोत्याांच्या
हृदयािर अशधराज्य करणारा मुकेि एखादाच असतो. गायकीचे ज्ञान ि सुांदर आिाज यामुळे
अजून तरी त्याांची जागा कु णीही घेतली नाही.
*****

८४ िेळ शमळत नाही, नाट्यछटादकती काम हे!सारखे हेच ददिसभर करायचे? िेळच शमळत नाही. बाईची जात
स्ियांपाकपाणी, कपडे धुणे... कां टाळा येतो. िाळे त असताना, मी उत्तम लेखक होते, काहीतरी
शलहािे, असे अजूनही िाटते. पण िेळच शमळत नाही. नोकरी करणाऱ्या बायका, सिव घरकाम
आिरून, अकरा िाजता, कामाला जातात .तसे मीही अकरा िाजता सिव आिरून, एक तास तरी
शलहािे, असे नेहमीच ठरिते पण माझा तो शनिय, कधीच पूणव होत नाही.
दरिर्ी, एक जानेिारीला निीन िर्ावचा निा सांकल्प म्हणून, मी चार ओळी तरी
शलहायच्या, असे ठरिते. मागच्या िर्ी मी चारोळी शलशहली होती.
निीन िर्ावत मला लेशखका व्हायचे
मनातील भािनाांना कोंदण द्यायचे
कोंडमारा साांगून व्क्त व्हायचे
काहीतरी शलहून आपण लेशखका व्हायचे
दकत्येकदा काही कशिता, शिनोद हास्यास्पद िाटतात. मला असे िाटते की मी
अशधक चाांगले शलहू िकते, पण मला िेळच शमळत नाही.
“सख्या रे घायाळ मी तरूणी, िेळ आणू कोठू नी?”
जीिनाला कलाटणी किी आणू मी?
या घरात मी शजथे बसून शनिाांत शलहू िके न, अिी जागाच नाही. पसाराच पसारा,
तो मी नीट आिरला, तरी बाहेर येतो. माझी कायवपद्धती चाांगली आहे पण सांध्याकाळचे हे
माशलकाांचे िेड लागले आहे ना. निाच समजा. शलहािेसे िाटते, पण नांतर िाटते, जगात इतके

लोक शलशहतात, दकती जणाांना यि शमळते? उलटपिी मजा करािी, आराम करायचा. थाटात
रहायचा िेळ, हे लेखक लोक उगीच कागदाचे बोळे करण्यात आशण मानमोडक खडेघािी करण्यात
घालितात. छानछोकीत रहािे, नटािे मुरडािे हे या लेखकाांना जमत नाही. मला इतका
शलखाणाचा पेिन्सही नाही. पण मला खात्री आहे मी खूप छान शलहू िकते.
मागच्या एक जानेिारीला एक निी िही आणली आशण शलशहण्याचा शनिय के ला.
२-३ ददिस शलशहले, नांतर मैशत्रणीचा फोन आला. ती इतर मैशत्रणींच्या बातम्या देत बसली.
चुगल्या चहाड्याांत िेळ गेला. त्यानांतर माझ्या लाडक्या माशलके ची िेळ झाली. माशलके तच िेळ
गेला. एकानांतर एक माशलका, दहा िाजेपयांत चालूच राशहल्या. मशहनोन् मशहने, िर्ावनुिर्े मी
टीव्ही बघते आहे. काहीतरी करायचे ठरिते, नेहमी िाटते, काहीतरी चुकते आहे. काहीतरी छांद
जोपासािा, िाचािे, शलहािे. मी पूिी लेशखका होते. मैशत्रणी भेटल्या की निनिीन आांबट कथा,
गॉसीप पुढे येतच राहतात. ईंद्राणी मुखजी, हेमा उपाध्याय, खून, ई. त्याच चचाांत िेळ जातो.
जुने िर्व सांपले, आज निीन िर्व सुरू होणार. आजपासून काहीतरी करायला हिे. चाांगले
शलहायला टेबल, खुची, निे कागद किाला हिे? मी फार पूिी, तर बसच्या शतकीटाच्या मागे
सुद्धा कशिता शलशहली होती. शतला बिीस शमळाले होते. शिनोदी कशिता शलशहली म्हणून कौतुक
झाले होते.
गेले गरम गरम चहा प्यायला, धरू म्हटले कपाच्या कानाला
कान तुटून हातात आला, अांगािरती चहा साांडला
काय म्हणािे या दैिाला, कपडे धुण्याच्या लागा कामाला
दूरदिवनने, लाखो लोकाांचे खूप नुकसान के ले. घराघराांची शथएटसव झाली आहेत.
कु णी कु णािी बोलत नाही. बायकाांना, घरकाम स्ियांपाकापेिा, माशलकाांत अशधक रस आला
आहे.मज िेड लागले टीव्हीचे, कधी साांगा हे िेड सांपायचे? कागद पेन घेतला, स्ियांपाकघराच्या

ओट्यािरच िाकू न शलहायला सुरूिात के ली. बाजूच्या फ्लॅटमधून माशलकाांचे खूप जोरात आिाज
सुरू झाले. माझे शलशहण्यात लि लागेना. मी कागद बाजूला ठे िून उठले. टीव्ही लािला, माशलका
बघत बसले. आज साठ िर्ाांची झाले मी, करू करू म्हणून मी काहीच के ले नाही. िेळच शमळत
नाही बघा!
****

८५माझी नोकरी
“सकाळी सकाळी ही जाते कु ठे ?” अिा नजरे ने लोक जेव्हा नोकरी करणाऱ्या
स्त्रीकडे बघायचे, तेव्हापासून आज 3३ िर्े मी नोकरी करते आहे. कायम सरकारी नोकरी
करणाऱ्या, पाांढरपेिा, मध्यमिगीय, नोकरदाराांमध्ये मी मोडते. पण महाराष्ट्र टाईम्समध्ये जेव्हा
प्रश्न शिचारला, की कोणते तरी शिधायक कायव तुम्ही कधीतरी के ले का? तेव्हा मला जाणिले
आयुष्याची िर्े अिीच िाया शनघून गेली. जगात प्रत्येकाला ‘मदर टेरेसा’ होता येत नाही,
‘तहलका’ सारखे भाांडाफोडीचे कायव करता येत नाही, ‘बाबा आमटे’ सारखी समाजसेिा करता
येत नाही. आम्ही शिधायक कायव काय करणार? पण आपल्याला ददलेल्या कामाचा, खारीचा िाटा
उचलून, मुलाांिर चाांगले सांस्कार करून, आपल्या बुद्धीचा सदुपयोग करून, मी एक सुयोग्य अिी
कमवचारी बनण्याचा प्रयत्न नोकरीत के ला हेच माझे शिधायक कायव आहे.
१) नोकरीत सेिाश्रेष्ठता – नोकरीच्या रठकाणी उत्तम ग्राहकसेिा देण,े हा माझा
नेहमीचा मांत्र आहे. पेन्िनसव, िृद्ध, अपांगाांना, गरोदर शस्त्रयाांना त्रास होऊ नये म्हणून, मी प्रयत्न
करते. िक्यतो िातािरण िाांत रहािे म्हणून सांयम बाळगते.साधारण कायावलयीन कायवक्रम –
िाचनाची आिड असल्याने, मी गप्पा-गॉशसपमध्ये नसते. पण बदली होऊन जाण्याऱ्या
कमवचाऱ्याला शनरोप देण्याचा समारां भ, श्रद्धाांजली सभा, हळदी कुां कू , सत्यनारायण पूजा आयोजन
अिा साध्या कायवक्रमाांमध्ये मी भाग घेत.े
२) पत्रकाररता अभ्यासक्रम – १९९९ साली मराठी पत्रलेखक ि पत्रकार सांघातफे
चालशिला जाणारा पत्रकाररतेचा अभ्यासक्रम मी पूणव के ला. त्यात मला सुिणव पदक शमळाले.
३) सामाशजक बाांशधलकी – घर, नोकरी, मुले ह्याांच्यात, मी पूणवपणे थकू न जाते
पण काही घटनाांमुळे जीिनात, नोकरीत एक अस्िस्थता जाणिू लागली ि “समाजातील दुबळ्या
घटकाचा आिाज” अिी पत्रकाराची व्ाख्या करून मी “जयबाला आिर” (रे ल्िेत गदुल्व यािी लढू न

जखमी झालेली मुलगी) या शिर्यािर प्रथम शलशहले ि नांतर मी कमवचाऱ्याांचे प्रश्न, मनोरूग्णालय,
मलेररया, शनरािा, अिा शिर्याांिर शलहायला सुरूिात के ली. आज मी समाधानी आहे. माझे
शलखाण जाळे , मध्य, पशिम रे ल्िे, हाबवर लाईनपयांत पसरले आहे.िडाळा िाखेत, तसे
झोपडपट्टीत डोकािून मन उदासही झाले. ठाणे रे लिे स्टेिनिर, रोज लािून ठे िलेली िि, मृतदेह
(अपघातग्रस्त प्रिािाांची), नोकरदाराांची ि एकू णच जीिनाची असुरशितता ि िणभांगुरताच
दाखितात. बॉम्बस्फोट, अपघात, रे ल्िेस्टेिनिरचे, गाड्याांमधले बलात्कार, बांदच्या बातम्या,
ितवमानपत्र बातम्या, सामाशजक असुरशितताच दाखितात.
४) स्िेच्छाशनिृत्ती योजना – काही चाांगलेही कमवचारी सेिाशनिृत्ती घेऊन गेले.
काहींच्या बाबतीत ती ऐशच्छक होती, तर काहींिर ती पररशस्थतीने लादलेली होती. हल्ली,
सहजासहजी नोकऱ्या शमळत नाहीत, दकत्येक आर्थवक गैरव्िहार होत असतात, कां पन्या बांद
पडतात. माझ्या सहकारी लोकाांच्या, ग्राहक ि अन्य “कमाव” बद्दल ि “कमवचारी” िबदाबद्दलही
कधी धाकधूकच िाटते.
६) शनरािा – पगारिाढ, बदल्या, बोनस हे कमवचाऱ्याांचे शजव्हाळ्याचे शिर्य
असतात. पण िाळिी लागािी, तिी उदासीनता, शनरािा, काही कमवचाऱ्याांमध्ये आढळते. िरिर
कमवचारी सांबांध सुसह्य ि हास्यशिनोदाचे ि स्नेहमय असतात. िररष्ठही सज्जन ि मदत करणारे
असतात. पण काहीजणाांच्या मनात अन्याय झाल्याची भािना असते. व्क्त न होणारी शनरािा
असते. िारां िार “कां टाळा आला” असे िबद जे ऐकू येतात, ते शनरािेचेच व्क्त रूप आहे.
७) ताणतणािाांचे व्िस्थापन – आस्थापन शिभागाने, ताणतणािाांचे व्िस्थापन
करण्यासाठी िेगिेगळी प्रशििण कायविाळे ची शिशबरे भरशिली. योगासनाांचे प्राथशमक शििण
ददले. पण “ताणतणाि” हा सिव कमवचाऱ्याांच्या जीिनात, दडू न असािा असे िाटते.

८) रूसिेफुगिे – हेिद
े ािे, रूसिेफुगिे, पाणउतारे करणारे काही कमवचारी
असतात. फक्त आपणच काम करतो, बाकीचे मजा करतात ि आपलेच काम चाांगले बाकीच्याांचे
थातुरमातुर असेही काहींना िाटते. पण तरीही कमवचाऱ्याांमध्ये एकी असते. एखादी व्क्ती
आिडली नाही, तर शतला पूिव ग्रह दूशर्त पणे अबोला घरणे, शतला एकटे पाडणे, असे बुसलांग मी
बशघतले आहे.
मी एक सामान्य कमवचारी आहे. मला फारसे कु णी ओळखत देखील नसािे, नाही, मला
खास अिी ओळख नाही. ददलेल,े शनयोशजत, पटलेल,े आिडलेले असे सिव काम, प्रामाशणक पणे
के ले हेच माझे “शिधायक कायव”. बघा तुम्हाला तरी पटते का? माझी नोकरी अिी आहे
**************

८६सांध्याछाया शभिशिती हृदया
सहस्त्रचांद्रदिवन िाांत के ल्यािर, एक िृद्ध गृहस्थ, तृप्त नजरे ने, नातिांडाांच्या सुखी
िैभििाली कु टुांबाकडे बघत होते. मला म्हणाले.“मी खरे तर आज मन थकलेला सांन्यासी झालो
आहे.पण नातिांड माझी शमत्र आहेत” काळ बदलला, हातातून शनसटला.आजोबा पुढे म्हणाले.
मी निलाने बघत शिचारले, “आजोबा, इतके सुख शमळाले, तरी तुम्हाला असे
िाटते?” सिवत्र पाटीचा कलकलाट होता, नातेिाईक जमले होते, आजोबा म्हणाले, “प्रत्येकालाच
िाटते, दुसरा खूप सुखी आहे, प्रश्न फक्त मलाच आहे. भूतकाळातील फसिणुकीची िेदना ि प्रेमाची
िेदनेची कळ, दकरकोळ, त्रास तसा प्रत्येक हृदयी असते.
So bless me my sweetheart
With smile let us part
When I grew too old to dream
The blessing will live in my heart…”
मी शिचारले, “आजोबा, तुमचे आयुष्य मला नेहमी गूढ िाटले. साांगा आजोबा.”
आजोबा साांगू लागले, “लहान बाळ जसे दात सळसळताना, आईचे हात चालते, ददसेल ते खाते,
पाठ चाित राहते, तसे दैि नेहमीच आपला उपयोग करते. रागीट, चतुर जिी पांसचांग बॅग प्रमाणे,
आपला राग व्क्त करायला दुसऱ्या एखाद्या व्क्तीचा िापर करीत असतो, तसा नेहमीच
परमेश्वराचा हातोडा माझ्या डोक्यािरच थोडा का होईना, का पडतो? सांसार
Why me? हा प्रश्न मला नेहमीच पडतो. पत्नी िारली पण सांसार आठित राहते.
अांगणातील पालापाचोळा पेटिून, अांगण स्िच्छ झाले म्हणून, मनात चमचमता आनांद भरून

घेण्याच्या ियातली, प्रेयसीची, ती सैराट भेट आठित राहते. बुजगािण्याांची, खोट्या
अशभमानाची, शिकृ त अिा अपमानाांची, भीती आता सरत्या ियात राहत नाही.
देह:आगगाडीच्या पळत्या िेगात, हसत पळत्या ददव्ाांची मजा बघताना, आता मनात
अांधार दाटू न आलेला असतो, ियाची शतन्हीसाांज झाडाांच्या िेंड्यािरून अलगद खाली उतरते.
मन थोडे बधीर होते, फडफड करत नाही, उतारियात डोळ्याांनी नीट ददसत नाही, कानाने कमी
ऐकू येते. मात्र काळाची पािले बरोबर ददसतात, कळतात.
काळाची चाहूल लागायला पुस्तकाची पाने, पक्षयाांचे आिाज, टॅरो काडव, हस्तरे र्ा
काहीही चालते. फक्त तो सांदि
े नीट समजून, अथव काढणे जमत नाही. जेव्हा जीिन म्हणजे
युद्धभूमी असते, त्या तरूण ियात भाांडणाांची भीती िाटते, उतारियात फक्त मृत्यूचीच भीती
िाटते. कोपऱ्यािर तो कु ठे सा, शिडी शिलगािून घाबरिणारा, लबाड मृत्यू, क्रूर नजरे च्या
मिाल्यासारखा बार्हल्या सारखा शभिित राहतो. िृध्दत्िाने िेदनेच्या आरोळ्या सांपल्या आहेत
पण एक थांड उदासी मागे उरली आहे. भािना
भशिष्याची भीती िाटते. सांकट येण्याचे असेल तर भशिष्य कळू न ते बदलत नाही.
फक्त माणूस दोनदा खचतो. एकदा कल्पनेने, एकदा खरे च सांकट आल्यािर. ि दुसऱ्याांदा तर आपण
खचलेलेच असतो. बायको असते तेव्हा भाांडत राहतो. िाटतेही ती िारल्यािर मुलाांकडे राहू,
चकचकीत देि पाहू. पण तसे होत नाही. उलट आपण पत्नी िारल्यािर, त्याच रां गहीन घरात
गैरसोयीत रहािे लागते.”
मुले:मी शिचारले, “आजोबा, मुलाांकडे का जात नाही?” मुले सामान आिरत होती.
आजोबा म्हणाले,
“मुले िरिरच्या िृत्तीने ‘या’ म्हणतात. त्यात आग्रह नाही ि नसतो. बघ आपले
आयुष्य आपल्यालाच जगािे लागते.” िृध्दाांची तरुणाांसाठी असलेली, ती पाटी सांपली आशण ती

सिव मुले कु टुांबासह, आपापल्या घरी गेली. पाटीचा पसारा, घरात उष्टे खरकटे, अधविट खाल्लेला
के क, पसारा पसरला होता. लाईट गेल.े आजोबाांनी उठू न थरथरत्या हाताने ददिा िोधला,
पेटिला, पुटपुटले, “थोडक्यात गोडी.”
ददव्ाच्या अधविट प्रकािात ते घर मला भेसरू िाटू लागले. आजोबा म्हणाले, “बेटा तू
आता जा, जाताना दार लॅच की चे ओढू न घे. मी आता शिश्राांती घेतो." आता त्या घरातील, पॉि,
गुलाबिणी, सुिणविखी फोटोिे मचे रां ग, उडाले होते.
तीन बाय सहाच्या पलांगािर, पाय पोटािी घेऊन आजोबा शनजले. मी दरिाजापयांत
आले, आजोबा काहीतरी हळू आिाजात पुटपुटत होते, मी कान देऊन ऐकले,
“सांध्याछाया शभिशिती हृदया।”
िृद्धापकाळ सुखाचा जािा म्हणून काय करािे?
मन कठोर ि शनियी ठे िािे.जीिनाचे शनयोजन करािे.मन िाांत ठे िािे.आरोग्य खूप
खूप जपािे.
बदलता काळ स्िीकारण्याची मानशसकता आपण बाळगली पाशहजे. देह हाच आपला
शमत्र असतो. मी दार ओढू न बाहेर पडले. जगात िृद्ध प्रत्येकच माणुस प्रत्येक जण होणार असतो.
मग तो माणूस तरूणपणी, िृद्धाांिी शिशचत्र का िागतो?
का?
*****
**********

८८बके टशलस्ट
काय करायचे याच्या बके टशलस्ट असतात, या बके टशलस्ट मध्ये गाणी ऐकणे असु
िकते.शहन्दी गाणी ि मन याांचा सांबांध असतो. लाडकी शहन्दी गाणी “अल्ला तेरे नाम ईश्िर तेरे
नाम’ हम दोनों, ही अमरप्रेम, जीिनाचे माणुसकीचे तत्त्िज्ञान साांगतात.
कु छ तो लोग कहेंग,े लोगोंका काम है कहना’ या शिचाराने व्शक्त लोकाांना दोर् देत
नाही. मात्र देिािर मात्र व्शथत व्क्तींचा राग असतो. मात्र असे कोणतेही शनसगव शनयम नाहीत,
न्यायालय नाही, शजथे न्याय होतो, अन्याय या जगाचा शनयम आहे. तरुणाांना सण बोअर,
पकिणारे िाटतात, पण सणाची गाणी ऐकायला, थोडे फार नृत्य करायला आिडते. तरुणाांच्या
काळची गाणी, तरुणाांना मानसोपचार आहेत, पण जुनी गाणी बघा ...
1) इतनाही उपकार समझ कोई शजतना साथ शनभाये, कोई न सांग मरे .,
मन रे तू काहे न धीर धरे , मन रे तू काहे न धीर धरे - शचत्रलेखा
3) मेरी दुशनया को शमटने न देता, क्या जाना तेरी दुशनया का,
प्रीत की कै सी बैरी दुशनया प्रीत ये कै सी बैर?
4) छोड दे सारी दुशनया दकसी के शलए,
ये मुनाशसब नहीं आदमीके शलए - सरस्ितीचांद्र
5) सब्र कर बांदे ये ददन भी शनकल जायेंगे - साईबाबा
6) आिडती माशलका, कसौटी सजांदगी चे शिर्वक गीत बघा
7) सजांदगी क्या है, जैसे जादू का शखलौना है - कसौटी सजांदगी की

8) चन्ना मेरेया, मै रागी बैरागी का चोला पहनके चला।
चांदन हूाँ मै अपनी खुिबू छोड चला - ए ददल है मुशश्कल
माय बॅड लक इज माय प्रॉबलेम, नॉट अदरिाईज. आय अॅम गुड कल्चर्ड सॉफ्ट
स्पोकन, िेल बीहॅव्हड, सडन स्पाकव येतो, जणू म्हणा आता माझी सटकली. फु लपाखराांची
रां गपांचमी बघणे, सहलीला जाणे, खेळ गप्पा, हिे ते सिव शमळिणे म्हणजे सुख असे तरुणाांना
िाटते. त्याांचे ध्येय स्ितुःचा ि कु टुांबाचा आदर करणे हिे. ही शपढी स्पधेच्या युगात, इतराांच्या
आयुष्याबद्दल बोलत राहते, पण मन स्िाथी आहे. खरे अच्छे ददन तरुणाईला माशहत आहेत, ते
िण तरुणाई सण उत्सिात िोधत नाही. यु िेअर शलसव्हांग शबफोर शधस, यु शिल बी आफ्टर शधस,
लॅटर अल्सो.
9) ढू ांड लेंगे हम दकनारे (दक्वन)
10) आपने मनके जैसा हो तो अच्छा है, अगर नहीं र्हआ तो और भी अच्छा है
क्योंकी िो अल्ला की मजी है । हररिांिराय बच्चन
तरुणाई सुसांस्कृ त आहेच, मात्र सण सांस्कृ तीिी पररशचत होईल तोच खरा उत्सि
असेल पण तरीही ही गाणी ऐकणे, ही आनांदपिवणी असते. स्ित्ुःच्या खूप आिडत्या गाण्याांची
यादी करा. िरचेिर ऐकत जा, मन आनांदी राहील. शहन्दी गाणी एक प्रकारे मानसोपचारच
असतात.
11) गीत गाता हूाँ मैं गुनगुनाता हूाँ मैं ने हसने का िादा दकया था कभी
प्रेम पिवताची गाणी ऐका
१२)शबते र्हओ कलके खाशतर, आनेिाला पल मत खोना, सबसे बडी सौगात है जीिन

१३)गम तो एक पन्ना था, सजांदगी की दकताब बाकी है।
जीत को हार क्या, खेल अभी भी बाकी है॥
प्रत्येकाची बके ट शलस्ट असेल ती पूणव करून घ्या. ‘रां ग माझा िेगळा’ अिी तुमची गाणी
उडत्यता चालीची असतील ककां िा शबन चालीची देखील असतील, पण ती तुमची लाडकी असतील
‘मै मेरी फे िरीट हूाँ’ या जब िी मेट मधल्या िाक्याप्रमाणे, तुमच्या गाण्याांची शलस्ट बनिा. गुणगुणा
दुशनया में ऐसा कहााँ सबका नसीब है
को कोई अपने शपया के करीब है।
माजी जो हो तो, दफर दकनारा भी करीब है॥
गरीब जानके हमको न तुम भुला देना
तुम्ही ने ददव ददया है, तुम्ही दिा देना॥
गम को अांधेरी रात में ददल को न बेकरार कर
सुबह जरूर आयोगी, सुबह का इां तजार कर।
तुमच्या लाडक्या शहन्दी गाण्याांची बके ट शलस्ट करा ि मनसोक्त गुणगुणा.
माझ्या मैशत्रणीला कां बरदुखीने बेडरे स्ट साांशगतल्यािर डॉक्टराांनी साांशगतलेय, भरपूर
गाणी ऐका म्युशझक थेरपीने मन िाांत होईल.
चला गाणी ऐकू या गाणी, गुणगुणू या
***********

८९शपिळ्या पांखाांचा पिी

बच्चोंके छोटे हाथों को, चााँद शसतारे छू ने दो, चार दकताबें पढकर ये भी, हम जैसे हो
जायेंगे
इच्छा पूर्तव धन िर्ाां के पीछे, दौड में चले जायेंगे
तो शपिळा पिी माझ्या स्ियांपाकघरासमोरील झाडािर येिू लागला, ज्या
शप्रयकराला बघून हृदयात आग पेटते, तो पुढे चटके देिू लागतो. कधी तळपायाची आग, मस्तकात
नेतो. तसे पुढे पुढे मला त्या शपिळ्या पांखाच्या पक्षयाचे येण,े सियीचे झाले. मी त्या शपिळ्या
पिासाठी ताटलीत पाणी ि ताांदळ
ू ठे िू लागले. तो खािून तृप्त होिून उडू न जात असे. फार िेळ
थाांबत नसे. जीिनात भेटणारे सुहृदय देखील असेच असते.
पिी बघणे या कलेने सांिाद िाढतो. िशक्त ि स्मरणिक्ती िाढते िेगळ्याच
आनांदािी सलांक होतोय ते तृप्त िाटते. शनग्लेट करा त्यात देखील यि येते, अडचणी, दुुःख,
सुखसोयी - आनांद, खरे सुख फरक कळतो. या सिाांतच अांतर असते थोडेसे कला ि नैराश्य एकत्र
येते का?
दीशपका सारख्या नटीला कररअरच्या यिो शिखरािर शनराि का िाटले? आपण
काय करतोय ि ते का करतोय? या सांघर्ावने कररयरमध्ये शनरािा येिू िकते शनरािेिर पिी
शनररिण हा चाांगला उपाय आहे.
शनिृत्त माणसाांना 40 िर्े सिय झालेली असते ते काम, शचकटलेली बाब ही ती
ओळख गेल्यािर उणीि भासून नैराश्य येते. पण मी म्हणजे माझी नोकरी फक्त काम नाही. माझे
कु टुांब माझी कला देखील आहे. प्रमोिन म्हणजे आनांदी, ध्येय नोकरीिर असताना िाटते. पण पुढे

त्या ध्येयाचे हसू येते कारण काळ बदलतो िेळ बदलते. --- बदलतात, आनांद बदलतो. कारण
आपण स्ितुः बदलतो. मनातही बदल हा हिाच. प्रमोिन मागे पडते. शपिळ्या पांखाचा पिी
काही िेळ येतो उडू न जातो. सुख ि शिरां गुळा तसेच असते. सुरिातीला खूप आकर्वण िाटते ि पुढे
सिय होते. शपिळ्या पांखाचा सोनेरी रां ग मला साांगतो की जीिन सुांदर आहे. पोटाची भ्राांत आहे,
घरटे लहान आहे, पांख कोमल आहेत पण उम्मीद, आिा आहे. म्हणून तर एक गाणे आहे. शपिळ्या
पांखाचा पिी नाि साांगे ना, श्रािणाचे ऊन मला झेपेना.
त्या शपिळ्या पक्षयाला मी नाि ठे िले ‘खांडोबाचा घोडा’ माझी कलात्मकता!
बर्हतेक लेशखका शस्त्रया असतात. बायकाांचे शिचार, शस्त्रयाांच्या कथा स्त्री शिर्यक दृष्टीकोन ि
अनुभि या कताांत का नसतो। बायका 50% असतात पण यांग अडल्ट दफक्िनमध्ये बायका
शलशहतात. त्याांना फारसा कौतुक शमळत नाही. पुरुर् म्हणे सामाशजक अांतरां ग शलशहतो तर बाई
शलशहते कौटुांशबक!
तरुणींचे मनोगत शलशहले जात नाही, िाचले जात नाही. त्याांचे देह बशघतले
जातात. स्त्री साशहत्याला खास जागा देण्याची या बुद्धीबळातील राण्याांना त्याांच्या कल्पनाांना
बुद्धीली िाि ददला तर साशहत्यिेत्रात अशधक समृद्ध होईल.
$$$$$$

९० गाणारे गाि
हे आपल्या भारतातच, मेघालयामधील कोंगथोंग या खेड्याला खासी लोकाांचे
गाणारे गाि हे नाि पडले आहे. कारण आहे शिठ्ट्या, गाणी हाका, हाकारणी, बोलािणे सिव काही
गाण्यात करतात. सांपूणव जगात असे हे एकमेि गाणारे गाि आहे. खूप अांतर मुख्य िस्तीपासून
दूर जांगलिाट तुडिल्यािर इथे पोहचतो इथे आपल्याकडे जिी बारसाला गाणी म्हणतात. तिीच
म्हटली जातात. मात्र मूळ जन्मताच बाळाची आई बाळाचे नाि ठे िते ि सोबत खास तान
बाळाला नाि म्हणून जोडते. प्रत्येक व्क्तीचा पत्ता एक खास ट्यून, गाण्याची ललकारी ठरिलेली
असते. या गािात बैठी लाकडी घरे ज्यािर उतरती छप्परे आहेत मधून जाणार्या नागमोडी
रस्त्यािर गाण्याच्या धूना एकू येतात. रोथेले खोंगशसट नािाचे त्या खासी िस्तीचे म्होरक्या
आहेत.
कमीत कमी तीस सेकांद रटके ल इतकी गाण्याची धून प्रत्येक व्क्तीचे नाि म्हणून
ठरिली जाते. (फोनला जसा टरां गटोन लाितात तसे) सजांगरिाई लाबेई उदा. सजांगल असे या धूनला
म्हणतात. आईने ठरिलेले नाि अथिा धून असला याचा अथव आहे. मातृदत्त धून असे म्हणता
येईल आता जरा काळ आधुशनक आल्यामुळे शहन्दी शचत्रपटाांची गाणी नाि धून लािली जाते.
पूिीसारखी धून गािून हाक मारणे आशण बोलािणे हल्ली कमी झालीय, कारण लोक मोबाईल
फोनिर बोलतात.
पूिी ‘जेिायला चला’, ‘खेळायला जा’ अिा धून असत. आता मोबाईलच्या धून
एके येतात. ‘मला आठिते मी खूप लहान असताना िेताच्या बाांधािर राहणारी नभी शतचा मुलगा
राजा याला ‘अरे राजा रे ’ ‘रा ओ राजा’ ‘बयो राजा ये रे ’ अिा िेगिेगळ्या हाका मारी त्यात
चहाला ये, जेिायला ये, िेळ्या परत आण, झोपलास का? असे प्रश्न ि आज्ञा असत. सोलापूरच्या
रात्री घाटात लुटणार्या रामोिी टोळ्या िेगिेगळ्या पक्षयाांचे आिाज काढू न, गाडी जातेय, लुटू
या अिा खुणा सहकार्याांना करीत असत आिाज धून पक्षयाांची िीळ असल्याने, प्रिािाांना देखील

समजत नसे की माणसाांचा समूह दरोडा घालणार आहे. झाडामागे लपलेला आहे. िीळ गाणारी
टोळी, असे या लुटारु समूहाला म्हणत.
कु त्री, माांजरी, गायी, म्हिी, बैल आपापल्या मारलेल्या सुरेल हाके ला उत्तर देत
असल्याचे आपण बर्याचदा बघतो. सुरेल सांगीत ऐकल्यािर झाडे अशधक चाांगली िाढतात ि गाय
अशधक दूध देते.

पुांगीिाला अथािा बॅगपायपर ची गोष्ट आपण बालपणीण ऐकली होती ती

थोडक्यात साांगते. एका गािात खूप उां दीर होतात. त्यािेळी राजा साांगतो जो कोणी उां दीर
गािाबाहेर गालिेल त्याला मी मोटे ईनाम देईल पुांगीिाला उत्तम धून िाजितो. त्या दूनीला
भूलून उां दीर, पुांगीिाल्याच्या मागे जातात ि नदीत पडू न मरून जातात, मात्र राजा इनाम
नाकारतो पुग
ां ीिाला गाणी िाजित गािी येतो. गािातली बालके त्या पुांगीिाल्याच्याच त्या धूनने
भारािून पुांगीिाल्याच्या मागे जातात. पुांगीिाला त्या बालकाांना (जांगलात) नेतो. गािकरी
घाबरून राजाकडे जातात. राजाला आपली चूक उमगते. राजा पुांगीिाल्याची माफी मागतो.
पुांगीिाला बालक सुरशित परत आणतो.
थोडक्यात म्युशझक इज मेशडसीन ऑफ माईंड. एकदा एक राजा गाण्याांनी खूर्
होिून गािकर्याांना आज्ञा देतो. ‘कायम गाण्यात बोलायचे.’ प्रजा सारे काही गाण्यात साांगू लागते.
मात्र त्या गाण्याांच्या अशतरे क होतो.
राज्याच्या राजिाड्याला आग लागते. प्रधान िाचिा िाचिा ओरडू लागतो
राजाला राग येतो. मात्र गाण्यात आग लागली हे साांगेपयांत राजिाड्यात आग िाढते. राजाला
चूक उमगते आशण राजा गाण्यात बोलण्याची आज्ञा मागे घेतो.
गाण्यार्या गाित असा गाण्याांचा अशतरे क नाही, राजा आला, भाांडण झाले, मृत्यू
आला तर िबदात बोलायची मुभा आहे. 500 िर्े जुनी गाण्याच्या धूनची परां परा मात्र कोंगठोंग
गािी अजून आहे.

टु की गािात पिी िीळ भार्ा दहा हजार लोक िापरतात. डोंगरािरच्या कनाकसी
गािी बी भार्ा आहे मागील िर्ी यू एन कल्चरल एजन्सीने या गािाला इनटाँशजबल कल्चरल
हेररटेज टॅग ददलाय. बदलत्या समाजाच्या ि तकनीकी चा मोबाईल अशतरे काचा पररणाम या
गुणगुणणार्या गािािर होतोय. स्कॅ न्डेव्हीयन (स्िीडन) नॉिे येथे कलसनांग नािाचे सांगीत गाई,
म्हिी चरणार्या बकर्याांना डोंगरािरून परत घरी बोलिण्यासाठी िापरला जातो. हे सांगीत
लोकशप्रय लोकसांगीत आहे ि ते जांगली श्िापदाांना दूर पळिून लागते. खूप उां च चढ्या स्िरात हाक
येते.गाता गाि, गाणारा गाि, िाि!
***

९१गणेि कृ पा
गणेि पूजेत कोणीतरी ‘मैं हू ना, मुझपे छोड दो’ म्हटले की मानिाला सुिाांत
िाटते. गणेि कृ पेचे मानसिास्त्र हे असे आहे. लोककलाांच्या प्रत्येकच कायवक्रमात गणेि पूजन
आधी होते ि नांतर मूळ कायवक्रम होतो. गणपतीचे सोंग घेणे सुद्धा मानाचे मानले जाते. सांचारी
बािाचे मानले जाते. गािातील प्रशतशष्ठत ि सभ्य माणसालाच हे सोंग घेण्याचा सुयोग्य
अांशगकारलेला अशधकार असतो. गणपतीच्या सुांदर मुखिटा, लाकडाच्या फळीचा ककां िा पुठ्ठ्याचा
के ला जातो ि त्यािर लाखेचा ककां िा िेंदराचा रां ग लाितात. सुरुिातीला िेणामातीची, पुढे पुढे
ही सोंगे प्लास्टर ऑफ पॅररसची नळी ककां िा काही कलाकारा कागदाची ओतीि भाताचे तूस,
लगद्याची मुखिटे ही िापरू लागले. गणपती नमनाची खालील पदे प्रशसद्ध आहे.
1) लाल िेंदन
ू ल्याला रे गणपती, मूर्क िाहन ज्याला रे गणपती
2) नमो िक्रतुांड गणराया, आलो िरण तुमच्या पाया
3) आज म्या गण नशमला मल्हारीच्या म्हाळसा बानूला
4) ओंकार स्िरूपा, सद्गुरू अनांता, अनाथाांच्या नाथा
लोककलाांमध्ये श्रीकृ ष्ण शिष्णु, देिाांचा दरबार, , अप्सरा, मेनका अिाांच्यािर
शिनोद के ले जातात पण गणपती बाप्पािर नाही नो िे नेव्हर गणपतीबाप्पाबद्दल चा शनताांत
आदर लोककलेिारे के ला जातो. उां दरािर मोरािर, सांगणकािर स्क्रन स्िहरिर िर सुद्धा हे
गणराया थाटात शिराजमान होतात. लोककलाांपासून आजच्या काळापायांत, प्रत्येक कायावची
सुरुिात ही गणेिचतुथीला येणार्या बाप्पाांचे शिसजवन गण-नमनाचे होते. आधुशनक काळात
लॅपटॉपिर मोबाईलिर हे पूजन के ले जाते. पण आपल्याला आपले गणपती बाप्पा कु णी परके
िाटतच नाही. ते दर िर्ी दहा ददिस पार्हणे येणारे एनआरआयच िाटतात. म्हणून तर आपण

िर्वभर म्हणतो भाद्रपदात गणपती येणा आहे येणार हाय! एनआरआय काहीिा राांगड्या ढोबळ
ि राजािय न लाभलेल्या गािकु साांतील कलाांचां आज आधुशनककाळी र्हास होत आहे. पारां पररक
कलाशिष्काराांचा सांकोच होत आहे. लोककलाांमधील गणनमनाचे बारकािे जतन करायची त्याांच्या
नोंदी करायची िेळ आली आहे. काही काही गणपतीची किने कलाप्रकार नाममात्रच उरले आहेत.
शिशधप्रधानतेकडू न आपल्याने ग्रामोत्सि, लोककला रां जकप्रधान बनण्या. परकीय िाघाांच्या
आक्रमणाने आपली जुने ओबडधोबड प्रा. भारतीय िाघे. कलासांस्कृ ती नष्ट होिू लागली आहे. ती
शनरागस कलासांस्कृ ती जपािी म्हणून यािर्ी सरकारतफे या गणेिोत्सिात देिी िाघाांना
परिानगी देण्यात येईल अिी स्िागताहव ि सांस्कृ तीसांिधवक सूचना आली आहे. शतचे खूप खूप
स्िागत! गणपती बाप्पा लोककलाांिर छत्रछाया ठे ितीलच. निनिीन प्रयोग लोककलाांमध्ये
व्हािेत.
या नाचत रां गूनी गणु बाहो, गौरीच्या हारटी
आर्िविचन देती सांगे. ब्रहांम्याची पोरटी
गणराया लिकर येई भेटी सकळाां देई
नाचत आले हो गणपती पायी घाांगुर्या िाजती
गणा धािरे मला पािरे
म्हणत महागाईपासून त्या गणरायाने िाचिािे म्हणून जनता धािा करते आहे.
*********

९२माहेर गीत
गात सरते माहेरची िाट, माहेरच्या िाटेिरून परत येताना िाटत होते. काय. आहे
या माहेरात? आराम? सुख? नाही कु णाकडे गेलो की काम हे करािेच लागते. 2-4 पोळ्या
लाटाव्ा लागतात. घाम येणार्या स्ियांपाकघरात राबािेच लागते. माहेरीसुद्धा, कधी
चूलखांडाच्या घरी चुलतसासूचा चूलीचा शिसर कधीही पडू न चालत नाही, कधी माहेरी
गरमागरण जेिण िाट बघते. ते परिडणार्या ककां मतीत ि आरोग्यास पोर्क तर्हेने बनिलेले
असते. माहेरचे कौतुक तर सांतानाही असते.
माझे माहेर पांढरी, आहे भीिरे च्या तीरी
बाप आशण आई, माझी शिठ्ठल रखुमाई॥1॥
पुांडशलक बांधु आहे, त्याची ख्याती साांगू काय
माझी बहीण चांद्रभागा, करीतसे पापभांगा॥2॥
एका जनादवनी िरण, करी माहेरची आठिण
प्रॉबलेम कु टुांब असतात त्यामुळे खूप मुले असलेल्या घरी भाांडणे असतात पण कधी बहर कधी शिशिर
दोन्ही एक परां तु
डोळ्यामधले आसू पुसुनी
ओठािरचे गाणे
म्हणून माहेरी जेष्ठ ओव्ा शिकितात

सासरच्या िाटेिर कु चुकुचु काटे
माहेरच्या िाटे जीि माझा दाटे असे िाटते.
माहेर माझा आहेर असाही शिग्रह होिू िकतो. तसे हल्ली माहेर फारसे दूर नसतेच.
फोन करता येतो भेटता येते. माहेर ला स्त्रीचा हळिा कोपरा असतो.
िाटेने माहेराच्या धाित मन जाते
गुलाब जाई जुई मोगरा फु लशिते.
द िल्डव िुई शलव्ह इन इज क्रेशडटेड बाय अिर माइांड तर असा हा माहेरचा भ्रम असतो.
रुणझुणत्या पाखरा, जारे माझ्या माहेरा
माझ्या आईच्या कु िीत, मला शमळू दे उबारा
माहेरगीत गात गात सरते, माहेराची िाट.---**************

९३चन्ना मेरे या
चन्ना मेरे या म्हणजे (चन्ना म्हणजे आत्म्याचा प्रकाि) मे रे या म्हणजे माझ्या.
तू माझ्या आत्म्याचा प्रकाि
तू माझ्या जीिनाचा श्िास
तू माझे साय तूच आभास
माझ्याबितालीचा सुिास
झरोक्यातला पुसट भास
तुझ्या दारािर मी माझे जुने रस्ते सांपिून परत आलोय. मी सांपूणवतया शिरक्त बैरागी
झालोय. चल शनघतो मी आता देिपूजेच्या िेळी दुिा देताांना मला दे. माझ्या ओळखीचा स्िाद
ओठाांिर ठे ि. खरे तर मुब
ां ईचे आयुष्य एकदम फास्ट लाईफ शजथे मारते काांदि
े ाडी टाांगठाकू रिार,
न्हाळत्या गभवितीच्या सोज्िळ मोहकतेने चमकबांदर! पम शतथे प्रेमात पडल्यािर पाण्याने
भरले शखसे माझे, िाण मला छत्रीची अिी पाशहली होती. बामणा घरी शलशहणे का? मी पण
शलशहणार असे म्हणत प्रेशमक कशि बनतो. मजे ही जगणे मला साांगायचे आहे म्हणतो. निीन दुुःख
फक्त मोबाईल ि पेट्रोलिर चालणार्या गाड्या उडिून मी आधुशनक जालेय बाकी तळातली
कलागत दुुःख तीच आहेत. प्रेम तीच आहेत. प्रेम तेच आहे. प्रेमाची िाांरिाररता आशण तीव्रता
आशण बेचैनी बदलली आहे.
दुुःख िेिीिर टाांगण्याशििाय दुसरा पयावय नाही के बीसी पण देत नाही. हल्ली सुख
देणार्या सुखिस्तीं ऐिजी, पसाराच मनात झालाय तू सध्या काय करतेस?? फक्त आराम या
उत्तर देणार्या ियात चन्ना अस्िस्थेतेची टोचणी करतो.

ते शहरव्ा सपांपळपाना सारखे प्रेम कु ठे जाते. उरते, रुिजाळी शिरहाच्या रात्रीच्या
डोहात उडी मारताना, रात्रीचा अांधार भरून घेताना चन्ना मे रे या आठिते. प्रेम तुटणे हे िास्ति
की शिस्ति! माझ्या आत्म्याचा प्रकाि
पाशहला मी दूर जाताांना
दुुःख नको नाते तुटताना
**************

९४आईचा पगार दकती?
ितवमानपत्रात, नोकर पाशहजेत अिी एक जाशहरात िाचली. टाईम्स ऑफ इां शडया
12/09/18 मध्ये एक बातमी आहे. करोडपती व्क्तीला त्याांच्या युकेत शििणासाठी आलेल्या
कन्येसाठी बारा िफादार नोकर पाशहजेत. शसल्व्हरस्िॉन ररक्रूरमेंट कां पनीतफे या बारा जागा
भरल्या गेल्या
लव्ह रात्री शचत्रपटात एक िाक्य आहे. भारतीय बाप परदेिात गेले स्थाशयक झाले
पण भारतीयच राशहले तसे या करोडपशत महोदयाांच्या कन्या युके येथे सेंट अॅन्ड युस युशनव्हर्सवटी
स्कॉटलाँड येथे चार िर्ाांच्या शििणाचा कोसव करते आहे. युकेत शिद्याथी प्रथमिर्ावला बर्हदा त्या
त्या सांस्थेच्या िसशतगृहात राहतात. मात्र ही सेंट अॅन्ड यु युशनव्हर्सवटी हीने या करोडपतींना
मुलीला बाहेर स्ितांत्र सदनात राहायची परिानगी ददली आहे. (शप्रन्स शिल्यम याच कॉलेजात
शिकले)
आता या कन्येसाठी हिे असलेले बारा नोकर कोणकोणते काम करणार याची यादी
ऐका.
1) बटलर, 2) बागकामाला माळी, 3) तीन घरकामाचे नोकर, 4) घर व्िस्थापक,
5) या शिद्याथीनीसाठी नोकरानी हाऊसदकपर, 6) गाडीसाठी िॉफर, 7) स्ियांपाकी, 6) तीन
पायदळी अथिा सुरिारिक
एकू ण बारा
आनांदी ि उत्साही सिक्त स्त्री मोलकरीण कम -पीए हिी मुलीला उठिणे (झोपेतून)
तयार करणे, इतराांिी समजािून घेणे रोजची ददनचयाव ठरिून कॉलेजसाठी तयारी ड्रेस करणे
व्क्तीगत खरे दी ि कपडे लत्ते यात मदत करणे यासाठी पूणव अनुभिी स्त्री हिी, आया पाशहजे.

जेिण िाढणे घर स्िच्छ ठे िणे, बारा जण प्रत्येक िर्ावला 88लाख पगार शमळे ल मशहना 2.1 लाख
शिद्याथीनी कु टुांबीय, अधून मधून घरची माणसे येिून राहतील, त्याांचेही सिव बघािे लागेल.
बांगल्याची व्िस्था राखरखाि बघायला हिां!
प्रत्येक घरी ही सिव कामे एकटी आईच करत असते. इतराांच्या मुलाांप्रमाणेच माझ्या
लेकसुद्धा देिी परदेिी शिकला. काही मैशत्रणींचे लेकी शिकतात, त्याांच्या घरी ि आमच्या घरी
माझ्या लेकासाठी ही सिव कामां, मी एकटी करते, पूणवतया मोफत! शबनपागरी आया! बारा जणाांचे
काम एक आई करते. असाही आईचा पगार दकती हा प्रश्न शचरतांन काळातील असतो. तुमच्या
घरी अााईचा पगार दकती आहे?
********************

९५मुब
ां ईचे डबबेिाले
अमेररका, युरोप ि अन्य परदेिाांमध्ये मुांबईच्या डबबेिाल्याांची फारच स्तुशत के ली
जाते. व्िस्थापनाचे धडे एमबीए लोकाांना डबबेिाल्याांचे आदिव देिून शिकिले जाते.
कष्टाचे जुगाड, पोटासाठी जुगाड साधासुधा माणूस दकती नेटके पणाने करतो याचे
उदाहरण ही जेिणाचे डबे पोहोचिणार्याांची सांस्था होय. जुगाड हा िबद मी चाांगल्या अथावने
िापरले आहे. नेव्हर से डाय असे शस्परीट म्हणजे जुगाड. अनाकलने अनपेशित प्रसांगामध्ये यि
शमळिणे याचां डबबेिाल्याांचीही सांघटना एक उदाहरण आहे. शप्रन्स चालवस जेव्हा भारतात आले
(2010) तेव्हा त्याांनी भारतीय डबबेिाल्याांची खास भेट घेतली (मुांबई येथ)े शप्रन्स चालवस याांच्या
शििाहाला डबबेिाल्याांना आमांत्रण होते.
चाांगले जेिण ही मानिाची मूलभूत गरज आहे रोज रोज बाहेरचे कानािळीचे
जेिमाने कां टाळा येतो ककां िा तबयेत शबघडते. त्यामुळे घरचे जेिण हिे. मात्र हे चाकरमाने भल्या
पहाटे घर सोडणार त्यािेळी गृशहमींचे जेिण तयार नसते. त्यामुळे साधारण दहा िाजताच्या
सुमारास हे डबबेिाले घेऊन घरून डबबा गोळा करून ाेक िाजेपयांत जेिणाच्या िेळेपयांत डबा
चचवगेट, शव्हटी, शजथे ऑदफस असेल शतथे पोहोचितात. एक चेन असायची. डबबे
पोहोचिणार्याांना एररया िाटू न ददला जातो. अल्युशमशनयम गोल डबयात तीन खणी तीन डबे
असतात. डाळ भात भाजी पोळी डबयात असते. पण झाकण घट्ट असते. तेव्हा रस गळत नाही.
लाकडी क्रेटमध्ये हे गोळा के लेले डबे ठे िले जातात. रां गीत फु ल्या ि गोळे आशण चौकोन या खुणा
डबबा कु ठे पोहोचिायचा हे डबबे िाल्याांना कळते. लोकलगाडीत ि पुढे सायकलिर, पाऊस, ऊन,
असो जेिणाच्या िेळी डबबे बरोबर पोहोचतात.
5000 डबबेिाल्याांची अनिाणी पायाांनी काम करणे ही सेना 50 िर्े काम करते
आहे. मुांबईचा डबबेिाला नािाचा मराठी शचत्रपट तर लांचबॉक्स नािाचा शहन्दी शचत्रपट येिून

गेलाय. या डबबेिाल्याांना जेमतेम 5000 रु. पगार शमळतो. या सांघटनेचे ऑदफस चचवगेटला आहे.
असांघरटत िेत्रात काम करतात. ---अमेररके तील रे स्टॉरां ट चेन्स ि बोस्टनचे ि कें शब्रजची हॉटेल ‘िन क्रीक अमिे’ अिी
डबबे पोहचला. अिी साखळी चालितात. ती, मुब
ां ईच्या डबबेिाल्याांिर इनस्पायर होिून. िन
िल्डव क्युशसअन कां पनी तर घरी, ऑदफसला जेिण पोहचिते.
आपल्या डबयाांच्या आदिव व्िस्थापनालाच या मोठ्या शबशझनेसमनीनी आदिव
व्िस्थापनालाच बघून इां ग्रज ससांगापूर, ऑस्ट्रेशलया येथे देखील आता फु ड चेन्स सुरू झाल्या
आहेत.
मात्र मुांबईचे डबबेिाले युशनकच! एकमेि शितीय गरज आहे पण सोय नाही हे बघून
मुांबईच्या डबबेिाल्याांमध्ये ही कल्पना आली. स्िातांत्र्यपूिव काळापासून हे जेिणाचे डबे पोहोचिले
जातात.
आता काळ बदलला, घरून डबा येणे बर्याच घरी बांद झाले. त्यामुळे काँ रटन मधून
डबे येतात. ऑदफसेसमध्ये मोठमोठी कॅ न्टीन असतात. हल्ली िेगिेगळे अिा आिडीनुसारा शमळते.
त्यामुळे डबबे िाल्याांचा धांदा बसला आहे. कमी झाला आहे. पण अन्नदाता सुखी भि, न्यायाने,
व्िस्थापनाचे बाबत डबबेिाल्याांचे नाि कायमच घेतले जाईन.
*****************

9६ प्रिास लेडीज स्पेिलचा.

रोजचाच तो लोकल गाडीचा डबबा होता. तेच ते महीला ग्रुप्स. काही शनराळे चेहरे
होते, तर काही शस्त्रया िाांत झोपलेल्या होत्या.
सकाळची झोप, जणू खोप्यातली शचमणी, अिी म्हणािी अिी शचमणझोप होती ती.
फे रीिाल्याांच्या आरोळ्या, गाडीचा धकधक, झुकझुक आिाज येत होता. प्रयेकच स्टेिनिर गदी
चढत होती. िादािादी धक्ाबुक्ी होत होती. survival of fittest या डार्िवनच्या शनयमानुसार
तगडी व्क्ती सजांकत, नाचत मजेत होती. काही मशहला पुरुर्ाांसारख्या आक्रमक होत्या, रटक्ा
रटपणी फायद्यासाठी जमलेले मैशत्रणींचे कां पू खातपीत होते. जी आज आलेली नाही शतला नािे
ठे ित होते. कधी, मैशत्रणी आहेत ह्या कल्पनेचे भ्रमाचे भोपळे फु टायला िेळ लागतो. जे फे सबुक
िरचे कामाच्या रठकाणचे, काल्पशनक असे जाळे शिणले जाते ते भ्रामक असते. सपांपळपारािर
चािडीिर म्हणतात तिाच काही, व्थव चचाव चालू होत्या. आयुष्यात अनेकजणाांची गाठ पडते.
काही जणाांिी ओळख होते. काहींिी औपचाररक सांबध जुळतात. काहींचा सहिास शमळतो. मात्र
मैत्री एखाद्यािीच होते.

तेजतरार स्माटव जगात आज प्रत्येकजण धाित आहे. लोकलमध्ये खूप गदी आहे.
आजूबाजूला माणसे आहेत. पण माणूस एकाकी आहे. टीके चा धनी आहे. एकाकी बेट बनला आहे.
जीिन म्हणजे पैसे उधळीत जाणे, मजा करणे, खाणे, असे शिचार काहींचे आहेत. कमािणे उधळणे
हेच चक्र, काहीचे आहे.
" सिडच शमळत नाही.” लोकल मध्ये एक तरुणी साांगत होती.

काहीजणी गळा मोकळा करायला, बेसूर गात होत्या. काहीजणी पसव मधून देिाच्या
पोथ्या काढू न िाचत होत्या. ज्याची त्याची, लोकलमध्ये असलेली, जागा ९ इां च बाय ११ इां चाांची,
जेमतेम पाय टेकण्या इतकीच होती. त्यातच त्याांची िान, त्याांची फ्यािन होती, तेच त्याांचे
साम्राज्य होते.
एक बाई दगडी रठकर्या िाजिून गात होती.
“बचा हो तो रोटी का तुकडा ददला दो” मात्र शतला फक्त पैसे हिे होते. आांधळी गात
होती.
"मी पण ज्याचे पक्व फळापरी सहजपणाने गळले हो, जीिन त्याांना कळले हो"
"जगी, जागी जीिनाचे सार, जाणुनी घ्या सत्िर"
एका िृद्ध दमेकरी नोकरदार स्त्रीचा श्वास गुदमरत होता. ती िारां िार पसवमधून, स्प्रे
काढू न दम्यासाठी असलेले और्ध ओढत होती. पण डबयात हिाच नव्हती. आत आपल्या झरा
िाहतो झुळूझुळू स्िच्छांदी शनळाशनळा पण बाहेर श्वास गुदमरतो.
खाद्य पदाथव शिकायला फे रीिाले आले. इडल्या िडे. िेफसव, भराभर सांपले. बायका
काही काळ खाण्यात शबझी झाल्याने आिाज कमी झाले. सुपारी गोळ्या शबशस्कटे शिकणारी सुद्धा
आली. खोटे दाशगने कानातले, इयर टरां ग, रटकल्या बाांगड्या, शिक्रेतींची शिक्री झाली.
बाजूच्या पुरुर्ाांच्या डबयातून गाण्याचे आिाज, भजनाचे आिाज येत होते. त्यािरून
प्रेरणा घेऊन या डबयात सुद्धा गाणी सुरु झाली. मुरकत लाजत, नाराजीने, खुिीने बायका गात्या
झाल्या.
गाना आये या ना आये गाना चाशहये.

अिी ती गाणी होती पण त्यात मनाचा ताण हलका करण्याची िक्ती होती. गाडीने
िेग घेतला. कु णीतरी ितवमानपत्रातून मान िर करून फोनिर (मोबाईलिर ) जोरात बोलायला
सुरुिात के ली. पुढच्या भागात सीटिरून भाांडणे सुरु होती. सीटिर खरी बसण्याची गरज, ज्या
व्क्तीला असते, शतला बसायला कधीच जागा शमळत नसते. स्िस्त ि मस्त पयावय म्हणून लोकल
स्िीकारािी तर िारीररक दमणूक होते.
एक फे रीिाली शिक्रेती “लेडीज स्पेिल” असे ओरडत आली. सौदयव प्रसाधने, कां गिे,
पािडर, नेलपोलीि िगेरे शिकत होती. गदीतून सराईतपणे िाट काढत, त्या िस्तू शिकत होती.
दरिाजात लटकणाऱ्या बायकाांना रागाित म्हणाली,
“नुसतीच बुके शिकता तुम्ही. दरिाजात लटकू नये एिढे पण कळत नाही काय? पाय
घसरून पडलीस तर फ्यािन कु णाला दाखििील?"
दारात लटकणाऱ्या थोड्याश्या मागे झाल्या. पृरुिाांच्या डबयातून हसण्याची लके र
उसळली.
गदी चढत होती. उतरत होती. लोकल गाडीला, त्याचे काहीच सोयर सुतक नव्हते.
माणसाांचे िेगिेगळे नमुने िेगिेगळ्या स्टेिन िरील, उपनगराची लेबले लािून जीिनाच्या मॉल
मध्ये दफरत होते. गाणारा ग्रुप अजूनही गातच होता.
“ आदमी मुसादफर है, आता है जाता है” सुराांची सौदयवपूणव साथ, बेसूर जीिन,
लोकलचा कां टाळिाणा प्रिास, असह्य उन्हाळा, सुसह्य करीत होती. जे चालू होते ते चालू होते ि
चालूच राहत होते. िेिटच्या स्टेिन िर गाडी पुन्हा भरली.
फे रीिाली शिक्रेती ओरडत होती “लेडीज स्पेिल ! लेडीज स्पेिल !!
एक िृद्धा रोजचाच िृधाश्रामाचा मुद्दा माांडत होती.

“ म्हातारीचे गाठोडे, बुधीचे खटले” हे िबद िापरले दक हल्ली मुले शबचकतात. काय
िबद िोधून काढते देि जाने, असा भाि चेहऱ्यािर आणतात.
“म्हातायाांना ते अडगळ समजतात. Exchange offer ला due असलेले.” दुसरी
म्हणाली.
“शिर्य बदला"शतसरी
कां पूने भजन सांपिले.थोडी, सुन्न दक काय म्हणतात तिी िाांतता झाली. काही जणी
मोबाईल िर खेळत बसतात. "मी कधी नोकरी सांपते याची िाट बघत आहे” दुसरी. “परदेिात
म्हातारे घरात राहत नाहीत. िृद्धाश्रमात जातात. हल्ली बघा म्हातारे दकती जगतात. आई तू
ऐिी िर्व आम्हाला अडचण करणार? िृद्धाश्रम हे आनांदाश्रम असतात. असे मुलगा म्हणतो.मी
जाईन िृध्दाश्रमात. "
नव्ा महीला चढल्या, त्याांचे शह श्वास गुदमरतच होते. हळू हळू दादरला गदी कमी
झाली. बायका सुस्तािल्या. व्हीटी आले.एक तरुणी कशिता िाचत होती.
महीला डबा
बायका परत धािू लागल्या.
अज्ञाताच्या ददिेने पहात
न शमळणाऱ्या सिडीच्या िोधात.
आजही ती भेटते मला,
अिी बांद पापण्याच्या काठी,
आजही तेच िबद मनात,

अन तीच ती कशिता ओठी
चचाव चालू होती., "सिड शमळत नाही. व्रते करू कोणती?"
"बाईचे जेिण उरल्या सुरल्यातच होते. िर्ावला दोन लुगडी ददली दक ती खुि होते.
अजून ऊपास किाला हिा?"
"जन्म देिून मुलाांना मोठे के ल्यािर, मुले किी आपण आदिव िाढिली, हा भ्रमाचा
भोपळा फु टतो."
देि म्हणजे आई, आई म्हणजे देि म्हणणारे पुत्र मनाने दूर जािू लागतात.
" आयुष्यातला हा bad patch जाईल चाांगले ददिस येतील, शह temporary फे ज
आहे. ददिस बदलतील शह आिा असते. अिा आिा उच्चारण, मन आनांदी करणे ठे िणे सोपे नसते
ती आिा रटकत नाही."एक िृध्दा
काही तरी शमळिण्यासाठी, बरे च काही हरिते. ते हरिणे म्हणजे काय?
जाणायचेय?
मग करुन बघा ना, लेडीज स्पेिलने प्रिास!!!
****

९७ िेड्या बशहणीची िेडी शह माया
माझा मुलगा एके ददििी िाळे तून घरी येताच म्हणाला, “मी िाळे त जाणार नाही,
मला बशहण हिी, मला भाांडायला कोणीच नाही.” जड दफ्तर उचलायला बहीणच हिी. बशहण
भािाच्या नात्याचा हा निाच पैलू मला कळला. आधुशनक मुले ब्रो, ब्रदसव बशहणीला सीस
म्हणतात.
मी शिचारले, “बशहण प्रेम करायला हिी दक भाांडायला?” तो उत्तरला, “ ते मी माझ्या
लहरीप्रमाणे त्या त्या िेळी ठरिीन.” त्याच्या उत्तराने मी अस्िस्थ झाले.
खरे तर भाऊ म्हणजे बशहणीचा जीि. ज्या माहेरात जीि कायम गुांततो, त्या
अांगणातील बहरलेले झाड भाऊ असते. बशहण तर पिीण असते, शतला सासरी उडू न जािे लागते.
सासरी गेल्यािर देखील, बशहणीचे मनपाखरू त्या माहेरझाडािर शिसािून येते. भाऊ मात्र
बशहणीला युज अांड थ्रो प्रमाणे ठराशिक अांतरािर ठे ितो. बशहण भाऊ म्हणजे खरे तर एकाच
झाडाच्या दोन फाांद्या होत. पण बशहण रुपी फाांदी लग्नानांतर त्या झाडापासून तुटते आशण
सांसाररुपी कुां डीत रुजते. कधी बहरते, कधी बोन्साय होते.पण भाऊ आहे त्या जागी, घरी, ठाण
माांडून बसलेले असतात.
राखी पौर्णवमा ि भाऊबीज या दोन प्रमुख सणानी, त्या बशहण भािाच्या नात्याला
पांचताराांदकत रूप ददले आहे. त्या राखीच्या गाण्यात प्रेम ि र्हरहूर असते.
१. ये राखी बांधन है ऐसा. जैसे सुभद्रा और कृ ष्ण का
२. बहनाने भाई दक कलाई पे प्यार बाांधा है, प्यार के तार से सांसार बाांधा है
३ सोशनयाचे ताटी उजळल्या ज्योती, ओिाशळती भाऊराया रे िेड्या बशहणीची रे िेडी
माया.

४, दुध लाह्या चाख, नागोबा भािास राख
सणाला पारां पाररक सुराांनी, हळव्ा व्क्तीला हळिेपण येते. पण एकू णच आधुशनक
काळात, बशहण भािाचे नाते लिकरच मुलामा उडालेल्या, बेगडी जरीसारखे होते. निी चप्पल
जुनी झाली, दक आपोआप फे कली जाते. तसे माहेरी पाचूच्या बनात हळदीची उन्हे, असलेले स्िप्न
पूणव होतेच असे नाही. सासरी, िर चाांदण्या खाली काजिे, असे िाटते.
निे नाते जुळो न जुळो जुने तुटते.
बशहणीचे लग्न हा बशहणी इतकाच भािाच्या जीिनातील महत्िाचा िण असतो. “ताई
मला साांग, मला साांग कोण येणार ग पार्हणे.
गोड गोशजरी लाज लाजरी ताई तू होणार निरी.” फु लाफु लाच्या बाांधून माळा मांडप
घाला हो दारी”असे अशििाशहत भाऊ गातो.
लग्नात हळदीचा घाणा भरला जातो आशण भाऊ म्हणतो. सासुराले बशहण शनघाली
भािाची लाडी,
नेसली माहेरची साडी”
बशहण सासरी जाते पण माहेरच्या आठिणीने ती गाते.
सािळा बांधू राया, साजरी िशहनीबाई
गोशजरे सोयरा, शिल्पा, ..
िाटेने माहेराच्या धाित मन जाते.
पुढे बशहणीला मुल झाले दक ती मुलाना मामाचे कौतुक साांगते.

मामाच्या गािाला जाऊया,
मामा मोठा तालेिार, रे िीम घेईल हजार िार
मामा मामीच्या भेटीचे स्िप्न, भाचराांच्या सहिासाचा आनांद या कारणाने मामाचा
गाि शप्रय ठरतो. भाऊ बशहणीला म्हणतो.
“फु लोंका तारों का सबका कहना है एक हजारोमे मेरी बहाना है, सारी उमर हमे सांग
रहना है.
बशहणीला त्रास झाला, दक भाऊ म्हणतो. र्हरुर्हरीने म्हणतो शबते तेरे जीिन दक घशडया
आरामदक थांडी छाि मे,
काटा भी न चुभ ने पाये कभी मेरी लाडली तेरे पाि मे.
उस घर से भी दुुःख दूर रहे, शजस िार पर तेरा िार शमले. मैकेदक कभी न याद आये.
ससुराल मे इतना प्यार शमले.
भािाच्या मुलाांचे कौतुक आत्याला करािेच लागते.
बाळ मोठा आबांद, धरी कु त्राचे तोंड
घरात राज्य िाशहनीचे असते, के शिलिाणेपण दडिणारे आई िडील, पुढे हतबल
होऊन जातात
ऐसी कळिल्याची जाती, लाभाशिण कै सी प्रीती
मुले मस्ती करतात. त्याच्या बडबड गीताांच्या ध्िनीने घर भरून जाते.
१, आपडी थापडी गुळाची पापडी तेलांगीचे एकच पान, धर ग बेबी हाच कान.

२. चाांदोबा चाांदोबा भागलास का? सलांबोणीच्या झाडामागे लपलास का?
३.गण्या गण्या गणपती, ढण ढण टनटन मारुती
४. इटरां ग शमटटांग लिांगा तीरींग
िबदहीन असते मस्तीत गमतीत रमलेले माहेरचे ददिस उडू न जातात. बशहणीला
माशहत असते, माहेरी फक्त चार ददिसच आपले स्िागत आहे. पाचव्ा ददििी माहेरघरच्याांना
ती नकोिी होणार, हे तर जग रहाटीचे सत्य आहे. सासरी परत जायला शनघालेली बशहण भािाला
नजरे नेच साांगते.
“भैय्या मेरे राखी के बांधन को शनभाना”
शतला माशहत असते आपण परत माहेरी, जर सासरच्या त्रासाला शिटू न माघारी आलो,
तरीही आपल्याला इथे स्थान नाही.
“ये कहा आ गये हम” अिीच िेळ या माहेरी घरी येईल. लग्न लािून ददले, हातातला
उकडलेला गरम बटाटा दूर फे कािा तिी मुलीची जबाबदारी टाळली, दक भािाचा मागव मोकळा
होतो. एकच मुल मुलगा/मुलगी काहीही होऊ ददले तर बशहण भाऊ या नात्याचा सूर बदलेल.
घरोघरी सारखेच सुख नाांदल
े पण आपला समाज एिढा सुशिशित नाही. बशहण भाऊ हा भेद या
समाजात कायमच राहतो.
काही कारणाने भाऊ माया पातळ करतो. बशहण मग मुलाांना चांदामामा बघ म्हणून,
चांद्राला भाऊ मनाते. ओिाळते. भाऊराया दूर असला तरी, तो शनदान आई िशडलाांना साांभाळतोय
ना, मग ठीकच आहे, असे म्हणत बहीण तात्पुरता ददलासा स्ितुःला देत.े सासरी बशहण “लेऊ
लेणे गरीबीचे, चण खाऊ लोखांडाचे.” म्हणून खुिीत, अथिा किीतरी ददिस काढते. पण आांबयाचा
मोहोर येताच माहेरची आठिण येऊन म्हणते. भािाला पाठिून िशडलाांनी मला बोलािून घ्यािे.

“अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सािन मे लेले बुलाये.”
बशहण भािाचे नाते असे रक्ताचे असते पण हक्ाचे नसते. जिळ आहे तरी दूरदूरचे
असते. बालपणीची लुटुपुटीची भाांडणे, भातुकली, िाळा, फटाके , आईजिळ झोपण्यासाठी
जागेािरून के लेली मारामारी, रुसिा फु गी, िेळेिर न आल्यास िाटणारी काळजी,
आजारपणातील खस्ता सिव सिव आठितच राहते, आठिणीत ऊरते.माहेरच्या िाड्यातील हा शभडू
म्हणजे भाऊ एक कच्चासलांबू असतो. रडीचा डाि खेळतो. राज्य गेले दक डाि मोडतो. पुढे तोच
भाऊ आज तरी भाऊ न्यायला येईल, म्हणून बशहणीला खोटी आिा लाितो.
नेसेन मी जुनी साडी चोळी
नाही मागणार निी कोरी
खाईन मी शिळी पोळी
मागणार नाही ताक तपेली
आईबापासाठी व्ाकु ळलेली
मी फक्त प्रेमाची आहे भुकेली
आई बापाांची लेक लाडली
िाट पाहते भाऊ राया मी खुळी
िेड्या बशहणीची िेडी माया,
जाणून भाऊराया भेटीला या !
***********************

९८ परीिण
“नाते िबदाांचे एक गभवरेिमी सचांतन “
नाते िबदाांच,े हे िुभाांगी पासेबांद याांच छोटेस पुस्तक म्हणजे िबदाच गभव रे िमी सचांतन
आहे. माणसाच िबदािी नात जन्मल्यािर रडल्या बरोबर सुरु होत ते “हे राम” म्हटल्यािर सांपत,
या सांपण
ू व प्रिासा्त माणसािी िबदाांच के िढ अतूट नातां गुफ
ां ल गेलांय ते त्या या पुस्तकात
उलगडतात.
नाते िबदाचे नक्ी कसे, आधी असे तर कधी कसे,
कधी कु णालाही समजेलसे कधी अनाकलनीय ठसे.
प्रेमाच्या अरुां द गल्लीत दोन व्क्तींना एकदम जाता येत नाही. दोघाांना एकरूप
होऊनच जािां लागतां. तित िबदाांिी एकरूप होऊन प्रेमाच्या गािा जािे असे त्या साांगतात.
िबदाांची शिशिध रूपां त्याांनी मोठ्या शिलोभनीयररत्या रे खाटली आहेत. िबद कधी
झुळझुळत्या िार्या सारखे देखणे, कधी काटेरी, कधी टणक, शचलखता सारखे, कधी निजात. कधी
रोचक, कधी कां टाळिाणे असू िकतात.
िबदाांना त्याांच्या अथावप्रमाणे त्याांनी ददलेल्या उपमाही चपखल आहेत. जसे साधे हलके
िबद पोपकोनव लाह्या सारखे असतात. काही िबद दुधा प्रमाणे, िा शखरीप्रमाणे ओघळतात. म्हणी
म्हणजे जणू आटिलेल्या दुधाचे माव्ाचे पदाथवच. िाकप्रचार म्हणजे मोजक्या िबदात आिय
साांगणारे काटेरी हलव्ाचे अलांकार.
पुस्तकाच्या पानापानािर शिखुरलेली, सांत साशहत्याची पखरण लेशखके चा सदर
शिर्यातील अभ्यास व्क्त करते. उदा. िबदाांचे महत्ि साांगताना त्याांनी समथव रामदास स्िामींच्या
रचनेचा आधार घेतलाय.

अिर सुांदर िाचणे सुांदर
बोलणे सुांदर, चालणे सुांदर
भक्तीज्ञानिैराग्य सुांदर, करून दािी.
“आम्हा घरी धन िबदाांचीच रत्ने” म्हणणाऱ्या सांत तुकारामचे उशचत मुखपृष्ठ
पुस्तकाला लाभले आहे. तसेच डॉ. प्रकाि खाांडगे ि डॉ. शिजया िाड याांनी के लेल्या कौतुकामुळे
पुस्तकाचे साशहशत्यक मूल्य उां चािले आहे. एकू णच “नाते िबदाचे” हा िबद खशजना िाचकाांना
समृद्ध करून जाईल असे िाटते.
तरीही दत्ता हलसगीकर याांच्या अशस्मता” या कशितेचा समािेि व्हायला हिा होता
असे िाटत राहतां. िबदाांना िेळीच सािरले म्हणून बरे झाले.
नाहीतर िबद भलतेच बोलून गेले असते.
िबदाांना माघारी बोलािले म्हणून बरे झाले
नाहीतर िबद छेद करून पार गेले असते.
िबद तरुण बांदक
ु ीच्या दारू सारखे ज्िालाग्राही
अशस्मतेच्या खाली पोट असते हे त्याांना माशहत नाही.

*****************

९९ बाणगांगा, आमची मुब
ां ई
मुांबई, छत्रपती शििाजी महाराज टर्मवनस िरुन पुढे िाळके श्वर बसने आम्ही बाणगांगा
तलािाच्या सहलीला गेलो.
1965 साली, िशडल मला िाळके श्वर, आशण बाणगांगा, बघायला, घेिून गेले होते.
त्या नांतर, दकतीतरी िेळा मी मुांबई ला आले, पण परत, त्या दोन रठकाणी जाणे जमत
नव्हतां. राज भिनात मोर आला, तीन बत्ती चौकात मोठी ईमारत ऊभी राशहली, बाणगांगा
महोत्सि, या तलािाच्या सभोिती होई, रोिनाईसह आयोशजत के ला होता, इत्यादी बातम्या
िाचल्या की, तो शनसगव सौंदयव पुरेपरू अनुभित होतो तो पररसर आठिे.
समुद्र, समुद्र दकनारा, त्या लाटा आठिणीत येऊ लागतात.
मग जाऊ, कधीतरी योग, येईलच, असा टाळलेला योग आला.
बाणगांगा तलािा जिळ पोहोचलो. मलबारशहल, तीन बत्ती पररसर, आता पार
बदलला आहे.मात्र त्या उां च ईमारतीत, बाणगांगा तलाि मात्र तसाच असतो.
ठे शिले अनांते तैसेची राहािे
तुका म्हणे जे जे होईल ते ते पाहािे,
असे म्हणणार्या साधूसारखा शनिाांत आहे, काळे हीरिे पाणी,
दगडी पायर्या, शजथे तुरळक लोक येतात .
शिशिध कथा

बाणगांगा तलािाच्या नािापासूनच कथा कहाणी सुरू होते.राम लक्षमण सीतामाता,
या पररसरात दफरत होते. श्री रामाांना, तहान लागली, त्याांनी लक्षमणाकडे पाणी माशगतले. समुद्र
दकनारी गोड्या पाण्याच्या िोधात जािे, असा शिचार असताना, श्रीरामाचे आज्ञेनुसार, लक्षमणाने
बाण मारला.पृथ्िीतून गांगा प्रकटली, म्हणून शतचे नाि बाणगांगा.
दुसरी कथा आहे, की शििपूजन करण्यासाठी सीता मातेने, िाळू ची सपांड बनिली, (
तीच िाळू केश्वर) मात्र अशभर्ेक करायला गोडे पाणी हिे होते, समुद्राचे खारे पाणी नको होते.प्रभु
श्री रामाांनी जशमनीिर बाण मारला.जो तलाि तयार झाला, त्याचेच नाि बाणगांगा पडले. पाणी
शपताना, गांगा गांधासारखे गोड लागले, म्हणून बाणगांगा नाि पडले.
पररसर
बाणगांगा तलािाच्या बाजूला, जिळपास 28 मांददर आहे. िाळके श्वर मांददर बाराव्ा
ितकातील आहे.सुांदर दगडी दीपमाळ आहे.
शिशिध पूजा
शिशिध पूजा, धार्मवक शिधी, जलस्नान, अध्यवदान, ईिस्तिन, ई साठी, भक्त येथे
येतात.कािी, िाराणसी, नाशिक, याांना तुल्य बळ असे बाणगांगा स्थान आहे.
ईशतहास
1127 साली शिर्हरा साम्राज्यातील एका भक्ताने सभांत आशण पायर्या बाांधून, तलाि,
मांददर सुशस्थतीत ठे िले. काही कशथत नासधूसी नांतर 1715 साली, एका भक्ताने ददलेल्या
देणगीतून तलाि ठीक ठाक के ला गेला.तलाि चौकोनी असून, चारही बाजूांनी 16 पायर्या
आहेत.काही पायर्याची तूटफू ट झाली आहे.बाणगांगा चा ऐशतहाशसक तीथवित्र
े दजाव रटकू न आहे.
पण पडझड जाणिते.

उां च इमारतींच्या कोंदणात, बाणगांगा तलाि, अांगठीत जडिलेल्या पाचूसारखा
ददसतो.
बाणगांगा तलािाची, दोन तासाची सहल, अल्प काळ, भेट खूप आनांद देिून गेली.
******

१०० जना आजीबाई

या जगात बोलणे सोपे असते पण आजीसारखे खांबीर आयुष्य कु णीही सहज जगले
नसते. शतने सांसार छान के ला. एकदा जेव्हा, िडील कामािर नव्हते तेव्हा रे ल्िे याडावतील अधे
शिझलेले कोळसे ती जमा करून आशण आशण अांगणात त्याची चूल करून, जनाबाई आजी आशण
आम्ही िेजारी, बागेतील तयार मक्याची कणसे भाजून खािून ददिस काढत असू. आजींना दोन
मुले होती. पण आजी पूणव गािाची आई माई होती. खरे िूर तो असतो जो अन्याय ग्रस्त असताना
न्यायासाठी धडपडतो. अन्यायग्रस्त मशहलाांना मदत करत मागवदिवन करणे, आजी करी ि इतराांना
शह शिकिी.

त्या काळी आत्महत्येचा प्रयत्न करण्यारया शस्त्रयाांना सल्ला देणारा, ग्रुप ती चालिी.
जगात नाती शबघडणे, लग्नातला त्रास हा शनराि करतो ि हेल्पलेस, शनराि स्त्री आत्महत्या करते.
शिस्कटलेली घरटी खूप असतात पण के िळ स्त्रीला सांस्कृ तीच्या नािाखाली त्रास ददला जातो.
हरलेल्या व्क्तीची हार समाज, एखादे नाटक बघािे तसा त्रयस्थ भािनेने बघतो, ते, िाईट असते,
त्याचे िाईट िाटते. आजी शनराधाराांना आधार देई. बेिारस प्रेताांचे अांत्यसांस्कार स्ि खचावने करी.
इतराांचे प्रश्नाकडे दुलवि करू नका. असे आजी साांगे. िाईटपणा शतच्या पदरी नेहमी पडे. मोठे
नुकसान सोसण्याची ताकद असेल, तर ररस्क घ्यािी असे न साांगता, ती प्रयत्न करून बघा असे
साांगे. तडजोड करा पण मन मारून जगू नका असे साांगे.

आजीजिळ म्हणी, बटव्ातील और्धे, लोकगीते याांचा मोठा खशजना होता.
“बारिाची गाणी, पाळणे, डोहाळे गीत, अांगाई गीते, ती खूप गाई. जात्यािर शतच्या तोंडातून
दळता दळता आपोआपच ओिी तयार होई. शतला आधुशनकतेचे िािडे नव्हते. ती चायनीज जेिण,
चााॅकलेटस्, के क घरी बनिी.
"हल्ली माणसाना सेिा हिी असते, पण ते माणूस नको असते.” एक मुलगा म्हणाला.
"माणसे माणूसघाणी झाली आहेत. प्रशसद्ध नटनट्या लेशखका देखील हल्ली िृद्धाश्रमात
राहतात. जनाआजी तू शतथे राहा."दुसरा मुलगा म्हणाला
"िृद्धाश्रम म्हणजे सेकांड होम असते. शनसगव रम्य घर असते." असे ती मुले साांगत असत.
कदाशचत पुढे काय घडणार आहे याची जाणे जनाआजी ला होती.शतला पूिवसूचनाच
जणू काही शमळाली होती. दोन मुले असूनही आजीची गैरसोय सुरु झाली. यथाकाले आजीची
रिानगी िृद्धाश्रमात झाली. आजीला भेटायला आज जािे, उद्या जािे म्हणत अनेक िर्व शनघून
गेली. मध्यांतरी...
जनाआजी िारल्या.
म्हातारी मेल्याचे दुुःख नाही, पण काळ सोकािू लागला आहे.
िृध्दाश्रमात िाढ होणे, कसचे लिण आहे?
*****

ज्ञान्याांचे मागणे.

शिश्व िाांतीसाठी ज्ञानदेिाांनी पसायदान माशगतले. माझ्यासमोर देि आला तर मी
काय मागीन?
मुलाांसाठी मी मागेन
देि जरी मज कधी भेटला, माग हिे ते माग म्हणाला
म्हणेन प्रभू रे माझे सारे जीिन देई मम बाळाला.
निी निरी - कारे अबोला का रे दुरािा, अपराध माझा असा काय झाला?
श्री बांबानी - मला दुशनया मुठ्ठीत करायची आहे. करोडो करोडो रुपये दे.
श्री धांदाळी- सिव धांद्यातला नफा माझ्या कडे येऊ दे.
श्री रस्ते- भर रस्त्यािरील मोक्याच्या जागा अडिून मला टपर्या टाकू देत.
श्री सनी- अपना सपना मनी मनी
अ नेताजी - गल्ली बोळात फु कट खचव न करता, बॅनरचे, जाशहरातीचे भाडे न देता,
सिवत्र माझे फलक बयानर टाांगून चकटफू प्रशसद्धी शमळू दे.
ब नेताजी- गल्लीतून ददल्लीत जायला शमळो.
क शािद्याथी - शिद्या शमळो न शमळो परीिेचा पेपर, शिकत शमळू दे.
प्रिासी नोकरदार- लोकलगाड्या िेळेिर येऊन, मला िेळेिर कामािर जायला शमळू
दे.

गाडीिान- ट्रादफक जाम नासेलेले रस्ते शमळू देत.
िनी भक्त- मोि शमळो
कजवदार कजव माफ होऊ दे.
ज्याचे त्याचे मागणे, ज्याला त्याला योग्य िाटते. अध्याशत्मक उन्नती न झालेले आपण
सामान्य जन आहोत. आपल्याला आपल्या ऐशहक प्रश्न मोठे िाटतात. आपल्या छोट्या मागण्या
योग्य िाटतात. ज्याचे त्याचे प्रश्न ज्याचे त्याचे मागणे.
शिश्विाांतीचे मागणे मागणारे ज्ञानदेि महाराज एकमेि आहेत. पसायदान म्हणून श्रेष्ठ
ठरते.
बाकी आपण मानतो ते पसाभर दान आपल्याला आिडते.
*****

आठिा सूर

15ऑक्टोबर हा ददिस, सर ए पी जे अबदुल कलाम, माजी राष्ट्रपती याांचे स्मरणाथव
िाचक ददन म्हणून साजरा के ला जातो. िाचते व्हा, िाचू आनांद,े िाचाल तर िाचाल, असे सांदि
े
आपण नेहमी ऐकतो.िाचन हा सांगीतातला, आठिा सूर आहे असे मी सिवत्र, सभाांत साांगते .
िाचनाची आिड, तो छांद खूप छान आहे, िाचनालयातून पुस्तक िाचून झाले, नीट बशघतले, की
परत देता येते.िाचनाची छांद, शनमवळ, शिनात्रास असतो.
पुस्तक ही शमत्र आहे का हे मुखपृष्टािरुन बघायला हिे. असतातच. माणसाांना ककां मत
देऊन शिकत घेता येत नाही.माणसाांना हिे तेव्हा या, आपल्या ला नको तेव्हा, जा म्हणता येत
नाही.पुस्तकाचे तसे नसते.ती गुपचूप कपाटात , रद्दीत, फु टपाथ िर, रॅ किर पडू न राहतात.हिी
तेव्हा िाचता येतात.
अधी िाचून बांद करता येतात.चहा, पाटी मागत नाही, मानापमान नाटके करत
नाहीत. पुस्तकासारखे शमत्र नाहीत.
मी 1 जानेिारी पासून खूप सांकल्प करते , गाणी शिकायचे, सात सूर आळिते. मी
आरां भिूर आहे.सांकल्प 1 नाही सात अशधक एक आठ सुराांना आळिायचा करते. कारण शिश्वास
आहे मला आठिा सूर साथ सोडणार नाही .समोरच्या करता माझे सांकल्प खूप सोपे िाटता त,
पण माझ्या करता पृथ्िी प्रदिणा परिडली असे अिघड असतात .ही िाचा यादी, उद्या पासून
रोज 5 ला उठू न दफरायला जायचे, चहात अशजबात साखर टाकायची नाही, जेिणात िरून मीठ
अशजबात टाकायचे नाही, रोज च्या िस्तू म्हणजे टू व्हीलर ची, चारचाकी ची, घराची दकल्ली,
पेन, पाकीट, एकाच जागेिर ठे िणार. सगळ्या सांकल्पाची अिीच मी िाट लािली आहे मी

.आठिा सूर मात्र धरलाय.एक सांकल्प मात्र मी गेले कै क िर्व मनापासून के ला आहे आशण तो
पाळतो आहे, तो म्हणजे नातेिाईक, दोस्त, िेजारी पाजारी याांच्या कडू न ददिाळी अांक ककां िा 70
च्या दिकातल्या फाटलेल्या असो, जुन्या, अथिा निीन कादांबऱ्या मी ददनिाणा चेहरा करून
गोड बोलून काय िाटेल ते करून मागून घेतो, मी ते करायला लाजत, अनमान करत नाही.पुस्तक
परत आठिणीने परत देण्याची "सिय तर आहे" हो .रद्दी सुध्दा िाचते.
तर शमत्राांनो िाचते व्हा.
िाचनाला आठिा सूर माना.
अिघङ आहे, मान्य आहे मला
िाचते व्हा.

१०१मै मेरी फे िररट हूाॅा!ां
जब िी मेट, या शचत्रपटात नाशयका, आपल्या शमत्राला म्हणते की “इतराांना मी
आिडते की नाही, मला काय फरक पडतो, मै मेरी फे िररट हूाॅा!ां ”
“मीच एक िहाणा, मीच एक बाजीराि!” अिी टीका आपण ‘आत्मशिश्वासू, आनांदी,
थोड्यािा अहांकारी’ लोकाांिर करतो. पण स्ित:चे स्ित: आनांदी असणे, जगात आिश्यकच असते.
तुम्ही साांगा, आपला आनांद इतराांिर का अिलांबून ठे िायचा? आपण कु णाचे लाडके नाही ही गोष्ट
खरे च खूप खुपते. पण काय करायचे, पररशस्थती बदलणे िक्य नाही तर मनशस्थती बदला असे
आपण नेहमी साांगतो. मी तर माझ्या “मनाची मिागत” कायवक्रमात ते ठासून साांगते.साांगणे सोपे
असते पण ते जमणे सोपे नसते. तुम्ही सुमार आहात, हरकत नाही. लोक तुम्हाला अपमानास्पद
िागितात, तुमच्या बनिलेल्या खाद्यपदाथाांना, तुमच्या आिडी शनिडींना, कपड्याांना, नािे
ठे ितात, पीठ पीछे रटका करतात, हरकत नाही.तुम्हाला मैशत्रणी नाहीत, मूखव कु णी तुम्हाला एकटे
पाडतात, घाबरू नका, ‘बी ब्रेव्ह’!
हरिलेल्या िणाांच्या आठिणी, जीिनात ताटातूट,

तत्िहीन भाांडणे, उगीचच

होणारी भाांडणे आपल्याच नशिबी का? होते असे, जाऊ दे, सोडू न द्या! त्या त्रासाला, प्रशतसाद
कसा द्यायचा, हे तर तुमच्या हातात आहे. तुमचा दृष्टीकोन चाांगला ठे िा, मनािी म्हणा ‘बी ब्रेव्ह’!
मै मेरी फे िररट हूां।त्या लोकाांची कु ित नव्हती मला जाणायची, त्याांच्या जागी ते,
माझ्या जागी मी ग्रे ट आहे.
हम तो ये समझेंगे हमने एक पत्थर पूजा।
लेदकन तुमको अपने जैसा, नही शमलेगा दुजा।।
चालते व्हा

घराबाहेर पडा, दफरायला जा.आहे त्यात, आयुष्यात काहीतरी खुपतेय, कां टाळा
आलाय, शजिनाला काही अथव नाही, असे िाटत असताांना, ज्यष्ठाांचा आिीिावद, गुरूांचा पाठीिर
ठे िलेला हात, मैशत्रणीची गळाभेट, पाळीि प्राण्याचा स्पिव, काल्पशनक स्पिव, एखादा लेख, साधा
शिचार, गप्पा आनांद देिन
ू जातात. शिचाराचे अिा स्पिावने मूड बदलतो. थोडीफार नकारत्मकता,
तुलनात्मक ररत्या, थोडा िेळ तरी कमी होते. मन िुध्दी होते. मौनात बसता येते. गााॅशसप
मूखव गॉशसप ि व्हाटस्अॅप तर रोजचेच असते. ऋतू बदला मूळे कधी नाराज
िाटते.बाहेर जािेसे िाटते, पण सोबत नाही.दर िेळी दर रठकाणी कोणी सोबत किी शमळणार?
मग आपण एकटेच कु ठे तरी जािेच लागते. एकटे दफरायला देिदिवन सोप्पे तसेच सुशिधाजनक
दफरणे आहे.
देिदिवन
देिळे गािबाहेर असतात.शतथे जाणे हे एक मूड एलीव्हेटर असते. शसमेंटच्या
जांगलातून दूर कधी मुसळधार पाऊस अनुभिायला जा. कधी उन पािसाचा खेळ असतो.
ताजीतिानी शहरिळ िेगिेगळ्या रां गछटात असते, गित देखील एकसूरी नसते.( जसे की प्रत्येक
माणूस िेगळे असते.) रानफु ले फु ललेली असतात. देिळा भोिती रां गीबेरांगी फु लाांचे हार, प्रसादाचे
स्टााॅल, शिशिध माणसे, शिक्रते, शभकारी बघा. त्याांच्याकडे काय खुप सुखां असतील काय? काही
माणसे, भक्त, रागािलेले, आजी शचडकी असते, तर काही आनांदी असतात. मनुष्य स्िभािाचे
इां द्रधनुष्य बघायला शमळू िकते.
बघा मनािी ठरिा मी माझी लाडकी आहे. हृदयाला थोपटू न “All is well” म्हणाच
आशण खुर् व्हा. आनांद मनात जागिा.
रटप्स देि?
ू
१ मन करा रे प्रसन्न

२दीघव श्वास घ्या
३फु लाांचा सुगांध घ्या
४कु णाची तरी स्तुशत करा
५लाडके गाणे ऐका
६आरिासमोर ऊभे राहून, स्ित:ला बघून म्हणा, तूच माझी लाडकी राणी आहेस
७शगरकी मारुन स्ित: भोिती दफरा
८दोन िेळा म्हणा “मै मेरी फे व्हररट हूाॅा।ां ”,
या, चला आनांदी आशण फे िररट बनू या.
*********

१०२ गच्चीतल्या गप्पा
खरे तर उन्हाळ्या रात्री, िातानुकूशलत खोलीत माझा जीि गुदमरतो. गािातले गच्चीत
झोपणे आठिते.गािातली गार हिा, ती शहरिळ, ती बैठी घरे मला आिडते. फार पूिी तीस
िर्ाांपूिी पयांत, आजचे सारखे, घरोघरी िातानुकूल करणारे यांत्र क्वशचतच असे. बाकी
उन्हाळ्यातील गमीला तोंड देण्यासाठी खसचे पडदे, माठातले पाशण, कसलांगड खापा, अाोले
पडदे, पांखे, क्वशचत कू लर हेच उपयोगात आणत.
रात्री
ददिस कसातरी जाई, पण उन्हाळ्यात, गच्चीतच रात्री गाद्या अांथरुन, झोपायची
पध्दत रुढ होती. सांध्याकाळी सहा िाजता, गच्चीतल्या त्या झोपायच्या जागेिर, पाणी सिांपडू न,
हांडा पेला ठे िून, घरची गृशहणी, रात्रीच्या त्या गच्चीतल्या गप्पाांची आशण झोपण्याची तयारी करत
असे. काका एखादा कां ददल / शिजेरी जिळ ठे ित असत. सुयव मािळला, की एके क व्क्ती गच्चीत
येई. रात्री एके क चाांदणी उगिािी, तसे एके क महाभाग, एके क जण िर येई आशण गच्चीच्या पॅरापेट
िर बसून गप्पा सुरू होत. रोज काहीतरी घडतच असे, प्रत्येक िणी! त्यामुळे गप्पा रां गत. एखादी
काकू रे शडअाो, टीव्ही समोर बसे, पण लिकरच शतचा त्या घरात, एकटेपणात, भािनाांच्या
कोलाहलात, जीि गुदमरायला लागे. आपल्याला अहांकार ठे िून एकटेच राहािे लागेल, हे जाणून
चाांदणे साांडलेल्या, गच्चीत ती हजर होई. रात्रीचा बराच िेळ ग्पा गजाली चालत, झोपणे कमी
त्याऐिजी, गप्पाांमध्येच रात्र सांप.े
कायपे चचाव?
बोलायला शिर्य काय?
“के िळ आिाज म्हणजे चेतना नव्हे, गप्पा हव्ात, ” आजी म्हणे.

“या गप्पा की शचडिाशचडिी, की एकमेकाला टोमणे मारणे?” मोठ्या िशहनी.
“मुले भाांडतात, िबदाांनी चाितात, ” दादा.
“असू दे कु टुांब आहे, ” आजोबा.
“त्या नातेिाईकाांपेिा शमत्र बरे , ” एखादा तरुण.
“अरे मुलाांनो, शमत्र दुरून राम, ठीक, नीट ददसतात, व्िहाराची लक्षमणरे र्ा
अाोलाांडली की त्याांच्यातला रािण खरे रुप दाखितो, ” दादा.
“या जगात आल्या बरोबर श्वास घेण्यासाठीही रडािे लागते. मात्र आपण जेिण सहज
शमळते म्हणून खात सुटतो. जरा जास्तीच जेिलो मी, ” काका.
“खाण्यासाठी जगू नाही, जगण्यासाठी खािे. स्ित:ची चूक कबूल करणे खूपच अिघड
असते, मग आपण खात सुटतो, ” डाएट करणारी एखादी तरुणी.
मला असे म्हणायचे होते, माझ्या बोलण्याचा तसा तो अथव नव्हता, असे िाद देखील
होत आशण होतात
गच्चीतील पॉट आईशस्क्रम
गच्चीत पॉट आईसदक्रमचा कायवक्रम पूिी फार गाजत असे.हशल्ल फॅ शमली पॅक आणतात,
कु लफी आणतात.
बाप रे डास
डास दकडे चािू नये, म्हणून मच्छरदाशण बाांधली जाते, ककां िा मॅट, कॉईल
लाितात.सुरिा, आरोग्य महत्िाचे असते.

सांिाद
माझ्या मनातले, तुमच्या मनापयांत पोहोचितो, ते मी साांशगतलेले कळले, असे तुमची
नजर साांगते, तेव्हा सांिाद पूणव होतो.रात्री reading between lines िाला सांिाद, चतुर
कथनकार कल्पनेने पुणव करतो.िाच्याथव, लक्षयाथव साांगतो.असे म्हणतात, ऊष्ण करटबांधातील
लोकाांना िायफळ गप्पा मारायला खूप आिडते.
कथाकथन
गोष्ट कोण साांगते यािर, त्या गोष्टीची सत्यता अिलांबून असते.एकाांगी, मसाला मारके ,
साांशगतलेली गोष्ट, भाि खािून जाते.शचत्रपटातसुध्दा दु:खद गीत गाणारा कलाकार, ते गीत गातो
ि राजा नाराज होतो म्हणून त्याच्यािर सगळे अन्य लोक रागाितात. तसे रडके लोक, या
गच्चीतल्या गजालीत सुध्दा नकोसे असतात. अपरात्री गूढकथा, भूतकथा शिनोद याांच्या कथा
रां गतात.
रां गलेल्या गप्पा
हल्ली पूर्िवसारख्या गप्पा रां गतच नाहीत, दणादण आज्ञेपेिा हळू िार बाता, गप्पा,
थापा हव्ा.नाजूक नाती, प्रिासात भेटलेला परका िाटसरु, रां गतदार शनसगव, गप्पाांना सिव शिर्य
चालतात.
सुहानी चाांदनी राते, हमे सोने नहीं देती
आजोबाांचे ज्ञान
आम्हाला आजोबा रात्री गोष्टी साांगत, ते भाि मला आजदेखील आठितात.िाईट बघून
नजर, हळु िार भािना मरु नये, म्हणून के लेले ते समुपद्देिन असे, असते.अध्याशत्मक घटना पासून,

ते ि ज्ञान, सारे ईथे शमळते.सांपूणव कु टुांबातील, िेजारचे, शिशिध ियाोगटातील, लोक एकत्र
बसतात, बोलतात.
आनांदरां ग
शहिाळ्यातील िकोटीभोितीही अिा कथा रां गत आणतात. जुनाट रां गहीन
जीिनातही, गप्पाांनी आनांदरां ग भरला जातो. म्हणून तर गप्पा “रां गणे” असे म्हटले जाते. रात्री
चाांदण्याांशच, चांद्रप्रकािात दौलदारपणे चालणार्या ढगाांची चाल, आकािरुप बघता येत.े रात्र तृप्त
िाांत पर्हडलेली असते, काजव्ाची एखादी ददिटी चमकते.रां गसािल्या हलतात.रात्री गच्चीत
झोपून, पिी अाोरडला तरी घाबरणारी बाळे सुध्दा धीट होतात.पेगुळलेल्या डोळ्याांनी चाांदण्या
बघत रात्र सांपते. पहाटे उजेड आशण प्रकािाचा गोंधळ होतो.
पहाट
सांपलेल्या रात्री, िापरलेल्या चादरी, ढीग करुन अस्ताव्स्त पडलेल्या असतात, मात्र
पहाटे कोरा करकरीत ददिस शिशतजािर उभा ददसतो.चाांदण्या असतील तर पााूस पडत नाही,
असे मत आहे.पण तरी रात्री एखाद्या िेळी पाऊस कोसळू लागतो ककां िा चार सिांतोडे तरी येतात.
मग सिव झोपण्याचा पसारा, गाद्या, पाांघरुण घेिन
ू , जीना उतरुन घरात खाली जायचे. घरात
गरम होते, पाऊस चकिा देतो, मग परत गच्चीत यायचे! िाांत झोप लागायला पहाट होते. पूिव
ददिा फटफटू लागते, रां ग रे र्ा उधळतात, मग अांग आशण रां ग िेगळे उरत नाहीत.
दुसरा ददिस सुरु होतो.
गच्चीतील गप्पा, मनाच्या कोपर्यात लपून बसतात, रात्री बाहेर येण्यासाठी।

१०३पेपरिेट
पेपर िाचून झाला , जेव्हा सकाळ झाली
गांगुबाई टीव्ही समोर, आरामात बसली ||धृ||

थोडी गाणी बघून, मग आांघोळ करू
म्हणत बारा िाजेतो, बघतच बसली
जेिणाच्या िेळी, बाई भरपूर जेिली
बोडण भरलेली ताटली, शतथे सरकिली ||१||

दुपारच्या माशलका, बघतच झोपली
उठल्यािर लाडू शचिडा आशण पोळी,
चहा शपिून पुन्हा गाण्यात रमली
ररमोटनेच च्यानल बदलत राशहली ||२||

रात्री ऑदफसमधील मांडळी घरी आली
पासवल शचकन बगवर िडापाि जेिली
पुन्हा सिवजणासोबत, गांगू टीव्ही बघत बसली

गांगुबाई टीव्ही समोर पेपरिेट झाली ||३||

अिीच न जाणो दकती िर्व उलटली
गांगुबाई िजनाने िांभर दकलो झाली
डाएटको, व्ायाम को मारो गोली
पेपरिेट आज तर सारीच झाली ||४||
**********

१०४शनष्पाप गाणी
काही गाणी खूप छान असतात.खूप गदीच्या रठकाणी एकाकी िाटािे, खूप आनांदाच्या
िणी उगीच डोळे भरून आणतात.रां ग उडालेल्या आयुष्यात परके ि पोरके करून सोडािे असे
एखादे लाडके गाणे प्रयेकाचेच खास असतेच. त्या गाण्याचे बोल कानी पडले दक मनाच्या
कोपर्यात रुसून बसलेले ते मुल, त्याचे अशस्तत्ि दाखिून देते. साधारणतुः एका पन्नास िर्ावच्या
पूिीची गाणी, शह याच पद्धतीची शनष्पाप गाणी होती. जी थेट शनष्पाप बालियात नेतात.
सुिणवसांस्कृ तीचे ते िण होते .माणसे साधी होती. बोलीभार्ा समृद्ध होती. सांस्कृ तीच्या जतना
मध्ये, ओव्ा, गाणी कशिता, लोकगीते जनमानसात रुजली होती.
“लेऊ लेण गरीबीचे, चणे खाऊ लोखांडाचे
धनी मातुर माझा देिा, िाघािानी असू दे.
सिव नाते सांबध
ां ाांची जाण असलेली गाणी शह कौटुांशबक शजव्हाळा दाखित.
“सािळा बांधू राया साशजरी िशहनीबाई
गोशजरी सोयरा शिरपा मायेच्या बशहणी
िाटेन माहेरच्या धाित मन जात.”
कलाकु सरीने िणवन करणारी, तरल प्रेम अबोधपणे सांयशमतपणे व्क्त करणारी काही
गाणी बघा.
“मानसीचा शचत्रकार मी तुझे शनरां तन शचत्र काढतो.
“हात तुझा हातात हिा, “

कु णीतरी आयुष्यात यािे साांगणारे , अगदी “आज कु णीतरी यािे, ओळखीचे व्हािे.”
“काय बाई साांगू, ” “सप्तपदी शह रोज चालते....” “बाई बाई मनमोराचा कसा शपसारा फु लाला..”.
आईच्या कष्टाांचे रूप बदलले, तरीही मातृत्िाच्या िेदना त्याच राशहल्या.
“सलांबलोण उतरू किी असली दूर लाांब तू
इथून दृष्ट काढते शनशमर् एक थाांब तू”
पािसाच्या िणवनाची गाणी लेखकाांचा मास्टरपीसच होती.
“शप्रयािीण उदास िाटे आज....” श्रीरामाचे प्रशतसबांब गीतात आढळे .
“िनी धाडला राम, कै कयीने िनी धाडीला राम .....” प्रेमाची िेदना असे ..
“अखेरचे येतील माझ्या हेच िबद ओठी.... लाख चुका असतील के ल्या के ली पण
प्रीती..”
“के ििा माधिा तुझ्या नामात रे गोडिा..”
“जग हे बांदी िाळा
जो आला तो रमला ... “अिी खांत गाणी व्क्त करत असत.
“आली हासत पशहली रात” असा सौम्य िृांगार असे.
धीरगांभीरपणे व्क्त के लेले जीिनाचे तत्िज्ञानशह असे.
“एक धागा सुखाचा, िांभर धागे दुखाचे,
जरतारी हे िस्त्र मानिा तुशझया आयुष्याचे.”
बालपणीची बडबडगीते शह सुांदरच होती.

“झुकुझुकू झुकुझुकू आगीन गाडी
धुराांच्या रे र्ा हिेत काढी,
पळती झाडे पार्हया, मामाच्या गािाला जाऊया “
“साांग साांग भोलानाथ पाऊस पडेल काय ?”
“नाच रे मोर आांबयाच्या बनात”
पौगांडािस्थेतील मुलाांची शह गाणी होती
“गोरी गोरी पान फु लासारखी छान
दादा मला एक िशहनी आण.”
ताईला स्थळ बघायला पार्हणे येणार, ताईचे लग्न होणार ह्या बद्दलचे हे गाणे
“ताई मला साांग, मला साांग, कोण येणार ग पार्हणे....”
लग्न ठरले, की, “गोड गोशजरी लाज लाजरी ताई तू होणार निरी
फु लाफु लाांच्या बाांधून माळा, मांडप घाला ग दारी.”

निररची अिस्था साांगणारे गाणे “लेक लाडकी या घरची होणार सून मी त्या घरची ....” तर आई िशडलाचे मन व्क्त
करणारे ...
“गांगा यमुना डोळ्यात उभ्या का?

जा मुली जा ददल्या घरी तू सुखी रहा…”
अांगाई गीतामध्ये सुद्धा ममता भरलेली होती.
“सलांबोणीच्या झाडा मागे चांद्र झोपला गां बाई..
आज माझ्या पाडसाला झोप का गां येत नाही..”
बाळाच्या प्रेमात सुद्धा मातृत्िमय असलेली गाणी ..
“बाळा तुझ्या मुले मी झाले आई, होऊ किी उतराई..” “भाग्य ददले तू मला “
“अरे सांसार सांसार छोटा कधी म्हणू नये.
राउळाच्या कळसाला लोटा कधी म्हणू नये.”
“राम जन्माला ग सखी राम जन्माला…” असे राम नाम असे.
“गुणी बाळ असा जागिी का रे िाया
नीज रे नीज शििराया “, असे प्रेम असे.रामाचा पाळणा बारष्याला गायला जाई.
“राम जन्माला ग सखे राम जन्माला “
बाळ झाल्यािर आईपणाच्या जबाबदारीतून आलेला त्याग शह येतोच.
“देि जरी मज कधी भेटला, माग हिे ते माग म्हणाला, म्हणेन प्रभू रे , माझे सारे ,
जीिन देई मम बाळाला”
कधी मग शिरहाचे प्रसांग येतात. आईला मोलकरीण म्हणून राहािे लागते. ककां िा जािे
लागते .

“अखेरचा हा तुला दांडित.. सोडू न जाते गाि, ” म्हणून शनरोप घेणे शह ददवभरे असते.
“शजथे सागरा धरणी शमळते शतथे तुझी मी िाट पाहते.” अिी आतुरता असते. तुझ्या
शिना जगू किी म्हणून अश्रू ढाळतानाशह खानदानीपणाचा बाज आपल्या या गाण्याांनी कधी शह
सोडला नाही.
भक्ती गीताांमध्येशह, भािगीतानामध्ये शह ि इतर गीताांमध्येशह सोज्िळ प्रशतमाच
भरलेली असे. भूतकाळाबद्दल अिास्ति प्रेमामुळे शलशहते असे समजू नका. त्या गाण्याचे अशभजात
सौदयव आठिा.
“हे सचांचेचे झाड ददसे मज शचनार िृिा परी
ददसिी तू नितरुणी काशश्मरी “
“मयुरा, फु लिीत ये रे शपसारा..”
“बगळ्याांची माळफु ले अजुनी अांबरात.”
शनसगव िणवना सोबतच उदास शिराणी असे
“भेट तुझी माझी स्मरते अजून त्या ददसाची
धुांद िादळाची होती रात्र पािसाची…”
“चाांदण्या रात्रीतले ते स्िप्न तू शिसरून जा.
मी कधी होते तुझी हे सिव तू शिसरून जा…”
“हा माझा मागव एकला…”
थरथरत्या हातानी आिीिावद देणारे िृद्ध आठिीत डोळ्यात पाणी आणणारे . गीत, ,

“एकिार पांखािरुनी दफरो तुझा हात
िेिटचे घरटे माझे तुझ्या अांगणात…”
सिाांची िेिट काहीिी भैरिीत होते, म्हणूनही िेिटी मोडलेल्या भातुकलीसाठी खांत
काढणारे , पुढचे गाणे आठिा....
“भातुकलीच्या खेळा मधली राजा आशणक राणी
अध्याविरती डाि मोडला अधुरी एक कहाणी “आताची “कोंबडी पळाली “अिी गाणी
गदी करतात, खरी गेय, शनष्पाप गाणी हरिली आहेत.
…..

१०५ चला गप्पा मारू या
रोज, सुांदर सकाळचा, पशहला चहा, शतघे एकत्र घेताांना मला सोबत, गप्पा लागतात.
त्याददििी सकाळचा पशहला चहा घेताांना, मुलाला शिचारले, "अरे , गप्प गप्प का? गप्पा
मार." दकती निल बघा की गप्पच्या, शिरुद्ध गप्पा हा िबद येतो.
निरा म्हणतो “गप्पाांना शिर्य नको का?”
मी: “गप्पाांना फक्त दोन माणसे लागतात, शिर्य नसला तरी चालतो.”
मुलगा: “आई याचे सांदभावसह स्पष्टीकरण कर बघू.”
मी: “मला फक्त सांदभावसह अस्पष्टीकरण करुन, गोंधळ शनमावण करता येतो.”
निरा: “गप्पाांना गांभीर शिर्य हिा, गप्पा मारायला ऊजाव हिी, चचेत आिाज
चढायला हिा.”
मी: “ती काही दूरदिवनची चचाव नाही, गप्पाांना फक्त दोन माणसे हिीत.”
मुलगा: “मुकी बशहरी चालतील?" Mobile िरच्या, WhatsApp िरच्या, गप्पाच
असतात का?.”
मी: “चालेल की, गप्पा मारता येतात whatsapp िर, त्याांना पण! पण अती त्या
mobile चे डबीत रमू नये.”
तर, शमत्र मैशत्रणींनो, मोबाइल मधल्या आभासी जगात घुसू नका! गप्पा मारा.िेळ
शमळे ल तेव्हा, िेळ घालिायला, गप्पाांना दोन माणसे लागतात. िाचक - लेखक, नट - प्रेिक,
कलाकार - रशसक, बोलणारा - ऐकणारा. शिर्य असला नसला तरी चालते. बोलताांना शमळतोच
काशहतरी शिर्य!

उदा: हिामान! फार उकाडा होतोय. यािर्ी पाउस कमी झाला.
उदा: महागाई फार िाढली आहे. डायन महागाई. राजदकय पिाांची कारदकदव.
देिदिवन, सहली, नातेसब
ां ांध, शसनेमा. सध्या सिावत चलतीचा शिर्य - आरोग्य, िजनिाढ, कपडे,
नाटक, कलम ३७७, शलव्ह इन ररलेिनिीप, शबघडलेली तरुण शपढी अथिा हट्टी मागची शपढी,
झाडे लािा, स्िच्छता करा, पाककृ ती, चिीचे नखरे , लोकल गाड्या, िृध्द गृहस्थ .
चाांदोबा

मध्ये,

शिक्रम

आशण िेताळ

रात्रीचे

गप्पा

मारायला

सुरुिात

करतात.अरे शबयन नाईट्स, च्या एक हजार कथा, गप्पा आहेत.भुताटकी च्या कथाांचे मूळ, गप्पा
हेच असते.
● या िर्ीची नैराश्य दूर दूर करण्याचा ऊपाय करायची, थीम आहे, बोलते
व्हा, speak it out, तर बोलते व्हा. अाोळखीच्याांिी, अध्याव अाोळखीच्या लोकाांिी,
थोडी ररस्क घेण्यायोग्य िाटल्यास परक्याांिी देखील, गप्पा मारा. कु णीतरी िोधा. नाही
कु णी शमळाले तर, स्ित:िीच, मनातले मनात गप्पा मारा. नाही तर पुस्तक िाचून, त्या
पुस्तकाांिी बोला.गप्पा मारुन मानशसक तणाि कमी होतो, असे िास्त्रात साांशगतले आहे.
चला गप्पा मारू या.
सकाळचा पशहला चहा आलाय, त्यासोबत ककां िा त्याव्शतररक्त देखील बोला. गप्पा
महत्त्िाच्या. काहीही बोला, गप्पा मारा!
*******

10६ पाररजातकाची फु ले
पाररजातकाचे फु लाला, night Jasmine, or हरससांगार म्हणतात. कधी कधी
सुभद्रेचे झाड पण म्हणतात. देठ के िरी, अिी, हाताचे बोटाचे पेराएिढी लहान, पाांढरी फु ले खुप
नाजूक असतात. पहाटे अांगणात या झाडाखाली या फु लाांचा सडा पडलेला ददसतो. सुयोदयानांतर
ती फु ले कोमेजतात. बहरला पाररजात दारी, फु ले का पडती िेजारी - असे ही याांचे िैशिष्ट्य
आहे.
घाल, घाल सपांगा िाऱ्या माझ्या परसात, माहेरीच्या सुिासाची कर बरसात
या आिडत्या, गाण्याच्या एका कडव्ात खालील अाोळ आहे अांगणात पाररजातकाचा सडा पडे, फु ले िेचायला नेिील तू गडे
अिी पाररजातकाच्या सुगांधाची तुलना माहेर अांगणीच्या गांधािी के ली जाते.
अमर प्रेम शचत्रपटात िर्मवला टागोर ही गशणका असते. नांदू नािाच्या, िेजारी राहणारे
बालकाला, ती पुत्रित िाढिते. या नांदू सोबत ती अांगणात पाररजातकाचे झाड लािते. म्हणजे
परक्याला आपले मानणे, याचा सांबांध पाररजातकािी, असाही असािा. पाररजातकाच्या
झाडाखाली रात्री जाऊ नये, बुांध्याखाली साप असतात, असे बुजुगव साांगतात. ही फु ले फार काळ
रटकत नाहीत, त्यािरुन अिी नाती दीघवकाळ राहात नाहीत अिी अल्पायुर्ी नातेसांबांधाांची
कहाणी प्राजक्त साांगतो म्हणे. सांध्याकाळी घरट्या कडे परतत असताांना पिी गोंधळू न जातात
आशण ददिाहीन फे ऱ्या आकािात घालतात. त्यािेळी म्हणे याच पाररजातकाच्या सुांगधािरुन, ते
आपल्या शनिाऱ्याचे मुक्ामाचे झाड िोधतात. पिाांसाठी ददिादिवकाचे काम सुध्दा पाररजातक
करतो. पाररजातक फॅ न क्लब सुरू करािा असे मला िाटते. सहसा ही झाडे बागेत, िनात,
उपिनात िाढतात. मला असे िाटते -

लाखो तारे आसमान में एक मगर ढू ांढे ना शमला।देख के दुशनया की ददिाली ददल मेरा
चुपचाप जला
हे गाणे पाररजातकाचे फु लाांनी बहरलेले झाड बघून, लेखकाने शलशहले, नायकाने
म्हटले असािे. कारण पाररजातकाच्या फु लाांच्या अाोाांजळीचा / परडीचा एकशत्रत आनांद घ्यािा
लागतो. इतर फु ले - जास्िांद, गुलाब, चाफा, कमळ एके कटे सुध्दा, पुरेसे होतात.
आाॅक्टोबर नािाच्या सहांदी शचत्रपटात आाॅक्टोबर मशहन्यातच फक्त ही फु ले
उमलतात असा उल्लेख आहे. तो शततकासा खरा नाही. या झाडाच्या शबया चपट, गोल ताांबयाच्या
पैिाच्या आकाराच्या असतात. सिव फु लाांच्या सुगांधाची अत्तरे बनतात पण हा पाररजातकाचा
सुगांध बनिणे खुप अिघड असते. पाांढऱ्या पाकळ्या आशण अष्टगांध अथिा िेदरु ाचा जो के िरी रां ग
असतो, तिा त्या के िरी देठाची ही फु ले अगदी एकमेिाशितीय आहेत. पाररजातकाची झाडे हल्ली
तर िहरात ददसेनािीच झाली आहेत. मी कालच कुां डीत लािला आहे, बघू जगतो का, जगला तर
फु लतो का, ते ही बघू.

******

१०७ आनांदिास्त्र
हो! आनांदाचे पण िास्त्र असते. एका देिाने जसा आनांद मांत्री नेमला, नेमके तसे आनांद
िास्त्राबद्दल सांिोधन चालू आहे.दुुःख, शिशिध, प्रश्न असताना देखील थोडे िे ि िाटण्यासाठी हे
िास्त्र मानिाला उपयोगी पडेल. आता आांनद पुरे, देिा सुख बास, असे कु णीही म्हणत नाही.
अजून आनांद हिा असतो. कारण समाधान नाही. तो आनांद शमळिण्यात हे िास्त्र मदत करे ल.
अ) दुुःख देणार्या गोष्टी खूप असतात.
1) इच्छा 2) ध्येय 3) तुलना 4) बके टशलस्ट पूणव करायची घाई 5) सहानूभूती नसणे
अथिा अशत असणे 6) पोकळी िाटते 7) कायम बेस्ट राहण्याची इच्छा 8) लपिाछपिी .
आनांदी कसे व्हािे?
1)जीिनातील अडचणी, दुुःखे, िर ऊल्लेख के लेल्या सिव गोष्टी स्िीकारा. कु णािी,
तरी, कु णािीही आपले प्रश्न िेअर करा, नम्र रहा. हे ही ददिस जातील हे लिात ठे ि, गप्पा मारा,
हसा, आभासी व्हायचा नात्यात रमू नका, कायम सेंटर ऑफ अटेन्िन, व्हायचा प्रयत्न टाळा,
स्ितुःचेच मुखिटे ि सत्य याांच्यात िाद िाढिू नका, दुुःखाच्या िेळी आनांद िाटािा पण दुुःख
इतराांना कळू नये म्हणून लपिाछपिी करु नका म्हणून प्रयत्न करा, छोट्या छोट्या गोष्टीत आनांद
शमळिा.
2)सांध्याकाळी सगळ्याच पक्षयाांना, कु ठे तरी शस्थरािण्यातची आस लागते तिी
शनराि मनाला नकारात्मकता, रमायला हिीिी िाटते. पण प्रयत्नपूिक
व शनरािेला दूर ठे िा.
रात्रीच्या िेळी शनदद्रस्त शनखारे उमलतात. आकािी शनळ्या फु लाांची निी पसरितात. रात्र
नकारात्मकता िाढिू िकते. पहाटे ददव्ाची ज्योत हळू हळू शिझते. समाधानाची दकरणे, लिकरच
मात्र आता उगिणार असतात. त्या रात्री कबरीच्या आत, भूतकाळाचे काळ्या सािल्याांकडे सुपूदव

करुन मानिी मन घरी येते. मन लेखणी उचलते. पररशस्थती तीच असते, पण आनांद मानते, निा
ददिस उगिलाय. छोटी छोटी बाते, रोजच्या कामामध्ये सुख माना.
3)गितािर चाला, ताणतणाि कमी करा, गॅलरीत बसा, पेट ि प्राणी, झाडे, शमत्र
याांचे बरोबर िेळ घालिा, तुमचा आनांदाचा ररमोट, इतराांच्या हातात देिू नका, पुस्तक िाचा,
सायकल चालिा, घर आिरा, स्िच्छ करा, कचरा पसारा आिरा, ओपन स्पेस मध्ये जा चांद्रप्रमाणे
बघा.
4)िाईट सियी बदला, सुगांध अनुभिा, चाांगले जेिण जेिा, चाांगले स्िच्छ कपडे
घाला, आनांद िोधा.
5) सांध्याकाळी चारपाई ि सायकल ि कां ददल घेऊन आमचे दादा जांगलात जात. थोडा
िेळ घालिून परत येत.ती सांध्याकाळी मन रमिायला मदत करणारी पध्दती होती.
6)यिाने आनांद शमळतोच पण अन्यिेळीही आनांद शमळायला हिा, सांिोधनानांतर
सखोल उपाय, समाजाला समजतील.
7) सध्या एिढेच कळते. कला छांद जोपासा, गाणी ऐका, िाद्य शिका, मनातील
नकारत्मकता दूर ठे िा. पुस्तके िाचा, आय कॅ न मेक यू हॅप्पी_ पॉल मेक्नादी िाचा. चेहरा हसरा
ठे िा.
‘ऑल इज िेल’ म्हणत जा चाांगल्या गोष्टींबद्दल धन्यिाद माना कृ तज्ञ राहा. भजन
आरती म्हणा देिदिवनाला जा दानधमव करा भूतकाळ काही काळ शिसरा ि आनांदी व्हा.
आनांदाचे डोही आनांदतरां ग
******

१०८ अांगणात पाररजातकाांचा सडा पडे

अांगणात पाररजातचाांचा सडा पडे, फु ले िेचायला कधी नेिील तू गडे
घाल घाल सपांगा िार्या माझ्या परसात, माहेरी जा सुिासाची, कर बरसात
मनाचे मूळ ज्या गािी रुजलेले, असते, लाडकी ती असतात .ते गाि आिडते ि
आठिते. तसेच नाशिक मला आिडते आशण आठिते.अनेक देिळाांचे गाि, सहलीचे थांड हिेचे
रठकाण, िाईन कॅ शपटल, trip place शचत्रीकरणाचे रठकाण, शिके न्ड होमचे घर, नाशिकची
ओळख खूप आता आत्ताची आहे.

मला नाशिक साधरणतुः 1962 च्या पुढचे आठिते. नाशसक

कां ददलाचे, शमणशमणत्या कमी प्रकािाचे, श्रीराम मांददराचे तेल ददव्ाांचे ि पुढे ट्यूबलाईटचे! चूल,
स्टो, गॅसचे, शचखलाचे गाि होते.गािाकडे असलेल्या िेतीची, सार्याांना सचांता असे. खुद्द िहरात
सुध्दा, खूप उस मळे , ज्िारी मळे , आमराया होत्या, सूयवफूलाांच्या बागा होत्या. श्रीरामकृ पेने प्रत्येक
घरी शिशिध कथा होत्या, ज्या मोकळे पणाने चर्चवल्या जायच्या.कु लदीपक, कु ळकलांक होते, दुुःख
होते, मीठ मसाला लािून िबदसांपत्ती िाढिून, गप्पा होत. सिवकाही सिव जणाांना माहीतच होई.
सारे जण अखांड बोलत राहात, दुसर्याला समजाित असताना, माणूस स्ितुःचेच, दुुःख देखील,
ती कल्पना देखील, चाचपून स्ितुःला समजाितो तसे घरोघरी होते.
माझ्या गािच्या पाण्याचे
खोल जशमनीत झरे
कु णी फाकिा अरे माती
झरे होतील शपसारे . (सां)

नाशिकला फळे भरपूर शमळतात. उपास, देिपूजा, देिदिवन याांना योग्य असे
िातािरण तेथे होते.गािकरी साधे, आदराशतथ्यिील लोक होते. आलेल्या प्रत्येक पार्हण्याला,
पांचिटीत देिदिवनाला नेले जाई. अनेक देिळे ि लहान मोठे सरदार िाडे, बशघतले जात.
श्रीराांमाचे िेत्र म्हणून पांचिटी शप्रय होती .आई सतत श्रीरामाचे नाि घेई. एक िेजारी ससांाह
ां स्थ
पिवणीचे िेळी, श्रीरामाचे अयोध्येला जायचे म्हणून, साधू बनण्यासाठी पळू न गेला होता. पुढच्या
एका ससांहस्थात तो साधू बनून आलेला सापडला. “उां बरठ्यािर मयावदा,
त्यािरुन ओलाांडूनी मातेची माया
कसा गेला रामराया” असे भजन त्याची आई गात असे. सिव शस्त्रया सुगृशहणी होत्या.
अखांड काम करीत असत. उन्हाळी कामात तरबेज होत्या.
भाांडी घासून ठे ि, लादी पुसून ठे ि,
कपडे धुिून ठे ि, कु कर लािून ठे ि,
चटणी िाटू न ठे ि, जीि कु टू न ठे ि
सांपला आहे शिर्य पुस्तक शमटू न ठे ि. (स)

पॉि कपडे- पॉिचोपडे एखाद्याचकडे पााॅि कपडेअसत. बाकी भारी कपडे फक्त
ददिाळी आशण लग्न कायावत शमळत. बाकी तेच जुने पण स्िच्छ धुतलेले कपडे सांपूणव िहर िापरी.
कॉलेजमध्ये देखील सिव कॉलेजकन्यका साडी नेसून, दोन्ही खाांद्यािर(जयाभादूरी स्टाईल)पदर
घेिून, लाांब िेपटा हलित, सायकल चालित येत असत. बाईने के स मोाेकळे सोडल्यािर, शतच्या
िर नखरे ल अिी रटका होई. नाशिकात प्रत्येक जण कष्टकरी होता. फे अर एन्ड लव्हली ि
मॉइजश्चारायजर लािायचे ते ददिस नव्हते. रापलेल्या चेहर्याची ि भेगाळलेल्या हाताांची लाज

िाटत नसे. मुलाांची नािे कमलनयन(राम) जानकीनाथ राम, लक्षमण असत तर शस्त्रयाांची नािे
सीता, गोदािरी, जानकी हीच असत. उमलत्या कळ्याांसारखी ददसणारी ती कन्या, लिकरच
मोठी स्त्री सुगृशहणी बने ि अल्लडपणा, सोडू न देई. तर फु लाांपरी ते ओठ उमलती, असे ददसणारे
कु लददपक लिकरच िेतकामाला लागत.

मांददरे - मला आठिते, 1962 साली मोदके श्िर मांददराजिळ, मोदकाच्या आकाराचे
दगड सापडत. एकिीस चतुथ्याांना शतथे दिवन के ल्यास, तो गणपती निसाला पाितो, असे म्हटले
जाते . ढोल्या गणपती, इच्छामणी गणपती, सचांतामणी ही मांददरे बरीच नांतरचे काळाची आहेत.
मांददर पररसरात सिवत्र साधू बसलेले असत. दारी येणारे शभिूक, साधू, माांगतेभाकर तुकडा घेिून
आनांदात जात असत. पािसाळ्यात तर काळ्या तुटक्या छत्र्या असत.क्वशचत िापरात डकबॅकचे
रे नकोट येत.माती ि भरपूर शचखल कायम सोबतीला असे. पहाटे दि पडत असे.
कशिता सांपल्या तरी सांपत नाही पाऊस
सिवच ऋतूत शनथळते हाऊस (सां)
दिाांमध्ये न्हात होत गित दाट दाट
पाांढर्यािरी ही शहरिी निी पायिाट(सां)
असा शनसगव असे
खेळीमेळीचा िािरददली कोंबड्याने बाग,
शिझे चाांदण्याची राांग(सां)

असे िातािरण होते. सारे च पहाटे उठू न कामाला, िाळे चे िाटेला, चालायला लागत.
देिधमव खूप असला तरीही माणूसकी धमव शतथे होता. गरीबाला अन्न देण्यासाठी शतथे अनमन नसे.
शनदान, चहा तरी ददला जाई.
दगडाच्या देिा दह्याच्या घागरी, अस्पृिाच्या घरी ताक नाही
पाळीि पोपट, गोडफळे त्याला, आशण गरीबाला कदान्नही नाही॥
कारां जी- रशििार कारां जा, पांचिटी कारां जा हे होते, पण येथे धारानृत्य करणारी कारां जी
कधीच नव्हती. जागरणे फक्त कोजागीरी ि हरताशलके चे आशण गािातल्या कॉलेज मधल्या
अॅन्यूअल गॅदटरां गचीच असत. नाईट लाईट िगैरे चोचले नव्हते. रात्री चाांदपाखरु रानराजिे
ओरडले तरी शभती िाटे, भूते मनाांत होती.
गोर्या रां गाचे फार आकर्वण असे. फॉरे न ि िस्तू ि साड्याांसाठी देिळालीला माणसे
जात असत. मोस्ट रोमॅशन्टक असे ते सोमेश्िरला जाण असे, सहल असे.
दोघेजण जाऊ डोंगरािर चाांदण्यारात्री
पाण्यात शभजून डोळ्याांच्या झरतील फु लिाती।त्या िहारात एखादाच डॉक्टर असे ि
एक डॉक्टरीण बाई सुमन माटे होत्या, बाकी नसव करी. सिवच मुली उां च बारीक िेलाट्या असत.
डायटटांग न करता, छान ददसत . कारण ररिा देखील खूप उिीरा 1978 साली आल्या. बाकी
आजारी पडलो की घरगुती उपाय चालत.

साधी माणसे- पोस्टमनची िाट पाहीली जाई. खुिालीची पत्र पांधरा ददिसातून येत.
एस. टी. बस शििाय पयावय नव्हता. लग्न होणे ि स्थळ बघणे हे मोठे कायवक्रम असत. लग्नासाठी
शिशिध व्रते के ली जात. कपालेश्िरच्या मांददरातील एक ज्योशतर्ी शििाह स्पेिाशलस्ट होता.

साडेसातीची भीती सार्याांनाच असते. तेव्हाही होतीच. साधी माणसे पटकन शिश्िास टाकत
असत. पैसे बूडून अथिा अन्य मागावने अनेकजणींची शििाहात फसगत होई.
माशणक आशण गहू यातला फरकही ज्या नाही उमगत
दैिदेि त्यात देईल कोठू न, अडाण्याची अिीच फसगत.
नको भाकर नको लबाडी लाचारी
नको ररती उठाठे ि नको बखेडा सांसारी, ददस राबण्यात जाबा
नीज घ्यािी रातभर(सां)
अिी साधी स्मृतीिान माणसे होती.फु ले, शनसगव बागा- रानमळे सिवत्र होते.माहेरी
अांगणात पाररजातकाांचा सडा पडत असे. मांद िासाची फु ले िेचून माळा के ल्या जात. मालक माळी
असे.बकू ळ, गुलमोहर, बुचाची झाडे, अनेक िेली, आांब,े नारळ, पेरू, फणसे याांची रोपे द्राि मळे
होत. बोराची झाडे होती. बालपणीच्या खूप सुांदर आठिणी ि सांस्कार देण्याांचे श्रेय त्या
नाशिकलाच जाते. गाि कृ र्ीप्रधान होते. कच्च्या कै र्याांचे शखरमट, मेथीची भाजी, ठे चा, भाकरी
हेच प्रमुख जेिण होते.सहलीला गेले की हेच बाांधन
ू नेले जाई.

िाळा- शििण सांस्कार:शबनसभांतीची उघडी िाळा लाखो इथले गुरु
झाडे, िेली, पिू, पाखरे याांिी गोष्टी करु
शििकाांना खूप मान असे. शििक िगावतील मुलाांिर खूप प्रेम करत असत. मी एकदा
िाळे त गेले नाही, तर बाई माझी शिचारपूस करायला घरी आल्या होत्या.
झुक झुक अगीनगाडी धूराांच्या रे र्ा हिेत काढी

पळती झाडे पाहूया मामाच्या गािाला जाऊया,
बेडी पाको बारमािा ककां िा नाचरे मोरा आांबयाच्या िनात, ही गाणी ऐकू न िाळे त
नृत्य बसिले जाई. गांगा आली रे अांगणी... या सुखाांनो या, मेंदीच्या पानािर, ही नृत्ये बनिली
जात.
देि घेि
देिदिवने, व्रतिैकल्ये, ससांहस्थ पिवण्या, राजकारण ई. या कारणाांनी नाशिक गाजू
लागले. शसक्युररटी प्रेस नाशिकरोडला आहे (शतथे नोटा छापल्या जातात) अनेक शचत्रपटाांचे
शचत्रीकरण नाशिकला होते. भेळभत्ता ि नाशिक शचिडा मस्त लागतो.
नाशिकचा गोदाकाठ- बनारस सारखा पशित्र गोदािरी घाट नाशिकला आहे. त्यामुळे
धार्मवक कायवक्रम इथे होतात. नदीदकनारी फारिी स्िच्छता नाही. गोदािरी देिीचे मांददर आहे.
नदीचे घाट पशित्र आहे. साांडव्ाच्या देिीचे मांददर आहे. शहरिी झाडी आहेत पण ट्रॅदफकही
आहे.पुढची प्रगती- एम.आय.डी.सी ि शििण अनेक मुांबईच्या सांस्थेंच्या उपसांस्था नाशिकला
शनघाल्या. नोकर्याांची सांधी शमळू लागली. शििणासाठी मुांबईचे शिद्याथी नाशिकलाही येिू लागले
ि नाशिक थोडे आधुशनक होिू लागले.
पांचिटी- म्हणजे पाच िडाांच्या आतील परीसर, शजथे सीतामाता राशहली, तो पािन
भाग होय. काळाराम, गोराराम ि सुांदर नारायणाचे मांददर येथे आहे. सीतागुांफा आहे. या गुांफेत
काहीजण जातात.िाकू न जािे लागते. िूपवणखेचे नाक लक्षमणाने कापले(येथे) म्हणून या गािाचे
नाि नाशिक असे पडले असे म्हणतात. नारोिांकराची घांटा, मांददरात आहे.पांचिटीतील पाचही
िड अजूनही आहेत, गदी त भेदरलेले आहेत. दहीपूल कपालेश्िर मांददर, तपोिन, रामकुां ड, मुक्ती
धाम, प्रशसध्द आहेत.

लक्षमणरे र्ा मांददर- हे मांददर हल्लीच सुरु झाले आहे. आधी अशजबात नव्हते. टू ररस्ट
िाढिण्यासाठी अनेक मांददरे ि मठ इथे निे सुरू झालेआहेत.
अन्य रठकाणे- शिडीचे साईबाबा मांददर ि नाशिकजिळ आहे. त्र्यांबके श्िर, सप्तश्रृांगी
देिी, सोमेश्िर, कालीदास स्मारक, पाांडिलेणी, चाांभारलेणी, गांगापूर धरण, ईगतपूरीचे
घाटनदेिी मांददर, धम्मशगरी, अिी अन्य देिळे ि रठकाणे आजूबाजूला आहेत. मुक्तीधाम,
धम्मगीरी शिशिध कथा, कला, दांतकता, लोकगीत याांचा एक ठे िाच आहेत . त्या काळी
नाशिकमध्ये अशधक ऐकायला, बघायला शमळे . अांजनेरी डोंगरािर सांकट मोचक हनूमान देिाांचा
िास होता. अनेक और्धी िनस्पती इथे डोंगरािर अजूनही सापडतात. घोटीचा ताांदळ
ू चिदार
असतो.येिला पैठणी, शििण सांस्था, स्िस्ताई, चचाव, नट नट्या, या आशण अन्य कारणासाठी
नाशिक गाजते.आता तर, खरे तर खूप िहरीकरण झाले आहे.

शचत्रपटगृह-त्या िेळी गािात 3 शचत्रपटगृहे होती. शचत्रमांददर, प्रभात (दमोदर बरे च
नांतर उघडले)मात्र शचत्रपट बघायला धािणारे लोक शबनकामाचे आहेत, असा समज प्रस्थाशपत
होता. बाईस्कोपिाला येई, त्याच्याकडे लहान मुले शसनेमा बघत असत.मुांबई ककां िा मोठ्या
िहरातून आलेले लोक मग शपक्चरची स्टोरी साांगत. रसरां ग चोरुन िाचला जाई.शबनाका
गीतमाला फार आिडे.इां ददरा गाांधी, याांचे नािाने प्रशसद्ध, गरीबी हटाि साडी लोकशप्रय होती.
अांगोईगीत, ओव्ा पाळणे, कृ र्ीगीते- याांचा मोठा खशजना आमच्या आई, काकू
आत्याकडे होता. सिव डोहाळे जेिणी, बारिी थाटात होत. बथवडे चे फॅ ड, के क कापणे तोपयांत
नव्हते. निरात्री, गणपती हे सािवजनीक होते, पण त्याांचे पीक फोफाित आले नव्हते. त्यात छान
गाणी नाटके लोकगीताांची मेजिानी शमळे .

मुांबई- मुांबईचे ि पुण्याचे खूप आकर्वण नाशिकच्या लोकाांना होते. जेव्हा मनमाड मुांबई
पांचिटी एक्सप्रेस सुरु झाली, तेव्हा गािभर, िहरभर चचाव झाली होती.तेव्हा खरे दी मुांबईला,
शििण पुण्याला असा समज होता. त्यात मुांबईचे खूप आकर्वण होते. नटनट्याांना बघता येते. खूप
मजा मुांबईत येते असा समज होता. घरुन भाांडून पळू न जाणारी मुले, मुांबईलाच जात आशण
भ्रमशनरास झाला की, नाशसकला परत येत असत. अन्य प्राांतीयाांचे लोंढे त्यामुळेच नाशिकला
येिून, ते िहर ताबयात घेिू लागले.
सासर माहेरमाहेरच्या अांगणात येती जाती लेकीबाळी, लाजिांतीच्या पायाांची दारी उठे राांगोळी
लग्न होिून सासरी गेलल
े ी मुलगी चार ददिस माहेरी ददसली तरीही “असे कसे बरे
सासरचे, लोक माहेरी राहू देतात” अिी रटका होई. द्रािे नाशिकच्या शचिडा देिदिवन (रुद्रािे),
शिशिध प्रशसध्द लेखक, फक्त या प्रमुख कारणाांसाठी नाशिक प्रशसध्द होते असे नव्हते, अन्य फायदे
होते.बदल- बदल हे घडतच राहतात. झपाट्याने जग हे जिळ येतआहे. इां टरनेट चा शिळखा
पडलाय .लोक रुद्रािापेिा द्रािाांमुळे नाशसकला नािाजतात.िाईन कॅ शपटल झालेल,े आज नाशिक
इतके बदलले आहे की, त्या शतथे ‘माशझया शप्रयेचे झोपडे’ म्हणायला त्या िहरात जशमनीिर
झोपड्या(टु मदार) बाांधायला जागा शमळणार नाही.
तरीही नाशिकमध्ये काहीतरी खास आहे जे पुन्हा पुन्हा बोलािते.

१०९साडीची मोशहनी

भारतीय शस्त्रयाांचा मूळ पोर्ाख, साडी हाच आहे. सहािार, नऊिार िस्त्र
कमरे भोिती गुांडाळू न, मानेभोिती लपेटून, ऊन थांडी िाऱ्यापासून स्िरिणासाठी िापरले जाते.
साडीला साईझ लागत नाही त्यामुळे कु णीही कु णाचीही साडी घालू िकते. िेगिेगळ्या ररतीने
साडी नेसण्याचे ८० प्रकार आहेत म्हणे, मला दोनच येतात.
सांस्कृ तीतील अहम् िस्त्र, म्हणून साडी शप्रय आहे. मात्र १९९० सालापासून
देिातील साांस्कृ शतक बदल, शस्त्रयाांची नोकरी, सुटसुटीत िस्त्राांची गरज, बदलती जीिनिैली,
शिभक्त कु टुांबपद्धती, या कारणाांमुळे साडी मागे पडू न, सुटसुटीत, सलिार कमीज, कु ताव पायजमा,
िटव पाँट, हे ड्रेस लोकशप्रय होऊ लागले. साडी मागास, कालबाह्य िाटू लागली. साडी िृद्ध ि
ियस्कर शस्त्रयाांचे िस्त्र ठरली. साडी हा खास १००%भारतीय पोर्ाख आहे. गळासर, दाशगने,
जरीकाम के लेले बलाऊज, आरसे लािलेली चोळी, ब्रूच, शपन अप, पदराांच्या िेगिेगळ्या
प्रकारच्या रचना यामुळे साडी खुलून ददसते. नऊिारीची, सहािारी, पुढे पाचिारी ि पुढे शनऱ्या
पूिीच शििलेली तयार, अिा प्रकारच्या निनिीन साड्या चलती फॅ िन बनल्या. काठापदराची
साडी, खाली मस्त जशमनीपयांत पोचणाऱ्या, पायघोळ शनऱ्या प्लेट्स, ही फॅ िन कायमचीच असते.
बलाऊजच्या बाह्या, लाांबी रूांदी बदलत राहते. शबनबाह्याांचे हिेिीर ते घट्ट कां चुकीसारखे, सरळ,
अथिा कटोरी बलाऊज असे चोळीचे प्रकार बदलतात, टीिटव, फॅ िन िोमध्ये, लाांब बलाऊज सुद्धा
साडीिर घालतात.
पॉशलस्टर, हातमाग, खादी, चांदरे ी, सुती, ऑरगांडी, रे िमी, ऊनी, शमक्स अिा
िेगिेगळ्या टेक्स्चरच्या साड्या असतात (पोत). हलके अथिा गदव रां ग साडीच्या रूपात फरक
पाडतात. जरीचे सोनेरी चांदरे ी काठ, भरतकाम, रे िमी कढाई, दोरा िकव , ठोकळ्याांनी शचत्र

छापणे, यामुळे साडी खुलते. सुांदरी, सुांदर स्त्रीतर किातही सुांदरच ददसते मग साडीत का नाही
ददसणार? मोत्याांच,े सोन्याचे, खड्याांचे, दोऱ्याचे, कुां दन दाशगने, साडीला खुलितात. शनळा
आकािी, पाांढरे , राखाडी पाांढरे , बदामी, सलांबू रां ग, िेगळे व्शक्तमत्त्ि दाखितात, तर गदव आांबा
रां गी, शहरिे, लाल, जाांभळे रां ग सणासुदीचे खास celebrity रूप दाखितात.
पाने, फु ले, बुांदके , चट्टेरी पट्टेरी, चौकटीचे शडझाईन, साडी खुलिते. जॅकेट,
कां बरपट्टा, ब्रूच हे आधुशनक सह-अलांकार साडीिर घालता येतात- मात्र साडी सुांदरतेने कॅ री करािी
लागते. लाांब पल्लू साडीला खुलितो. साडी नेसलेली स्त्री खास िाटते. Feminine िाटते.
कपड्याांच्या बाकीच्या फॅ िन्स येतात जातात, पण साडी मात्र आज िेकडो िर्े
आपले फॅ िन दुशनयेतील स्थान रटकिून आहे. साडी नेसण्याचे पध्दशतिर, सोज्िळ, घरां दाज, मादक
किीही िाटू िकते. साडी पारां पररक ि आधुशनक दोन्ही िाटू िकते. भारतीय साडीचे यि त्यातच
आहे.
मी आज सहज लोकल गाडीतील शस्त्रयाांकडे बशघतले, गाडीत महीला डबयात, २००
महीलाांमध्ये आम्ही फक्त दोनच महीलाांनी साशड घातली होती, साडीला बाय बाय बोलू नका.
महीलाांनो साडी नेसत राहा.
****************

110 तू असा जिळी रहा
के .बी.सी मध्ये एका मशहलेने स्ितुः बद्दल असे साांशगतले की, माझे आईिशडलाांना,
लेकीजिळ राहणे, भारतीय परां परे ला धरुन योग्य िाटत नाही आशण सून मुलगा याांच्यािी आईचे
िाद होतात.
अॅक्सीस बाँकेच्या जाशहरातीत, भािी सासू म्हणजे मुलाची आई लग्नाच्या खरे दीच्या
िेळेसच म्हणते “सन ि सासूचे सुरिातीला सिव रठक राहील, नांतर तुझी बायको म्हणेाेल, सासू
असे म्हणाली, हे झाले ते झाले, त्यापेिा तू आत्ताच िेगळे घर घेिून स्ितांत्र रहा”.
“मुलगा ि सून कामािर जातात. मला घरी करमत नाही. एक
“ सासू टीव्ही बघत बसते, झोप होत नाही (आिाजामुळे)”एक कु टुांब. “बोअर होते सदा
हे दुखले, ते दुखले”
एक सून .
“आम्हाला आमचे स्िातांत्र्य हिे, मुलगा ि सून याांचेबरोाेबर कधीतरी ठीक आहे पण
कायम एकत्र कु टूांब नको.”
“आमचे सून मुलगा याांच्यािी पटत नाही, पण मन मारुन एकत्र राहतो. “एक .
िरील उदाहरणाांिरुन स्पष्ट ददसते की ज्या एकत्र कु टुांबाची, भारतीय सांस्कृ ती ची
आपण स्तूती करतो, त्या नातेसांबांधाचा गोडिा गातो. त्या नात्याांतील गोडिा सिवत्रच सरसकट
प्रत्येक घरी उरला आहे का? 99% कुां टूांबात पारां पररक कारणाांनी एकत्र कु टूांब असेलही, मात्र
राजाराणीच्या त्या स्ितांत्र घर करण्याची आिड बर्याच व्क्तींच्या मनात असते. उदा,
ऊन ऊन शखचडी, साजूक तूप,

िेगळ्या घराचे भलतेच सुख
ही कशिता 30 िर्ाांपूिीची आहे.
राजाराणीचा सांसार आमचा
शपकनीक पाटी मजा,
सासू माझी एक सजा
असे गाण्याचा ि स्ितांत्र घर करण्याला स्िप्न मानण्याचा, काळ मागे पडला आहे.
हल्ली स्ितांत्र घर के ले तरीही, फारिी रटका होत नाही. घर लहान पडते, इथून ऑफीस दूर पडते,
लोकलला गदी असते, ट्रॅदफक फार असतो, अिा कारणाांनी, स्ितांत्र राहून, सासर घरािी प्रासांगीक
कारणाने एकत्र येणार्याांची सांख्या मोठी आहे.
हल्ली तर जेाेष्ठ नागररकाांना आपण होिून, िेगळे राहण्याची इच्छा असू िकते, स्ितांत्र
बाथरुम ि आजारी पडण्याचे, दफरत राशहण्याचे स्िातांत्र्य िृध्दाांना हिे असते. आजारपणात सोय
व्हािी म्हणून पूणविेळ गैरसोय नको, असे म्हणणारे ज्येष्ठ असतात. त्याला पयावय म्हणजे मुलाांनी
मुलींनी आईिशडलाांच्या जिळ, मात्र स्िांतत्र घर घेिून रहािे. यामुळे लि राहते, अशतपरीचयात
अिज्ञा होत नाही ि स्िातांत्र्य देखील शमळते.
*****

111 घरी माणसे चार
हल्ली प्रत्येक घरी चार माणसे असतात. निरा बायको, घराचे छत आशण जमीन.
पूिीच्या काळी सणाला आजूबाजूची माणसे, नातेिाईक एकत्र जमत असत. शमष्टान्न भोजन करुन
गप्पा मारुन ताजेतिाने होत असत. दसर्याला सोने िाटायला आशण सांक्राांतीला शतळगूळ
िाटायला घरोघरी, िाळे च्या शििकाांकडे जायची पध्दत होती. नातेिाईक एकत्र जमत असत,
सणािाराला बालकाांपासून ज्येष्ठाांपयांत सिाांना आनांद शमळत असे. निे कपडे ककां िा ठे िणीतले
कपडे, शमत्र, गप्पा नातेिाईकाांचा सहिास हिाहिासा िाटे.
2018 साली, हल्ली घरोघरी सणाला चार माणसेच असतात. मुलानी िेगळी घरे
के लेली असतात अथिा मुले परदेिी गेलेली असतात. (एन आर आय.) झालेली आहेत. सणासाठी
एकत्र येणे सुध्दा, जमतेच असे नाही. सिव तरुणाांना ऊत्तम नोकर्या नाहीत, ज्याांना आहेत त्याांना,
त्या नोकरी रटकिण्यासाठी आटाशपटा करािा लागतो. रजा घेिून चालणार नाही. त्यामुळे
सणाला सुध्दा घरोघरी दोन माणसे आहेत. ददिाळी दसरा फक्त, ऑनलाईन, अथिा व्ापार्याांच्या
फायदा आहे. दाशगने घरे दी कपडे, खरे दी पैसे खचव करणे बाहेर जेिणे हीच सणाची व्ाख्या
झालीये.
“तुझ्या गोळ्या माझ्या गोळ्या, बीपी डायबेटीजच्या गोळ्या” असे गात िृध्द घरी
एकटेच राहतात. तरुण परदेिी आहेत, काही पयवटनाला गेले आहेत, काही मुलाांची करीयर,
बालकाांची करीयर घडािी, म्हणून माकाांच्या मागे धािते आहेत. सुट्टीत सुध्दा क्लासेस असतात.
ज्येष्ठाांना कु णाच्या तरी सहिासाची गरज असते. मध्यांतरी एका कायवक्रमात एका
बाईने फोन नांबर ददला, जर एकटे िाटले तर फोन करा 1/2 तासाला 100 रुपये घेणार. शिभक्त
कु टूांब सांस्कृ ती िाढलीये. त्याचिेळी नाईलाज म्हणून िृध्दाश्रमात राहणारे िृध्द आहेत. िृध्दाश्रम
हे नाईलाजाने जायचे रठकाण असले तरीही. कां पनी, सहिास, शसक्यूरीटी, रे ग्यूलॅरीटी, मेशडकल

हेल्प अन्यकारणे त्या दृष्टीने एकट्या िृध्दानाां ते मदतगार होिू िकतात. सिव जग लोनली प्लॅनेट
झाले आहे. मोबाईल टीव्ही िाचून िेळ जात नाही इतकी प्रत्येक व्क्ती एकाकी झाली आहेा.े
आमच्या इमारतीत प्रत्येक घरी दोनच माणसे उरलेली आहेत. घरोघरी िृध्दाश्रम आहेत, फोनिर
िुभेच्छा देिून सणाचे ददििी, सिव कु टूांबाची जबाबदारी सांपते.
मागे उरतात छत, जमीन ि दोन माणसे, घरी माणसे चार
******

112िबदाांच्या राज्यात

िबदाांच्या राज्यात रमायला सायाांनाच आिडते. बरीच जण तर पुस्तकी दकडे
असतात.
िडवस् िथव इज िल्डवसव िथव
चाांगले िबद जगाची सांपत्ती असते
िबदाांच्या बद्दलच्या काही खास बाबी
1) डॉ. स्यूस याांनी लहान मुलाांसाठी जे ग्रीन एग्ज अॅन्ड हॅम (“शहरिी अांडी ि सुरण”)
पुस्तक शलशहले आाहे. त्यात फक्त 50 िबद असून त्याच त्या िबदाांची िेगिेगळी रचना आहे.
2) युरेनसच्या ग्रहाला जे 24 उपग्रह आहेत त्याांची नािे लेखक िेक्सपीअर याांच्या
नाटकातील पात्राांिरुन ठे िली आहेत. उदा. जु लीयट(रोशमओ ि ज्युशलएट) शमराांडा(दी टेम्पेस)
ओफॅ शलया(हॅम्लटव) पोटीया प्रास्पे रोकॅ लीबन
3) गेटस् ऑफ पॅरॅडाइज- स्िगविार ही काांदबरी फक्त 2 िाक्याांची आहे मात्र या दोन
िाक्यात 40000 िबद आहेत.
4) 2004 साली प्रेंच लेखक मायलेक थॅलर याांनी 233 पानी कादांबरी प्रकािीत के ली
या काांदबरीत एकही दक्रयापद नाही(निल आहे)
िबदाांची गांमत अिी आहे
*****

113कालिाकालिी कालिे

देिाांतगवत अथिा आांतरदेिीय तलाि, समुद्र अथिा दोन नद्याांना जोडणार्या
भूपृष्ठाला पूल म्हणतात .तसे पाण्याचा चर खोदून दोन नद्या जोडण्यास, उपयोगी, त्या पाणी
पूलाला कालिा म्हणतात. हा कालिा दोन जलस्त्रोताांच्या पाण्याची, कालिाकालि करता(पीजे)
या कालिा बाांधणाचा हेतू खास असतो. तो असतो िेती, जलप्रिाह, पूरशस्थतीची तीव्रता कमी
करणे, दुष्काळािर मात करणे. या कालव्ातून जलिाहतूक होते. बोटी ि मोठी जहाजे या
कालव्ातून जाऊन, माणसाांना पार करतात, प्रिासाचा िेळ िाचितात.
या सिव कालव्ाांची उपयोगीता ि त्याांचे ऐशतहाशसक महत्ि खूप आहे.
1) पनामा कालिा- दरिर्ी 44000 जहाजे या कालव्ातून जािून आांतरराष्ट्रीय
व्ापार्याला हातभार लाितात. हा कालिा अॅटलाँरटक सागराला पॅशसदफक सागरािी जोडतो.
उत्तरपूिव अमेररके हून कागो शिपला उत्तरी पशश्चमी अमेररके त जािून िेळ ि इां धन बचतीसाठी
मदतगार झाला.
2) सुएझ कॅ नॉल-इशजप्त युरोप ि एशियाला जोडतो.
ग्रॅण्ड कॅ नाल ईटली व्हेशनस- िहररचनेचा सुांदर नमुना- एस- िेपमध्ये व्हेशनस मधून
जातो ि अांतगवत प्रिास सुलभ करुन जोडीला सौंदयव िाढितात. व्हेाेशनसला शसटी ऑफ कॅ नॉल्स
म्हणतात.
3) ससांगल
े कॅ नॉल अॅमस्टरडॅममध्ये ाा़फूल माके ट त्या ससांगेल कॅ नॉलिर भरते.
ररड्यू कॅ नॉल- कॅ नडा फु नकोिी कॅ नॉल जपान गांगा कालिा-भारत असे कालिे प्रशसध्द
आहे.

प्रत्येक व्क्ती एक जलप्रिाह असते स्ितांत्र! दोन जलप्रिाहाांना जोडणे सोप्पे नसते.
कालव्ाांनी नद्या जोडता येतात. माणसाांची मने जाती, धमव, खांड, देि यापलीकडे जािून, मने
जोडणारा कालिा, सांिोधकाना कधी सापडेल?
****(**

114मनाचा िीज- िीजमधले सुख
घरातला दकचन दिज गच्च भरला होता. बरे च ददिस आजारपणामुळे,
घरकामासाठी उठू िकत नव्हते. आज खूप ददिसाांनी जिळजिळ मशहन्याने िीज ररकामा
करायला घेतला. िाटले िीजमध्ये न जाणो दकती जांतू असतील.
काय काय असते या िीजमध्ये?
खायचे पदाथव
काही जुनी फळे , श्रीखांड, शिळ्या भाज्या, दुधाची, थोडे थोडे दूध असलेली बरीच
पातेली, फळे , तीन चार पीझ्झाचे बॉक्स थोडे थोडे ब्रेडचे तुकडेा,े त्या िीजमध्ये पडलेले होते.
अनेक िीतपेयाच्या बाटल्या होत्या. मागच्या िर्ीच्या पन्ह्याची बाटली होती. चायनीज
करण्यासाठी कधीतरी आणलेल्या, िेगिेगळ्या सॉसच्या बाटल्या, बरीच जुनी चॉकलेट होती.
दूधमलाई
दह्याला तर पाणी सुटले होते. साय शपिळी पडली होती. फॉइलमध्ये गुड
ां ाळलेल्या
शिळ्या चपात्या होत्या. ठोक्याच्या पातेल्यात, िेियाांची खीर होती. प्लाशस्टकच्या पाऊचमध्ये
पेढे होते. साठलेले
जे अन्न लोणची, मसाले, साखराांबे, कडधान्ये आता अशजबात उपयोगाचे नव्हते.
लोणची, मसाले हे खरतर बेगमनीचेाे पदाथव !पण मुांबईच्या हिेत, सारे च खराब
होते ना. त्यामुळे िीजचे दार सतत उघडे के ले जाई. भरलेल्या िस्तू काढायला सुरिात के ली.
शिशिधरां गी, शिशिधप्राांती शिळी ताजी सिव प्रकारची चॉकलेट्स सरळ कचराकुां डीत टाकली.
कोण्या एके काळचे जुने ब्रेड होते.

मळलेली कणीक- पोळ्यािाली, चार पोळ्याांची कणीक रात्री लागली तर, म्हणून
िीजमध्ये ठे िी. असे खूप उां डे होते.
आईशस्क्रम- भारी होते पण फे कािे लागले. तोंडाला पाणी सुटले, पण पोट
शबघडण्यापेिा फे कणे बरे म्हणून फे कले.
शहरिी िाडी- शहरिी िाडीतून आणलेली काही रोपे होती. ओल्या फडक्यात बाांधून
ठे िलेली, फु ले होती. पण ती आता जगतील याची खात्री नव्हती. मी कुां डीत खोचली ती रोपे.
बफव - झोंबण्याच्या िेदनेिर लािायला असलेली बफावची शपििी होती.बफावचे ट्रे होते.
पण िास येिू लागला होता. पेप्सी कोला, कु ल्फी होती.
दिजची मानशसकताह्या घरात 3*6 च्या पलांगाएिढी जागा तरी मला शमळािी .पूिावयुष्यातील
गररबीमुळ, अनुभिामुळे सािधपणामुळे माझे हात आखडलेले राहीले. अिघडत्या मनशस्थतीने
भािाशिश्िापयांत श्रीमांती चांगळ, कधी पोचलीच नाही, मी सिव उरले सुरले िीजमध्ये डम्प के ले
होते.
कधी काळी लागेल, , कधी लागेल, अचानक कु णी पाहूणा आला तर मुांबई बांद झाली
तर, म्हणून आणलेले दूध होते. काही िाट्यात आमटी होती.
सळ सळ ते िण सरले, आता िय झाले.िय झाल्याने भराभर ताजे शिजिणे जमत
नाही डािािर कामाला जुांपायाला शस्त्रच लागते. घरी शपत्याला त्रास नसतो. मोलकरीण धड
शमळणे घरगडी तोळामोळाचा शमळायला निीब लागतेाे. माया मातृत्ि हा स्त्रीचा िाप आहे का.
माया

माया ममतेमुळे, अन्नपूणाव असल्यामुळे बाई सिाांना िाढत राहते. उरलेला साठा करत
राहते.
दिज भरुन जातो.
मनाचा दिज साफ करणे सोपे नसते
****

११५ पुस्तक पररिण
हसताय ना हसायलाच पाशहजे
आिा याांच्या शिनोदी काव्सांग्रहाचे िाचन करणे आनांददायी होती.
हसायलाच हिे, कारण हसण्याने मनािरचा ताण कमी होतो. शिनोदी लेखन
करणार्या स्त्री लोशखका प कमी आहेत. त्यातील काहींचे शलखाण छान असते तर काहींचे खूप
छान असते. आिा याांना हलक्या फु लक्या शिनोदाची नाडी अगदी छान सापडली आहेत. रोजचेच
प्रसांग रोजच्याच घटना त्यािर शिनोद करण्याचे, शचमटे काढायचे आिा याांना चाांगले जमले आहे.
लेशखके चे हे नििे पुस्तक आहे.
या पुस्तकाला सांचालक अशभनय कट्टा याांची प्रस्तािना लाभली. ह्यात प्रस्थाशपत
लोकशप्रय गाण्याांचे शिटांबन काही कशितात आढळते.देिळातले देि, निरा बदलून दे, लेक लाडकी,
बायकोची कै दफयत, लीफ्ट, सासूबाईंची श्राध्द, मुांबईच्या बायका, सासूबाई या कशिता
उल्लेखशनय आहेत.हसणे हे हृदयाचे टॉशनक असते. रक्ताशभसरण िाढिण्याच्या कामी हास्यशिनोद
उपयोगी पडतात. शिनोदी शलहायला शिनोदबुध्दी लागते. व्ांग करायला, मेंदच
ू ा खास भाग
शिकसीत व्हायला हिा असतो. रोजच्या जीिनातल्या प्रसांग त्यातील व्ांग लेशखका
टीपकागदाप्रमाणे रटपतात. शिनोदी कशियत्री जेष्ठ समाज ितुवळात लोकशप्रय अिा आिा याांची
अिीच अनेक पुस्तक प्रकाशित होिोत.
मुखपृष्ठ- शिनोदी काटूवन्स काढणे देखील सोप्पे नसते. असे सुांदरसे चार कशिताांिर
आधारीत व्ांगशचत्र असेलले सूचक मुखपृष्ठ श्री. सतीि याांचे आहे. िडाची पूजा, मोबाईलचे
घोटाळे , शिमानप्रिास असे तीन प्रसांग मुखपृष्ठािर शचत्रीत आहेत. हॅटस् ऑफ टू मुखपृष्ठकार.
हे पुस्तक िाचकाांनी सांग्रही ठे िािे असे आहे.
मुल्य- 60 रुपये, पृष्ठ-े 60, मुद्रक- अनाशमका एांटरप्राइजेस

११६तडा गेलल्े या अब्रुची बाजारात काय ककां मत
पूिीच मांजुश्री सारडा, शहच्या आरोपी पतीने दुसरा शििाह के ल्याची बातमी
िाचली. ितवमानपत्रात ताबडतोब िेगिेगळ्या स्िरुपात प्रशतदक्रया िाचल्या. गािकरीनी
यासांबांधात शलशहलेला लेख मोठा उद्बोधक ि एका फार मोठ्या प्रश्नाला िाचा फोडणारा िाटला.
या शनशमत्ताने माझ्या मनात असांख्य शिचाराांनी गदी के ली. प्रथम पत्नीला
सोडल्यािर ककां िा शतच्या मृत्यूनांतर पुरुर् दोन तीन मशहन्यात ककां िा िर्ाांच्या आत लग्न करतो.
लग्नाच्या बाजारात त्याला “फक्त लग्नाचा डाग लागलाय”, “िय लहान आहे” असे साांगून त्याची
ककां मत िाढशिली जाते. त्याची दुसर्या पत्नीबद्दल अपेिाही आपल्याला सुांदर कु मारीका शमळािी
हीच असते. कु ठल्याही पररशस्थतीत शिधिा अथिा घटस्फोरटत तो स्िीकारत नाही. पुरुर् हा
जण काही दुसरे पणाचा, अथिा म्हातारा िगैरे होत नाही. स्त्रीबाबत मात्र दुसर्या लग्नाचा म्हणजे
अपिकु नी, उष्टािलेली, नासलेली अब्रुचे भाांडे तडकलेली काच हे िबद िापरले जातात.
पुरुर् म्हणून मोकळीकपुरुर्ाला 3-4 मुले असली, तरीही तो मुलाांसाठी(?) असे कारण साांगून पुनर्िविाह
करतो. स्त्रीला मात्र कष्ट करुन, स्ितुः अथावजवन करुन मुलाांचा साांभाळ करािा लागतो. दुसरे लग्न
हे िबद तीने उच्चारले, तरी ती िारीररक सुखासाठीच लग्न करु इशच्छते अााहे, असे मानले जाते.
एकाच ियाचे लेकुरिाळे भाऊबशहण, एकाच िेळी, शिधूर शिधिा झाले तरी, मी पुरुर् आहे म्हणून
भाऊ लग्न करतो. बशहण मात्र जीिनभर एकटीच राहते. जणू काही पुरुर् असणे हे एक
क्वाशलदफके िन असते.
45 िर्े िय झाल्यानांतर पांचशििीची मुलगा ि मुलगी असलेल्या पुरुर्ालाही 20
िर्ावच्या मुलीिी लग्न करताना असे िाटत नाही. आपल्या मुलीला 45 िर्ाांच्या पुरुर्ािी लग्न
करायची िेळ आल्यास कसे िाटेल कु णाच्याही गरीबीची ि अगशतकतेचा फायदा घेतला जातो.

स्त्रीच्या तर सिावत आधी. पुरुर्ाच्या पुनर्िविाहाच्या गोष्टी उघड के ल्या जातात. स्त्रीकडे मात्र दुसरे
लग्न म्हणजे, लपिािा असा, जणू लाशजरिाणा प्रकार मानला जातो.
घटस्फोरटतेला शिरोध- एका खानदानी कु टूांबात 40 िर्ावच्या गृहस्थाची पत्नी
अपघाती मृत्युने फे बू्रिारीत िारल्याांनतर त्याने आपल्या 3 मुलींसाठी एशप्रलमध्ये 25 िर्ाांच्या
मुलीिी लग्न के ले. त्याचा छोटा भाऊ मात्र एका शनपुत्रीक घटस्फोरटतेिी लग्न करु इशच्छतो
त्यािेळी त्याला घरातले सिवजण आम्ही शिर् खाऊ. तू उष्ट्या ताटात कु ठे जेितोस? आपल्या
घराण्यातील इतराांची लग्न हाणार नाहीत, तू आम्हाला मेलास” असला सज्जड दम ददला जातो.
दुसर्या लग्नाच्या, लेकूरिाळ्या पुरुर्ाचे लग्न कु माररके िी होऊ िकते. मग घटस्फोरटतेचे लग्न
कु मार तरुणािी का होऊ नये?
लेकूरिाळी ही के िळ आईच- शिनापत्य घटस्फोरटताांची ही तर्हा तर सापत्य शस्त्रयाांचे
प्रश्न काय शिचारता? “मुलींकडे पाहून जन्म काढ ग पोरी. साित्र बापाचा जाच नको पोराांना”
शिधिा शस्त्रचा पुनर्िविाह म्हणजे “मुली तू तुझ्या शप्रय पतीला शिसरिील का? किाला आगीिी
खेळतेस? दुसरा दादला नसेल तर. सुख निीबात नाही म्हणून गप्प बस” हा उपदेि के ला जातो.
पुरुर् मात्र पत्नीच्या मृत्यूनांतर मुलींचे कारण पुढ करुन लग्नाला उभे राहतो.(काही बाबतीत हे
खरे ही असते) काहीजण मात्र एखादी स्त्री अपत्य आहेत म्हणून नको म्हणतात असेल तर पुरुर्
मात्र मुलींना हॉस्टेल मध्ये ठे िू तू हो म्हण फक्त. जणू काही हॉस्टेलिर ठे िल्यानांतर ती मुलेाे
त्याची राहणारच नाही आशण सुरिातीला तर त्याला मुलाांसाठीच लग्न करायचे होते ना. दुसर्या
एका के समध्ये मी बायको सोडतो, तू माझ्यािी लग्न करायला तयार आहेस का? असे म्हणारे ही
आहेत. जणू काही एक नोकरी सोडू न दुसरी धरायची आहे.
हायकोटावत जेव्हा माझी कामाशनशमत्त भेट होती, शलखाणे चालली होती, तेव्हा
एक स्त्री बर्याचदा भेटायची. शतची के स जिळ जिळ 10 िर्े चालू होती. मी तीला शिचारले,
“तुझा निरा काय म्हणतो?” ती म्हणाली, “त्याने पाट लािलाय पोरे काढलीत. फक्त माझे दुसरे

लग्न होऊ नये म्हणून तो के स लाांबित जातो. िेगिेगळ्या कोटावत” अशिशित होती ती, पण स्त्रीच्या
दुुःखाचे एक रुप मात्र दाखिून गेली.
स्त्री मुक्तीचा नेमका अथव- श्रीमती दलिाई जेव्हा आमच्या मशहला सांरिण सशमतीच्या
कॅ म्पमध्ये आल्या होत्या. तेव्हा त्यानी एक शिर्य माांडला. प्रौढ कु माररकाांचे घटस्फोरटताांचे,
शिधिाांच,े शििाशहताांचे प्रश्न एकशत्रतपणे सोडिायला हिे. स्त्रीमुक्ती, सांसार तोडणे, सांसार मोडणे
नव्हे.
स्त्रीमुक्ती म्हणजेाे मयावदा, सांस्कृ ती तोडणे नव्हे. स्त्री सांस्कृ ती जबाबदारीने
चालिायला तयार आहे. शनसगावने स्त्रीिर सोपिलेले सिव सांस्कार ि जबाबदार्या ती उचलायला
तयार आहे. शनसगावत ती नाजूक ि कमजोर आहे. म्हणून शतला अन्यायाखाली, दबािाखाली ठे िणे
ही चूक आहे. स्त्री मुक्तीचा प्रश्न फक्त दुखािलेल्या ि घर नसलेल्या शस्त्रयाांचा नाही. आज सव्िाष्णां
असलेल्या शस्त्रयाही, कधी काळी अपघाताने, एकट्या झाल्यानांतर ककां िा आपल्या बशहणींिर,
मुलींिर, मैशत्रणींिर िेळ आल्यािर या शिर्यािर बोलायचे असे नाही. आपल्यािर हसतात.
जात्यातले रडतात, ही आजच्या शस्त्रयाांची पररशस्थती आहे आशण आपली बहीण, आई, मैशत्रण या
नात्याने स्त्रीिी शनगडीत पुरुर्सुध्दा ह्या प्रश्नाांपासून अशलप्त राहू िकत नाही.
प्रत्येकाने ह्या जबाबदरीने आपला िाटा उचलायला हिा. ज्यानाां काही करणे िक्य
नसेल, त्याांनी स्त्री मुक्तीचे काम करणार्याांना टोचून बोलू नये ककां िा अन्य दु:शख, बाशधत शस्त्रयाांना
तूच्छ लेखू नये. हा प्रश्न सहांदू स्त्रीचा ककां िा मुस्लीम स्त्री चा नाही, तर तमाम स्त्री जातीचा आहे,
एकीचा नाही, हा प्रश्न सिव मानिजातीचा आहे.
******

११७साांग दपवणा, साांग दपवणा

जगातील सिावत्कृ ष्ट कलाकृ ती(शचत्र) आरसा ही असते. कारण स्ितुः इतके लाडके
शप्रय शचत्र, कु णालाही, अन्य कु णी, नसते. आरिात बघणार्याला स्ितुःचा चेहरा/ पूणावकृती
ददसतो ि व्क्ती ते शचत्र शनरखून बघते. आरसा हा भ्रामक पणे सत्यदिी शचत्र दाखितो. तरीही
मानिाला तो आिडतो. अन्यथा इट इज ट्रुथ शिच मॅकस मॅन अॅगरी .समोरची आरिातील
प्रशतभा-प्रशतमा आपला, भाि, भािना सुध्दा दाखिते. आरसा आिश्यक असतो. तबयेतीचे
बदललेले स्िारुप, त्िचेचा रां ग, डोळ्याांचा रां ग, स्ितुःचे स्ितुः न बघता येणारे अियि, आरिात
बघता येतात.
आरिाचे सौंदयविधवक, िृांगाररक, कलादिव उपयोग होतात. खोलींमधल्या त्या
आरिाांमुळे, कधी जागा मोठी ददसते, प्रकाि पसरतो, उजेड अशधक िाढतो. आरिाांमधल्या
इमेजेसचे /पररसराचे छायाांचे, कोलाज सुांदर ददसत. राजेराजिाड्याांच्या रुप आरसे महल आईना
महल असतें . बाहेर चा सुांदर देखािा आरसे, घरात, पररितवन करुन दाखितो---- पररसर घरात
ददसतो. महाराणी पशद्मनीची सुध्दा आरिातील प्रशतमा, अल्लाउद्दीन शखलजीला दाखिण्यात
आली होती. घराबाहेर पडताना शनघताना एकदा आरिात बघायची सिय बर्याच जणाांना असते.
पसवमध्ये छोटा आरसा बर्याच जणी ठे ितात. तलािात स्ितुःच्या प्रशतसबांबाच्या प्रेमात, नार्सवसस
पडला होता. पण तसा शिचार के ला तर प्रत्येक व्क्ती नार्सवससच असते. सकाळपासूनच
मानिाला आरसा, हिा असतो. दात घासताना, उठल्यानांतर, आरिासमोर उभे राहतो.
अांघोळीच्या खोलीत, आरसा, लहान अथिा मोठा असतो.बेडरुममध्ये कपडे घातल्यानांतर, आपण
कसे ददसतो, हे बघायला आरसा असतो. शलफ्टमध्ये आरसा असतो. बाँकेच्या लॉकर रुममध्ये,
आरसा असतो. सोनाराच्या दुकानात, खूप आरसे लाितात त्यामुळे दाशगना घालून तुम्ही कसे

ददसाल, याचा अांदाज ग्राहकाला येतो. साडीच्या दुकानात पूणावकृती प्रशतमा ददसािी, असा मोठा
आरसा असतो. गणपतीच्या अथिा देिाच्या मूतीमागे, आरसा ठे िायची पध्दत आहे.
फार पूिी मेकअपसाठी ड्रेससांग टेबल नव्हते, तेव्हा िृांगारपेटी असायची. ती पेटी
उघडली, की आत चौकोनी आरसा, पेटीच्या िरच्या फळीला असे ि पेटीत सौंदयव साधने असत.
काचेच्या मागे पारा लािून/ रां ग लािून हा आरसा बनलेला असे. सारखे _सारखे आरिात बशघतले
की दाररद्रय येते असा पूिीचे काळी, समाजात समज होता.
1तेरा मन दपवण कहलाये. 2आईना िही रहता है चेहरे बदल जाते है
3दपवण झूटना बोल.
4दपवण को देखा तूने जब जब दकया िृांगार,
अिी आरिा बद्दलची गाणी प्रशसध्द आहेत.
आरिाला आपण इतके गृहीत धरले आहे की आरिाचे महत्ि लिात येत नाही.
आरिािाचून ददिस काढणे, अिघडच असते.
लहानपणी, सारखे सारखे आरिात बशघतले की आई रागािे. िारां िार आरिापुढे
उभी राहणारी मुलगी, िाया जाईल की काय, ही शभती पूिी िाटत असे. हल्ली आरिाचे प्रेम
सगळ्याांनाच असते. िेणीफणी करणे, या एकाच कामासाठी पूिी आरसा लागत असे. हल्ली
िारां िार, शनदान ददन में चार बार, आईना जरुरी होता है.
बायकाांच्या नट्टयापट्ट्याला नािे ठे िणार्या पुरुर्ाांना सुध्दा, हल्ली, आरिाबद्दल
प्रेम िाटू लागले आहे. सुद
ां र ददसािे, टापटीप असे नीटनीटके राहािे या हेतूने आरसे आिश्यकच
झाले आहेत.
आरिाांच्या शखडकीच्या काचा असलेल्या इमारती, हल्ली बनू लागल्या आहेत.

लहान बोटाएिढे आरसे कपडेपटात शडझाईन साठी िापरतात, आईने िाली चोली,
चुनरी, घागरे , साड्या सिवच काही प्रशसध्द आहेत. हल्ली तर गरबयाला पुरुर्सुध्दा, आरसे
बसिललेाे कपडे घालतात. बैलाच्या झुली, उां टािरचे कापड, गणपतीची आरास, यामध्ये फार
पूिीपासून लहान आरसे िापरले जात. लमाणी जातीच्या शस्त्रयाांच्या कपड्याांत, कापडाांिर, खूप
आरसे जडलेले असत.
शनतळ तलाि, जलाियाांना, नेहमी आरिासारखी िाांत प्रशतमा दाखिणारे म्हणून,
डोळे तलाि, ि चष्मापाणी, आरासपाणी, आरसेतलाि अिी नाि ठे िले जात.
जत्रेतील आरिाांमध्ये, बहीगोल, अांतगोल शिशचत्र अिा, आरिाांची रचना असते
ज्यात आपण जाड, उां च, लाांब, शिशचत्र ददसतो. करमणूक होते पण आपण पटकन बाहेर पडतो.
बोलणार्या आरिाांच्या, गोष्टी चाांदोबात असतात. प्रत्यिात काही ही न बोलणारा,
पण स्तुशतपुजक नसणारा, पररितवक आरसा मानिाचा शचत्र दाखितो.आरसा मानिाचा शमत्र आहे
हे निलच आहे. साांग दपवणा मी किी ददसते? या प्रश्नािर दपवण, काहीही बोलतच नसतो. दपवणात
बघणारी व्क्तीच त्या मूकप्रशतसादाचा अथव हिा तसा काढते.
आरसा आतले काही न दाखिता, िरिरचा शमत्र बनतो.
*************

११८मैत्र रे मैत्र
मैत्री कु णािी करायची?ित्रूचा ित्रू,

शमत्र असतो, असा समज आहे.मैत्री करणे,

कां पू करणे कु णाला तरी पांखाखाली घेण,े ही एक मोठी धूतव खेळी असते. मैत्रीबद्दल मोठमोठ्या
गोष्टी शलशहल्या जातात. मात्र मैत्री हे एक र्ड्यांत्र असते. मैत्रीच्या सकारात्मक नाण्याची, ही
नकारात्मक दूसरी बाजू आहे. शििेर्तुः तेव्हा, जेव्हा आपण ित्रूचा ित्रू म्हणजे शमत्र असे म्हणून
आपण एखाद्या व्शक्तिी मैत्री करतो. बाकी सिव अन्य ईतर, अिा व्सक्तां पासून आपण िेगळे पण
व्क्त करायला, आपण शनिड के लेल्या शमत्रािी मैत्री करतो.
मैत्रीची तुलना बागेिी करायची, तर या बागेत काटे, जांतूनािके , जांतू आहेत. मैत्री
ही साधारणतुः समशिचारी लोकाांिी के ली जाते. पिी थव्ाने दफरतात, तसे हे शमत्र, सहलीला,
लोकलगाडीत, ऑफीसात कां पू करतात. एकत्र गुशपते िाटू न घेणे मनमोकळे करणे, सल्ला शिचारणे
हे मैत्रीचे फायदे आहेत. इतराांना िगळण्याची, मग िाईट सुरिात होतचे. स्ितुःिरचे प्रेम हे मैत्रीचे
कारण असते. मग आपण इतराांचा िेर् करु लागतो. मग प्रेम व्क्त होण्यासाठी एक बाहेरचा ित्रू
ठरिािा लागतो.
सात मशहन्याांनी मैत्रीत भाांडण होते. या भाांडणानांतर 40% लोक पुन्हा कधीही
एकत्र येत नाही. सॉरी म्हणून प्रयत्न करुनही ही मैत्री पुन्हा जुळत नाही.असे सांिोधन करून मान्य
के ले आहे.
जेिढी मैत्री दाट तेिढा राग मोठा असतो . भाांडण मोठे होते. या भाांडणानांतर परत
मैत्री करायला मन तयार होत नसते. व्क्तीनूसार स्िभाि बदलतो. पण मैत्री रटकिणे सोप्पे
नसते. मैत्री जुनी होत असली की शतचा रां ग उडतो, पण एक सुकूनही शमळतो.
कधीतरी सकारण अकारण िें डशिप चे िीप बुडण्याची िक्यता असतेच.

नौका डू बी? मग काही काळ कां टाळा आला की पुन्हा मैत्री साठी, कु णी तरी िोधले
जाते.ित्रूचा ित्रू शमत्र, म्हणून जिळ करताना शिचार करा.
मैत्रीसुध्दा जपून करा.
मैत्री आनांद हिा म्हणून करा, कारस्थानाचे कारनामे म्हणून नाही>मैत्री
करा.

ाेहाशि

आरोग्यम धनसांपदा
आपल्या प्राथशमकताांमध्ये आरोग्य नेहमी एक नांबर िर ठे िािे. देह हा आपला शमत्र

असतो.आहार व्ायाम मन हिा, अनुिांशिकता, यािर आरोग्य अिलांबन
ू असते. देह हाच देिाचे
घर, दैिी कायवभूशम आहे.
सामान्य माणूस उपिास, दैिी उपासना करािी म्हणून अनारोग्य कारक अन्न खातो.
उपासना करािी, पण आरोग्याची हेळसाांड करु नये.
उपासना ऊपास प्रकृ ती नुसार करािे.
उपिासाचे पदाथव पौशष्टक करािे, आरोग्य जपािे.

119स्ियांपाकाची कला
स्ियांपाक िबदात, स्ियां+कला असा िबद येतो. पाक म्हणजे पकिणे पासून आलेले
नाम आहे.स्ियां म्हणजे स्ित बनिािे आहे. पोट भरणे ही सिावत आिश्यक असा अथव आहे.जेिण
करणे, आहार घेण,े ही खाजगी बाब आहे. श्िासा नांतर आिश्यक िरीर क्रीया आहे.
अन्न हे पूणवब्रम्ह,
उदरभरण नोहे जाशणजे यज्ञकमव, असे म्हटले जाते. शििाय आपापले जेिण आपण
बनिणे, खाणे हे एक, िैयक्तीक काम, असूनही आनांददायी असते.
कु बल मसालेिाले पण छान जाशहरात करतात, स्ियांपाकातील सुांदर चि घरचे
गृशहणींच्या हातची, त्याांनतर आमची! म्हणजे स्ियांपाकाची चि, ही ज्याला त्याला स्ितुःचीच
आिडते. आजीच्या हातची चि, िेतातल्या शमत्राांच्या पाट्याव, फळाांची टोकरी, आईस्क्रीमचा पॉट
याांनी, तेच जेिण मेजिानीत बदलले जाते.
1) घर जैसा खाना -अिी जाशहरात बघून काहीजण आकर्र्वत होतात. कारण घरच्या
सुग्रास जेिणाची चि, जीभेिर रें गाळत असते .तसेच ते घरच्या सारखे ताट, पेला, िाट्या, ताांबया,
पाट असे माांडलेले जेिण आिडणारे , बरे च जण असतात. नोकरी कामाशनशमत्त, शमत्राांसोबत अथिा
नाईलाजाने बाहेर खाणार्याांना घरचे जेिण हिेसे िाटते.
2) घर से बाहर का खाना- रोजचे जेिण जेिून कां टाळणार्याना, बाहेरचे जेिण बरे
असे िाटते पांधरा ददिसातून एकदा बाहेरचा चिीचा बदल बरा िाटतो, feast िाटते. बाहेरच्या
जेिणात चायनीज, थाई, पांजाबी, दशिण भारतीय जेिण, बदल म्हणून आिडते. चपाती, भाकरी,
डोसे, आांबोळी, कु लछे भटू रे, ब्रेडपाि, नान, शपझ्झा, असे िेाेगिेगळे पदाथव खायला, चिीचे नखरे
उपभोगायला सार्याांनाच आिडते.

3) जीटी लायसन्स- काही पदाथव इतके लोकशप्रय होतात. त्याांची ती पारां पारीक चि
खास बनते. त्या पदाथाांसाठी पेटांट सारखे खास असे पाकदक्रया लेबल लागते. शचकन रटक्ा,
करां ज्या, अनारसे, खाज्जे, हैदराबादी शबयावनी. दालपोली (पारिी पुरणपोळी) अिा पदाथाांना
पेटांट, लायसेन्स आहे.
4) मााँ के हाथ का स्िाद- आई प्रेमाने शखलिते, हे कारण आहेच, पण दुसरे ही िास्त्रीय
कारण आहे. बालपणी जीभेच्या चिकळ्या (टेस्ट बड्स) सिावत जास्त दक्रयािील असतात. त्यामुळे
बालपणी खाल्लेले स्िाददष्ट जेिण खूप आठिते, आिडते. ियोमानाने टेसट बड्स कमी दक्रयािील
होतात. जीभेला चि राहात नाही. स्िस्त, महाग, गुणित्ता या कारणाांव्तीररक्त ही
िृध्दापकाळात तोंडाची चि त्यामुळे कमी होते.
5) बाहेरचे जेिण- फोनिर नाश्ता, टीफीन मागिता येतात. नोकरदाराांना
ऑनलाईनची सोय आहे. जेष्ठाांना, कामात गकव असणार्याांना, स्ियांपाक चशिष्ठ न जमणार्याांना,
ही अन्न सोय आहे. खूप साईटस िर ह्या मागण्या, बर्याच लोकशप्रय आहेत. होम शडलीिरी फास्ट
फू ड तर खास लोकशप्रय आहे.
स्ियांपाकातील मदतगार यांत्रेिॉटस् अॅप िर चपात्या बनिणार्या मिीनचे शव्हडीओ दफरतात. इन्सटांट पॉट नािाचे
भाांडे बाजारात येणार आहे. त्यात ब्रेड, शबयावणी, दही, चपाती, ठे पले, दाल के क इत्यादी बनिता
येईल.शनलेप, अांजली, फु ड प्रोसेससव हे मदतीसाठी येतात
पोटपूजा हा धमव , पोट उपासना एक कलाच असते. खािे कसे हे देखील, ही महत्िाचे
असते.
पांचपक्वान्न- शतचा स्ियांपाक पाच पक्वान्नाचा. म्हणजे िरण, पोळी, लोणचे, भाजी,
भात अिी रटका निख्या सुनेबद्दल करायचे ददिस, कधीच मागे पडले. शतला स्ियांपाकात फारसा

रस नाही. पण कु ठे काय चाांगले शमळते ते बघून ती ऑडवर देते असे नव्ा सुनेचे कौतूक करायचे
ददिस आले आहेत.
पूिी पाहूणा आला की िेिया राांधल्या जात असत.आता “दो शमनीट” म्हणत
न्यूडल्स बनितात. आमांत्रण देणारे स्िाद असलेले स्ियांपाकाचा मसाल्याांचा िास दरिळणारे
स्िच्छ, कमी तेलातूपाचे, आरोग्यदायी जेिण घरी बनिण्याचीही कला असते.
पाकदक्रया इां टरनेट िर िोधून िेगिेगळ्या नव्ा प्रयोगाांनी िेगळी चि िोधण्याची
हल्ली फॅ िन आली आहे. या अिा स्ियांपाकात आनांद शमळतो शिरां गूळा शमळतो .पूिीही गृशहणी
स्ियांपाक घरातच शबझी असे. हल्ली फे सबूक िॉटस अॅप िर जेिणाचे फोटो टाकले जातात, पूिी
िेजारी चिीसाठी पदाथव पाठिला जाई. स्ियांपाकाचा आनांद शिजिणार्याला करणार्याला जसा
शमळतो, तसा खाणार्यालाही शमळतो.
अयोध्येत सीतेची रसोई सापडली. सीतागुांफेत सीतामातेची भाांडी आहेत म्हणजे
सीतादेिी स्ियांपाक करायची असे आपण मानतो. स्ियांपाक घर हे कायविेत्र आहे. हृदयात
जाण्याचा मागव हा पोटातून जातो असे मानले जाते, स्त्रीपुरुर् सारे चजण हल्ली कामापुरते, काम
चलािू तर कधी कधी खास स्ियांपाक, सुध्दा शिकतात.
मग हॉटेलसमोरची गदी का हटेना?
काहीही कारण असो, स्ियांपाक करण्यासारखी कला दुसरी नाही.
आटव ऑफ शलसिांग जसे असते तिीच ही आटव ऑफ कु ाुककां ग लोकशप्रय आहे
****

१२० पररिाांचे ददिस
माघाचे ददिस, पररिाांचे ददिस असतात.तो बाशिसािा अनपेशित प्रश्न, ते बाशिसािा
प्रश्न, अपेशित असतो हे जाणने, हा प्रिास म्हणजे सांपूणव िर्ावचा आढािा घेणे असते.
२०१९ निीन िर्व सुरु झाले दक सिवजण शिचारतात, जुने िर्व कसे गेल.े मग व्क्ती
शिचार करते, कसे गेले जुने िर्व? आपण खालील मुद्यािर शिचार करतो.
१. निीन खरे दी- गाडी ककां िा घर, मोबाईल, दाशगने, मोठी खरे दी के ली का?
२. कपडे- निे कपडे घेतले का?
३. लग्न- ज्याांची लग्न ठराशििी िाटत होती, ती ठरली का?
४. नाते सांबांध - निे नाते जुळले का? जुने सुधारले का? जुने रटकले का? निे शबघडले
का? मैत्री ठीक आहे ना?
५. भाांडणे - जुन्या िर्ावत भाांडणाचा त्रास झाला का?मला की ईतराांना झाला.
६. अपेशित - अनपेशित काही घडले का?
७. सहली- सहली दकती के ल्या? फॉरे न टूर के ली का?
८. बाँक खात्यातील जमा, हिी तेव्हढी झाली का?
९. मन - आनांदी झाले का?
१०. आजार - आजार झाले नाहीत ना?
११. नोकरी लागली का?

१२. सांतती -परीिा, अन्य_ स्ितुः दकिा मुले परीिेत, शनट अपेिे प्रमाणे पास झाली
का?
१३ ते २१ प्रश्न तुम्हीच ठरिा. जगण्याचे धडपडीत, या परीिेत, प्रश्नाांना २१ अपेशित
प्रश्नाांच्या सांचाांप्रमाणे िापरून, आपापली उत्तरे , ज्याला त्यालाच िोधािी लागतात.
प्रश्न पशत्रका=गाईड+त्यातील साचेबद्ध, समाजमान्य उत्तरे , २१ अपेशित पुस्तकात
िाचून, परीिेत पास होता येते. पण बाशिसािा आिश्यक मोठा प्रश्न? तो अनपेशित
असतो.अनपेशित गोष्टी जास्ती त्रास देतात. पररणाम आपल्याला धक्ा देतात.
जीिनात २१ अपेशित प्रश्नाांसोबत एक बाशिसािा प्रश्न, अचानकच दत्त बनून उभा
राहतो. तो अपघात, अनारोग्य, नैराश्य, महागाई, ब्रेकअप, चोरी, काळजी, असा कोणताही असू
िकतो. आयुष्याच्या परीिेत २१ अपेशित प्रश्नाांनी, पास होता येते, येईलच.
बाशिसािा प्रश्न=हो, बरोबर िाचलय तुम्ही, पण मी आज तुम्हाला हा बाशिसािा प्रश्न
साांगणार आहे.जमले तर २१िा आशण त्याचे उत्तर सुचिणार आहे. ते उत्तरां नक्ी बरोबर आहे
दक नाही हे मला माशहत नाही. मी पण तुमच्यासारखीच, त्या बाशिसाव्ा अनपेशित प्रश्नािी दर
परीिेत झुांज देते आहे. तो बाशिसािा प्रश्न म्हणजे मला या िर्ी समाधान आनांद शमळाला का?
आनांद शह मनाची अिस्था असते. इर्ाव िाटली दक मनाचे समाधान नष्ट पािते. उदा.
आपण खुि असतो दक माझे कपडे स्िच्छ धुतले आहेत. पण दुसरी व्क्ती ददसते, शजचे कपडे खूपच
स्िच्छ असतात “भला उसकी कशमज, मेरे कमीज से ज्यादा सफे द कै से?” शह इर्ाव खूप त्रास
देते.आपल्या लाडक्या सामान्य, मुलाला चाांगली नोकरी लागते. त्याच आनांदात असताना िेजारी
भेटतो.तो िेजारी साांगतो, “माझ्या मुलाला परदेिात लाखाचे, प्याके ज शमळाले आहे.

आपला आनांद िेजाऱ्या बद्दलच्या।ईतर कु णाच्या तरी इर्ेन,े पार झाकोळू न जातो. हा
प्रश्न असतो बाशिसािा अनपेशित प्रश्न होय. मी घरी येऊन मग मुलािर शचडतो. देिािर शचडतो.
ददिसभराचे शचडशचडी नांतर, जािु दे म्हणत हळू हळू शस्थराितो.मग मुले परदेिी जातात.
“तू सफर मेरा तू शह है मांशजल.
तेरे शबना गुजारा ए ददल है मुश्कील, पासून
अब तेरे शबन जी लेंगे हम!असा सफर पालक पार करतो.
अिी नाती, ती गुांतागुांत, अिी इर्ाव आयुष्यात येतेच. मग मन हळू हळू शस्थरािते.
बाशिसािा अनपेशित प्रश्न, असा अधे मध्ये त्रास देतो.
“शजये तो शजये कै से शबन आपके पासून तेरे शबना भी क्या शजना?” पासून 'अब तेरे शबन
जी लेंगे हम" पासून, िेगिेगळ्या स्टेिनिर थाांबते.िेिटी,
"प्यारसे भी जरुरी कई काम है, "असे मानि मनाला समजाितो.हा सफर खूप अिघड
असतो. हा सफर माणसाला प्रगल्भ करतो. प्रगल्भता सोपी नसते. जुन्या िर्ावत बर्याच चुका
के ल्या, झाल्या, समजल्या, असे आढािा घेताना कळते. नव्ा िर्ावत त्या टाळायचा प्रयत्न करूया.
आनांद ि समाधान शमळिू या.
निीन िर्ावचा शनिय करू या दक १. इतराांनी त्रास ददला, तरी मी स्िानांदाचे सुरिा किच घालून िािरीन.
२. माझ्या मूडिर इतराांना मी हािी होऊन देणार नाही. मी आतून आनांदी होईन.
३.माझ्या आनांदाचा ररमोट कां ट्रोल माझ्याच हातात आहे.
४. मी आज कु णाला तरी आनांदी करीन, मदत करीन

५.स्ितुःला दुुःखी करणे ठीक नाही. काही ना काही उपाय करूया, छान चहा शपिू
या.
६. आयुष्य सुांदर आहे. त्यातला आनांद िोर्ून घेणारा टीप कागद बनू या.
७. रोज सकाळी उठल्यािर स्िगतात म्हणा. ALL IS WELL
८. आजचा ददिस सुांदर आहे. कारण तो आज आहे.
९. मी स्ितुः बद्दल शिचार करते /करतो, त्याहून अशधक सिम आहे.
१०. काळजी करून गोष्टी अपोआप चाांगल्या होत नाही. सचांता खाते.
११. रोज आनांदी व्हािे, असे काहीतरी तरी असतेच.
१२. मी प्रयत्न के ला तर, मी स्ितुः समाधानी होईन.
१३ मी best इतके काम उत्तम करीन.
१४मी मन आनांदी ठे िीन, समाधानी राहीन.
बाशिसािा प्रश्न, प्रश्नाचे अुत्तर, मी साांशगतले.ठरिा, मी नव्ा िर्ी, निी होईन, आतून
आनांदी होईन.
नव्ा िर्ावच्या २०१९ च्या िुभच्े छा, **************

१२१ दकमया, दकमया
र्हर्ार माणसाला, खूप गोष्टी कळतात, पण िळत नाहीत. काहीतरी आत जाणिते,
चांचल मनाला, बाांधून िळले तर सुत बनते नाहीतर मन भूत बनते. मग अिी कोणती खास गोष्ट
असते, शजने मनाला आनांद िाटतो? स्िातांत्र्य? छांद? गाणी? खाणे? चोकलेट? फु ले? हिा? थांडी?
सण? उत्सि?
जीिनात, रूटीन मध्ये, हळू हळू गोंधळाकडू न आपण सुशनयोशजततेकडे जातो. बाहेरचे
कोलाहलात, स्िस्थ होतो. अिघड, ही अिी दकमया कोण करते?
सरळ जीिनात, कधी जखमा खूप होतात. िाटते या भरणारच नाहीत. पण दकमया
होते. हळू हळू तबबेत सुधारते. मनाच्या स्िैर शिचारािर, िाांतीने आरुढ होणे मस्त जमू लागते.
िरीराच्या जखमा भरतात. हृदयाची दरी साांधली जाते. ब्रेकअप मधूनही, मन कणखर
होते. रडू येणे कमी होते. जिळ चे नात्याचा, अपमृत्यू त्याला माणूस स्िीकारतो. ती पोकळी
भरते.स्ितुःचा आत्मा, ते सिव अपोआप भरून काढतो. मृत्यूला माणूस स्िीकारतो.
दकमया होते, लिात ठे िा तुमचा शनमवल आनांद तुम्हाला परतून शमळे ल, िाईट काळ
शनघून जातो. श्रद्धा आशण सबुरी ठे िा. काहीतरी दकमया होईल.
तांग आ चुके है कश्म कि सजांदगी से हम
पािोगे िही जो, इस जहाांको देगे हम

शह दकमया व्हायला काळ जािा लागतो. कधी एक तास लागेल. कधी एक िर्व, कधी
एक तप लागेल. खूपच मी प्रिचन देतेय. असे िाटतेय का? नीट साांगते.

अपघाताने जखम झाली दक िाटते मोठ्ठी जखम आहे. १ तासाने टाके घातल्यािर थोडे
बरे िाटते. मग हळू हळू सुधारणा होते. लौकरच जखमाचे व्रण पुसट होतात.
शह दकमया कोण करते? देह, ती िैशश्वक उजाव दक देि? प्रश्न खूप आहेत. याबद्दल प्रश्नच
नाही. अच्छे ददन हिे आहेत. पण.
तेरा दकया र्हआ बुरा, तेरे पास रे हग
े ा
तेरा दकया र्हआ अच्छा, तेरे पास लौटकर आयेगा.
यालाच कमावचा शसद्धाांत म्हणतात. जुने िर्व सांपले म्हणून नाराज होऊ नका. काही
तरी निे येण्यासाठी, जुन्याला जािे लागते. कधीतरी दूर गेलल
े े यि, मागे पडलेले प्रसांग, रूप
बदलून समोर येाेतात.नि िर्व तसेच येईल.
चाांगले काम करीत रहा. शहिोब कु णीतरी दकमयागार करतो आहे. शिश्वास ठे िा.
दकमया होते.

*********

१२२ जीिनधारा
जीिनधारे त िाहते राहा, जागते राहा.
जीिन ही कला आहे की िास्त्र?असा िाद घालणारी, “कसे जगािे”साांगणारी, अिी
बरीचिी पुस्तकां , शनयतकाशलके असतात. मात्र जीिन जगणे, कधीही सहज कळत नसते. या
शिर्यािर मी शलशहते, तेंव्हा मी स्ित:लाही काहीतरी समजाित असते - ते काय?ते सत्य आहे?ते
सत्य, हे की ही जीिनधारा िाहाते आहे. या प्रिाहाबरोबर िाहाती राहा, जगती राहा.
प्रिाहाशिरुध्द पोहायचे प्रसांग येतील, बुडायचे देखील येतील पण तरून जा. सात तत्िे यात येतात।
१. जीिनाचा हेतू: आपण नक्ी का जगतो, जीिनाचा हेतू काय? हा प्रश्न बऱ्याचदा,
अिेळी अस्िस्थ करू िकतो. बऱ्याचदा हेतू नसलेले आयुष्य आपण जगतो. हसिा फसिी या
नाटकामध्ये एक िाक्य आहे - जीिनात काहीतरी करायचे आहे, हे न समजता देखील आयुष्य
जाते. आपल्या पूिवजाांनी काही सहेतुक खास के ले नाही, म्हणून िाइट िाटून घेऊ नका. काहीतरी
करायला हिे हेच त्याांना कळले नाही.असे ककां िा पुढे कधीतरी अथवपूणव काही करू म्हणून पुढे पुढे
ढकललेल्या, जीिनाचे हेतू बद्दल शिचार न करता त्याांचे जीिन सांपले.
जीिनाला हेतू हिा. जसा प्रत्येक प्रयोगाला, कामालाअसतो. देिाचा सुध्दा माणूस
जन्माला घालण्यात हेतू असतो असे म्हणतात. काही शिशचत्र िारीरीक, मानशसक घृणा यािी
अिा व्क्तींना जन्माला घालण्यातदेखील देिाचा हेतू असतो की तुम्हाला मानिाच्या या
शिकृ तीची घृणा यािी आशण कसे जीिन जगू नये हे तुम्ही ठरिािे.
२. िााॅटवकट: जीिनाचा हेतू कसा िोधािा? अनेक पुस्तकाांतून देखील हे कळणे
अिघड असते पण थोडेफार शलहायचा प्रयत्न करते.
प्रथम १. तुमचे किािर प्रेम आहे? - कु टूांब, स्ित:चे िरीर, मजा, सुख, कला

जीिनज्योशत, जलेगी
२. तुम्हाला काय चाांगले जमते? - स्ियांपाक, शलखाण, िाचन
३. जगाला यातील किाची गरज आहे? - सेिा, शिचार, इ
जब मेरी जरुरत थी, कौन आया था?
४. यातून उदरशनिावहाएिढे पैसे शमळतील का? थोडेफार, खुप व्ापाऱ्याां इतके , नाही शमळणार?जेब बढती नहीं, खचे बढतेह.ै
या चार प्रश्नाांची उत्तरे तुमचे तुम्ही िोधा. दीधावयुष्यी होणे, समाधानी होणे,
आरोग्यिान होणे. शनदान साधे जगत राहाणे, माणसाला जमायला हिे.
३. अध्यात्माचे थोडेफार तरी स्थान जीिनात ठे िािे. शिपश्यना, Art of Living,
ब्रह्मशिद्या, हॅप्पी थााॅट्स, शचन्मय शमिन रामकृ ष्ण मठ इत्यादी, िक्य आहे त्यातून काही
पररितवन करािे.मनाच्या शिशिध तत्त्िज्ञानाच्या मागावतून आनांदाचा िोध घेतला जातो. नक्ी
जगण्याची इच्छा काय आहे? उजाव कोण देते? प्रत्येक व्शक्तत देि आहे. असे िेगळे शिचार
कळतात.
४. स्िगत: प्रत्येक व्क्तीच्या मनात दुसरा ‘मी’ असतो. या दुसऱ्या ‘मी’ िी व्क्ती
बोलते. त्याला स्िगत म्हणतात. हा सेल्फ टााॅक अथवपूणव करािा. सटर फटर, शनरुपयोगी दुखद
शिचार रोखून ठे िािे. मनाचे गोडाऊन करु नये.झोपेतून सकाळी उठू न चहापाणी करायला,
नैशमत्तीक कमावला लागणे, या सिावला एक कारण असते, ते िोधण्यासाठी स्िगत कें द्रीभूत करािे.
५. अिघड आहे: सामान्यपणे बऱ्याच जणाांचे आयुष्य, सरळ सोपे नसते. खूप कटू गोष्टी
ऐकाव्ा लागतात. काही एकाकी िण छळतात.शनरणय चुकतात. या लोनली प्लॅनेटिर सगळे च
अिघड अााहे.

पॅिन, शमिन, प्रोफे िन, व्हेकेिन ही चार प्रेरणास्थाने जगायला प्रिृत्त
करतात.थोडक्यात काय तर आिड, कामशगरी, कामधांदा, रोजगार, िाट बघणे, हेतू िोधणे, मैत्री
ककां िा शमत्रत्ि िोधणे जरुरी असते.
६. काय करािे: एखाद्या सामाशजक मांडळािी, कां पूिी स्ित:ला जोडू न घ्यािे.
साांशघकता ठे िािी, कटू ता टाळािी, शनदान ित्रुत्ि शिसरणे, आिडीचे काम करणे. उदा: जीिनाची
तुलना, लोकलगाडी प्रिासािी के ली तर, नोकरी साठी हा प्रिास आहे पण प्रिासात, िाचन,
गाणी ऐकणे करता येते. जीिनात आनांद ि अथवपण
ू वता आणू या. जीिनाचे पुनरािलोकन करता
येते. जीिनधारे त राहायचे तर सिाांनाच असते. जीिन थोडे, सुसह्य, आनांददायी बनिता येते का
बघू या.
जीिन अथवहीन, हेतूहीन िाटणे, हे अशजबात चाांगल्या मनशस्थतीचे द्योतक नाही.
त्यासाठी उपाय करु या.समाजकायावत रस घेिू या. पैसे, समृध्दी, लोकशप्रयता या सोबतच
जीिनाला हिा असलेला, अन्य हेतू िोधा.
ईसका नाम है जीिनधारा ईसका, कोई नहीं दकनारा.

*********************

१२३ उरला सुरला फराळ
फार िर्ाांपूिी ददिाळी, अथिा नाताळ, म्हणजे लोकाांना मेजिान्याांचा काळ होता.
हल्ली िाटेल त्या िेळी, िर्वभर, पैसे फे कू न शमष्ठान्न शमळते. फोनिर देखील मागिता येते. फु ड
ऑडवर देता येते. माणूस कु ठे ही, कु णालाही, कधीही भेटते. फोनिर बोलता येते. पूिीची ददिाळी
दणक्यात तर असेच िर सांमेलन असे. त्या काळी, तीस िर्ाांपूिी ददिाळी अथिा नाताळ अथिा
घरचे लग्न ई ची मजा सांपली, की नांतर प्रत्येक कु टुांबाकडे आलटू न पालटू न, एक ददिस आमांत्रण
असे. उरलेला फराळ, अशधक ताजा एखादा खास पदाथव असे जेिण असे. ददिाळी अथिा नाताळ
नांतर िाळाांना सुट्टी असल्याने लहान मुले फार मस्ती करीत असते. त्याांना मस्ती करायाला सांधी,
उां डरायला या कारनाम्याने मदत होई. घरातला पसारा आिरायला आया -आज्याांना, पुढचे बेत
रचायला, मोलाचा िेळ शमळे . आमच्या िाडीिस्तीत मात्र िेगळीच पध्दत होती.
ददिाळी सांपल्यािर, एका ददििी आया ि बच्चे कां पनी, कु टुांब कशबला, उरला सुरला
फराळ घेिून एखाद्या नदीदकनारी, टेकडीिर, समुद्रदकनारी, देिळात, बागेत, सहलीला जात असू.
3 िाजता दुपारी शनघायचे. काांद,े टोमॅटो, सलांब,ू भरपूर पाणी ि उरलेला फराळ घेिून, डबबा
पाटी के ली जाई. नाताळला, ददिाळीला िेजारी फराळाचा डबा देणे तर, आता जिळजिळ बांदच
झाले आहे. सिव फराळ शिकतचा बॅडाँ चाच तर असतो. कसले देणे घेणे ?पण त्याकाळी हे डबे देऊन,
देखील उरलेले फराळाचे पदाथव, या दकरकोळ पाटीत सांपिले जात. सोबत गरज पडली तर असािे
म्हणून ठे पले ि लोणचे नेले जाई. स्िच्छता, ख़रे दी, थांडी, उटणी, तेल, राांगोळ्या, आकािकां ददल
याांची चचाव चाले. फराळाचे डबे ररकामे करुन रात्री घराकडे चालत येताना, हातातल्या शपिव्ा
हलक्या झालेल्या असत. मात्र ददिाळी नाताळ सुट्टी सांपली ही खांत बोचत असते.
ददिाळी, नाताळ सणािळी खरच सांपली, आता सुट्ट्या सांपतील,

पार्हणे

आपापल्या घरी जातील िाळा सुरु होईल, ह्या शिचाराने पािले जड होतच. या िेळी सिवच फराळ
छान झाला होता. ‘ि’ ची करां जी, ‘य’ ची चकली, ‘अ’ चे अनारसे, ‘ब’ चे शचरोटे, ‘क’ ची िेि,

सिव चचाव आई, आजी, काकू , मामी करीत असते. पुढच्या िर्ी मदतीला ये हो, करां जीचे िेळी भेटू
या, अिा प्ा्कारे सिव सख्खे िेजारी नातेिाईक एकमेकाांना साांगत शनरोप घेत असते. आनांददायी
ददिाळी, नाताळ, जुने ििव, उरलेली मजा आिरुन, शनरोप घेिून शनघून जाई.
दकरकोळ पाटी झाली याचा अथव आता ददिाळी नाताळ सुट्टी सांपली हे जाणून आम्ही
भािांड दप्तर काढू न ददिाळी होमिकव काढू न बसत असु.

*****************************

१२४दोन मनाांची गाठ
तीस शडसेंबरच्या टाइम्स ऑफ इां शडया मधल्या एका बातमीिरून मला ही कल्पना
सुचली,
तर के रळमधील नाांबीयार नािाच्या एका व्क्तीला कॉलराच्या दरम्यान आपली पत्नी
सारद पासून दूर जायची िेळ आली होती.कन्नूर येथील कॉलराच्या साथीत, सारदा नािाच्या
पशहल्या पत्नीपासून नाांशबयार सर दूर झाले के रळमधील कायुांबयी,
उठािा बद्दल, के रळमधील सांथा,

या लेशखके ची कादांबरी, 30शडसेंबर मधील

कथेप्रमाणे नांशबयार याांची कथा आहे. तीस शडसेंबर नािाची ही कादांबरी के रऴातील िेतकऱ्याांच्या
बांडािर आधाररत आहे.सारडा आशण नांशबयार हे एकोणीसिे अडतीस साली, लग्नानांतरकाही
ददिसाांतच दूर झाले.सारडा तेव्हा तेरा िर्ाांची होती. शब्ररटि काळातील राजिटीतील त्या
ददिसाांमध्ये, िेतकऱ्याांच्या बांडामध्ये, पशत पत्नी दोघाांना िेगळे व्हािे लागले. एकोणतीस शडसेंबर
रोजी नाांशबयार आशण इतर सिव लोक त्याांच्या घराजिळ त्याांच्या जमीनदाराजिळील त्या
िेताांमध्ये, जमीनदाराांच्या अत्याचाराांच्या शिरुद्ध धरणे धरण्यासाठी जमले होते. नांशबयार याांच्या
लग्नाला एकच मशहना झाला होता. मात्र पोशलसाांनी जमलेल्या जमािािर गोळ्याांचा िर्ावि के ला.
नाांशबयार आशण िारदा याांना दोघाांना िेगळे िेगळे व्हािे लागले. कु टुांब तुटले, कारण की िारदा
त्या गोळीबारात मृत्यू पडली असा समज नाांशबयार याांचा झाला. .नाांशबयार याांना िारदा जीिांत
आहे याची कल्पना नव्हती. िारदाने पूणव आयुष्य शिधिे सारखा काढलां.िारदा असां समजली की
नामशबयार मृतॆयु पािले.नाांबीयारनी दुसरा लग्न के लां आशण त्याांनात्या पत्नीपासून मुले झाली या
मुलाांनीच का मुांबई या कायुांबयी बांडा बद्दल जी कथा शलशहली त्यािरून दोघाांनाही गोष्ट आपली
असािी असे िाटलेल.े लेशखके ने या दोघाांची भेट घडिून ददली. आज नाांशबयार हे नव्िद िर्ाांचे
आहेत. त्याांची पशहली पत्नी, िारदा, भूतपूिव पत्नी सत्यािी िर्ावची आहेत.के रळमधील हे जोडपे
पती पत्नी बहात्तर िर्ाांनी भेटले . शनसगावची दकमया न्यारी असते. एका अपघाताने शब्ररटि

काळात दूर झालेले हे पती पत्नी स्ितांत्र भारतात बहात्त्तर िर्ाांनी भेटािे हा योगायोगच म्हणािा
लागेल.
दोन ओंडक्याांची होते सागरात भेट
एक लाट तोडी त्याांना पुन्हा नाही गाठ

१२५ रस्त्यािरचां खाणां
आजचे लेखाचा शिर्य आहे, रस्त्यािरच्या खाण्याचा.हा खास आिडीचा,
जनमनातील लेखाचा शिर्य आहे कारण खेड्यातदेखील हाथगाा़ीिर अन्न शिक्री चालते.िहरातील
रस्ते, खाऊच्या हातगाड्याांनी भरलेले असतात. रस्त्यािरच, चहा पाणी, रसपान, साँडिीच,
िडापाि, रस्त्यािरच जेिण घेणे हल्ली चालते.आमच्या काळी नाि ठे िली जात असत.आपण
रस्तेका माल सस्तेमे असे खाणे के व्हा जेितो ?जेव्हा खाऊच्या, अन्न एक्प्रेसच्या िासाने आशण त्या
िातािरणामुळे हा पदाथव खािासा िाटतो.हो जेिण झाले असेल तर हे देखील खािेसे िाटते.
आशण त्या सुगध
ां ाने, स्िादामुळे मोह होतो.पोटातला भूकेने खड्डा पडलेला असतो, तो भरण्यासाठी,
आयुष्यातली पोकळी घालशिण्यासाठी ककां िा उगीचच टाइमपाससाठी सुद्धा रस्त्यािरचे खाणे
खाल्ले जाते. या खाण्याला अनेक जण नाि ठे ितात .रस्त्यािरची, पदाथव करणारी व्क्ती, सामान
भाांडी ही अस्िच्छ असतात.हॉटेलमधलां जेिण परिडत नाही, अिी गरीब, कमी दजाव असलेली,
माणसे रस्त्यािर खातात, असे मानले जाते.आिडीने चिीसाठी, परिडते म्हणून, डबा आणणे
जमत नाही आशण अन्य कारणाांनी रस्र्त्याांिर खाणाऱ्या व्क्तीबद्दल फारसे आदराने बोललां जात
नाही.स्थूलता िाढिण्यास हे पदाथव कारण ठरु िकतात.
स्ियांपाकात तरबेज असलेली व्क्ती शतच्या कु टुांशबयाांना बाहेर खायला मनाई
करते.तरीही सिाांनाच रस्त्यािरच्या जेिणाची चि आशण त्या चिीची ओढ असते.पोटाच्या
तक्रारी असलेली माणसां ककां िा अशत श्रीमांत माणसां रस्त्यािर जेित नाहीत.आता समाजात तर
जास्त करुन िडापाि हे गोरगररबाांचे जेिण आहे असाही समज आहे.हायिे मॅालिर बरे च जण
50 रुपयाला िडापाि खातात.
रस्त्यािरच्या जेिणात मैदा, खराब तेल, खराब तूप आशण खराब पदाथव िापरले
जातात, या कशथत कारणाने त्या जेिणाला शिरोध होतो. बाहेरच्या रस्त्यािरच जेिण हे खूप
तेलकट असू िकते.पािभाजी आशण िडापाि सामोसे साँडशिच डोसे इडल्या पोहे हे पदाथव हल्ली

सरावस रस्त्यािर शमळतात कच्छी दाबेली आशण भेल या व्शतररक्त िाँ की आशण मोमोज देखील
हल्ली रस्तोरस्ती शिकत शमळतात.झोल मुरमुरी अथिा भेळ अथिा िेिशचिडा फरसाण या कमी
त्रास कारणाचे पण अनेक स्टॉल्स असतात.शमसळ पाि देखील सिवत्र शमळतो चहा पाि फोडणी
चा पाि असे पदाथव देखील शमळतात.साशमर् ठे िणाऱ्याांसाठी उकडलेली अांडी आशण, अांडाबुजी
अथिा आमलेट पाि च्या गाड्या देखील रस्तो रस्ती असतात.पापडी चाट, फाफडा, शजलेबी, खट्टा
शमठा अथिा भेळपुरी आशण पाणीपुरी या स्टॉलिर भरपूर गदी कायम असते.
घरच्याांनी दकतीही शिरोध के ला आशण कधी काळी आजारपणाला पोट शबघडलां तरी
देखील चाहते रस्त्यािर खाण सोडत नाही .मला देखील िडापाि खायला खूप आिडते .िडापाि
हल्ला नाही तर नैराश्य येते, असां म्हणणारी पण एक मैत्रीण आहे.शचिडा छोले पुरी खाकरे उपमा
सॅण्डिीच, दाल चािल सुझी असे पदाथव रस्त्यािर फारसे लोकशप्रय होत नाहीत. शमसळपाि
लोकाांना आिडतो.ऊरण्याचा िाया जाण्याचा प्रश्न नसतॊ.
के िळ आरोग्यासाठीच रस्त्यािरचे पदाथव खाऊ नका असे साांशगतले जाते. मात्र माणूस
चिीच्या नखऱ्याांमुळे रस्त्यािरचे जेिण जेिायला मोह मोशहत होतो.दकतीही ठरिल्यािरही
रस्त्यािर खायचां नाही तरी शनिय मोडतो. काही ना काही कारणाने खास िाटत, खािेसे िाटते,
मन आिरत नाही अथिा खायची िेळ येते. रस्त्यािर शमळणार्या सारखे पदाथव मी घरी
बनिायचा प्रयत्न के ला तरी तसे चिदार होत नाहीत.चाांगले तेल, चाांगले तूप, चाांगले मसाले
िापरून, रस्त्यािरच्या सारखी चि येत नाही.आलां लसूण शमरची मसाले घालून देखील ठसका
जो रस्त्यािरच्या जेिणामध्ये असतो तसा घरी जमत नाही.मध्यांतरी रस्त्यािरच जेिण स्िच्छ
आशण थोडे अशधक आरोग्य दािी व्हािे म्हणून काही प्रयत्न करण्यात आले होते.अथावत त्या
प्रयत्नाांना यि आलां नाही अनेक हॉटेलाांमधील तळलेले आशण उरलेले तेल, या रस्त्यािरील
हातगाड्याांिरील स्ियांपाकासाठी िापरले जाते असाही एक ऎदकि प्रिाद आहे.काळाची गरज
म्हणून बाहेरचे खाणे रस्त्यािरचे खाणे आज समाजाने स्िीकारले आहे.स्ट्रीट फू ड नािाने ही खाऊ

गल्ली आशण या खाऊ गल्लीतील अनेक दुकाने प्रशसद्ध आहेत.चहा बनिण्याच्या रस्त्यािरच्या
गाडय़ाांच्या खास पद्धतीमुळे हाच चहा अशतिय चिदार लागतो. अथावत या चहामुळेआम्लशपत्त
होते असाही आरोप आहे. पुण्यामध्ये अमृततुल्य आशण मुांबईमधील अन्य ढाबयाांिरील आले, आशण
िेळप्रसांगी िेलची गिती चहा तुळिीची पाने घालून बनिलेला चहा चे प्याले देखील लोकशप्रय
होतात.तांदरु ी चहा म्हणून एक निीन प्रकारचा चहा सध्या लोकशप्रय होत आहे कु ल्हडच्या
मातीच्या भाांड्या मधून ददला जाणारा चहा देखील लोकशप्रय आहे.साबुदाणा शखचडी िेफसव
फरसाण शबशस्कट, चााॅकलेट्स, उपिासाचे पदाथव साबुदाणा शचिडा, पोहे, उपिासाची मीसळ,
थालीपीठ साबुदाणािडा याांहे देखील मोठे माके ट आहे.आरोग्याचा शिचार करता रस्त्यािरचे
खाणे हे आरोग्याला घातक असले तरी अपररहायव प्रसांगी ते खािेच लागते.रस्त्यािरचे खाणे हा
कन्सेप्ट ककां िा ही शिचारधारा ही दूर होणां िक्य नाही. बदलत्या काळाची ती गरज आहे.गररबी,
बेकारी, महागाई, बदलती जीिनिैली, या कारणाांनी, रस्त्यािरचे खाणे खाऊन बरीच जनता
हल्ली जगते.
फक्त अशधक स्िच्छतेची आशण आरोग्यदायी अन्न शमळािे ही रास्त अपेक्िा आहे.
थाांबते, िडापाि खाण्याची िेळ झाली.
********

१२६माहेरची िाट
आईिाचून माहेर, दरिाजा बाहेरचे, अां गणातल्या पाांदीपलीकडचे, भािाचे घरी
खुचीिरचे!
माहेरी आई अांघोळ घालते. न्हाऊ माखू घालते, तेल लािते. शनसगवरम्य रठकाणी
दूरिर दफरायला नेते. आपण सूयावस्त बघायला बाहेर जातो. माहेर स्ियांपाकघरात कोंडत नाही.
माहेरी पदाथव, स्िांयपाक चुकला तरी, कु णी रागित नाही. माहेरी परत परत यािेसे िाटते, पण
गेल्यािर त्या घरी जास्ती ददिस रहािेसे देखील िाटत नाही. कारण बाईिर सासरची जबाबदारी
असते. माहेरी आले की शनरोपािर शनरोप, तारीख पे तारीख येते, सासरचे पुरुर्ाांची काळजी सुरु
होते. मग माहेररपण सांपन
ू जाते.
माहेरच्या िाटेिरुन सासरी येताना मन म्हणते “अगले जनम मोहे बेटाही दकजीये”
माहेरी गेले की अशभज्ञान होते. शिसरलेले सारे पुन्हा आठिते. चक्रिाक पक्षयासारखी मी माहेरी
रात्री अांध होते. पुरुर्ाांना माहेर ही कल्पना कळणे, जरा अिघडच असते. पुरुर् दोन्ही घरी राजे
असतातच, स्त्री माहेरी राणी-बेटी असते. सासरी राज-दासी होते. “तुझे घर हृदयात” साांगणारा
निरा बायको जर जास्ती ददिसाांसाठी माहेरी राशहली, तर िेगळ्या िाटेिर जाऊ िकतो, व्सनी
होिू िकतो, असे जुन्याकाळी बायका साांगत असत
“सारखे माहेरी येिू नये, यायचे तर बाईने निर्याला आपले सोबत घेऊन यािे”
माहेरची िाट बशिसे पाठिते. इच्छानांददायी असते. इथे हरे क ऋतूत आनांदाची
पोचपािती शमळते. जणू शतकीटच लािून पडलेला, माहेरी पाठिायच्या शलफाफ्याला ओल स्पिूवन
जाते. सहन होईना, अिी सासुरिासाची आग सांपते आशण साांगता येणार नाही असा आनांद सुरु
होतो. पृथ्िी शहरिा चष्मा लािून सजते. शनष्पणव बेटािर शहरिळ फु लते, तेजोमय ददनकर सौम्य
िाटतो. मन स्िानांदी रमते.

माहेरी, रात्री आकािातील तारे दफकटतात. तर सकाळी राने शहरिी होतात. जे
घडेल अिी शभती िाटत असते, ते होते. िळिाचा पाऊस येतो. नांतर थाांबतो सुध्दा बघा.
टेकडीजिळच्या त्या तळ्याकाठी िाांतता घर बाांधायला येते. पायरि नसलेली, शनरि जागा ती
असते.पूिी घरोघरी रे शडओिर गाणी ऐकली जात, जी ऐकू न या टेकडीिर मी कधी हमसून रडले
आहे. रात्री तारा उल्का होऊन कोसळताांना ददसला की आम्ही म्हणत असू, “कोण ऐकणार या
तार्याचे अरण्यासदन?” तारे प्रेशमक असतात, जे कु णा ना कु णासाठी आत्महत्या करतात.
सकाळी सासरी जािे लागते, सासरचे िाटेिर बोचती काटे, माहेरची अाोढ मनी दाटे
*************

१२७काजव्ाांचे झाड
प्रत्येक व्क्ती म्हणजे एक काजव्ाचे झाड असते. त्याददििी आम्ही येऊरच्या
जांगलात काजव्ाचे झाड बघयाला गेलो. पाांढरट खोडाचे झाड भेंडी, नालया जिळ होते. असांख्य
दीप लािािे असे ते काजिे चमकत होते. एखादा काजिा एकटाच त्या, झाडािरुन िेगळा शनघे,
, उडत उडत जाई. आपली िाट िोधायला असलेला ददिा त्या काजव्ाने सोबतच तर घेतलेला
असतो. झूांडीतून काही कारणाने िेगळे पडला तरीही आपली िाट िोधण्याचा प्रयत्न करणे त्या
काजिा नािाचे दकड्याला िक्य असते. सजांकण्याची िाश्िती नसली तरीही नेहमी िाटते, काजिे
दकती सुांदर आहेत. पण त्या काजव्ाांना काय सांदि
े द्यायचाय मला समजतच नाही. स्ितुःचा ददिा
स्ितुःचा प्रकािाचे बेट, काजिे स्ितुःसोबत नेत असतात. अांधार पडला की तो ददिा लाितात
म्हणजे मानि मनात अांधार दाटू न आला, तर स्ितुःचा ददिा स्ितुःला उजेड देईल.मला पुन्हा पुन्हा
त्या काजव्ाच्या झाडािी जािेसे िाटले.
आम्ही परत त्या झाडापािी गेलो .काजिे बघणे यासाठीचा िेळ रात्री दहानांतरचा
होता. त्या झाडाखाली सिांचू होते. फोटो काढू न, काजव्ाांचा झाडाचा आनांद घेऊन, मी परत घरी
आले. घरकामाला लागले. काजव्ाांच्या पांखाांची चमकदार उघड झाप मी आठिते. समाजासाठी
आपण सुध्दा काहीतरी करु िकतो. कामाला हातभार लािू िकतो. ही साांशघक भािना त्या
कीटकाांमध्ये आहे. उदा. मधमाश्या, कबुतर ई पक्षयाांमध्ये आहे. घारी, शगधाडे पण! माणसाांमध्ये
एकी का नाही? पशतदेिाला, आई-िशडलाांना, मुला-बाळाांना ददले यापेिा अशधक सुख देता येणे
घेणे िक्य होते, पण मी माझ्या प्रश्नात मग्न राशहले. इतकी जाणीि मला आहे. अिीच प्रगल्भता
इतराांमध्ये नाही. मी साांगते, जिळच्या व्शक्तला उगीच काहीतरी बोलायचे म्हणून बोलून दुखािू
नका. पण उफाळू न येते, असे म्हणणे, बोलािे, अिी, ती, शतच्या मनात इतकी कटु ता होती? ती
मनात दडली होती ?कटुता बाहेर आली,

प्रश्न घेऊन आपण कु णाकडे तरी जातो, आपला प्रश्न त्या व्शक्तच्या गळ्यात घालतो.
कधी कधी निे काही जीिनात न येता, जुने हातातून शनसटू नच जाते. स्िप्ने आकाांिा नसतात.
त्यािेळी आपल्याला आपल्यातच िेपटीिी असलेला, ददिा पेटिायचा असतो. ही मानिाची
िेपटी म्हणजे टेलबोन. या कीटकाांना िेपटीच्या मदतीने काही करता येते. जनािरे िेपटीने खूप
काही करता. म्हणून मी म्हणते या टेलबोनपािी असलेला सुशिचारी ददिा पाठीिी ठे िा .सांघर्ावला
घाबरु नका. दकताबो में छपते है चाहत के दकस्से,
हकीकत की दुशनयामें चाहत नही है!
जमाने के बाजार की ये िो िै है,
शजसकी दकसीको जरुरत नहीं है!
तर काजव्ाांच्या झाडाच्या िोधात राहा!काजिा बना.
***************

१२८चला सारे गािू या, (गाणारे गाढि)
गाण्यासारखा आनांद जगी नाही. गाणे ऐकणे, आनांददायी असतेच. गाणे म्हणणे,
स्ितुःला आनांद देणारे , गांमतदायी असते. ऐकणार्याांना सुखद असतेच असे नाही. गाढिाचे गाणे
रे कणे म्हणून प्रशसध्द असते. माणूस गाढिाला, अगदी तूच्छ लेखतो. तोंड उघडू न गुलाबी जीभ
बाहेर काढू न, गाढि जो आिाज करतो, त्याला सारे च हसतात.

मात्र पुण्याचे सिवच लईभारी

असते. ''पुणे तेथे काय उणे'. पुण्यात एक गाढि आहे, जे म्हणे फार छान गाते. रे स्क्यू नािाच्या
एका सांस्थेने आणलेले गाढि छान गाते. त्या व्हीडोओला 20, 000 जणाांनी (कालपयांत बशघतले)
पुण्यात गाढि त्याच्या शपल्ल्याला जन्म ददल्यािर, रस्त्ाेिर मरणासन्न पडले होते. शपल्लू मेले
होते, मात्र या गाढिाला, सांस्थेने और्धोपचार देिून ‘एशमली’ हे सुांदर नाि ददले.
एशमलीला िारररीक िेदना होत्याच, पण जिळपास कु णीही नको िाटािे, इतक्या
मानशसक िेदना होत्या. इतर गाढिाांमध्ये हळू हळू एशमली रमशलये आशण ही, हााँ, हाँक्यू हाँक्यू असे
िेगिेगळे सुांदर गाणे म्हणते.
आयलाँड मध्ये, हॅररयट लॅररयट नािाचे गाढिाने, म्हटलेले गाणे इां टरनेटिर गाजले.
एशमलीचे हे गाणे गाजते आहे.िास्त्रज्ञ म्हणतात खूप खूप आनांद व्क्त करण्याचा, त्या गाढिाांचा
गीत गायनाचा प्रकार असािा. आनांदात गािून आनांद िाढतो.
माणसे दुखात गातात, आनांदात गातात, बाथरुम मध्ये गातात, म्हणजे गाणे हे
आनांद व्क्त करण्याचे रुप आहे तसे गाढि देखील गाते. चला आपण पण गाऊया, आनांदी होिू
या.
1) शनदान एक गाणे छान बसिा
2) बाथरुम मध्ये गाणे गा

3) कॅ रे ओके बर गािून बघा
4) गाणी खूप ऐका
शिर्ेि रटप;हे सारे खाजगीतच करा. सािवजशनक जागी तुम्ही तसे के ले, मार
पडल्यास तुम्हाला काही दुखापत झाल्यास मी जबाबदार नाही. गाढिाांच्या शव्हडीओचे कौतुक
झाले, माणसाांच्याबाबत भलते काही घडू िकते.
***************

1२९कसेतरी होतेय
नक्ी काय होतेय ते सागांता येत नसले, की आपण साांगतो, मला ना कसेतरीच
होतेय. काहीतरी चुकतेय, काहीतरी शबनसलेय, असे जर िबदात साांगायचे असेल तर ‘कसे तरीच
होतेय’ असे साांशगतले की समजदाराांना समजते. 'बडे बडे देिो में छोटे छोटे, कसे तरीच होता
रहता है' असे मी समजते. अिक्तपणा आला, थकिा आला, ककां चीत डोक गरम झाल, थोडा ताप
जाणितोय, सदी झाली, अांग दुखतेय, पाय दुखताहेत, मी दमले आहे, यापैकी यातले थोडेस,े
काहीही होिून जर अस्िस्थ िाटत असेल, तर आपण साांगतो अस्िस्थ िाटतेय, कसे तरीच होतेय.
स्िस्थता िाटत नाही. अस्िस्थ िाटतेय म्हटले की उगाच अॅडशमट व्हायचे का असे लोक
शिचारतात. बाईने साांशगतले “जी मचलता है” तर त्याला गोड बायकी बातमीचा रां ग येतो.
पुरुर्ाांना कसे तरी झाले की, ते काचेचे पेले काढू न लालरां गी पेय घेतात. “कु छ कु छ होता है”
साांशगतले की प्रेमात पडला की काय? प्रेमात पडली की काय? शबघडली की काय? असे िाटते.
कसचा तरी िायरसचा रोग होतोय, म्हटले की मलेररया फलेररयाची िांका घेतली जाते. सगळे च
थोडे थोडे दुखत असते. तपासणी के ली की एखादा ररपोटव िेगळा येतो प्रत्येकाचाच येतो. जर
ररपोटवस नॉमवल आले की “मोठ्ठा आजार असा लपतो, बघा, जसे की जणू कॅ न्सर, त्याचे शनदान
लिकर होत नाही” असे म्हणणारे काका भेटतात .कोणी सुहृद, दमली असिील, शिश्राांती घे
साांगणारे असतात.
आमचा एक नातेिाईक आहे कु णीही आजारी असले की, “व्ायाम कर” साांगतो. बरे
झाले डॉक्टर झाला नाही, आय सी यू त सुध्दा लोकाांना व्ायाम करायला लािून, दकती रुग्ण िर
गेले असते देि जाणे. काका साांगत “िरीर सुट्टी मागत असते बसून राहा” दुसरा नातेिाईक तर
एरां डल
े घेण्यास साांगतो
“सौ दुखों की एक दिा एरां डल
े आजमाये”

असा त्याचा मोटो असतो. एक मैत्रीण काहीही शबनसले की साांगते “डोके िर तेल
अाोत, गप्प िाांतपणे झोप” माझे दादा साांगायचे “कसतरी होत असेले की शसनेमा बघािे” आजी
साांगायची “गरम शखचडी लोणचे, खािून झोपािे.” आईला िाटायचे लेकीला दृष्ट झाली शतची
एकच उपाययोजना असे. पाटािर बसून दृष्ट काढू न, काळी तीट लािली, की ती मला एक ददिस
बाहेर पडू देत नसे. मैत्रीण साांगी, “खूप खरे दी करािी. कसेतरी होत असते, ते थोडेफार कमी
कसतरी होतचे” जगातील जिळ जिळ 90% आजाराांिर उपचार सापडले आहेत. ज्याने रोग
बरा झाला नाही तरी आजार आटोक्यात येतो आशण िेदना सुसह्य होतात मात्र “कसे तरी होतेय”
या आजारिर अजून तरी उपचार िोधलाच गेला नाही.
झोपते थोडी, कसेतरीच होतेय पण झोप पण येत नाहीय. परदेिी मैत्रीण म्हणते,
“डास फार आहेत मुांबईत, भारतात. चोिीस तास डासाचे मलम लाित जा” एक लेखक मैत्रीण
म्हणाली “आत्मपरीिण कर, दहा दकलो िाचले की 1 ग्रॅम शलशहले जाते. सजगतेचे भान ठे िून
रठबकू दे.
स्ट्रेस िील बी पेन्ड, पेन मधून लेखणीत उतरे ल.थाांबते, कसेतरीच होतेय
*********************

१३०साधना कट, cut
साधना नािाची सुांदर नटी जगातून बाहेर गेली. शतचे घर(भाड्याचे) गेले, शतचे
सामानही गेले साधना कट मुळे प्रशसध्द, नटीची छबी आठिा.साधना नायर याांचे सिव, सामान
दुर्मवळ फोटो. एका भांगारिाल्याकडे सापडले अिी, 1 नोव्हेंबर18 ला मुब
ां ई शमरर मध्ये बातमी
आली.
डोळ्यािर खूप मेकअपचा पररणाम झाल्याने ककां िा आपण आता तरुण नाही म्हणून
साधनाने शचत्रसांन्यास घेतला. राजकपूरचे आिारा मधील“मुड मुड के ना देख” नृत्यात साधना
समुहात नाचली होती. पण शतचे कररयर भाग्य पुढे उजळले.
लव्ह इन शसमला, मेरे मेहबूब, मेरा साया, िह कौन थी, इां तकाम, एक फू ल दो माली,
आप आये बहार आयी हे शतचे गाजलेले शचत्रपट आहेत. 26 शडसांबरे 15, ला राहत्या घरी कोटवकेस
चालू असताांना ि पोटाचा कॅ न्सर यामुळे नटी साधना हीचा मृत्यू झाला साधनाचे फोटो, पती
आर यू नायरचे फोटो, 7 माचव 66 च्या साधनाच्या लग्नाचे फोटो त्या भांगारात कचर्यात सापडले
होते.
थायरॉइडमुळे साधना अशभनेत्री म्हणून मागे पडली.1974 सालच्या गीता मेरा
नाम हा शतचा िेिटचा शचत्रपट होता.पती परमेश्िर हा शचत्रपट शतने शनमावण के ला होता. नव्ा
शपढीला साधना कट एिढीच शतची ओळख उरली आहे.
िेिटी olx चा जमाना आहे.जुने सारे भांगारात जाणार, मनाची तयारी करायला
हिी.

१३१शचत्रपट रस घेणे
शचत्रपटरसग्रहण करणे सोपे नसते, बघणे काय कोणी ही करे ल.
मानिाचा, जीिनप्रिृत्तीनूसार दक्रया-प्रशतक्रया सांिाद होतो, पाशहलेल्या
शसनेमािरुन मानशसकता कळते.
भारतात शसनेमाांचा उदय झाला, शचत्रपट व्िसाय जलदगतीने पुढे गेला. त्या
शसनेमाचा आस्िाद घ्यायला हिा.
पूिी

िॉटव,

इटु कले

शचमुकले

नाटक

होते,

पण

शसनेमा

लोकशप्रय

झाला.का?शसनेमाती उच्चारीत ि शलखीत भार्ा शचन्हे, निव्िस्थेतूनच आली, शसनेमात रुपक
व्िहार आला. िास्ति ही कल्पना असते, . कल्पना हे िास्ति असते.शसनेमा ि अनूभि सापेि
बनतात. जनािराांचे खूर बघून मानिाला बूट बनिािेसे िाटले., चप्पल बूट पाय मोजे हा सांबांध
कष्टािी होता, आता पॉि असण्यािी आहे. आपण शसनेमा डोळ्याांनी बघतो की मेंदन
ू े?
शचत्रकला +िास्तूकला+ शत्रमीती =कला असते.
शसनेमाचा, या कलाांचा जीिनािश्यक उपयोग काही नाही.मग आपण कला का
शिकतो?? ह्याचा शनशश्चत कारण भाि आहेा.े अिकाि आशण व्शक्तरे खाांचे सांबांध चालू आहेत.
लेखकाला ददसते म्हणून तो शलशहतो, म्हणून तुम्हाला ददसते. शिचार अिकािाला रचतो,
तुम्हाला ददसािे, म्हणून शसनेमा बनतो, लेखक शलशहतो. तो अनूभि घेिन
ू मोकळे व्हायचे असते,
व्हािे. करणारे ि बघणारे दोघाांनाही माशहत असते हे खोटे आहे.फोटोग्रॉफी इज रायटटांग शिद
फोटोज् (गॅ्फी इज रायटटांग)शचत्रपटाची निा असते. प्रत्येकजण शसनेमा बघते पण शचत्रपट कसा
बघािा हे िास्त्र असते. जो तो आपल्या नजरे ने शचत्रपट बघतो. कािड कथाांचा म्हणजे खशजना,
म्हणजे शचत्रपट होय.

ते यांत्र, मुशव्ह इज स्टील इमेज मुसव्हांग, कािड कथा शलहून सुरु झाले. बांदक
ू ी सारखी
ददसायचे, फोटो काढण्याला िुटटांग म्हटले जाते.6जुलै 1896 मुांबईत शसनेमा थडकला. 1903
साली कथािस्तू असलेले शसनेमे सुरु झाले. ग्रीन ट्रेन रॉबरी, कथन सरणीचे शसनेमे सुरु झाले.
महाराष्ट्रात पटिधवन बांधू िाांबररक प्रामाशणक हा पशहला शसनेमा बनिला. सिावत तरुण ि
नोंदणी असलेली कला आहे. 1913 ला फाळकें नी सुरु के ली. ही शचत्रपटकला आहे. शसनेमा हे
एांटरटेनमेन्ट फक्त नाही.एांटरटेनमेन्ट िबदाला 750 अथव आहेत. इजी टू अन्डरस्टॅन्ड, अिा
शसनेमात सांरचना कथा, आत असते, मेक शबलीव्ह गोष्टी असतात. जे दाखिले जाते ते पहा.24
िे म्स फॉर सेकन्ड हाच, स्पीड शसनेमाचा असतो, शसनेमा िाॉटस् चे प्रकार आहेत- इएलएस-एलएस-एमएलएस असे शिशिध असतात.
रस घेिून शसनेमा बघत जा
***************

१३२ बांद पडणार बांद पडणार
बदल हे घडतच राहतात, पण एखाद्या कां पनीचा बांद पडणां, फार िाईट असतां.त्याच्या
मालकाचा आिाज, आता बांद पडणार आहे.एचएमव्ही बांद पडणार आहे.शब्ररटि म्युशझक कां पनी
एचएमव्ही ही आताच्या शडशजटल युगातील एकू णच िाशहन्याांमुळे बांद पडणार आहे.एडिडव
एल्गार याांनी 1921 साली स्थापन के लेली ही कां पनी, बांद पडण्याच्या मागाविर होती.शडशजटल
प्रगशत, िाशहन्याांचे आक्रमण, टीव्ही, ईंटरनेट मुळे, सीडी डीव्हीडी याांची शिक्री कमी झाली
आहे.बाजारातील मागणी कमी झाल्यामुळे, हीलको कॅ शपटल या कां पनींचे अधीकायाांनी,
मालकानी, त्याांच्या कामाच्या पद्धतीत आशण प्रॉडक्टमध्ये बदल करून पाशहला, मात्र यि आले
नाही.2200 कामगाराांचे भशिष्य अांधारले आहे.र्हर्ार कामगाराांच्या, लांडन मधील या कां पनीत
काम करणारे अनपेशक्ित, मांदीला तोंड देत आहेत.ती कां पनी एिढ्या झपाट्याने बांद पडण्याच्या
मागाविर गेली, हे ऐकू न िाईट िाटते आहे.या शिसमसमध्ये आशण एकू णच िर्वभरात तीस टक्े
शिक्री कमी झाली.शडव्हीडीचे माके ट मागच्या िर्ीपेिा कमी झालेलेआहे.इतके नुकसान सोसून
कां पनी पुढे चालिणे िक्य नसल्यामुळे, शहज मास्टसव व्हॉइस ही जगभरातील प्रशसद्ध कां पनी आता
बांद पडण्याच्या मागाविर आहे .शहज मास्टसव व्हॉइस म्हणून ददसणारा, कु त्रा आशण त्याच्यासमोर
त्याचा तो फोनो आता आपल्याला िस्तुसांग्रहालयात, िोके समध्ये बघािा लागेल.
शगरण्या बांद पडल्या, शसनेमा शथएटर बांद पडले, जुने बरे च काही काळाचे पडद्या आड
गेले आहे.काळ बदलतो आहे.निे काहीतरी येते आहे, पण ते जुन्याला नष्ट करते आहे.काय काय
बांद पडलेले बघािे लागणार?
****-

१३३तुझे घर कु ठे साांग?
घर हा प्रत्येक सजीिाच्या मनातला हळिा कोपरा असतो.दकडामुग
ां ीपासून, प्पक्िी
प्राण्याांपासून मानिापयांत, सारे जण घर बाांधतात.सुांदर माझे घर, असािे घरकु ल माझे छान,
असािा घरात आपुला चॅाकलेटचा बांगला, छान असािी बांगली, असािे घरटे अपुले छान, असा
शिचार सारे जण करत असतात.
माझे घर, जुन,े पोपडे पडलेल,े शलफ्ट नसलेले आहे.इथे शलफ्ट नसली, तरीही मुलायम
पडदे नसले तरीही, माझे घर मला आिडते
चार ददिस मी कु ठे बाहेर गािी गेल,े तरी माझे घर मला बोलाित असते .मला
कपड्याांची हाऊस नाही, माणसाांची आहे .माझ्या स्ितुःच्या घराची ओढ मला खूप िाटते.माझ्या
घराच्या ग्रीलमध्ये, मी कुां ड्याांमध्ये अस्ताव्स्त झाडे लािलेली आहेत, ती झाडां सुांदर देखील
नसािीत, पण मला माझी ती बाग आिडते .त्या बागेतच एसीच्या डबयािर, मी पक्षयाांसाठी पाणी
ठे िते .मूळ पुरुर् पिी रूपात येतो, खाणे खातो, पाणी शपतो आशण आिीिावद देतो, असा माझा
समज आहे .कािळे तर न चुकता येतात.
मध्ये मध्ये उां दीर, खारी, बुलबुल अन्य पिी आशण दकरकोळ प्राणी उदाहरणाथव खारी
िगैरे देखील येतात.कोकणी दिाितारात, नाटकात लोकनाट्यात जिी सिव प्रकारची पात्र
असतात, तिी माझ्या घरी बरी िाईट सिव प्रकारचे लोक आशण सिव सजीिाांच्या जातीची माणसां
येतात.आमच्या घरी दफरते शिक्रेते येतात .भाजीिाल्या येतात .शभकारी साधू बैरागी चोर सिव
जण येतात.जगण्याची समृद्ध अडगळ म्हणािां, असा माझ्या घरी पसारा आहे. तीन शपढ्याांची
भाांडी आहेत.माझ्या सासूची माझी आशण सुनेची भाांडी या घरात आहेत.सिव प्रकारच्या
लागणाऱ्या, न लागणाऱ्या िस्तू आहेत. थोडक्यात काय, िािरायचां घर आहे, िोभेचे
नाही.हॉलमध्ये एक कोपरा, माझ्या सांगणकाचा आहे .या सांगणकाांिर मी काम करते.लॅप टॉप

आहे, कॅ लेंडर, प्लॅनर आहे आधुशनक िाटणारी लेखनाची सिव साधन सुद्धा यात समृद्ध पसाऱ्याांमध्ये
अशतिय छानपणे सामािून गेली आहेत .आधुशनक आशण पुरातन काळातील िस्तूांचा मेळ इथे
उपयोगी अिा प्रकारे ददसून येतो.
मानस शचत्र. :घर कसा असािा याचां एक िेगळां मानस शचत्र मनात आहे.उदाहरणाथव
दाट धुक्यातल्या िाटेने त्त्या घराची जिळीक साधािी
शहरव्ागार बागेत एक बांगली असािी.
एका खोलीत िाचनालय पुढे बांगाळी
अांगण आमराई शलखाणाची खास सोय असािी
चांद्र चाांदण्या ददसणारी गच्ची असािी
माझ्या स्िप्नघराचे मानस शचत्ती गािी
झाडाांची सोबत चांद्राची डोकािणी
गात्या पक्षयाांची गाणी असािी
घराला माझ्या सुांदर गच्ची असािी
हे माझां स्िप्नच आहे.
माझा शलखाणातील पात्राांिी माझे अनाम शननािी नाते असते. मला ते शलखाण पूणव
होईपयांत त्या पात्राांची निा चढते.
हॉलमध्ये शखडकीत सांध्याकाळी बसून मी शिचार करत सूयावस्त बघत राहते.पूिी एका
छान ररक्लाइनरिर बसून मी शिचार करी .तसे हल्ली आपली मी कधी जशमनीिर बसून, पाय

पसरून शलखाणाचा शिचार करते.माझे शलखाण, लोकल ट्रेनमध्ये, शतदकटाच्या मागे, बाहेर प्रिास
करताना कु ठे तरी सापडलेल्या कागदाांच्या िर सुद्धा असते .व्िशस्थत कागदाची एक िही आशण
पेन रचून ठे िले असले तरी त्याच्यािर शलशहणे होतेच असेही नाही आशण त्या त्यािेळी सुचते
असेही नाही.माझ्या घरी पूिी खूप पुस्तकां होती आशण या पुस्तकाांचे व्िशस्थत असे छान
िाचनालय सुद्धा होते .मात्र पुढे मी ती पुस्तक िाचनालयाला दान ददली, तरीही घरात अजूनही
िांभर पुस्तक शिल्लक आहेत.पूिीच्या काळी घराांना डोअर बेल अथिा दारािर माणूस आल्याची
िदी देणाऱ्या घांटा नसत माझ्या माहेरी पण नव्हत्या. मात्र या घरात छान शचमणीची शचिशचि
असे सांगीत असलेली डोअर बेल आहे
िेळ :माझ्या घरी भेटायला येण्याची िेळ, साधारणपणे कोणतीही असली, तरीही
मला सकाळच्या िेळी कु णी भेटायला आलेले आिडत नाही.घरी काम असते आशण सकाळचा मूड
हा िेगळा असतो. िेगिेगळ्या प्रकारच्या ताजेपणामध्ये बाकीच्याांची येण्याने माझ्या आाॅरा
बदलून जातो.
झोपाळा :माझ्या माहेरी सुांदर झोपाळा होता आशण आम्ही सगळी भािांडां आई िडील
त्या झोपाळ्यािर थोडा थोडा िेळ झुलत असू.
माणसाच्या जीिनाला सुद्धा झुला समजतात कारण की माणसाचे मन
ितवमानकाळातून भूतकाळात ि भशिष्यकाळात आठिणींमध्ये ितवमानातआशण स्िप्नाांमध्ये जुळत
असते.तिी मी शलहीत असते भूतकाळात ितवमान काळात आशण भशिष्यात देखील माझे शलखाण
कधी कधी दफरत राहते.माझ्या या घरी झुला नाही, पण मनात मात्र माझ्या कायम हे तीन
काळातील, सहांदोळे िर झोपाळे झुलत राहतात.
सक्तीच्या िबदाांनो कु ठू न धरता िोक असले
मुक्या अांधारािी शिणत बसता दुख कसले

ितवमानात जगा भशिष्याचे स्िप्नपाहा
मग कळे ल तुम्हाला जीिन असते कसले.
जीिनामध्ये कु टुांबाचा मोठा िाटा असतो .माझी आई िडील खूप आनांदी होते. त्याांना
सिव गोष्टींची ओढ, आिा होती.आर्थवक ओढाताणीत मयावददत शमळकतीत आई सांसार छान करी,
टु कीने करी.कु टुांबातील लोकाांनी आपल्याला चाांगलां म्हणािां असे आईला िाटे .त्यामुळे माझ्या
माहेरी खूप पार्हणे जमत असत.देिदिवन, काम अथिा बदल या िेगिेगळ्या शनशमत्ताने अनेक
भोजनभाऊ आमच्या घरी येत असत, जणू काही आमचे घर त्याांचा होटेल पॉइां ट होता.आई दादा
सगळ्याांचा खूप करत असत, पण हे लोक आदराशतथ्य घेऊन, िर नाि ठे ित जात असत.जेिण
खान शििाय, कारणाशििाय जाताांना बागेतला िानोळा हे लोक नेत असत.या टीके ला कां टाळू न
आई नाराज होई.त्यामुळे मी माझ्या सासरी गोतािळा मयावददत ठे िला, शििाय मी नोकरीत
व्स्तदेखील असायचे.
िाचनप्रेम :अााम्हा भािांडाांमध्ये, माझ्या िशडलाांनी िाचन प्रेम रुजिले. िरणपूर
लायब्ररीत आम्ही रोज िाचन करायला जात असायचो.कॅ नडा कॉनवर ही आमची, बुचाची फु लां
गोळा करण्याची जागा होती.या िाचन छांदाने मला पुढे लेशखका के ले .कारण शक्लके गा तो
शलखेगा, म्हणजे जसां तुम्ही िाचाल तसां तुम्हाला शलहािेसे सुचते आशण तुम्ही िाचक असाल तरच
लेखक बनू िकता.माझ्या घरी कधीही खास सोय, शलखाणाची खास खुची, काहीच नव्हते आशण
आताही नाही .शलखाणाचे कच्चे रटपण, रां गीबेरांगी पेन, शचत्र ितवमानपत्रातील कात्रण, घरी
ठे िलेली आहेत.सिव समृद्ध पसारा माझ्या या घराला अजूनच िोभा आणतो अिी माझी समज
आहे.
सुरेि भटाांची एक गझल मला दादा मला जनररत साांगताांना नेहमी साांगत असत.
बेटा लिात ठे ि जग बदलत राहते.

स्िागतासाठी माझ्या भुांकले जे मुखाने
थुांकले तोंडािरील तो माझा सत्कार होता
अांत्ययात्रेला माझ्या गदी बरीच जमली
ज्याांनी खाांदा ददला ते माझे कु णीच होते
जनरीत माझ्या आई िशडलाांना जिी कळली नाही, तिी मला सुद्धा कळलीच
नाही.शनमवळ आनांदाचा काळ होता. पुन्हा कधी न शमळायचे ते आपलेपण आशण ते कौतुकाचे
बालपण.मला शखडकीिी बसून गप्पा मारणाऱ्या मोठी गच्ची सुांदर मोठीिी बाल्कनी खूप आिडते.
चहाचा घोट कुां किाचे बोट, टाळू िर तेल शचरमुऱ्याांची भेळ
गोड लोणच्याची बरणी, लोकगीत आशण गाणी
त्यासाठी त्या घरासारखे माझां हे घर सुद्धा तत्पर असते.गभवरेिमी पोतीचे गोड लाडीक
बोलणे ऱ्त्याघरी रमत नसे तसे मला या घरी सुद्धा जमत नाही. मात्र कतवव्ाला आम्ही कधीही
चुकत नाही.माफक अपेिाच ते घर होतां, तसांच माफक अपेिाांचां माझां हे घर सुद्धा आहे .मला जे
जे हिां ते ते, त्या घरी सुद्धा शमळाले आशण या या घरी सुद्धा शमळत आहे.सांस्कारगांगा पुढचे शपढीत
िाहते आहे. घर स्िच्छ असािां म्हणून माणसाांना बोलिू नये मुलाांनी खेळू नये, इतकी अशतरे की
स्िच्छता माझी नाही.जमेल तेिढी स्िच्छताही मी करते .मात्र लहान मुलाांच्या पािलाांनी
शचखलाांनी बरबटलेल,े घरभर दुपटे पसरलेले आशण माणसाांचा राबता असलेले पााॅि नसलेले
माझे घर देखील मला आिडते.आधुशनक घराांपढ
ु े माझां घर सो सो च आहे असे अनेक जण माझ्या
घराला कदाशचत नाि सुद्धा ठे ितील पण माझेघर मला खूप आिडतां.
हे माझां घर आांबया नारळाांच्या सािलीचां
आल्या गेल्याच्या, स्िागताचे

मुलाबाळाांचां प्राणी पक्षयाांचां
आशण येणार्या पार्हण्याांच.े
पाखरू गेले परदेिी उडू न रानी
ररकामां घरटां, मौन घरची सिव गाणी
सप्तश्रुांगी माते आले तुझ्या पायािी
दे या कु टुांबाला आनांद धनाच्या रािी
● ….

१३४भूकेचा प्रश्न
आपल्या भारत देिातील मुख्य प्रश्न, दोन आहेत.एक गरीबी आशण दुसरा भूक.
भूकेचा प्रश्न अिघडच आहे. पोटाची भूक ही एक मूलभूत गोष्ट आहे. भूक लागली की अन्नासाठी
माणूस बैचेन होतो. स्िच्छ, साधे, खराब न झालेले जेिण, िरीराला, जगायला आिश्यक असते.
अहो माणूस जगतो किासाठी?या टीचभर पोटासाठी .असे म्हटले जाते. भूकेला कोंडा
नीजेला धोंडा,
दात आहे पण चणे नाही, अिा म्हणी प्रशसध्द आहेत.फार पूिी जेव्हा भूक मारायला
जमत नसे, तेव्हा सासूरिािीणी जात्यािर दळताना ओिी म्हणत,

भूक लागली थाांब ग

बाई न्याहारीची सिय का लािली ग आई, हाता तोंडािी गाठ पडणे, पेटके लाले पडेंग,े तो अकल
रठकाने आयेगी. बसून खातो, खायला आधी कामाला कधी? अिा अनेक म्हणी ि िाक्प्रचार या
पोटाच्या भूकेिी सांबध
ां ीत आहे. देिधमाांचे उपिास ि न डायेट म्हणून न जेिणे या चचेचे बाहेर
आहे. व्रताांमध्ये उपिास करुन भूके राहून, ईच्छा िक्ती, िाढिून, आपण हट्टीपणा करुन, त्या
देिाकडू न काहीतरी हट्ट करुन मागतो. पोटात आग पडली की कळते की पोटभर अन्न शमळणे
देखील दकती जरुरी आहे. चिीचे नखरे म्हणून स्िाद सुगांध म्हणून, खास नाही म्हणून, अन्न
फे कणारे आहेत.ऊगीच अशत पोटभर जेिणारे आहेत, त्याच देिाांत गरीब देखील आहेत.
गरीबाांना, अगशतकाांना, पोटाची भूक मारुन, मनात पोटभर जेिणाची कल्पना,
नजरे समोर आणािी लागते. मनातल्या मनात िेि कु रमुरे खािून झोपािे लागते .ही गोष्ट आपल्या
सारख्या प्रगतीिील राष्ट्रात घडते. आजही भूकबळी पडतात पडू िकतात. युनो साांगते की 9%
पैकी 1 माणूस सांपूणव जगात उपािी, भूकेला आहे. शिकसनिील देिातील 12.9% जनता भूकी
आहे.(सांदभव- द सहांद2
ू 5/12/14)ददिसेंददिस लोकसांख्या िाढते आहेा.े िाढत्या लोकसांख्येला,
नैसर्गवक, ररसोस कमीच पडतात. शनसगावचा समतोल शबघडल्याने अिकाळी पाऊस, दुष्काळ या

सांकटाांमुळे धान्य उत्पादन, खाद्य पदाथाांची शनमीती कमी झालीय, माई ससांधूताई सपकाळ
त्याांच्या आत्मकथेत त्या साांगतात की बाळां तपणानांतर, खूप असह्य जी भूक लागते, त्यािेळी त्याांनी
आांबूस झालेल,े गुराांना खाण्यास देखील योग्य नसलेल,े अन्न खाल्ले होते. भूक सहन न होऊन कोणा
एका ऋर्ीने चोरुन मास खाल्ले होते. भूकेला शनदान मुरमुरे तरी शमळािे, प्यायला पोटभर पाणी
तरी शमळािे.
भूखी मन मेरे, सुन मेरा कहना, जहााँ नही खाना िहााँ नहीं रहना
लाख यहााँ झोली फै लाले, भूखे मरें गे गरीब बेचारे
लग्नाच्या पांगतींमध्ये हॉटेलामध्ये, पाटींमध्ये अशतरीक्त असलेले अन्न, काही
स्िांयसेिी सांस्था गोळा करतात आशण गरजू भूकेल्यापयांत पोहोचितात. मांददराभोिती गुरुिारे ि
मशस्जदबाहेर, गरजू उपािी लोक जमा झालेले असतात.रे ल्िे स्टेिन, एस.टी. स्टॅन्ड, फू टपाथ येथे
बरे चजण अधवपोटी शनजतात. मनूष्यबळ नाही म्हणून, काही घरी िृध्द, अपांग अगशतक आजारी
लोक उपािी शनजतात. ‘चूल थांड असणे’ हे िाक्य फार िाईट आहेत. पोटात खड्डा पडणे, पोटात
आग पेटणे, पोट मारणे हे दुुःखद असते. िहरात तरी हातगाड्याांिर, काही बाही खायला शमळते,
पण देिात अांतगवत भागात, गरीबी ि दुगवमता यामुळे, घासभर भातासाठी देखील तरसािे लागते.
गुजराथी लोकाांमध्ये, शखचडी नािाची एक कथा आहे. घासभर शखचडीसाठी, माणसाला कष्ट
करािे लागतात. बाईला अनेक तडजोडी करायला लागतात. मनाला अिा कथा फार लागतात.
एका जेिणासाठी, एका मुसलसर जमातीतील लोक उां दराच्या शबळातील धान्य गोळा करुन
खातात. कारण गरीबी ि अज्ञान न नापीक िेती दुगवम भाग हे आहे. उत्पादन, िेती खात्यातील
सांिोधन ि व्िशस्थत पाठपुरािा करुन, ताांदळ
ू , मका, ज्िारी याांची लागिड िाढिािी. घरगुती
बागेच्या पींकाांची तरतूद होते का बघािे. िाढती गरीबी िाढती लोकसांख्या अपूरी साधने, िाढती
भूक कु ठे तरी सांतल
ु न व्हायला हिे. अन्न पृथ्िीिर जे शपकते ते आशण खाणारी तोंडे याांच्या ठरािीक
शनशित प्रमाण आहे. ते शबनसून चालणार नाही. भूकेल्या मुलाांना, रस्त्यािर सोडू न जाण्याचे

प्रकार या देिात घडतात. ‘समय की धारा’ या शचत्रपटात(1986), या घरी निरा बायको दोघे
भाांडत असतात.तिात अरुप नािाच्या मुलाला जन्म देतात. ते मुल उपािी मरते. सांजू शचत्रपटात
नायकाला भीक शमळालेली दाखिली आहेा.े (आपकी कसम मध्ये देखील).
आई जेिायला िाढे ना. बाप भीक मागू देईना,
मग मूल म्हणते, मला जन्माला घालणे अशनिायव आहे का? चीन ने एक मूल
पााॅशलसीने अनेक प्रश्न सोडिले आहेत.आज अिाांशछत अिा अिस्थेत अनेक बालके आढळतात.
आहे त्या जन्मलेल्या सजींिाना, पोटभर अन्न शमळायला हिे. त्याचिेळी हा निा शिचार देखील
करायला हिा की, निीन जीिाला, पालक नीटपणे पोसू िकतील का? निीन जीि मी जन्माला
घालायला हिाच का? त्या बालकाच्या भूकेसाठी, मी काय तरतूद करु िकते? भूकेचा प्रश्न कधी
सुटणार?
*****

१३५ समुद्रखलािी िास्को- द-गामा
के रळ राज्यात, कोची फोटव मध्ये, िास्को द गामा ची समाधी, एक स्मारक आहे.
पोतूवगीजाांचे पूिवज असलेले, गोव्ाच्या एका गािाचे नाि िास्को गामा पडले आहे.ते या पोतूवगीज
देि प्रिािाच्या नािाने पडले आहे. समद्र मागे एस. टी गॅब्रीअल, जहाजाने भारतात आलेल्या,
िास्को द गामा या खलािाचे नािाने ते पडलेले आहे. पहीला युरोपीअन प्रिािी जो समुद्रमागे
भारतात आला, तो िास्को द गामा होता. 1497 ते 1499 पशहल्याांदा कॅ लीकत येथे आले,
दुसर्याांदा भारतात ते 11/9/1502 ला आले, मात्र शतसर्याांदा 25/12/1524 ला कोची येथे
मलेररया ने िारले.
समुद्र मागे 20 मे 1448 ला िास्को द गामा कै लीकत कोझीकोडे येथे मसाल्याच्या
व्ापार्यासाठी, आलेले हे परकीय प्रिािी प्रथम शमरे या मसाल्यासाठी आले. भारत देि त्यािेळी
मसाला व्ापार्यासाठी प्रशसध्द होता.

िास्को द गामा 1524 मध्ये गव्हनवर होता.सॅन्स

पॅररटल मध्ये जन्मलेले ते कोची मध्ये मलेररयाने मृत्यू पािले.(1524 ला )आताही आपला देि
डासाांिर ि मलेरीयािर शिजय शमळिण्यात अपयिी आहे. आांतरराष्ट्रीय सांस्कृ ती ि िारसा या
सांस्यथेतफे कोची फोटव(के रळ) मधील सेंट िान्सीस चचव मध्ये दरिर्ी 25 शडसेंबर ला िास्को द
गामा ला श्रध्दाांजली िाहण्यात येते. इशतहासाची आठिण कोचीची पोतूवगीजाांिी असलेली
सुसांिादी नाती, जपण्याचा तो प्रयत्न असतो.

कोचीमध्ये शतसर्या भेटीत िास्को द गामा,

याांनी देह ठे िला. त्याचे थडगे सेंट िान्सीस चचवचे आिारात बाांधण्यात आले. भारतातील सिावत
जुने चचव प्रशसध्द आहेा.े
मात्र 1540 साली िास्को द गामा, याांचे पुत्र पेडा दा शसल्िा गामा, याांनी,
िशडलाांचे मृतदेहाांचे अििेर् पोतूवगालला नेल.े भारतीय पुरातत्ि शिभागातफे या चचव मधील
रखरखाि पाशहला जातो, देखरे ख के ली जातेा.े

दफफा िल्डवकपचे िेळी, कोची फोटवचे

आजूबाजूचे पररसराची उां ची िाढिण्यात आल्यामुळे, पािसाळ्यात या परीसरात पाणी भरते.

पाईपने, ड्रेनेजने साचलेले पाणी, समुद्रातील, पाण्यात सोडले जाते. पण तरीही तळमजल्यािर,
दर पािसाळ्यात कधी महाभरतीचे िेळी थोडे पाणी भरते.िास्को द गामा, याांनी भारताचा िोध
लािला असे आपण इशतहासात िाचतो. बाकी िास्को द गामा च्या थडग्याला, के रळ टूरमध्ये भेट
देखील देतो.
िास्को द गामा चे जीिन, कायव, कष्ट जाणून आज त्या समुद्र खलािाला नमस्कार करु
या.
****

१३६येणार आहे

‘येणार आहे’ या दोन िबदाांतच खूप मोठी आिा, खूप मोठे आश्वासन, माझे तर सारे
जग जणू सामािलेले असते. एका कु ठल्यािा भशिष्यात घडेल, घडािी, घडणार आहे अिा घटनेची
िाट बघणे, या, येणार आहे, अिा, दोन िबदाांमध्ये अपेशित असते.
लहान मूल िाट बघते, आजी आजोबा (लाडके ) येणार आहेत. िाळे ला सुटी येणार
आहे. िाढददिसाची मज्जा येणार आहे. तरुण-तरुणी म्हणतात माझ्या आयुष्यात सुयोग्य व्क्ती
येणार आहे. माझ्यािी ज्याचे भाितरां ग जमतील अिा शमत्र मैशत्रणी शमळणार आहेत. निी नोकरी
िोधणारी इच्छु क व्क्ती म्हणते माझ्या आयुष्यात “मी चाांगल्या नोकरीला लागलो” तो सुददन
येणार आहे. पदोन्नतीची िाट बघणारी व्क्ती म्हणते, “मी िरच्या खुचीत, एसी के शबनमध्ये बसून
राज्य करीन” ती िेळ येणार आहे. काहीतरी चाांगले घडण्याचे ितवमान येणार आहे. राजकारणी
जेंव्हा खुचीची िाट बघतात, तेंव्हा म्हणतात, “मी त्या पदािर शिराजमान होईन तो सुददन येणार
आहे.” शििाह घरटके ची िाट बघणारी व्क्ती म्हणते ती सुिेळ येणार आहे. कलाकार म्हणतात
माझ्या कलाकृ तीची कदर होिून पाररतोशर्क, कौतूक शमळे ल तो ददिस येणार आहे. पुस्तक
प्रकाशित होण्याचा तो ददिस येईल. िो सुबह कभी तो आयेगी. िेतकऱ्यासाठी पाऊस येणार आहे.
देिाच्या प्रगतीची िाट बघणारे म्हणतात “अच्छे ददन अाायेंग.े ” िाांततेची िाट बघणारे िाांतीदूत
म्हणतात “िाांतीची चादर पाांघरण्याचे िण येणार आहेत.” “स्िच्छ भारत” झाला असे साांगता
येईल असा ददिस येणार आहे. परगािी जाण्यासाठी उत्सुक लोक कॅ लेंडर िर त्या तारखे कडे बघत
म्हणतात ती तारीख येणार आहे. परदेिी जाणारे म्हणतात सुांदर ददिस येणार आहेत.
आज बरीच िर्े झाली मी या परदेिात शििणासाठी आलो. शििण पूणव झाले. खूप
मोठे कजव काढू न परकीय शििण घेतले. पण नोकरी मात्र इथेही शमळे ना, म्हणजे मना सारखी

शमळे ना. हळू हळू मी एका होटेल मध्ये िेटरचे काम करू लागलो. सांध्याकाळी ३ तास काम करुन,
उरलेला िेळ नोकरी साठी अजव करणे आशण घरकाम यात िेळ जाऊ लागला. होस्टेल सोडले,
राहत्या जागेचे पैसे भरायचे होते, शििण कजावचा हप्ता भरायचा होता. आई िडील मागत नव्हते
पण आपल्या मुलाचे चाांगले चालले आहे, असे दाखिण्यासाठी त्याांनाही पैसे पाठिायचे होते. आई
बाबा शतस िर्े मुांबईत राहतात, कोकण सोडू न आले ते गेलेच नाहीत. (कदाशचत मी सुध्दा पुन्हा
भारतात परतणार नाही.) म्हणायला भारतात घर आहे. इथेच राहायचे, पण पायातले बूट फाटले
आहेत. पैसे नाहीत, थांडी भागेना झालीय, कोट जूना झाला, गरम कपडे सुध्दा घ्यायचे होते. एका
िाचनालयात शिक्े मारणे, कव्हसव घालणे, नांबर देणे, सांगणकािर पांसचांग करणे असे काम करायचे.
काही पैसे शमळायचे पण पुरेसे नाही. दिाखान्यात काम के ले, भाड्याच्या राहत्या घरातून सुध्दा
भाडे परिडेना, म्हणून मी बाहेर पडलो. नोकरी करणाऱ्या मुलाांच्या िसशतगृहात एक बेड घेतला.
एका िर एक शतन बेड असलेल्या बांक बेडच्या खोलीत जीि गुदमरत असे. आठरा पगड जातीची,
प्रकारची, व्सनाची अगदी िेगिेगळी माणसे होती पण पयावय नव्हता.

मी हळू हळू स्ियांपाक शिकायचा प्रयत्न के ला, भारतीय मानशसकतेमुळे मी कधीही
स्ियांपाक के ला नव्हता ि मला कोणी करू ही ददला नव्हता. त्यामूळे अाोटा धूण,े फरिी स्िच्छ
करणे अिी कामे माझ्या िर पडली.मी परदेिी येताना मनािी पुन्हा भारतात परत जायचेच
नाही असे पक्े ठरिले होते, तरीही भारताची आठिण येिू लागली. भारतात सुध्दा नोकरी
शमळणार नाही. सिवच शमत्र अजूनही थातुर मातुर अिा नोकऱ्याांिरच िेळ काढत आहेत. परत
जायचा पयावय मला अगदी नको होता. फसिायला टपलेल,े पैसे काढू लोक भेटतात. शििाय बापरे
भारतातल्या डासाांनी भरलेल्या िस्त्या, रे ल्िे स्टेिनिरचे चोरटे, शभकारी, उघडी नागडी मुले,
मािा घोंगािणारे उघडे अन्न, दर मशहन्यात बाहेर येणार निा घोटाळा, िारां िार ऐकू येणारे ते
बलात्कार ि शिनयभांगाचे प्रकार, ककव श्ि आिाज, टॅक्सीिाले ि ररिािाल्याांची अरे रािी, सतत

फु गत जाणारी बेकाराांची लोकसांख्या, मोबाइल साखळ्या चोरणारे , पािसात भरणारे रस्ते, गदी!
परत जायची इच्छाच होईना. टीव्ही बघणे हे एकच काम उरले आहे का?
उपऱ्या, परदेिातील १०२ व्ा मजल्या िरील या बांक बेडिर जेिढा आनांद आहे,
तेिढा ही त्या देिात शमळे ल का? बेकारीला कां टाळू न दकतीतरी तरूण आत्महत्या करतात पण
कोणाला काय? परदेिातून परत आलो तर “नोकरी सुटली िाटते याची” अिी कु जबुज पररशचत,
नातेिाईक करतील. लग्नाचे िय झालय, लग्न कर म्हणून घरचे मागे लागतील. नोकरी नसली, घर
नसले तरी चालेल, त्या देिात मुले जन्माला घालणे आिश्यकच मानले जाते जणू! भारत देिी तर
काांही रक्तदान करून (शिकू न) घर चालितात, काांही चोऱ्या करतात, फू टपाथ िर राहातात पण
मुलाांना या जगात आणतच राहातात. का? कळत नाही?भारतात लोकसांख्या िाढते, नोकर्या
नाहीत, Phतरुण शिपायाची मोकरी मागतात, ती सुध्दा शमळत नाही.free netpack आहे,
जेिण नाही.
मुझको पैदा दकया, सांसारमे दो लािोंने
अाौर बरबाद दकया कौम के ऐयािोंने
तेरे दामनमें बता मौतसे जादा क्या है?
आपल्यालाच भशिष्य नसताांना मुलाांना आपण कोणते भशिष्य देतो हे कळण्या एिढे
सुध्दा शििण, शिचार नसलेली प्रजा िाढते आहे. मग त्यातील अनेक जण गािपळण करतात
म्हणजे मुांबईला ककां िा परदेिात पळतात. शतथेही काही पररशस्थती फार चाांगली असते असे नाही,
पण अच्छे ददन “येणार आहे” म्हणत ददिस काढतात.आईचे पत्र आले आहे, सात िर्ावत एकदाही
आला नाहीस, चार ददिस तरी ये. शतदकटाचे एक लाख रुपये मी कसे कु ठू न आणू? परदेिातून
स्िदेस मध्ये, भारतात येिून िाहरुख खान सारखे, कायव काही शमत्राांनी १ - २ िर्े के ले. दोन
िर्ाांनी, कां टाळु न ते त्या “आपल्या माणसाांना, आपल्या देिाला िैतागून ते परदेिात परत

आले.”नोकर कपात, जागशतक मांदीमुळे आता नोकरी शमळण्याची िक्यता आता जिळ जिळ
सांपत आली आहे. आईला पत्र मात्र शलहायला हिेसॅन होजे
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“शप्रय आईस
सध्या नोकरीत खूप महत्त्िाची कॉंट्रॅक्टस् हाती आहेत, त्यामूळे साहेब रजा देत नाहीत.
तुला पैसे पाठशिणार होतो पण ठरिले रजा शमळे ल तेंव्हा येताांना भारी टीव्ही, भारी मोबाइल
घेिून येईन. तू काळजी करू नकोस. काही िर्ाांनी मी भारतात नक्ीच “येणार आहे”. एिढ्या
भारी पगाराची नोकरी सोडू न मी शतकडे कसा येि?
ू अगां लोक एन् आर् आय् होण्या साठी झटतात,
रडतात. एन आर आय िबद िारां िार म्हण, बघ, येणार आहे, येणार आहे असे ऐकू येते.
ईथे पगार भरपूर आहे गां, पण खचव सुध्दा भरपूर आहेत. तू आपलां कोकणातले घर
दुरुस्त करायचे म्हणतेस, आई तुम्ही मुांबईला आल्यािर, कधीही परत कोकणात गेला नाहीत, मी
कामा शनशमत्त इथून परदेिातून मुांबईला येिू िकत नाही, कोकणात कोण जाणार?ते घर उगीच
ररपेअर करायचे ठरिून, त्यामध्ये िशक्त आशण पैसे खचव करू नका, कोकणातील गािचे घर शिकू न
टाका. मुांबईच्या घराचे ररपेअर मी येइन, तेंव्हा जरुर करू या. या िर्ी मी येणार आहे. नक्ीच
एनआरआय, येणार हाय, येणार आहे.”
परदेिातील मुले स्काईपिर आईिशडलाांिी बोलतात, दोन तीन िर्ावतून एकदा,
भारतात येतात, भेटतात, पत्र पाठितात, फोन करतात, पैसे पाठितात, यातच सिव भारतीय
पालकाांनी आनांद मानायचे ददिस आहेत.आई तू समांजस आहेस.
समजून घेिील, ही आिा आहे
- तुझा लाडका, NRI, non returning Indian.

ई साशहत्य प्रशतष्ठान दहा िर्ाांपुिी सुरू झालां. जगभरात ई पुस्तकाांची सांकल्पना रुजू लागत
असतानाच मराठीतही ई पुस्तकां सुरू झाली. मराठीत अमॅझॉन सारखे प्रचांड इन्व्हेस्ट्मेंट करणारे
शखलाडी उतरले. त्याांच्यासमोर ई साशहत्य म्हणजे अगदीच सलांबुटटांब.ू पण गेली दहा िर्ां आशण
आजही गुगलिर “मराठी पुस्तक” ककां िा “Marathi ebook” टाकले की ४ कोटी ९३ लाख
नाांिाांमध्ये पशहले दुसरे नाि येते ते ई साशहत्यचेच. ही करामत आहे आमच्या लेखकाांची.
िाचकाांना सातत्याने दजेदार मनोरां जक उच्च प्रतीची पुस्तके “शिनामूल्य” देणारे आमचे लेखक
हेच या स्पधेचे शिजेते आहेत.
मराठीत “साशहत्यरत्नाांच्या खाणी” शनपजोत या ज्ञानोबाांनी माशगतलेल्या पसायदानाला ईश्वराने
तेिढ्याच उदारतेने खाणींचा िर्ावि के ला. मराठीचे दुदि
ै हे की या खाणींतली रत्ने बाहेर आणणे
आशण त्याांचे पैलू पडल्यािर त्याांना िोके स करणे आशण जागशतक िाचकाांसमोर ते पेि करणे
यात आपण कमी पडलो. इथे उत्तम साशहत्यासाठी भुकेलेले िाचक आशण उत्तम िाचकाांच्या
प्रशतिेतले साशहशत्यक याांच्यात शब्रज बनणे आिश्यक आहे. शििेर्तुः डॉ. शनतीन मोरे याांसारखे
साशहशत्यक ज्याांना शलशहण्यात आनांद आहे पण त्यापुढील जटील प्रदक्रयेत पडण्यात रस नाही
अिाांसाठी. शिदेिाांत मोठे लेखक एजांट नेमतात आशण ते बाकी सिव व्िहार पहातात. मराठीत
ही सोय नाही.
ई साशहत्य प्रशतष्ठान ही काही अनुभिी प्रोफ़े िनल प्रकािन सांस्था नव्हे. पण गेल्या दहा िर्ाांत
आमच्या हे लिात आले की मराठीत रत्नाांच्या खाणी आहेत आशण त्याांत उतरून हात काळे
करून माती गाळ उपसत राहून जर शचिटपणे काम करत राशहले तर एकाहून एक भारी रत्ने
गिसणार आहेत. एखाद्या मोठ्या धशनकाने, पांशडताांच्या सहाय्याने, दरबारी आश्रयासह जर हे
काम हाती घेतले तर मराठी भार्ेतले साशहत्य जागशतक पटलािर आपला ठसा नक्ी उमटिेल.
डॉ. शनतीन मोरे याांची तेरा अप्रकाशित पुस्तके प्रकािात आणण्याचा मान ई साशहत्यला
शमळाला. िांभू गणपुले याांची नऊ, डॉ. िसांत बागुल याांची बारा, िुभाांगी पासेबांद याांची आठ,
अशिनाि नगरकर याांची चार,डॉ. शस्मता दामले याांची पाच, डॉ. िृर्ाली जोिी याांची चार

अिा अनेकाांच्या पुस्तकाांना िाचकाांपयांत नेण्याचे भाग्य ई साशहत्यला लाभले. असे अनेक
“स्िाांतुःसुखाय” शलहीणारे उत्तमोत्तम लेखक किी या मराठीच्या “साशहत्यरत्नाांशचया खाणीं” मध्ये
आहेत. अिोक कोठारे याांनी महाभारताच्या मूळ सांशहतेचे मराठी भार्ाांतर सुरू के ले आहे.
सौरभ िागळे , सूरज गाताडे, ओंकार झाजे, पांकज घारे , शिनायक पोतदार, ददप्ती काबाडे, भूपेि
कुां भार, सोनाली सामांत, के तकी िहा असे अनेक निीन लेखक सातत्यपूणव लेखन करत आहेत. ई
साशहत्यकडे हौिी लेखकाांची कमी कधीच नव्हती. पण आता हौसेच्या िरच्या पायरीिरचे,
लेखनाकडे गांभीरपणे पहाणारे आशण आपल्या लेखनाला पैलू पाडण्याकडे लि देणारे लेखक
आता येत आहेत. त्याांच्या साशहत्याच्या प्रकािाला उजाळा शमळो. िाचकाांना आनांद शमळो.
मराठीची भरभराट होिो. जगातील सिोत्कृ ष्ट साशहशत्यक प्रसिणारी भार्ा म्हणून मराठीची
ओळख जगाला होिो.
या सिावत ई साशहत्याचाही खारीचा िाटा असेल हा आनांद. आशण या यिात ई लेखकाांचा
ससांहाचा िाटा असेल याचा अशभमान.
आमेन
सुनील सामांत
अध्यि, ई साशहत्य प्रशतष्ठान

