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

प्राजक्तगंध
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

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

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

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

आवण तुमचां काहीच कमी होणार नाही.
तुम्ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवनां व फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वचां े िेल पत्ते आम्हाला द्या
वमत्ाांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवर्ां र ्र्तः जव र् इतरवनां व
आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तुिच्यव सचू नव द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक
मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक
कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध
उांचीवर जात रहावा.
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शर्नविल्ू य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.
आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्डा करू िकतव.
हे ई प्ु तक र्ेबसवईटर्र ठे र्ण्यवपर्ु ी शकांर्व र्वचनवव्यशतररक्त
कोितवही र्वपर करण्यवपर्ु ी ई सवशहत्य प्रशतष्ठवनची परर्वनगी घेिे
आर्श्यक आहे.

मी डॉ. अरववदिं भालचिंद्र वैद्य (वय वर्ष ६९ )
बवलपिवपवसनू िहवरवष्ट्रवची
सवां्कृ शतक नगरी असलेले पिु .े
येथेच िवझे िवलेय शिक्षि श्री
शिर्वजी िरवठव हवय्कुल यव
बहुजनवांचे िवळे त र् पढु े फर्गयासु न
कॉलेज पयंतचे शिक्षि झवले.
िशनर्वरड्यवच्यव सवक्षीने आचवया
प्र.के .अत्े , प.ु ल. देिपवांडे,
शिर्वजीरवर् भोसले, याांच्या अिोघ
अश्यव र्क्तृत्र्वने र् द. िव.
शिरवसदवर, िांकर पवटील यवांच्यव कथवकथन कवयाक्रिवने बवलपि सिृद्ध
के ले. तसेच येथील र्सन्सत व्यवख्यवनिवलव िधील व्यवख्यवनवांनी ज्ञवनवचे
भवडां वर खल
ु े के ले असे पिु े. गिपतीउत्सर्वत अरुि दवते, गजवनन
र्वटर्े, बबनरवर् नवर्डीकर, यवांचे गवयन र् सधु ीर फडके यवांचे गीत
रविवयि यवने किा तृप्त के ले.
र्ैद्य- नवर्वलव जवगण्यवसवठी अहिदनगरच्यव कै .ग.ां िव.गिु े
आयर्ु ेद कॉलेजिधनू बी.ए.एि.अँड-एस. र्ैद्यकीय पदर्ीधर
(डॉक्टर) झवलो. पढु े पिु े िहवनगर पवशलके च्यव आरोर्गयशर्भवगवत सलग
२४ र्र्ा र्ैद्यकीय अशधकवरी ते क्षेत्ीय र्ैद्यकीय अशधकवरी पदवर्र

कवयारत रवहून पिु ेकरवनां व आरोर्गय सेर्व शदली. अन २००९ सवली शनर्ृत्त
झवलो.
पेन्सिन रुपी आशथाक शठबक शसांचन सरुु झवल्यवने शचांतव अिी
नव्हतीच. िदां वर -शिशलदां यव दोन्सही िल
ु वनां ी त्यवच
ां े ्र्अध्ययनवचे
बळवर्र इर्गां लांड -अिेररकव येथे शिक्षि र् आय. टी.क्षेत्वत यि्र्ी पिे
आपलव पवय रोर्लव. त्यविळ
ु े च आम्हवलवही आिच्यव पवसपोटार्र त्यव
त्यव देिवच्ां यव शव्हसवचव ठसव सहजपिे शिळवलव.
२००७ पवसनू सुरू झवलेले परदेि पयाटन इर्गां लांड -अिेररकव यरु ोप-कॅ नडव -श्रीलांकव - दबु ई -यव देिवांच्यव प्रदशक्षिेने २०२० सवली
चांचू प्रर्ेि के लेल्यव “कोरोनव “िळ
ु े ' भ-ू श्थर झवले.
यव नेत्सख
ु द -शर्लोभनीय पयाटनवनेच अगां च्यव ”सप्तु शलखविवस
“चवलनव शिळवली. सांगिकविी िैत्ी के ली अन अनेक शित् पररर्वरनवतेर्वईकवनव घरबसल्यव परदेि प्रर्वस र्िान इ -.िेल द्ववरे पवठशर्ले र्
आभवसी आनदां पोहोचशर्लव. पत्नी सौ.जयश्री शहने न कुरकुरतव
शलखविवस िवांततव व सांशध उपलबद्ध करून शदली. आज पिु े िक्ु कविी
सौ. सह घरविध्येच सरु शक्षत रवहून दैनांशदन पहवटे व्यवयविवचे धडे
शगरर्ीत आरोर्गय पिू ा र्वटचवल तसेच शलखवि कविवची ऊजवा घेत
आनांदवत र्व्तव्य करीत आहे.
डॉ. अरशर्ांद र्ैद्य –(२८ ऑक्टोबर २०२०)

मनोगत ---******
िी डॉ. अरशर्दां र्ैद्य, र्य र्र्ा ६९, --एक पिु ेकर अन नवर्वलव जवगिवरव सेर्वशनर्ृत्त आयर्ु ेशदक
र्ैद्यकीय अशधकवरी.
्र्प्नवतले िनवत, िनवतले कवगदवर्र (ब्लशू प्रांट) अन
कवगदवर्रील सत्यवत उतरशर्ण्यवत ्थवपत्य अशभयतां े िवहीर
असतवत.
आम्हव डॉक्टरवांनवसद्ध
ु व तर रुर्गिवांच्यव र्ेदनेचे िळ
ू
िोधण्यवसवठी त्यवनव खपू बोलते करवर्े लवगते.
तिी के स शह्टरी --पेपरर्र उतरर्नू घ्यवर्ी लवगते.
त्यवर्र सवधक बवधक शर्चवर करून रोगवचे शनदवन करून
और्धोपचवर करवर्े लवगतवत.
यव िध्ये बऱ्यवच र्ेळव असे लक्षवत येते शक बरे च रुर्गिवच्ां यव
तक्रवरी िवनशसक रूपवच्यव असतवत.
स्ु पष्टपिे आपल्यव भवर्नव र्ेळीच व्यक्त न के ल्यवने,

िनिोकळे न के ल्यवने, गैरसिजवने अनेक व्यवधींनव आित्ां ि
शदले जवते.
त्यवसवठी ्र्तःहून व्यक्त होिे खपू आर्श्यक आहे.
आपल्यव दैनांशदन कवया बवहुल्य जीर्नवत कवांही र्ेळव यव सवठी
योर्गय र्ेळ शिळत नवही.
प्रत्येकवत कवही सप्तु गिु लपलेले असतवत. शनर्वतां र्ेळ
शिळवलव शक त्यवनव अांकुर फुटू लवगतवत.
िवझेही कवहां ीसे असेच झवले.
सेर्वशनर्ृत्ती नांतरच्यव शनर्वांत र्ेळवत र् िल
ु े परदेिी असल्यवने
खपू िोकळव र्ेळ शिळू लवगलव.
सगां िकविी लगेचच गट्टी के ली. लेखिी शिर्वय के र्ळ
बोटवांनव नवचशर्त देखील शलशहतव येते शह शकियव गर्सली.
शलखविवची सर्य होतीच.
त्यविळ
ु े आयष्ट्ु यवत सिोर येिवऱ्यव शर्शर्ध प्रसांगवचे
थोडक्यवत िनिोकळे शटपि कवढण्यवस सरुु र्वत के ली.
सांगिकवत त्यवची सरु शक्षतपिे सवठर्ि झवली.

सगां िकवत शलखवि करतवनव नको असलेले िद्दु े '' शडलीट
करिे ''
अथर्व नव्यवने सचु लेले िद्दु े '' इन्ससटा करिे '' खपू च सोपे
असते ह्यवची जवदू सिजली.
. एखवदव िद्दु व अडलवच तर '' गगु ल सचा सखव '' हवतविी
आहेच िदत करण्यवस यवचीशह खवत्ी झवली.
सचु ेल तो, प्रवसांशगक शदसेल तो अन आठर्ेल त्यव शर्शर्ध
शर्र्यवर्र सांथपिे सांगिकविध्ये शलहीत गेलो.
ई - िेलच्यव-- शर्द्यतु र्ेगवने जविवऱ्यव '' सेंड ई - टपवल सेर्ेने
'' शित्वां पयंत पोहोच देखील झवले.
त्यवच्ां यव पसतां ीची दवद उलट '' ई -टपवलीच '' शिळत गेली.
अन थेंबे थेंबे तळे सवचे असे कवांहीसे त्यव शर्शर्ध
शर्र्यवर्ां रच्यव लेखवच
ां े झवले.
आतव यव सर्ा शलखिवच
ु े असवर्व
ां व एकशत्त प्ु तकी रुपी बक
असव शर्चवर पढु े आलव.
सध्यवच्यव न्सयू नॉिालच्यव जगविध्ये ई - प्ु तकवची चलती
सरुु असल्यवने, योर्गय र्ेळेतच
ई -सवशहत्य प्रशतष्ठवन --ठविे यव देर्दतू विी ओळख र् िैत्ी
झवली अन कवय जवदचू झवली म्हिव नव.

आतवपयंत िवझे सांगिकवतच असलेल्यव अन िरु लेल्यव
शर्शर्ध लेख रूपवत असलेल्यव '' प्रवजक्तवच्ां यव फुलवचां व गधां ''
आपल्यव पयंत २०२१ यव नर्र्र्वाची स्नेह भेट म्हिनू
आज पोहोचलव देखील असेल.
त्यवबद्दल ई - सवशहत्य प्रशतष्ठवनच्यव सर्ा सिहू वस ितिः
धन्सयर्वद... !
यव '' प्रवजक्तगांधवचव '' ई -र्वचनीय आनांद घेऊन तो कसव
र्वटलव हे सद्ध
ु व िवत् आठर्िीने
ई - टपालाने अर्श्य कळर्व त्यविळ
ु ेच तो आपल्यव
पयंत पोहोचल्यवची खवत्ी पटेल.
******

अपषण पविका... !
मी आशि तू ही दोन अक्षरे आपले ्र्त्र् शर्सरून एकत्
येतवत तेंव्हव.. " वमि " िब्द आकवरवस येतो असे िलव आतव
र्वटू लवगले आहे. बवलपिवपवसनू च्यव '' शित् रुपी ''असख्ां य
िवखव आज सर्ात् शर्खरु लेल्यव शदसत आहेत. त्यवची िधरु फळे
सद्ध
ु व चवखण्यवस शिळवली. फळे म्हटलेली त्यव पर्ू ीच्यव ----"
फुलवांचव " िोहोर सगु ांध आलवच. आयष्ट्ु यवच्यव आतवपयंतच्यव
र्ळिव र्ळिवर्र भेटलेल्यव सर्ा...
" बवलशित्... िवलेय... िहवशर्द्यवलयीन.. आरोर्गय
कवयवालयीन.. कौटुांशबक... तसेच िोजक्यवच--'' शर्देिी सहृु दवांनव"
... हव िवझव नर्व ई-िब्दरूप प्ु तक रुपी.
. ". प्राजक्त गिंध "
२०२१ यव नव्यव र्र्वाच्यव शभु ेच््ाांसह
" स्नेह अपाि. "
*****
डॉ. अरववदिं वैद्य
'' वनर्षर '' २४, ड्यामको सोसायटी, कोरेगावपाकष
पुणे ४११००१
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मला लेखक व्हायचे आहे
गुरुववण कोण दाखवील वाट
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कथा ----नोबेल पाररतोवर्काची ----पेनलेस…पि --(लेटर)
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नवत्यवांची हळुर्वर नवजक
ू गांफ
ु ि...
जग बदलतय... ? अहो बदललय... सुद्धा ''
जीवन प्रवास.. गवतमान करणारे ... '' कागदी घोडे
'' इद्रिं धनुष्यातील '' रिंग- सिंगतीची-- नवी.. ओळख
फळािंचा... चापून घेतलेला समाचार
वनसगषच जेंव्हा आळस र्टकतो---तेंव्हा
जीवन सुिंदरच आहे... अनुभव घ्या...
मािंडीवरील बालकाची ---कमाल ''
गोष्ट --बोटािंची
सव रे ग ि प
प्रवण्यविां धील िवनर्तव...
फुले ही तर -- देवाघरची --वनरागस मल
ु े
िवझे -- कर्डसे.. यव प्रथि प्ु तक प्रकविनवचव र्ृत्तवतां
पाविमात्य देशातील वेळेची बचत
कवळ्यवर्रील पवांढरे
हास्य --एक और्ध ---!
जोशयािंची फळबाग ---!
व्यन्गवचिे ---एक वनिःशब्द कला

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

वनस्वाथष प्रेमाचे---'' नतू नीकरणच जणू '' -----!
दैनिंवदन पररवचतािंचा... सिंवाद ----!
उत्सुकतेच्या डॉक्टर --आर्ाढस्य प्रथम वदवसे ----!
शब्द पुष्पािंची गुरुदविणा
सिंगीत --उपचार..
आमच्या --वफटनेसचे सीमोल्लिंघन...
मधुमेह --अथाषत डायबेटीस चे अिंतरिंग
कानालाही जेंव्हा कान लागतात
हरहुन्सनरी सगां ीतकवर --जगदीि खेबडु कर
आकाश भरारी घेणारी
मी अनभ
ु वेलला -- " वजीर "...

• ऐन तारुण्यातील- वैद्यकीय महाववद्यालयातील

•
•
•
•

मल्हार माचीची मौज मजा
फुलवेड्या डेंवटस्ट
सुस्वरािंनी सुखावलेले --'' गीत रामायण ''
वाचाल तर वाचाल

मला लेखक व्हायचे आहे ---!
या ध्येयाने पछाडलेले
पावलो कोएलो (जन्सि २४
ऑग्ट, १९४७) हे एक
प्रशसद्ध ब्रवशझशलयन लेखक आशि
गीतकवर आहेत.
त्यवचां व जन्सि ररयो दे जेनेरो, ब्रवझील येथे झवलव. ते जेसइु ट
िवळेत शिकले. कुिवरर्यवत कोएलो यवांनव लेखक बनवयचे होते.
जेव्हव त्यवनां ी आपल्यव आईलव हे सवशां गतले तेव्हव त्यव
उत्तरल्यव, " िवझ्यव बवळव, तझु े र्डील एक अशभयांतव आहेत. ते
तका िद्ध
ु आशि योर्गय शर्चवर करतवत, र् त्यवांनव यव जगवची ्पष्ट
ओळख आहे.
लेखक बनिे म्हिजे नक्की कवय हे तल
ु व कळले आहे
कव?"

त्यवर्र कोएलो यवांनी सांिोधन के ले आशि असव शनष्ट्कर्ा
कवढलव की लेखक 'कवयि चष्ट्िव घवलतो र् कधीच के स शर्चां रत
नवही'
आशि '्र्तःच्यव शपढीलव कधीही आपले शर्चवर सिजू न
देिे ही त्यवची जबवबदवरी र् त्यवचे कताव्य असते'.
अर्घ्यव १६ र्र्वंचे असतवनव कोएलोंच्यव अबोलपिविळ
ु े र्
पवरांपवररक िवगवंनव शर्रोध करण्यविळ
ु े त्यवच्ां यव पवलकवनां ी त्यवनां व- मानवसक रुग्णालयात दवखल के ले होते.
शतथल्यव त्यवच्ां यव र्व्तव्यवत ते तीन र्ेळव पळून गेले होते.
ते २० र्र्वंचे असतवनव त्यवनां व शतथनू सोडण्यवत आले.
त्यव कवळवबद्दल कोएलो नतां र एकदव म्हिवले, "त्यवनां व िलव
इजव करवयची नव्हती, त्यवांनव फक्त कवय करवर्े ते कळत नव्हते.
त्यवनां ी तसे िलव उध्र््त करवयलव नव्हे तर िलव र्वचर्वयलव
के ले होते. "
'द अलके वमस्ट'----हे त्यवचां े सर्वात गवजलेले प्ु तक असनू
सन २००५ पयंत त्यवच्यव ४. ३ दिलक्ष प्रती शर्कल्यव गेल्यव
आहेत. हे प्ु तक जगवतील ५६ भवर्वतां प्रकवशित झवले आहे.
त्यवनां ी त्यवच्ां यव दि ध्येय सत्ू वनसु वर लेखन के ले.
*****

१) अधार्ेळ ्र्प्न पवहू नकव.
२) र्तािवन कवळवत तन्सियतेने जगव.
३)्र्तःचव िोध घ्यव.
४)आयष्ट्ु यव कडे दक्षतेने पहव
५) धोकव पत्करव
६) आपले आदिा आपिच िोधव
७) शनष्ट्पवप पिवलव प्रोत्सवहन द्यव
८)नेहिी उत्सवही रहव
९) प्रत्येक क्षिवची सवठर्ि करव
१०) अज्ञवनवचव सखोल िोध घ्यव
त्यवांनी आपले अल्के शि्ट हे प्ु तक के र्ळ २ आठर्ड्यवत
शलहून सांपशर्ले. यवचे ्पष्टीकरि देतवनव ते म्हितवत िवझ्यव िनवत
ती गोष्ट तयवर होतीच.
त्यव गोष्टीचव शर्र्य होतव-" आत्ििोध -(्र्तःचे अशां ति
ध्येय कसे गवठवर्े) ".
ओघर्ती र् सहज सल
ु भ लेखन िैली हे त्यवांचे खवस असे
र्ैशिष्टय आहे.
यव तवशत्र्क प्ु तकवत त्यवांनी आपल्यव आिव नेहिी
पल्लशर्त ठे र्वव्यवत.

त्यविळ
ु ेच सभोर्तवलचे र्वतवर्रिवतनू आपल्यव िनवतील
तीव्र ईच्छव पिू ा करण्यवचव िवगा अखेर आपिवस गर्सतोच
यवबवबत सकवरवत्िक लेखन के ले आहे.
आपल्यव जीर्नवतील आपल्यव सवठी परिेश्वरवने रवखनू
ठे र्लेल्यव भवर्गयवचव र्वटव यि्र्ीपिे कसव प्रवप्त करवर्व यवचव
रवजिवगा त्यवांनी दवखर्नू शदलव आहे.
अल के शि्ट-- म्हिजे '' आपल्यव भल्यवसवठी सभोर्तवलचे
र्वतवर्रि शनशिात करिवरव (परिेश्वर)
त्यविळ
ु े --- धृढ आत्िशर्श्ववसवने, अतां िानवचव िोध घेतल्यवस
-- योर्गयर्ेळी शिसे सद्ध
ु व िद्ध
ु सोन्सयविध्ये पररर्तीत होऊन रोग
शनर्वरि करून जीर्न ससु ह्य होऊ िकते.
त्यविळ
ु े आपि आयष्ट्ु यवत अखेर यि्र्ी होतो.
असव सांदि
े यव प्ु तकवतनू आपिवस शिळतो.
पवर्लो कोएलो ---हे ब्रवशझशलयन देिीय यवांची पत्नी
शि्तींनव. त्यवांनव िल
ु बवळ नवही. त्यवांचे र्व्तव्य फ्वांस र्
ररओ यव शठकविी असते. .
******

गुरुववण कोण दाखवील वाट----!
******
लेखक / अथर्व कर्ी होिे---यवसवठी र्ेगळव असव अभ्यवसक्रि
र्व पदर्ी असत नवही.
दैनशां दन शदनचयेत, प्रर्वसवत,
कवयवालयवत र्वर्रत असतवनव आपल्यव सभोर्तवलचे र्वतार्रि,
भेटत जविवरी िविसे त्यवांच्यव लकबी बोलण्यवतील र्ैशर्ध्य यवचे
सक्ष्ू ि शनरीक्षि करण्यवची आर्ड िवत् हर्ी.
त्यवतही शर्नोदी अगां वने शलशहिे हे एक दशु िाळ असे र्ैशिष्ठ्य
आपल्यव आर्डत्यव आचवया अत्े, (यवांच्यव र्क्तृत्र्वतनू ) तर प.ु
ल. देिपवांडे यवांच्यव लेखिीतनू पहवर्यवस शिळते.
त्यवांचव र्वर्र तर नवटक --सगां ीत --प्रर्वस र्िान --शसनेिव -कलवर्तां --अन र्क्तृत्र् असव चहू शदिेस गर्सिी घवलिवरव असव
होतव हे आपि यवची देही यवची डोळव अनभु र्ले आहे.
त्यवच्ां यव िवगेही आपि यवचव शनभेळ असव अनभु र् अजनू
शह घेत आहोत.
गरुु शर्ि कोि दवखर्ील र्वट... ? असेही म्हटले जवते.

प.ु ल. हे पी जी. र्डू हवऊस यव---- शर्नोदी शब्रशटि इग्रां जी
लेखकवचे खपू चहवते होते.
त्यवच लेखकवच्यव जीर्नवचव हव थोडक्यवत घेतलेलव परवििा
सर पेल्हॅम ग्रीनव्हील वडु हाउस उफष प्लम म्हणजेच पी.
जी. वुडहाउस
हे शनखळ शर्नोदवतनू र्व्तर्वचे दिान घडशर्िवरे ,
िविसवच्यव गिु दोर्वांर्र सहजपिे लक्ष र्ेधनू घेिवरे लेखक होते.
तवलेर्वर घरवण्यवतील बटी र््ू टर आशि त्यवचव हरकवम्यव
नोकर जीव्ज़ यव त्यवच्ां यव व्यशक्तरे खवनां ी र्डु हवउस यवनां व अफवट
प्रशसद्धी शिळर्नू शदली.
(१५ ऑक्टोबर १८८१-----१४ फे ब्रर्ु वरी १९७५)
त्यवांचव जन्सि इर्गां लांड िधील शगल्डफोडा येथील. शब्रशटि
दडां वशधकवरी र्शडलवच
ां े ३ रे अपत्य.
िवळव सोडल्यवनांतर ते ब्यवांकेत कविवस लवगले पि तेथे िन न
रिल्यवने िवलेय जीर्नवतील प्रसांगवर्र शलखवि करू लवगले.

त्यवांच्यव बहुतवांि कवल्पशनक गोष्टी यव इर्गां लांड िधील
र्व्तव्यवतील आहेत.
िवलेय जीर्नवतील सटु ीत ते आपल्यव आत्यव र् चल
ु त्यवक
ां डे
सटु ीसवठी जवत असत त्यवांनव २० आत्यव, िवर्श्यव र् १५ चल
ु ते र्
िविव होते त्यवच्ां यव धवकवत त्यवनव रवहवर्े लवगे.
एव्हडी िविसे सभोर्ती असल्यवने प्रत्येकवच्यव शर्शर्ध
्र्भवर्विळ
ु े त्यवनां व शलखविवसवठी उत्ति खवद्य शिळत गेले िवलेय
जीर्नवत खेळव बरोबरच, गविी, िवशसक शर्भवगवत शलखवि कवि
करिे अिी कविे के ली.
ब्यवक
ां े त कवहीकवळ नोकरी के ली तेथील अनभु र्वर्र शर्नोदी
गोष्टी शलशहल्यव
अिेररके बद्दल (ल्यवांड ऑफ रोिवन्सस) आकर्ाि असल्यवने
्र्किवई करून अिेररके त ्थलवतां ररत झवले. . .
१९४७ नतां र त्यवनां ी आपले ब्तवन कवयिचे अिेररके तील
न्सययू ॉका येथे हलशर्ले. आतवपयंत ते र्ैशर्ध्यपिू ा बहू आयविी
लेखक म्हिनू उदयवस आले.
कवही नवटके शलशहली. १९१४ सवली त्यवांचव शर्र्वह
एशथल िे यव शब्रशटि शर्धर्े बरोबर झवलव.

शतच्यव पवयगिु विळ
ु े तसेच लवजवळू, व्यर्हवरिन्सू य,
िवकवहवरी, शनिवायक र् उत्ति आयोजक असल्यवने त्यवने
र्डू हवऊसच्यव जीर्नवचव तवबव घेतलव.
त्याच्या वलखाण कामाचे छिंदास वनवािंत वेळ वमळे ल
हे पहात गेली. त्यािंना मल
ू बाळ वह र्ाले नाही.
र्डू हवऊस च्यव म्हिण्यवनसु वर, जीर्नवकडेअगदी सहज सांदु र
पिे पवशहले तर त्यव िध्ये तम्ु हवलव हव्य गर्सते. कदवशचत तम्ु ही
त्यवच सवठी जन्सिलेले असतव.
अिेररके तील सांगीतवतील शर्नोदवची छवप त्यवांच्यव
शलखविवतनू शदसनू येई.
It is now abundantly clear that Wodehouse is
one of the funniest and most productive men who
ever wrote in English.

He is far from being a mere jokesmith: he is an
authentic craftsman, a wit and humorist of the first
water, the inventor of a prose style which is a kind
of comic poetry.
त्यवांनी सिु वरे ९० प्ु तके ४० नवटके २०० गोष्टी एव्हडे
भरघोस शलखवि के ले.
१९७५ रोजी र्यवच्यव ९३ व्यव र्र्ी
त्यवांनी न्सययू ॉका िधील सौद्यवम्प्टन येथे जगवचव शनरोप घेतलव.
******

लेखणीच्या आधारे लखपती ----!
******
आपल्यव दैनशां दन
जीर्नवत आपि सर्ा जि
धवर्त पळत असतो.
कविवर्र र्ेळेत
पोहोचण्यवची धडपड
करतो.
कवरि
प्रत्येकवस ठवऊक असते ''
टवईि इज िनी ''.
रॅशफक जॅि िध्ये अडकल्यवर्र तर आपली खपू च चीड चीड
होते.
परांतु अश्यवच एकव प्रसांगी सकवरवत्िक दृष्टी ठे र्नू त्यव सधां ीचे
सोने करिवरी एक अर्शलयव स्त्री.
शतलव अश्यवही पररश्थती एक कथेची कल्पनव सचु ली.

अन झवले शतने ती शलहून कवढली अन हवहव म्हितव
ती प्रशसद्धीच्यव झोतवत आली अन इर्गां लडां िधील एक श्रीितां
िशहलव म्हिनू शतची गिनव झवली.
त्यवच िशहलेच्यव जीर्नवचव हव परवििा.
जोआन रोशलगां ---- ही एक शब्रशटि लेशखकव आहे.
शतने शनशिालेली हॅरी पॉटर यव कवल्पशनक व्यशक्तरे खेिी
शनगशडत कवदबां रय् वांची िवशलकव इशां र्गलि सवशहत्यक्षेत्वत प्रचडां
लोकशप्रय झवली आहे.
इ. स. १९९० सवली चवर तवस उिीरव सटु लेल्यव मॅचेिं स्टर ते
लिंडन या रेल्वेप्रवासात शतलव यव िवशलके ची कल्पनव ्फुरल्यवचे
म्हटले जवते.
हॅरी पॉटर प्ु तकवांनव अनेक परु ्कवर शिळवले आहेत
ज्यव आई र्शडलवांचे प्रेि लांडन िधील शकांगज क्रॉस ्टेिन
र्र जडले अश्यव रोर्शलगां दवम्पत्यवची शह िल
ु गी.

ती शदर्व ्र्प्न पहविवरी अिी िल
ु गी होती. लहवनपिी
घरविेजवरील शित् होते इयवन अन शर्की पॉटर.
शतलव र्यवच्यव ६व्यव र्र्वंपवसनू गोष्ट शलखविवची आर्ड
शनिवाि झवली.
ती शिक्षि घेऊन शिशक्षकव झवली खरी पि शतच्यवतील
लेशखकव शतलव ्र््थ बसू देईनव.
असेच एके शदर्िी कविवर्र जवतवनव रे ल्र्े िध्ये अडकून
पडली असतव शतलव ह्यवरी पॉटर चे ्र्प्न पडले. शह कथव
शलशहण्यवस शतलव ६ र्र्े लवगली.
िध्यतां रवचे कवळवत ती पोतागु वल येथे फ्ें च
शिकशर्ण्यवस गेली. तेथे शतलव एक पोतागु ीज टेशलव्हजन पत्कवर
भेटलव. त्यवच्यविी ती शर्र्वह बद्ध झवली. शतची िल
ु गी जेसीकव ३
िशहन्सयवची असतवनव शतचव घट्फोट झवलव र् ती पन्सु हव इर्गां लडां लव
आली.
घरी िल
ु ीलव सवांभवळत प्ु तक शलशहतवनव अडथळे येत.
त्यविळ
ु े ती िल
ु ीलव बवहेर शफरवर्यवस नेई. बवहेर ती झोपी जवई र्
एकव कॉफी बवर िध्ये बसनू ती शलखवि पिू ा करीत असे.

हॅरी पॉटर हे लहवन िल
ु वांसवठी कवल्पशनक कथवचां े
प्ु तक असल्यवने --प्रकविन करतवनव प्रकविकवने शतलव एकव
स्त्रीने शलशहलेले प्ु तक िल
ु े ्र्ीकवरिवर नवहीत .
तेंव्हव जोआन रोशलांग ऐर्जी तिु च्यव नवर्वत दोन आद्यवक्षरे
ठे र्व असव सल्लव शदलव.
त्यविळ
ु े शतने आपली आर्डत्यव प्रेिळ आजीचे '' कॅ थशलन ''
हे नवर् पढु े लवर्नू जे. के . रोशलगां असे नवर् धवरि के ले.
सवशहत्यवतील शतच्यव सहयोगविळ
ु े शतलव (ओ. बी.
ओ) ऑशफसर ऑफ द ऑडार ऑफ द शब्रशटि एम्पवयर
यव परु ्कवरवने गौरशर्ण्यवत आले.
यव प्ु तकवची िध्यर्ती कल्पनव -- लहवन
िल
ु वांसवठीच्यव कवल्पशनक जवदईु दशु नयव--िांत् तांत् यव द्ववरे --िरि
यव शत्कवलवबवशधत सत्यव भोर्ती इर्गां लडां िधील र्वतर्रिवत कवही
कवल्पशनक पवत्वभां ोर्ती गांफ
ु लेली आहे. ज्यव िरिवलव आपि
सर्ाजि घवबरत असतो त्यवर्र शर्जय कसव
शिळर्वर्यवचव अिरत्र्वकडे कसे जवयचे यवचव िोध यवतील
एक पवत् घेत असते .
जल
ु िु वांचव पवडवर् करून जगिे, र् अिक्य अश्यव
अडथळ्यवांर्र िवत किी करवर्ी अश्यव प्रकवरचे िृत्यू पर्ू ीचे

जगिे र् िृत्यू नांतरचे जगिे यवचव र्ेध घेण्यवचव प्रयत्न यवतील
पवत्वक
ां डून होतो.
तसेच र्यवत येण्यवपर्ू ीच्यव िल
ु वनां व शहसां व --िृत्यू र् त्यव
पलीकडील िवनर्वत अश्यव अनोख्यव शर्र्यवत गांगु र्नू
ठे र्ण्यवतच यव प्ु तकवचे अन लेशखके चे कसब कविी आले आहे.
सवत भवगवांच्यव यव प्ु तकवचां े ८० शर्शर्ध
देिवच्ां यव भवर्वां िध्ये भवर्वतां र झवलेले आहे. यवर्रूनच यवची
लोकशप्रयतव कळून येते. हव एक शर्क्रिच आहे.
हॅरी पॉटर नवर्वचव शसनेिवही त्यवर्र शनघवलव र् त्यवसही
बरीच प्रशसद्धी शिळवली.
अिेररके तील ओल्यवंडो येथील यशु नव्हसाल ्टुशडओिध्ये
यवचे शचत्ीकरि करण्यवत आले आहे. त्यवत उभवरलेलव
गढू अद्भुत रवजर्वडव र् शचत्ीकरि के लेली अन्सय ्थळे
पवहण्यवसवठी आजही बवलके गदी करतवत.
आपल्यवकडे शर्क्रि र्ेतवळवच्यव गोष्टी िल
ु वांनव जश्यव
गांगु र्नू ठे र्तवत त्यवच प्रकवरे ---- हॅरी पॉटर --यव कवल्पशनक कथेने
अनेक शर्क्रि के ले आहेत.

जे. के . रोशलांग यव लेशखकव िवत् रखडलेल्यव आगगवडीच्यव
प्रर्वसवत सचु लेल्यव कथेच्यव र् लेखिीच्यव सवहवय्यवने लखपती
झवली हे िवत् शनशित.
सध्यव ्कॉटलडां श्थत रहवत असलेल्यव यव लेशखके लवही --'' कोरोनव १९ ची '' बवधव झवली होती.
िवत् सदु र्ै वने ती यवतनू सही सलवित बवहेर आली आहे
असे तवजे र्ृत्त आहे.

वपझ्र्ा -- युक्त जीवन-----!
******
गरज शह िोधवची जननी आहे... ! असे सिजले जवते.
आजच्यव फव्ट यगु वत '' फव्ट फूडलव '' फवरच िहत्र्
आलेआहे आशि त्यवची चलती अन बोल बवलव खपू च आहे.
हे आपि िॅकडोनल्ड --्टवरबक्स-- सब र्ेज --आशि
आपल्यवकडील कॅ फे कॉफी डे कवित हॉटेल अश्यव फूड
जॉईटां चेन्सस इ. िधनू पहवतोच आहोत.
अथवात यव फव्ट फूडचे सद्ध
े हेतच.
ु व प्लस -िवयनस िद्दु आ
त्यवलव पयवाय म्हिनू च हल्ली कविवचे शठकविी अश्यव फूड
चेन बरोबरच-- '' शजि '' ची व्यर््थव असते.

त्यविळ
ु े कॅ लरी र् हेल्थ कॉन्सिस लोकवांसवठी तर शह आदिा
अिी कट्टव ्थवनके असतवत हे शदसनू येते.
चवद्रां यवन िोशहिेच्यव आजच्यव यगु वत यवचीही शततकीच
आर्श्यकतव आहे हे पि जविर्ते.
शर्शर्ध क्षेत्े पवदवक्रवतां करिवऱ्यव आजच्यव िॉडना यगु वत
यवची चलती रवहिवरच आहे.
जन्सि--िृत्यू च्यव फे ऱ्यवतनू िनष्ट्ु य जीर्न िवगाक्रिि करीत
असतो.
फे रव म्हटलेकी गोलवकवर आलवच. पृथ्र्ी तर गोल आहेच.
परांतु दैनांशदन उपयोगवचव एखवद्यव पदवथवाचव फव्ट अँड शक्र्क
पद्धतीने िोधनू कवढण्यवस र् त्यवचव ररझल्ट येण्यवच्यव
कवळवत शर्शर्ध र्ळिे अन अडथळे घेत िवगाक्रििव करवर्ी
लवगते.
त्यविध्येही यि्र्ी होण्यवसवठी ठरवशर्क '' चौकटीत ''
रवहूनच आपलव कवयाभवग उरकवर्व लवगतो.
शर्शर्ध गशिते िवांडवर्ी लवगतवत.
अन त्यवर्ेळी आपलव िनवचव शर्िवल '' दृशष्टकोनही ''
ठे र्वर्व लवगतो. तरच कवया शसद्धीस जवते.

आतव गशिती भवर्ेत कोन म्हटलेकी म्हटलेकी त्यवसवठी ० ते
३६० शडग्री पयंतची ियवादव असते,
यवने सद्ध
ु व िेर्टी र्ताळ
ु च पिू ा होते हे सिजते.
१८० --शडग्री कोनव िळ
ु े अधार्ट दृशष्टकोन तयवर होतो.
त्यव सवठी कोित्यवही शनष्ट्कर्वाप्रत र्ेगर्ेगळ्यव पिू ा
दृष्टी कोनवतनू शर्चवर करिे हे आलेच.
हेच तत्र् आपिवस आजकवलच्यव दैनशां दन
लोकशप्रय '' वपझ्र्ामधून '' िधनू शदसनू येते.
शपझ्झव हव पदवथा तसव '' इटलीचव '' इटलीकर हव देखील
पिु ेकरव प्रिविे शपझ्झव खवऊन १ ते ४ स्ु तवर्िवरव.
शपझ्झव िोधनू कवढिवऱ्यव िेफने.. ? कल्पक र्ृत्तीने
त्यवस प्रेर्ेंट के ले आहे. त्यविळ
ु ेच आज सर्ादरू त्यवस पसांती
शिळत आहे. तसेच ऑडार करवयचव अर्कवि शक. .. गरा कन
टू व्हीलर / फोर -शव्हलर िवगे गरिवगरि घरपोच शह शिळतो
झटकन अन क्षधु विवांती होऊन जवते पटकन.
बवलशित्वांिध्ये तर तो शर्िेर् लोकशप्रय झवलव आहे.
शपझ्झव पदवथा -----शदसवयलव गोल असतो. .
त्यवच प्यवशकांग -----चौकोनी बॉक्स ्र्रूपवत असते
खवतवनव िवत् ----शत्कोिी आकवरवत पढु े येतो.

त्यव िळ
ु ेच र्रील सर्ा कसोट्यव पवरके ल्यवने '' शपझ्झव '' आज
सगळीकडे घरोघरी आपले अशधरवज्य गवजर्ीत आहे हे शदसनू
येते
शर्िेर्तः बच्चे कांपनीत तो फवरच शप्रय असल्यवने
र्वढशदर्िी '' शपझ्झव पवटी '' हिखवस ठरलेली असते.
सध्यव भवरतवत शपतृ पांधरर्डव सरू
ु आहे. त्यवसवठी परलोकवत
गेलेल्यव लोकवच
ां ी पवरांपररक -- '' श्रवद्ध ''-- (!) घवलण्यवची र्
त्यवसवठी शर्शर्ध खवद्य पदवथा करण्यवची घरवत बेगिी सरू
ु आहे. .
सध्यवच्यव यगु वतील फव्टनेस पहवतव.. शपझ्झव --देखील यव
पदवथवंच्यव रवांगेत लर्करच आपले '' स्थान वनवित करील ''
यवत िांकव
नवही.
िग
कवय होऊन
जवऊ द्यव...
एक
झकवस शपझ्झव पवटी.. !
*****

दगडातील देव आवण माणूस ---!
*****
धन्सयर्वद शित्वनां ो ----!
*****
आम्ही डॉक्टर झवलो खरे .
ती झवली आिची जीर्न जगण्यवसवठीच्यव पोट पजू चे ी सोय.
लेखन- हव झवलव हव छांद. आपल्यव िनवचे सिवधवनवसवठी.
्र्तःचे िनोरांजनवसवठी.
अन झवलेच.. ? तर इतरवांचे प्रबोधनवसवठी.
कवहींनव र्क्तृत्र्वने ते जिते, कवहींनव सांगीतवच्यव सांगतीने,
कवहींनव कशर्तवतील िब्दवच्ां यव यिकवने, कवहींनव कॅ नव्हवस
र्र शर्शर्ध शचत्े शचतवरून
कवहींनव प्रिवसनवतील अशधकवर पदवने तर कवहींनव
शनसगवातील िनोहवरी शचत्ीकरिवच्यव '' शक्लकने '' हे सवध्य होते.
त्यविळ
ु े डॉ. लवगू -डॉ. भवर्े -डॉ. जब्बवर पटेल -डॉ.
कवशिनवथ घविेकर - डॉ. शनतीन करीर असे प्रशथतयि
डॉ. कलवर्ांत शनिवाि होतवत.

आजच्यव ''आय फोनच्यव '' जिवन्सयवत हे सर्ा कवही आपल्यव
हवतवत अन शखिवत आले आहे.
त्यवचव सर्ाजि आपवपल्यव परीने उपयोग करून घेत आहेत
असे शदसते.
आपल्यव िरीरवचे िोबवईल प्रिविेच दोन भवग असतवत..
प्रत्यक्ष शसि कवडा अन िोबवईलसेट हे जसे र्ेगळे घटक
असतवत.
तसेच िरीरवचे प्रत्यक्ष िरीर --आशि िन (अतां िान सशहत)
दोन भवग असतवत .
शसि िळ
ु ेच ्क्रीनर्र शर्शर्ध छबी उिटतवत.
तसेच िन आशि अांतिानवतील भवर् -भवर्नवांचे प्रशतशबबां
िरीरवर्र पडते.
त्यविळ
ु ेच िवरीररक अन िवनशसक अश्यव शभन्सन सि्यवही
उत्पन्सन होतवत.
आिच्यव कवयवालयीन कवरशकदीत आम्ही सर्ा
सविवन्सय रुर्गिवच्ां यव व्यथव अन कथवच के स पेपरर्र िब्दबद्ध
के ल्यव.

त्यवर्रील उपवय म्हिनू कवगदवर्रच इजां ेक्िनचे कवही थेंब
अन िठू भर िवर्तील एव्जड्यव
गोळ्यवनां ी त्यवच
ां े र्ेदनवर्ां र तवत्परु त्यव िलि पट्ट्यव के ल्यव.
त्यवचे सेर्नवने रुर्गिवांनव तवत्परु ते बरे ही र्वटू लवगते.
कवांही जि सजारी करून, िनवचे सिपु देिन करून तर कवही
योगोपचवरवने
और्धव शिर्वय ही रुर्गिवांचे सिवधवन करू िकण्यवत पवरांगत
असतवत.
कवरि बहुतवांिी आजवर हे िनविी शनगशडत असतवत.
गोड बोलनू देखील आपि लहवन िल
ु े पडली धडली तर
त्यवच्ां यव र्ेदनव क्षिवत दरू होतवनव आपि प्रत्यक्ष व्यर्हवरवत पहवत
असतो.
त्यविळ
ु ेच डॉक्टरवांनव' देर् '.. ? िवनण्यवत लोकवांनव सिवधवन
शिळू लवगले.
देर्वच्यव दवरी सद्ध
ु व आपि असेच करत असतो.

िनोिन आपि आपल्यव व्यथवचे गवऱ्हविे देर्वच्यव दवरी
डोळे शिटून िवडां तो.
िनोभवर्े नि्कवर करतो.
तेथील शचिटू भर अांगवरव --घोटभर तीथा --अन दधू के ळवच्यव सगां तीने '' प्रसवद ''- झवलेल्यव द्रोिभर शिऱ्यवचव प्रसवद
सेर्न करून
देर्वच्यव दवरी क्षिभर उभे रवहून प्रसन्सन िनवने बवहेर पडतो.
अन शनशिन्सत होतो.
यविळ
ु ेच तर डॉक्टरवनां व देर् िवनण्यवत येऊ लवगले असवर्े
कव.. ?
परांतु कोितवही डॉक्टर आपि शिकलेल्यव ज्ञवनविी अन
शडग्री घेतवनव घेतलेल्यव िपथेिी (वहपो क्र्यावटक ओथ)
एकशनष्ठ रवहून,
िनवपवसनू आलेल्यव रूर्गिवांर्र उपचवर करतो र् सर्ा हर्वलव
त्यव अदृश्य अिव जगशन्सनयत्ां यवर्र ठे र्त असतो. .

The Hippocratic oath is a long-standing
tradition in medicine.
Named after the Greek
physician Hippocrates,
the written oath was intended to act as a
guideline for those entering the medical profession.
The Hippocratic Oath is an oath of ethics
historically taken by physicians.
It is one of the most widely known of Greek
medical texts.
In its original form, it requires a new physician
to swear,
by a number of healing gods, to uphold specific
ethical standards.
The Hippocratic oath covers several important
ethical issues between doctors and patients.

The oath first establishes that the practitioner of
medicine gives deference to the creators, teachers,
and learners of medicine. ...
The oath serves as a contract for doctors to
work towards the benefit of the health of the public.
त्यवत कधी कधी ददु र्ै वने अपयिही येते खरे आहेच.
पि हव सद्ध
ु व झवलव दैर्योग.
पि हे परु ते न सिजल्यवनेच आज सिवजवत िवत् उठ सटू यव
िवनलेल्यव देर्वर्रच, ----दगडवचवच देर् बनलेल्यव--दगडवांचव र्र्वार् होऊ घवतलव आहे.
दगड आशि देर् यवतील फरक सिवजवलव उिजेल तोच आज
सशु दन असेल... !

ब्रयािंडेड पुणे -*****
्र्रवज्य रक्षक सभां वजी लोकशप्रय िवशलके तील ऐशतहवशसक
र्वरश्यव नसु वर तलर्वर म्हटलीकी ती भर्वनीच. छवर्व म्हटलांकी
तो सांभवजीच. रवजव म्हटलेकी रयतेचव जवितव रवजव शिर्वजीच.
अन चांद्रकोर म्हटलेकी ती पनु र्ेचीच . असव जिू ब्रयवांडच
झवलव आहे.
पिु े सद्ध
ु व यवत िवगे नवही.
पगडी म्हटलेकी पिु ेरीच, र्वडव म्हिजे पण्ु यवच्यव
पेिव्यवनचव िशनर्वर र्वडव , पण्ु यवत परू आलव तो पवनिेतचव.
तेंव्हवपवसनू पिु े ्िवटा अन ब्रयािंडेड होऊ लवगले आहे.
पण्ु यवच्यव बेडेकरवांची शिसळ असू दे नवहीतर शचतळ्यवांच्यव
गरिवगरि बवकरर्ड्यव (भले दपु वरी १ ते ४ न कव शिळेनव) पि
घ्यवयचव त्यव पण्ु यवतनू च.

सोने म्हटलेकी पण्ु यवचे दवजी कवकव अथवात पी. अँड जी.
आशि रवक
ां व ज्र्ेलसा.
पण्ु यवतील लक्षिीरोडची खरेदी अन जांगली िहवरवज
चकवचक रोडर्रची खवऊ गल्लीतील भटकांतीलव तोड नवही.
आतव बवग म्हिवल तर दोनच तळ
ु िीबवग अन सवरसबवग यव
शिर्वय िशहलवर्गवाच्यव खरे दीलव अन भक्तीलव पयवाय नसतोच.
तीच गत पण्ु यवतील पर्ाती अन हनिु वन टेकडी जिू बलदडां तेचे
िवपदडां च.
कॉलेज म्हिवल तर दोनच एक म्हिजे फुलपवखरू जीर्न
अनभु र्ण्यवचे भवऊ अथवात स. प. िहवशर्द्यवलय अन जगप्रशसद्ध
थोर अश्यव व्यक्तींचे आश्रय्थवन असे फर्गयासु न िहवशर्द्यवलय.
पण्ु यवच्यव जनतेच्यव आरोर्गयवची कवळजी घेिवरे एकिेर्
सरकवरी सर्ा रोग शचशकत्सक असे ससनू हॉश्पटल. एके कवळी
हेच हॉश्पटल '' ससनू व्हेअर यु ववल डाय सनू '' अश्यव
अफर्ेने प्रशसद्ध होते.

कॅ म्पिधील शिल्रीचे किवांड हॉश्पटल देखील रुर्गिवांचे
पसतां ीचे गदी करिवरे असेच आहे.
िेशडकल सवठी पण्ु यवतीलच बी. जे. िेशडकल अथर्व आिा
फोसेस िेशडकल कॉलेज यवलवच सर्ाप्रथि पसतां ी.
सवां्कृ शतक आघवडीर्र म्हिवल तर र्वसांशतक र्सांत
व्यवख्यवनिवलव --'' सर्वई गधां र्ा िहोत्सर् ''अन गिेिकलव क्रीडव
िांशदरवत रांगिवरव र्वशर्ाक गिेि उत्सर् कवयाक्रि.
जेष्ठवांच्यव शदर्सभरवची शर्रांगळ्
ु यवची शठकविे म्हिजे नगर
र्वचन िांशदर अन शर्भवगीय िवसकीय ग्रथां वलय.
ऐशतहवशसक शजजवबवगेतील लवल िहवल अन र्वनर्डीतील
शिांद्यवांनी छत्ी अजनू ही तग धरून आहेत.
रवत् म्हटलेकी आठर्ते ती सवरस बवगेतील कोजवशगरी आशि
पहवट म्हटलीकी ्र्रगांगेनी बहरिवरी शदर्वळीतील प्रसन्सन पहवट.

आतव लहवनसहवन गल्ली बोळवांचच घ्यवनव भवरद्त असव
नवर्वचव भवऊ िहवरवज बोळ अन शचल्लरिव तपकीरगल्ली ची सर
शदल्लीलव सद्ध
ु व येिवर नवही अिी जगवत भवरी.
र्वचकवचां ी तहवन भवगशर्िवरव ए बी सी अथवात अप्पव बळर्ांत
चौक अन सर्ु िापेढयवांनी र्ेढलेलव अन िढलेलव सोन्सयव िवरुती
चौक पण्ु यवतच.
रांगिांशदर म्हिवल तर पण्ु यवच्यव शिरपेचवतील बवलगांधर्ा अन
परुु र्ोत्ति शजक
ां ल्यवचव जल्लोर् सवजरव करिवरे भरतनवट्य िशां दर
पण्ु यवशिर्वय कोठे नवही.
कवांही िोजके िजु ोर ररक्षवर्वले र् शिरजोर असे चेन ्न्सयवचर
दचु वकी्र्वर पण्ु यवतच भेटतील.
ि्तवनीचेच घ्यवनव एक िृगवरां रसवांनी रसरसलेली बवजीरव
ि्तवनी अन दसु री िधरु रसवची सजु वतव ि्तवनी दोघीनवांही जगवत
तोड नवही.

घवट म्हिवलतर दोनच ि्तवनी तलवर्वचे शर्हगां ि दिान घेत
चढतजविवऱ्यव िवऊलींच्यव पवलखीच्यव पवयर्वटेचव शदर्ेघवट अन
पण्ु यवचव दशक्षि र्ेिीर्रील चढवचव कवत्ज घवट.
टीचभर िजकुरवने नख शिखवतां पविउतवरव करिवऱ्यव पवट्यव
अन िवन उांचवर्नू पहवर्व लवगिवर कवत्ज तलवर्वत उभवरलेलव
शतरांगव झेंडव पण्ु यवतच पवहवर्यवस शिळतो.
पण्ु यवच्यव पवण्यवचे तर कवही शर्चवरू नकव. पवनिेत खडकर्वसलव धरिे अन िळ
ु व - िठु व यव नवर्वपरु त्यव असलेल्यव
नद्यवचे पविी एकदव प्यवलेकी पिु ेकर िवत् तृप्त होऊन जवतो,
अन जगभरच्यव आव्हवनवलव सिथापिे सिोर जवतो
सिोरच्यव कोिवस ही पविी पवजण्यवस सज्ज होतो.
हे झवले जन्सु यव पण्ु यवचे.

नर्े पिु े तर थेट शपांपरी शचांचर्डलव जवऊन शभडले अन चोफे र
शर््तवरलें आहे . पी एि टी चे नविकरि देखील पी सी एि टी
झवले आहे.
आय टी पवका िळ
ु े पिु े शहजां र्डी ते हडपसर --कोथरूड ते
खरवडी --अन कवत्ज ते येरर्डव असे अशिबवसवरखेच पसरतच
चवलले आहे. भरीस भर पडली ती शसिेंटच्यव जगां लवची--पनु वर्ळे ते तळेगवर् शर््तवरलेल्यव पम्ु बैची.. (पिु े अन िांबु ई ्यवांडशर्च)
यव िळ
ु े िळ
ू पेन्सिनरवांचे िवांत पिु े िवत् हरर्नू गेले आहे.
फ्लवय ओव्हर --बी आर टी --अन िेरोच्यव नर् नव्यव जवळ्यवत
पिू ापिे अडकत चवलले आहे.
पि तरीही आिचे---- पण
ु े तेथे काय उणे चव पीळ िवत्
सटु त नवही हेच खरे .
..
*****

दिवाळी पहाट
शदन शदन शदर्वळी म्हटलीकी गोडधोड फरवळवबरोबर सरु वांच्यव
िैफलींची '' शदर्वळी पहवट
'' अनभु र्ण्यवचव प्रघवत
पण्ु यवत अनेक र्र्वंपवसनू
सरुु आहे. यवर्र्ी आम्ही
त्यवचव सख
ु द किािधरु
आ्र्वद घेतलव.
नवर्वतच पद्म
असलेल्यव पद्मश्री पद्मजव
फे िविी यवचां व कवयाक्रि
आण्िवभवऊ सवठे सभवगृहवत होतव.
पहवटे लर्कर उठून अभ्यगां ्नवनवदी आटोपनू शनघवलो.
रवांगोळ्यवांचे नेत्सख
ु द गवशलचे प्रवांगिवत अांथरले होते. नर्नर्े
कपडे लेर्नू श्रोते हळू हळू गदी करू लवगले. अथवात जेष्ठवचां व
भरिव अशधकच होतव.

६.. ३० शिशनटवांनी सभवगृहवतील लवल शझरशिरीत पडदव
हलके च दरू झवलव अन पद्मजव तवईच्यव
ां गवण्यवचे कवयाक्रिवस
सरु र्वत झवली.
ती तवरक िांत्वने --शनिक
ां हो शनभाय हो िनव रे --प्रचडां ्र्विी बळ पवठीिी रे ---र्, गिेि र्ांदनवने श्रोत्यवांनव िांत्िर्गु ध के ले. .
हृदयनवथ िांगेिकरवांनी शिष्ट्यव तसेच लतव िांगेिकरवांचव
र्वरसव लवभलेल्यव पद्मजव तवईनीां त्यवांची गविी गवत िैशफल पढु े
नेली.
कर्ी ग्रेस तसेच त्यवांच्यव आर्डत्यव कर्शयत्ी इशां दरव सांत,
बवबजू ी अथवात सधु ीर फडके ,, कुसिु वग्रज इ. शदगज्जवांच्यव कशर्तव,
गविी यवांचव खिगां ्र्रवशर्ष्ट्कवर सवदर के लव.

शदर्वळी शह नसु ती लवडू शचर्डव चकली यव सवठी नसनू
गवण्यवच्ां यव िवध्यिवतनू गवयक आशि श्रोते यवचां े नवते धृढ करिवरी
असते. शदर्वळी शनशित्तवने आपले नवते सांबांधही धृढ होतवत. .
हसत िख
ु पद्मजव तवईनीां लतव दीदींची, बवबजू ींच्यव
आर्वजवची र् हवर्भवर्वचां ी नक्कल, करीत शर्शर्ध गविी पेि
करून र्न्सस िोअर शिळर्नू श्रोत्यवनां व किा तृप्त के ले.
सर्ा्र् तजु लव र्वहुनी, िवझ्यव घरी िी पवहुिी .. शह शर्ांदव
करांदीकरवचां ी कशर्तव तसेच सरु े ि भटवच्ां यव गजल गवत सरु वचां व
र्र्वार् के लव.
शदर्े लवगले रे शदर्े लवगले..
तिवच्ां यव तळविी शदर्े लवगलेरे --.. हे िांकर रविविी यवांचे शदर्वळी र्वतवर्रिविी एकरूप
करिवऱ्यव गवण्यवनां ी श्रोत्यवनां व ित्ां िर्गु ध करून सोडले. यवची
आठर्ि सवांगतवनव त्यवांनी सवशां गतले िांकर रविविी यवांनी त्यवांचव
अगम्य अक्षरवत

हे गविे िलव शदले ते िलव सिजेनव, र्वचतव येईनव. िग िी
लगेच के शि्ट कडे गेले त्यवचे कडून ते र्वचनू घेतले. र् गविे
सिजनू घेतले. अिी शर्नोदवची पेरिी करत कवयाक्रि रांगत नेलव.
हवसरव नवचरव जरवसव लवजरव,
सदांु र सवजीरव श्रवर्ि आलव... हे कशर्र्या कुसिु वग्रजवचां ी
कशर्तव आपल्यव िधवळ सरु वत गांफ
ु त सवदर के ली
प्रत्येक नव्यव गवण्यव सह िैशफल रांगत गेली त्यवत
र्वदकवचां वही सहभवग प्रविख्ु यवने होतव..
सगां ीत हे अध्यवत्ि र् सरू हव परिेश्वर िवनिवऱ्यव प्रसन्सन
सवशत्र्क र् हसऱ्यव चेहऱ्यवच्यव पदिजवतवईनीां ---रुिझु िु ु रुिझु िु ु रे भ्रिरव..
सवांडी तू अर्गिु ु रे भ्रिरव ----यव ज्ञवनेश्वरवांच्यव अभांगवने
शदर्वळीच्यव पहवटेची सवांगतव के ली. .

िहवलक्ष्िी र्र शनतवांत शनष्ठव असलेल्यव पदिजव तवई, त्यवनां व
शिळवलेलव सरु वच
ां व गोडर्व त्यव परिेश्वरी र्रदवन िवनतवत. सगां ीत हे
अांतिाख
ु होऊन ध्यवन धवरिे प्रिविेच परिेश्वरवपयंत
पोहोचण्यवचवच एक िवगा आहे. असेशह त्यव िवनतवत.
सरु े ल सरु वांच्यव उटण्यवांची पखरि र् ्र्रवांची आतर्बवजी
करीत रांगलेली र् शदर्वळीच्यव शदव्यवनी उजळलेली शदर्वळी पहवट
आज आम्ही २०१८ नरक चतदु ि
ा ी शदर्िी अनभु र्ली. .
******

बी अँड बी ---बस प्रर्वस अँड ब्रांच --!
*****
रवधां व र्वढव अन उष्टी कवढव. हे शस्त्रयवच्ां यव जिू पवचर्ीलवच
पजु लेले असते.
त्यवतनू एक शदर्स सटु कव शिळवल्यवस शकती बरे असे
अनेकदव िनवत येते.
पि िनी र्से ते ्र्प्नी शदसे. असेच बरे चदव होऊन जवते.
यव र्ीक एडां लव गेल्यव िशनर्वरी िवत् आम्ही ते सत्यवत
उतरशर्ण्यवचे िद्दु वि ठरर्नू च टवकले.
सकवळी चहव पवनवचे आशन्सहक उरकून घेतले. अन अश्ववरूढ
पोशझिन घेतली.
कवर लव सद्ध
ु व शर्श्रवांती देऊन बसने प्रर्वस करण्यवचे ठरले.
खरे तर ररडींग िधील आिचव हव पशहलवच बस प्रर्वस.
घरवचे िवगेच हवके च्यव अांतरवर्र बस ्टॉप असल्यवने
सर्ाजि १० चे सिु वरवस घरवबवहेर पडलो. कोर्ळी उन्सहे थोडेसे
ढगवळ र्वतर्रि शटशपकल इर्गां लांडलव सवजेसे असेच होते.

ररडींग बस दर पांधरव शिशनटवलव सेर्ेस हजर होते. अन ती
चेरीरे ड सवडी पररधवन के लेली आिच्यव पढु ्यवत येऊन ठवकली.
टुिकन उडी िवरून सर्वंनी आत प्रर्ेि के लव. र्ीकें डलव र् ऑफ
र्ेळे िध्ये बस भवडे किी असते. फ्यवशिली र् जेष्ठ नवगररकवांनव
सर्लत शह असते. र् एकदव कवढलेले शतकीट चोर्ीस तवस ररडींग
िध्ये शफरण्यवस व्हॅशलड असते हव नर्व िोध आम्हवलव लवगलव.
बस डबल डेकर असल्यवने अथवात सर्ा जि र्रच्यव
िजल्यवर्र फ्ांट सीटर्र बसण्यवस आससु ले होते. नवतू नील र्
नवतां अनष्ट्ु कव िवत् यवत यि्र्ी झवले.
्र्च्छ, आरविदवयी कुिनची आसने, सिोर टी व्ही
्क्रीनर्र येिवरी प्रत्येक ्टॉप चीस्ु पष्ट नवर्े र्ऑशडओ शस्टीि.
अन हर्ेत तरांगत चवलल्यवचव फील येऊन सभोर्तवलचव िहरी
िवहोल पवहण्यवसवठी असिवरी कवचेची तवर्दवने. यविळ
ु े आपलव
ेेप्रर्वससख
ु कर होर्ो अश्यव पवटीची गरजच नसते येथे.
सटु ीची सकवळ असल्यवने र्त्यवर्रील तरु ळक र्वहतक
ू
स्ु तवर्लेले पदपथ त्यवची जविीर् करून देत होते.

आम्ही टवऊन सेंटर ्टॉप लव उतरलो.
आिच्यव शनयोशजत '' चेन्सनई डोसव '' उपहवर गृहवजर्ळ
आलो अन कवय आिया --क्लोज्ड ड्यू टू ररन्सयएु िन यव फलकवने
आिचे ्र्वगत झवले. बट यु कॅ न एन्सजॉय सेि िेनू शनयर बवय
रे ्टोरांन्सट
असव ्यवांडशर्च िेसेज असल्यवने, अपयि हीच यिवची
पवयरी यवचव फील आलव.
अन आिची पवर्ले शतकडे आपसक
ू च र्ळवली. गदी
नसलेल्यव त्यव सदांु र उपहवर गृहवत ्थनवपन्सन झवलो. प्रत्येकवने
आपवपल्यव आर्डीच्यव शडिची फिवाईि पेि के ली. िेदर्ु डव,
फ्वईड इडली, चिे भटोरे , ओशनयन उत्तप्पव, कॉना सपू अन

िसवलव डोसव अश्यव भरगच्च िेननू े टेबल सजले गेले. आजच्यव
ब्रचां चव सथां पिे आ्र्वद घेऊन त्यवर्र गरिवगरि फक्कड शफल्टर
कॉफीचव अशभर्ेक करून आजचव शर्कें ड आनांदवत एन्सजॉय के लव.
अन िशहलव िांडळवचव आनांद शद्वगशु ित झवलेलव पवहवर्यवस
शिळवलव.
ब्रचां म्हिजे इकडील भवर्ेतील नवश्तव र् जेर्ि अथवात
ब्रेकफव्ट र् लांच यवचे ्यवांडशर्च. म्हिजेच आपल्यव भवर्ेत
एकवच दगडवत दोन पक्षी.
तसेच बी अँड बी म्हिजे हॉटेलच्यव सांदभवात बेड अँड
ब्रेकफव्ट एक रवत्ी सवठी आश्रय घेिवऱ्यव प्रर्विवांच्यव
सोयीसवठीची व्यर््थव.
आम्ही बी अँड बी लव बस प्रर्वस अन ब्रांच असव नर्व
आयवि देत सवजरव के लव.

सख
ु दवयी नयन िनोहवरी प्रर्वसवने घरी आल्यवर्र
र्विकुक्षीच्यव डेझटा ने ब्रांचची कहविी सफ
ु ळ सांपिू ा झवली ऊन
पवर्सवचव खेळ खेळिवऱ्यव श्रवर्िवचव आरांभ झवलव.

पि नव्हे वमि ….
******
पि तर्
ु े ते येता अववचत, लाली गाली खल
ु ते नकळत
पत् तझु े ते येतव अर्शचत
लवली गवली खल
ु ते नकळत
सवधे सोपे पत् सनु ेरी
नकळे, क्षिभर ठे र्ु कुठे िी
िब्दोिब्दी प्रीत हवसरी
लवज िनवलव, िी िरिवगत
आजर्री जे बोलु न िकले
िब्दवांर्वचनु तू ओळशखले
गीत लवजरे ओठवर्रले
गिु गिु ते िी नयनी शगरशर्त
र्ेळी अर्ेळी झोपेिधनु ी
जवगी होते िी बवर्रुनी
खळ्
ु यव िनीचव भवस जविनु ी
गजू िनीचे हृदयी लपशर्त

तर असे हे पत् शलशहिे अन पवठशर्िे आजच्यव इ िेल
आशि एस एि एस च्यव जिवन्सयवत दशु िाळ होत चवलले आहे.
पोस्टकाडष ---- शपर्ळसर रांगवचे हवतभर नव्हे र्ीत भर
आकवरवचे हे पत् पि त्यवची आतरु तेने र्वट पशहली जवयची.
पो्टिन सद्ध
ु व िोठी
आरोळी ठोकून नवर् पक
ु वरूनच ते पत् घरवत देत असे.
एखवद्यव आजी आजोबवस ते पत् असेल तर त्यवांनव र्वचनू ही तोच
दवखर्ी र् सहृु दवच
ु वचे- नवतर्वचे
ां -े िल
क्षेि सांिवचवर त्यवांनव शिळत असत. हे छोटेिेच पि िन
िोकळे करवयलव लवर्िवरे पत्ही तसे उघडपिे असल्यवने कोिीही
सहजपिे र्वचू िकत असे, कोितवही
आड पडदव न ठे र्तव. त्यवने पवठशर्िवरव अन र्वचिवरव
यवांच्यव िनवच्यव तर जळ
ु त असत.

अिंतदेशीय पि ----- शनळसर रांगवचे तीन घड्यव नांतर बांद
करवर्यवचे हे बशां द्त पत्. जवदव िजकूर अथर्व खवजगी बवब
असेल तर यवचव उपयोग होतो.
यव िध्ये सशर््तरपिे आपले िनोगत िवांडतव येई.
पाकीट ----- फुल्के प पवनवर्र शलशहलेले र् घड्यव करून
ते अलगद यव पवशकटवतनू पवठर्ले जवई. रोम्यवनशटक िजकुरवस
खवस गल
ु वबी कवगद
र्वपरलव जवई अन ते र्वचतवनव…। न कळत… गवली लवली
खल
ु त असे नकळत. कवही जि तर त्यवस सगु शां धत करत असत.
त्यविळ
ु े र्वचतवनव र्ेगळवच िडू बनत असे.
तार ---- खरे तर शबनतवरी पद्धतीने हव सदां ि
े कड कट्ट- कड
कट्ट अश्यव आर्वजवत एकव पो्टवतनू दसु यवा गवर्वतील पो्टवत
पवठशर्लव जवई. यवस िवत्
िब्दवांचे बांधन असे. िभु सांदि
े - परीक्षेत यि - अशभनांदन
पर सदां ि
े ---कोिी शनर्ताल्यवची द:ु खद घटनव अश्यवनव शर्िीष्ठ
क्रिवांक असत. त्यवचव फक्त नांबर द्यवर्व लवगे. कवही

तवसवन्सनी शह बवतिी सांबांशधतव पयंत पो्टिन
िवफा तच पोहोचत असे. तव----र असे करत तो दवरवत हजर होई.
परांतु बयवाच र्ेळव तवर आली म्हटलेकी कोिीतरी गेले
असेच सिजले जवई. तवर म्हटले की ती र्वचे पयंत अगां वर्र कवटव
येत असे.
अिी ती कवटेरी तवर होती ती. अशभनांदनपर शकांर्व इतर
िहत्र्वच्यव शनरोपवच्यवही तवरव पवठशर्ल्यव जवत असत. अिी शह
जलद सदां ि
े तवर सेर्व ११६ र्ष्ट्यवानतां र आतव कवयिची
पडद्यवआड होत आहे. कड कट्ट -कड कट्ट आर्वजवने आतव
कवयिचव अखेरचव श्ववस नक
ु तवच घेतलव आहे.
भेटकाडष -----प्रासविं गक भेट काडष स्वतिः हाताने बनवनू
पाठववली जात. राख्या - वतळगळ
ु पावकटातून पाठववले
जात.
व दूरचे स्नेह बिंध अवधकच बळकट होवून जात असत.

आतव िवत् एस एि एस -फे स बक
ु -ट्शर्टर िवफा त क्षिवधवात
शनरोप जवत असल्यवने त्यवतील-- अधीरतवच लयवस गेली आहे
असेच शदसनू येते.
असो कवळवचे ओघव बरोबर आतव फ्लवय ओव्हर- िेरो भयु वरी िवगा -ग्रेड सेपरे टर िवगे जसे दरू चे अांतर थोड्यव अर्धीत
कवपले जवते तसेच कवहींसे झवले आहे.
अन शर्िवनवद्ववरे तर एकव देिवतनू दसु यवा देिवत अन
आतां रदेिीय प्रर्वसही र्ेगवने होत आहे. हे आपि दररोज
अनभु र्तो आहोतच की .
******

// वसवलकॉन व्हॅली //- एस. एफ. ओ. // कॅ वलफोवनषया//
*****
(सत्यि - शिर्ि -सदांु रि)
________________________

िवलेय जीर्नवतील भगू ोलवचे पेपरवत थोडक्यवत उत्तरे द्यव
असव एक प्रश्न हिखवस असवयचव
. ''खवलील िहरवांची थोडक्यवत िवशहती र् र्ैशिष्ठय सवांगव ''.
र् नकविव आर्श्यक.
त्यवच िहरवत आज प्रत्यक्ष शहडां ू न शफरून आल्यवर्र त्यवची
आजच्यव घडीची प्रत्यक्ष उत्तरे खवलील प्रिविे देतव येतील. ती
अिी. -----

शसशलकॉन व्हॅली ----******
आपल्यव कडील
कोकि शकनवरपट्टी
प्रिविे अिेररके तील
क्यवशलफोशनायवची
९०० िैल लवबां ीची ही
प्रिवांत िहवसवगरवची
आय. टी. र्वल्यवांची
गळेपडू अिी शकनवर
पट्टी.
यवतील िध्य भवगवस -शसशलकॉन व्हॅली म्हितवत. डॉन
हॉफलर यवने शसशलकॉन व्हॅली--- नवर्वची इलेक्रॉशनक शर्श्ववतील
घडविोडी सवगां िवरी िवशलकव र्तािवन पत्वत जवनेर्वरी
१९७१ पवसनू चवलर्ीत होतव.
'' शसशलकॉन '' यव घटकवचव िबु लक र्वपर कॉम्पटु र क्षेत्वत
के लव जवतो. र् कॉम्पटु र तयवर करिवऱ्यव कांपन्सयव बहुतवांिी यवच
भवगवत र्सलेल्यव होत्यव.

तेंव्हव यव भवगवस व्हॅली ऑफ हवटा शडलवईट असे नवर् होते,
यव भवगवतील फळ बवगवच
ां ी जवगव हळू हळू यव फम्साने घेतली.
एकव सवधे '' र्गयवरे ज '' हे शसशलकॉन व्हॅलीचे जन्सि ्थवन आहे.
हे सवांशगतले तर कोिवस खरे र्वटिवर नवही
तेच र्गयवरेज
आज आय. टी.
क्षेत्वचे िळ
ू ऐर्ज
आज ऐशतहवशसक
र्वरसव म्हिनू जतन
के ले गेले आहे.
आज
जभरवतील कॉम्पटु र
कांपनीचे भलेिोठे
जवळेच यवभवगवत पसरले आहे. आशि सवयबर शसटी म्हिनू शह
िवन्सयतव पवर्लेली आहे.
प्रविवशिक पिे के लेल्यव कविवचे चीज झवले. िद्ध
ु बीजव
पोटी फळे रसवळ गोिटी असे आपल्यवकडे म्हितवत तेच खरे .

कथा ----नोबेल पाररतोवर्काची ----******
अल्फ्े ड नोबेल -- (१८३३१८९६) हे ्र्ीशडि येथील के शि्ट
र् इशां जशनअर. यवांनी --'' ्फोटकवांचव
िोध लवर्लव ''. र् आपल्यव िवगे
ठे र्लेल्यव सांपत्तीतनू नोबेल
पवररतोशर्कवांची व्यर््थव करून
ठे र्ली आहे.
दरर्र्ी हे पवररतोशर्क-- िवतां तव --सवशहत्य --शफशजक्स -के शि्री -शफशजओलॉजी -र् िेशडशसन यव सहव शर्भवगवत उत्कृ ष्ट
सिवज उपयोगी असविवन्सय कवया करिवऱ्यव कोित्यवही देिवच्यव
नवगररकवस बहवल करण्यवत येतवत.
१९०१-- पवसनू शह पवररतोर्के देण्यवस ्टोकहोि -्र्ीडन
येथे त्यवच्ां यव जन्सि गवर्ी सरुु र्वत झवली.

बवलपिव पवसनू अत्यांत बद्ध
ु ीिवन असिवऱ्यव नोबेलने
१६व्यव र्र्ी एक प्रशतथयि के शि्ट म्हिनू तयवर झवलव तसेच
्र्ीशडि - फ्ें च - जिान - इशां र्गलि र् रशियन अश्यव भवर्ेर्र प्रभत्ू र्
शिळशर्ले होते.
एकवकी र् परखड असे व्यशक्तित्र् होते. तो अशर्र्वशहत
होतव.
त्यवचे र्ैयशक्तक शर्चवर ---१) If I have a thousand ideas and only one turns
out to be good, I am satisfied.
२) I intend to leave after my death a large fund
for the promotion of the peace idea,
but I am skeptical as to its results.
३) Hope is nature's veil for hiding truth's
nakedness.

पाररतोवर्का मागील -- एक मजेशीर गोष्टआहे --

******
१८८८ िध्ये ''मचषन्टऑफ डेथ इज डेड ''----- यव
िथळ्यवखवली नोबेल अल्फ्े डची--'' िृत्यू र्वतवा '' त्यवच्यवच
र्वचनवत आली. त्यविध्ये त्यवचे बरे च गिु गवन करण्यवत आले
होते. खरे तर त्यवचव भवऊ शनर्तालव होतव.
यव घटनेने त्यवनव आपि िृत्यू नांतर लोकवांच्यव आठर्िीत
रहवण्यवसवठी कवहीतरी खवस के ले पवशहजे शह भवर्नव दृढवर्ली.
त्यव खरे तर'' र्वईट र्वटिवऱ्यव '' बवतिीने एक चवांगल्यव
घटनेची शनशिाती झवली ----नोबेल पवररतोशर्कवांची िवशलकव----*****
पशहले नोबेल पवररतोशर्कचे िवनकरी ठरले ----

--शफशजक्स िधील - शर्लहेल्ि रोंटजेन यवनव ---एक्स रे
सवठी जवहीर झवले.
---शफशजओलॉजी िधील --- एिील व्हॉन बेहररांग --डेव्हलपड -- अँटॉशक्सन फॉर डीपथेररयव
पवहले भारतीय पाररतोवर्क ववजेते ---रोनॉल्ड रॉस -----िेशडशसन
रुडयवडा शकपशलगां ----सवशहत्य
रशर्द्रां नवथ टवगोर -----सवशहत्य
सी व्ही रिि ----शफशजक्स
हर गोशबांद खोरवनव ---िेशडशसन

सब्रु ह्मण्यन चद्रां िेखर --शफशजक्स
अित्या सेन ---- इकॉनॉशिक ्टडीज
र्ेंकटरिि रविकृ ष्ट्िन ---के शि्री
कै लवस सत्यवथी ----िवतां तव
पशहली िशहलव ---******
अिेररकन -िेरी क्यरु ी ----शफशजक्स // के शि्री अिी दोन
नोबल्स शतने शिळशर्ली आहेत.
भवरतीय -----िशहलव..
*****.
िदर टेरेसव... िवांततव
नोबल पवररतोशर्क शर्जेती सर्वात तरुि व्यक्ती ---

*****
िलवलव -(पवशक्तवन) -----िवांततव
िलवलव म्हिते, ---'' Let us remember: One book, one pen, one
child, and one teacher can change the world. Let us
make our future now, and let us make our dreams
tomorrow's reality.
There should be no discrimination against
languages people speak, skin color, or religion.
When the whole world is silent, even one voice
becomes powerful.
''*****

पेनलेस…पि --(लेटर)
******
िवलेय जीर्नवतील एक आठर्ि … र्वशर्ाक परीक्षेचव ५-६
र्ी ची इग्रां जी शर्र्यवचव पेपर होतव. शर्रुद्ध अथवािध्ये युस्फुल चव
शर्रुद्ध अथा द्यव असव प्रश्न होतव. एकव र्गा शित्वस त्यवचे उत्तर
िवशहत नव्हते. तो सरळ पयार्ेक्षक यवच
े डे गेलव र् हळूच त्यवनव
ां क
त्यवचे उत्तर शर्चवरले. त्यवांनी शह त्यवची----युस-लेस कुठलव,
परीक्षव चवलू आहे नव, जव जवगेर्र बस जव. असे खड-सवर्नू
सवांगनू त्यवची बोळर्ि के ली.
तर असे फिसव प्रिविे बवहेरून कठीि तर आतनू प्रेिळ
असे शिक्षक होते. र्गा शित्वस… उत्तर तर शिळवलेच आशि
शिक्षकवनव रवगवर्ल्यवचे सिवधवनही. एकवच दगडवत दोन पक्षी.
आतवची िवध्यशिक िवळेतील शपढी िवत्… एक्र्ाम लेस चवच
अनभु र् घेत आहेत.
आज सधु व आपि अनेक अश्यव लेस…. च्यव आहवरी
गेलो असल्यवचे शदसनू येते.

पेपर लेस … ऑशफस च्यव शदिेने आगेकूच चवलू आहेच.
पेनलेस रायवटिंग दररोज िोबवईल र् ल्यवपटोपर्र सरुु आहेच.
तेही अांगठे बहवद्दरवचे िदतीने आहे की नवही गम्ित, आजच्यव
यगु वची. कवलचे यगु वत अांगठे बहवद्दर म्हिजे शनरक्षर तर सांगिक
यगु वत यवचे शिर्वय एस एि एस पढु े सरकत नवही अन. की - बोडा
सद्ध
ु व जवगचव हलत नवही. कवलवय त्िैः निः /
कवांही िहवभवग वेट लेस च्यव िवगे शह लवगल्यवचे शदसते
जिू कवही अतां रवळवतील प्रर्वसवसच शनघवयचे आहे यव थवटवत ते
असतवत. श्लि अन शझरो शफगर च्यव नवदवलव लवगतवत. िशहलव
र्गवात यवचां ी सांख्यव जव्तीची असते हे आपि सर्ाजि जवितोच
कवरि… बेबोचव आदिा.
त्यवतच स्लीव्ह लेस पेहरे वर् घवलण्यवतशह त्यवांची आघवडी
शदसनू येत.े कवहां ी उत्सवही उथळ भर्वन्सयव तर टोप लेस च्यव
उांबरठ्यवर्र उभ्यवच आहेत यसु लेस कुठल्यव …. !
पर्ू ी बटु ाची लेस बवधां िे परुु र् िडां ळी झोकवत करत असत.
अथवात लेस् च्या बुटािंची एक र्ेगळीच िवन असते. इग्रां जी
िवध्यिवांच्यव िल
ु वांनव त्यवचे बवळकडूच शिळत असते. पि आतव

त्यवची जवगवही झोकदवर कट शूज ने घेतली आहे. आशि लेस्
चा पत्ताच कट के लव आहे कवहां ी अि
ां ी, असे शदसते आहे.
सीड लेस …द्रवक्षशह आतव आपिवस कवांही नर्ीन नवहीत.
फ्याट लेस दधू तर हर्ेच असते सर्वंनव कोले्टेरॉल पवसनू च्यव
बचवर्वसवठी. अन बोनलेस…. डीि तर सगळ्यवांनवच शप्रय
असते.
क्याश लेस… व्यर्हवर तर फवरच लोकप्रीय होऊ लवगले
आहेत डेशबट अन क्रेडीट कवडा च्यव सहवय्यवने. त्यवनेच तर
आपलव ब्यवक
ां ब्यवलन्सस रसवतळवलव जवर्नू पोहोचतो हे जविर्ते.
तर यव लेस पवसनू जरव सवर्धवनां च रवहिे बरे नवही कव…?
अहो पि हे पत् िवत् तिु च्यव पयंत येईल पेन- लेस... च्यव
शलशखत ्र्रूपवनेच. हे िवत् नक्की.

शप्रय,
शच. अनष्ट्ु कव ---इस स्नेह आिीर्वाद,
यदां वच्यव शदर्वळी पवडर्व र् भवऊबीज बरोबरच आलेल्यव
१६ नोव्हेंबरच्यव एकव नव्यव र्वढशदर्सवच्यव हवशदाक िभु ेच्छव.
यव र्वढशदर्सवलव तल
ु व आई- पप्पवनी..
'' न्सयू िेकओव्हर के लेले --'' २२ ब्यशू िफ क्लोज '' घरच
प्रेझेंट शदले आहे असेच र्वटते.
आत नर्ीन घरवत खपू च छवन र्वटत असेल.
त्यविळ
ु े िजवच िजव. शदर्वळीच्यव आनांदवतच आलेलव.
र्वढशदर्स..
म्हिजे दधु वत सवखरच जि.ू
िजव करव..

यांदव फटवके उडर्ू नकव. घरवत रवहूनच शदर्वळीचव आनांद
घ्यव.
आम्ही देखील नर्ीन के लेले घर प्रत्यक्ष पवहण्यवस खपू
उत्सक
ु आहोत.
परांतु एक दोन र्र्ा तरी िक्य होईल असे र्वटत नवही.
२०१६.. िध्ये घेतलेल्यव यव घरवत आिल
ू वग्र बदल करून
एक िॉडना र् सांदु र ब्यवक यवडा असलेलां घर म्हिजे --एक. "
्र्प्नशिल्पच "यव आहे.
१४ नोव्हेम्बरलव भवरतवत --बवलशदन सवजरव के लव जवतो.

स्वतिंि भारताचे पवहले पिंतप्रधान पिंवडत जवाहरलाल
नेहरू यािंचा वाढवदवस.
बालपणी त्यािंचे कपडे इग्िं लडिं धण्ु यासाठी पाठववले
जात असत.
कावशमरी पविं डत कुटुिंबात अलाहाबाद येथे त्यािंचा जन्म
र्ाला.
वशिणासाठी ते इग्िं लिंड मधील ह्यारो व के वम्िज येथे
र्ाले.
त्यवांनव लहवन िल
ु े फवर आर्डत ते लहवन िल
ु वांिध्ये
गप्पविवरण्यवत रित असत.
त्यवनां व िल
ु े आर्डीने '' चवचव नेहरू '' असे म्हित. .
त्यवांनव गल
ु वबवचे फुल फवर आर्डे. त्यवांच्यव कोटवर्र ते नेहिी
लवर्त असत.
त्यवच्ां यव शर्र्यी गगु ल र्रून सर्ा कवही जविनू घे.. तझु े
जनरल नॉलेज र्वढर्.
ती िवशहती तझ्ु यव िैशत्िींनव सवांग.
त्यवतील िजव घे.

असो आम्ही देखील आतव येथील सहकवरनगरचे रें टेड फ्लॅट
सोडून कोरे गवर् पवका येथील आपल्यव-- '' शनझार ''-- यव घरवत
रहवर्यवस जविवर आहोत.
त्यवचेही नतू नीकरि -- िेक ओव्हर चवलू आहे.
असो नॉटी -- नील कवय म्हितोय... ?
आनदां वत एन्सजॉय करव आजचव ह्यवपीर्वलव बथा डे... !
घरवतील सर्वंनव बे्ट शर्िेस ---!
बथाडेची ररटना शगफ्ट म्हिनू तू िरवठीत पत्वचे उत्तर
पवठशर्ण्यवचव प्रयत्न कर.
शर्ल शर्ल फवईडां अ र्े... हे तल
ु व िवहीती आहेच.
*****

दूध हे पूणाषन्न तर... शब्द हे ज्ञानान्न... !
*****

दधू हे पिू वान्सन आहे. हे शर्ज्ञवनवचे प्ु तकवतील सत्य
आपिवस लहवपिवपवसनू िवशहत आहे. त्यव पवसनू च पढु े दही तवक - लोिी अ... न लोिकढे तपू तयवर होत जवते. यवत प्रत्येक
पवयरीर्र त्यव पदवथवंचे र््तिु वन किी किी होत जवते. आशि
त्यवतील गिु र्त्तविवत् र्वढीस लवगते. दधू बलर्धाक - दही - तवक
पवचक, लोिी ्नेहक चशर्ष्ठ तर तपू जड पदवथवंचे पचन सल
ु भ
होण्यवस पोर्क असे चिचव भरवचे और्धच... म्हिवनव.
िशहनवभर दधू वचे जेतेि १ शलटरभर तपू बनते. यवनेच
तर त्यवतील और्धी गिु धिा र्वढीस लवगतवत. आयर्ु ेशदक िवस्त्र
िद्ध
ु तपू र्र्वानु - र्र्ा शटकून रवहते. आशि ह्यवच गरिवगरि
तपु वच्यव... चिचवभर धवरे ने र्रि तपू भवतवस सवशत्र्क अन्सनवचव
उच्च दजवा शिळतो. हृद्य अश्यव... परु ि पोळी - िोदकवचे जठरवत
सल
ु भपिे हर्न होते. िन तृप्त अन जठरवर्गनीही िवांत होतो आशि
र्वि कुक्षीलवही र्ेगळीच.. धदांु ी येते. त्यवने आपिवसही गप्पविध्ये
लोिकढी थवप िवरण्यवची... सप्तु - िक्ती प्रवप्त होते. -----

'' रवग- ित्सर- द्वेर् यव पेक्षव प्रेि- आपल
ु की-दवतृत्र् हे गिु
अगां ी बविर्वर्ेत ''... !
हव झवलव एक शर्चवरवलव चवलनव देिवरव '' िोजक्यव. ''. '
िब्दवतील सशु र्चवर '. पि गहन गशभातवथा असलेलव, अन बद्ध
ु ीलव
चवलनव देिवरव. िब्दवांचे िहव रवज्यवत नेिकी उलट पररश्थती
असते. हे आपल्यव लक्षवत येते. सव- रे - ग- ि चे सरु े ल सप्त ्र्र,
इद्रां धनू सोबतीचे नर्रांग, अ आ ई यव बवरव - खडीच्यव तबां तू ील क
ख ग घ... िळ
ु वक्षरे अगदी... ह ळ क्ष ज्ञ पयंत अगदी सळो की
पळो करून सोडतवत बवलर्यवत.. त्यवत पढु े भर पडते ती ए- ईआय- ओ- ऊ यव इग्रां जी ्र्रवांची र् तब्बल सहर्ीस .. ए बी सी
डी यव व्यजां नवांची. अन त्यवतच ते असते... ''र्वशघिीचे दधू ''. हळू
हळू ते ही पचनी पडते एखवद्यव चीज ्यवडां शर्च-- शपझ्झव प्रिविे.
अ- अननस, ब- बदक, क- किल... कवनविी रुांजी घवलू
लवगतवत. त्यविधनू च ्र्रवक्षरवांचे गविे बनते. बवलसल
ु भ र्यवत
त्यवांचे पवठवतां र होते. कर्ींनव कशर्तव सचु त जवते. . ते पवहून
सगां ीतकवरवस त्यवतील आत्िव-(िेलडी) गर्सतो. अन कर्ीश्रेष्ठ

िगां ेि पवडगवर्करवांचे िब्दवांनव िहवन सांगीतकवर श्री शनर्वस खळे
यवचां ी सवथ शिळते अन... सरु े ल सरु वतील..
श्रवर्िवत... घन शनळव बरसलव...
ररिशझि रे िीि धवरव... हे किा िधरु गविे... जन्सिवलव येत.े
सजु नवांच्यव िनवचव ठवर् घेते शचरकवल पयंत.
शर्चवरवांनव पांख फुटतवत अन ते सद्ध
ु व...
. बगळ्यवच
ु पिे
ां ी िवळ फुले अजनू अबां रवत... प्रिविे िक्त
भरवरी घेत रहवतवत ्र्च्छांद पिे.
िवलेय जीर्नवतील र्ह्यव - प्ु तकवतील िब्दवांची शिदोरी
आयष्ट्ु यभर'' जीर्न सवगरवत दीप ्तांभव प्रिविे'' िवगा दिाक ठरते.
िहवशर्द्यवलयीन जीर्नवतील प्ु तकवतील घवर्क
ू िब्दवचां ी
उलवढवल आशथाक ्थैयवालव आधवरभतू ठरते र् जीर्न सक
ु र अन
सिृद्ध होत जवते. अन फवर्ल्यव र्ेळवतील र्वचन... खवद्य... सक्ु यव
िेव्यव पेक्षव कसभु रही किी नसते यवचव अनभु र् पदोपदी येतो.
पांु ल - अत्े - फडके - खवडां ेकर असे िहवन लेखक यवच
िब्दवांनव धरून आपिवस... प्ु तक रूपवने जगवची नव्यवने ओळख

करून देतवत. जीर्नवची कवटेरी पवर्ल
ू र्वट, नदी नवल्यवांच्यव र्
शनझारवच्ां यव जलवने िऊिवर बनते. र्त्यवचे कडेने र्ृक्षरवजी पवने
फुलतवत फुले बहरतवत र् शहरव्यवगवर गवशलच्यवच्ां यव पवयघड्यव
तडु र्ीत आपि रवजिवगवालव कधी येर्नू पोहोच तो हे सिजतही
नवही. एखवद्यव शजर्लग सख्यव सोबती प्रिविेच '' ही प्ु तके ''
आपिवस सवथ देतवत. आपले जीर्िच्य कांठिच्य सर्ांगडी बननू
रहवतवत. आयष्ट्ु यवलव सर्ु िा झळवळी देर्नू जवतवत. सहृु दवनां व
भेटीदवखल देर् घेर् करून आपल्यवतील ्नेहबांध अशधकच दृढ
करतवत.
सोबत शहदां ी - इग्रां जी - सां्कृ त भवर्े सवरखी शदव्यव गीर्वाि
भवर्व सोबतीलव असतवतच. सर्ांगडी बननू . आपले जीर्न
अशधकवशधक सिृद्ध करण्यत त्यव अग्रभवगी असतवत. कवही
िहवभवग जिान - ज्यवपनीज- फ्ें च यव सवरख्यव परदेिी भवर्वांिी
सतू ... जिशर्तवत.
दधू व पवसनू जसे पढु े... पेढे - बफी - गल
ु वबजवि - पनीर रसगल्ु ले असे पचवयलव जड र् जपनू च खवर्े लवगिवरे सिु धरू
पदवथा आपल्यव शजव्हेलव िोहवत पवडतवत. तसेच असख्ां य िब्द

सररतवांचव एकशत्त असव िहवसवगर... '' ग्रांथ ''... ्र्रुपवत
अथवगां पिे पवनवपवनवच्यव कवठवर्र शर्हरत रहवतो र् ज्ञवनवच्यव किी
अशधक उांचीच्यव लवटवर्र ्र्वर होतो.
यव रत्नवकरवचे आकांठ भरलेल्यव सवठ्यवतनू च ,... िहशर्ा
व्यवसवांचे िहवभवरत - र्वशल्िकींचे रविवयि - श्री कृ ष्ट्िवची गीतव,
ज्ञवनेश्वरवचां ी ज्ञवनेश्वरी, तक
ु वरविवचे अभगां तसेच येिचू े... बवयबल इ्लविच्यव शिकर्िक
ु ीचे... कुरवि यवसवरखे '' िवशब्दक अिृत
िांथन '' आपसक
ू च बवहेर पडते. र् अक्षर ओळख असलेल्यव
िवनर्वस र्रदवनच शिळते. तर अशिशक्षत करांटे िहवभवग...
िहवसवगर तटवर्र असनू ही तहवनलेलेच रहवतवत कवयिचे.
आपल्यव जीर्न प्रर्वसवच्यव आचरिवचव आदिा
रवजिवगाच.. यव ग्रांथवतनू गर्सतो. त्यविळ
ु े... ग्रिंथ हेच आपले
गरुु ... ! अन ग्रथां वलये हीच आपली ज्ञवन िशां दरे . कोित्यवही िशां दर
- िश्जद - चचा प्रिविेच पशर्त् तसेच आपली कर्वडे सदैर् ज्ञवन
दवनवसवठी खल
ु ी ठे र्िवरी असतवत हेच आपिवस जविर्ते.
म्हिनू च आपले ि्तक नम्रतेने आपसक
ू झक
ु तवतच.
मनिःशािंतीची प्राप्ती होते... !. न ववद्या ववनयेन शोभते...
! यवची उजळिी होते. .

आवण तेथे कर मार्े जुळती... ! .
अश्यव िोजक्यवच परांत.ु .. '' अथागभा ''.. िब्दवांचीच पन्सु हव
पन्सु हव आठर्ि येते आशि कृ तीत उतरते सद्ध
ु व.
नवही कव... ? आपलव कवय अनभु र् आहे... ?

''आम्हा जेष्ांचा बक बक करणारा एक सुरेल जेष्ठ
वमि''
*****
रे डीओ # अथवात # आकविर्विी
******
'' गगन सदन तेजो िय
शतशिर हरून करुिवकर
दे प्रकवि, देई अभय...
र्सतां बवपट यवांचे ' उांबरठव ' शचत्पटवतील सरु े ल गविे
रे शडओर्र ऐकले अन... ' उांबरठ्यवच्यव ' आतीलच एकव जन्सु यव
दो्तवची ' नव्यवने ' ओळख झवली नव्हे पटली. शित्.. आपले
िनोरांजन करतो, सख
ु द:ु खवत बरोबर असतो र् सिरस होऊन
जवतो अन प्रसांगी र्ेळेलव धवर्नू येतो तोच खरव शित्. नवही कव...
?
घरवतील आज थोडव... दल
ु ाशक्षत असव हव... रे डीओ...
नव्यवने आम्हव जे्ठवनचव एक सहकवरी बनलव आहे. त्यवचीच ही
सरु स कथव.

पहवटेच्यव िवांत सियी गच्चीर्र ' बलोपवसनेस ' सरुु र्वत
होते ती त्यवच्यवसर्ेच सकवळी ५ ते ७ चवलिवऱ्यव... िोशनंग ित्ां व
(९३. ५ रे ड एफ एि) आशि.. देर्रवग(९८. ३) .. यव
कवयाक्रिवतील भवर्पिू ा भक्ती गीते अन भवर्गीते अभांग ऐकतच
िन- प्रसन्सन अन िरीर- तवजेतर्वने र् हलके होऊन जवते.
पढु ील शदन क्रिवस उत्सवहवने सज्ज होते. यविध्ये अधनू
िधनू ' भगर्द गीतेर्र ' आधवररत सशु र्चवरवचां ी पखरि ही दैनशां दन
जीर्नवस िवगादिाक अिीच असते. त्यविळ
ु े र्ेळ कसव पळतो...
हेच कळत नवही. तो पयंत व्यवयविही... ' घविवघिू ' अर््थेने
पिू ात्र्वस येर्नू ' िीर्वासनव ' नांतरच्यव ' िर्वसनवच्यव ' िद्रु ते येर्नू
- भशू ्थर होऊन जवतो.
. चहव पविी र् नवश्तव र् ्नवनवदी किे होऊन झवल्यवर्र -िन करवरे प्रसन्सन... (१०१ MH)
शर्श्ववत शर्श्ववस शनिवाि करण्यवसवठी असिवरी, डॉ. सांजय
उपवध्ये यवचां व िनवस उभवरी देिवरव असव १५ शिशनटवचव कवयाक्रि

आपल्यव आचरिवस र्ेगळीच शदिव देर्नू जवतो अन डोळे अन
कवन उघडे ठे र्ण्यवस भवग पवडतो.
तसेच सश्रु ी यवच
ु व १५ शिशनटवचव
ां े ' ह्यवपी थोट्स ' हव सद्ध
आध्यवशत्िकवचव प्रर्चन डोस आठर्ड्यवतनू एकदव देर्नू जवतवत.
अधनू िधनू चौफे र पसरलेल्यव अश्यव जगवचव कवनोसव
घेिवरयव बवतम्यवांची पेरिी असते.
आम्ही इग्रां जी शिकतो ... हव िल
ु वांसवठी इग्रां जी भवर्व
बोलण्यवचव सरवर् करिवरव िवगादिानपर कवयाक्रि पिु े शजल्हव
पररर्दे िवफा त सवदर होतो. तो ही छवनच असतो.
भल
ु े शबसरे गीत... सकवळी ७... शर्शर्ध भवरतीर्र 1950
पवसनू ची शहदां ी शसनेिवतील गविी ऐकवर्यवस शिळतवत.
सकवळी १० ते १२... यव र्ेळवत दररोज बदलते शर्र्य
असलेले कवयाक्रि असतवत.
ग्रीटर्ेल-- सदां ि
े े आते है -----...

यव िध्ये पिु े रे डीओ कें द्रवने... शदलेल्यव फोन र्र कॉल
करून आपल्यव शप्रय जनवच्ां यव र्वढ शदर्सव प्रीत्यथा त्यवनां व
िभु ेच्छव व्यक्त करून एखवदे छवन से गीत सचु र्वयचे असते.
असांख्य र्ेळव फोन लवर्नू यि्र्ी झवलेले भवर्गयर्वन आपली
फरिवईि सवांगतवत र् गविे ऐकण्यवतील आनांद घेतवत र् देतवत.
यविधनू अनेकदव भवर् भवर्नवांचव सांर्वद शनर्ेदक र् श्रोत्यविां ध्ये
होतवनां व शदसतो. िन िोकळे करून आत्िीयतेने आपल्यव भवर्नव
व्यक्त करत असल्यवचे जविर्ते. प्रत्यक्ष कवही र्ेळव आपि जे
बोलू िकत नवही ते यव फोन इन रे डीओ च्यव िवध्यिवतनू
आपल्यव शप्रय जनवपयंत खबु ीने पोहोचशर्ले जवते.
सजां य भजु बळ, - शसद्धवथा बेंद्र,े - नेहव र्ैिांपवयन, -अनष्ट्ु कव
बेंद्र,े - िगां ेि र्वघिवरे ' ्र्वती शिरविी, प्रशतिव जगतवप असे
एकवपेक्षव एक सरस अन हजर जबवबी र् श्रर्िीय अिी र्विी
असलेले शनर्ेदनवत र् सांबांशधत शर्र्यवत िवहीर असलेले असे हे
शनर्ेदक यव कवयाक्रिवत सळसळती जवन र् िहेक आितवत र्
श्रोत्यवांनव अधवातवस रे डीओिी शखळर्नू ठे र्तवत.

रे डीओचे आपले एक बरे असते... आपली घरवतील दैनांशदन
कविे करत करत यवचव आ्र्वदक कवनोसव घेतव येतो. त्यविळ
ु े तो
गृशहिी - कविगवर - ड्रवयव्हसा - टेलर - अांध बवांधर् - सेर्व शनर्ृत्त
जेष्ठ नवगररक असे असख्ां य लोक यव कवयाक्रिवचव आनांद घेतवनव
फोन र्रील सांभवर्िवतनू कळून येते .
रर्ींद्र फशनाचर--' िनवतली ' िरवठी गविी -हव एक नर्ीनच र् श्रर्िीय असव नर्व कवयाक्रि. यवत
आपल्यव ्र्तःच्यव िनवतील पसतां ीच्यव गवण्यवची फरिवईि
सवांगवयची. यव िळ
ु े अनेक दशु िाळ भवर्पिू ा अिी गविी
आपोआपच ऐकवर्यवस शिळतवत. जन्सु यव नव्यव गवण्यवचव
श्रोत्यवांच्यव पसांतीचव हव अनोख्यव गवण्यवचव सांगि िनवस भवर्तो
र् र्ेगळवच आनांद देर्नू जवतोर् आकविर्विीलव एक '
आव्हवनवत्िकच ' असवच कवयाक्रि आहे. सर्ा श्रोत्यवच्ां यव आर्डी
शनर्डी सवांभवळतवनव त्यवचां ी जय्यत तयवरी असल्यवचेच जविर्ते.
एक कलवकवर -यव िध्ये कलवकवरवच
ां व - िग तो नट असो नटी सगां ीतकवर र्व
गीत कवर ज्यवचव र्वढ शदर्स - ्िृतीशदन - जयांती असो, हे शनशित्त
सवधनू त्यवांच्यव शर्र्यीच्यव आठर्िी जवगर्नू त्यवांच्यव सांबांधवत

शहदां ी शचत्पटवतील गविी ऐकशर्ली जवतवत. यव िध्ये आपिवसही
ज्ञवत -अज्ञवत अश्यव गोष्टींची र् त्यव बरोबर गवण्यवची झकवस
श्रर्िीय िेजर्वनीच असते.
ब्यवांड बवजव बवरवत -श्रोत्यवनां ी आपल्यव लर्गनवत घडलेली गितीिीर - गभां ीर
घटनव थोडक्यवत सवांगवयची र् त्यवस सिपाक असे शहदां ी - िरवठी
गविे सचु र्वयचे र् जन्सु यव आठर्िीत रिनू जवयचे.
िनदपाि -यवत एखवद्यव सविवशजक शर्र्यवर्र िग तो पविी र्वचर्व स्त्री भ्रिू हत्यव -- पयवार्रि - सवर्ाजशनक ्र्च्छतव - र्ृक्षवरोपि त्र्यवशफक सि्यव असव कोितवही असो त्यवर्र आपली िते
िवांडून एखवदे गविे सचु र्वयचे.
हितिु -ह्यव कवयाक्रिवत - फक्त द्वांद्व गीतवांचवच सिवर्ेि असतो.
त्यविळ
ु े गविे सचु शर्तवनव त्यवांचे भवन ठे र्वर्े लवगते. ह्यव
कवयाक्रिवतनू ही सदवबहवर अिी सिपाक अिी गविी ऐकवर्यवस
शिळतवत.

दपु वरच्यव र्विकुक्षी नांतर... ३ नांतर शर्शर्ध भवरतीर्र'
शपटवरव. '. सदरवत . सखी सहेली ... सेहद नविव
स्त्री - परुु र्वांच्यव --- बवबतीतील शर्शर्ध सि्यवांर्र
डॉक्टरवि
ां ी चचेचव कवयाक्रि असतो र् िध्ये िध्ये त्यव पवहुण्यव
डॉक्टरवांच्यव पसांतीचीच गविी ऐकशर्ली जवतवत. अश्यव प्रकवरे
ज्ञवन आशि िनोरांजन यवच
ां व शिलवपच असतो... .. रे िू बन्ससल यव
सश्रु वव्य शनर्ेशदकव हव सांर्वद घडर्नू आितवत.
--ह्यवलो फरिवईि... दपु वरी ४ ते ५
यव भवरत भरवतील श्रोत्यवच्ां यव फोनर्रील सचु शर्लेल्यव
गवण्यवचव पसांदी गव प्रोग्र्यवि आसतो. यव कवयाक्रिवत लहवन लहवन
खेड्यवतनू िेतकरी - कविकरी - शर्द्यवथी - गृशहिी यवचां े फोन
असतवत. त्यवच्ां यव गवर्वच
ां ी शचत् शर्शचत् नवर्े आपिवस सिजतवत.
त्यवच्यविी शनर्ेदक खपू च आपल
ु कीने बोलनू त्यवांनवही िनिोकळे
बोलण्यवस भवग पवडतवत. आपि कोठून बोलत आहवत... कवय
कवि करतव -- घरवत कोि कोि असते -- िैक्षशिक पवत्तव कवय
-- आपल्यव गवर्वत कवय सि्यव आहेत

हेच गविे कव सचु शर्ले - हव शसनेिव पशहलव कव -- तो
आर्डलव कव -- त्यवतनू कवय बोध घेतलव... ?असे एक नव अनेक
प्रश्न शर्चवरून श्रोत्यवांनव आपलेसे करून घेतवत र्
आकविर्विीचव श्रोतृ र्गा र्वढशर्तवनव शदसतवत.
४ ते ६ यव र्ेळवत आिचव छोटवसव शिकर्िी र्गा सरुु होतो
''. ियरू - िवदी - िवहेश्वरी - िैशथली '' यव योगवयोगवने जिलेल्यव
ि च्यव बवरवखडीतील शिष्ट्यवां सिर्ेत र्ेळ िजेत जवतो.
६ र्वजतव नवट्य गीतवांचव किवा्र्वद दहव शिशनटे घेतव येतो र्
िवहोल नवट्यिय होऊन जवतो र् गरिवगरि' चहव ही फक्कड
होऊन जवतो.
६ ते ७ च्यव सवयांकवळच्यव बवगेतील फे र फटकव िवरण्यवस
चवगां लवच उत्सवह येतो र् पवयपीटही त्यवसरु वच्ां यव आठर्िीत
सहज सल
ु भतेने
होऊन जवते..
७ नतां र असते आपल्यव फौजी भवईयोन्सकी पसदां ीचव... शहदां ी
शफल्िी गवण्यवचां व त्यव द्ववरे त्यवांचे र् आपलेही िनोरांजन होत
असते.

' सां्कृ त बवतम्यव '... सवयांकवळी ७ र्वजतव... . सां्कृ त यव '
देर् ' भवर्ेचव शदर्व अखडां पिे तेर्त ठे र्ण्यवची जबवबदवरी
अजनू ही इिवने इतबवरे आकिर्विी जपत आहे. त्यवसवठी तीस
िन:पर्ू ाक धन्सयर्वद... !
सवयांकवळ रांगते ती'' रे डीओ शिरची ९८. ३ र्रील आर जे
श्ितव--- सच
ां शलत.. परु विी जीन्सस हव जन्सु यव शहदां ी तसेच' िरवठी
लयींचव ' सदवबहवर र् ्र्ीट ड्रीि... असव श्रर्िीय र् िन रििीय
करिवरव सश्रु वव्य कवयाक्रिवने.
रवत्ी १०. ३० र्वजतव... शजतेंद्र घोडके सरवफ... '.
िधिु वलती. '. ऐकत झोपी जविे हव एक ्िरिीय (घोरिीय पर्ू ा
तयवरीस उत्ति) असवच असतो.
अन त्यवनांतर अांगवई गीत... िवहोलवत... ्र्ीट ड्रीि झोप
कें व्हव लवगते त्यवचव पत्तवही लवगत नवही.
रशर्र्वरी ... शर्िेर्... सांडे शिसळ असतेच झिझिीत
्र्रुपवत -- यव कें द्रवांर्र.
...

यव सर्ा सांगीतिय िवहोलवतनू शदर्स भरवत. बोअर..
व्हवयलव अन ती... बो-- अ-- र... ख - िव - य - लव क्षिभरवची
सद्ध
ु व उसांत शिळत नवही. .
- आकविर्विी - रे डीओच्यव '' बहुजन शहतवय बहुजन
सख
ु वय... ! यव उक्तीस अनसु रून र्वटचवल सरुु असते. लहवनपिव
पवसनू च्यव कवहां ी आठर्िी अजनू ही तवज्यव आहेत '. बवलोद्यवन '
हव सई परवांजपे र् गोपीनवथ तळर्लकर यवांचे सिर्ेतचव कवयाक्रि.
अिीन सयवनींची किा िधरु अिी शबनवकव गीतिवलव.
-- पन्सु हव प्रपांच... घरगतु ी गप्पवांच्यव, नीलि प्रभू - बवळ
कुडतरकर यव गिु ी--- भवर्वर्ां र प्रभत्ु र् असलेल्यव कलवकवरवचां ी
त्यवर्र ' िोहोर' असलेलव शनखळ शर्नोदी िवशलकव आशि
िनोरांजक श्रृशतकवांचव कवयाक्रि.
पु ल--- र्सांत देर् - सधु ीर फडके - ग शद िव यवांची कवरकीदा
येथेच उभवरली गेली. शर्जय िचंट यवांची भवरद्त ओघर्त्यव
इग्रां जीतील शक्रके टची रशनांग कोिेंरी - तर बवळ पांशडत र् बवळ
करिरकर यवांचे िरवठी सिवलोचन ऐकूनच '' सांजय उर्वच ''... यव
िहवभवरतवतील रिवगां िवर्रील िहवयद्ध
ु व प्रिविेच रांगिवऱ्यव

शक्रके ट िैदवनवर्रील सविन्सयवचे... आांखो देखव हवल... ऐकूनच...
िनवचे सिवधवन र्... किाही तृप्त होत असतवत.
असव हव आिचव शजर्लग सखव '' रे डीओ '' घर बसल्यव दरू
- दरू र्रच्यव ओळखी र् अनोळखी अश्यव-- सहृु दवचां ी गवठ - भेट
घडर्नू आितो न दितव अन न थकतव अहोरवत्. नर् नर्ीन...
शर्चवरवचां े खवद्य देिवरी ही... द्रौपदीची अक्षय थवळीच.. जि.ू
आपि यव... अक्षय थवळीचव लवभ... कधी कवळी घेतलव
असेलच... , !
नसेल तर अजनू ही र्ेळ गेलेली नवही. असख्ां य सश्रु वव्य
अश्यव नव्यव - जन्सु यव गवण्यवांच्यव कवयाक्रिवांनी सजलेली, अर्िानीय
अश्यव यव श्रर्िीय थवळीचव जिेल तसव अर्श्य अनभु र् घ्यवर्व
अिीच आहे, यवची खवत्ी ही होईल. -----

कानामागून आला अन... वतखट र्ालेला.
''. टी. व्ही. '' अथवात '' व्ही. टी. ''
*****
'' दरू दिान... ''...
खरे तर यविध्ये दरू - दरू च्यव गोष्टी आपि जर्ळूनच पहवत
असतो. सरु र्वतीलव... '' जपून टवक पवर्ल
ू जरव.. ! ''अश्यव
गजगतीने आलवही िोठ्यव झोकवत, गळ्यवत हवर तरु े र्
उदबत्तीच्यव सगु धां वत न्सहवर्नू शनघत.
(त्यवची िहु ूता िेढ खरी तर िहवभवरत कवळवतच रोर्ली गेली
असिवर हे नक्की असेच र्वटते. ' सजां य उर्वच '... अधां
धृतरवष्ट्रवलव आपल्यव शदव्य दृष्टीने रिवांगिव घडिवरे ' िहवभवरत '
अथवात त्यव कवळच्यव अन र्ेळच्यव टी व्ही िध्ये पवहूनच सवांगत
असिवर... असेच रवहून रवहून आतव र्वटते नव्हे खवत्ीच पटते.
असो यवची सरु र्वत ' आपल्यव ' िहवन भवरतवत झवली हे ही नसे
थोडके . त्यवनांतर तक
ु वरविवांचे ' पष्ट्ु पक शर्िवन ' (रवईट बांधांच्ू यव
अगोदर) अन सांत ज्ञवनेश्वर यवांचे ---रॉके ट कि... शभांत
चवलर्ण्यवचव परवक्रि सर्ा कवही भवरत भिू ीतच.

तसेच अल्लवउद्दीन चव जवदचू व शदर्व म्हिजे ---आपलव
आतवचव कॉम्पटु र - ल्यवप टोप .. दसु रे कवय... ?. जरव कुठे ... की
बोडा.. र्र बोटे घवसली... र् गगु लच्यव शर्न्सडोलव... आदेि
देण्यवचव अर्कवि की लगेच... तो अर्शलयव.. ' जीन '... सांपिू ा
िवशहती फोटो सह हजर होतो नजरे आड न होतव. अन आपि
तीच बोटे तोंडवत घवतल्यव र्वचनू रवहूच िकत नवही. भवरतीय
(आपलेच पर्ू ाज... ते) .. िहविवनर्वलव अथवात त्यवच्यव..
डोक्यवलीटीलव शत्र्वर सलवि.. !)
सरु र्वतीलव कवळ्यवर्र- पवढां रे करत हळू हळू टी व्ही ने घरव
घरवचव कब्जव घेतलव अन आतव तर तो डोक्यवर्रच बसलव नव्हे
घेतलव आहे त्यवलव त्यवच्यव. रांगीबेरांगी कपड्यवांसह.. नव्हे
कॉसटां ् यिु सह. रे डीओची जवगव आतव यवने भरून कवढली र् तो
जरवसव बवजल
ू व झवलव.
रे डीओ प्रिविे... हव टी व्ही िवत् िवनर्वच्यव फक्त... ' किा
्पिवार्र ' सिवधवन न िवनतव त्यवांचे... दृष्टीलवच हवत घवलतो र्
कवहां ी जिवच्ां यव तब्येतीचे तर.. '' र्वटोळे '' करण्यवसही (कवळजी

न घेतल्यवस) िवगे पढु े पहवत नवही. त्यवनेच दृष्टी दोर् - र्जन र्वढ
असे दोर् उद्भर्तवत.
सलविीलव कृ ष्ट्ि धर्ल रुपवत... ' िक
ू '... शसनेिवच्यव
कवळवची कल्पनव देर्नू गेलव खरे पि पढु े पढु े हळू हळू घरवतील
लोकवांच्यव सांर्वदवलवच '' िक
ु े '' करून टवकण्यवत यि्र्ी सद्ध
ु व
झवलव यवचां े रवहून रवहून आिया र्वटत रहवते.
टी व्ही घरवत श्थर झवलव. एक उत्ति' दृक श्रवव्य ' िवध्यि
उदयवस आले. न्सयविनल दरू दिान अथवात शदल्ली हून प्रक्षेशपत
होिवरे कवयाक्रि सरु र्वतीस शदसू लवगले. नरोत्ति परु ी यवांची शक्रके ट
कोिेंरी -- शहदां ी -सव रे ग ि प -- अजय दर्ु व -अन दवढी
शििवतील रुबवबदवर व्यशक्तित्र् प्रिर् रॉय... यवांचे अभ्यवसपिू ा...
शनर्डिक
ू शर्श्लेर्ि त्यव कृ ष्ट्ि धर्ल र्वतवर्रिवत ही खपू रांगत
आित असे. शिनू अन कोिल शसगां (िव्क फे स) यव र्ृत्त
शनर्ेशदकव त्यवच कवळवतील. ... '' िेरी आर्वज सनु ो... ! ''
कवयाक्रिवतनू आजची प्रशसद्ध गवईकव सशु नधी चौहवन उदयवस
आलेली पवशहली. किल नवथ यवच
ां े शनर्ेदन असलेले... हिलोग श्वेतवांबरव. सवरख्यव टी व्ही च्यव पडद्यवर्र दृष्टी शखळर्नू ठे र्िवयवा

गढू िवशलकव अजरविर झवल्यव. त्यवची आठर्ि आज ही अजनू
तवजी आहे. .
१९८२.. चे सिु वरवस खेळ जगतवतील एशियवड ्पध्येचे
यजिवनपद भवरतवकडे होते. र् त्यव शदल्लीच्यव नव्यवने बवधां लेल्यव
्टेडीयि िधील शर्शर्ध खेळवांचे सविने प्रथिच... दरू -दिान...
िळ
ु ेच अगदी... जर्ळून पवहण्यवचव आनदां घेतलव गेलव अन
खेळवचे नर्े शर्श्व दृष्टी क्षेपवत आले. . नर् नर्ीन लोक थेट घरव
घरवत पोहोचले अन होिशसकही झवले.
िबांु ई दरू दिान कें द्र --- र्रळी येथे सरुु झवले. आतविव टी
व्ही सह्यवद्रीच्यव कुितील घरव घरवत र् खेड्यव पवड्यवत पोहचू
लवगलव होतव. भक्ती बर्े - िोभव तगांु वरे यव सवरख्यव िरवठी र्ृत्त
शनर्ेशदकवांचव लवभ झवलव. पण्ु यव- िांबु ईच्यव कलवकवरवांनव र्वर्
शिळू लवगलव. सहु वशसनी िळ
ु गवर्कर यवांचव िल
ु वखतींचव कवयाक्रि
िजव आिे.
तसेच आज कवळ हळू हळू दरू दिानचे रांग पवलटू लवगले र्
सप्त रांगवत न्सहवऊन शनघवले सद्ध
ु व लर्करच. शचत्पट पवहण्यवस- र्

दर रशर्र्वरची सकवळ - रांगोली हव शहदां ी शसनेिव गवण्यवांचव
कवयाक्रि पवहण्यवची र्ेगळीच ओढ शनिवाि झवली.
शसद्धवथा कवक र् रे िक
ु व िहविे यवांचव भवरतीय सवां्कृ शतक
ठे व्यवचव एक श्रर्िीय अन देखिीय असव -- सरु शभ... कवयाक्रि
खपू कवळ गवजलव होतव. तसेच दर रशर्र्वरी ---- आांतररवष्ट्रीय
सगां ीत कोंसटा चे सरु े ल कवयाक्रिही पहवर्यवस शिळत. त्यविळ
ु े
रशर्र्वर सां्िरिीय होत असे.
आज िवत् यव दरू दिान... ची ददु ि
ा व झवलेली पहवर्यवस
शिळते. हजवरो च्यवनल्स ची भवऊ गदी नव्हे िांडई च जि.ू
आजतक सवरखे च्यवनल सरु र्वतीस बरे र्वटले. सिु वर
कवयाक्रिवचां ी रे लचेल. भडक आशि भरकटलेल्यव दे िवर
िवशलकवचां व भडीिवर. असे असले तरी कवही शनर्डक िवशलकव.
. शड्कव्हरी र् पयाटन शर्र्यक िवशहतीने अन... सोनी ...
कौन बनेगव करोडपती... ? सवरख्यव कवयाक्रिवने ज्ञवन र् िनोरांजन
दोन्सही सवधते. थेट भेट - हवटा टु हवटा यव िल
ु वखतींचव कवयाक्रि
छवन र्वटतो. अन्सयथव शर्शर्ध शिडीयवच्यव बवतम्यवांचव बेसिू वर...
भडीिवर नसु तव भांडवर्नू सोडतो झवले. अथवात ररिोट आपल्यवच

हवतवत असतो पि एकांदरीत सर्ा चवलले आहे ते किशिाअल अन
डोळ्यवत धळ
ू फे क करिवरे
एकव लर्गनवची दसु री गोष्ट - अश्यव लर्कर सांपिवयवा
िवशलकव िनोरांजन करून जवतवत. तर जन्सु यव कवळच्यव---- उांच
िवझव झोकव सवरख्यव िवशलकव उत्सक
ु तव र्वढशर्तवत. तर बहुतवांि
िवशलकव कव सरुु होतवत... ? र् सरुु झवल्यवच तर कधी सपां तवत
एकदवच्यव... ? अश्यवच ्र्रूपवच्यव असतवत. .
आ्थव... र्रील... '' अर्ेकशनगां शर्थ ब्रह्मव कुिवरीस '' ...
हव ... चचवात्िक कवयाक्रि आध्यवशत्िक शर्चवरिवनव चवलनव देतो.
र् िनः िवांती देर्नू जवतो. र् जीर्नवलव नर्ी शदिव देतो. तर रवि
देर् बवबवांचव योगवभ्यवस... आपिवस ्र् ्फूतीने' बलोपवसने सह
योगवभ्यवस ' करण्यवस ' उद्यक्त
ु करतो. तर शक्रके ट िैदवनवतील
रिधिु वळीची िजव िैदवनवत होिवरव कोितवही त्वस करून न
घेतव... घरबसल्यव घेण्यवस उपयोगी पडतो
. सवि... र्रील बवलवजी तवबां े यवांचव गीतवयोग व्हजान
२०१२, फ्यवशिली डॉक्टर कॉन्सफरन्सस चवांगली िवशहतीप्रद असते.

झी २४ तवस... ने सरुु के लेलव... '' सर्वल हक्कवचव आहे...
! '' हव कवयाक्रि एक आिवदवयी र्वटतो. यव कवयाक्रिवद्ववरे सरकवर
दरबवरी अडर्िक
ू होत असलेल्यव लोकवांची िदत करून त्यवांचे
कवि िवगी लवर्ले जवते.
असव हव जर्ळचव एक आधशु नक सहृु द ---दरू दिान उफा टी
व्ही आशि व्ही टी सद्ध
ु व. (शव्हजअ
ु ल टोरचर) ...
... एल सी डी - हवय डेशफशनिन -- ब्लरु े शस्टीि अश्यव
शर्शर्ध फॉिा िध्ये िबु लकपिे उपलब्ध आहे. आपवपल्यव
पसांतीनसु वर.
त्यवस आपलेसे करू यवत... नव्यव आनांदवत अन नव्यवच
उत्सवहवत गिेिवच्यव सवक्षीने.
----

'' र्ाकोळलेले लेखन ... सावहत्य ''... !
******
'' अिंगठे बहाद्दर.. '' अिी शबरुदे शिरशर्िवरव...
अशिशक्षत... सिजलव जवतो. पि ह्यवच अांगठ्यवचव ठसव... '
सहीस पयवाय ' म्हिनू उपयोगीही पडतो. आहे की नवही गम्ित.
आतव तर बरे चसे ' व्यर्हवर ' हे कॉम्प्यटु र द्ववरे होतवहेत. अश्यव
र्ेळी तेथे सहीची आर्श्यकतवही नसते. त्यव िळ
ु े अशिशक्षत
आशि सशु िशक्षत यवतील फरकच नवहीसव होऊ लवगलव आहे.
त्यवतच अांगठ्यव एव्हड्यवच... असिवरव '' पेन ड्राइव्ह ''आपले
डोक्यवत.. शलशखत सवशहत्य - गविी -यवची अफवट ्िृती ठे र्नू
असतो.
तो एकदव ल्यवपटोपच्यव गळ्यवत अडकशर्लव की झवले.
त्यवतील गविी तवसन तवस ऐकर्नू आपले िन प्रसन्सन करतो र्
डवटव रवन्स्फर ही करतो. अन डोळे शदपर्नू अन किाही तृप्त करून
टवकतो.
ऐशतहवशसक कवळवत... भूजष पि - वशलालेख - ताम्रपटमोर वपसाच्या लेखणीने वलवहलेले लखोटे यव द्ववरे शलशखत

सवशहत्यवची देर्वि घेर्वि होत असे. हव इशतहवस आपि
अभ्यवसलव आहेच. . त्यवच
ां े दवखलेही आपिवस शर्शर्ध
परु विर््तू सांग्रहवलयवत आढळून येतवत. अन इशतहवसवचव िवगोर्व
ही घेतव येतो. अन पढु ील शपढीनसवठी त्यवची िवशहती आर्श्यक
असते.
आपल्यव शपढीच्यव लेखनवचव श्री गिेिव झवलव तो ''श्री
गिेिवय निः... //'' अिी अक्षरे काळ्या दगडी पाटीवर
पािंढरया पेवन्सलीने शगरर्नू च. पेशन्ससल द्ववरे आपि अ- आ - ई-ची बवरवखडी शगरशर्ली. र् पढु ील आयष्ट्ु यवची गशितेही
सोडशर्ली. सहज पसु तव येईल अिी पवटीची व्यर््थव असल्यवने
अनेकदव त्यवची शगरर्नू शगरर्नू उजळिी ही सहज करतव येई, . र्
अक्षर आपोआपच सबु क - र्ळिदवर होत जवई. िरवठी शलपीस...
देर् नवगरी शलपी 'असे सांबोधले जवते. त्यविळ
ु े ' देर्वचव सहर्वस '
शिळवल्यवचव फील येत असे.
शर्जयव दििी - दसऱ्यवलव होिवऱ्यव पवटी पजू नवने,
त्यवर्रील.. ' सर्र्तीच्यव अशधष्ठवनवने ' त्यवर्र ठे र्लेल्यव गळ
ु
खोबयवाचव र्वटीने, झेंडूच्यव सर्ु िा फुलवांनी अन आपट्यवच्यव
सर्ु िा पवनवनां ी िन प्रसन्सन होर्नू जवई. अगां वर्र िठु भर िवसां अन

बद्ध
ु ीत भर पडल्यवचव भवस होई. भरीस भर गरुु जनवांचव लवभिवरव
िभु आिीर्वाद, ' सोनेपे सहु वगवच जि.ू
(सध्यवच्यव टी. व्ही. र्रील '' उांच िवझव झोकव '' िध्ये रिविवधर् यवचां ी अक्षर ओळखीची दोनिे र्र्वा पर्ू ीची श्थती
पहवर्यवस शिळत आहे. चल
ु ीतील धग... पोटवची भक
ू ििशर्ते.
तसेच र्ेळेलव जळक्यव लवकडवची... कल्पक लेखिी सद्ध
ु व
अभ्यवसवची.. ' भक
ू ' भवगशर्ण्यवस उपयोगी पडते. यव र्रूनच
त्यवांची प्रशतकूल कळत देखील अभ्यवसवच्यव ध्यवसवची कल्पनव
येते.)
र्रच्यव ईयत्तेत... गेल्यवर्र पवटी सोबतच र्हीची भर पडली
अन... '' शीस पेवन्सलीची '' नव्यवने ओळख झवली. अन
पवांढयवार्र कवळे करिे म्हिजे कवय असते... यवची ओळख
पटली. . त्यवतच िध्ये िध्ये लडु बडु करिवरव ' रबर' हव... खोडकर
सर्ांगडी (जळ
ु व भवऊच जि)ू पि िदतीस आलव. त्यवने नर्ीनच
जवदू के ल्यवचव भवस होई अन िन आनांदनू जवई.
त्यवचव सरवर् होतो न होतो तोच --शकत्तव.. शगरशर्ण्यवस '
बोरू ' नवर्वचव िोरू ्नेही डोळे र्टवरून पहवर्े तसव सरु र्वतीलव

भवसलव. पि त्यवांचे सांगे िवईने शकत्ते शगरशर्ण्यवत खपू च िजव येई.
शकत्ते शगरशर्तव - शगरशर्तव अक्षर ही डोळ्यवत भरे र् त्यवचव
र्ळिदवर पिवही आर्वक्यवत येर्ू लवगलव; िनविध्ये ठिव
प्रिविे ठसू लवगलव. यविळ
ु ेच अक्षरवची गोलवकवर र्ळिे... सरळ
र्ळिवर्र येर्नू थवांबल्यवचे जविर्ले.
िवळेतील शिक्षकवनां ी हवतवतील खडूने... कवळ्यव
फळ्यवर्रील सवांडलेले'' िभ्रु ज्ञवनकि र्ेचण्यवत '' िजेत र्ेळ
गेलव. कधी त्यव खडूचव तन्सु डकव डोक्यवर्र येर्नू देखील
आदळलव अन खडखडीत... जवग ही आली. तसेच शचत्कलव
शिक्षक श्री. शर्. द. देिपवांडे -पवांढरे िभ्रु धोतर- सदरव र् डोक्यवर्र
गवांधी टोपी. अिी शिडशिडीत ितू ी सिोर आली. त्यवांनी
िवळेच्यव प्रर्ेिद्ववरव जर्ळील फळ्यवर्र शलशहलेले '' सर्ु वच्च
अक्षरवतील '' सशु र्चवर - सचू नव र् कोपऱ्यवत रे खवटलेली
शचत्कलव डोळ्यवसिोर उभी रवशहली.
प्रवथशिक िवळेत... नवजक
ू टोकदवर ' वनब ' असलेल्यव
बवरीक अगां कवठी असलेल्यव टवकविी र् पयवायवने '' टाक दौतीशी ''अजोड अिी गट्टी जिली. रविी छवप शनब र् शनळी

िवई यवांची दो्ती बरे च र्र्ा शटकली. िवईची दौत सवांभवळून...
िवळेत नेतवनव कसरत करवर्ी लवगे. अन्सयथव र्ह्यव -प्ु तके आशि
पवांढरव िभ्रु सद्रवही शतचे जर्ळकीच्यव.. '' जवचवतनू '' सटु त नसे.
आशि घरी... '' सफा एक्सलां '' नसल्यवने.. दवग अच्छे है,, ! असे
म्हिण्यवचीही सोय नसे. घरच्यवांचव.. र्ेंधळव कुठलव सवधी'
िवईची दौत नीट सवांभवळतव येत नवही... ?असव'' घरचवच आहेर ''
शिळत असे तो र्ेगळवच. पि टवकवने र्हीर्र येिवरे र्ळिदवर
अक्षर पवहून शिक्षक िवत् खर्ू असत.
र्रच्यव इयत्तेत गेल्यवर्र अभ्यवसवचव पसवरव अन र्ह्यवचां ी
सांख्यव र्वढली' क्लवसच्यव फे यवंची त्यवत भर पडली. त्यविळ
ु े
र्वपरवर्यवस सोपव अश्यव '' द्रवरूप- शाईचे पेन '' िी नव्यवने
िैत्ी झवली. कवळे कांपनीचे दजेदवर र्गयवरांटीचे पेन र् िवई पढु े बरवच
कवळ र्वपरवत होते. घवरे आशि कांपनी च्यव िभ्रु कवगदवच्यव र्ह्यव
सांदु र र्ळिदवर अक्षरवांनी भरत असत. '' सांदु र अक्षर '' ्पधेत
बशक्षसेही शिळत. आिचव र्गा शित्... सभु वर् नवईक... यवत
आघवडीर्र असे. प्ु तकवतील... छवपील अक्षरव प्रिविेच हुबेहूब
त्यवचां े ह्तवक्षर अजनू ही' जसेन तसेच ' आहे. िवलवतां परीक्षे पयंत
िवई पेन ची अखांड अिी ' सवथ- सांगत ' होती. िवलेय र्वशर्ाक

र्गयवदररांग शनशित्त कवढलेले '' ह्त शलशखत '' त्यवतनू च रांगत
पिे तयवर होई.
कॉलेज जीर्नवत.. ' बॉलपेन. ' नवर्वचे ' द्रर्रूप िवई
भरवर्ी.. '' न '' लवगिवरे , अश्यव अजब पेनिी नव्यवने ओळख
झवली. हलके फुलके र्वपरवर्यवस सोपे असल्यवने तसेच.. ' िवई
सवडां ण्यवची'... जरवदेखील िक्यतव नसल्यवने सोयीचे र्वटू लवगले.
पि यवची सर्य नसल्यवने अक्षर सरु र्वतीलव शबघडूही लवगले.
हळू हळू सरवर्वने गवडी पन्सु हव रुळवर्र येर्ू लवगली. पढु े कवळवचे
ओघवत ' टवक र् िवईची दौत '' िवगे पडली अन शतचव शर्सरही
पडलव कळत न कळत.
पढु े पढु े यव बॉल पेनचे ही भवऊ बधां ... जेल पेन - स्के च
पेन - माकष र पेन अक्षरे हवयलवईट करिवरे फ्लुरोसनट पेन.. हेही
िैदवनवत उतरले ओळख झवली सांपका ही र्वढू लवगलव अन
यवांच्यवतच कसे रिलो कळलेही नवही. िवळेतील फळव----कवळव र् खडू पवांढरव र्व रांगीत असे. आत्तव फवयबरचे---- पवांढरे
फळे र् कवळ्यव िवका र पेन अश्यव लेखिीची चलती आहे, अिी '

शर्परीत ' अर््थव आली आहे. कवलवय त्िै:निः... ! दसु रे
कवय... ?
आज शितीलव तर यव इन्टन्सट '' आय टी '' यगु वत... पेपर
लेस ऑशफस चे प्रिवि (फ्यवड) र्वढू लवगले आहे. कॉम्पटु र
ल्यवपटोप- िोबवईल यवांचे प्र्थ र्वढीस लवगले आहे. अन
शडशजटल बटनव द्ववरे , ्क्रीन र्र उिट नवऱ्यव आभवसी अक्षरवतां च
रिवर्े लवगते आहे. अश्यव र्ेळी'... '' झवकोळलेले शलखवि...
सवशहत्य '' यव पढु ील शपढीस... एखवद्यव ' परु वि र््तू '
सग्रां हवलयवतच दरू
ु न पहवर्यवस शिळिवर असे र्वटते.
आज आम्ही ' आजी- आजोबव' झवल्यवने... घरवतील
एकव... पजू ेच्यव शनशित्तवने ' लेखन सवशहत्यवचव ' पजू ेचव शर्धी'
असल्यवने पन्सु हव एकदव --- त्यव जीर्ि कांठश््च्य अश्यव िवलेय
जीर्नवत '' अक्षर ओळख करून शदलेल्यव '' टवक र् िवई दौत ''
यव िवलेय सहृु दवचां ी... फवरव शदर्सवनी गवठ भेट झवली.
श्री. शिर्वजी िरवठव हवय्कूल, पिु े. िधील िवलेय
आठर्िीने िन आशि नेत् भरून आले. इन्टांट अश्यव

आधशु नक '' द्रव रवहत लेखणी '' द्ववरे ल्यवप टोपचे ्क्रीनर्र
बोटवचे सहवयवने, शडशजटल बटनवर्रील' अक्यप्रु ेर्रने ' र् आभवसी
्पिवाने यव देर्नवगरी िब्द - रुपवत झटपट ओघळूनही गेले. अन
क्षिवधवात ते जी- िेलचे बोट धरून'' सेंड '' च्यव िवगवाने एव्हवनव
आपल्यव भेटीिी आले सद्ध
ु व. आहे की नवही गम्ित आशि जम्ित
देखील.. यव आधशु नक.. आय. टी. यगु वची.. त्यवस शत्र्वर
सलवि... !
-----

'' रुमानीचे कागदी... पख
िं ... ! ''
*****
पख
िं हवे मज पोलादाचे
शरू लढाऊ जटायच
ु े... !
'' िविसवलव पांख असतवत. ''... यव १९६० िधील
शचत्पटवतील, पी सवर्ळवरवि रशचत र् िीनव खडीकर यवचां े सगां ीत
र् लतव िांगेिकर यवांचे गविे तसे ऐकण्यवस शिळिे दशु िाळच.
कवरि माणसाला पिंख असणे तर त्याहून अशक्य प्राय अशी
गोष्ट... !
परिंतु कवी - लेखक िहविय, यव सर्वंर्र िवत करू
िकतवत आपल्यव भार्ा समृद्धीच्या शब्द सामर्थयाषने. बोलनू
चवलनू िविसू च तो. त्यवलवही अिक्य असे आतव कवही रवशहले
नवही.
अिेररके च्यव ' राईट ' बिंधनू ी अहोरवत् प्रयत्नवांती िविसवचे
(रवईट) - ्र्प्न - शसध्द ही करून दवखशर्ले. िविसू आकविवत '
अवनी ' र्रून सहज पिे झेप घेर्ू करू लवगलव. यव देिवतनू

सहजपिे त्यव देिवपयंत' आर- पवर ' करू लवगलव. परांतु प्रत्येक
माणूस ' वेगवेगळा' खरव पि कवहीर्ेळव नवर्े ' समान' असू
िकतवत. त्यविळ
ु े देश- पार करताना ' पारपिाची '
आवशयकता भवसू लवगली असवर्ी. त्यवर्र दोन्सही अस्सल '
कान ' िवबतू असल्यवच्यव परु वव्यवचव फोटो सद्ध
ु व आर्श्यक
असतो. (भले त्यवस ऐकू येत नसले तरी... ! हरकत नसवर्ी)
पवरपत् अशधकवऱ्यवस यव बवबतीत जरवसधु व कानाडोळा करून
चवलत नवही. त्यवसही ' सरळ ' नजर ठे र्नू च पहवर्े लवगते.
िग तो िविसू लहवन असो र्व िोठव, सर्वानव येथे सविवन
न्सयवय असतो. सवधवरि पिे बवलकवस जन्सिल्यवनांतर र्यवच्यव २ ३ िशहन्सयवनांतरच शर्िवनवतनू प्रर्वसवची परर्वनगी शिळते. अहो
पवसपोटा - शव्हसव कवढे पयंत तेव्हडव कवळ सहज लवगतोच िळ
ु ी
असो तर अांदरकी बवत अिी आहे तर... !
यवच कवरिव्तर् आिची नात... निंबर दोन... ' रुमानी
' शहचे पवरपत् कवढण्यवची लगबग सरुु झवली. कवरि पप्पवन
प्रिविे तीही त्यवनां व भेटण्यवस आतरु लेली होती. ऑन लवईन सर्ा
पर्ू ा सोप्कवर के ले. मुिंढवा येथील पवरपत् कवयवालयवत सिक्ष

हजर रवहण्यवचव र् त्यव शदर्िी '' िहवण्यवसवरखे र्वगण्यवचे ''
नवटक तर शतलव करवर्ेच लवगले. त्यवचेही तीन अक
ां झवले.
प्रोिांटर - शदगदिान - पळवपळ बवबवांची (आजोबवांची) तर आईचे
नेपथ्य उत्ति र्ठले.. ! त्यविळ
ु े िवांततव पर्ू ाक पारपि नाट्य...
सुरळीत पवर पडले एकदवचे.
यव तीन अक
ां ी नवटकवचव िेर्ट... २४ सप्टेंबर २०१२ रोजी
पवर पडलव, अन ' रुिवनीचे ' पवरपत् (NO... K 5 4 6 4 8 6 0)
पण
ु े पासपोटष.. कवयवालयवतनू उडून पण्ु यवतील लक्ष्िी
छवयेतील आजोबवांचे हवतवत २७ सप्टेंबर २०१२ रोजी शर्सवर्ले
सद्ध
ु व. २३ सप्टेंबर २०१७ पयंतच्यव पांचर्वशर्ाक'' हर्वई
प्रर्वसवच्यव योजनेची '' बेगमी र्ाली.
यव '' कागदी पख
ु ेच रुमानीच्या प्रथम हवाई
िं ा ''.. िळ
प्रवासाचा िवगा सक
ु र होिवर आहे. आतव फक्त वव्हसाची
पुरवणी जोडिे बवकी आहे. यथवर्कवि तीही पिू ा होईलच र्
आिची ही दसु री सोनल
ु ी - इटुकली - शपटुकली नात अनष्ु का
दीदीच्या पाठोपाठ -- सात सिद्रु पवर करण्यवस सज्ज होईल.
अन नर्व इशतहवस ' जमा'... होईल.

आतव सोबत पवरपत् रुपी कागदी पिंखाची छोटीशी घडी
उशाशी - तसेच जोडीलव ववमानाचे ववखरु लेले भक्कम
पोलादी पिंख, आईची उबदवर कुिीत- खि
ु ीत रवहून आजी
आजोबवां सोबत हे ' धवडस ' ती लर्करच करून दवखर्ेल. थोडे
थािंबा अन पहाच... घोडे िैदवन जर्ळच आले आहे.
आमच्या वितीय नातीच्या (वच. रुमानीच्या) हवाई
प्रवासाच्या.. '' श्री गणेशास ''... आमच्या हावदषक
शुभेच्छा... !
जव उडुनी जव पवखरव
नयनिनोहर पवहुनी पररसर भल
ु ू नको रे जरव
चांचल खग हे पांख पसरुनी आक्रशिती अांबरव
्र्वतांत्र्यवची िांगल गीते गवत चवलले घरव
तहू ी उडूनी जव पवखरव
शदिवशदिव यव गल
ु वल उधळीत कररती सि सवजरव

रर्ीशकरिवांनी आज उजळलव गगनवचव उांबरव
जव जव सोडुनी ह्यव तरुर्रव
... यव '' नयन तुर्े जादुगार ''या नाटकातील , पुरुर्ोत्तम
दारव्हेकर रवचत, प. वजतेंद्र अवभर्ेकीच्या सगिं ीताने
नटलेल्या व ''अरवविंद वपळगावकर ''यािंच्या सुरािंच्या
साथीनेच... ...
******
पिजी # पिजोबव
आजी # आजोबव
कवकव # कवकू
अनष्ट्ु कव दीदी
शनखील िविव सह...
अनिंत चतुदश
ष ी

'' नवत्यवचां ी हळुर्वर नवजक
ू गफ
ांु ि... ! ''
******
सौ सवल पहले िझु े तिु से प्यवर थव,... आज भी है और कल
भी रहेगव... //
यव गवण्यविध्ये गीतकवरवने.. िविसवांचे आयष्ट्ु य.. '' िांभर ''
र्ष्ट्यवाचे असते हे अधोरे शखत के ले आहे. त्यवची पतू ातव करिे हे
िेर्टी त्यवचां े किवार्रच अर्लांबनू असते. हे ठरते ते त्यवांचे आहवरशर्हवर - अन त्यवस असलेल्यव िन:िवांतीर्र.
आध्यशत्िक दृष्ट्यव तर... ''. शचांतव अन द:ु ख िक्त
ु आयष्ट्ु य.
''... ४०० र्ष्ट्यवाचे असू िकते असे म्हटले आहे. त्यवसवठी
िनष्ट्ु यवचव जन्सि शिळिे आर्श्यक आहे. अन तो शिळिेही
त्यवच्यव हवतवत नसते. सि शर्चवरी स्त्री - परुु र्वांच्यव शर्र्वहोत्तर...
िनिोकळ्यव आकर्ािवतील शिलनवतनू - यथवर्कवि स्त्रीस गभा
धवरिव होते अन नऊ.. िशहन्सयवच्यव गोड आशि आर्श्यक अश्यव
गभवाियवतील तपिये नांतर तो अथर्व ती यव िक्त
ु जगवत दवखल
होतवत . आईच्यव गभवात असलेलव र् नवळेने जोडलेल्यव
अत्यवर्श्यक सांबांधवलव ही आतव शनरोप द्यवर्व लवगतो. अन सरुु
होते बवह्य जगतवची अखडां अिी... जीर्न यवत्व.

आई - र्डील... ह्यवच िळ
ू भक्कि धवर्गयवांतनू सरुु होते नर्
नर्ीन नवत्यवचां ी हळुर्वर गफ
ु े
ांु ि. न ऋि जन्सिदेचे शफटे... ! त्यविळ
ते कवयिच आपल्यव पवठीिी भक्कि पिे आिीर्वाद रूपवने
पवठलवग करत असते र् सवर्ली प्रिविे िवगोिवग येत रहवते.
र्डील तर १६ र्र्वानांतर आपल्यविी शित्त्र्वचे नवते शनभवर्नू ...
अ फ्ें ड इन नीड ईज अ फ्ें ड इन डीड... ! अश्यव नवत्यवने सदैर्
सवथ देतवत. हीच ठरते आपल्यव जीर्नवची िवगादिाक अिी
भरपेट शिदोरी.
घरवत उपश्थत असलेल्यव आजी - आजोबवनव '' दधु वच्यव
सवई '' िळ
ु े झवलेल्यव आनांदवने, त्यवांच्यव सहर्वसवने प्रेिळ
नवत्यवच्ां यव शर्िीस भक्कि पिव येर्ू लवगतो. हल्ली िवत् बऱ्यवच
जिवांचे नशिबी त्यवांचव सहर्वस लवभिेही दरु वपव्त झवले आहे.
असो आशखर... हर एककव निीब अपनव अपनव होतव है न/
शतन्सही सवांजेची िभु ां करोती.. अन देर्वपविी शदर्व लवर्नू
आई - आजी आपिवस पढु ील िवगा क्रििेस सहवय्य भतू ठरतवत.
रवत्ी झोपतवनव रवजव रविी - पिु पक्षी - तसेच रविवयिवतील
गोष्टींच्यव सरु म्य जगतवची सफर घडशर्ण्यवत दोघेही हवतभवर
लवर्तवत र् बवलपि रििीय तसेच ्िरिीय करून टवकतवत.

आईचव भवर्ू -- िविव एक र्ेगळवच भवर् खवर्नू जवतो
कवरि पढु .े . '' लर्गनकवयवात '' तो एक आर्श्यक घटक असतो नव.
त्यविळ
ु ेच ि - ि िकव... िी तझु व िविव... अन दे िलव िक
ु व
// अिी लवडी- गोडीही लवर्तो,... तो त्यव न कळत्यव र्यवत.
झक
ु झक
ु ... आगीन गवडी... पळती झवडी पवहू यव... /
िविवच्यव गवर्वलव जवर्ू यव... // अिी आळर्िी करून िविवच्यव
गवर्ची िजव लटु ण्यवची सांधीही शिळते बवलर्यवत.
आईची बशहि िवर्िी ही तर खपू च िवयेची असते.
म्हिनू च,.. एक र्ेळ, िवय िरो पि िवर्िी जगो असेही म्हितवत.
िवर्िी लळवही लवर्ते तसवच अन िवयेची उब ही देते क्षिोक्षिी.
र्डीलवांचव भवर्-ू -- कवकव िवत् पतु ण्यव - अगर पतु िीस
धवकवत ठे र्ण्यवचवच प्रयत्न करतवत. त्यव िळ
ु े प्रथि पवसून एक
आदर यक्त
ु भीती असते.
पि कधी कधी... कवकव िलव र्वचर्व... ! कवकव िलव
र्वचर्व... ! असे म्हिण्यवची र्ेळही येते अत्यवर्श्यक र्ेळी.
आत्यव बवईचव
ां तोरव... कवही र्ेगळवच असतो. पि लर्गनव
अगोदर िडां पवतील प्रर्ेिव पर्ू ी '' नर्रदेर्वचे पवय धण्ु यवस ''
पवण्यवची कळिी घेर्नू सरसवर्नू ्र्वगत करण्यवचव र् औक्षि
करण्यवचव िवनही यवांचवच असतो बर कव.

यथवर्कवि... सहोदर म्हिनू भवऊ शकांर्व बशहि येते...
प्रथि सर्गां डी म्हिनू दवखल होतवत. त्यवची पि हल्लीच्यव. ''.
हि दो हिवरव एक '' यव नवऱ्यव िळ
ु े यवची ही र्वनर्वच असते
घरोघरी. पि दर र्र्ी येिवरयव रवखी पोशिािव -भवऊबीज - र्
लर्गनविध्ये एकदवच असिवऱ्यव कवन पीळी शर्धीने दोघवच्यव
नवत्यवची र्ीि अशधकच घट्ट होत जवते.
र्ष्ट्यवा िवगनू र्र्ा िवगे पडतवत... ऋिवनु बांधवच्यव यव
गवठी पनु श्य भेटीत तृष्टतव आितवत हेही नसे थोडके .
बशहि िोठी शकांर्व छोटी असली तरी'' लर्गनवच्यव बोहल्यवर्र
चढण्यवचव िवन तवईचव शकांर्व िवईचवच असतो. गगां व- यिनु ेस र्वट
िोकळी... करून देत शतची सवसरी रर्वनगी होते. अन शदल्यव घरी
तू सख
ु ी रहव... अश्यव भवर्नेने शतलव पतीचे हवती सपु दू ा के ले जवते.
अन तवई ही आनदां वत, अत्तरवचव फवयव तम्ु ही िलव आिव रवयव...
असे हट्टवने गविे गिु गिु ते अन सख
ु ी सांसवरवत रिनू जवते.
'' जवर्ई '' नवर्वचव भलव अन नर्व िोध लवगतो. र्
िवनवच्यव पवनवचे िहत्र् सिजू लवगते. सर्ाच व्यर्हवर जरव जपनू
अन िब्द तोलनू िवपनू र्वपरवर्े लगतवत. अन्सयथव,... फट म्हितव
ब्रह्म हत्येचे पवप लवगण्यवची भीती असते.

सवसरी आनांदवत रिनू च... गोरी गोरी पवन फुलवसवरखी छवन
दवदव िलव एक... '' र्शहनी '' आि... अिी आळर्िी के ली जवते.
थोड्यवच अर्धीत नवजक
ू प्रेिळ शर्नम्र अिी,... नर्र्धू शप्रयव िी
बवर्रते... ! म्हितच घरवत गृहलक्ष्िी बननू ती आगशित होते,
शतच्यविी गट्टी पि जिते. अन घरवतील लहवांनवनव शतलव सवखरे चव
पवपव देण्यव घेण्यवची सांधी शिळते. घरव दवरवर्रील रांगी बे रांगी
तोरिे अशधकच खल
ु तवत र् दवरवपढु ील रवगां ोळी सप्त रांगवनी
उधळून शनघते.
कवकू म्हिनू ... कवनविवगनू येर्नू शतखट होिवयवंचीही हजेरी
लवगते घरवत. पती -पत्नी- दीर- भवर्जय- निांद -सवस-ू सवसरे
अिी नवत्यवांचव गोफ तयवर होतो . कधी कधी भवांड्यवलव भवांडे ही
लवगते... कळत न कळत. जव्तच आर्वज होऊ लवगलव तर...
रांग िवझव र्ेगळव... ! म्हित र्ेगळी र्वट चोखवळली जवते र् दरू
ु न
डोंगर सवजरे ... होऊन जवतवत. र्ेग र्ेगळी घरवचां ी जगां ले... फ्ल्यवट
्र्रुपवत र्वढीस लवगतवत. अश्यव र्ेळी नवत्यवांची... घट्ट गांफ
ु ि
एक तर अशधकच घट्ट होते अथर्व सैल ही होऊ लवगते हे
अर्लबां नू असते एकिेकवतील प्रेि बधां नवच्यव.. '' भवर्शनक
ओलवव्यवच्यव '' कसोटीर्र.

अधनू िधनू घरवतील सख
ु - दःु खवचे प्रसांगी शिनी अथर्व
िेगव सिां ेलन ही भरतवत र्शडलोपवशजात घरी अथर्व र्डील
भवर्वचे घरी. एकव शपढीचव प्रर्वस आतव दसु ऱ्यव शपढीच्यव
रुळवर्रून धवर्ू लवगतो सरु ळीत पिे.
आतवच्यव आधशु नक र्वतवर्रिवत इर्गां लांड -अिेररके त परदेिी
जवर्नू आपले भशर्तव्य अन भशर्ष्ट्य अजशिशर्ण्यवची एक
िहत्र्वकवक्ष
ु े तर.. र्सधु ैर् कुटुांब
ां ी टुि शनघवली आहे. त्यविळ
कि... ! अिी अर््थव झवली आहे. पवखरवांचे पांखवत नर्े बळ
सचां वरले आहे. डॉलर अन पौंडवच
ां ी नर्ी ओळख होऊ लवगली.
आधशु नक श्रवर्ि बवळ आय टी त पवरांगत होऊन, ऐटीत आईर्शडलवांनवही परदेि र्वरी पांढरीच्यव र्वरीच्यवच झोकवत घडर्नू
आित आहेत. ह्यवतच धन्सयतव आहे हे जविर्ते.
असेच सख
ु दःु खवचे... उांच झोके घेत - एकव लर्गनवची दसु री
गोष्ट रांगत जवते र् जीर्नवचव भवर्वथा उिजतो अन सिजतो.
अन सहजच ्र्र ्फुरतवत
... यव जन्सिवर्र यव जगण्यवर्र ितदव प्रेि करवर्े... ! ितदव
प्रेि करवर्े... !

'' जग बदलतय... ? अहो बदललय... सुद्धा ''
******
जग बदललय का हो.. ?.
यवांचे असांख्य परु वर्े आपल्यवलव शिळतवत. एकव सविवन्सय
खेडर्ळ स्त्रीस यव बवबत शर्चवरले असतव त्यव बवईने अगदी
िवशिाक र् सत्य पररश्थतीची जविीर् करून शदली.
ती म्हिवली... '' िवझव दृष्टीने एकव गोष्टीत शनशित बदल
झवलेलव शदसतो, तो म्हिजे शकनई, '' पर्ू ी लोक घरचे खवत असत
र् बवहेर िोकळ्यव र्वर्रवत जवर्नू ' िौच्यवनदां ' घेत होते तो
एक र्ेगळवच आनांद असे.
'' आज गवर्े ' हगिदवरी िक्त
ु ' होऊ लवगली आहेत त्यविळ
ु े
लोक... बवहेरूनच चवपनू खवर्नू येतवत र् घरवत येर्नू च बशां द्त
WC िध्ये त्यवची शर्ल्हेर्वट लवर्तवत. ''
असव हव आिल
ु वग्र झवलेलव बदल सगळीकडेच पहवर्यवस
शिळतो आहे. ----

बवलकवचव जन्सि घरवतच अधां वऱ्यव खोलीत दवयी द्ववरे
करण्यवत येई. आज िवत् प्रत्येक िल
ू हॉश्पटल िध्येच कसे
जन्सिवस येईल हे पशहले जवते.
जन्सिवस आल्यवनांतर बवलक सभोर्तवलच्यव िशहलव र्गवात
र् लहवन बवलकवांचे गरवड्यवत सविील होर्नू त्यवांचे सहवय्यवने कसे
िोठे होई कळतही नसे. आज एक घर एक िल
ू तेही शर्भक्तचोकोनी कुटुांबवतील. त्यवस ही पवळिवघर नविक '' भवड्यवचे
घरवत '' अन परक्यवचव दवरवत कवही कवळ घवलर्वर्व लवगतो.
बवलकवस िनसोक्त असे आईचे दधु शिळे. आज... ''
आडवतच नवही तर पोहयवात कसे येिवर ''.. ? अिी अर््थव
असते. त्यविळ
ु े डबवबांद पवर्डरचे दधू वची जरुरी भवसते आहे.
(नक
ु त्यवच शदर्ांगत झवलेल्यव डॉ. र्गीस कुररयर यवांच्यव कृ पेने)
िवळेत गेल्यवर्र... छडी लवगे छि छि... शर्द्यव येई घि घि
// असव त्यव िव्तरवर्ां र शर्श्ववस अन खवत्ी होती . आजकवलच्यव
ह्यवच सरवांनव िवत् छडी हवतवत धरण्यवचीच भीती र्वटू लवगली
आहे कवरि शतचव र्वपर के ल्यवस कें व्हव... जेलची हर्व खवयलव
लवगेल... ? यव शर्चवरवनेच त्यवनां वच घवि फुटतो आहे.

अर्घड शर्र्य गरुु जनवांचे घरी जवर्नू र्ेळीच सिजवर्नू घेतव
येत होते. आजकवलची िल
ु े िवत् अर्घड शर्र्य र्वटल्यवस
सरळ... '' देर्व घरचव र्तव '' आत्िहत्येच्यव सहवय्यवने पकडतवत
अन त्यवतनू कवयिचीच सटु कव करून घेतवत .
कॉलेज िध्ये जवईपयंत भवजी पोळीचव डबव असे. आज
त्यवची जवगव ' र्डव पवर् ' - शपझ्झव - कॉफी CCD यवनां ी
कुरकुर(रे ) न करतव घेतली आहे.
अहो कांदील- शचििी यव र्रून आलेल्यव... ' शदव्यव खवली
अांधवर '... यव पवरांपवररक म्हिीस ही आजच्यव जगवने खोटे
ठरशर्ले आहे. आतव असतो शदव्यवखवली चक्क आशि ल्लख
प्रकविच प्रकवि जिू ' फ्लड लवईटच '.
तवर - पत् - अतां देिीय पत् ही सपां कवाची िवध्यिे फवर '
शजव्हवळ्यवची ' होती. ' गल
ु वबी ' कवगदवर्र प्रेि व्यक्त करून ते
बांद पवशकटवतनू .. त्यवर्र '' खवजगी इतरवांनी फोडू नये '' असव िेरव
शबनशदक्कत िवरून दरू र्र पवठशर्तव येई. आज िवत् एकिेकवि
ां ी--िोबवईल र्रील एस एि एस---- तर फे स बक
ु - ओकाु ट- ट्शर्टर
र्रून खल्ु यव आि - गप्पवनव परू च येतो जि.ू

'' िभु ांकरोती '' सवठी शदर्ेलवगिीलव सवतच्यव आत सर्ाजि
घरवत असत अन िगां लिय - िवतां र् धवकिय र्वतवर्रि तत्परतेने
तयवर होई. आजची तरूि शपढी िवत् उत्तर रवत्ी पयंत ' डी जे '
च्यव अिवांत र्वतवर्रिवतच घरवबवहेर रवहून ' शचल्लर पवट्ायव '
सवजऱ्यव करून पवलकवनां वच शनरुत्तर करून सोडत आहेत र् त्यवचां व
जीर्च टवांगिीलव लवर्त आहेत र् डोके ही भिविनू सोडत आहेत
असे शदसते.
गळ
ु पविी - सरबत - पन्सहे अथर्व दधु - िेर्यवची ची खीर
यवांनी पवहुण्यवांचे ्र्वगत होई र् त्यवांचे ही िन्र्ी सिवधवन होई.
आजिवत् दवरू - शबयरचव परू र् शसगवरे टच्यव धरु वतच तवरुण्यवचव
चक्कवचरू होर्नू रवशहलव आहे.
अांगभर र्स्त्रवत शस्त्रयवांची िवलीनतव चेहयवार्र िोभनू र् उठून
शदसवत असे. पि िोडिा जिवन्सयवत किीतकिी कपड्यवत' शतलव '
बेिवलिू लपेटण्यवचव, आटव शपटव होतवनव शदसतो आहे र् र्ेळ
आलीच तर िवत् ' तोंड ' लपशर्ण्यवस िवत् ' ्कवफा ' नवर्वचव

हवतभवर कपड्यवचव पवतळसव ' पदर '(सवडीस पयवाय म्हिनू ... ?)
िवत् जर्ळ बवळगण्यवत धन्सयतव िवनली जवते आहे.
तवरुण्यवतील गप्पव' चवर हवत ' दरू रवहूनच रांगत असत.
खवली पवहून डोक्यवर्र पदर घेर्नू पतीच्यव िवगे जविवरी स्त्री
कुलीन घरवण्यवची िवन सिजली जवई. आज तर त्यव अगां भर
पदरवलवच.. ' फवटव ' शदल्यवने शतची र्वट चक
ु ीच्यव शदिेनचे होत
आहे हे ्पष्टपिे जविर्ते. ्र्यांचशलत र्वहनवर्रील र्ीतभर
जवगेत ' दोघेही ' बेिवलिू सविवर्नू जवत आहेत र् भरधवर्पिे
नजरे आड होत आहेत. र्ेगवचव आर्ेग हवतवबवहेर गेलव तर िवत्...
दृष्टी आड सृष्टी... एव्हडेच भवसते.
एखवदी शडग्री हवतविी आली की नोकरी पि सहज शिळून
जवत असे. अन छोकरी शिळण्यवचव िवगा सक
ु र होई. आतव िवत्
पी जी करूनही रवांगेत थवांबवर्े लवगते. छोकऱ्यव ही किवर्त्यव
झवल्यवने त्यवही हवतवबवहेर गेल्यव आहेत. अन अशधकच चोखांदळ
झवल्यव आहेत.

'' स्त्री शिक्षि '' हे फवरच दशु िाळ सिजले जवत असे नव्हे
शर्रोधही होत असे. आज िवत् त्यवच
ां ी भरवरी अतां रवळवलव जवर्नू
शभडली आहे. कल्पनव चवर्लव र् सशु नतव शर्ल्यि यवनी ते
सत्यवतही उतरशर्ले आहे. '' शिक्षिवच्यव धवडसवनेच... ''. उांच
िवझव झोकव घेतव येतो '' हे सर्ा जगवलव दवखर्नू शदले आहे.
एकवच घरवत र्व र्वड्यवत तीन तीन शपढ्यव आनदां वने एकत्
रहवत असत. आज त्यव र्वड्यवांची पडझड होऊन गेली आहे. र्
त्यवांचे रुपवतां र शसिेंटच्यव घरवत नव्हे कबतु रखवन्सयवत (फ्ल्यवट
िध्ये) झवले आहे. िविसवच्ां यव गोतवर्ळव जवर्नू ... फशनाचर च्यव
भवऊ गदीत रवशहलेल्यव जवगेत िविसे शर्सवर्त आहेत तेही
फक्त रवत्ीच्यव सक्तीच्यव शर्श्रवांती सवठी. हि दो हिवरव एक... चव
जिवनव सरुु आहे. त्यविळ
ु े '' इन िीन तीन '' चव जिवनव आलव
आहे
ती िल
ु ेही... र्सधु ैर् कुटुांब कि... / यव िल
ू - िांत्वचव
अर्लांब करून आज ' देिो देिी ' सांचवर करीत आहेत. अन
जगवच्यव कवनव कोपऱ्यवचव ठवर् शठकवि घेत आहेत.
खरे तर पृर्थवी गोल असल्याने काना कोपरे हे

नसणारच त्यविळ
ु े सहजच ' घरांगळतच चवलली ' आहेत असेच
जिू भवसते आहे.
उन्सहवळ्यवच्यव सटु ीत िविवचे गवर्वकडे जविे होई. आज िवत्
पोलीस ' िविवच ' र्रचे र्र भेटत असतो. र् आजोळ नवर्वचे
िवयवळू बवगेच'े ओयवशससही ' लप्तु होते की कवय... ?अिी
अर््थव आली आहे.
घरवतील िभु िांगल सोहळव चवांगलव ८ - ८ शदर्स चवले.
पवहुिे रवर्ळे त्यविळ
ु े आबवल र्ृद्ध खि
ु र् फ्े ि होत असत. दवरी
िवांडर् अन किवनी पडत र् चवांद्रिोळी घर रवजिवही थवटवत
िोभनू शदसे. आनांद सोहळव शचर्िरिीय होऊन जवई.
आज नर्रदेर् नवशिकचव तर नर्री िांबु ईची अन लर्गन िवत् ''
पेिर्वई थवटवत '' चक्क पण्ु यवतील चकवचक िांगल कवयवालयवत.
सर्ा कवही एक शदर्सवचे प्यवके ज ्र्रुपवत. सकवळी िोठ्यव
थवटवत िांगल सनई च्यव सरु वत झोकवत सरुु झवलेलव सोहळव
सवयक
ु ोशभत िवडां र्, आपवपल्यव गवर्ी परत
ां वळ पयंत सि
शफरिवयवा पवहुण्यवचव रोडवर्लेल्यव गदीने ओकव बोकव भवसू

लवगतो. र्न डे िो... द एांड पयंत... अथवात र्धच्ू यव. सवश्रू
नयनवनां ी पवठर्िीच्यव हृद्य अश्यव पवरांपवररक प्रसगां वनेच होतो. .
जहवज िवगे करवर्व लवगिवरव परदेि प्रर्वस प्रदीघा असव
िशहनव दोन िशहने चवले तो करिवरे िोजके च िहवभवग असत. र्
खि
ु वली तदनांतर तीन िशहन्सयवने शिळे. हर्वई िवगे शर्िवन प्रर्वस
हव फवरच दशु िाळ र् खशचाक असे.
आज िवत् तोच प्रर्वस हर्वई र्ेगवने, एक - दोन शदर्सवच्यव
आर्वक्यवत आलव आहे. घरोघरचे बशु द्धिवन अिी िल
ु े अन
िल
ु ीही एकट्यवने हव प्रर्वस करू लवगली आहेत. र् आई
बवबवनवही तो एकट्यवनेच करवर्यवस भवग पवडत आहेत. देिीय र्
अांतदेिीय प्रर्वस सहज सल
ु भ झवलव आहे.
'' बदां व रुपयव '' जर्ळ असिे िहत िहदभवर्गयवचे सिजले
जवई. त्यवतच पोटभर अन्सन र् िवनशसक सिवधवन शिळत असे.
तोळवभर' सोने ' गवठीिी असेल तर िठु भर िवांस अांगवर्र चढे.
तोच '' रुपयव '' आज डॉलर र् पौंडव पढु े... खजु व होत
जवतवनव ' अदृश्य ' होण्यवच्यव िवगवार्र असल्यवचे भवसते आहे.
पि आधशु नक तरुि शपढी िवत् िोठ्यव शदिवखवत. डॉलर - पौंड

यव दोन घोड्यवांचव शदितीने िोठ्यव शदिवखवत चोफे र ' अश्विेघ '
आरांभतवनव शदसत आहेत.
असख्ां य कळव देर्नू िवतव बवलकवस जन्सि देई. त्यविळ
ु े
िवयेचव पवन्सहवही लर्करच फुटे. आज शर्शर्ध यत्ां वचां े - िोधवचां े
जोरवर्र सवरे कवही पेनलेस अन पेपरलेस होऊ लवगले आहे. सरते
िेर्टी ते यसु लेस न ठरो एव्हडीच अपेक्षव.
हर्ेत तरांगण्यव पर्ू ी जशिनीर्रील िवतीत भरभक्कि पवय
रोर्ल्यव नतां रच िनष्ट्ु यवने आत्िशर्श्ववस पर्ू ाक अतां रवळवत झेप
घेतली. ती ही र्सांधु रे च्यव सवक्षीनेच. अन आपले पहीले पवर्ल
ू
िभ्रु चांद्रवर्र उिटशर्ले ''. नील आिा ्रोन्सग '' यव प्रशतशनधी
िवफा त. अन आतव झेपवर्लव आहे लवलसर िगां ळवच्यव िोधवत.
लर्करच त्यवसही यि येईल. िवनर्वच्यव िोधवलव अन सांिोधक
र्ृत्तीलव सलवि... !
असे हे जग बदलत आहे बदलेही आहे... . बदल नाही
तो वनसगाषतील पच
िं महाभतू ात ---पृथ्र्ी शफरतच आहे,

पवण्यवचव जीर्न
प्रर्वह र्वहतोच
आहे, सयू ा पर्ू ेलवचां
उगर्तो आहे, चांद्र
िर्वळतीलवच
िवर्ळत
आहे.
आगीचव चटकवही
अजनू बसतच आहे.
पवण्यवचव जीर्न
प्रर्वह र्वहतोच
आहे.
र्वरवही
क्षिभर कुिवच्यव र्वऱ्यवलवही थवांबत नवही. आकविवतील र्ीज ही
चिकल्यव र्वचनू डोळे शिटत नवही. अर्कविवची सर्ा सिवर्ेिक
अिी िहवकवय िक्ती अजनू ही तिीच आहे.
यवची शकल्ली िवत् िनष्ट्ु यवलव अजनू गर्सत नवही. तीलव न
िोधण्यवतच तो ततू ा धन्सयतव िवनत आहे. ्र्तः िवत् नर् नव्यव
' िवनर् सख
ु वच्यव िोधवत ' भर घवलीत शभर शभर- असव
शभरशभरतोच आहे. न दितव अन न थकतव अनतां कवळ पयंत. ----

'' आपला - जीवन प्रवास.. गवतमान करणारे
... '' कागदी घोडे ''... !
******
आपला जीवन प्रवास... आपिवस प्रत्येक र्ळिवर्र नर्व
आनांद देत रहवतो. त्यवचव आपि िनसोक्त आनांद उपभोगवर्व.
'' रम्य अशया बालपणात''... पवर्सवच्यव पवण्यवतील
झळ
ु झळ
ु र्हविवयवा ओहोळवतनू सरुु के लेलव कवगदी ' होड्यािंचा '
प्रर्वस आठर्त असेलच. कोणत्याही सामानावशवाय व.. '
जागेवरच बसूनच ' करवर्यवच्यव त्यव अनोख्यव प्रर्वसवची िजव
कवही औरच असते. आयष्ट्ु यवच्यव पढु ील प्रर्वसवत त्यव प्रर्वसवच्यव
िधरु आठर्िींची शिदोरीच िवगा दिाक ठरते. हीच पवर्ल
ू र्वट
पढु े आपिवस योर्गय अश्यव रवजिवगवार्र आिनू सोडते. शनशिांत
पिवने. त्यवचवच हव िवगोर्व.
१) स्टेम सेल प्रीर्व्हष प्रमाण पि...
बवलक जन्सिवनांतर... लगेचच बवळवची.. '' नाळ प्रीर्व्हष ''
करून ठे र्ण्यवची नव्याने सोय उपलब्ध र्ाली आहे. त्यविळ
ु े
पढु ील आयष्ट्ु यवच्यव र्वटचवलीत कवही िवरीररक व्यवधी सवठीच्यव
सहवय्यवसवठी ह्यव ्टेि सेल्स फवरच उपयक्त
ु ठरतवत. यवची पर्ू ा

तयवरी िवत् प्रसतू ीपर्ू ा... ७ िशहन्सयवपवसनू च करून ठे र्वर्ी.
सबां शां धत स्ां थेिी सपां का करून त्यवबवबतची िवशहती घ्यवर्ी
लवगते. बवलकवचव जन्सि होतवच... सांबांशधत यांत्िव ती घेर्नू जवर्नू
त्यवच्यव भवर्ी कवळवतील सरु क्षततेची व्यर््थव करते.
२) BIRTH- CERTIFICATE... (जन्म दाखला -प्रमाण पि) _________________________
बवलक.. जगवत दवखल होतवच प्रथि यवची ' दखल'
घेण्यवची र् त्यवची योर्गय त्यव दप्तरी नोंद करून घेण्यवची धवर्पळ
आई -बवबवांनव हल्ली आजी आजोबवांनव करवर्ी लवगते.
यथवर्कवि आपल्यवच जन्सिवचव हव सज्जड परु वर्व आपल्यव
आयष्ट्ु यवच्यव पढु ील र्वटचवलीत र्ेळोर्ेळी आपली सवथ सगां त
करत जीर्नवत नर् नर्े रांग भरत रहवतो. त्यविळ
ु े यवची प्रवप्ती
आपल्यव गवर्वतील... िवसकीय कवयवालयवतनू , आपल्यव
' वबनचूक जन्म वदनािंक व नावासवहत ' त्र्ररत उपलब्ध करून
घेिे फवरच िहविपिवचे ठरते. यव िध्ये बवलकवचे जन्सिवस
घवलिवरे आई र्डील यवच
ां े ही पिू ा नवर् र् पत्तव ही असतो. जेिे
करून त्यवांचे सांगोपन करण्यवची कवयदेिीर जबवबदवरीही त्यवांचेर्र

आपोआपच येते. यवत कसरू के ली तर िवत् आपल्यवच...
जन्सिवची कहविी... कोटा कचेयवाच्यव फे ऱ्यवत शफरत रहवते र्
र्ेगळ्यवच चक्रवत अडकर्नू बसते. यवची जविीर् बयवाच जिवांनव
नसते.
असो... यवचवच उपयोग आतव आपिवस शव्हसव - पवसपोटा
सवठी उपयक्त
ु ठरतो. अन जीर्नवच्यव र्वटेर्रील शर्शर्ध र्ळिवची
सरळपिे ओळख पटत जवते. यवचव अनभु र् नांतर येतो िवळव
प्रर्ेिवचे र्ेळी. यव शिर्वय िवळेचे पवनच हलत नवही र् िवळव
प्रर्ेिवचे आपले.. ' घोडे ' पढु ेही सरकत नवही. एकदव कव यवचे
सोप्कवर झवले की.. िवलवतां परीक्षे पयंत आपि शनधवा्त रवहू
िकतो. एव्हडेच यवचे िोठे सिवधवन असते.
३) PASS PORT -- पारपि.. वव्हसा...
हल्लीच्यव आय टी यगु वत आई - र्डीलच देिोदेिी शफरत
असल्यवने बवलकवांनव सद्ध
ु व हव प्रर्वसवस आर्श्यक असिवरव पवस
पोटा र् तद अनि
ु ांशगक लवगिवरव ' शव्हसव ' कवढण्यवस प्रथि फोटो
कवढवर्व लवगतो. र् शनघेल तश्यव बवलपिवच्यव चेहयवाची
छबी सशहत त्यवचव ्र्ीकवरआपिवस करवर्व लवगतो. र् आपि
देिो देिी पवच र्र्वापयंत शफरण्यवस सज्ज होतो.

४) IMMUNIZATION CERTIFICATE...
लसीकरण के लेले प्रमाण पि...
बवलक जगवत आल्यवर्र त्यवस अनेक बवह्य जगतवतील
असख्ां य रोगवचे... सक
ां टविी सविनव करवर्व लवगतो. त्यवसवठी
हॉश्पटलिधील डॉक्टरवांचे िवगादिानवनसु वर बीसीजी -टवयफोईड कवशर्ळ -डवर्गां यव खोकलव - गोर्र - कवशां जण्यव आशि पोलीओ
अश्यव शर्शर्ध रोग प्रशतबधां क लसी अथवात.. कर्च कांु डले धवरि
करवर्ी लवगतवत. हे प्रिविपत्ही आपल्यव कडे कवयि्र्रूपी
असिे आतव अत्यवर्श्यक झवले आहे. अन्सयथव यवचां े अभवर्ी
कवही देि तम्ु हवस यवांचे अभवर्ी प्रर्ेि नवकवरू िकतवत अथर्व
त्यव लसी तोच्य्न घेण्यवस भवग पवडतवत यवची िवशहती असू द्यवर्ी.
अथवात हे आपल्यवच शहतवचे र् भल्यवसवठी असते.
५) HEALTHY CHILD... CERTIFICATE
सुधृड बालक प्रमाणपि...
अनेकर्ेळव सधु डृ बवलक... अश्यव प्रकरच्यव आरोर्गय ्पधेत
भवग घेतल्यवस हे प्रिविपत् शिळते. हे आपल्यवकडे असल्यवस
अशधकच चवांगले.

शदर्स भरवभर पळत असतवतच आशि यवची जविीर्
आपिवस आपि िवध्यशिक िवळेत प्रर्ेि कें व्हव आलो हे ही
कळत नवही. आशि अश्यव र्ेळी आपिवस जरुरी भवसते ती...
पोके ट मनीची. यव चलत्यव नवण्यवची नर्ीनच ओळख होते, ती
शर्शर्ध रांगवांच्यव रुपयवच्ां यव नोटवांची. व्यर्हवरवतील िौल्यर्वन
अश्यव चलनी प्रिवि पत्वची.
िवलेय जीर्नवत बहु सश्रु तु व र् अभ्यवसवचे नर् नर्े पैलू अांगी
यवर्े म्हिनू शर्शर्ध शर्र्यवांच्यव ्पधेस - परीक्षवस सविोरे जवर्े
लवगते.
सदांु र ह्तवक्षर - शहदां ी - िरवठी - स्ां कृ त - इग्रां जी यव भवष्ट्यवां
सोबत गशित प्रवर्ीण्यवचव परीक्षेस बसनू त्यवत उत्तीिा झवल्यवची
शर्शर्ध प्रिविपत्े आपल्यव गवठीिी असलेले बरे असते. असव
अनेकवचां व अनभु र् आहे
. शचत्कलव ह्यव शर्र्यव कडेही दल
ु ाक्ष्य करू नये. गवयन
र्वदनवची आर्ड ही असू द्यवर्ी त्यवचेही बरे च फवयदे होतवत पढु े.
र्ेळवत र्ेळ कवढून एखवद्यव खेळवत पवरांगत होतव आले र् त्यविध्ये
रवष्ट्रीय- आतां ररवष्ट्रीय ्तरवपयंत िजल िवरली तर त्यव बवबतचे
प्रिविपत् चवांगली नोकरी शिळण्यवसही सहवय्य भतू ठरते.

६) शालािंत परीिा प्रमाणपि ----हे प्रिवि पत् म्हिजे अ ते ज्ञ आशि ए टु झेड यव बवबतीत
आपि गेल्यव १६ र्र्वात कोठ पयंत िजल िवरली यवचव आरसवच
जि.ू आशि पढु ील शिक्षिवच्यव र्वटचवलीची गरुु शकल्लीच
म्हिवर्ी लवगेल. खरे तर ह्यव प्रिविपत्वने असनू अडचि नसनू
खोळांबव अिीच अर््थव होते. कवरि कोितीही नोकरी
शिळण्यवची खवत्ी हे देत नवही. पि पदोपदी यवचीच जरुरी असते.
७) स्कूल वलवव्हिंग...
र्ोडिे तू प्रवप्ते... झवल्यवर्र, िवळव सोडली एकदवची
असली... तरीही त्यवचेही प्रिविपत् आपली कवही पवठ सोडत
नवही. त्यवस घेर्नू च पढु ील र्वटचवल सरुु असते. जिू एखवदव
र्वटवडीच, नव्हे.. '' दीप्तांभ ''च असतो तो.
८) बारावी उत्तीणष प्रमाणपि...
. हे नसले तर तिु च्यव आयष्ट्ु यवचेच... '' बवरव र्वजले ''
म्हिनू सिजव. तेही भरपरू िवका स असलेलेच हर्े तरच िेशडकल इशां जशनअररांग - सी ए - आशका टेक्ट यव. सवरख्यव अभ्यवस क्रिवस
सल
ु भतेने प्रर्ेि. नवहीतर'' आय टी आय '' ची र्वट धरवर्ी लवगते.
भवर्गय चवगां ले असेल तर िवत् ऐटीत िांबु ई - कवनपरू - खरगपरू अहिदवबवद आय आय टी अश्यव नविवांशकत सां्थेत प्रर्ेि शिळर्ू

िकतव यवचे सहवय्यवने. त्यविळ
ु े खपू अगोदर पवसनू च आपले
ध्येय शनशित करवर्े लवगते.
९) कास्ट (जात) प्रमाणपि...
आपलव.. ' भवरत ' अठरव पगड... जवतीिध्ये शर्भवगलेलव
असल्यवने. जवत शनहवय आरक्षि पद्धत अजनू ही चवलू आहे .
आपि कोित्यव जवतीचे आहवत... ? त्यवांचे तसेच ते प्रिविपत्
अशधकृ त असल्यवचे... आिखी एक... '' जात
पडताळणी प्रमाणपि '' यव दोन लांगोटी र्ेळेत शिळवल्यव
शिर्वय तिु चव येथील '' आरक्षि आखवड्यवत '' शनभवर् लवगिे
अिक्यच. त्यवसही.. पवलकवच
ां े उत्पन्सनवचे शक्रिी लेयरचे शठगळ
सद्ध
ु व जोडवर्े लवगते. तेंव्हव कोठे ----जवतीचव खऱ्यव अथवाने उद्धवर
होतो र् गांगेत घोडे न्सहवल्यवचव आनांद शिळतो बरे च टक्के टोिपे
खवर्नू दिल्यवर्र.
१०) ड्रायवव्हगिं लायसन...
एव्हवनव आपिवस शिसरूड फुटून कवही र्वहने चवलर्नू ..
करविती दवखशर्ण्यवची खिु खिु ी सरुु होते. त्यवसही ड्रवयशव्हगां
लवयसन नवर्वचे ्िवटा कवडा... आर्श्यक असते. अन्सयथव र्त्यव
र्रील सफे द र्दी धवरी... िविवची र्क्र दृष्टी पडून शखश्यवलव चवट
कधी पडेल हे सवांगतव येत नवही.

११) पी यु सी प्रमाण पि... आर टी ओ रवजस्रे शन...
आपि चवलर्ीत असलेले र्वहन अशधकृ तपिे आर टी ओ
कडे नोंद के लेले आहे. अन तेही आधशु नक शनयिवप्रिविे ''
पोल्यि
ु न फ्ी '' आहे यव बवबतचे प्रिविपत् जर्ळ बवळगिे
ओघवने आलेच हे ही शर्सरून चवलत नवही. हे ही ध्यवनवत असू
द्यवर्े.
१२) वनवडणूक ओळख पि...
लोकिवही प्रधवन अश्यव आपल्यव िहवन भवरतवत ितदवनवचे पशर्त् कवया किा र्यवच्यव १८ र्ष्ट्यवा नतां र ईिवने - इतबवरे
शनभर्वयचे असेल तर हेही जर्ळ असिे अत्यवर्श्यक आहे. हेच
भवरतीय नवगररक असल्यवचव परु वर्व म्हिनू ही उपयोगी ठरते.
१३) ब्यािंक पास बुक... ए टी एम... क्रेडीट काडष...
आशथाक चिचि. भवसू नये र् पवशहजे तेंव्हव पैसे कवढतव
यवर्े यवसवठी ब्यवक
ु आर्श्यकच होऊन बसते. हे खवते
ां पवसबक
ब्यवक
ां े त उघडण्यवस र्रील कवगद पत् जोडवर्ी लवगतवतच. तसेच
हर्े तेंव्हव पैसे उपलब्ध होण्यवस ए टी एि कवडा र् क्रेडीट कवडा हे
जळ
ु े भवर्ू शखिवत गण्ु यव गोशर्दां वने कुर कुर न करतव शखिवतील
पवशकटवत दवटीर्वटीत ही गिु वने आनांदवत रहवतवत हे सवांगिे न

लगे. आपली ्र् किवई सरुु होई पयंत यवचे र्वपरवर्र बरेच ्पीड
ब्रेकर असतवत.
१४) वडग्री प्रमाण पि...
एखवद्यव शर्र्यवत पवरांगत असल्यवचे प्रिवि पत्वचे भेंडोळे
हवतविी आले की आपले... ' पवय ' ही कवही कवळ हर्ेत तरांगू
लवगतवत. र् निीब ... नवर्वचे भवर्गय जोडीस असेल तर नोकरीही
शिळून जवते लर्करच. त्यविळ
ु े ब्यवक
ां ब्यवलसां ही फुगू लवगतो.
अन खचवा र्रील शनबंध ही शढले होऊ लवगतवत आपोआप.
ए टी एि र् क्रेडीट कवडा ही आनदां वत आत बवहेर करू
लवगतवत.
१५) ब्लड ग्रुप काडष...
. रक्तदवन हे एक पशर्त् कवि ऐन तवरुण्यवच्यव उिेदीत
असतवनव करतव येते. त्यवसवठी आपलव' रक्त गट ' िवशहती असू
द्यवर्व. ब्लड ब्यवक
ां े त आपलव सपां का नबां र देर्नू ठे र्वर्व र् र्ेळ
पडल्यवस... रक्तदवन अर्श्य करवर्े.
१६) मोबाईल ग्याजेट...
... . हवतविी शडग्री आल्यवर्र कवनविी िोबवईलही गजु गोष्टी
करू लवगतो. सर्ा जगच जिू िठु ीत आल्यवसवरखे र्वटते. पि हे

सद्ध
ु व कवळजी पर्ू ाक र्वपरवर्े यवचे भवन असू द्यवर्े शर्िेर्तः... '
ह्यवडां स फ्ी 'चव र्वपर करतवनव शर्िेस कवळजी घ्यवर्ी.
१७) इडिं ेक्स २... ७/१२ चा उतारा प्रमाण पि...
भवर्ी जीर्नवतील ्र्प्ने रांगू लवगतवत. अन त्यवत एक
सदांु रसे घरही शदसू लवगते. नोकरीच्यव जोरवर्र कजा सहज शिळत
असल्यवने. २-३ बी एच के फ्ल्यवट बक
ु करून त्यवांचे सरकवर
दरबवरी नोंदिीचे द्त अथवात इडां ेक्स- २ अथर्व ७/१२ चव
्थवर्र िवलित्ते सांदभवातील िहत्र्वचव कवगदी ऐर्ज शिळूनही
जवतो.
१८) म्यारेज प्रमाणपि...
त्यवनांतर छोकरीच्यव अथवात लवईफ पवटानरच्यव िोधवची भिु
भिू सरुु होते. '' नर् नव्यव कढईतील कवांदे पोह्यवांचव '' खिगां
र्वस आसितां वत अन िनवत दरर्ळू लवगतो. अन दोनवचे चवर कसे
होऊन जवतवत हे कळतही नवही. अन त्यव पशर्त् बांधनवचे.. म्यवरे ज
सरटीशफके टची फवईल िध्ये जिव होते. त्यविळ
ु े र्वरसवची नोंद
करिे सोयीचे होते.
१९) एफ. वडज, ठे वी प्रमाणपिे...
आशथाक जबवबदवरी र्वढत चवलल्यवने ब्यवक
ां े त कवहीठे र्ी
जिर्नू ठे र्ल्यव जवतवत. र् भशर्ष्ट्यवची हळू हळू तजर्ीज होऊ

लवगते. एल आय सी अथर्व िेशडक्लेि सवरख्यव पॉलीसीज
घ्यवव्यवत.
२०) प्यान काडष... इन्कम ट्याक्स सरटी वफके ट...
आधार काडष...
गवडी घेिे - ब्यवक
ां व्यर्हवर करिे यवसवठी आर्श्यक असे
आपले' प्यवन - कवडा.. ' कवढून ते पदरी असिे अत्यवर्श्यक
असते. आतव '' आधार काडष '' ही शिळते. इन्सकिट्यवक्स
भरल्यवचे प्रिविपत्. ही सर्ा प्रिवि पत्े जर्ळ असिे िहत्र्वचे
ठरते... '' वव्हसा '' सवठी आर्श्यकही असतवत.
२१) डॉलर - पौंड -युरो... ... हे. देिोदेिीच्यव प्रर्वसवतील
आपले खवस '' नव्या दमाचे उमदे घोडे '' ठरतवत ते र्ेगळवच
िन्र्ी र् हृद्य आनदां देर्नू जवतवत.
२२) जी आर ई... टोफे ल परीक्षव देर्नू . कांपनी तफे
परदेिवत जवयचे असेल तर. सांबांशधत देिवचे चलन पौंड -डॉलर यरु ो यवची व्यर््थव करून ठे र्वर्ी लवगते. एव्हडे सर्ा कवगदी घोडे
जिव करून करून खपू च दिछवक होऊन जवते.
र्रील सर्ा '' कागदी घोड्यािंच्या '' मदतीने आपण
आपला जीवन प्रवासाचा अश्वमेघ... '' चोफे र '' उधळू

शकतो. र् त्यवनांतर जीर्नवकडे िवगे र्ळून पहवतवनव आपि कवय
किवर्ले र् कवय गिवर्ले... यवचव िवतां पिे अतां िाख
ु होऊन
शर्चवर करवर्व. आपले जीर्न सवथाकी कसे होईल यव बवबत
शर्चवर करवर्व.
२३) ववल पि...
जीर्न हे... क्षि भांगरु असते म्हिनू आपि आयष्ट्ु यवत
आपल्यव िवलकीच्यव र्व्त,ू र््तू पैसव अडकव, दवग दवशगने यवचव
शर्शनयोग भवर्ी शपढीने कसव करवर्व... ? यवबवबतचे आपि ्र्तः
्र्खि
ु ीने के लेले शर्र्ेचन. आपल्यव पेक्षव... किी र्यवच्यव दोन
सवक्षी- दवरवच्ां यव उपश्थतीत त्यवच्ां यव र् आपल्यव ्र्वक्षरीने करून
ठे र्वर्े हे बरे असते अन िवनशसक सिवधवनही शिळते.
२४) देहदान वा अवयव दान प्रमाण पि...
.. आपिवस आपल्यव... '' िृत्यू पिवत '' देहदवन र्व नेत् दवन
-अर्यर् दवन करवर्यवची इच्छव र् िवनशसक तयवरी असेल तर
तेही आपि र्ेळीच ्र्.. खि
ु ीने आपल्यवच िहरवतील िेशडकल
कॉलेजिध्ये जवर्नू पर्ू .ा . नोंद करू िकतो. यवची िवशहती आपि
घरवतील जबवबदवर िांडळीनव सवांगनू ठे र्वर्ी. त्यवसवठीचव फॉिा र्

िवशहती घेर्नू हे कवि अगोदरच सिजवर्नू घेर्नू त्यवची पतू ातव
करवर्ी लवगते. तेंव्हवच त्यवची पतू ातवही होऊ िकते र् अखेर...
दवनवचे पण्ु य ही पदरी पडू िकते जवतव जवतव.
यव नतां र िवत्... आपि आपल्यव आप्त- नवत्र्वन सिर्ेत ''
कागदी ववमाने अथवा होड्या ''.. सांगे िनसोक्त खेळण्यवचव
आनदां घेर्ू िकतव नव्हे घेत रवहण्यवतच िन्र्ी िजव येते. पन्सु हव
नव्यव... बवलपिवत रिनू जवण्यव सवरखव... ्र्गीय आनांद दसु रव
नवही यवची जविीर् होते.
२५) DEATH CERTIFICATE... मृत्यू
प्रमाणपि...
आपल्याच नावाचे... असिवरे हे प्रिवि पवत् आपले
असनू ही आपिवस याची देही याची डोळा हे वमळववता येत
नाही व पाहताही येत नाही. ...
जन्सिवस आलेल्यव प्रत्येकवस यव अखेरच्यव प्रर्वसवस
शनघवर्ेच लवगते. ते सद्ध
ु व हे... िहत्र्वचे असे... कवगदी प्रिवि पत्
घेर्नू च. . िेर्ट पयंत कवगदी घोड्यवच्यव सहर्वसवतनू सटु कव

नवही हे ध्यवनवत येते. हे प्रिविपत् शिळशर्ण्यवची... धवर्पळ िवत्
आपल्यव िवगे रवशहलेल्यव र्वरसवनां व करवर्ी लवगते.
'' जन्म - मत्ृ यू '' कायाषलयातनू च.. हे शिळते. आपि
िवगे िवगे ठे र्लेल्यव ठे व्यवचव -- िेर्व शिळशर्ण्यवची. ही
'' गुरुवकल्ली '' च ठरते आशि असतेही.
हे िवत् आपल्यव... ''. स्व... जीवन प्रवासाचे '' अखेरचे
अदृशय असे... वतकीट,. नव्हे.. ' कागदी घोडा ' असतो. तोच
आपिवस कवयिची शर्श्रवतां ी... देतो अन ्र्तः घेतोही.
िवगे उरतवत त्यव आपल्यव कतात्ु र्वच्यव... पवर्ल
ू खिु व अन
'' ्नेहपिू ा '' जनिविसवांचव िेळवर्व.
जगात चालत्या बोलत्या माणसाची एकमेंकाशी '
ओळख पटववण्यास ' हे सवष २५ '' कागदी घोडे '' आपल्या
पदरी '' बाळगावेच '' लागतात. त्यानेच जीवनाला
गवतमानता येते... अन एखाद्या '' चािंद्र मोवहमे प्रमाणे ''
कायमच्या भू -वस्थरतेत त्याची... अखेरही होते कायमच्या...
पावल
ू खण
ु ा मागे... खण
ु ावत ठे वनू च .

----- '' इद्रिं धनुष्यातील '' रिंग- सिंगतीची-- नवी..
ओळख ---******
गतकवळवत िरु लेलव... -- नवरिंग... -असो की... आजचव
फ्े ि िडू िधील... नटरिंग... --असो दोन्सहीही शचत्पट सरु वच्ां यव...
नर् रांगवनी र् सप्त सुरवांनी आपले िन ररझर्नू अन सहजपिे
िोहर्नू टवकतवत.
त्यवतील प्रत्येक रांगवचे आप आपले असे र्ैिीष्ठ्य असते ते
र्ेगळेच. िवलेय जीर्नवत यवचां ी ओळख होते ती. ''. जातानाही
पानी पी'' अथर्व '' ताना पीहीनी पाजा '' अश्यव कोड्यवत
टवकिवऱ्यव िब्दवनां ी पि त्यव िळ
ु ेच त्यवत रांग भरण्यवस सरु र्वत
होते र् ते पढु े पढु े... गशहरे होत जवतवत.
काळा- रिंग... - तसव दल
ु ाशक्षत असव आहे. र् यव कोड्यवत
टवकिवऱ्यव सिहु व बवहेरचव. पि त्यवलवही सांक्रवतीचे कवळवत...
सोन्सयवचव भवर् असतो. िशहलवांच्यव अांगवर्रील सवडी सर्ु िा
अलक
ां वरवनां ी अशधकच िोभनू शदसते त्यवच
ां े पवश्वाभिू ीर्र .

आपल्यव लवडक्यव ' सोनल्ु यवलव ' दृष्ट लवगू नये यव्तर् काळे तीट अन डोळ्यवत काळे - कवजळच त्यवचव बचवर् करू िकते
यव बद्दल त्यवांनव दृढ आत्िशर्श्ववस असतो. नर्ीन घरवची र्व्तू
िवांती असल्यवर्र काळी बवहुलीच दिानी भवगवर्र िोभनू शदसते.
पि अपरवधी भवर्नेने कधी कधी िवनर्वस.. तोंड कवळे
करण्यवसही भवग पवडतो नवही कव.. ?
तरीही --... हम काले है तो क्या हुवा... वदलवाले है
/ असे म्हिनू र्ेळ शनभवर्नू नेतो झवले.
कधी कधी... घनन घन... ! घनन घन... ! करत येिवऱ्यव
कवळ्यव िेघवनां व.. काले मेघा काले... मेघा पानी तो
बरसाओ... अिी आळर्िी करवर्ी लवगते तीही डोळ्यवत...
पविी आिनू . ---पािंढरा रिंग - िभ्रु बगळव... शनळ्यविवर तलवर्वतील पवण्यवत
अन शहरव्यवगवर र्नश्रीत अशधकच खल
ु तो. अन दृष्टी ्र्च्छ अन
पशर्त् करून टवकतो. कवरि सप्त रांगवच्यव शिलवफवनेच त्यवचां े
अश्तत्र् असते यवची पसु टिी जविीर् ही होऊ देत नवही.
िविसवच्यव िवरीररक रांगवस िवत्.. '' गोरव '' असे सबां ोधले जवते.
त्यविळ
ु ेच... सर्वानव हर्ी हर्ीिी... गोरी गोरी पान

फुलासारखी छान... र्वशहनी आिण्यवस शर्नर्िी के ली जवते.
आपल्यव आर्डत्यव दवदवस.
शतरांर्गयव िध्ये तर हव दर्ु वच असतो अिोक चक्र धवरी.
आध्यवशत्िक र्वतवर्रिवत यव पवांढऱ्यव रांगवतील कपड्यवांिळ
ु े एक..
सवशत्र्क र्वतवर्रि िनिवांती देर्नू जवते. यवचव हिखवस अनभु र्
येतो. र् जीर्न सिृद्ध करून टवकतो. अन हवच जीर्नवच्यव..
अखेर पयंत सवथ करतो इिवने इतबवरे ... िक
ू पिे. ---जािंभळा- रिंग... जवभां ळवच्यव टपोयवा तक
ु तक
ु ीत फळवर्रच
गडद पिे शर्रवजिवन झवलेलव छवन पिे पहवर्यवस शिळतो. र्
त्यवची िधरु चर् चवखतवच शजभेर्र शर्रवजिवनही होऊन जवतो.
अन... जािंभूळ वपकल्या र्ाडाखाली ढोल कुणाचा
वाजतो... ? ची हिखवस आठर्ि रहवते.
तािंबडा रिंग --- आपल्यव तवबां ड्यव िवतीिी इिवन रवखनू
असतो. आपल्यव अांगवतील रगवच्यव जोरवर्र भली भली िोठी
र्वहनेच नव्हे तर धडवडती... रे ल्र्े देखील थोपर्नू धरतो.
नर्रदेर्वलव लवल शसांदरू पत्नीच्यव ि्तकवर्र भरवर्यवस भवग
पवडून त्यवस लर्गन बांधनवत अडकर्नू आपि िवत् नविव शनरवळव

होतो. जेर्िवनांतरच्यव... तवांबल
ु सेर्न करिवऱ्यव दो्तवांिी गप्पव
िवरीत गट्टी करतो. शतरांर्गयवत तर तो उच्च पदवर्रच असतो
शदिवखवत फडकत रहवतो सर्वानव ्फूती देत. ----नाररिंगी रिंग ---- नवगपरू च्यव... सत्र्ां यवि
ां ी जर्ळीक सवधतो
अन शहर्वळी अशधर्ेिनवस येिवऱ्यव िांत्र्यवांची बडदव्त रवखतो. .
फ्यवनटव र् शिररांडव रसपवनवत रििवि होतो. लेिलेटच्यव गोड गोड
गोळ्यवत जवर्नू बवल शित्वांिी िजेत खेळत रहवतो. ----वहरवा रिंग ----- पोपटवस... शिरची र्व पेरू खवण्यवत दगां
करतो. अन पवर्सु येतवच सवऱ्यव र्नश्रीस शहरव्यवगवर िवलचू ी
सप्रेि भेट देर्नू ्र्तः िवत् िधरु िीळ िवरत रवनोिवळ शहरर्ेगवर
िखिली गवशलच्यवच्ां यव पवयघड्यव घवलतो र् नेत्वनव सख
ु वर्तो.
नर्र्धसू शहरव्यव चडु यवनी भवरून टवकतो. तळविी रवहून शतरांर्गयवत
तर तो भक्किपिे आधवर ्तांभच बननू रहवतो प्रसन्सनपिे. श्रावण
मासी हर्ष मानसी वहरवळ दाटे चोहीकडे... सवरख्यव िब्दवांची
गांफ
ु ि करण्यवस कर्ीलव भवग पवडतो.

पारवा----हा तर गुटगषमु करीत परवा परवा पयंत
वखडकीच्या आडोशयाला सौ. सह फे याष मारत बसलेला
वदसत होता. आवण... गार... वा... हे वमलिंद इगिं ळे यािंचे गाणे
गुणगुणत असल्याचाही भास होतो.
__________________________________________
__________
वनळा... कोल्ह्यवची फट फशजतीची गोष्ट सर्ाश्रतु आहेच.
शनळ्यव आकविवची िेघ डांबरीही-- शनरभ्र आकविवत दरू र्र
शक्षशतजव पयंत पसरलेली अन पहुडलेली पहवर्यवस िजव येते.
अश्यव र्वतवर्रिवत... बगळ्यािंची माळ फुले अजून अिंबरात...
! हे गविेही सहजच ओठी येते आशि गत्िृती चवळर्नू जवते. ---वपवळा रिंग ---- हव तर अध्यवा हळकांु डवतच शपर्ळव होऊन
जवतो. सर्ु िा अलक
ां वरवांनव आगळीर्ेगळी झळवळी अन धिक
आितो. झेंडूच्यव- फुलवां बरोबर दसयवाचे शदर्िी आपल्यवच रांगवत
अन ढगां वत गवर्भर शिरर्त असतो. अन शदर्वळीत िोतीचरू लवडू
अन शजलेबी सर्े तो तर पवकवतच डुांबनू शनघतो. पवर्सवळ्यवतील

दशु र्त पवण्यवने तो तर कवशर्ळीच्यव रुर्गिवतील डोळ्यवतही उतरतो
अन त्यवस... गभा गळीत करूनच सोडतोझवले.
लर्गन सिवरांभवची तर ... वपवळी वपवळी. ... हळद लवगली
भरलव शहरर्व चडु व...
र्धू लवजरी झवलीस... तगु सवगां े तो चौघडव // यव गवण्यव
शिर्वय पतू ातवच होत नवही.
त्यवनतां रच... '' नर्.. र्ध-ु र्र ''... िोठ्यव शदिवखवत आपल्यव
भवर्ी आयष्ट्ु यवच्यव... इद्रां धन.ू . दशु नयेच्यव ्र्प्नवत रििवि होर्नू
जवण्यवस प्र्थवन करतवत. आपल्यवच नव्यव बधां नवतील धदांु ीत
अन ि्तीत.
दवटून आलेले कवळे - कुट्ट िेघ.. जलधवरवच्ां यव र्र्वार्व नतां र
ररते होतवत. त्यवतनू च पसरिवऱ्यव सोनेरी सयू ा शकरिवि
ां ी फे र धरून
आकविवलव गर्सिी घवलिवरे ... इद्रिं धनुष्यच...
सर्वंनव आपल्यव सप्त रांगवनी िन िोहून टवकते, आशि
र्वतवर्रि उल्हशसत करून सोडते...

// पैल तीरीचे --यापल ----//
******
'' An Apple a Day--keeps Doctor Away. ''...
यवच िधरु अश्यव- यवपलच्यव सहवय्यवने आपले िरीर, र् िनवलव
नर्ी ्फूती तर बद्ध
ु ीलव चवलनव शिळते.
यवची प्रिख
ु तीन उदवहरिे म्हिजे -----१) अडि- ईव्हने ---- -खवल्लेल-े ---२) सर एझ्यवक न्सयटु नने----- पवशहलेल.े ..
३) ्टीव्ह जॉब्ज ने---- शनशिालेल.े ..
'' सफरचदां ''खवर्नू --- िवनर्ी बद्ध
ु ीची उांची शकती अियवाद उांची
पयंत गवठू िकते यवची कल्पनव येते. अिीच एक अदभतू व्यक्ती - अिेररके च्यव भिू ीर्रून (पृथ्र्ीर्रून) कवयिची -पैलतीरी गेली.
्टीव्ह जॉब्स. ----यव िहविवनर्वने आपल्यव अल्प आयष्ट्ु यवत
शनशिालेले -- िहवन कवया ---िवगे ठे र्नू जगवस--- पढु े प्रगती
पथवर्र जवण्यवचव िवगा आखीर् रे खीर् पद्धतीने िवांडून ठे र्लव
आहे.
खेळिे म्हटले की ते सरु शक्षत, हवतवळण्यवस सोपे र् आकर्ाक
असे असेल तर बवल िनवलव लगेच भवर्ते. र् त्यवचां े प्रेिवतच
पडते''. वालट वडस्ने'' यवांनी बवलिनवलव भवर्तील असे----

शिकी िवउस -शिनी -डोनवल्ड डक -गफ
ु ी अिी खेळिी शनिवाि
करून बवलशर्श्व सिृद्ध के ले त्यवचे -- भव्य असे सवम्रवज्य उभवरले
र् त्यव खेळण्यवांनव जीर्तां करून अजरविर करून सोडले. ते
कवयिचे.
आपल्यव तल्लख बद्ध
ु ीच्यव जोरवर्र---- स्टीव्ह जॉब्स ने --यवपल --आय पोड --आय नोट बक
ु --अिी तरुि -तरुिींनवच्यव
चांचल -िनवलव भरु ळ पवडिवरी इलेकरोशनक -र्गयवजेट्सची शनशिाती
के ली. एखवद्यव खेळण्यव प्रिविेच ती आतव आबवल थोरवच्ां यवही
अगां व खवद्यां वर्र. िवडां ीर्र अन शखिवत बसनू सर्ात् सचां वर करीत
आहेत. सर्वंचे ज्ञवन आशि -िनोरांजन सहज सल
ु भ पिे करीत
आहेत. सर्ात् अशधरवज्य गवजर्ीत आहे.
(२४ फे ब्रर्ु वरी -१९५५ ---६ आक्टोबर -२०११) अिेरीके तील
- ्यवन फ्र्यवशन्सस्को येथे जन्सिलेल्यव हे बवलक लहवन pna
पवसनू च प्रशतकूल परीश्थत जगवर्यवस शिकले. खऱ्यव आई र्शडलवांपवसनू दरु वर्नू क्यवलीफोनीयवतील - पॉल र् क्लवरव जॉब्स
यव दवम्पत्यवनां ी त्यवस दत्तक घेतले. र् पढु ील शिक्षिवची
जबवबदवरी ्र्ीकवरली. परांतु घरच्यव नवजक
ू आशथाक पररश्थतीने
त्यवच्यव --आर्डत्यव रीड कॉलेज िधनू त्यवस बवहेर पडवर्े

लवगले. जजु बी तवांशत्क -- ज्ञवनवर्र र् आपल्यव बद्ध
ु ी कौिल्यवर्र
भरर्सव ठे र्नू शित्वचे सहवय्यवने घरच्यव र्गयवरे ज िध्येच - 1976
सवली -- यवपलचव जन्सि झवलव. आशि - येिू प्रिविेच जन िविसवनव नर् नर्े धडे-----परांतु -- आपल्यव तवांशत्क
'र्गयवजेटच्यव ' सहवयवने देत रवशहलव. कवि प्रगती पथवर्र
असतवनवच कवही ितभेदवांिळ
ु े यव यवपलच्यव जन्सिदवत्यवसच
आपल्यव अपत्यव पवसनू दरू व्हवर्े लवगले. यव अिवतां िवनशसक
अर््थेत िनिवांती शिळशर्ण्यवस --भवरतवत येऊन िोध घेतलव.
त्यवच अजवि बवलकवस प्रशतकूल पररश्थती शनिवाि झवली
अन हव िवतृ हृदयी जन्सिदवतव यवपलच्यव उजीतवर््थेस धवर्नू
आलव अन त्यवस शदगतां अिी कीती शिळर्नू देर्नू ्र्तः िवत् --पैलतीरीच्यव अगम्य यवत्ेस शनघनू गेलव. ५ आक्टोबर २०११
रोजी -ज्यव शदर्िी भवरतवत -- आपि आपल्यव िसत्वस्त्रवनव
अथवात आपल्यव र्वपरवतील ''र्गयवजेट्सनव '' एक शदर्स शर्श्रवतां ी
देर्नू त्यवांची पजू व करतो, त्यवच शदर्िी हव िहविवनर् -अनेकवांच्यव-'' जॉब्जलव ''... हवतभवर लवर्िवरव --्टीव्ह जॉब्स
्र्तःच ---प्यवशन्सक्रयवटीक क्यवनसरच्यव आजवरविी ५-६ र्र्ा
सविनव करत --शचर-शर्श्रवतां ी घेण्यवस आर्डत्यव-- यवपललव िवगे
ठे र्नू --- पैलतीरी --आपल्यव कवयवाची कीती --ऐलतीरी--- ठे र्नू
शनघनू गेलव.

िरवर्े परी--'' कीती '' रुपी उरवर्े ----! यव िब्दवांनव -- एक
नर्व सोबती---- कवयिचव-जवर्नू शिळवलव.
त्यवचे ्िृतीस ----- िति: प्रिवि... !
असेन िी नसेन िी. तरी असेल गीत हे ---फुलव-फुलवत येथल्यव उद्यव हसेल गीत हे -----यव श्ब्दवनवही अथा
प्रवप्त होतो.
-----

// फळािंचा... चापून घेतलेला समाचार... !!! // -- 3
...
// कमषण्ये - वावधकारस्ते मा फलेर्ु कदाचन... !!-असे म्हणतात. //
...
* * * के ळ... 3
...
'' के ळ '' --खवयलव असव र्ेळच शकतीसव लवगतो म्हिव त्यविळ
ु े
अगदी आज कवलची िऊिवर -- चोकलेटची र्डी खवर्ी त्यव
र्ेळवतच त्यवचव फडिव पवडतव येतो. त्यसवठी... '' र्ेळ'' नवही
असे म्हििवरी व्यक्ती िलव अजनू तरी भेटलेली नवही. इतके
सहज सोपे -शर्नव शबयवचे असे हे सर्ा सविवांन्सयवच्ां यव
आर्वक्यवतले-- एकिेर् फळ असवर्े. िधरु अिी एकच चर्
थोडी किी अशधक प्रिविवत त्यवची असते. रूपही गोशजरर्विे,
आटोपिीर हलके फुलके . पि र्ेळेलव २-४ के ली खवली तरी भक
ू
भवगनू जवईल एव्हडी तवकद त्यवत नक्की असते. त्यवचव हगां वि
म्हिवल तर----- बवरिवही शपकवसवरखवच असतो. बरे भवर्ही--जव्तीचव खवत नवही कधी. इतर फळवच
ां े िवनवने सर्ा सविवन्सयवनां व

परर्डिवरे र् चवांगलेच असल्यवची खवत्ीही बवह्य रुपव र्रूनच
शिळते. ह्यवलव रांग रूपही फवर नसते. सरु र्वतीलव कच्च्यव
्र्रूपवतील शहरर्े र् नांतर हळू हळू शपर्ळे होत जविवरे . र् गोडी
र्वढल्यवची सचू नव तो अांगवर्र शछत्ी डॉट ची... िेंदी कवढून सवांगनू
िोकळव होतो. ह्यव िनिोकळ्यव ्र्भवर्वने सर्वंचवच ते फळ
आर्डते असते. झवडवर्र सरडव आपले रांग-- झटपट बदलतो पि
यवची यवबवबत िदां गती चवल असते.
पजू व आदी धवशिाक शर्धी उपवसतवपवस यवर्ेळेलव '' के ळ ''
म्हिजे एक हुकिी एक्कवच असतो. त्यवची उपश्थतीही प्रवथानीय
असते. अहो आपि नेहिी झटपट खविवरव शिरव र्व उप्पीट-डीि भर खवल्लव तरी पोट भरत नवही. पि-- के ळवच्यव-- परीस
्पिवाने त्यवच एरर्ीच्यव --गोड शिऱ्यवचव - सत्य-नवरवयिवचव -''प्रसवद -''-होतो. त्यवच्यव लहवनश्यव- द्रोिवतील अश्तत्र्वने- अन
िद्ध
ु तपु वच्यव चर्ीने-- िन आशत्िक सिवधवनवने भरून जवते र्
त्यवतही अनेकजिवांनव आपि सविवर्नू घेतो . के व्हडे हे असविवन्सय.. सांग िहवत्म्य. दधु वच्यव िैत्ीने त्यवांचे ''शिक्रिवत
''रुपवतां र होते. तर- क्टडाच्यव सवशनध्यवने ते -''-फ्ुट्यवलड ''-अश्यव झोकदवर- नविकरिवने --' टवय 'घवतलेलव जांटल- िन
होऊन जवते अन--- पांच तवरवशां कत हॉटेलिधील िेनतु ील-डेझटा -

सेक्िन- िध्ये ्थलवांतररत होते र् र्ेगळीच शकिती- उांची ही
गवठते.
. दवक्षीिवत्य लोकवांिध्ये के ळवचे----- 'र्ेफसा 'हव खवरव-- पदवथा
लोकशप्रय आहे. त्यविध्ये िवत् तो आपल्यवतील-'' कडकपिव''
प्रथिच लोकवांपढु े आितो कवरि त्यवलवही बरे च शदर्स-- शटकून
रवहवयचे असल्यवने --'' कडक'' तेलवच्यव सहवय्यवने आपोआपच''
र्वि नवही पि गिु लवगतो '' तसे होते. यवचेही कवही-- खजु े
भवऊबांध आहेत त्यवांनव ''सोनके ळी'' सांबोधले जवते. ती तर
नेहिीच्यव के ळ्यवनपेक्षव अशधक गोड असतवत म्हिनू च
लहवनिल
े . एके
ु वांनव िवझ्यव ''सोन्सयव '' असे म्हित असवर्े बहुतक
कवळी--पेिव्यवांचेर्व्तव्य असलेले --छोटे - र्सई हे गवर्ही ..
के ळ्यवसां वठी प्रशसद्ध होते आतव तेथेही शसिेंटची जगां ले र्वढल्यवने
र्सई करवांनव सद्ध
ु व आतव जळगवर् र् इतर शठकविच्यव के ळवांची-र्ेिीर्र आतरु तेने र्वट पहवर्ी लवगत आहे अिी अर््थव आहे.
लहवन लहवन के ळीचे--- खटांु सत्यनवरवयिवचे धवशिाक - पजू ेलव
चौरांग सजशर्ण्यवस लवगतवत. तसेच लर्गन सिवरांभवचे र्ेळेस िोठे
खांटु - प्रर्ेि द्ववरविी उभवरतवत. त्यविळ
ु ेही र्ैर्वशहक आयष्ट्ु यवस-बळकटी येत असवर्ी. के ळ्यवचव भरभक्कि बांधु व -- झवड तसेच

के ळ्यवांच्यव घडवचां व भवर आशि लवांब रुांद डोलिवऱ्यव पवनवचां व-तोल भक्किपिे सवभां वळत असल्यवने त्यवस ''खटांु '' म्हित
असवर्े. आपिही व्यर्हवरवत एखवदी गोष्ट पक्की करून घेण्यवस
''अगदी खांटु व हलर्नू बशघतलव ''--- असे म्हितोच नव. के ळीचीहत्तीच्यव कवनवप्रिविे झल
ु िवरी पवने आतील फळवांनव उन- पवर्सव
पवसनू जपतवत. ह्यव पवनवांचव उपयोग -िवही जेर्िवर्ळीतही
करतवत. यव शहरव्यवकांच पवनवर्र िवडां लेले सवशत्र्क गोड-धोड भोजन- सर्ु विवालक
ु तर
ां वर -ल्यवलेल्यव नर्र्धू प्रिविे नेत् सख
देतेच पि शजव्हव सख
ु वने दोन घवस जव्तीचे जवर्नू उदरभरि ही..
चवपनू होते.
झवडवर्रील के ळ्यवांच्यव सिहू वस'' घड '' म्हितवत तर गवडीर्रील
लहवन सिहू वस'' फिी '' म्हितवत. अिी फिी िभु कवयवात िोभनू
शदसते. उपर्र िल
ु ींच्यव ओटीतही अिी फिी घवलण्यवचव प्रघवत
आहे... कवही म्हिव यव के ळ्यवांच्यव देखिेपिवतच एक
र्जनदवरपिवही जविर्तो तो कवही र्ेगळवच. रुबवबवत
आरविखचु ी टवकून... सिद्रु शकनवरी ओळीने हर्व खवत बसवर्े
तसव.
पि एकदव कव ती----िऊिवर- खचु ी सोडली तर त्यव सवलीची

अर््थव िवत्--- '' सैर भैर'' होते अगदी खचु ी गिवर्लेल्यव--रवजकीय पढु वऱ्यव प्रिविे, (के ळवची --सवल-- कवहीिी- हलकीफुलकी र् के ळ खवर्नू झवल्यवर्र िवत् लगेच लेची पेची अन
नकोिी होते) . पि त्यवही अर््थेत आपल्यव योर्गय त्यव िवनवच्यव
-जवगेच्यवच -अपेशक्षत असते ---'' सवलीची '' - योर्गय ती '
बडदव्त 'ठे र्ली नवही र् शतलव योर्गय ते '' िवनवचे '' सरु शक्षत
्थवन-शदले गेले नवही र्... पवयदळी तडु शर्ण्यवचव प्रयत्न के लवतर,
-----ती सद्ध
ु व---- भल्यव भल्यवांनव--'' आ्िवन
''दवखशर्ल्यवशिर्वय रहवत नवही हे... िवत् अर्श्य ध्यवनी असू द्यवत
म्हिजे झवले.
... त-ू - जपनू टवक पवऊल जरव... जीर्नवतल्यव िि
ु वशफरव /----!!
---यव गवण्यवची अन िवझीही नीट --'' आठर्िही ''- ठे र्व
एव्हडेच सवांगते शबचवरी... ''. ती के ळ्यवची सवल. ''

// फळािंचा... चापून घेतलेला समाचार... !!! // --१
...
// कमषण्ये - वावधकारस्ते मा फलेर्ु कदाचन... !!-असे म्हणतात. //
...
नवरळ --१
----कोित्यवही कवयाक्रिवचव िभु वरांभ ''नवरळ '' र्वढर्नू च के लव
जवतो. त्यविळ
ु ेच त्यवलव.. श्रीफळ असेही म्हितवत. त्यवचे िवतेस
तर-- कल्पर्ृक्ष असे सांबोधले जवते. नवरळवशिर्वय खरे तर
पवन हलत नवही. कवरि शर्ड्यवच्यव हलक्यव फुलक्यव पवनवर्र तर
तो कवयि शर्रवजिवन असतो. जिू त्यवचे र्वहनच. शबचवरे पवन
त्यवच्यव सहर्वसवने सरु र्वतीलव हरखनू जवते खरे पि नांतर त्यवच्यव
अर्जड भवरवने कोिेजतेही.
गृशहिीच्यव तर
हव कवयि हवतविी असतो एखवद्यव आज्ञवधवरक िल
ु वसवरखव.
बफी करव - चटिी करव र्व दीपक पवचक अिी आिसल
ू घवलनू
सोलकढी करव -----अन जेर्िवर्र --

हर्व- तसव शबनधव्त तवर् िवरव. त्यवच्यव नवर्वची खवस --नवरळीपोशिािव सद्ध
ु व श्रवर्िवत असते. िग कवय तो
त्यवशदर्िी गोकुलवतच नवांदत असतो. शस्त्रयवच्ां यव ओटीत तर
यवलव कवयिच अढळ असे िवनवचे ्थवन असते.
लर्गनवत ''व्यवही भेटीत '' पट्ट्यव दोन्सही बवजच्ू यव सर्ा िवनवच्यव
पवनवचां व सिवचवर.. एकटवच की हो घेतो. त्यवर्रूनच त्यवच्यव
सप्तु िक्तीची कल्पनव येते. -----त्यविळ
ु ेच कोिवलव नकळत
शनरोप द्यवर्यवचव असेल तरी त्यवचे हवतवर्री ''िहविय -'' िवलीचे
उबेत तोंड लपर्नू रुबवबवत बसनू , यजिवनवच
ां े डोळ्यवत िवत् पविी
आितवत हे नक्की.
आशि हो पवर्सवळ्यवतील खर्ळलेल्यव सिद्रु वचे पोटवत
बेिवलिू शिरून त्यवलवही र्ठिीर्र आिनू दयवार्दी बांधचांू व
सवगरी िवगा खल
ु व करतो.
लर्गन सिवरांभ -- गिपती उत्सर् --यवर्ेळी तर
यवच्यव भवऊ बांधवांची तर ही -----गदी होते की
कवही शर्चवरू नकव. नर्रवत्वतपि हे िहविय रवत् रवत् जवगर्नू
कवढत त्यव िशहिवसरू -िशदानी देर्ीचे दिानही अगदी तीच्यव
गळ्यवत पडूनच घेतवत. के व्हडे हे... धैया अन िौया.

... ''कोर्ळ्यव'' अश्यव नवजक
ू - र्यवत तर हे आपलव
बवजवरच र्तोर्ती िवडां तवत. देर्ळे अन हॉश्पटल्स ही त्यवचां ी
''इरविी हॉटेल '' प्रिविेच िोक्यवची हेरलेली शठकविे असतवत.
आजवरी रुर्गिवांनव तर हे ''सांजीर्नच ''ठरतवत. अन उन्सहवळ्यवत तर
पवन्सथ्थवनच्यव घश्यवलव, एव्हर -रे डी रवहून थडां गवर - िधरु अश्यव
हृद्य --नैसशगाक -पवण्यवची ''ओजां ळ '' (-प्लवश्टकच्यव
बवटली िधील - शबसलेरीच्यव.. श्री -िख
ु वत भडकवर्नू देतच) ---- ररती करण्यवतच धन्सयतव िवनतवत.
त्यविळ
ु ेच ---कोकिची िविसे ---सवधी भोळी ---कवळजवत त्यवांच्यव भरली----- िहवळी----यव िब्दवनवही किािधरु असे ्र्र-िवधयु ा प्रवप्त होते ते
र्ेगळेच.
----

// फळािंचा... चापून घेतलेला समाचार... !!! // -- 2
...
// किाण्ये - र्वशधकवर्ते िव फलेर्ु कदवचन... !!-- असे
म्हितवत. //
...
आबिं ा---२
...
नवच रे िोरव ----''आब्ां यवच्यव '' बनवत नवच
अश्यव बवल गीतव पवसनू च आपली शन- आब्ां यवची ओळख होते.
बवलशित्च तो. त्यवलव शर्सरिे िक्यच नवही.
परांतु िोठे झवल्यवर्र तो
ही आपल्यवलव शर्शर्ध कवरिवांनी पवरखव होतो र् र्र्वातनू एकदवच
कधी कवळी िवत् आर्जानू भेटतोच भेटतो, तसेच-- आबां वही िल
ु वनां व न चक
ु तव त्यवनां व सटु ी पडण्यवच्यव उन्सहवळी
िोसिवतच भेटण्यवस येतो र्
पवऊस येई पयंत िनसोक्त खेळत रहवतो. त्यविळ
ु े िल
ु वचां तो
शजर्लग शित्च असतो.

िोर हव तर आपलव रवष्ट्रीय पक्षी -- नयन िनोहवरी शपसवरव
डोक्यवर्र तरु व, लवबां लचक शपसवरव िोठव रवजिवही थवटच जि.ू
म्हिजे रवजवच ---तोही फळवच्ां यव - रवजवच्यवच आिरवईत आनांदवने नवचतो. कवय योगोयोग पहव.
पवर्सव पर्ू ी ढग जिव होतवत त्यवर्रून पवर्सवचव
अदां वज िवस्त्रज्ञ बवधां तवत. तसेच आब्ां यवलवही ''तऱ्ू यव
प्रिविेच शदसिवरव िोहोर येतो. िेतकरी बवगवयतदवर खि
ु होऊन आपल्यव आांब्यवचव शपकवचव अदां वज
घेतवत. थडां ी सपां त येते तसव आब्ां यवच्यव शपकवलव बहवर येतो.
आब्ां यवचे झवड दवरी असिे म्हिजे ते एक ्र्पनच असते.
असवर्े घर ते आपल
ु े छवन --!!
पढु े असवर्व बवग बगीचव
र्ेळ िांडपी जवई जईु चव
'' आम्रतरूर्र '' --िधु िवसवचव
फुलवर्व िोहर पवनोपवन -----असवर्े...
(पी. सवर्ळवरवि -दिरथ पजु वरी --सिु न कल्यविपरू )

र्व्तू िवांती - पजू व -अथर्व कोितेही िभु कवया म्हटले की
आब्ां यवची डहवळी - पवने हिखवस हर्ीतच. िवगां ल्यवचे प्रतीकच.
आब्ां यवचव आकवरच सवधवरि िविसवच्यव '' हृदयव'' प्रिविे
असतो. त्यविळ
ु ेच तो प्रत्येकवच्यव िनवत घर करून रहवतो र् '' हृद्य
'' असव बनतो.
त्यवचे रांग रूप उगर्त्यव --सयू वालव सवजेसे असे ''िोहक
'' असते. आगिनवलवच िवत् तो फवर-- भवर् --खवऊन जवतो.
फक्त उच्चभ्रू लोकच त्यवांचे दिान घेण्यवस धजवर्तवत. इतर िवत् र्तािवन पत्वतील फोटो पवहूनच -दरू
ु न डोंगर सवजरे चव
अनभु र् घेतवत. हळू हळू तो चोर पवर्लवने दबकत बवजवरवत येतो.
ऐन तवरुण्यवच्यव --भरवत आशि भवरवने लहवन थोर -तीच्यव
िोहक शहरव्यव कांच तोंडलव पविी सटु िवऱ्यव
अर््थेने िोहवत पडतवत. ''कै री '' नवर्वने तो - नवर्वरूपवस येतो.
कै रीच्यव पन्सह्यवने उन्सहवळ्यवची चवहूल लवगते.
चैत् - िवसवचव आरांभ होतो. हळदी कांु कू सिवरांभ - शभिी पवटी पष्ट्ु करिी अथर्व कल्यवि -भेळे िध्ये आर्जानू शतची हजेरी
असते. कै रीची डवळ --म्हिजे तर खिगां फोडिी देर्नू चवपण्यवचव

िोह आर्रत नवही. अिी एके क पवयरी चढत तो -- अांशति ''
हवपसू पवयरी '' च्यव पदर्ी पयंत पोहोचतो.
सर्ा सविवन्सयही आपवपल्यव िल
ु वांच्यव परीक्षव
तर िशहलव उन्सहवळी कविे उरकण्यवच्यव बेतवत असतवत.
*अक्षय तृतीयेच्यव --िहु ूतवार्र -आांब्यवचव -आि जनतेच्यव घरवत िवत् पजू व करून प्रर्ेि होतो. तो
पयंत त्यवच्यव गोडीत --आशि कोकिवतनू भरभरून येिवऱ्यव गवडयवत --र्वढ होत रवहते. थोड्यवच अर्धीत तो िग --के ळीद्रवक्ष यवच्ां यव हवतगवडीर्रील जवगेचव तवबव-- हक्कवने घेतो सर्ा
बवजवर पेठ -सगु ांधीत अन रांगीत करून सर्ा सविन्सयवांर्र िोशहनीच
घवलतो जि.ू घरोघरी -आिरस परु ीचे बेत सरुु होतवत. आशि
र्ेगळीच बहवर येते. सर्ा गवर् भर एखवद्यव-- र्ळू -- प्रिविे
धिु वकूळ घवलतो. करांड्यव -लवकडी पेट्यवच्यव
र्वहनवत बसनू ऐटीत घरोघरी पोहोचतो. िहरवतील ओसांडून
कचरव पेट्यवही त्यवची सवक्ष देत रहवतवत.
दक
ु वनवर्ां रील येथे ''रत्नवशगरी हवपसू शिळतील ''र् त्यवर्रील
िोहक भरु ळ पवडिवरे शचत् पवहून पवर्ले आपोआपच दक
ु वनवकडे
र्ळतवत. र् हवपसू चव र्ेध नव्हे र्वस घेऊ लवगतवत. कवही

व्यवपवरीतर खवस ''देसवई आांबेर्वले --बेहरे े आांबेर्वले ''अश्यव
थवटवतच प्रशसद्ध आहेत. त्यव आतव नव्यवने भर पडली ती
अल्पवर्धीतच -- रे डीओ शिरचीच्यव खश्ु कीच्यव िवगवाने
- घरोघरी थेट शकांचन टेबलर्र जवऊन बसलेले ''म्यवन्सगोर्वले डॉट.
कॉि हे नव्यव दिवचे..
घरवघरवत आकर्ाक बॉक्स िधनू घरपोच शडशलव्हरी देत पोहोचले
ले नवर्.
कवपोरे ट जगतवत ही-- तो-- आतव आपली र्वट -आकर्ाक रांगीत बॉकस द्ववरे सवहेबवच
ां े थेट ए. सी.
के शबन िध्ये जवर्नू िोधतो .. व्यवपवरी िांडळी...
''आम्र िोहोत्च्सर् '' भरर्नू िोठ्यव धिू धडवक्यवत त्यवस
लोकवचां े दवरव पयंत तर अगदी सविन्सयवच्ां यव शखिव पयंत
पोहोचर्तवत. िे -िशहन्सयवचव उकवडव यवचे अश्तत्र्व
िळ
ु ेच सख
ु वर्ह होतो. आई्क्रीि चव रांग आशि नरू ही पवलटतो.
आम्रखडां - आम्र शिरव -नव्हे तर आम्र िोदक ही
जेर्िवर्ळीत शदसू लवगतवत. ----सर्वंची िने तर शजांकतोच पि
व्यवपवयवंच्यव ध्यवनी - ----िनीची ---शचतां वही दरू करतो.
हल्ली तर कवही तरुि उदयोज्कवांनी --- ई-

िेल जगतवचव फवयदव घेत, ऑन लवईन बशु कांगची व्यर््थव करून
आब्ां यवलव घरपोच सन्सिवन पर्ू ाक र्
आ्थेने पोहोच करण्यवची व्यर््थव के ली आहे. एव्हडेच नव्हे तर
--परदेि्थ -इर्गां लांड - अिेरीकव येथील सर्गयव सोययवानवही म्यवन्सगोर्वले डॉट कॉि र्वले --४--५
शदर्सवत आांबे पोहोच करण्यवत यि्र्ी झवले आहेत.
कोकिचव हवपसू -पवयरी आतव थेट र्वशिर्गां टन - क्यवली फोशनायवत
आरविवत पोहोचतो आहे.
अश्यव प्रकवरे थोड्यव अर्धीतच ...
जगभरवचव कवनोसव घेतो. आपले भवऊ बांध -देर्गड - कनवाटक िद्रवस -लांगडव-तोतवपरु ी -के सर - गवर्ठी -आांबव यवनवही थोडी
र्वट िोकळी करून देत --तो, धवर्पळ करून
दिल्यवने परतीच्यव िवगवालव लवगतो. तो सर्वंनवच हूर हूर
लवर्नू जवतो पि त्यवपर्ू ी र्र्ा भरवचे सोबती सवठी...
उरल्यव सरु ल्यवनां व घेऊन शनर्वात क्यवन र् बवटल्यविां ध्ये --पल्प -्र्रुपवत शपर्ळ्यव - के िरी रांगवांत बांशद्त होतो र्--- फ्ीजची -थडां गवर हर्व खवत शनर्वतां बसतो.

अन िवगवहून येिवऱ्यव आपल्यवच बोजड रुपविळ
ु ेकवसर् गतीने येिवऱ्यव शहरव्यव रांगवच्यव -- भवऊ बधां वनां व-शिक्षव
करतो. कच्च्यव ्र्रूपवतच-- सऱ्ु यवर्र चढर्नू --िशहलवांचे तवब्यवत देर्नू िोकळव होतो. त्यवही त्यवांचव शतखट िीठ तेल --- लवर्नू चवांगलवच सिवचवर घेतवत. अन चर्दवर
होण्यवस िवत् त्यवची-- चीनी िवतीच्यव --अांधवर
कोठडीत रर्वनगी करतवत. -- प्यवरोल-- र्र बवहेर
येण्यवची सांधीही र्र्ा-भर अधनू िधनू िोकळी हर्व घेण्यवस
शिळत रवहते.
कर्ी िहविय िवत् ----आलव ग बवई आलव ग बवई आलव --पवडवलव---- शपकलवय आांबव..
र्वस बघनु ी तम्ु ही जविव हो पवव्हन
निनु व बघनू तम्ु ही जविव हो पवव्हन...
आब्ां यवचव रांग के िरी
र्र लवांब िोभे िेंदरी
तोंडवलव तझ्ु यव पविी सटु

घेर्नू टवक लगी म्हजां ी कवळजी शिट...
घटु िळू तू नग.. बवबव
पवडवलव शपकलवय आांबव ----

(गीत, सगां ीत- तक
ु वरवि शिदां े ----- ्र्र- सल
ु ोचनव चव्हवि)
अश्यव ्र्र िधरु गवण्यवच्यव... सरु व द्ववरे कें व्हवही त्यव रसवळ
आब्ां यवची -''आभवसी'' भेट घडर्नू आितवत. हेही नसे थोडके .
अन एव्हवनव आपली नजर चक
ु र्नू ---- '' िोरही '' -पवर्सवची-- ढगवळ चवहूल -लवगल्यवने आपल्यव-- प्रेयसीच्यव
िोधवत आांब्यवचे र्नवत धिू ठोकून, शपसवरव फुलर्नू
िक्त
ु पिे आिरवईत नवचत नवचतच
र्नशर्हवर करण्यवस कें व्हवच पसवर झवलेलव असतो...
...

// फळािंचा... चापून घेतलेला समाचार... !!! // -- ४ -...
// किाण्ये - र्वशधकवर्ते िव फलेर्ु कदवचन... !!-- असे
म्हितवत. //
...
सफरचिंद --४
...
'' सफरचदां '' यवच्यव नवर्वतच-- सफर-असल्यवने त्यवस लवांबनू 'कवश्िीर ' अथर्व पवशििवत्य देिवतनू
िवगा कवढत कवढतच आपल्यव पयंत यवर्े लवगते.
अन्सयथव आपल्यवलवच त्यवांचे
िवय भिू ीचे दिानवशनशित्त शर्िवन सफरीचव योग येतो. त्यवस
अथवात '' चदिं '' पैसेही खचा होिवर हे आलेच. दशक्षि र् उत्तर
धृर्वर्रील जन्सिजवत खळ्यवनिळ
ु े त्यवचव चेहरव - िोहरव
अशधकच खल
ु नू शदसतो.

''AN -- APPLE A DAY-- KEEPS THE
DOCTOR --- AWAY ''...

हे र्वक्य देखील सवरखे सवरखे उगवळून ----्र्तः---प्रिविेच
गळ
ु गळ
ु ीत झवले आहे. हे फळ-- हृदयवलव जरी बलर्धाक असले
तरी यव- र्वक्यवांिळ
ु े कवही कवही डॉक्टर िांडळींच्यवच--- हृदयवचे
ठोके ---- कधी िधी चक
ु तवत. यव्तर् ही म्हि- म्हिे
अभ्यवसक्रिवतनू च- र्गळवर्ी असे आपले म्हििे पटर्नू
देण्यवसवठीचे र् त्यवसवठी उपोर्ि के ल्यवचे दवखले--- पौरवशिक
इशतहवसवच्यव - आधशु नक दवखल्यवत पहवर्वस शिळतवत. परांतु
र्वटवघवटीनांतर ते उपोर्ि -''-सफरचांद ज्यसू ''---शपऊनच सांपर्वर्े
लवगले. जगभर हे आांदोलन पेटू नये म्हिनू कवळजी घेतली गेली.
त्यवत कवही सफरचदां ज्यसू चे र् त्यवपवसनू र्वइन शनशिातीत
गांतु लेल्यव'' डॉक्टर ''िांडळींचवच हवत असल्यवचे आतील गोटवतनू
सिजले... जोक्स अपवटा ---सफरचांद-े --- ही लवल -शहरर्ी -शपर्ळी -िरून-र् लवल शपर्ळी
अश्यव शर्शर्ध रांगवत आढळतवत तरी त्यवांच्यवत र्िा भेद
असल्यवचे ऐशकर्वत अद्यवप तरी आलेले नवही. सर्ाजि सवधवरि
एकवच आकवरवची र् आांबट- िधरु चर्ीची असतवत. िेंदू - हृदय
-फुफुसे -पोट - आतडी -सवधां े यवच
ु असे हे
ां े बलर्धानवस उपयक्त
फळ. िरीरवच्यव िध्यर्ती- िहत्र्वच्यव अर्यर्वांची.. खबु ीने

कवळजी घेते म्हटल्यवर्र डॉक्टरवांची गरजच कवय... ? िवत्
आशथाक दृष्ट्यव -उच्च र्िीयवच्ां यव आटोक्यवत असतवत ती फळे .
त्यविळ
ु े गररबवांनव पेरू - बोरे असव अश्यव... रवनिेव्यवचवच आश्रय
घ्यवर्व लवगतो.
सफरचांद- --न कवपतवच... आपले दवत भक्कि असल्यवची
खवत्ी असल्यवस खवतव येते.
त्यवसवठी यवचव उपयोग दतां िांजनवचे जवशहरवततही के ल्यवचे
शदसनू येते त्यवतनू ही आपल्यवस
सृष्ट्ष्टी आशि दृष्टी सौंदयवाचव लवभ होतो तो र्ेगळवच. इतरवनां ी ते
सरु ीने चवर फोडी करूनच खवण्यवत िजव आहे. त्यवत शबयव जरव
बवरीक र् किीच असतवत. त्यविळ
ु े टवकवऊ भवगही तसव -किीच
त्यविळ
ु े पैसे र्सल
ु ीची फुल र्गयवरांटी. हे फळ - कवपण्यवची एक
गोलवकवर--चकती हल्ली िॉल िध्ये--- (बवजवरवत) शिळते. उत्तर
ध्रर्ु वर्र ती ठे र्नू थेट दशक्षि धृर्विवगे बवहेर कवढवयचव अर्कवि
की अनवर्श्यक भवग शबन बोभवट (शबयवांसहीत) र्ेगळव होतो र्
फोडीही आकर्ाक शदसतवत र् सांपतवत ही लौकरच . आजवरी र्
र्ृद्धवनव ज्यसू देिे उत्ति. कवपलेले फळ उघडे ठे र्ल्यवस रांग
बदलतो यव्तर् लगेच सांपर्वर्े.

हेच--- सफरचदां वचे फळ
झवडवर्रून खवली पडतवनव
पवहून '' सर एझ्यवक न्सयटू न''यव
पवशििवत्य िवस्त्रज्ञवने
गरुु त्र्वकर्ािवच्यव भौगोशलक
-िवस्त्रीय सत्यवचे - शनयिवचव
असव - िहत्र्वचव िोध लवर्लव. हेच फळ खवर्नू ---- म्हिे
''आदि र् इर् यव प्रेशिकवांचे प्रेि र्वढीस र् भरभरवटीस - लवगले
अन जगवच्यव इशतहवसवत भल्यव िोठ्यव पृथ्र्ीर्रील--- लोक
सांख्येच्यव.. भू ---र्रील अनेक ---गोलवत रुपवांतर झवले आहे.
तीच्यव ्र्तःच्यव - सरु शक्षतते सवठी र् िविसवांच्यव प्रचांड -ओझ्यवखवली र्वकण्यव पवसनू बचवर् करण्यवसवठी अजनू ही ती
अिी --- र्ि- र्ि शफरतेच आहे ----शफरतेच आहे---- ---सयू ोदयवपवसनू ---शक्षशतजव पलीकडील ---- सयू वा्तव पयंत -त्यवच सफरचांदवच्यव--?-- िोधवत, त्यवच्यवच आकवरवत, - पि ---- भव्य अिव शर्श्व रुपवत. ...

... अज्ञवत -- तीथा यवत्व आभवळ गढू र्रती... /
िवगे ----र्ळून बघतव डोळे तडु ु ांब भरती ---- (रिेि र्ैद्य- --सधु ीर िोघे ----रर्ींद्र सवठे )
असे सरू कवढीत...
आशि शर्िेर् आनांदवची बवतिी म्हिजे --'' आम्हवलव ते
भतू लवर्रच ''-- सवपडलेही पि-- एक ----'' छोटासा टवका तोडलेले
सफरचिंद ''
अश्यव
छवयवशचत् ्र्रुपवत. आजच्यव आय. टी. च्यव र्गलोबल यगु वत --A -for Apple ---लव एक र्ेगळेच सदां भा आले आहेत.. हेच
सफरचांद- छवयवशचत् ''ब्रयवांड '' म्हिनू र्वपरिवऱ्यव यव कांपनीने Apple हे बद्ध
ु ीर्धाक असते यवचव परु वर्वच आपल्यव पढु े ठे र्लव
आहे. र् त्यवांचे सांगिक --िोबवईल्स -आय पोड्स - आय
नोटबक्ु स -आय बक्ु स यव पांच ज्ञवनेंशद्रयव रुपवत. असांख्य ग्रवहकवांनव
त्यवचव आज फवयदव होत आहे. घर बसल्यव जगवतील
कवनवकोपयवातील इत्तिभतू िवशहती त्यवांनव एकव शक्लक चे

सहवय्यवने शिळत आहे. '' हे शर्श्वची िवझे घर '' यव ्िृतींनवही
िोठव उजवळव शिळत आहे.
---- एकव जगप्रशसद्ध -अिव ऑपरे शटांग शस्टीि र् हवडा
र्ेअर कांपनीच्यव ल्यवप टोप चे - Apple हे नवर् म्हिनू उदयवस
आले आहे. हे सर्ा श्रतु - आहेच. * हे सफरचांद म्हिजेच -गरुु त्र्वकर्ाि- िोध लवगल्यवच्यव आनदां वच्यव भरवत = न्सयटू नने
त्यवची िधरु - चर् घेऊन पशहल्यवचव परु वर्व. हेच.. जगवसिोर
आलेले *सफरचांदवचे पहीले अशधकृ त-छवयवशचत् होय. * हव िोध
- शनबधां आम्ही -(लेखकवने) कांपनीस सवदर करून त्यवचां े- पेटांटघेण्यवचव िवनस व्यक्त के लव असतव त्यवांनी ते गप्तु पिे-पि
प्रवांजळपिे िवन्सय के ले आहे र् लर्करच त्यव बद्दल -- अिेररके चे
पहीले - '' ई -अांब्यवसडवर ''चव शकतवब शिळिवर आहे. हव
परु ्कवर शिळशर्िवरे ते पहीले च भवरतीय -पिु ेकर -िरवठी त्यवतही िहवरवष्ट्रीयन -नवगररक असिवर आहेत यवची नोंदही
''शगनीज बक
ु रे कोडा िध्ये होिवर आहे. हव परु ्कवर
शर्तरि अिवरांभ --Apple - कांपनीचे प्रर्ेि दवरवतच आयोशजत
के लव जविवर आहे. '' टर्कव तोडलेले ई -Apple -र् उबदवर ई िवल '' देर्नू होिवर आहे. त्यवच
ां े ई - प्रक्षेपिही ही होिवर आहे.
सर्वंनी आर्जानू हव कवयाक्रि पहवर्व अिीच ई-पर्ू ा सचू नव देत

आहोत. लक्ष असू द्यवत. तसेच एकव परुु र्वच्यव यिव िवगे एक स्त्री
असते यवची खवत्ी झवल्यवने आिच्यव -सौ. जयश्री र्ैद्य यवनवही
त्यवर्ेळी ई -ररांग देर्नू गौरशर्ण्यवत येिवर आहे. यवचवही शर्िेस
आनांद आहे. त्यवांनव अन िलव... सुद्धव.
शर्िेस म्हिजे ''ऑक्सफडा च्यव पी. एच. डी. ''- पवठोपवठ अर्घ्यव दहव िशहन्सयवत '' हव" परु ्कवर शिळशर्िवरे ही ते पहीलेच
पिु ेकर- िरवठी - भवरतीय नवगररक आहेत यवचव सर्ा पिु क
े रवांनव
(... आिच्यव सह) -- अशभिवन आहे.
(.. एक टर्कवरलेल्यव -----्र्प्निय जगतवची.. फ्यवन्सटसी '
सफर '--(चदां ) --) त्यवर्रच ----ततू ा सिवधवन िवनू यवत... !!---कसे... OK टेक के अर --अन्सड Have -- '' An Apple A
Day. ''
शकती --सवांगू िी सवांगू तम्ु हवलव आज-- आनांदी आनांद
झवलव... //
आशि आम्ही ''टब ''-----ऐर्जी ---अगां िवतील पवर्सवत
नवचू लवगलो... //

// वनसगषच जेंव्हा आळस र्टकतो---तेंव्हा --- !!/
/१/
...
र्वदळ र्वर सटु लां गो,... र्वऱ्यवन तफ
ु वन उठल गो
शभर शभर र्वऱ्यवत ----पवर्सवच्यव पवण्यवत...
सजनवन होडीलव पवण्यवत लोटलां ----र्वदळ र्वर सटु ल ग ----शनसगा म्हिजे पवच भवर्ांडवचां व-- लपांडवर्वचव खेळ जि.ू पि
त्यवनां व.. '' भतू '' हे नवर्ही शदले आहे सवधे सधु े नव्हे ----तर ''पचां
िहवभतु े ''. िग कवय त्यवनव---- आयतेच फवर्ले की कधी कधी
त्यवांचव अर्तवर दवखर्वयलव. र्ेळ आली की ते आपले रुद्र
अर्तवर दवखशर्तवत. आशि िविसवलव सळो की पळो करून
सोडतवत हे आपि नेहिीच अनभु र्तो आहोत.
पृथ्र्ी --आप --तेज --र्वयू --आकवि ---हीच ती सर्ा
गिु सांपन्सन अिी गिु ी पवच भवर्ांडे. म्हटले तर देर्दतू ---अन्सयथव
भतू . !
पृथ्र्ी (र्सांधु रव) ----. पवऊस कधीचव पडतो... म्हटले की
ती िोहरून जवते. आपलव सगु धां पशहल्यव पवर्सवत सर्ादरू पसरून

िनिोकळी होते झवले. सर्ाच सख
ु वर्तवत. िेतकरी- कविकरीअबवल-र्ृद्धही. हळू हळू ही अगां वर्र शहरर्व िवलू नेसनू नख
शिखवतां सजू लवगते . पर्ात रवजीतनू पवांढऱ्यव िभ्रु र्वहिवऱ्यव ''
शनझार '' बटवांनी अशधकच खल
ु नू शदसते . रांगीबेरांगी फुलवांनी बहरते.
सप्त रांगवांत हरर्नू जवते खरी. खोटेपिव शतलव रुचतही नवही.
यिोदेने बवल श्री कन्सहय्ै यवर्र िवखन चोरीचव आळ घेतलव तेंव्हव
तर त्यवचे िख
ु वत --- शर्श्वरूप दिान की हो झवले शतजलव यव
र्सन्सु धरे चे. ही शनसगवातील चौथवच भवग व्यवपनू असते. पि
िविसवलव ही परू
ु न उरते हे ही खरे च नवही कव... ?
. अिी ही लवख िोलवची ----- पृथ्र्ी घनघोर पवर्सवने
शभजतवच िवत् आपलेच खवद्यां वर्रील कडे अगां वर्र ओढून घेर्नू
आपलव रवग व्यक्त करते, रुद्र रूप धवरि करते. कोकि रे ल्र्े ठप्प
होऊन जवते. नदी नवल्यवांचे पविी गढूळ करून टवकते. आपल्यवच
कुिीतील आलेल्यव शपकवांनव शगळांकृत करून बळीरवजवचवच बळी
घेते. ओल्यव दष्ट्ु कवळवची र्वटेकरी होते. सपु ीक --बवगवयती
जशिनीतनू पैश्यवचव पवऊसही पवडते, द्रवक्षवचे िळे फुलशर्ते. तर
कवहीनव नसु तेच झल
ू शर्ते. तळी- नद्यव शर्शहरीची अगां े िहवरतवत सख
ु वर्तवत. धरिवांच्यव खि
ु ीलव पवरवर्वर रवहत नवही. पि एखवद्यव

बेसवर्ध क्षिी धरिीकांप होऊन गवर्ेच्यव गवर् शगळांकृत
के ल्यवशिर्वय गप्पच बसत नवही. नदीचे पवत्च शर्खरून टवकते
अन कधी ल्हवर्व रसवची गरळ बवहेर टवकून आपलवच भगू ोल
बदलनू भतु वचे रुपवत सिोर येते तेंव्हव िवत् िविसू हतबल होऊन
जवतो. शसिेंटची जगां ले उभी करिवरव शतचे िृांगवलांकवर
ओरबवडिवरव िविसू च---- शतच्यव '' आळस झटकण्यवच्यव ''-आगळ्यव र्ेगळ्यव रुपवकडे क्षिभर पहवतो आशि गिु वन सवरर्व
सवरर्ीच्यव तयवरीस लवगतो िवन खवली घवलनू , आपल्यवच
नशिबवलव दोर् देऊन, -जगण्यवची नर्ी उिेद घेऊन. पन्सु हव नव्यव जोिवने उभवरी घेतो
पढु ील पवर्सवकडे----- डोळे लवर्नू बसतो --- डोळ्यवतीलच ---उरलेले दोन थेंब --पविी पसु त अन र्सन्सु धरे नेच पोटवत
घेतलेल्यव----- सीतव िवईचे िोधवत... !!
... भवग (१) ...

//... वनसगषच जेंव्हा आळस र्टकतो---तेंव्हा --!!/
/ २ / आप /
...
पहले आप- पहले आप----- असे म्हित आपि पवहुण्यवचां े
्र्वगत करून त्यवांनव चहव -पविी करण्यवचव आग्रह करतो. अन
त्यवचर्ेळी बवहेर पवर्सवळी हर्व असेल तर रांग छवनच रांगततो
अन जोडीलव भजीही खवशर्िी र्वटतवत. अन तोंडवलवही, शकतीही
नवही म्हटले तरी पविी सटु तेच. तर असे हे पविीदवर पविी.
टप टप कवय बवहेर पडतांय ते पवहू ---चल ग आई चल ग पवर्सवत जवऊ ----असे बवलसल
ु भ--- हट्टही आपि परु र्नू त्यवचां े बरोबर
अांगिवत नव्हे... आजकवल ''टेरेसर्र, अथर्व गच्चीतच ''जवर्नू
िनसोक्त शभजू लवगतो. पशहल्यव--- पवर्सवचव आनांद लटु ू लवगतो.
यव आनदां वचव आनदां न घेिवरव नसेलच कोिी --अरशसक. पवऊस
कसव पडतो यवर्रही आपलव िडू बदलत रहवतो.
सिद्रु वच्यव पवण्यवची र्वफ --नांतर ढग --पवांढरे --कवळे -कवलेकूट्ट घनघोर अश्यव ्र्रूपवचे त्यवतही र्ेगळे सौंदया असते.

दररोज जरव आकविवकडे नजर लवर्नू तर पहव कधीतरी ... नवही ---!! एखवद्यव शदर्िी --'' बगळ्यवच
ां ी िवळ फुले अजनू अबां रवत (शनळ्यविवर) ----यवची अनभु तू ी आली तरच नर्ल... !
यवची आपिच कवय ----चवतक पक्षी --- देखील ''जलद'' -गतीने - र्वट पहवत असतो. पि यवलवच - खट्यवळ र्वयवाची -झळ
ु ूक िोहरून जवते, अन त्यव''िेघदतु वचे''----- हृदयवचे पविी
पविी होऊन जवते. अन थेट धरिीकडे ओढ घेते. ओढे -नदी,
नवले. शर्शहरी भरून जवतवत. िविसवच्यव -प्रेिीजनवांच्यव
िनविनवतील प्रियवने सर्वंगवर्र कवटव येतो नव्हे---- ते असतवत
न बोचिवरे िहवरे . एकिेकवांनव जर्ळ आििवरे अन जीर्नवत
बहवर आििवरे एव्हडे नवजक
ू से. त्यव पवर्सवचीही भवर्ांडे आहेतच
की --ररप ररप --पीर पीर --शझि शझि --िसु ळधवर --हत्तीचव
पवऊस -ह्त नक्षत्वतील --र्ळर्वचव पवऊस ---र् अर्कवळी
येिवरव. आांब्यवचे----बनवतील िोरही नवचू लवगतवत यवच्यव
आगिनवचे खबरीने.
सवऱ्यव सृष्टीचीच , --नजर लवगवर्ी अिी दृष्टी बदलनू जवते
अन नेत् सख
ु वर्तवत. बळीरवजव कविवलव जांपु नू घेतो. . र्ेळेर्र
आलव तर ठीक. नवहीतर हवच पवऊस---- तोंडचे पविी सद्ध
ु व

पळशर्तो कधी कधी. रवजकवरिी लोकही त्यवचव शकत्तव शगरर्नू
रवज्यव- रवज्यवत तेढ शनिवाि करतवत अन लोकवच्ां यव डोळ्यवत
पविी येई पयंत र्ेळ आितवत. रवजकवरिवचव---- खेळ खांडोबव
करतवत िविसे असनू ही.
चलव आतव धरिे ---- ९५ % भरली शपण्यवच्यव पवण्यवची
कवळजी शिटली अिी बवतिी येते अन सगळे जि आनदां वत
''जय गगां े --भवगीरथी'' म्हित दोन तवबां े जव्तच अगां वर्र
घेतवत र् फ्े ि होऊन जवतवत. गांगवच जिू घरी आली असे सिजनू
त्यवनेच तर --'' जीर्नवतील आिव पल्लशर्त होऊन जवतवत.
आप-- आपले दैनशां दन आरोर्गय सधु वरतवत. कविीलव जवर्नू
आलेले भवशर्क ''गांगव पजू नही करतवत र् पण्ु य गवठीिी बवांधतवत.
त्यवच पवण्यवचे खबु ीने िवस्त्रीय --भवर्ेत --- H 2 O-- असे
'' नविवांतर '' के ले आहे . यवलव--- शर्रोध करण्यवचे धवडस
कोिीही करत नवही- ब्र- सद्ध
ु व कवढत नवहीत कवरि-----त्यवतही
िवस्त्रज्ञवांनी दोन --हवयड्रोजन --बॉम्ब-- पेरून ठे र्ले आहेत. र्ेळ
पडलीच तर जोडीलव-- ऑशक्सजन ही आहेच. िग कोिवची टवप
--शर्रोध करण्यवची. त्यवच पवण्यवचे र्वटपवसवठी पररर्दही
भरशर्ली जवते. तेथेही सरु ळीत कविकवज चवलत नवही पवहून
पवण्यवलवही कधी कधी रवग येतो. अन आपलव िवांत --तरल

्र्भवर्वचव--- आळस झटकून त्यवतील --H2-- चव इगां वच
दवखशर्तो सर्वानव आशि सळो की पळो करून टवकतो झवले.
नद्यव, नवल्यवनां व परू येतो गवर्ेच्यव गवर्े उध्र््त करते.
सभोर्ती पविी पि शपण्यवस नवही''शपण्यवलवयक'' पविी अिीही
गत होर्नू जवते. कवांही िहवभवग यवांचे अती जर्ळ जवण्यवचव
प्रयत्न करतवत त्यव परू आलेल्यव पवण्यवत उत्सवहवचे भरवत उडी
िवरतवत. अन पविी शपण्यवसही पन्सु हव रहवत नवहीत. खर्ळलेल्यव
पवण्यविी कधीही खेळू नये हव सवधव शनयिही पवळतव येत म्हिजे
कवय ---? यिनु ेलवही परू येतो आशि िोहन --गवयब होतो. गगां व
दथु डी भरून र्वहू लवगते. सवगरही आपल्यव सर्ा सैन्सयवांनव सहकवरी नद्यवांनव तवतडीने बोलवर्नू घेतो र् दयवासवगर बननू सवरे
पविीच-- खवरे -- करून टवकतो झवले.
रवगवने उसळ्यव घेर्ू लवगतो तेही यवचव शजर्लग सखव
र्वऱ्यवसांगे. आशि अशधरवज्य गवजर्ू लवगतो अन सेनवपतीच बनतो
जहवजवर्रील. पि नवरळी पोशिािेच्यव---- '' ''श्री फळवने '' ते
टिक असनू ही यवचे हृदय द्रर्तेच. िेर्टी कवट्यवनेच कवटव
कवढण्यवत िविसू हुिवर असतोच नव... !!!
पृथ्र्ीर्र त्यवचेच तर रवज्य आहे -- ७५ % भवगवत त्यवचां े
भवऊबांध दरू र्र पसरले आहेत. प्यवशसशफक िहवसवगर --बांगवलचव

उपसवगर -- शहदां ी िहवसवगर --अरबी सिद्रु --अटलवनटीक ओिन
. त्यवचां े कवही र्ेगळेच असे िोहक सदांु र रूप असते कवठविी.
त्यविळ
ु ेच गोरी गोिटी आबवल र्ृद्ध िनिोकळ्यव गप्पव करतवत.
ललनवनवही तो िोशहत करतो त्यवही त्यवांचे सौंदयवाने िोशहत होतवत
र् त्यवांचे कुिीत-- खि
ु ीतच असतवत. अन बेभवनही होऊन
जवतवत . त्यवांचे कवठविी रांगीबे रांगी कपड्यवत र्वर्रतवत.
शनळ्यविवर सवगरवची नर्लवई अनभु र्तवत. त्यवतील बेटवर्ां र
सफरीर्र जवतवत --क्रुज. --घेर्नू अन रवत् रवत् जवगर्तवत धांदु ीत
अन नवच गवण्यवांच्यव ि्तीत.
पि हे---- अथवांग पसरलेल्यव-- िहवियवांचे ही अांगवतही येते
कधी कधी. अन ते आपले रूपे अक्रवळ शर्क्रवळ रूप दवखर्तवत -आयररन --हुररके न -- टोनवाडो -सनु विी --चक्री र्वदळे ्र्रुपवत.
''अांग - अांग झटकून, आळोखे शपळोखे देऊन'' िोकळव होतो खरव
पि अगदी त्यवच
ां े सभोर्तवली होिवरे पररिवि र् परु े िी पर्ू ा
व्यर््थव करण्यवतच खजीनव ररकविव करण्यवची र्ेळ येते
िविसवांर्र. दैनांशदन व्यर्हवरही ठप्प करून टवकतो आपल्यव
िनगटी-- ''लवटवच
ां 'े ' जोरवर्र.
पि एव्हडव तवत्परु तव आळस झटकल्यवर्र-----तो ही िवतां
होतो आपले बी पी चव दवब आर्रतव घेतो. िविसवच्यव धैयवालव

दवद देतो. अन आपली सांपत्ती --पोटवतील गप्तु धन त्यवचां े सिोर
िनिोकळ्यव िनवने ररते करतो. ते त्यवतील िख
ां , शिम्पल्यवनी.
शर्शर्ध िोहक रांगवांच्यव रत्नवनां ी, रांगी बे रांगी िवश्यवांनी. खर्ैयवांसवठी
िवश्यवच्ां यव असांख्य प्रकवरवांनी. आपल्यव खवांद्यवर्र अजस्र अश्यव
जहवजवचां व भवर र्वहून'' श्रवर्िबवळ'' ही होऊन जवतो आशि
लोकवांनव यवत्वही घडशर्तो देिोदेिीच्यव.
त्यवांचे गिु गवन ही िविसे आनांदवने गवतवत---आप -आपल्यव परीने
सर सर चवलली होडींची नवळ...
दरू र्र उठली फे सवच
ां ी िवळ...
किरे त जरव र्वकुशनयव
पवन्सयविांदी जवल फे कुशनयव
नवखर्व िवजव --दयवाचव रवजव-लवखवच धन त्यवन जवल्यवत लटु लां
र्वदळ र्र सटु ल गो ----!!-(िवांत िेळके --हृदयनवथ
िांगेिकर --लतव िांगेिकर)
*****

//... वनसगषच जेंव्हा ----आळस र्टकतो---तेंव्हा --!!/---- / 3 / तेज //
...
तपत्यव--- झळव उन्सहवच्यव झेलीत िी चवललो...
िी ----- बीज सवर्ल्यवांचे पेरीत चवललो... //
िध्यवन्सही चव सयू ा आपल्यव सवर्ल्यवनवही आपल्यव पवयविी
आितो. आशि उन्सहवच्यव तप्ततेची जविीर् करून देतो. त्यवच
र्ेळी िविसवच्यव दैनशां दन उदरभरिवची ही र्ेळ झवलेली असते. न
कळत आपली पवर्ले यवच अर्गनीर्र तयवर के लेल्यव --घरच्यव
अन्सन-पिू ेच्यव रुचकर अश्यव ्र्ैन्सपवकवचव सिवचवर घेण्यवस
र्ळतवत. पोटवतील आग (कवर्ळेही) -- िवतां होते त्यव ्र्वशदष्ट
अन्सनवने अन घोट घोट पवण्यवने. आशत्िक तृप्ततेने अन नव्यव
उत्सवहवने आपि कविवस लवगतो शिळवलेल्यव नव्यव उजेन.े
िविसवचे डोळेही तेजवचे प्रशतक आहेत. पविीदवर डोळेच
अशधक तेजपजांु शदसतवत. डोळे बोलके असतवत हे त्यवच्यव िक
ू
अशभनयवने आपि अनेकदव र्वपरून पवहतोच की. रवगवने अन
अती जवगरिवने तेही लवल बदांु होतवत. म्हिनू च रवत्ीच्यव

उशिरवच्यव शर्िवन प्रर्वसवलवही -''-रे ड-आय फ्लवईट ''असे म्हटले
जवते.
सतां -िहवत्िे यवच्ां यव चेहऱ्यवर्र असते ते सवशत्र्क -''तेज'' ते
र्ेगळवच आशत्िक सांदि
े देर्नू जवते. जीर्नवलव एक नर्ी र्ैचवररक
शदिव शिळते र् जीर्न सिृद्ध होऊन जवते. र् आपल्यवही डोक्यवत
''प्रकवि'' पडतो अन डोळेही उघडतवत ते र्ेगळेच.
यवच ---तेजवचे िदतीने -- िवस्त्रज्ञवनी र्वफे चे इशां जनवचव िोध
लवर्नू दळिर्ळिवलव नर्ी र्ेगर्वन गती शदली.
----यत् यत् धिु ः तत् तत् र्शन्सहः // यवचीही सवथाकतव पटते
ती...
-----झक
ु झक
ु आगीन गवडी...
धरु वच्ां यव रे र्व हर्ेत कवढी... हे पवहून
सयू ा नवरवयिवच्यव तेजवचे --िदतीनेच सवगरवची र्वफ -त्यवांचे
ढग --नतां र पविी-- त्यवच
ां े धवरवतीथी होऊनच सवगरवची शनशिाती
होते र् आपले -- बांधू प्रेि दवखशर्ण्यवचीही सांधी त्यवस शिळते.
शहिवलयव सवरख्यव िहवन शहि पर्ातवस ही आपलव तवठपिव

सोडण्यवसही हव िदत करतो र्... िर्वळ धोरि ्र्ीकवरून तो ही
आपलव नम्रपिव व्यक्त करतो.
अर्गनी परीक्षव --ह्यव सवठीही िोठ्यव शदव्यवतनू --'' जवनकी ''
िवतेस ही सविोरे जवर्े लवगले. आपले -'' क्यवरे क्टर ''
पिवस लवर्वर्े लवगले आपली िद्ध
ु तव शसद्ध करवर्ी लवगली.
त्यवपवसनू च सोन्सयवलवही --'' २४-'' क्यवरट ''च्यव ''परीक्षेत
उतरण्यवस अर्गनी परीक्षव द्यवर्ी लवगते तेंव्हवच सोनवरवचे आशि
ग्रवहकवचां े सिवधवन होते. त्यवतनू च सर्ु िा अलक
ां वरवनां व झळवळी
प्रवप्त होते. ----तेजवचे िहत्र् पिवस लवगते. िेतवतील जिीन
भवजनू कवढण्यवस र् शतची सपु ीकतव र्वढीस लवगते असव
फवयदवही होतो आगीच्यव धगीने. सौम्य प्रिविवत िेक घेण्यवस,
किसे भवजनू र् गरिवगरि भजी खवण्यवतही पवर्सवळ्यवत िजव
येते. आशि पोटोबव िवतां होतो जीव्हेच्यव तृप्ततेने. िेकोटी पेटर्नू
थांडीची िजव लटु तव येते र् बवळबवळनतीिीस सर्वंगवस िेक
शिळून झोपही छवन लवगते. देर् घरवतील शदव्यवची ज्योत िांद तेर्नू
देर्वचव
िनवतील भवर् ही व्यक्त होतो िवांतपिे. भवर् तेथे देर्---!
यवचीही प्रचीती येते क्षिभरवतच ...

येथ पयंत सर्ा कवही ठीक... िोठ िोठ्यव र्ीज प्रकल्पवतनू
ही भवर्डां े धिु वकूळ घवलनू र्ीज शनशिाती करतवत. पि त्यवत थोडव
जरी हलगजी पिव झवलव तर सवरे च भ्िसवत होऊन जवते.
पवर्सवळ्यवत र्ीज चिकते, ढगवांच्यव गड गडवटवने
र्ीज पडतेही िोठे नक
ु सवन होऊन जवते. िोटा- सशका ट ने
सद्ध
ु व दरू र्र र्वईट पररिवि होतवत यवचे . आग लवगनू
अशर्गनिविक दलवची धवर्पळ उडते ती र्ेगळीच.
र्ैिवखवत... िवत् जांगलवत झवडे एकिेकवर्र पडून र्िर्व
पेटतो. ---घर्ािवने र्ीज शनशिाती होते यव िवस्त्र शनयिवांची
खवत्ीपटते. आपल्यव ज्र्वळवनी त्यवस ही भ्िसवत करतो आपले
आळोखे शपळोखे देत---- सवरे रवन पेटर्नू देत उजवड र्वळर्ांट
तयवर होते. भडक डोक्यवने ्र्तःस कवही िविसे पेटर्नू घेतवत र्
आपलव जीर् ''िभां र टक्के '' धोक्यवत टवकतवत . त्यव धोक्यवची
तीव्रतव अश्यवच टक्के -- पद्धतीने... र्ैद्यक िवस्त्रवत िवांडतवत. ५०
- ६० टक्के च्यवर्र िरीर भवजिे म्हिजे िृत्यच्ु यव दवरवत
जवण्यवसवरखेच. तेंव्हव असव अशर्चवर करण्यवपर्ू ी... थडां डोक्यवने
शर्चवर करण्यवतच िहविपिव आहे हे ध्यवनवत असू द्यव. अथवात
नैसशगाक िृत्यू आलव तरीही यव तेजपजांु ज्र्वळेचवच आधवर घेर्नू
िविसवचव --''अशर्गनसां्कवर '' करवर्व लवगतो. यवनेच तो पांचत्र्वत

शर्लीन होऊन जवतो अखेर. आशि िवगे रवशहलेले आप्तजन -नव्यव उिेदीने आल्यव प्रसगां वलव िक
ू पिे सविोरे जवतवत ---आशि
उर्ःकवल---- होतव होतव कवळ रवत् झवली ---अरे , ---पन्सु हव आयष्ट्ु यवच्यव पेटर्व ििवली...
यव गवण्यव प्रिविे----असे आर्ेगवने... सरू कवढीत नव्यव जीर्नवलव सविोरे
जवण्यवस सज्ज होतवत... नव्यव उिेदीने. !!
----

//... वनसगषच जेंव्हा ----आळस र्टकतो---तेंव्हा --!!/----वायू --(४)
...
िनोजर्ां--- िवरुत तल्ु य र्ेगि... /
शजतेशन्सद्रयां, बशु द्धितवि र्रीश्ठि... /
र्वतवत्िजां, र्वनर यथू िख्ु यां... /
श्रीरवि द्यतू ां िरिां प्रपद्ये ----/----अिव प्रकवरे त्यव---- र्ीर हनिु वनां वचे-- र्िान श्लोकवत
आढळते र् त्यवनेच त्यव र्वऱ्यवचीही आपिवस प्रथि ओळख
होते. र्वरव---- --हलिवऱ्यव हर्ेस- र्वरव-- म्हितवत. तो असतो
पि शदसत नसतो-- फक्त भवसतो. असव आगळव र्ेगळव त्यव लहरी
र्वऱ्यवच्यव आपलव पररचय-- तो ही हर्ेतीलच असतो. र्वऱ्यवचव
एकदव कव पररचय झवलव की तो हर्व हर्वसव र्वटतो.
हव्यव हव्यवश्यव हर्े ---- र्वचनू खरे तर आपि... क्षिभर
देखील रवहू िकत नवही. नवकवच्यव दोन छोट्यवश्यवच प्रर्ेि
दवरवतनू ती सर्ा िरीरभर खरे तर फुफ्फुस भर सांचवर करते. कवळे
कृ त्य करून कवळीिव फवसिवऱ्यव-- ''कवबान'' बांधसू थेट

फुफुसवबवहेरचव र्तव दवखशर्ते. र् प्रवि नवर्वचव-- सि
ु ील बांधू
आपले िरीरवचे सरां क्षि र् पोर्ि करतो. त्यवचां े नत्-र्वयू ही
र्न्पतींनव त्यवांचे अन्सन --सयू ाप्रकविवचे सहवय्यवने तयवर करण्यवस
िदत करतो. प्रविर्वयचू े प्रिवि एकूि हर्ेत २० टक्के इतके च
असते पि ते... १०० टक्के कविवस येते. कुशर्ख्यवत -कवबान िवत्
र्न्पतींच्यव ''शदर्सव''-- फक्त उपयोगी पडतो. तो झवडवच्ां यव
पवनवफुलवतनू आपल्यव बधां चू व-- प्रविर्वयचू व र्चपव कवढण्यवस
िवगे पढु े पहवत नवही त्यवलवही -- तेथनू हवकलतो खरव पि
िविसेच त्यव-- झवडवचां े आश्रयवस येर्नू त्यवांचे सवत्ां र्न करतवत
तेथेच बसनू सवर्लीच्यव आश्रयवलव. अिी ही गम्ित चवलू असते
शदर्सभर. त्यव दोघवांची-भवांडिे, --- िवत् असतवत रवत्ांशदर्स
िविसवच्यव शदितीलव. अहोरवत् --''ड्यटु ी '' असतेच असते. सटु ी
नवही --इिजान्ससी --सेर्ेत ते असतवत नव... ! पवण्यव प्रिविे यव
प्रविर्वयसु ही -- धवतच्ू यव बवटल्यवतनू सीलबांद रवहून रुर्गिवांच्यव
सेर्ेसवठी दक्ष रहवर्े लवगते रुर्गिवलयवतनू .
कर्ी आशि प्रियवतरू प्रेशिकवांचव हव आर्डतव सखव. त्यवांचे
लेखी तो खट्यवळ -िजु ोर -हलके च ्पिानू जविवरव --आल्हवद
दवयक र्वरव असतो...
आनांदी आनांद गडे --शजकडे शतकडे चोही कडे ----

र्रती खवली िोद भरे , र्वयू सांगे िोद शफरे ---नभवत भरलव , शदिवत शफरलव जगवत उरलव
िोद शर्हरतो चोही-कडे... आनांदी आनांद गडे ---- असे
कवव्य त्यवनां व सहज सचु ते.
र्वरव गवई-- गविे --प्रीतीचे तरविे
धांदु आज र्ेली.. धांदु फुल पवने -----(जगदीि -प. हृदयनवथ
-लतव)
र्वरव सटु े सख
ु वचव, आनांद िेघ आले...
िी अिृतवत न्सहवले ---अश्यव गवण्यवतनू तो आपिवस भेटतो. लहवन िल
ु वांसांगे तो
पतांग उडर्ीत पटवगां िवत खेळतो. रांगीबेरांगी फुर्गयवांचे गवल फुगर्नू
त्यवांनव रिशर्तो. र्ेळूच्यव बनवत िीळ िवरत घिु तो. िोठ्यव
गवयकवांच्यव सहवय्यवलव येर्नू बवसरीतनू लपवछपीचव खेळ खेळत
िजां ळ
ु -- ्र्रही कवढतो अन रशसकवच
ां े िन ही ररझशर्तो... रवधवही- बवर्री होऊन जवते हरीची.
कधी कधी िवत् ----हवच ्र्च्छांदी र्वरव र्वदळवचीच ---र्वट ्र्ीकवरतो.
र्वदळे उठतवत शकनवरे सटु तवत --नशिबविी फुटतवत लवटव---

चक्री र्वदळे येतवत,.. सोसवट्यवचव र्वरव येतो, बरोबर
पवर्सवलवही घेऊन येतो. सोसवयट्यवत घसु नू त्यवचां ी र्वट लवर्तो.
झवडे उन्सिळून टवकतो. र्ेगवत येऊन बेभवन ही होतो. सिद्रु वत तर
तो -- खवरे र्वरे , ितलई र्वरे , अिी--- भगू ोलवची उजळिी घेतो.
त्सनु विी -- हररके न --टोनवाडो --ट्शर््टअसा अश्यव शर्शचत्
रूपवतील----- भतू वांचे रुपवत सिोर उभव रहवतो. दे िवय धरिी
ठवय. करून सोडतो. िविसू ही हतबल होऊन जवतो शबचवरव. अन
ते र्वरे ---- शनिवल्यवर्र िवांतपिे पढु ील शदर्सवच्यव भशर्ष्ट्यवची
र्वट पहवत यव पांच िहवभतू वि
ां ी नव्यवने सविनव करण्यवस जोिवत
तयवरही होतो.
हे ऋतू कोिते येत जवती असे
जीर्नवलव नर्े देत जवती शपसे
थवांबिे नसतेच चवलिे असतेच
र्त्यवांनव फुटतोच फवटव ----हे --'' आई िपथ ''िधील
(सौशित् --अिोक पत्की --देर्की पांशडत)
गविे गिु गिु त...
...

//... वनसगषच जेंव्हा ----आळस र्टकतो---तेंव्हा --!!/--आकाश --(५)
...
थोडी सवगर शनळवई ---थोडे िांख नी शिांपले -कधी चवांदिे शटपरू ----तझ्ु यव डोळ्यवत र्वचले
कधी उतरलव चन्सद्र --तझ्ु यव िवझ्यव अांगिवत
्र्प्न पवखरवांचव थर्व--िवझ्यव ओजां ळीत ---कधी कवळोख शभजलव --शभजली पहवट
हुक
ां वरलव नदीकवठ --कधी हरर्ली र्वट
र्वऱ्यव पवर्सवची गवज--कवळे भवस गच्च दवट
कधी धसू र धसू र -----एक र्वदळवची र्वट -----(िांगेि
कुळकिी ---अिोक पत्की ----देर्की पशां डत -- ्र्प्नील
बवांदोडकर)
--''र्वदळर्वट'' यव िवशलके च्यव िीर्ाक गीतवत -- ''पचां
िहवभतू वांच'े ' भवर् अप्रशति पिे शटपले आहेत.

आपिही लहवनपिी ----देर्व तझु े शकती सांदु र--'' आकवि '',
सदांु र प्रकवि-- सयू ा देतो ----असे म्हित त्यव शनळ्यविवर
आकविवची ओळख करून घेतली आहेच. खग -पक्षी, िक्त
ु पिे
सांचवर करून शर्हगां ि दृश्यवचव लवभ घेतवत. िनष्ट्ु यवनेही त्यवचे
बद्ध
ु ी चवतयु वाचे जोरवर्र, पर्न पत्ु हनिु वनवकडून ्फूती घेर्नू -त्यवसवठी शर्िवनवचव िोध लवर्लवच अन आकविवकडे झेप
घेतली. सतां तक
ु वरवि िहवरवजवनां व ही'' पष्ट्ु पक '' शर्िवनवद्ववरे त्यवची
र्वट सवपडली.
आकविवचे आसितां वतील दृश्य म्हिजे दृष्टीलव तृप्त करिवरे
जिू पांच-पक्र्वन्सनवनी भरलेले चवांदीचे तवटच. सयू ा -चन्सद्र -चवांदण्यव
- पहवटे चिकिवरव िक्र
ु तवरव- िांद र्वरव- शपर्ळसर धसू र िांगळ-ध्रर्ु तवरव --अन सभोर्ती सप्तर्ीची-- िशहरप अन अथवगां अिी
आकवि गांगव. हे पवहून तन आशि िन तृप्त झवल्यवर्र एक शदर्स
उपर्वसवचव ही असतोच त्यवचव ---अिवर्सेचव, अन पिू पा िे
शर्श्रवतां ीचव. आकविवचे अतां गात गोटवत ही खशजनव आहेच की -िांगळ -बधु -गरुु -िक्र
ु -प्लटु ो -िनी आदी नर् ग्रहवांचव. त्यवसवठी
िवत् ----टेशल्कोशपक -- अिी --लवबां र्रची----- दरू दृष्टी लवगते
तेंव्हवच ते दृष्टोत्पतीस पडतवत.

आकविही---- तसे रशसकच बवलगांधर्ा यव रशसक
नटवप्रिविे. सकवळ - दपु वर - सध्ां यवकवळ नेत्दीपक रांगीबेरांगी अन
र्ेगर्ेगळे िवलू पवांघरण्यवत. शनळ्यविवर पवश्वा भिू ीर्र तर ते
अशधकच खल
ु नू शदसतवत. अन िनवलवही -- लभु र्तवत नवही
कव... ? त्यवस दृष्ट लवगू नये म्हिनु तर --चद्रां ग्रहि र् -सयू ा
ग्रहिवची--कवळी भोर तीट लवर्वर्ी लवगते अधनू िधनू . तेंव्हवच
ते कांकि िोभनू शदसते अन खल
ु तेही उठवर्दवरपिे.
पतांग उडशर्ण्यवचव आनांद लटु तवनव ते थांडीचे शदर्स ही --उबदवर बनतवत, रांगीबेरांगी अन िनिोहक पतगां वनी.
२६ , जवनेर्वरीलव शदल्लीहून होिवऱ्यव शर्िवनवांच्यव कसरती
पवहून --- हर्ेतील त्यव िरू र्ैिवशनकवनां व सलवि के ल्यवशिर्वय -''िवन---- खवलीच होत नवही. सवयांकवळच्यव----- गोरज िहु ूतवार्र
धसू र अश्यव आकविवतनू '' उडत जविवरी बगळ्यवांची िवळ '' ही
आकविवलवच -----चवर चवदां लवऊन जवते ती िजव कवही
र्ेगळीच असते. आकविविी असे अनेक प्रसांगवांनी आपले नवते
अतटू असेच होऊन जवते. अन न कळत.

आकविवसी जडले नवते
्र्यांर्र झवले सीतेचे.. , ्र्यांर्र झवले सीतेचे... हे गविे
्िरते.
श्रवर्ि िशहन्सयवतील---- ररिशझि-पवऊस ---पडून गेल्यवनांतर
सयू वाच्यव शकरिवनां ी शर्खरु लेली----- ''. सप्तरांगी इद्रां धनू किवन ''
म्हिजे तर आकविवच्यव शिरपेचवतील अथवात कोंदिवतील शहरवच
जि.ू शनसगवातील अर्िीय असव ठे र्व. तो ही अतीउच्च ्थवनवर्र
सर्वानव सहज दृष्टीस पडेल असव आशि सरु शक्षत देखील. ----' िेघ दवटून आले की'' पवर्सवळ्यवत शदर्सव देखील
अांधवरून येते. शर्जव ही कडवडतवत. डोळेही र्टवरतवत-घनगजानव
होते. अन त्यव -- आकविवचव--'' भतू अर्तवर '' पहवर्यवस
शिळतो अन एखवदव जीर् ददु र्ै वने ---- ''्र्गार्वसी '' होतो.. हेही
कटू सत्य असते नवही कव... ?
आकवि पवांघरून ---जग िवतां हे झोपले हे ----घेर्नू एक तवरी--- गवतो कबीर दोहे ---- गवतो कबीर दोहे
-----

// जीवन सुिंदरच आहे... अनुभव घ्या... !! //
(शदनचयेचव -- एक '-आध्यावत्मक '-- दृष्टीकोन)
******
शनतळ शनळवई आकविवची अन शक्षशतजवची लवली...
दर्वत शभजल्यव र्वटेर्रती शकरिवच
ां ी रवगां ोळी...
चौकट - रवजव, िधील सधु ीर िोघ्यवांच्यव-- यव गवण्यवतील
ओळींचव आपि दररोज अनभु र् घेत असतोच की. पि
आपल्यवलव असे-- िब्द--सचु त नवहीत. दररोजच्यव
धकवधकीच्यव जीर्नवत अश्यव ओळी िवत् िनवर्र, पवगोळ्यवतनू
पडिवऱ्यव पवर्सवच्यव थांडगवर शिडकवव्यवने आनांदवची लहर
(लकीर) उिटर्नू जवतवत. गविे म्हटले की---- -'' गीतकवर सगां ीतकवर -्र्र ''यव त्यींचव शिलवप अटळ असतो. हे शतघे एकत्
आले- भट्टी जिली की िनवलव धांदु करिवरी सिु धरु सरगि --िन - किवास तृप्त के ल्यवशिर्वय रहवत नवही. त्यवने जीर्नही सरु े ल
बनते. त्यवसवठी दररोज ्र्तःसवठी अल्पसव र्ेळ-- िवत् कवढलव
पवशहजे.

ब्रवह्मे िहु ूता---- उत्तीष्ट्ठे.. !अथवात सकवळच्यव प्रसन्सन र्ेळी
उठवर्े. दैनशां दन- आशन्सहके उरकून िवतां पिे आपल्यव इष्ट देर्तेचे
्िरि करीत िवांतपिे शनसगवातील --गीत -सांगीत कवरवांचे िधरु
गवयनवचव आ्र्वद घेत - िवतां पिे-िक
ु पिे एकव शर्िीष्ठ शठकविी
बसनू कवहां ी क्षि अतां िख
ाु व्हवर्े. यवसच --िोडना भवर्ेत
''िेडीटेिन'' असे सांबोधतवत. यवने आपली आपल्यवलवच- दररोज
नर्ी ओळख होते. प्रत्येक िनष्ट्ु य- िळ
ु वत जन्सितःच... -''-ज्ञवन पशर्त्तव -िवतां ी -प्रेि- सख
ु -आनदां -िक्ती- '' ----- यव सवत
गिु वांचवच -सतोगिु ी शनिाळ-- ''आत्िव '' असतो. त्यवर्र
आपल्यवर्र होिवऱ्यव सां्कवरवनसु वर.. रवग -लोभवदी दगु ािु वचव
सांसगा होऊन तो -आत्िव िलीन- होत जवतो. त्यवचवच पररिवि
म्हिनू आपि आपल्यव भवर्नव-- श्ित हव्य -द्वेर् -चीड
शचडेपिव-हवत िठु ी आर्ळून -प्रसगां ी त्यवचव प्रत्यक्ष र्वपर करून
सिोरील व्यक्तीच्यव र्वगण्यवनसु वर करीत असतो. अश्यव प्रकवरे िभ्रु कपडव जसव शदर्स भरवच्यव र्वपरवने िलीन होतो तसव -शनिाळ --असिवरव आत्िव िलीन होत जवतो. कपडे िळलेले
शदसनू येतवत र् लगेच सवबि लवर्नू धतु वही येतवत र् ्र्च्छ
होतवत. पि िनवचे कवय... ? तक
ु वरविवांनी म्हटलेच आहे ----नवही
शनिाळ िन(आत्िव) --कवय करील सवबि... ?

आत्िव--म्हिजे हो कवय.. ?.. अन तो सवफ कसव करवयचव
आम्ही. ?. !... हे सिजनू घेिे आलेच.
आत्िव हिजे----िरीरवतील- चैतन्सय िक्ती - थोडक्यवत आपल्यव िोबवईल िधील -- सीि कवडाच.. यवचां े िहत्र् आपि
जवितोच. भल्यव भल्यव िहवगड्यव आकर्ाक िोडेलचे, त्यवचे
दृष्टीने- नगण्य- शकांित असलेल्यवच्यव- अश्तत्र्व शिर्वय पवन
हलतच नवही. त्यवसही शदर्स अखेर --शड्चवजा झवल्यवने -पॉर्र
सप्लवयिी जोडून चवजा करवर्े लवगतेचकी हो. अगदी तसेच आहे.
आत्िव- म्हिजे आपलव शतसरव -ज्ञवन नेत्च असतो. तो दोन्सही
डोळ्यवांच्यव िध्यभवगी 'भृकुटी' िध्ये शनर्वस करतो. जेथे आपि
गांध, शबांदी लवर्तो तेथे. त्यविळ
ु ेच आपि सिोरच्यव व्यक्तीचे फे स रीशडांग -करू िकतो.
आशि--''िेडीटेिन '' म्हिजेच' आत्म्यवचव' त्यव पॉर्रफुल'
परिवत्म्यविी (आपल्यव प्रत्येकवच्यव िनवतील परिेश्वर---ईश्वर अल्लव -येिू -नवनक -ज्योतीशबंदू ्र्रूप) 'सांबांध जोडिे.
त्यविळ
ु ेच त्यवची दैनांशदन आर्श्यकतव असतेच असते. अन्सयथव

सचेतन आत्म्यव शिर्वय -िरीर म्हिजे-- 'िृत देहच'. जसव शकिती
-- िोबवईलही--- सीि कवडा-- शिर्वय. सजीर् र् शनजीर्वत फरक
एव्हडवच असतो. त्यविळ
ु ेच िृत देह -''ती व्यक्ती शकतीही शप्रय लोकशप्रय असली तरी प्रत्येकवच्यव धवशिाक प्रथेनसु वर --शनसगवाच्यव
्र्वधीन करवर्ीच लवगते. ---- हे जगवतील कटू सत्य आहे. हे
आपि जवितोच नव... ?
तर अश्यव यव आपल्यव िहत्र्पिू ा---- शप्रय--- 'आत्म्यविी'
दररोज-िेडीटेिन- िवध्यिवतनू - बवतचीत करण्यवचे िहत्र् ध्यवनवत
आले असेलच. त्यवनतां र आपवपल्यव दैनशां दन कविवस--प्रसन्सनपिे
िभु वरांभ करवर्व. आांघोळ -चहवपविी-नवश्तव-िवत् दररोजच्यव --''
र्तािवनपत्वस '' हवतही न लवर्तव. कवरि तेच एक सकवळीच
आपलव िडू --खरवब करिवरे गप्तु --आत्िव िलीन करिवरव नबां र
एक ित्ू (अस्त्र) आहे. हे नीट ध्यवनवत घ्यव. त्यवस दपु वर नांतर र्वर् द्यव. कवरि त्यवतील --भयवनक अपघवती बवतम्यव -दृश्ये आर्डत्यव व्यक्तीची बदनविी -यवनां ी आपलव सबधां शदर्सवचव
अक्षरिव:- सत्यवनवि होर्नू जवतो कधी कधी हे आपि
अनभु र्लेही असेल. तसेच टी. व्ही. च्यव बवबतीत. िोजके च
िनोरांजनवचे सवधन म्हिनू सह कुटुांब- नेत् सख
ु द दरू दिान घ्यवर्े.

रडक्यव -द्वेर् पिू ा भवर्नव भडकशर्िवऱ्यव िवशलकव- शचत्पट
(आपल्यव भवर्नवनां व- न कळत दख
ु वर्तवत -द्वेर् -उद्वेग आितवत)
पवहूच नयेत. त्यव ऐर्जी- ज्ञवन पिू ा िवशहतीप्रद --प्रर्वस र्िान शनसगा दिान - अथर्व सांगीतिय असे कवयाक्रि तेही िोजकव
र्ेळच पवहवर्ेत. कवरि नांबर दोनच ित्ू तो हवच. अन्सन हे पिू ा ब्रह्म
----हे ध्यवनवत घ्यव तेंव्हव र्तािवनपत् -टी. व्ही. --र् जिल्यवस
िोबवईलचव र्वपर --अन्सन ग्रहि करतवनव --टवळवर्वच --र्दनी
कर्ळ घेतव नवि घ्यव श्री हरीचे -- ---! हे िवांतपिे त्यवचव
आ्र्वद घेत---अन्सनपिू ेलव दवद देत करवर्े. िग लर्कर तर होतेच
पि अगां ीही लवगते-- रसनेलव ्र्वदही चवगां लव येतो.
आपले दैनांशदन कविवस लवगवर्े. -ऑशफसिध्ये सर्वंिी
हसतिख
ु चेहऱ्यवने सविोरे जवर्े अगदी खडूस बॉस असो की ित्.ू
कवरि----- हेच आपले--(आत्म्यवचे) अगोदर सवांशगतल्यव प्रिविे-- िळ
ू सरूप आहे. हे सतत ध्यवनवांत असू देत. आपल्यवलव कोिी
रवगवर्लेतर चवलेल कव... ?आपलव कोिी अपिवन के लव तर
चवलेल कव... ?आपलव ्र्वशभिवन दख
ु वर्लेलव सहन होईल कव...
? कवरि कवही ही असो. तसेच प्रत्येकवलव िनोिन र्वटत असते.
यव्तर् सौजन्सयवलव '' '' टोप प्रवयोररटी '' असू द्यव. आपले कवही

चक
ु ल्यवस- त्र्ररत--'शदलशगरी'--व्यक्त करव िग सिोरचव लहवन
असो र्व िोठव --िवनवने र्व पैिवने ----सद्ध
ु व. घरवतही तेच
आचरि असवर्े. '' बोले तैसव चवले त्यवची र्ांदवर्ी पवऊले ''----!! हे सांतवनी म्हटलेच आहे नव ----? डोक्यवर्र बफा --तोंडवत
सवखर --र् पवय जशिनीर्र अश्यव प्रकवरे आपले र्तान असवर्े.
आत्ि -सिवधवनी असवर्े. प्रगती पथवकडे र्वटचवल करत
रहवर्े पि भरा कन ' यिवची र्व अशधक पैिवची अपेक्षव ठे र्ू नये'
र्व शिळवल्यवस त्यवचव व्यथा- अशभिवन असू नये. कवरि ----भवर्गयसे ज्यवदव और सियके पहले शकसीको कुछ नही शिलतव... है
/ हव शर्शधशलशखत शनयिच आहे. ज्यव गोष्टी आपल्यव हवतवत
नवहीत त्यवबद्दल जरवसद्ध
ु व र्वईट र्वटून घेऊ नये... . (उदव. ----र्य--शदर्सवतील तवस -- लहवनपिचव कवळ -त्र्यवशफक जवि-लोकवांचे र्वगिे --रवांग---हर्व --झवलेल्यव चक
ु व--िडु ी सहकवरी -आपल्यव िवगे के लेली शनांदव) उदव. त्र्यवशफक िध्ये अडकलो तर
त्वगव न करतव िवतां रहवर्े त्यवर्ेळवत ''परिवत्म्यवचे '' ्िरि करत
रहवर्े. पैसे हरर्ले -चोरीलव गेले -र््तू हरर्ली--- -शर्सरली. त्यव
र्ेळीही िवतां रहवर्े बवबत फवरिी चचवा करू नये. ती परत शिळवर्ी
यवबवबत सांकल्प िवत् '' परिेश्वरवर्र '' सोपर्नू िोकळे व्हवर्े.

Don't try to change others --change yourself. हव
िल
ू ित्ां नेहिी ध्यवनवत असू द्यवत. त्यवत र्ेळ घवलर्ू नकव.
आपल्यव र्तािक
ु ीतनू च सिोरच्यवलव बदलण्यवस भवग पवडव.
(उदव. हसिख
ु रहव ---सिोरचव हसेल) Forget and forgive.
हव अजनू एक उपयक्त
ु िांत् आहे. (उदव. सिोरचव र्वईट बोललव -अपिवन के लव -िवांत रहव. िनोिन त्यवस क्षिव करव- Don 't
Argue with him or her.)
Act-- but - Don t -React... Think Positive---and
----be positive... रवगवच्यव--(... भरवत अन बहरवत)
र्वऱ्यवलव-- सद्ध
ु व उभे रवहू नकव. ... !! EGO-----पवसनू दरू रहव ... आत्ि-हत्त्यव --सवरखे शर्चवरवांचे थवऱ्यवलव --- सद्ध
ु व कधी उभे
रवहू नकव... !!!!! जीर्नवच्यव अांशति क्षिवचवही आनांद घ्यव. अन
जीर्न िक्त
ु ीचव आनांद लटु व.
रवत्ी झोपण्यवची र् सकवळी उठण्यवची र्ेळ ठरर्नू
त्यवप्रिविे अिलवत आिव. झोपतवनव त्यव -जगशन्सनयत्यव
परिेश्वरवचे जरूर ्िरि करव. प्रत्येक शदर्स म्हिजे आपलव एकव
दृष्टीने - पनु जान्सिच असतो. त्यवांचे सकवळी उठल्यवर्र आभवर
िवनव. आशि फक्त आजचवच शर्चवर करव. (Forget about--

Past ---Don't worry about --Tomorrow ---just care
for ---Present तेच तिु चे -- त्यवचेकडील ---प्रेझेंट- असते)
-----He is just like your Father-Mother -and
beloved Friend. Be free with him. Empty your mind
in front of him in-----'' TWO MINUTES--SILENCE ''. ----आई - र्शडलवर्ां र -प्रेि करव --कवरि --FAMILY -म्हिजेच -Father And Mother I LOVE
You. हव सप्तु अथा आहे. कवरि जगवच्यव पवठीर्र इतरत् ते ---कुठे ही उपलब्ध होऊ िकत नवहीत.
'' The fish in the water is --- silent---the animals
on the earth are --- noisy, the bird in the air is --singing--. --But man has in him---the silence of the - sea. noise of the --- earth and the music of the ---air, -----TAGORE.
शर्क एन्सडलव -शकांर्व सटु ीत सहलीचे शनयोजन अगोदर
करून ठे र्व. िक्यतो गदीचे शठकवि-- र्गळव. अन्सयथव----- चीड

चीड होण्यवचीच जव्त िक्यतव असते. ---(उदव. लोिवर्ळ्यवत
एकवच भि
ु ी ड्यवि र्र होिवरी गदी र् त्र्यवशफक जवि कसली
िजव---नसु तव िन्तवप ---र् िग तेथे --- चहव -र्डव-पवर् देखील
िोठव--- सव्र्व-िेरवचव भवर् खवर्नू जवतो. . ----SILENCE IS
POWER ---''SILENCE IS GOLDEN. '' तेथील िवांत
र्वतवर्रिवची कवही क्षि अनभु तू ी घ्यव. आपल्यव धवशिाक
शठकविवनां व गदीत भेट देऊ नकव. ----भवर् तेथेही देर् असतोच. ---- हे ध्यवनवत असू देत. अ्र्च्छतव - गोंगवटवचे शठकविी परिेश्वर
भेटिे ही-----अिक्य प्रवय गोष्ट आहे. आपल्यव-- धवशिाक प्रथव
घरवत तसेच---अर्डांबर शर्रहीत ठे र्व.
र्र्वातनू एकदव----आरोर्गय तपवसिी तसेच, सहव िशहन्सयवतनू
एकदव--- दवतवची तपवसिी अर्श्य करून घ्यव. दर रशर्र्वरी-सटु ी
शदर्िी -----शनसगा सवशनध्यवत चक्कर िवरव. आपले धन सरु शक्षत
शठकविी गांतु र्व. जिेल तसे पयाटन करव अनभु र् शसद्ध व्हव. एखवदव
शजर्लग शित् जोडीलव असू द्यवत. अन शचतां व िक्त
ु रहव. िग पहव-- सख
ु - सख
ु -- कवय म्हितवत ते दवरविी येते की नवही आपोआप
चवलत.

असे करून एक र्ेळ--- अनभु र् तर घेऊन पवहवयलव कवय
हरकत आहे. अनभु र् हीच खवत्ी ती ही ्र्तःची. अर्घड र्वटते,
नव... ?!! ----- पि अिक्य िवत् नवहीच नवही... र्वचव ---शर्चवर
करव ----दसु ऱ्यवनवही शर्चवर करण्यवस भवग पवडव.
तेंव्हवच ----जीर्न गविे गवतच रहवर्े
झवले गेले शर्सरुनी जवर्े, पढु े पढु े चवलवर्े
जीर्न गविे गवतच रहवर्े ---यव, िवतां व िेळके यवच्ां यव गवण्यवतील जीर्नवचव खरव-- अथा
उिजेल --!!
(... स्वानभ
ु वाचा --एक -अध्यावत्मक -ववचार करायला
लावणारा---- --सुववचार...)

'' मािंडीवरील बालकाची ---कमाल ''----!!
******
मुलाचे पाय पाळण्यात वदसतात... !!, िल
ु ींची हुिवरी
हल्ली ----- िवळेत चिकते,... यव बवलकवचे पवर्ले िवत् जगभर
उिटत आहेत. हे बवलक हळूहळू घरवघरवतही आपले पवऊल
हळूहळू उिटर्ीत आहे. ते बवळ म्हिजे. आजच्यव आय. टी.
यगु वची ओळख असलेलव---- ''ल्याप टोप ''
यवचे पर्ू ाज-भवऊ बधां कवही फवर जनु े नव्हेत. आपल्यव भवरतवत
तर--- रवजीर् गवधां ी हे तडफदवर तरुि पांतप्रधवन आल्यवनांतर
त्यवांनी कॉम्पटु र यगु वलव प्रोत्चवहन शदले आशि र्गलोब-लवयझेिनचे
बीज रोर्ले. आज त्यवचव र्टर्ृक्ष झवलव आहे. त्यवच्यव छवयेत
अनेक आय. . टी. . पदर्ीधर आश्रयवस रवशहले आहेत.
आपल्यव.. १५ -- २० र्र्वािवगे भवरतवतही कॉम्पटु रइशन्सजशनयररांग यगु वस प्रवरांभ अथवात आय. टी. -इनफरिेिन टेक्नोलॉजीची चलती सरुु झवली. िहरविध्ये ----सवखर कवरखवन्सयवांच्यव खवलोखवल यव कॉलेजचे शपक सरुु झवले.
पदर्ीधर बवहेर पडले. कॉम्पटु रची अशर्रत कविवची
अनवकलनीय झेप र् त्यवस पदर्ीधरवच्ां यव कष्टवची जोड शिळवल्यव
ने जगभर सांगिक यगु वस
प्रवरांभ झवलव. एक नर्ी क्रवांती उदयवस आली.

िवनर्वचे हवडव िवांसवचे बनलेले िरीर र् त्यवचव िेंदू हव तसव
'पद्धतिीर '' गतांु वगतांु ीचव शर्र्य आहे. स्री -परुु र्वच्ां यव िरीरवतील-- एक्स आशि र्वय---- यव सक्ष्ू ि दोन पेिींपवसनू बनलेलव र्
शदसविवजी त्यवत िवतेच्यव गभवाियवत भर पडून. बवलक
जन्सिवस ९ िशहन्सयवचव प्रदीघा कवलवर्धी लवगतो. त्यवची
१८ र्र्वा पयंत पढु े र्वढ होत रहवते. त्यवपढु े िवत् िवरीररक
उांची खटांु ते. फक्त अतां गात पेिींची र्वढ र् क्षय होत रवहतो.
ते ही आपल्यव न कळत. िविसवचव िेंदू
त्यवतील चेतनविय िक्तीने अशर्रत कवि करत रवहतो,
तो त्यवचां े अशां ति श्ववसव पयंत. त्यवत चेतनविय -हवलचवल - ्िृतीशर््िृती ई. शक्रयव कळत न कळत होत रहवतवत.
यवच बशु द्धिवन िनष्ट्ु यवने शनसगवातील गोष्टींर्र िवत करून
त्यवर्र ---- शर्जय शिळशर्ण्यवस सरुु र्वत के ली. पक्ष्यव
प्रिविे शर्हगां ि दृष्ट्ये पहवतव यवर्ीत म्हिनू ----शर्िवन -सिद्रु वतील सांपत्तीच्च्यव िोधवसवठी पविबडु ी अर्कविवतील िोधवसवठी चवांद्रयवन दरू र्रच्यव सपां कवासवठी फोन -िोबवईल --र्
घरबसल्यव दरू चे दिान देिवरे टी. व्ही. असे एक नव दोन असे
असांख्य िोध लवर्ले. ---त्यवतील अलीकडचव -----परि शबांदचू व
---- नर्व िोध म्हिजे --''कॉम्पटु र ''त्यवस

सर्वानीच डोक्यवर्र घेतले. खरे तर त्यवचव तरी कवय दोर् म्हिव. -आपल्यव बोटवचे तवलवर्र आपल्यव
डोक्यवतील िेंदचू े इिवऱ्यव र्रच तर तो नवचत रहवतो. र्
चटु की सरिी आपली कविे हलकी करतो. ते ही न दितव. त्यव
िळ
ु ेच आज तो र्वरसव हक्कव---- प्रिविे बसिवऱ्यव िल
ु वप्रिविे---- िवांडीर्र येऊन कें व्हव बसलव हे कळले देखील नवही --हो नव...
? सरु र्वतीस घरवतील टेबल व्यवपिवरव हव सहृु द आज ''
िवांडीर्रून '' थेट आतव शखिवत बसण्यवच्यव तयवरीत आहे हेही
आपि पहवत आहोतच. त्यवसवठी आपले ---''शखसे ररकविे
करून'' ्र्तःसवठी योर्गय तेव्हडी जवगेचीही पर्ू ा तयवरीही
हुिवरीने करतो हे सवांगिे नकोच.
अिी एकदव कव --- अढळ ध्रर्ु वप्रिविे जवगव शिळशर्ली
की िग तो आपल्यवलव ---सर्ा जग िवझ्यव िठु ीत आहे चव--फील देतो. सकवळी उठतवच हर्विवन कसे आहे... ? ते- त्यवच्यव - ''र्ेदरची'' कळ दवबतवच कळर्नू िोकळव होतो. िहत्र्वच्यव
बवतम्यव हव्यवत दवबव-न्सयजू ची कळ -- गविी ऐकवयची जव --यु ट्यबु र्र तेथे शहदां ी --िरवठी गवण्यवचां व,
आर्डीनसु वर त्यवच िेनू तयवर असतो. सकवळ र्वचवयचव '' ईसकवळलव''-- सिोर बोलर्व आशि आरविवत एन्सरी घ्यव. दरू च्यव
शित्विी बोलवयचे-- जी टोक र्र जव -- दरू च्यव आप्तविी गप्पव

िवरवयच्यव तर ्कवय पी चे---- शनळेिवर आकवि िोकळे आहेच
की फक्त--- र्ेब क्यवि लवर्वयचव अर्कवि---!एखवदी िवशहती
हर्ी आहे फक्त---'' ललवटी''-- त्यवांचे नवि ओढवयचवच अर्कवि
की त्यवची इत्तिभतू िवशहती सिोर हजर. ्र्ैन्सपवकवचव कांटवळव
आलवय---- शपझ्झवची - आउटलेट िोधनू फोन
करव अध्यवातवसवत गरिवगरि शपझ्झव दवरवत हजर. जी. के .
र्वढर्वयच-ां --्पेशलगां दरुु ्त करवयचय--आलेलां िहत्र्वच पत्
बघवयचां तर जी िेल आहेच ---जी हवजीर करत . र्वढशदर्सवचे
अशभनांदन करवयचां --फक्त १-२-३ म्हिवयचव अर्कवि की त्यवचां े
दवरवत--- (िेल बॉक्स) ग्रीशटांग कवडा पोहोचलेच सिजव. ते ही यव
कवनवचे त्यव कवनवस न कळतव एक--- सेंड ची कळ दवबतवच कवि
---फत्ते. परत पोच पवर्तीपि आठर्िीने पोहोच करतो. शलखवि
कवि करवयचां इग्रां जी -िरवठी - शहदां ी कोित्यवही---- भवर्ेच त्यवलव
र्वर्ड नसते. कवरि तो--आपल्यवच---िनचव----रवजव असतो.
के व्हडी ही-----पळवपळ ती ही िवांडीर्र बसनू .
अश्यव यव किवलीच्यव गिु ी----- बवळवलव दररोज
िवडां ीर्रठे र्नू न कुरर्वळवलां तरच नर्ल होईल नवही कव... ?

गोष्ट --बोटािंची
*****
िपथ यव बोटवच
ां ी --िपथ यव ओठवच
ां ी
तझु ी िी जोडीदवर ----हश्तनव-परु नवर्वचे एक गवर् होते. तेथे पांच क्रोिीत-- शिळून -२० --भवर्ांडे दोन र्ेगर्ेगळ्यव अश्यव --कर किल र् पवऊल र्वट
अश्यव दोन ्र्तांत् बेटवर्र रहवत होती.
अहोरवत् िविसवच्ां यव सेर्ेत दगां . एकदव ती सहजच एकिेकवि
ां ी
गप्पव िवरीत बसले. ----कवय होत्यव त्यव गप्पव ----जविनू
घ्यवयच्यव आहेत. --चलव तर----िनगटी हवतवच्यव --'' चौथरव ''--- तळहवतवर्र शनर्वतां पिे उभे
रवहून गप्पवत दगां होती. एक---- अनवशिक सर्वंची हजेरी घेत
होतव.
र्व र्व ---'' अिंगठे महाशय ''-- िजव आहे बर्ु व तिु ची ---!
शिक्षिवचव तर कवही पत्तव नवही अन रुबवब के व्हडव िवरतव...
एखवद्यव िांत्र्यव प्रिविे. अगदी---- पवसपोटा---- ही तिु च्यव--ठश्यवशर्नव शिळत नवही. अन सलविी ठोकतवनव सर्ा भवर्डां वांनव
उचलनू ही घेतव रुबवबवत. तिु च्यव--- िख
ु किलवचे दिानव
शिर्वय... ब्यवन्सकेतनू पैसेही शिळत नवही अशिशक्षतवनां व. एखवदी
गोष्ट दसु ऱ्यवस न शिळवल्यवस---- ्र्दिानवने र्वकुल्यव

दवखर्वयलव िोकळे अन नविवशनरवळे होतव. त्यविळ
ु ेच हवतवलव
दख
ु वपत झवली तर प्ल्यव्टर करतवनव डॉक्टर ही र्ेगळेच ठे र्तवत
तम्ु हवलव, तिु च्यव यव अश्यव शर्शचत् र्वगण्यवने. एखवदव शिकलव
नवही तरी --''अांगठे बहवद्दर''-- म्हिनू शिरर्तव, गवर्भर दर्ांडी
शपटतव त्यवची... धन्सय धन्सय तिु ची... !! त्यवची कथव र्ेगळीच -धनधु वारी --एकलव्यवने तर गरुु दशक्षिव म्हिनू आपलव ''अगां ठव ''
देण्यवसही िवगे पढु े पवशहले नवही. धन्सय धन्सय --- ती गरुु शनष्ठव.
कस कवय चवललय --अिंगल
ु ी वनदेशकबाई ---तिु चव आपलव
तोरव र्ेगळवच. दसु ऱ्यवकडे बोट दवखर्नू िोकळ्यव सदवनकदव
नविव शनरवळ्यवच. शिप्ां यवचव हवतवनव इजव होऊ नये म्हिनू '' हेल्िेट
'' ही घवलतव डोक्यवर्र --अगां ्ु तवन नवर्वचे र् त्यवचे रक्षिही
करतव त्यवच प्रिविे ्र्ेटर शर्ितवनव सईु च्यव तवलवर्र नवचतव ही
छवन तम्ु ही दोघी बशहिी शिळून. कोितीही शनर्डिक
ू आली की
तिु चव भवर्ही र्वढतो. तिु च्यव कपवळवर्र ितदवन के ल्यवचव
शिक्कव बसतो अन र्रती एक पशर्त् कवया के ल्यवचे पण्ु यही पदरी
पवडून घेतव पदरवत.
कवय हो---'' मधले-- बोट भाऊ ''... म्हिनू तम्ु ही चवांगलीच
िधे---- िधे रवहून लडु बडु करतव. डॉक्टरवनां व रुर्गिवच्ां यव तपवसिी
कविवस िदतही करतवत सगळेजि शिळून शिसळून. आशि
्र्तःची िवन उांचशर्त.. रहवत असतव सदवनकदव. लहवन

िल
ु वतील भवांडिे ही शिटशर्तव िेजवरिीच्यव िदतीने कळत न
कळत.
ररिंग वफिंगर बाई----- तिु चव तर तोरव कवही र्ेगळवच आहे नव्हे
असतोच. नर् र्धू -र्रवांच्यव आिव भवकवचे सवक्षीदवर र्र सवखरपडु ् यवलव सर्ु िा - शहऱ्यवची अांगठी गळ्यवत चढर्नू गवर्भर -शिरशर्ण्यवस िोकळ्यव होतव तम्ु ही लगेच. ,... बरवच भवर् खवर्नू
जवतव अन तोऱ्यवत की -- हो शिरशर्तव गवर्भर. िजवच िजव
तिु ची.
वलटल वफिंगर बाई ----तिु चव - आपलव सदवनकदव --आरवििीर अश्यव ''रे ्ट रूि िध्ये जवण्यवचव ध्यवस... ! लोकवनां व
व्यवपवतनू चवर घटकव शर्रांगळ
ु व देतवही जिेल तेंव्हव हळूच इतरवांनव
खिु वर्नू . लहवनिल
ु वांच्यव भवडां िवत तर तिु चव-- शर्िेस सहभवग
असतो. तम्ु ही---- कट्टी करवयची अन अगां ल
ु ी बवई अन िधलेबोट यवांनी----बट्टी करून िध्य्ती करवयची झवले. असव लपव
छपीचवखेळ चवलू असतो बवलपिवत.
आशि हो तम्ु ही सगळेजि एकत् आलवत की िष्टु ी योदध्् यवची
लढत ही देखिी होऊन जवते. तसेच'' भेंडीच्यव भवजीलवही''
चवगां ली चर् येते. तसेच सगळ कवही, '' यिी यिी '' असल्यवचे
दोन्सही हवतवांनी दवखशर्तव येते. नेल पेंट तोंडवलव फवसनू छवनपिे
शिरशर्तव येते. सगळे कवही आल- बेल असल की --'' पवांचो

उांगशलयव-- घी िे, आहेतच '' आरविवत लोिी खवयलव. हे सवांगिे
नकोच... !
पाऊल वाटेवरील---- बेटवर्र फवर गडबड शदसनू आली नवही.
त्यव आपल्यव शदर्सभर सांपिू ा --'' सांपिू ा िरीर भवर 'र्वहण्यवचे
भवरद्त कविवतच व्य्त असतो आम्ही दोघी . थोडी देखील
उसांत नसते. यव सर्यीनेच --पवऊले चवलती पांढरीची र्वट ----सख
ु ी ससां वरवची सोडुशनयव र्वट चवलत चवलत ---थेट पढां री
गवठतवत--एकवदिीलव. जरवसद्ध
ु व इकडे शतकडे ्र्तांत्पिे
हवलचवल अिी करतव येत नवही. िविसे रुबवबदवर बटू चढर्नू
उबदवरपिव देतवत कधी कधी. तर हौिी ललनव.. '' हवय शहल
''घवलनू आम्हवलव कसरत करवयलव लवर्तवत.
लर्गनवचे र्ेळी िवत्--- नर् र्धू हिखवस ''िेंदीने आम्हवस
िढर्तवत, िोठी िजव असते आिची . उम्ब्रयवर्रील---- िवप
ओलवांडतवनव, तसेच घरभर पवर्ले उिटशर्तवनव-- लक्ष्िीचव िवन
शिळतवनव धन्सयतव ही र्वटते. पवयवतील पैंजि. र् बोटवतील
शर्रोदयव - जोडर्ी असे चवदां ीच्यव अलांकवरवांनी ---- कृ त कृ त्य
होऊन जवते झवले जन्सिभरवची.
...

सव रे ग ि प --- // थापाड्या ----- //... (. सा)
*****

थवपव िवरवयलव कोिवलव आर्डत नवहीत ---. प्रत्येकवने कधीतरी
थवप िवरलीच असेल की, आठर्नू तर पहव. कधी ती हसर्ते तर
कधी फसर्ते. पि असवच एक---- थवपव---- सहन करिवरव
िहवभवग आहे. तो िवत् इतर र्ेळी िक
ू पिे कोपऱ्यवत उभव असतो.
पि जेंव्हव थवपव खवयलव सरु र्वत करतो तेंव्हव िवत् ---थवपव देिवरव
र् थवपव घेिवरव सिोरच्यवलव िवत् ित्ां - िर्गु ध करून सोडतवत.
ह्यवांची नेहिी जोडी असते जळ
ु े भवऊच जि.ू त्यवलवच ''शहदां ्ु तवनी
िवस्त्रीय -म्यशु झकल ड्रि -असे भवरद्त नवर्ही आहे. िुद्ध
िरवठीत त्यवलव ---तबला -- डग्गा असे म्हटले जवते. अथवात
त्यवांचे -िळ
ू पर्ू ाज ही आहेत. पखर्वज --ढोलक --नगवरव--िृदगां .
प्रत्येकवची एके क खवशसयत असते ढोलक ----- लवर्िी-धोलक्यवशिर्वय रांगत नवही. पखर्वज --नगवरव यवचां व डौल कवही
र्ेगळवच असतो. तबल्यवर्र ----थवप िवरून िवत् अनेकवनां ी
आपली---- छवप जगवसिोर उभी के ली आहे. त्यवपैकी एक
िहत्र्वचे नवर् म्हिजे -- उ्तवद झवकीर हुसेन बांधू प्रशसद्ध तबलव
पटू उ्तवद अलवरखव यवांचे शचरांजीर्. यवांची तबल्यवर्र लीलयव
पडिवरी थवप--- भल्यव भल्यवनां व ित्ां िर्गु ध करते.
तबलव-डर्गगव --- लवकडी ठोकल्यव प्रिविे शदसलव तरी डौलदवर

असतो. यवांचे शर्िेर् म्हिजे यवांच्यव कवतडीने - िसु क्यव
बवधां ल्यवकी र् त्यवस योर्गय तवि शदलव र् हळुर्वर थवप िवरली की
किा िधरु ्र्रवत-- ''बोल''-- बोलवयलव लवगतो. गवयकवचां े गविे
यवांच्यव सवथीने अशधकच खल
ु ते. जोडीलव--'' सांर्वशदनी --पेटी ''-.
असली तर स र ग ि अशधकच फुलते. यवची आरवधनव खपू ---- कवळ करवर्ी लवगते १२----१२ र्र्ा तप के ल्यवशिर्वय फलश्रतु ी
नवही. यवची अजनू एक शर्िेर्तव म्हिजे तोंड -बवधां ले --किके चे
गोळे भरशर्ले --िवईच्यव कवळ्यव डवगवची तीट लवर्ली की --्र्वरी खि
ु होते---- अन शदिवखवत... भवर् खवर्नू जवतो. आशि
कव एखवद्यव कसबी--- कलवकवरवची बोटे -र् हवतवची थवप यवच्ां यव
चेहऱ्यव र्रून शफरू लवगली की पवहिवयवंचव चेहरव िोहरव असव
कवही खल
ु तो की---- पछ
ु ो ित --/ आशि िहशफल -अथर्व
बवसरी बरोबरची जगु लबदां ीचव योग म्हिजे तर ----तवक---शधनव शधन ---तवक --शधनव --शधन, -----तवक ---शधनव ----शधन
एखवदी लवर्िी अथर्व फडवर्रील तिविव तर पवहून बघव..
तिु चे--१२ र्वजल्यवशिर्वय रहविवर नवही, अन सपनवत पन-अप्सरा आल्यव शबगर रहविवर नवही... िग कवय ----लवगव
तयवरीलव लगोलग.
----(सा)

सा रे ग म प...
सविं ावदनी... (रे)
******
दोन िऊिवर कवपडी--कड्यवांर्र उभे रवहून तवसांतवस
थवपवच्ां यव- गप्पवत ते दोघेजि रितवत. त्यविध्ये ''दबक्यव
चवलीने येऊन '' आपले सरू हळूच - बेिवलिू पिे शिसळिवरी ही सांर्वशदनी िोठी भवर् तर खवऊन जवतेच पि गवयकवच्यव गळ्यवर्र सरु वच
ां व सवज चढर्नू िोकळी होते.
अन ऐकिवयवा श्रोत्यवांच्यव -हृदयवचव ठवर् घेते. त्यवसवठी शतची '
त्यव ' िवगील पवठ िवत् लहवन िल
ु वांप्रिविे थोपटवर्ी----!- एव्हडी िवत् शतची शनशर्ार्वद अट असते.
चोकोनी आकवरवच्यव पोकळ लवकडी खोबिीत दोन
प्रकवरच्यव दतां पांगती शतच्यव 'कर्ळीत ' असतवत.
त्यवतही र्िा भेद शदसनू येतो. कृ ष्ट्िर्िीय आपली
चल
ू र्ेगर्ेगळी तर िवडां तवतच पि
आपलेच र्चा्र् शतच्यवर्र गवजर्तवत- र्र प्रत्येकजि आपली
'जोडीदवरीि ' िवत् गौरर्िीय अिी पटकवर्ण्यवत यि्र्ी होतवत. यवत िवत्

त्यवच्ां यवत एकर्वक्यतव शदसनू येते. त्यविळ
ु ेच त्यवांचव पढु ील-- हर्ेिीर ससां वर- सरु े ल झवल्यवचे शदसनू येत.े
कै . अप्पवसवहेब जळगवर्कर यवच्ां यव हवतवतील ती तर
एक शदिवखदवर खेळिेच होते. प.ु ल. देिपवांडे यवांनीही शतलव
रे शडओ-दरू दिान र्र नवर्वरूपवस आिले. शतचीपवश्च्यवत्य देिवत
एक बशहि असते शतलव- हविोशनयि -असे इग्रां जवळलेले नवर्
आहे. शतची िवत् --पवय दवबनू सेर्व करवर्ी लवगते, तर
दोन्सही हवतवांनी दवत सवफ करून हवतही र्रचेर्र सवफ करून
घ्यवर्े लवगतवत.
इग्रां जवांच्यव कवळवतील नवटकवत सर्वंच्यव नवकवर्र शटच्चनू ती
पढु ्यवतच बसनू रहवत असे.
पढु े पढे शसनेिवत पवश्वा सांगीत आल्यवने शतलव िवत् पडद्यविवगेच
रहवर्े लवगले. पि गवण्यवतनू िवत् ती डोके र्र कवढून आपले
अश्तत्र् आपल्यव सरु वर्टीतनू दवखर्तच असते.
हल्लीचे ख्यवतनवि गवयक -सांगीतकवर. श्रीशनर्वस खळे ,
अिोक पत्की, सरु े ि र्वडकर, श्रीधर फडके , डॉ.
सलील कुलकिी यवांचे तर शहच्यवशिर्वय हवत
(पवन) हलतच नवहीत एव्हडव शतचव लळव लवगलेलव शदसनू येतो.
''जगवच्यव पवठीर्र'' असव िवन शिळिवरी दशु िाळच सरु े ल गवशयकव

असेल. गवयकवचव सरू पकडून त्यवस िवगी - लवर्ण्यवत तीचव हवतखडां व असतो. सरू बरोबर लवगलव नवहीतर
गवयकवचे अन श्रोत्यवचां े -- लक्ष नीट लवगत नवही र् गविेही सरु े ल
होत नवही. हीच्यव सांगतीने गवयकवचव
गळव पवण्यवसवरखव र्वहू लवगतो र् त्यवत जो जो रांग
भरवर्व तसव तो रांगहु ी लवगतवनव शदसनू येतो. सरू आशि
्र्र यवच्ां यव ्पिवाने गविे अिृतिय होऊन जवते...
आशि ---अिृतवहुनी गोड नवि तझु े देर्व ----नवि तझु े देर्व िन िवझे के िर्व कव बव न घे ---हव सांत नविदेर्वांचव, बवळ
िवटे यवनां ी सगां ीत बद्ध के लेलव आशि िवशिक तवईच्यव
ां
सरु े ल गळ्यवतील
अभांग... अजरविर असवच झवलव आहे.
त्यवची िजव आजही ऐकतवनव -- कवही औरच येते... नवही
कव.. ?

सव रे ग ि प ----'' सनई '' ----(नी)
----

यव अश्यव िहनवईच्यव-्नेहिय- भवर्पिू ा सरु वतच बशहिीलव
शतच्यव हक्कवचे पतीगृही पवठशर्ण्यवची थोर परांपरव

आपल्यव भवरतवत पर्ू ा परांपरवगत चवलत आली आहे.
त्यव िहनवईचे... सरु वस
अजनू तरी प्रशत्पधी पहवर्यवस शिळत नवही.
अिी ही अजोड--पि बोजड नसलेली ---हलकी फुलकी सरु े ल नजवकतीची---- िहनवई. !!!
खरे तर सरु र्वतीस एकवने एकव --पांगु ी सदृि--एकव
छोट्यव पि कका ि आर्वजवचे र्वद्य बनशर्ले होते. .
त्यवचव उपयोग गवरुडी --सवप पकडण्यवसवठी र्वपर करत. त्यवस...
शबन --असेही नवर् होते.
त्यवत सधु वरिव होर्नू िांजळ
ु आर्वजवची नवजक
ू अिी...
शिडशिडीत आकवरवची... '' सनई ''---बवसरीची सधु वररत आर्ृत्ती
तयवर झवली. एक- िवह नवर्वचव '' नवई '' व्यवर्सवईक यव
सनईचे शनशिातीस कवरिीभतू असल्यवनेही त्यवांचे नवर् --िहनवई... असे पडले असे सवांगतवत. ही
ची शनशिाती कवश्िीर सवरख्यव भवरतवच्यव शिर पेचवत झवली
असल्यवनेच शतलव आशि शतचे -सप्रु शसद्ध र्वदक --

शबश्िल्लव खवन. (... शबहवरचे) यवनवही सर्ोच्च असे.. ''
भवरत रत्न '' पदक देऊन गौरशर्ण्यवत आले आहे.
बवसरी---- प्रिविेच यव र्वद्यवत
तोंडवने फुन्सक्कर िवरून लवकडी नळीचे
शछद्रवांची उघडझवप करून... सरु े ल किा
िधरु आर्वज कवढण्यवची शकियव र्वदक
यविध्ये करतो र् र्वहव्र्व.. !! उ्तवद... !!! र्वहव्र्व... !!!! --अिी र्वहव्र्व शिळर्तो.
'' िहनवई ''... हे एक ''भवर्गय खेचनू आििवरे --िांगल र्वद्य ''
िवनले जवते. त्यविळ
ु े त्यवस र् र्वदकवसही रवजवश्रय शिळत
आलव आहे. लर्गन सिवरांभ -र् िशां दरवतील पजू व अचवा
यवची सवांगतव सनईच्यव सरु वांशिर्वय पिू ा होऊ िकत नवही.
तसेच तो सह- हृदयी - आर्वज ऐकल्यव शिर्वय आपल्यव
लवडक्यव लेकीस --बशहिीस --हक्कवचे सवसरी...
पती गृही पवठशर्ल्यवचव आनांदही शिळत नवही हे
शत्र्वर सत्य आपि प्रत्येकवने... शतच्यव लर्गनवनतां रच्यव

पवठर्िीच्यव र्ेळच्यव ... आनांदवच्यव सवश्र.ू ... नयनवांनी
अनभु र्ले ----- आहेच... नव... !!! तसेच ---सरू सनईत नवदवर्लव ---परू नयनवत यव दवटलव
सवांग शर्सरू किी िी... तल
ु व?
पण्ु यर्न्सतवपरी घरी यव जन्सिले
सवत जन्सिवतले भवर्गय जे लवभले
सवत यव पवऊली शर््िरू िी किी
ितू ा आई तझु ी ----... र्त्सलव.. ?
सवन होते किी िक
ू र्ेडी कळी
अिृतवने तझ्ु यव र्वढले िी खळ
ु ी
रोिरोिी जयवच्यव तझ्ु यव भवर्नव
गांध शर्सरे ल कव गे... फुलव... ?
पसू डोळे नको हुदां के आसर्े

चवलले गे जरी िी पतीच्यव सर्े
िवउली तू िलव सवउली जीर्नी
िी तझु ी लवडली प्रेिलव... ?
(िवतां वरवि नवदां गवर्कर ----अशनल- अरुि-----उर्व
िांगेिकर)
यव सहृदयी सरु े ल गवण्यवतील भवर्वथवालव -खरव... अथा प्रवप्त होतोच होतो अन उिगतो ही.. !!!!
खरे नव... ?!
----(* सिवप्त *) ---*****

सा रे ग म प ----तिंबोरा -----(म)
******
'' भोपळव फोडिे '' ही एक तवरे र्रची कसरत असते. िग तो
खेळवतील असो की अभ्यवसवतील. िवस्त्रीय सगां ीतवचव अभ्यवस
करिे हव तर एक तपियेचवच भवग आहे. त्यवचव सद्ध
ु व यव भोपळव
आशि तवरे िी सांबांध येतो. तो त्यवतील अशर्भवज्य अश्यव..
''तबां ोरव '' च्यव सह-भवगवने. यवचे हवतवळिी शिर्वय सगां ीत शिकिे
म्हिजे पवण्यवशर्नव- पोहण्यवचे धडे घेण्यवसवरखे आहे. सव रे ग ि
प ----यव ्र्रवची पक्की ओळख होते ती यव तांबोऱ्यव द्ववरे . हव
सगां ीतवतील -सवधू परुु र्च जि.ू त्यवच
ां े ्र्र सतत कवनविी घिु वर्े
लवगतवत त्यवनेच पढु े कवन तयवर होऊन -- तवनसेन नवही पि
कवनसेन तरी बनतव येते. तांबोरव हव तर सांगीतवचव आत्िवच असतो
र्ीिव----ही त्यवचीच एक बहीि. ही तर' सर्र्तीचव ' उजर्व
हवतच. शर्द्यवभ्यवसवप्रिविे यवचीही आरवधनवच करवर्ी लवगते
र्र्वानु र्र्े. शतचे ही शचत् - शर्शचत् असे प्रकवर असतवत. रुद्र र्ीिव
ही त्यवत आलीच.

' शसतवर '---- च्यव किािधरु अश्यव कांपनवने अनेक हृदयवच्ां यव
तवरव छे डल्यव जवतवत. शसतवर - र्वदन करण्यवत एक र्ेगळवच
रुबवबदवर पिव असतो. दोन्सही िवांड्यव भोर्ती िवन शतरकी करून
ती तवसांतवस उभी रवहते र् श्रोत्यवांनव िांत् िर्गु ध करते, पि ती प.
रशर्िांकर यव सवरख्यव शनष्ट्िवत-बजु गु वाच्यव हवती असेल तर ती
अशधकच देखिीही होऊन जवते अन-'' तपियेचव '' खरव अथा
कळतो.
'सांतरू '----हे सद्ध
ु व तवर र्वद्यवतील एक र्ेगळे रूप. ही सर्ा र्वद्ये--- बसनू च र्वजर्वर्ी लवगतवत. तेंव्हवच त्यवच्ां यवतील ---उठवर्दवर पिव खल
ु तो, अन िन-किा देखील प्रफुल्लीत होतवत .
शगटवर - िेंडोलीयन-ही पविवत्य-धवटिीची तर एकतवरी र् तिु तिु े
ही भवरतीयवांच्यव '' तिु तण्ु यव ''प्रिविेच उभे रवहून सद्ध
ु व र्वजशर्तव
येिवरी अिी-- तवर
सप्तकवतील र्वद्ये आहेत.
एक तवरी शिर्वय भजनवची -भक्ती शिळिे अन --- तिु -तिु े - यव
शिर्वय तर तिविव - लवर्िीची --खिांग फोडिीची -भट्टी पेटिे
िक्यच नवही.
कवही -उिे दिु े रवशहलेही असेल. असो.
अश्यव र्वद्यवांच्यव सांगतीनेच आपल्यवलव---- सांगीतवच्यव -किा-

िधरु अश्यव शर्श्ववत ---तरतरीत पिे पवरांगत होतव येते. त्यवचव
आनदां घ्यवयचवय.
चलव तर --ऐकव --कोशहनरू िधील ----िधबु निे रवशधकव नवचे---- रे -----!
शकांर्व --भवभी की चशु डयव िधील -----!
ज्योती कलि छलके ----- !
हुर्े गल
ु वबी लवल सनु हरे --- रांग- दल बवदल के ----!ही गविी
अन, --त-रांगनू जव एकव अनोख्यव दशु नयेत.
...

ववववध वाद्ये - माझ्या लयीतून
व्हवयोशलन (Violin) (६)
*****
गवयक आपल्यव गळ्यवतनू स्ु र्र कवढून प्रेक्षकवनां व ित्ां िर्गु ध
करून सोडतो.
परांतु र्वद्यवची एक बवजू गळ्यविी टेकर्नू दसु ऱ्यव हवतवने
त्यवच्यव तवरव छे डून त्यव र्वद्यवसच गवयलव लवर्िवरे एक कलवकवर
म्हिजे पशां डत प्रभवकर जोग.
त्यवांचे गविवरे व्हवयोशलन प्रशसद्धच आहे.
व्हवयोशलन एक तांतर्ु वद्य आहे. सर्ा रसवांिध्ये र्वजशर्ले
जविवरे 'व्हवयोशलन' हे एकिेर् र्वद्य आहे, असे शर्ख्यवत
व्हवयोशलनर्वदक िोठ्यव आत्िशर्श्ववसवने सवांगतवत.
व्हवयोशलनलवच शफडल म्हितवत. भवरतवत यव र्वद्यवलव बेलव
हे नवर् आहे..
हे र्वद्य र्वजशर्ण्यवस तसे खपू अर्घड आहे.
त्यवर्र प्रभत्ु र् शिळशर्िे फवरच दशु िाळ आहे.
उजव्यव हवतवतील तवरे र्र शफरिवऱ्यव भवगवस '' बो '' असे
म्हटले जवते.
िृत घोड्यवचे के सवांपवसनू ते तयवर के ले जवते.

व्हवयोशलन यव र्वद्य र्वजशर्ल्यवने आपलव िेंदू अशधक
तल्लख होत जवतो.
शचत्पट, नवटक, िवस्त्रीय सगां ीतवची िैफल, लोकगीते यविां ध्ये
'व्हवयोशलन'चव उपयोग िोठ्यव प्रिविवर्र के लव जवतो.
शचत्पट, नवटक, िवस्त्रीय सगां ीतवची िैफल, लोकगीते
यवांिध्ये 'व्हवयोशलन'चव उपयोग िोठ्यव प्रिविवर्र के लव जवतो.
चवली चवपशलन यवच्ां यव सर्ा शचत्पटवांनव व्हवयोशलनचव र्वपर
करून पवश्वासांगीत शदले गेले आहे.
िोहब्बते यव शहदां ी शचत्पटवत िवहरुख खवनने व्हवयोशलनचव
उपयोग प्रेिवची र्वतवर्रि शनशिाती करण्यवसवठी के लव आहे.
ऋर्ी कपरू , रवज कपरू यवनां ी देखील आपल्यव गीतविां ध्ये
व्हवयोशलन र्वपरले आहे.
आनदां , दःु ख, गभां ीरतव, िवतां तव, िनवची शद्वधवर््थव इत्यवदी
सर्ा प्रकवरवांत व्हवयोशलन र्वजर्नू र्वतवर्रि शनशिाती के ली जवते.
सवथ-सांगतीसवठीही इतर र्वद्यवांबरोबर व्हवयोशलनचे र्वदन
के ले जवते.
भवरतीय र्वद्यसांगीत परांपरे त तांतर्ु वद्यवांनव खपू प्रवचीन परांपरव
आहे.

यव परांपरे नसु वर तांतर्ु वद्यवचे तवरव छे डून र्वजर्वर्यवची र्वद्ये र्
गजवने र्वजर्वर्यवची र्वद्ये, असे दोन प्रकवर अश्तत्त्र्वत आहेत.
भवरतविध्ये व्हवयोशलनची प्रवचीन जवतकुळी सवगां िवरी
र्ीिवकांु ज,ू पल्ु सर्ु न, कें द,ू पेनव, बेनवि, शकन्सनरी, रवर्िहट्टव ही
तांतर्ु वद्ये आहेत, असे िवनले जवते.
व्हवयोशलन हे र्वद्य भवरतीय नवही.
जरी ते परकीय असले, तरी आज देिविध्ये िैफलीच्यव
िध्यभवगी शर्रवजिवन झवलेले ते र्वद्य आहे.
र्रील र्वद्ये व्हवयोशलनप्रिविेच उलटी धरुन गजवने
र्वजशर्ली जवतवत. यव र्वद्यवचां व र्वपर अशभजवत िवस्त्रीय सगां ीतवत
आढळत नवही.
त्यवांचव शर्िेर् र्वपर लोकसांगीतवत होत होतव
यरु ोपपवसनू भवरतवपयंतचव प्रर्वस करण्यवस व्हवयोशलनलव
फवरसव कवळ लवगलव नवही.
पविवत्त्य लोकवांिळ
ु ेच त्यवचव आपल्यव देिवत प्रसवर आशि
प्रचवर झवलव.
यव र्वद्यवचव भवरतीय सांगीतवत पशहलव प्रर्ेि दशक्षि
भवरतवतील सगां ीतविधनू झवलव.

त्यवनतां र कनवाटक सांगीतवतील र्वस्ू र्विी दीशक्षतवर,
ित्तु ्ु र्विींचे शिष्ट्य र्शडर्ेसू यवनां ी त्यवचव र्वपर के लव.
आज दशक्षि भवरतवतील कोितवही सगां ीत प्रकवर
व्हवयोशलनच्यव सवथसांगतीशिर्वय सवदर होऊ िकत नवही.
िहवरवष्ट्रवत व्हवयोशलनलव ्र्तत्ां ्थवन शिळर्नू देण्यवचे श्रेय
कै . पांशडत गजवननबर्ु व जोिी यवांनव जवते. त्यवनांतर पांशडत व्ही. जी.
जोग, प्रभवकर जोग,
सवरांगी, व्हवयोशलन, सनई, बवसरी ही र्वद्ये गवयकी अांगवने
र्वजशर्ली जवतवत. गवयक गळ्यवने गवतो, तर र्वदक बोटवने गवतो.
गवयकवच्यव कांठवलव (गळ्यवलव) जे िक्य नवही ते
बऱ्यवचर्ेळव र्वदकवच्यव बोटवलव िक्य असते.
म्हिनू च गवयनिैली र् र्वदनिैली यवत फरक पडतो. आज
व्हवयोशलन र्वदनवच्यव िैफलीची एक खवस िैली बनू पवहत आहे.
रवगवांची िवस्त्रिद्ध
ु िवांडिी, तवल-लय यवांचव क्रिबद्ध शर्कवस,
यवबरोबरच गजकविवच्यव कसरती, शफगररांग बोडाचव अर्वतां र
र्वपर,
तबल्यवबरोबरचे सर्वल-जर्वब, भन्सनवट लयीत पोहोचिवरव
'झवल्यव'सवरखव प्रकवर, यव सर्ा आतर्बवजींकडे
व्हवयोशलनर्वदनवची िैफल झक
ु ू लवगली आहे.

भवरतवतील श्रेष्ठ र्वदक-कलवकवर पांशडत व्ही. जी. जोग,
उ्तवद शबश्िल्लव खवँ, पशां डत सवितव प्रसवद यव शत्कुटवने
व्हवयोशलन-सनई-तबलव यव र्वद्यवच्ां यव जगु लबांदीने अफवट
लोकशप्रयतव शिळर्ली होती.
व्हवयोशलनचव जो एक िोकळव, दिदवर, घिु दवर आर्वज
आहे, तो त्यवच्यव लवकडी 'बॉडी'िळ
ु े. त्यव बॉडीलवच
'ध्र्शनपेशटकव' असे म्हितवत.
हे लवकूड शर्शिष्ट प्रकवरचे असते. आपल्यवकडे जसे
तांबोऱ्यवचे भोपळे पांढरपरू , शिरज यव भवगवतच होतवत, तसे
व्हवयोशलनचे लवकूड यरु ोपवतील शर्शिष्ट प्रदेिवत उपलब्ध होते.
म्हिनू च इटवशलयन र् जिान बनवर्टीची व्हवयोशलने जगवत
सर्ोत्ति िवनली जवतवत.
यव शर्शिष्ट लवकडवपवसनू बनशर्लेली व्हवयोशलनची
ध्र्शनपेशटकव, त्यवचव शर्शिष्ट आकवर, धवतच्ू यव तवरव यविळ
ु े
व्हवयोशलनलव शर्शिष्ट आर्वज प्रवप्त झवलव आहे.
तरफवांच्यव जवदव तवरव लवर्तवनव व्हवयोशलनच्यव
ध्र्शनपेशटके लव कडेने खटांु ् यवचां ी सोय के ली जवते. त्यव र्ेळेस
ध्र्शनपेशटके चे लवकूड दवबले जवते र् त्यवतनू बद्ध र् दबलेलव
आर्वज येतो.

हे र्वद्य शजतके िधरु र्वजते, शततके च सांदु र शदसते. यवचव
नवजक
ू , आकर्ाक, किनीय आकवर र् बदविी तळ
ु तळ
ु ीत रांग प्रथि
दिानीच लक्ष र्ेधनू घेतो.
के र्ळ चवर तवरव सरु वांत लवर्ल्यव की, िनवत योजवल ते सांगीत
सवकवर करतव येते. यव र्वद्यवलव कोठी (बॉडी), त्यवलव लवगनू
असलेली लवबां दवडां ी आशि गज असे तीन भवग आहेत.
कोठीलव चवर तवरव असतवत. धवतच्ू यव यव तवरवचां ी लवबां ी
सवरखी असली तरी जवडी किी-जव्त असते.
जवडीर्र तवरे च्यव ्र्रवच
ां ी उांची अर्लबां नू असते. तवरे ची
लवांबी र् शतची कोठ्यवपवसनू ची उांची यवांचे प्रिवि व्य्त असते.
तवर शजतकी लवांब शततकव ्र्र ढवलव, खजवातलव असतो. तवर
शजतकी आखडू शततकव ्र्र उांच असतो. लवांबीलव सिवन
असिवऱ्यव व्हवयोशलनच्यव तवरवच
ां व ्र्र त्यवच्ां यव जवडीर्र
अर्लांबनू असतो.
चलव तर घ्यव यव गविवऱ्यव र्वद्यवचव किा िधरु आ्र्वद... !
*****

//... प्रवण्यवांिधील िवनर्तव... //--- (एक दृष्टी क्षेप) जी.
के .
...
िनष्ट्ु य हव एक--- प्रविी आहे. हे आपि आदी कवळवपवसनू
जवितोच आहोत. िनष्ट्ु य आशि प्रविी यवत फरक तो कवय... ?
प्रवण्यवनां व िवनर्व प्रिविे बोलतव र् हसतव येत नवही म्हिनू कवय
झवले... ?. पि िनष्ट्ु यच अनेकदव पिर्ु त र्तान करतवनव शदसतो.
आशि आपलेच हसे करून घेतो. हे आपि दररोज र्तािवन
पत्वतनू र् शचत्पटवतनू पहवतच आहोत.
िग प्रवण्यवांनीच आपल्यवतील ----- '' िवनर्तव '' प्रगट के ली तर !!!!-ती ----िविसवस एक आदिा र् िवगादिाकच असते.
रवजहसां -- हव ज्ञवन र् पशर्त्तव दिाशर्तो ----- त्यविळ
ु ेच तो श्री
सर्र्तीच्यव सोबत असतो.
िोर ---- सौंदया -र् रांग-सगां तीचव आगळव '' रुबवब ''दिाशर्तो तो
ही सोबतीलव असतो.
गरुड ---- हव आपल्यव अफवट िक्तीने आसितां वत शर्हवर करतो
तो शर्ष्ट्िल
ू व अथवात जगांनीयत्यवलव शप्रय आहे.
नांदी बैल ----- हव तर '' शिर् '' िक्तीचे प्रतीक सवक्षवत शिर्वचव
सवथी.

र्वघ - शसांह ----- हे तर र्ेग र् बळवचे बवहू आशि '' दगु वा िवतेचे
''जिू दोन हवतच.
हत्ती ---- हव तर भरभरवट र् निीब यवचव त्यविळ
ु े लक्ष्िी च्यव
बवजल
ू व.
घोडव ---- हव रुबवबदवरपिव र् र्ेगवचव भक्त तो शिर्वचव सोबती.
कुत्व ---- हव तर इिवनदवर र् शर्श्ववसू ---- िवनर्वचव सोबती.
-----

// फुले ही तर -- देवाघरची --वनरागस मल
ु े... //
*****
इद्रां धनच्ु यव सप्त रांगवांची फक्त - पवर्सवळ्यवतील शनसगवाच्यव
िौज - िजेनतां र ती रांगपच
ां िी (... सप्तिी) र्र्ाभरवसवठी र्सधांु रे च्यव
असांख्य अश्यवशनसगवातील - शनरवगस --बवलकवांचे अथवात फुलवांचे
- िख
ु किलवर्र शर्रवजिवन होत रवहते. शहरव्यव िवलर्ू रील
र्ेलबट्टु ीच्यव रूपव प्रिविेच ती िोहक अन आकर्ाक शदसतवत.
अन सर्वंनवच प्रफुल्लीत करतवत.
गिरवयवचे आगिन होतवच तळ्यवतील---- किळे अन
जव्र्वनदवची फुले लवजनू अशधकच िोहक अन लवलबांदु होऊन
गिपती पढु े झक
ु तवत. आघवडवदर्ु वा आपल्यव पांखवांनी लम्बोदवरवस-- A C
चव फील देऊन शदव्यवांच्यव रोर्िवई चव दवह किी करतवत.
र् त्यव गजवननवस िोदकवच
ां व आ्र्वद शनर्वतां पिे घेण्यवस
अनक
ु ू लतव आितवत. सत्यनवरवयिवचे पढु ील परडीत देखील
दवटीर्वटीने लवल- शपर्ळी-के िरी -पवढां री फुले शहरव्यव
पवनवसिर्ेत, तळ
ु िीच्यव िांजळ
ु वसांगे कुजबजु करीत...
बवलर्वडीतील िल
ु वांप्रिविेच हरखनू जवतवत.

दहव शदर्सवांच्यव िांगलिय भक्तीचव लवभ घेऊन ती सर्ाजि----िवळव सटु ल्यवचव आनदां घेत, नदी -तळीशर्शहरीच्यव पवण्यवत पोहोण्यवचव आनांद लटु तवत.
तर कवहींची रर्वनगी हल्लीच्यव पयवार्रिवचे सांतल
ु नवसवठी -खत प्रशक्रयेसवठी होते. त्यवतही ती
आपले जीर्न सवथाकी लवगल्यवने धन्सयतवच िवनतवत.
शर्जयव दििीचव आनांद लटु ण्यवस--के िरी शपर्ळव झेंडू आपल्यव लहवन -िोठ्यव गबु गबु ीत भवर्डां वसह िोठव भवर् खवतच िैदवनवत उतरतो. अन
सगळीकडे सर्ु िा झळवळी आितो ती र्ेगळीच.
त्यवसोबत आपट्यवच्ां यव कोर्ळ्यव -जनू पवनवांच्यव शिरवही
फुलतवत. िवलेय जीर्नवत पदवपाि करिवऱ्यव बवलकवांचे कोऱ्यव
करकरीत पवट्यवांर्र शर्रवजिवन होर्नू - ज्ञवन यज्ञवचव धनेगळ
ु खोबऱ्यवचव आ्र्वद
घेर्नू --श्री गिेिवही करतवत अन धन्सय होतवत. एकिेकवच्ां यव
्नेहिय देर्वि घेर्विीच्यव आनदां वत, शक्रके टिधील --'र्न डे'च्यव उत्सवहवने सविीलही होतवत. अन
शदर्सभरवच्यव धवर्पळीने दिनू ही जवतवत शबचवरी अन

कोिेजतवतही. दसरव हवतपवय पसरतो न पसरतो
तोच शदर्वळी दवरविी येर्नू उभी रहवते.
सवफसफवईस सरु र्वत होते. दवरवर्रील -पवट्यवांर्रील जेष्ठर्वळलेल्यव पिा-फुलवनां व पवयउतवर व्हवर्े लवगते. त्यव चकवचक
जवगेत आतव असांख्य जवती-जिवतीची एकशत्त -- जत्व भरवर्ी
तिी -िेर्तां ी - गल
ु वब - जरबेरव-. झेंडू-पवढां री- गल
ु छडी-ऑ्टरइतर र्ेळी न बोलिवरव ---चवफवही िन िोकळव बोलू लवगतो. र्
आपले र्ेगळे पि सगु ांधवने िोहर्ीत डोळे शदपशर्ण्यवस
भवग पवडतो. फुलवच
ु े -िवळव- तोरिे सजू लवगतवत र्
ां े बक
रांगीत शदव्यवांिी अटी तटीची र्सीखेचही खेळत बसतवत तवसवन
तवस.
नव्यव नर्लवईत अल्लड िल
ु े. िल
ु ी सडव-सांिवजान, रांगीत
रवांगोळ्यवचे नक्षीकवि - करण्यवत रिनू जवतवत. शदर्वळीचे पवचही
शदर्स शर्शर्ध फुलवांनी बवजवरपेठ बहरते. फटवक्यवांचे -- रांग
फुलवांप्रिविेच रांग उधळीत रवत्ही उजळून टवकतवत. लहवन थोर ही
आनदां नू शदर्वळीच्यव ---शदर्स
रवत्ीच्यव िोहक रांगवत रांगनू जवतवत. बवल-शदन, --्र्तांत् -भवरतवचे

पहीले पांतप्रधवन यवांचव र्वढ शदर्स, व्ह्यवलन टवईन डे तर गुलवबव
शिर्वय सवजरे होिे िक्यच नवही.
शदर्वळी नांतर तळ
ु िी शर्र्वहवचे सु -िहु ुतवार्रच सरुु होतो
घरोघरीच्यव नर्र्धच्ू यव सवसरी पवठर्िीचव खेळ. .
िांगल कवयवालय- म्हिजे तर फुलवांचव कांु भ-िेळवच. छोटे छोटे
- गल
ु वब आपले
कवटे लपशर्तच पवहुण्यवच्ां यव हवतवत शर्रवजिवन होतवत. लर्गन
िांडपवत तर दवटी र्वटीतच नटून थटून सर्ु वशसक अत्तरवचव----िदां , उग्र र्वसही सहन करतवत. आपले सर्ु वसवचे घोडे - एक
पवऊल िवगे टवकीत गपु चपू बसनू - हवतवची घडी अन
तोंडवर्र बोट ठे र्नू देतवत झवले. कवही फुलवांनव िवत् नर् र्र- र्ध-ू
प्रिविेच त्यवचां व सहर्वसवत-- त्यवच्ां यव गळ्यवत पडूनच
रवहण्यवचे भवर्गय लवभते. अन त्यवच्ां यव गल
ु -ू गल
ु ू --गप्पवांचव अन
पढु ील-हशनिनू च्यव गोड-गोड बेतवांचव कवनोसवही सहजपिे घेतव
येतो. अन शदर्स कसे िजेत शनघनू जवतवत कळतही नवही. कवही
गल
ु वब पवकळ्यव -- तर त्यव दोघवच्ां यव पशहल्यव र्शहल्यव
सहर्वसवचव आनदां ही लटु तवत. त्यवच
ां ी सहु वग रवत सगु धां िय अन
आनांदिय करून भवर्ी जीर्नवच्यव यि्र्ी र्वटचवलीलव िभु ेच्छव

देऊनच शनरोप घेतवत.
गत र्ष्ट्यवाच्यव नर् र्धनु ी आघवडी घेऊन आई बवबवांच्यव
पदर्ीच्यव-----पर्ू ा - तयवरीत असतवत. त्यवांच्यव ओटी भरि
कवयाक्रिवस परडीभर भरून हजेरी लवर्तवत. त्यव अर्घडलेल्यव
श्थतीतही शतलव नख शिखवतां आपल्यव सहर्वसवने िोहरून
टवकतवत र् शतच्यव भवर्ी कवळवस सयु ि शचशां ततवत. कवही
िहवभवगवांनी ती पदर्ी - शिळर्लेली असते. त्यव पदर्ीदवन नविकरि सिवरांभवसही ही--'' फुले -देर्वघरची िल
ु ेच '' असल्यवने
त्यव नर्वगत बवलकवचे आगिनवचे आनदां वत हसत खेळत सविील
होतवत. त्यवांचे भोर्ती पवळण्यवर्र चढूनच िभु ेच्छवांचव र्र्वार्
करतवत.
दत् जयांतीस शपर्ळी िेर्ांती खपू च भवर् खवऊन जवते. शत्िख
ु ी
दत्तही आगळ्यव र्ेगळ्यव अश्यव शपर्ळ्यव फुलवांनी-रांगवनी
शदर्सभरवत न्सहवऊन शनघतो. लगोलग - धवर्त पळतच
''शिसिस''ची पोतडीभर भेटी घेऊन- सवांतव-क्लॉज धवर्तच येतो.
त्यवर्ेळचव आनदां र् चचा तसेच र्ेगर्ेगळ्यव लोकवचां व सहर्वसही
आगळव र्ेगळव असव अनभु र्तव येतो.

नर् र्ष्ट्यवाची सरु र्वत होते. २६ जवनेर्वरी अश्यव रवष्ट्रीयसिव
शदर्िी तर फुले अशभिवनवने फुलनू जवतवत. कवही
भवर्गयर्तां वांनव शतरांगी रवष्ट्रध्र्जवच्यव रवष्ट्र अशभिवनवने
फडकतवनवच्यव र्ेळच्यव सहर्वसवचव थोडवर्ेळ
कव होईनव सहर्वस लवभतो. हे ही नसे थोडके .
हळू हळू पवनगळ सरुु होते. कवही फुलवचां व हगां वि सपां तो तर
कवहींचव सरुु होतो. उन्सहवळव जर्ळ येतो तसव िोगरव - कदबां -गल
ु
िोहर बहरू लवगतो र् उन्सहवळवही ससु ह्य करतो. िे -फ्लवर्र नविक
एक दरू चव भवऊबधां ही आर्जानू भेटीस येतो. िोगऱ्यवच्यव
सर्ु वसवचव आनांदही िन िोहरून टवकतो. अिी ही अल्पवयर्ु ी
फुले ही जीर्न सगु ांधीत करून जवतवत. प्रत्येकवने आपले जीर्नही
अश्यव प्रकवरे च, आपले अन आपल्यव सहर्वसवने आप्त - शित् सगे -सोयरे यवचे सह जीर्नवचे कवळवत ्नेह व्यर्हवर ठे र्नू
जीर्नवचव आनां द घ्यवर्व आशि इतरवनवही द्यवर्व. अिवनेच जीर्न
सांदु रच आहे यवची खवत्ी पटेल.
कर्ी िनवसही ही शनरवगस फुले -- भरु ळ पडतवतच -----आशि
त्यवतनू च िधरु कवव्य जन्सिही घेते --गीत रूपवने.

सतां ज्ञवनेश्वर -यवांनवही---िोगरव फुललव ----िोगरव फुललव ---फुले र्ेशचतव बहरू कवलीयवसी आलव ---असे म्हिण्यवचव िोह आर्रलव नवही.
प्रभू रविचांद्रवचे ्र्वगतही अयोध्येत --- प्रवजक्तवचव सडव
शिम्पनु च के ले गेले.
प्रभू आले िशां दरी ---सडव शिपां लव प्रवजक्तवचव िब्द िब्द जपनू ठे र् बकुळीच्यव फुलवपरी ----प्रीतीचव पवररजवत फुललव ----सगु ांध त्यवचव तशु झयव नी िवशझयव हृदयी दरर्ळलव...
फुल ते सांपले गांध न रवशहलव. ---फुललेरे क्षि िवझे फुललेरे...
फुलव फुलव रे फुलव फुलव...
िी लपले तू िोध िलव -गांध कुठे तू िोध िलव... (. ग. शद. िव. ----सधु ीर --आिव)
अजनू त्यव झडु ु पवांच्यव िवगे, ----सदव फुली दोघवांनव हसते---अजनू आपल्ु यव आठर्िीनी,... िेर्ांती लजर्ांती होते...

तसे पहवयव तल
ु व िलव ग,... दर् शबदां ू थरथरतो...
अध्यवा िध्ु यवा कवन गजु व्तर्... अजनू तवठर -- चांपक झरु तो...
(र्सांत बवपट --दिरथ पजु वरी) .
यव फुलवां पवसनू च बनिवरे सर्ु वशसक अत्तरही आपल्यव सर्ु वसवने
कर्ीलव िोहवत पवडते...
अत्तरवचव फवयव तम्ु ही आिव िलव रवयव ---सगु धां वने झवले धदांु , ----जीर् झवलव ग बेबदां
देह भवन िी शर्सरवर्े... अिी करव िवयव...
अन अिी कशर्तव ----कर्ी सांजीर् यवांच्यव लेखिीतनू प्रसर्ते.
आशि र्सतां कुिवर िोशहते यवच्ां यव सगां ीत सवजवने र्
आिव भोसले यवांच्यव ्र्रवलांकवरवांनी, भवऊबीज -(१९५५) यव
िरवठी शचत्पटवची आठर्ि देर्नू जवते.
आकविी फुललव, -- चवांदण्यवांचव िळव
बवग तो आगळ्यव----- चद्रां ्म्यवचव
सगु ांध लेर्नू उभी जवई जईु ...

देर्व ही पण्ु यवई तझु ीच रे -----(र्विन देिपवांडे ---श्रीशनर्वस खळे
---रविदवस कवित)
आज कळीलव एक फूल भेटले ---हृदय चोररले, कुिी - हृदय चोररले... . (जगदीि खेबडु कर)
अगां िी गल
ु िोहर --फुललव
लवल फुलवांच्यव शलपीतलव अथा िलव कळलव... (ग. शद.
िवडगळ
ु कर)
अांगिी पवररजवत फुललव --बहर त्यवलव कवय िवझ्यव प्रीतीचव आलव ----(शर्द्यवधर गोखले)
अिी एक नव असांख्य --कवव्य सिु ने --आपले कवन अन िन तृप्त
करून जवतवत. अन जीर्नवलव नर्व अथा प्रवप्त होऊन जवतो.
एकव शनरवि क्षिी कर्ी देखील त्यवांचवच आधवर घेतो अन ---त्यव--- कोर्ळ्यव फुलवांचव बवजवर पशहलव िी ----पैिवत भवर्नेचव व्यवपवर पशहलव िी -----

अधां वर र्ेदनवनां ी आक्रन्सदत् ो तरीही -नजरे त र्वसनेचव िृांगवर पशहलव िी -----(अशनल कवांबळे --सधु ीर
फडके )
असेही शर्दवरक रूप पढु े ठे र्नू त्यव फुलवांचे र् िवनर्वचे -जीर्नवतील गढु वथा ---आपल्यव पढु े िवांडतो.
--िविसवच्यव अखेरच्यव, जगवच्यव शनरोपवच्यव क्षिीही...
करवांजलीतनू ओघळिवऱ्यव यव फुलवांनवच िक
ू पिे आपली
श्रद्धवजां ली र्वहून िेर्टचव शनरोप द्यवर्व लवगतो. तरीही ती फुले
िवत्----- टर्टर्ीत रवहूनच आपलव कवयाभवग उरकून... िवगे
रवशहलेल्यवांनव, ----िवनर्ी --जीर्न ही --आिच्यव जीर्नव
प्रिविेच ''क्षि भगां रु ''आहे तरीही ---- त्यवचव िेर्ट पयंत
आिच्यव प्रिविेच हसत िख
ु रवहून -- आनांदवने ्र्ीकवर करव----!!!! हवच एक िक
े देत असवर्ेत नवही कव... ?!!!
ू - सांदि
----

िवझे -- कर्डसे.. यव प्रथि पु्तक प्रकविनवचव र्ृत्तवतां
*****

आप्त -- ्नेही नवत्यवांची भेळ शिसळ ----!
******
सरत्यव र्र्वालव शनरोप अन नर् र्ष्ट्यवाचे ्र्वगत यविध्ये
आपि सर्ाजि आपवपल्यव परीने व्य्त होतो.
आम्ही र्ैद्य कुटशम्बयवांनी सद्ध
ु व २०१८ लव आगळ्यव पद्धतीने
शनरोप शदलव तो आप्त ्नेही जिवच
ां व एक िेळवर्व भरर्नू .
शनशित्त होते ते िवझ्यव '' कर्डसे '' यव प्ु तक प्रकविनवचे.
२३ शडसेंबर २०१८ रशर्र्वरची सांध्यवकवळ --सतां एकनवथ
सोसवयटीचे सभवगृहवत सवयक
ां वळी हळू हळू शनिांशत्तवांनव भरू
लवगले.

कर्डसे यव प्ु तकवत आतवपयंत के लेलव प्रर्वस. - भेटलेली
िविसे -जळ
ु लेले नवते सबां धां यवची परवििा घेतलेलव आहे
. त्यविळ
ु ेच िवलेय जीर्नवतील बवल शित्वांपवसनू आज
सेर्वशनर्ृत्तीच्यव दिकोत्तरर्र्वा पयंतच्यव प्रर्वसवतील भेटलेल्यव
शर्र्ध व्यक्तींचव त्यवत उल्लेख आलेलव आहे
यव सिवरांभवस पढु ील व्यक्तींची उपश्थती होती
१) शालेय वमि पररवार ---श्री. सभु वर् नवईक -- जेष्ठ पत्कवर --डॉ. हेिांत सवतवरकर-(तवलक
ु व र्ैद्यकीय अशधकवरी) --शिरीर् कवरले ---(आय ए एस अशधकवरी) िवांतवरवि लवड --अशजत दरे कर --अिोक सतु वर -अिोक गवयकर्वड -िधक
ु र रवऊत --दीपक येनगल
ु
िभु सांदि
े ... रवजीर् सवर्ांत.. अरूि पवटील... धनांजय
पवसलकर
२)गिु े आयर्ु ेद वैद्यकीय महाववद्यालय अहमदनगर,
वमि पररवार --

डॉ. चांद्रिेखर पेिर्े --डॉ. सौ. रे खव पेिर्े
िभु सांदि
े .. डवेॅ. िरद खोििे..
डवेॅ. गौति कोठवरी.. (जळगवर्)
३)पण
ु े महानगर पावलका आरोग्य ववभाग सहकारी -डॉ. रशर्द्रां भवगर्त --डॉ. श्रीिती शनरुपिव शिरोळे --डॉ.
र्सांधु रव चौधरी --डॉ. रवजेि शदघे --श्री नविदेर् भांडगे (सी एस
आय)
डॉ. िधसु दू न झांर्र (जेष्ठ नेत् तज्ञ
४) ड्यामको गृहरचना सोसायटी --डॉ. रिशजत र्वघ, सेक्रेटरी
५) अमेररके त भेटलेले भारतीय वमि -श्री. िवकाु स डवबरे --- सांपवदक र्सई टवईम्स (सांदि
े रूपवने
उपश्थत)
श्री. प्रकवि पगवर --नवशिक (एक्स रे टेशक्नशियन)

६) आप्त मिंडळी ----आम्ही सर्ा पवच बांधू भशगनी ---दोन्सही व्यवही --सनु व --नवतर्ांडे
आजोळकडील सि्त पवांडकर पररर्वर --िेहुिे श्री. पवांडुरांग गोडसे --श्री. शर्श्ववस भवगर्त पररर्वर
डॉ.. नर्ले. श्री. र्सतां रवर् िेहत्े े --डॉ. सहु वस तवरळेकर डॉ.
सौ. र्ैिवली तवरळेकर, डॉ. योजनव शिांदे (डे. डवयरे क्टर शसरि
इशन्स्टटयटू )
सौ. र् श्री रवजेंद्र र्रुडे (द्रवक्ष -एक्सपोटार)
अशभजीत भसवळे --(आांबव -एक्सपोटार)
िभु वांगी चोथे -र्ैिवली चोथे
सवसरु र्वडी करवडचे िेहुिे.. डॉ. अिृत गरु सवळे. सौ. सनु ीतव
गरु सवळे.. सांजय गरु सवळे.. सौ. रविी. सवडू रवजेंद्र बवगडे... सौ.
कांु दव बवगडे.

७) स्नेही मिंडळी ----उिव आांद्रे ---जगतवप तवई --अशनल हजवरे .. जिवल (व्होल्गव
हॉटेल)
8)सौ. चे.. शभिी िांडळ... सौ. तवम्हिकर.. ढेकिे...
8)िभु सांदि
े ... डवेॅ. धनांजय चवांदककर.. डवेॅ. शदलीप
जगतवप... डवेॅ. शर्लवस सवतवरकर.. डवेॅ. बोटकर. (. नवशिक)
श्री र् सौ. डवेॅ. बवगडे..
परदेिी नवगरीक... लीओनी बोसा... हवेॅलडां
कवयाक्रि घरगतु ी असल्यवने...
कर्डसे प्ु तक प्रकविन...
िभु ह्ते... प्रव. अनांत नव. डोईफोडे.. ज्येष्ठव्यवही
िचां वर्रील इतर पवहुिे... बवलशित् सभु वर् नवईक.. डॉ. हेितां
सवतवरकर... चांद्रकवांत भसवले

कवयाक्रि सांयोजन ----श्री. अतल
ु गोडसे (भवचव) र् डॉ. सौ.
दीपवली गोडसे
सत्ू सांचवलन -----सनु बवई --सौ. अशश्वनी र् सौ. प्रवजक्तव
र्ैद्य
सहवय्यक -----िदां वर र् शिशलदां र्ैद्य
शर्िेर् सहवय्यक लडु बडु ---नवती -- शच. अनष्ट्ु कव --रुिवनी -रवर्ी आशि नवतू नील
र्रील सर्ा जिवांच्यव उपश्थतीने कवयाक्रिवलव र्
्नेहभोजनवस आप्त - ्नेही जनवांची खिांग भेळ शिसळ जिनू
आली आशि जीर्नवतील एक आनांदी शदर्स सरत्यव र्र्वात पवर
पडलव.
अन नव्यव २०१९ र्ष्ट्यवाच्यव ्र्वगतवलव नव्यव उिेदीने सज्ज
झवलो.
******

सध्याचे वनवािंत घर बसल्या --जन्ु या आठवणींना
उजाळा... !
*****
थडां गवर हर्ेचव र्र्ा अखेरची चवहूल देिवरव िवगािीर्ा िशहनव,
गरिवगरि कॉफीचव आ्र्वद घेत जित गेलेली शित् िांडळी सगे
सोयरे यवनां ी सतां एकनवथ सोसवयटीचव हॉल भरत गेलव.
कवडसे- यव िवझ्यव पशहल्यव र्शहल्यव प्ु तक प्रकविनवचव
सोहळव ठे र्िीतले दवशगने --पैठिी सवड्यव जश्यव एखवद्यव
कवयवासवठी कवढवव्यवत तिीच आयष्ट्ु यवत जिशर्लेली ्नेहीजन
िांचवर्र ्थनवपन्सन झवले.
गेल्यव दिकवत के लेल्यव प्रर्वस र्िानवचे आशि लशलत
सवशहत्यवची रोजशनिीतील पवने, र्ेलची, लर्गां , बडीिेप, िधरु
गांजु पवलव अन त्यवर्र शकसलेल्यव खोबऱ्यवची पखरि करून शर्डव

बवांधवर्व तिी बवांधली अन कर्डसे रूपवत आपल्यव सिोर पेि
के ली.
कौतक
ु अन िवबवसकीची थवप घरच्यव िांडळीं कडून
शिळवल्यवस त्यवचे जव्त अप्रपू असते. तसेच आज झवले.
१०५ अपेशक्षत शनिशां त्तवपां ैकी १०३ लोकवनां ी आज
हजेरीलवर्नू प्रत्यक्ष सोहोळ्यवत रांगत भरली. त्यविळ
ु ेच दिकभर
चवललेल्यव यव लेखिी यज्ञवची सवांगतव-- िन अन नेत् सुखवर्नू
गेली.
कवयाक्रिवत नवतर्वांची उत्सवहवत चवललेली लडु बडु -सनु वचां े
किा िधरु सत्ू सच
ां वलन, िवलेय शित्वच्ां यव िधरु आठर्िी अन
व्यवह्यवांची आपल्यव िल
ु ीबद्दलची शनशिनशचततव र् सिोरचव
उत्सवही आप्तगि- शित् सहकवरी डॉक्टर श्रोतृर्न्सृ द. भट्टी चवांगलीच
जिनू आली होती.
छोटेखवनी कवयाक्रि--- सवशत्र्क भोजन आशि कर्डसे
प्ु तकवच्यव स्नेह भेटीने,

२०१८ िधील सर्ु िाक्षिवचे ''आठर्िींच्यव '' कुपीत
बशां द्त झवलव.
सवष उपवस्थतािंचे मनिःपूवषक धन्यवाद... !
*****

पाविमात्य देशातील वेळेची बचत -(डे टाईम
सेवव्हिंग)... !
*****
शर्ज्ञवनवतील शनयिवनसु वर उष्ट्ितेने पदवथा प्रसरि पवर्तो र्
थांडीने आकांु शचत होतो.
हवच शनयि भोगोशलक पररश्थतीलवही लवगू पडतो असे
शदसनू येत.े
चांद्र - सयू वाच्यव लपांडवर्वने रवत् र् शदर्सवचव खो खो चव
अव्यवहत खेळ सरू
ु असतो. .
उन्सहवळ्यवत उष्ट्ितेने शदर्स िोठ िोठव होत जवतो र् थांडीत तो
लहवन लहवन होत जवतो.
यवचव दैनशां दन जीर्नवत र्वपर करून घेण्यवस पवशििवत्य
देिवत एक पद्धत आहे. त्यवसच '' डे टाईम सेवव्हिंग '' असे
सांबोधले जवते.
यवचवच फवयदव घेऊन उन्सहवळ्यवची चवहूल लवगतवच
घड्यवळे िध्यरवत्ी १ तवस पढु े के ली जवतवत.
त्यविळ
ु े जव्त र्ेळ सयू वाचव र्वर्र असल्यवने शदर्स िोठव
असल्यवने त्यव प्रकविवचव उपयोग करून घेतव येतो.

यवचव र्वपर प्रविख्ु यवने इर्गां लांड - अिेररकव यरु ोप िधील कवही
देिवत के लव जवतो.
आपल्यव भवरतवसवरख्यव शर्र्र्ु तृ वजर्ळ असिवऱ्यव देिवत
त्यवचव फवरसव फरक पडत नसल्यवने आपल्यवकडे यव पद्धतीचव
र्वपर के लव जवत नवही.
तरीही आपल्यवलव सांकष्टी चतथु ीच्यव चांद्रोदयवच्यव र्ेळव
उन्सहवळ्यवत िे िशहन्सयवत रवत्ी १० पयंत उशिरव र् थडां ीत नोव्हेंबर
िशहन्सयवत रवत्ी ८ पयंत लर्कर असल्यवचे शदसनू येतेच की
जॉजा हडसन यव खगोल िवस्त्रज्ञवने यव पद्धतीचव र्वपर
१८९५ पवसनू सरू
ु के लव.
व्यवर्हवररक सोयीसवठी १ तवस घड्यवळ िध्यरवत्ी पढु े
के ल्यवने
उन्सहवळ्यवत सयू ा लर्कर उगर्नू उशिरव िवर्ळत असल्यवने
नेहिीची ऑशफसची र्ेळ.. सकवळी ९ ते ५ असलेली.
ती आतव खरी तर सकवळी ८ पवसनू च सरुु होते.
पि घड्यवळ १ तवस पढु े के ल्यवने प्रत्यक्षवत घड्यवळवत
सकवळी ८ ऐर्जी ९च र्वजलेले असतवत.
त्यविळ
ु े ऑशफसची र्ेळ प्रत्यक्षवत ९ ते ५ अिीच असते.

यवत घोटवळव होऊ नये म्हिनू उन्सहवळ्यवत िध्यरवत्ी १ तवस
घड्यवळच पढु े नेले जवते.
यवची शर्िेर् दखल सर्वंनवच घ्यवर्ी लवगते. शर्िवन, रे ल्र्े
यवांनवही योर्गय ते बदल लक्षवत घ्यवर्े लवगतवत.
शहर्वळव सरू
ु होतवनव शदर्स लहवन होत असल्यवने हव
के लेलव बदल पन्सु हव पर्ू ार्त करण्यवत येतो.
अथवात िध्यरवत्ी १ तवस घड्यवळ िवगे के ले जवते.
यव र्ेळ बदलवचे र्र्वातील शदर्स ठरलेले असतवत.
अिेररके त हे बदल उन्सहवळ्यवत िवचा िशहन्सयवतील दसु ऱ्यव
रशर्र्वरी र् शहर्वळ्यवत नोव्हेंबरच्यव पशहल्यव रशर्र्वरी के ले जवते.
भौगोशलक परश्थती नसु वर इर्गां लडां िध्ये ---हेच बदल िवचा
िशहन्सयवतील िेर्टच्यव रशर्र्वरी र् ऑक्टोबर िशहन्सयवचे िेर्टचे
रशर्र्वरी के ले जवते.
यरु ोशपयन देिवत सरु र्वतीस यव पद्धतीचव र्वपर के लव
जवत नव्हतव.

त्यवर्ेळी बेंजवशिन फ्ँ कशलन यव िविसवने त्यव सवठी
उन्सहवळ्यवचे शदर्सवत खबु ीने --Early to bed and early to rise makes a man
healthy and wealthy and wise. यव म्हिीस प्रशसद्धी
शदली.
परांतु रे ल्र्े --शर्िवने यवच्ां यव र्ेळेत गल्लत होऊ नये म्हिनू
त्यवस पढु े िवन्सयतव शदली गेली.
यव बदलव बवबत शर्शर्ध चवगां ली र्वईट अिी िते पढु े आली
यवचव आरोर्गयवर्र चवगां लव तसेच र्वईट पररिवि होतो असे
आढळून आले आहे.
त्यविळ
ु े २०२१ पवसनू यरु ोपीय देिविध्ये अिी र्र्वातनू दोन
र्ेळेस घड्यवळे बदलिेची पद्धत बांद होण्यवचे िवगवार्र आहे.
त्यविळ
ु े त्यवांनव उन्सहवळ्यवतील र्ेळच र्र्ाभर बदल न करतव
शहर्वळ्यवसवठी सद्ध
ु व िवनवर्ी लवगेल.
******

कवळ्यवर्रील पवांढरे ----!
******
शर्चवरर्ांतवचां ी व्यवख्यवने आपल्यवलव अांतिाख
ु करण्यवस भवग
पवडतवत. ८ जवनेर्वरी २०२० रोजी सहकवरनगर िधील िक्त
ु वांगि
सभवगृहवत सहजीर्न व्यवख्यवन िवशलके चे पष्ट्ु प जेष्ठ शर्शधज्ञ
अडव्होके ट पदिश्री श्री. उज्ज्र्ल शनकि यवांनी व्यवख्यवन रूपवने
गांफ
ु ले
पवांढऱ्यव कोटव िधील डॉक्टरवांची प्रशसद्धी त्यवने शकती रुर्गिवांनव
जीर्दवन देऊन र्वचशर्ले यवर्रून ठरते.
यव उलट कवळ्यव कोटव िधील र्शकलवची प्रशसद्धी िवत्
त्यवने शकती आरोपीनव जन्सिठे प अथर्व फविी सनु वर्ली यव र्रून
ठरते हव िोठव शर्रोधव भवस आहे.
िहवण्यवनां ी कोटवाची पवयरी चढू नये असे म्हितवत पि योर्गय
न्सयवय शिळण्यवसवठी तज्ञ र्कील हवतविी असवर्वच लवगतो.

त्यविळ
ु े र्कीलवांर्र िोठी जबवबदवरी असते.
देर्विपथ खरे सवांगेन खोटे सवांगिवर नवही अिी िपथ
घेऊन, सवक्षीदवरवनां व पेचवत पकडिवऱ्यव र्शकलवचां ी कसरत
न्सयवयवलयवत पवहवर्यवस शिळते.
पि सर्ा सविवन्सय िविसवनां व असे यि्र्ी र् प्रशसद्ध र्कील
प्रत्यक्ष पवहण्यवची सांशध दशु िाळ अिीच असते. ती उिीर् यव
व्यवख्यवनवने भरून शनघवली.
त्यवांचव िख्ु य शर्र्य होतव हैद्रवबवद िधील बलवत्कवर करिवरे
दोर्ीं आरोपीनव प्रत्यक्ष घटनव्थळी गोळ्यव घवलनू ठवर करण्यवत
आले हे योर्गय शक अयोर्गय... ?
कवयदव गवढर् असतो असेही म्हटले जवते. कवरि अनेक
आरोपी सटु ले तरी चवलतील पि शनरपरवध व्यक्तीस शिक्षव होतव
कविव नये. असेही सत्ू र्शकलवांनव र् न्सयवयवधीिवांनव ध्यवनवत ठे र्वर्े
लवगते.
उज्ज्र्ल शनकि यवनां ी आपल्यव ज्ञवनवचे जोरवर्र अनेक
आरोपींनव शिक्षव सनु वर्ली आहे.

त्यवांनी आपल्यव भवर्िवत न्सयवय लर्कर शिळवर्व अिी
व्यर््थव असवर्यवस हर्ी हे िवन्सय के ले. परांतु एकूिच खटल्यवचां ी
सांख्यव र्शकलव / न्सयवयवधीिवच्ां यव तत्परतेच अभवर् शदसनू येतो.
तसेच फविीच्यव शिक्षेस रवष्ट्रपतींकडे गेलेल्यव दयेच्यव
अजवास शह ३ िशहन्सयवचव कवलवर्धी असवर्व अन्सयथव तो अजा
अिवन्सय झवलव असे सिजनू पढु ील कवयार्वही व्हवर्ी असेही त्यवनां ी
आपले ित िवांडले.
अन्सयथव न्सयवय दवनवस उिीर हव देखील अन्सयवय ठरू िकतो.
पोलीसही चवजा िीट ठे र्तवनव अनेक शनरपरवध व्यक्तींनव
अडकर्ू पवहतवत हेही त्यवांनी सोदवहरि पटर्नू शदले.
हैदरवबवद के स िधील आरोपीनव तवत्कवळ यिसदनवस
पवठशर्ल्यवने सर्ा सविवन्सय जनतेस आनांद झवलव असलव तरी अिी
प्रथव योर्गय नव्हे.
त्यविळ
ु े अनेक सत्य गोष्टी पडद्यवआडच रवशहल्यव आहेत.

म्हवतवरी िेल्यवचे दःु ख नवही पि कवळ सोकवर्तो असे
म्हितवत.
प्रश्नोत्तरवचे कवळवत अनेक प्रश्नवच
ां ी उत्तरे शदली.
भवर्ी र्शकलवांनव तम्ु ही कवय सल्लव द्यवल यवर्र त्यवांनी
प्रविवशिक पिे सचोटीने अभ्यवसपिू ा अिी आपल्यव
पक्षकवरवची बवजू िवडां वर्ी उगीचच न्सयवयवधीि आपल्यव
ओळखीचे (शखिवत) आहेत हे दवखर्नू आपिच के स शजांकू
अश्यव भ्रिवत रवहू नये.
(अलोट गदी जिल्यवने) त्यवचां ी व्यवख्यवनवलव गदी जिेल
कव.. ? यव िांकेने कवयाक्रिवस येऊ िकत नसल्यवचव शनरोप शदलव
होतव.
परांतु सयां ोजकवच्ां यव प्रेिळ आग्रहव िळ
ु े आपल्यव झेड
सरु क्षवांसह त्यवांनी िवत् आज सहकवर नगर िध्ये हजेरी लवर्ली अन
श्रोत्यवनव िांत्िर्गु ध करून सोडले..
*****

* आपलीच नाडी ओळखणारे --कलाविंत डॉक्टर !
डॉ. मोहन आगाशे (४)
*****
पिु े तेथे कवय उिे. यवच पण्ु यवत '' परू
ु र्ोत्ति करांडक '' ही
एकपवत्ी नवट्य प्रयोगवची आतां र िहवशर्द्यवलयीन ्पधवा भरत
नवट्य िांशदर येथे १९६३ पवसून भरत असते.
यवच िवध्यिवतनू पढु े प्रशथतयि नवट्य र् शचत्पटवत अनेक
कलवर्ांत चिकले आहेत.
यवचे िळ
ू सां्थवांपकव पैकी एक होते परुु र्ोत्ति र्झे. न.ू ि. शर्.
िवळेतील एक शिक्षक होते.
िल
ु वचे पवय---- पवळण्यवत शदसतवत तर शिक्षकवांनव ते---र्गवात शदसतवत.
हेच र्झे िव्तर िोहन आगविे यवांच्यव घरी एकदव आले र्
िवधर् आगविे यवनव तिु च्यव िल
ु वस िी नवटकवत घेतो आहे हे
सवांगण्यवस आलो असे सवांशगतले.

डॉ. िोहन आगविे---- हे िरवठव-भवरतीय नवट्य र् शचत्पट
अशभनेते आहेत. एशप्रल, इ. स. १९९७ ते एशप्रल, इ. स.
२००२ यव कवलखांडवत हे एफ. टी. आय. आय. यव सां्थेचे
सर्ासवधवरि सांचवलक होते.
इ. स. १९९६ सवली नर्ी शदल्लीच्यव सांगीत नवटक
अकवदिीने सगां ीत नवटक अकवदिी परु ्कवर देऊन यवनां व गौरशर्ले.
िब्द गप्पव -- यव कवयाक्रिवत िल
ु वखत देतवनव ते फवरच
िनिोकळे बोलले. .
डॉ. िोहन आगविे यवच्ां यव जन्सि भोर येथील. न.ू ि. शर्. -एस पी --नांतर बी जे िेशडकल येथे िवनशसक रोग िवखेत एि डी..
के ले र् तेथेच अनेक र्र्ा प्रवध्यवपक म्हिनू कवि पशहले.
िवळेपवसनू च त्यवांनी नवटक र् अभ्यवस यवचव सितोल
रवखीत आघवडी घेतली.
सई परवांजपे यवांच्यव बवलनवट्य सां्थेपवसनू च त्यवांची कवरकीदा
सरू
ु झवली. बी जे. िेशडकल कॉलेजिध्ये जेष्ठ हौिी शदर्गदिाक डॉ.
जब्बवर पटेल यवांनी त्यवांनव हेरले.

घविीरवि कोतर्वल हे नवटक बसशर्ले.
नवटकवच्यव हौसेपवयी त्यवांनी बी जे िध्ये ''
िैक्षशिक आर्वढी --कवशताकी र्वऱ्यवशह '' के ल्यव. यवची प्रवजां ळ
कबल
ु ी त्यवांनी शदली.
त्यविळ
ु े घरच्यवनां वही िेशडकलचव अभ्यवस खपू ---''अर्घड
असतो '' यवची जविीर् झवली ती र्ेगळीच.
घविीरवि नवटकवतीळ उत्ति अशभनयवने त्यवनव चवांगलीच
प्रशसद्धी शदल्यवने सिु वरें २० र्र्ा त्यवचे प्रयोग चवलू होते.
प्ु तक र्वचनू जसे लगेच ्र्ैपवक जित नवही तसेच
नवटकवच्यव तवलिी शिर्वय ते चवगां ले र्ठत नवही.
२५ व्यव र्र्ी त्यवांनी ६० र्ष्ट्यवाच्यव नवनवचव अशभनय के लव
होतव.
त्यवांनी पढु े जवऊन िहवरवष्ट्र िवसनवचे िदतीने िवनशसक
आजवर यव शर्र्यी सि
ु व
ां ोधनवसवठी एक िैक्षशिक स्ां थव सद्ध
कवढली.
आपल्यवतील कसबी कलवकवर र् एक उत्ति डॉक्टर यवचव
िेळ त्यवांनी आपल्यव जीर्नवत छवन सवधलव आहे.

सध्यव ते भवरत अिेररकव यवांच्यव सवां्कृ शतक जीर्नवतील
अशतश्रिविळ
ु े होिवऱ्यव शर्कवरवर्रील सि
ु पदवर्र
ां ोधनवत प्रिख
कवयारत आहेत.
सिवजवतील रुर्गि र् डॉक्टर यवच
ां े सबां धां पर्ू ी प्रिविे सरु ळीत
व्हवर्े म्हिनू त्यवांनी... '' जरव सिजनू घ्यव '' हव प्रयोग त्यवनां ी सरुु
के लव आहे.
शर्शर्ध पदे र् नवटक -शसनेिव यवचव िेळ तम्ु ही कसे
रवखतव यवर्र त्यवनां ी, '' गृशहिी जसे घरवतील ्र्ैपवक --र् कुटुांबवचे
हर्े नको र् आजवर पि यव बवबत सितोल सवधते त्यवच प्रिविे
िी करतो असे सवशां गतले ''
तसेच आयष्ट्ु यवत.. '' लर्गन ही र्ेळेर्र शर्शिष्ट र्यवत
करवर्यवची गोष्ट ''. ती िवत् त्यवनां व त्यवच्ां यव व्य्त आयष्ट्ु यवत
जिली नवही. अिीही प्ु ती जोडली.
जैत रे जैत... यव गवजलेल्यव शचत्पटवत त्यवनव त्यवच्ां यव भशू िके
नसु वर, अांगवर्र परु े से कपडे देखील व्यर्श्थत
घवलवर्यवस शिळवले नवही.

त्यविळ
ु े शित्ही म्हित शकती रे लो बजेट शचत्पटवत तू कवि
करतोस..
त्यवची भरपवई त्यवनां ी श्र्त्झलंड येथे शचशत्त झवलेल्यव
शचत्टवतील प्रेशसडेंट च्यव भशू िके त दररोज नर् नर्ीन टीप टॉप सटू
घवलवर्यवस शिळे र् देखिी गोरीपवन नटी सद्ध
ु व सोबतीलव होतीच
र् ८-१० शदर्स तेथील हॉटेल र्व्तव्यवचव लवभ झवलव, यवने
भरून शनघवल्यवचे सवांशगतले.
त्यवच्ां यव दोन रशियन िैशत्िी आहेत. त्यवपैकी एकीलव त्यवनां ी
िरवठी शिकशर्ण्यवचे कवि के ले. एकीने पांढरीची र्वरी र्
पण्ु यवतील गिपती शिरर्िक
ु ीत नृत्यही के ले आहे र् त्यवर्ां र
प्रबांध शलशहलव आहे.
त्यवनां ी अशखल भवरतीय नवट्य सिां ेलनवचे अध्यक्ष
पद भर्ू शर्ले त्यवर्ेळी अध्यक्षीय भवर्ि अगोदर शलहून न ठे र्तव
उत््फूता पिे ऐनर्ेळी के ले. ते के र्ळ नट असल्यवनेच जिले.
रवजकवरिवतील िरु ब्बी िव. िरद पर्वर यवांनी त्यवर्ेळी
र्वदग्र्त ठरलेल्यव '' घविीरवि कोतर्वलच्यव रशियव दौऱयवचे

र्ेळी '' गप्तु पिे िध्यरवत्ी ्पेिल शर्िवनवची व्यर््थव के ल्यवचव
प्रसगां ही त्यवनां ी सवशां गतलव.
त्यवच्ां यव नवटकवतील ग्रपु िध्ये चवन्सगल्यव पैकी इग्रां जी
त्यवनवच बोलतव येत असल्यवने एकदव अिेररके त त्यवच्ां यव
ग्रपु चे पवसपोटा गहवळ झवले असतव. शर्शर्धदेिवतील शित्वांच्यव
सवहवय्यवने एकव शदर्सवत पयवायी पवसपोटा शिळशर्ल्यवचव प्रसगां
शह त्यवांनी सवांशगतलव.
पदिश्री -परु ्कवरवने सन्सिवशनत डॉ. िोहन आगविे यवनां ी
डॉक्टर --ऍक्टर -कौशन्ससलर --शडरे क्टर अश्यव शर्शर्ध पदवर्र
आपलव ठसव उिटशर्लव.
अलीकडेच त्यवांचव '' अ्तु हव शचत्पट '' र् एकव लर्गनवची
शतसरी गोष्ट ही िवशलकव चवगां लीच गवजली आहे. ती सर्वंनी
आर्जानू पहवर्ी असे त्यवनव र्वटते.
*****

हास्य --एक और्ध ---!
*****
घरवत हसरे तवरे असतव िी पवहू किवलव नभवकडे... ?
यवर्रूनच आपल्यव हसऱ्यव बवलकवांचे हव्य शकती िहत्र्वचे
असते ते आई कडून कळते.
Laughter is the Best Medicine.. ! असे शह म्हितवत.
हव्यवसवठी िवगील कवळवत सका िीतील जोकर ---प.ु ल.
सवरखे शर्नोदी लेखक, अत्ें सवरखे हिव आशि टवळ्यव घेिवरे
र्क्ते, िांकर पवटील, द. िव. शिरवजदवर सवरखे
शर्नोदी कथवकथन करिवरे लेखक,
यवर्र आपि अर्लांबनू रहवत अस.ू
आजकवल िवत् त्यवसवठी हव्य क्लब, प्रसवर िवध्यिवांिळ
ु े
पवहू िकिवरे ,... हर्व येऊ द्यव, फु बवई फु, हव्य सम्रवट, हव्य
कर्ी सांिेलन तसेच कीतानकवर हव. भ. प. इदां रु ीकर िहवरवज यवांचे
कीतान सवरखे शर्शर्ध कवयाक्रि यवची जोड त्यवस शिळवली आहे.

त्यवसवठीही डॉक्टरवचां वच पढु वकवर आहे, िांबु ईचे डॉ. िदन
कटवररयव आशि टी व्ही र्रील डॉ. शनलेि सवबळे
पौरवशिक कथेच्यव दवखल्यवनसु वर, शप्रयकर नलवच्यव
शर्रहविळ
ु े आजवरी पडलेल्यव दियतां ीलव और्धवची शर्चवरिव
के ली असतव शतने "और्ध नलगे मजला" असे उत्तर शदले
त्यवर्रून इतरवनां ी "शतलव और्ध नको (न लगे) "असव अथा
कवढलव तर खरे पहवतव शतच्यव िनवतनू "िलव नल
हेच और्ध(नल गे)" असे शतलव खरे तर म्हिवयचे आहे.
हव्यविळ
ु े आपल्यव िनवर्रील तवि किी होऊन ्नवयांनू व
शिशथलतव येते, आपली रोग प्रशतकवरिक्ती र्वढीस लवगते आशि
तिवर् शनिवाि करिवरे हॉिोन्ससचव स्त्रवर् घटतो.
हव्यिळ
ु े र्ेदनव िितवत, आपली क्रय िक्ती र्वढते, हृदय र्
िेंदक
ू डे प्रविर्वयू परु र्ठव सशु ्थत होऊन सहन िक्तीर्वढीस
लवगते.
इ. स. १३०० िध्ये हेन्री िोंडेव्हीले यव िल्यशर्िवरद
डॉक्टरवांनी ऑपरे िन नांतर यव हव्य उपचवरवचव प्रसवर के लव. नॉिान

कोसीन ह्यव पत्कवर र् प्रोफे सर यवने सद्ध
ु व हव्यवर्र आधवररत
उपचवरवची पद्धती शर्कशसत के ली .
हव्यविळ
ु े रक्तर्वशहन्सयव र् हृदयवचे ्नवयांचू े नक
ु सवन
होण्यवपवसनू सांरक्षि शिळते.
१० -१५ शिशनटे हसण्यवने ५० पेक्षव जव्त उष्ट्िवक
ां
(कॅ लरीज) खचा होतवत.
१ पौंड र्जन किी करण्यवस िवत् १२ तवस सतत
हसण्यवर्वचनू पयवाय नसतो असे प्रयोगवअांती शसद्ध झवले आहे.
हव्यविळ
ु े आयिु वान र्वढते.
हव्यवचे कवही प्रकवर सद्ध
ु व आहेत --आनदां --अडचि --फशजती --गोधळ
ां लेली अर््थव, नैरवश्य,
उपहवसवत्िक, शिष्ठवचवर, शर्कट, ददु र्ै ी रवर्ि हव्य.
हव्यविळ
ु े िरीरवत कवांही रवसवयशनक बदल घडून येतवत.
एनडॉशफा न द्रव्य िेंदतू ील िज्जवतांतू िवफा त स्रर्ले जवते. यव िळ
ु े
आपल्यव िनवत चवगां ली भवर्नव तयवर होते.

खोटे खोटे हसले तरी हे द्रव्य स्रर्लेच जवते कवरि िेंदू खरे
खोटे हव्य यवतील फरक जवित नवही. हसतवनवच्यव चेहऱ्यवर्रील
्नवयांच्ू यव हवलचवलीर्रून हे द्रव्य स्रर्ते.
हसल्यवने फुफ्फुस पेिींतील अिद्ध
ु हर्व बवहेर पडून त्यवांचे
आकवरिवन र्वढते र् प्रविर्वयचू व जव्त परु र्ठव होतो.
हव्य हे सवांसशगाकही असते. हसण्यवच्यव आर्वजवने र्
के लेल्यव शर्नोदवचव पररिवि चेहऱ्यवच्यव ्नवयर्ांू र होतो र्
सहजपिे हसू फुटते
िवनर्ी आरोर्गयवस हव्य फवयदेिीर असले तरी '' हास्य हे
दुधारी शस्त्रा ''प्रिविे आहे हे शह ध्यवनवत घ्यवर्े लवगते.
हर्ार्वयू नवर्वच्यव प्रकवरवने िृत्यू देखील सांभर्तो. अत्यवनदां वने
हसू आल्यवस अशत तेथे िवती अिी अर््थव होऊन जवते. खपू
जोर जोरवत हसल्यवने गदु िरू
ु न िृत्यू ओढर्ू िकतो.
प्रिविवत के लेले हव्य हृदयवस उपयक्त
ु असले तरी अशत
हव्यवने श्वसनवस अडथळव शनिवाि होऊन नवयरस ऑक्सवईड
यव हव्य र्वयच्ू यव अशतरे कवने िृत्यू ओढर्तो.

यवच र्वयचू व सांिोहन िवस्त्रवत (अनव्थेशियव) अल्प
प्रिविवत उपयोगकरून रुर्गिवर्र शर्नव र्ेदनव िस्त्रशक्रयव के ली
जवते.
अशतहव्यविळ
ु े िेंदतू ील रक्तर्वशहन्सयव फुटून, हृदय शक्रयव
अचवनक बांद पडिे, फुफ्फुसे अकवयाक्षि होिे. शफट्सचे झटके
येिे, गतांु व गतांु ीचव हशनायव अश्यव शर्शर्ध कवरिवने िृत्यू ओढर्ू
िकतो.
"It seems that it's absolutely true that
'laugh and the whole world laughs with you, " said
Sophie Scott, a neuroscientist at the University
College London.
फक्त िनष्ट्ु य प्रवण्यवसच हव्य कलव अर्गत आहे.
हसव आशि लठ व्हव असे म्हिण्यवचव शह प्रघवत आहेच की.
िग कवय थवांबलवत कव... ?
हसतवय नव ----हसवयलवच पशहले.. !
******

जोशयािंची फळबाग ---!
(नाट्य- टी व्ही- वसनेकलाकार --हृर्ीके श जोशी
यािंच्या कॉमेडी रीट --- वर आधारीत)
******
किाण्येर्वशधकवर्ते िव फलेर्ु कदव चन ----!
असे जरी गीतेिध्ये म्हटले असले तरी हल्लीच्यव ्िवटा
यगु वत लगेचच फळे देिवरी झवडे उपलब्ध आहेत.
त्यवतही फळझवडे जव्त जर्ळची र्वटतवत.
फळे शह कें व्हवही आपल्यव पोटवलव आधवर र्वटतवत. न्सयवहवरी
असो, उपर्वस र्व भोजनोत्तर डेझटा.
आजच्यव इन्स्टांट टीव्ही र्रील जवशहरवती , नवटके र् शसनेिव
यविळ
ु े त्यवतील कलवर्तां वनव लगेचच प्रशसद्धी शिळते.
त्यविळ
ु े त्यवच्ां यव िल
ु वखती, सपु वरी शिळिे असे प्रकवर सरुु
होतवत.
त्यवच्ां यव िल
ु वखतीत त्यवनव एक प्रश्न आर्जानू शर्चवरलव
जवतो.

कवहो... आपि जवशहरवती- नवटके -शसनेिव शसररयल्स यविध्ये लीलयव िक्त
ु सच
ां वर करत असतव.
यव िध्ये कवि करतवनव नेिकव कवय फरक तम्ु हवलव
जविर्तो... ?.
त्यवची उत्तरे आपवपल्यव कुर्तीनसु वर प्रत्येकजि देत असतो.
पि हृर्ीके ि जोिी यव हरहुन्सनरी कलवकवरवने तर आपल्यव
पढु े यवच प्रश्नवचे उत्तर देतवनव ----त्यवची फळबवगच आपल्यव पढु े उभी के ली आहे.
त्यवचवच हव परवििा लेख ----१) शसरीयल िध्ये कवि करिे ----(हे सीतवफळ
खवण्यवसवरखे आहे)
******
सीतवफळ हे फळ बवहेरून शदसते तसे अशजबवत नसते.
ते खवण्यवची कवही ठोस पद्धत नवही, जो तो आपल्यव
र्कूबव नसु वर खवतो, त्यविळ
ु े कसेही खवल्ले तरी ते खवतवनव बबाट
होतेच होते.
ते एकतर खवत खवत थांक
ु वर्े लवगते शकांर्व थांक
ु त थांक
ु त खवर्े
लवगते.

सीतवफळव िध्ये खवण्यव पेक्षव फे कण्यवचव भवग अशधक
असतो त्यविळ
ु े दोन चवर सीतवफळे खवल्ली तरी त्यवने पोट भरत
नवही.
तसेच हे ४-८ शदर्सवत खरवब होिवरे फळ आहे.
सीतव फळवचव एक उत्कृ ष्ट चर्ीचव (सीतवफळ
रबडी) कवळशह येतो.
पि हव कवळ कधी येईल हे सवांगतव येत नवही.
#
२) जवशहरवतीत कवि करिे -----(हे के ळे खवण्यवसवरखे
आहे)
******
के ळ हे बवरिवही उपलब्ध असते. ते अलगद सोलनू
सम्पिु ापिे पटकन खवतव येते.
त्यव के ळ्यव प्रिविेच ते खवल्ल्यवने आपल्यव चेहऱ्यवर्र
तकवकी येते. , भरपरू जीर्नसत्र्े त्यवतनू शिळतवत.
भक
ु े लव चवर के ळी हवतविी असले की भवगनू जवते र्
जेर्िवनतां रही भरल्यव पोटी खवण्यवस हरकत नवही आरोर्गयवस
उत्तिच.

तसेच आपि कधी कधी शनष्ट्कवळजी पिवने त्यवची सवल
र्त्यवत फे कली तर त्यवर्र पवय देिवऱ्यवस आ्िवन शह लगेचच
शदसनू येत.े
#
३) शसनेिवत कवि करिे ----(आांबव खवण्यवसवरखे आहे)
******
आबां व हे एक एक उच्च प्रतीचे फळ आहे. तो शचरून फोडी
करून अथर्व रस करून खवतव येतो.
आबां व आिवयलव जवतवनव तो खरे दी करण्यवची आपली ऐपत
आधी शसद्ध करवर्ी लवगते.
शचकू आिवयलव जवतो असे म्हिनू जवतव येत नवही.
त्यविळ
ु े आपल्यवलव आर्डिवऱ्यव िोजक्यवच शित्वांनव
बोलवर्ांनू यवचव आ्र्वद घेतव येतो.
यवचे गवर् जेर्ि घवलतव येत नवही.
आांब्यवच्यव लोिचे --आई्क्रीि ---ि्तवनी असे लोकशप्रय
र् आर्डीचे पदवथा बनशर्तव येतवत.
हवपसू --पवयरी --देर्गड --कनवाटक --लांगडव --तसेच िेर्टी
चोखनू खवण्यवचव गवर्ठी आबां व.
आांबव हव आांबवच असतो तो त्यवच चर्ीने खवल्लव जवतो.

तरीही सरु र्वतीचे कवळवत एकवच र्ेळी छवन लवगतो म्हिनू
र्वटेल तसव हवदडतव येत नवही.
अन्सयथव धेंडवळी लवगलीच म्हिनू सिजव. त्यविळ
ु े थोडव
थोडव असवच त्यवचव सिवचवर घेत जवर्व.
एकदव सर्य झवली की िग शसझन सपां े पयंत आब्ां यवचव
यथेच्च सिवचवर घेतलव जवतो.
आांबव जसव फळवांचव रवजव गिलव जवतो तसेच नटवची इशत
कताव्यवतव शसनेिवतच उठून शदसते.
#
४) नवटकवत कवि करिे -----(सपु वरी सवरखे असते)
*****
सपु वरी शह कोठे ही टवझां वशनयव शिझोरवि अश्यव शठकविी
उगर्त नवही
. परांपरव असलेल्यव िवतीिध्येच (कोकिवत) ती उगर्ते
सपु वरी चवांगली असेल तर र्र्वानर्ु र्े शटकते. पि खरवब
असेल तर त्यवची त्यवची भक
ु टी होण्यवस अशजबवत र्ेळ लवगत
नवही. .
सपु वरी हे एक व्यसन --लत असते.

भरल्यव पोटी शकांर्व उपविीपोटी सपु वरी खवण्यवची िजव कवही
औरच असते.
लहवन िल
ु वनां वही त्यवचे आकर्ाि असते.
आपल्यव सिोरची व्यक्ती िजु ोर असेल तर सपु वरी फे कून
िवरण्यव सवरखे कडक दसु रे हत्यवर नवही.
तवत्कवळ घवयवळ करण्यवची शतच्यवत तवकद असते.
. सपु वरी शह बवरीक तक
ु डे करून तोंडवत
टवकल्यवनांतर हळूहळू बवरीक करून िग त्यवत हळूहळू गोडी
उतरते. त्यवस बरवच कलवर्शध जवतो.
त्यव दरम्यवन सपु वरी कधी कधी लवगते--जीभ फवटते -शहरड्यवतनू रक्त येते असे प्रकवर होतवत पि ते इतरवनां व त्यवतील
कवहीही सिजत नवही.
त्यविळ
ु े सपु वरी हे एक कठीि असे फळ आहे हे ध्यवनवत येते.
#
५) नट -----(ऊसव --प्रिविे असतो)
नट हव घरवतील ठे र्लेल्यव कवठी प्रिविे असतो. .
परांतु ऊसवलवही उत्ति प्रकवरची िवती लवगते. भरपरू
पविी लवगते. खवण्यव योर्गय होईपयंत खपू कवळजी घ्यवर्ी लवगते.

एकदव कव तो खवण्यव योर्गय झवलव की यव पढु े त्यवच्यवर्र
असख्ां य अत्यवचवर होत जवतवत.
त्यवलव िेतवतनू उपटिे --त्यवचे बढु के -िेंडे कवपिे. त्यवच्यव
िोळ्यव करून बैल गवडीत भरिे. (दौऱ्यवर्र जवतवनवची अर््थव)
सवखर कवरख्यवन्सयवत नेऊन त्यवस चरकवत घवलनू '' शचपवड
'' होईपयंत रस कवढून घेिे र् नांतर त्यवस फे कून देिे.
अश्यवच प्रकवरे नटवची अर््थव िेर्टी होत जवते. र् हवच
नटसम्रवट --कोिी घर दे तव कव घर म्हिनू टवहो फोडू लवगल्यवचे
आपिवस शदसनू येते.
******
https://www. youtube.
com/watch?v=kfnfEcywI_
यु टब र्र यवचव शव्हडीओ उपलब्ध आहे त्यवचवही आ्र्वद
घ्यवर्व.
*****

मुलखावेगळ्या मल
ु ी... ... !
शाळे बाहेरच्या शाळे तून घेतलेली उिंच भरारी... !
*****
ही आर्डते िज िनवपवसनु ी िवळव,
लवशर्ते लळव ही जिी िवऊली बवळव!!
ही झवली आपली पवरांपररक िवळेबवबतची कल्पनव.
परांतु िवळेतील शिकर्िे िनवपवसनू न
आर्डिवऱ्यव आपल्यव िल
ु ीलव ८ र्ी पवसनू च सरळ िवळेतनू
कवढून घरीच रवहून,
शिक्षि घ्यवर्यवस लवर्नू १० र्ी र् १२ र्ी च्यव शकचकट,
अर्घड परीक्षेस चक्क फवटव देऊन,
थेट अिेरीके तील िॅ्यवच्यसु ेट येथील शर्द्यवपीठवत प्रर्ेि
शिळशर्लेल्यव िल
ु खवर्ेगळ्यव िल
ु ींचीचीच आहे शह असत्य---र्वटिवरी सत्य कथव.

डोंशबर्ली-- िांबु ई येथील सशु प्रयव जोिी --यव कॅ न्ससर
झवलेल्यव िल
ु वच्ां यव उपचवरवसवठी असलेल्यव कें द्रवत कविवस
होत्यव.
त्यवचां ी िल
ु गी िवलशर्कवने - आपले िवळेत िन रित नवही
अिी तक्रवर के ली.
कवरि एके र्ेळी शतलव भगू ोल शर्र्यवत फवरच किी गिु
पडले.
िल
ु ीच्यव यव तक्रवरीकडे त्यवनां ी फवर गांभीरतेने पशहले.
त्यव शदर्िी त्यवांनी फवयू ्टवर हॉटेल िध्ये जवऊन त्यवांनव
आनदां शदलव.
िवळेलव ८अव्यव इयत्तेतच रवि रवि ठोकून घरूनच िवळव
शिकण्यवचव धवडसी शनिय के लव.
येथे िवत् --िवळव सटु ली पवटी फुटली. असव अनभु र् आलव
७ र्ी पवस असलेल्यव शर्द्यवथ्यवास बवहेरून १० र्ी बोडवाचे
परीक्षेस बसतव येते असां शनयि आहे.

शर्ल शर्ल फवईडां अ र्े.
प्रयत्ने कि र्वळूचे रगडीतव तेल शह गळे.
यव िवळेत अभ्यवसलेल्यव म्हिींचव प्रत्यक्ष अनभु र् घेण्यवचे
ठरशर्ले.
आपल्यव िल
ु ीच्यव कलवने शतच्यव आर्डीच्यव िोजक्यवच
शर्र्यवनरू
ु प घरीच शिकशर्िे सरू
ु झवले.
िवलशर्कव, अथवातच आनांदवने र् उत्सवहवने अभ्यवसवत रस
घेऊ लवगली.
. शिक्षि घेतवनव िल
ु ां खि
ु ीत असिे फवर िहत्र्वचे असे
शतच्यव आईचे ित होते.
पवरांपररक िवळेत नवर्डत्यव शर्र्यवच
ां वही नवईलवजवने परीक्षव
असल्यवने अभ्यवस हव करवर्वच लवगतो.
हे त्यवांनव िवन्सय नव्हते.
.
त्यविळ
ु े िध्यिर्गीय असनू शह र् िवलशर्कव िवळेतील
अभ्यवसवत हुिवर असनू शह घरी रवहून िवळव शिकशर्ण्यवचव िोठव
धवडसी शनिाय घेतलव.

र् आपली नोकरी देखील त्यवांनी सोडून शदली.
िध्येच िवलशर्कव म्हिे आई. आपलव हव शनिाय चक
ु लव
तर... ?
यव र्र आईने उत्तर शदले यवत आपि यि्र्ी झवलो तर... ?
अन सरू
ु झवलव दवट अधां :कवरवतनू एकव नव्यव न
शदसिवऱ्यव उजळ प्रकविवकडे र्वटचवल.
आजबू वजच्ू यव पवलकवांनव आियवाचव धक्कव अन त्यवांनी
आपल्यव िल
ु ींनव िवळव '' सोडलेल्यव '' यव िल
ु ीपवसनू --- दरू दरू
रहवण्यवचव सल्लव न शदलव तरच नर्ल.
िवलशर्कवने एकटीने आपलव अभ्यवस भलव न आपि असे
आईच्यव सहकवयवाने पढु ील र्वटचवल सरुु ठे र्ली.

िवलशर्कवही िोजक्यवच आपल्यव आर्डीच्यव शर्र्यवचव
अभ्यवस आर्डीने र् एकवग्रतेने करू लवगली.
गशित र् कम्प्यटु र प्रोग्र्यविींग यव शर्र्यवत शतलव अशधक रस
असल्यवचे त्यवांनव आढळले.
कवहां ी तज्ञां वच
ां ां िवगादिान शिळवले.
घरीच अभ्यवस करूनही जवत्यवच हुिवर िवलशर्कवने चेन्सनई
येथील म्यॅथेम्यवशटकल इशन्स्टट्यटू एि. ए. सी. कोसा लव प्रर्ेि
शिळवलव.
पढु े इटां र न्सयविनल प्रोग्र्यविींग ऑशलशम्पयवड िध्ये तीन र्ेळव
भवरतवचे प्रशतशनशधत्र् के ले. र् दोन र्ेळव रौप्य र् एक र्ेळव ब्रवँझ
पदक शिळशर्ले.
खरे तर आय आय टी प्रर्ेि परीक्षव एव्हढयव गिु र्त्तेची शह
परीक्षव आहे.

पवरांपररक १०र्ी र् १२ र्ी - जे ई ई -परीक्षव उत्तीिा
नसल्यवने भारतातील वनयमानस
ु ार, आय आय टी िध्ये शतलव
प्रर्ेि शिळू िकलव नवही.
परांतु अिेररके तील उत्ति अश्यव एि आय टी िध्ये िवत्
ऑशलशम्पयवड उत्तीिा असल्यवने सहज प्रर्ेि तर शिळवलवच र्र
्कॉलरशिप सद्ध
ु व शिळवली.
सध्यव ती कम्प्यटु र िवस्त्र शर्र्यवत पढु ील शिक्षि घेत आहे.
हवच िख्ु य फरक आपल्यव अन अिेररके तील शिक्षि
प्रशक्रयेत आहे. त्यविळ
ु ेच शतकडे हुिवर शर्द्यवथ्यवंचव
लोंढव असतो.
िवलशर्कवची दसु री बहीि राधा शहने शह तवईचव शकत्तव
शगरशर्लव. शतलव शगयवारोहि र् शनसगवात रििे आर्डू लवगले. त्यव
शर्र्यवत शतने अभ्यवस सरुु के लव.

यव शर्र्यवलव '' अथष सायन्स '' असे नवर् आहे असेही पढु े
सिजले. त्यवसवठी शर्शर्ध कॉलेज --र् लवयब्ररीची िोफत सोय
शतलव उपलब्ध झवली आहे.
Earth science or geoscience includes all fields
of natural science related to the planet Earth.
This is a branch of science dealing with the
physical and chemical constitution of the Earth and
its atmosphere.
Earth science can be considered to be a branch
of planetary science, but with a much older history.
Earth science encompasses four main branches
of study, the lithosphere, the hydrosphere,
the atmosphere, and the biosphere,
each of which is further broken down into more
specialized fields.
अश्यव प्रकवरे यव शर्र्यवत शतची घोड दौड सरू
ु आहे.

अश्यव तहेने सरुु र्वतीस तहेर्वईक र्वटिवरव शनिाय
यि्र्ीपिे फलद्रूपवस आलव आहे.
आपल्यव िल
ु वांिधील आत्िशर्श्ववस ओळखनू त्यवांच्यव
िनवप्रिविे िक्त
ु पिे अभ्यवस करून घेिवऱ्यव पवलकवचां ी सख्ां यव
आतव र्वढीस लवगली आहे
पवरांपररक िवळेच्यव र्ेळेचे --र्ेळवपत्कवचे झगु वरून िवनस
येईल तेंव्हव अभ्यवस --खेळ-- िनोरांजन --सहली यवचव
पवलकवसां िर्ेत तवळिेळ सवधलव असतव असव चित्कवर घडू
िकतो
हेच यव र्रून उिगते. र् िल
ु विां धील प्रज्ञव उदयवस येते.
आशि --- यव िक्त
ु शिक्षि पद्धतीिळ
ु े '' हे शर्श्वची िवझे
घर '' यवची प्रशचती येते.
******

व्यन्गवचिे ---एक वनिःशब्द कला... !
******
‘शर्नोद ही डोळ्यवांत अांजन घवलनू त्यवतील घवि दरू
करिवरी एक िलवकव आहे’ असां सवशहत्यसम्रवट न. शचां.
के ळकरवनां ी म्हटलां आहे. यवर्रुन शर्नोदी सवशहत्यवचां िहत्त्र्
्पष्ट्टपिे प्रतीत होतां.
शर्नोदी लेखन, शर्नोदी कशर्तव अथर्व व्यांगशचत्े हेही एक
प्रकवरे डोळ्यवांत अांजन घवलण्यवचेच कवि करतवत.
व्यगां शचत्े जिी करििक
ाु ही करतवत.
ू करतवत तसांच अांतिख
आपल्यवकडां व्यगां शचत्वच
ां ी िोठी परांपरव आहे. शदर्वळी
अांकवांनी यव व्यगां शचत्वांनव कवयि्र्रुपी व्यवसपीठ शिळर्नू शदलां
आहे.
शर्नोदी शदर्वळी अांकवांिध्ये अनेक व्यगां शचत्कवर आपल्यव
िब्दरे र्वनां ी र्वचकवनां व हसर्तवत.
यविध्ये एक नवर् आर्जानू घ्यवर्ां लवगेल ते म्हिजे कॉिन
िॅन रे खवटिवरे आर के लक्ष्िि --शि. द. फडिीस ---हररिन्सद्र
लचके ----बवळवसवहेब ठवकरे ---रवज ठवकरे --- शचांटू

फे ि र्वडेकर --पांशडत हे िहवरवष्ट्रवतील आपले ओळखीचे
आहेतच.
दैशनकां र्तािवन पत्वत एकव ठरवशर्क कोपऱ्यवत यवचे हिखवस
्थवनअसते, सवप्तवशहकां, िवशसकां आशि शदर्वळी अक
ां विां धनू
शर्शर्ध शर्र्यवांर्रआपि व्यगां शचत्ां रे खवटलेली पवहतो.
कवही हव्यशचत्ां अथर्व व्यांगशचत्ां ही घटकवभर करििक
ू
करतवत. ती पवशहल्यवनांतर र्वचक खदवखदव हसू लवगतवत.
पि ते फवरसे शटकवर्ू नसतां. यवउलट बध्ु दीलव आशि िनवलव
आव्हवन देिवरां व्यगां शचत् हे र्वचकवच्यव िनवर्र आपली पकड घट्ट
बसर्ू िकतां.
व्यगां शचत्वांची शनशिाती के र्ळ हसशर्ण्यवसवठी, िनोरांजन
करण्यवसवठीच न करतव सिवजवतील र्वईट चवली-ररती,
अशनष्ट्ट रुढी-परांपरव अथर्व िवनर्ी ्र्भवर्वतील र्वईट
गोष्ट्टींर्र कोरडे ओढण्यवसवठी करण्यवर्र त्यवांचव शर्श्र्वस आहे.
अिव व्यांगशचत्वतां नू र्रर्र शदसिवरव शर्नोद हव िवनर्ी
्र्भवर्वच्यव दगु िाु वर्ां र िवशिाकपिे टीकव करतो.

दशक्षि भवरतवत त्यवतही कनवाटक--- िधील एक सवधव
नवगररक बी व्ही राममतू ी "शि्टर शसटीझन "हव एक दबु ळव
र्वटतो, चवली चॅशप्लन सवरखव.
किीत किी रे र्व हे त्यवांचे खवस र्ैशिष्टय त्यवतील िोकळ्यव
जवगेने रे र्वांचे सौन्सदया र्वढते हेही शततकच खरे .
दहव शिशनटवत ते टवक िवईत बडु र्नू ते थेट शचत् कवढतवत.
शचत्वतील उत््फूतातव र् सहजतव जपण्यवसवठी िी हे करतो असे ते
म्हितवत.
दैनशां दन व्यन्सग शचत् कवढिवरे ते दशक्षि भवरतवतील एकिेर्
कलवकवर आहेत. त्यवांचव शर्नोद हव निा शर्नोदी, सक्ष्ू ि, बुशद्धर्वदी
परांतु दि
ां करिवरव असिवर नवही असव असतो.
उत्तर भवरतवतील असेच एक र्यांगशचत्कवर सधु ीर दवर. िूळचे
कवशश्िरी असलेले यवच
ां व जन्सि अलवहवबवद येथील.
१९६१ शदल्लीच्यव ्टेट््िन र्ृत्तपत् कवयवालयवत पवच िब्द
रशहत हव्य शचत् घेऊन प्रर्ेि के लव.
सांपवदक एक शब्रशटि गृह्थ होते.. त्यवांची शचत्े ठे र्नू घेतली.
फवरिी दखल घेतली नवही.
परांतु ती सर्ा शचत्े त्यवांनव त्यवच पत्वत दसु ऱ्यव शदर्िी
पवहर्यवस शिळवली.

अिव प्रकवरे ते अचवनकपिे त्यवनव यि शिळवले.
पढु े ७ र्र्ा ते आऊट ऑफ द िवईडां हव शनःिब्द नॉन
पोशलशटकल कॉलि चवलर्ीत होते.
पढु े ते शहदां ्ु थवन टवईम्स िध्ये गेले. तेथे त्यवांनव रवजकीय
शर्र्य हवतवळण्यवची सद्ध
ु व िभु व शिळवली.
र्रील दोघवच
ां ी शचत्े परदेिी शनयतकवशलकवत तर आलीच
परांतु इर्गां लांडची रविी, हेन्री शकशसांजर इ. लोकवांच्यव सांग्रही सद्ध
ु व यव
भवरतीयवांची शचत्े आहेत.
हे खपू िवनवचे असे शचन्सह आहे.
थोडक्यवत, व्यांगशचत् हे िनवलव आनांद देिवरे एक प्रभवर्ी
िवध्यि आहे.
तथवशप , बोधविृतवचे कडू कोयनेल 'हव्यरुपी सवखरे च्यव'
आर्ेष्ट्टनवतनू शदल्यवस त्यवचव योर्गय पररिवि होतो.
******

वनस्वाथष प्रेमाचे---'' नूतनीकरणच जणू '' -----!
******
भवरत हव र्वशर्ाक शर्पल
ु सिव सिवरांभवचव देि आहे.
िविसव िविसवतील तील ्नेहभवर् -बांधभु वर् जवगृत
करण्यवसवठी हे सि सवजरे के ले जवतवत.
शहरव्यवगवर िवलनू े नटलेल्यव श्रवर्िवत येिवरी रवखी पौशिािव
हीच नवरळी पौशिािव, यवच शदर्सवलव 'रिाबध
िं न' म्हितवत.
हव सि बहीि भवर्वच्यव अतटू , उत्कट प्रेिवची आठर्ि
करून देिवरव शदर्स आहे.
श्रवर्ि पोशिािेस भवर्वचे औक्षि करून बहीि रवखी बवधां ते - भवर्वचव उत्कर्ा व्हवर्व, आपल्यव भवर्वने आपले रक्षि करवर्े,
ही यविवगची िगां ल िनोकविनव असते.
सिवजवत ऐक्य आशि प्रेिभवर् र्वढीस लवगवर्व यवसवठी
रक्षवबधां नवचव सि रवजपतू लोकवतां रूढ झवलव. आजकवल िवत्
बहीि-भवर्वच्यव पशर्त् प्रेिवचव सि म्हिनू हव सि सवजरव होतो.
यव शदर्िी बशहिी आपल्यव सख्ख्यव भवर्वच्यव हवतवर्र
रवखी बवांधतवतच आशि शिर्वय त्यव बांधत्ु र्सिवन नवते असलेल्यव
व्यक्तीसही रवखी बवधां तवत.
रवखी बवधां तवनव बशहिीने म्हिवर्े, ----

******
येन बद्धो बली रवजव दवनर्ेन्सद्रो िहवबलः। तेन त्र्विनबु ध्नवशि
रक्षे िव चल िव चल ।।
(दवनर्वांचव रवजव बली यवांच्यव हवतवत दैत्यगरू
ु िक्र
ु वचवया
यवनां ी जिी रक्षव (रवखी) बवधां ली होत तिीच ही रवखी िी तझ्ु यव
हवतवलव बवधां त आहे.)
"रवखी' ह्यव िब्दवतच "रक्षि कर' - "रवख म्हिजे सवांभवळ'
हव सांकेत आहे. कुठल्यवही कताबगवर, धवडसी िरू र्ीरवने यवचक,
दबु ाल, र्ृद्ध, आजवरी, असहवय, अपगां र् अबलवचां े रक्षि करिे हव
धिा आहे.
यवतलव गशभात अथा नवत्यवचे रक्षि करिे हवच आहे.
एकव अथवाने बहीि भवर्वांच्यव प्रेिवचव आनांदवने हव ''
नतू नीकरि '' सवजरव करण्यवचव सोहळवच जिू .
यांदवचे २०२० र्र्ी िवत् '' घरात सुरवित राहूनच ----''
रिाबिंधनाच्या हावदषक शभ
ु ेच्छा. ''... !
*****

दैनिंवदन पररवचतािंचा... सविं ाद ----!
******
सध्यवचव कवळ हव प्रत्येकवने अतां िाख
ु होऊन आपलव
आपल्यविीच सांर्वद करण्यवचव असव आहे.
गेले तीन चवर िशहने घरवतील कविर्वली नसल्यवने सौ.
र्र घरगतु ी कविवची जबवबदवरी र्वढली.
तसेच घरवत बसनू हे नसु तेच पहवत बसिे हे सद्ध
ु व अशत होऊ
लवगले.
आशि िी सद्ध
ु व थोडव हवतभवर लवर्वर्व म्हिनू झवडू-पोचव र्
भवांडी धिु े यवत खवरीचव र्वटव उचलण्यवस सरुु र्वत के ली.
आशि कवय... ?
हे र्गयवजेट्स च चक्क िवझ्यविी बोलू लवगली की... !

र्ाडू -*****
'' अरे , तू भले डॉक्टर असिील. ्र्छतव आशि सवफ सफवई
हव तर तिु च्यव िवखेचव िल
ू िांत्.
पि आज पयंत िलव हवत लवर्ल्यवचे कधी. शदसले नवही.
कोपऱ्यवत उभव असतवनव िलव शदसत होतेच की
आतव तल
ु व सिजले असेल िवझव हवत धरून घरवतील कवनव
कोपरे जवळी जळिटे कसे सवफ करवर्ेत.
अन घर कसे ्र्च्छ करवर्े हे सिजलेच असेल.
अन घर सवफ करतवनव हवत कसे दख
ु तवत यवचवही अनभु र्
सद्ध
ु व आलव असेलच आतव तल
ु व.
लवदी.. फरिी पसु तवनव आपि न घसरतव करवर्यवची
कसरत, हे अनभु र्नू बवयकोने आज पयंत कसे शनिटू पिे कांबर
दख
ु ण्यवची तक्रवर न करतव के ली असेल. ? यवची नसु ती कल्पनव
तर करून बघ. .

बेवसन ---*****
अरे , भल्यव िविसव िवझ्यव पढु ्यवत चिचव, र्वटी पवसनू
ते कढई पवतेल्यव पयंत नवनव तहेची भवांडी सतत तम्ु ही टवकतच
असतव सवरखी.
आतविव शदर्सवतनू दोन र्ेळव िवझ्यव सिोर शनिटू पिे उभे
रहवतवनव र् िवझी ओटी खवली करतवनव कळले असेलच खरकटी
भवडां ी किी प्रथि शर्सळून घेऊन त्यवतील सर्ा खरकटे व्यर्श्थत
बवजल
ू व करून, सवबि लवर्नू िन लवर्नू हळुर्वर पिे भवांड्यवचव
आर्वज न करतव किी सवफ करवर्ीत ते.
कढई --तर्व अिी लोखांडी भवांडी र्ेगळ्यव घवसिीने किी
घवस घवस घवसवर्ी लवगतवत र् त्यवने बवर्ळे असे दख
ु ू लवगतवत
हेही उिगले असेलच तल
ु व चवांगले.
यवचे बवळकडू यव... लॉक डवऊनच्यव कवळवत तल
ु व
चवांगलेच शिळवलेलां शदसनू येतय

.
अिीच प्रगती चवलू ठे र् र् बवयकोलव हवतभवर लवर्
ती पि दिनू जवते रे शबचवरी हे लक्षवत घे.
आशि हो नवहीतरी हवत र्वरांर्वर हवत धर्ु वयलव अन
कोरोनवच्यव िवगे हवत धर्ु नू लवगवयलव िवझे कडे यवर्ेच लवगते
नव.
अन िदत के ल्यवचे सिवधवनही शिळते .
िग चवलू दे असेच
भवडां ् यवच
ां े कपवट --******
पोटोबव करण्यवपर्ू ी तवट अन पवट पविी घेण्यवची जबवबदवरी
आतविव तल
ू व चवगां ली जिू लवगली आहे.
धतु लेली भवांडी लवर्तवनव. आिची िवांडिी जेथल्यव तेथे
किी करवयची यवची जरव तवरवांबळ उडत असे तझु ी.
अन त्यविळ
ु े पन्सु हव भवांडी िोधतवनव बवयकोचीच भांबेरी उडत
असे

आतविव भवजीची भवांडी. --दधु वची पवतेली -- तवक
दह्यवचे भवडां े -- तर्व -कढई-र्ेग र्ेगळ्यव जवगी पन्सु हव सवपडेल
अिी किी ठे र्वयची हे पि कळले असेलच.
अांथरून -पवघां रून -******
आतविव शनर्वतां च उठतव आपि िहविय.
अांथरून पवांघरून टवकवयची र् कवढवयची सर्य चवगां लीच
रुळलेली शदसते.
अधनू िधनू उिीचे अभ्रे --पवघां रुिे धर्ु वयलव टवकवर्ी
लवगतवत हे ही कळू लवगलेले शदसतांय.
नवहीतर यव अगोदर फ्े ि पवांघरून घेऊन डवरवडूर झोपण्यवची
िवत् िोठी हौस.

वॉवशिंग मशीन --*****
िलव सरुु करण्यवस... दोन तीन बटिवचव खेळ त्यवस
लवगतवतही दोन शिशनटे.

पि यव बवबवनी आतवपयंत ढुक
ां ू न िवझ्यवकडे कधी नजर
शफरशर्ली नव्हती.
आतव शभजशर्लेले कपडे िवझ्यव िवफा त धर्ु नू घेऊन,
ड्रवयर झवल्यवनांतर इझी ड्रवय च्यव दोयवार्र र्गार्वरीने र्वळू
घवलण्यवचे तांत् चवांगलेच जिलांय की यव डवगदर बवबवलव अन
र्र बवयकोबी खि
ु .
फक्कडसव चहव करून द्यवयलव िोकळीच.
चहवचे भवांडे --*****
सवयांकवळचव ५ - ६ चे दरम्यवनचव आले --शर्लवयची
शिसळून के लेलव बवयकोपेक्षव.. " ्र्तत्ां चर्ीचव " चहव करण्यवचव
िल
ू िांत् जपत शर्शर्ध भवरतीर्रची सवांज धवरव ची िरवठी गविी
ऐकत एकशत्त पिे चहव शपऊन नवट्य रांग चे नवट्यसांगीत
झवल्यवर्र ची पवयपीट करिवयचव शनयि चवगां लवच अगां र्ळिी
पडलवय जि.ू .

रेवडओ ----टी. व्ही. र्रील अांगवर्र येिवऱ्यव बवतम्यवांनव कांटवळून
तू िवझव कवन हळुर्वर शपळून जर्ळ येऊन बसू लवगलव र् कवन
देऊन ऐकू लवगलव. भवरतकी एक खोज,

अगदी सकवळच्यव शत्र्ेिी पवसनू सरुु होिवरी िरवठी गविी,
शर्िेर् गीत गगां व, सवजां धवरव र् नवट्य रांग िधील नवट्य गीते
आर्डीने पर्ू ीच्यव रशसकतेने ऐकू लवगलव अन त्यवर्रील शटपि
कवढण्यवस सद्ध
ु व सरुु र्वत के लीस शक पन्सु हव एक र्वर.
लॉक डवऊनचव कवळ अनलॉक होई पयंत हे असच
चवलवयचां असां शदसतयां जि.ू
नव कोिी पवहुिे नव कोिी शित् िडां ळी..
शियव शबबी.. अनभु र्व.
लर्गनव नांतरच्यव सख
ु द आठर्िींनव उजवळव देत
नर्व ज्येष्ठ नवगररक कवळवतील..
नतू न सांसवरवचव िभु वरांभ... !
िभु व्ते पांथवन:|
आम्हव सर्वंच्यव तम्ु हव दोघवनां व िभु ेच्छव... !
******

रामेश्वरमिंवदर --पण कोकणातील रत्नावगरी येथील..!
******
श्रावण िशहनव हव शहदां ू पच
ां वगां वनसु वर आशि भवरतीय सौर
शदनदशिाकेनसु वर र्र्वातलव पवचर्व िशहनव आहे.
यव िशहन्सयवच्यव पौशिािेलव चद्रां श्रर्ि नक्षत्वत असतो,
त्यवर्रून यव िशहन्सयवलव श्रवर्ि असे नवर् शिळवले आहे.
भवरतीय रवष्ट्रीय शदनदशिाकेतलव श्रवर्ि िशहनव हव २३ जल
ु े
ते २२ ऑग्ट यव तवरखवांदरम्यवन असतो.
श्रवर्िवलव शहदां ीत सवर्न म्हितवत, सां्कृ तिध्ये श्रवर्ि
आशि नभ(स)् असे किीतकिी दोन िब्द आहेत.
श्रवर्िविध्ये पवर्सवच्यव दोन जोरदवर सरींच्यव दरम्यवन चक्क
ऊन्सह पडते. शदर्सभर हव ऊन-पवर्सवचव खेळ चवलू असतो.
श्रवर्िवचे ऊन नेहिीच कोर्ळे असते. ते ज्यवलव सोसत नवही
ती व्यक्ती खरोखरच नवजक
ू असली पवशहजे.
यव श्रवर्िवतल्यव उन्सहवचव कोर्ळेपिव आशि स्त्रीचव
नवजक
ू पिव एकशत्तपिे दिार्िवरी कर्ी नव. धों. िहवनोर यवांची
लवर्िी

'श्रवर्िवचां ऊन्सह िलव झेपेनव' आिव भोसले यवांनी 'एक होतव
शर्दर्ू क' यव शचत्पटवसवठी गवयली आहे.
श्रवर्ि िशहन्सयवलव सर्ा व्रतवचां व/सिवच
ां व रवजव म्हटले जवते.
श्रवर्ि िशहन्सयवतील प्रत्येक र्वरी कोित्यव नव कोित्यव
देर्तेची पजू व र्व व्रत करण्यवची शहदां ू आशि जैनधिीयवचां ी परांपरव
आहे.
यव शर्शिष्ट िशहन्सयवत के ल्यव जविवऱ्यव िांकरवच्यव
उपवसनेलव शहदां ू धिवात शर्िेर् िहत्त्र् आहे.
त्यविळ
ु ेच िांकरवचे िांशदरवत भवशर्कवांची गदी होते.
व्रत म्हिजे व्रतर्ैकल्ये! र्ैकल्यवांचव अथा शर्कलतव ! म्हिजे
बवरीक होिे. ्र्वथा र् परिवथा सवधिवरे हे व्रत आहे.
सोिर्वर- श्रवर्िवतील सोिर्वरी िांकरवची पजू व र् उपवसनव
करण्यवची पद्धत आहे.
नर्शर्र्वशहत र्धू लर्गनवनांतर पवच र्र्ेपयंत श्रवर्िवतल्यव दर
सोिर्वरी शिर्विठू र्वहतवत.
िठू भर तवदां ळ
ू र् तीळ, िगू , जर्स, र् सवतचू ी शिर्विठू
एके कव सोिर्वरी एके क यवप्रिविे शिर्वलव र्वहतवत.

असेच एक सांदु र शनसगा रम्य सभोर्तवल, एकव बवजसू
खवडी दसु ऱ्यव बवजसू अथवन्सग सिद्रु ,
जिू शहरव्यव गवर बेटवर्र असलेले हे देखिे असे रविेश्वर
िांशदर आम्हवस यांदव गर्सले,
ते म्हिजे रत्नावगरी जवळील काळबादेवी गावातील -- रामेश्वर मिंवदर.
येथे श्रवर्िवत रविेश्वर कवशलकव सप्तवह सवजरव के लव जवतो.
गवर्ोगवर् शर्खरु लेले गवर्करी जितवत.
पर्ू ी एकदव प्लेगचीसवथ गवर्वत आली होती. तेंव्हवपवसनू हव
सप्तवह येथे सरुु झवलव आहे..
पशहलव सोिर्वर ते दसु रव सोिर्वर असव हव सप्तवह चवलतो.
२०० र्र्वंपवसनू येथे शह परांपरव सरुु आहे.
यव शदर्सवत गवर्विध्ये दवरू शपिे र्ज्या िवनले आहे.
शिर् हरी रे शिर् हरी रे सवबां सदवशिर् शिर् हरी रे च गवजर
के लव जवतो.
सप्तवह सवांगतव ितू ीच्यव पवलखी शिरर्िक
ु ीने होते.
*****

उत्सुकतेच्या डॉक्टर --******
िवरदव (सरस्वती --) ही ज्ञवन, सगां ीत, कलव, शर्द्यव आशि
शिक्षिवची शहदां ू देर्ी आहे ; ती यव शत्देर्ीपैकी(सर्र्ती लक्ष्िी
आशि पवर्ाती) एक आहे.
शचत्वत सर्र्ती िभ्रु र्स्त्रे नेसलेली आशि अनेकदव
किळवर्र बसलेली दवखर्तवत आशि िोर शतच्यव बवजल
ू व
असतो. हवतवत र्ीिव असते. सर्र्तीचे र्वहन हसां आहे ;
पि जैन परु विविां धनू आशि लोककथविां धनू सर्र्ती र्वहन
िोर असल्यवचे सवांशगतले जवते. (कवशताक्र्विीचे र्वहनही िोर
आहे.)
शहदां ू परु विवांनसु वर सरस्वती ही शर्द्येची देर्तव िवनली जवते.
िवघ िशहन्सयवतल्यव िद्ध
ु पच
ां िीलव र्सतां पच
ां िी र्व श्रीपचां िी
म्हितवत.
यव शदर्िी सर्र्तीचव जन्सि झवल्यवने हव शदर्स सर्र्ती
जयांती म्हिनू सवजरव के लव जवतो.

आपल्यव नवर्वलव सवजेिी अिी िैक्षशिक कवरकीदा
जगिवऱ्यव पण्ु यवच्यव डॉ. सौ. शारदा बापट एक झपवटलेले असे
व्यशक्तित्र्.
के र्ळ र्ैद्यकीय ज्ञवनवचे उत्सक
ु ते पोटी र्यवच्यव ४५ व्यव र्र्ी
शफशलशपन्सस येथे जवऊन एि. बी. बी. एस. डॉक्टर झवलेल्यव,
आय टी क्षेत्वत ्र्तःची ्र्तांत् कांपनी तसेच व्यवर्सवशयक
कवयद्यवची पदर्ी असलेल्यव - शपयवनो र्वदन -तसेच
शर्िवन उडशर्ण्यवचे प्रशिक्षि घेतलेल्यव,
तसेच शनसगा आर्डीिळ
ु े सेंशद्रय िेती सद्ध
ु व करिवऱ्यव अश्यव
पण्ु यवच्यव डॉ. िवरदव बवपट यवांचव थक्क करिवरव जीर्न प्रर्वस
जविनू घेिे तेव्हडेच रोिवच
ां कवरी आहे.
्र्तःच्यव नवर्वतच इतकी सकवरवत्िक ऊजवा असल्यवने
त्यवनां ी आपले नवर् आज यथवथा पिे सवथा के ले आहे असेच
शदसनू येत.े
पण्ु यवतील िवरदव तवई यव सर्ा सविवन्सय घरवतील आहेत.
बवलपिवपवसनू शर्शर्ध शर्र्यवांची उत्सक
ु तव त्यवांनव होती.
त्यवांनी त्यवांचे कलवनसु वर कॅ म्पटु र अशप्लके िनचे प्रशिक्षि
घेतले र् ्र्तःची कांपनी सरू
ु के ली.

त्यवांची आई र्योिवनवनसु वर आजवरी असे र् त्यवचां ी सश्रु र्ु व
त्यव करीत असत. त्यवच्ां यवसवठी अनेकर्ेळव डॉक्टरवक
ां डे जविे
होई.
डॉक्टरवच्ां यव तपवसण्यवची पद्धत त्यवर्रून अनिु वन करून
शदली जविवरी और्धे. शनदवनवसवठी के लेल्यव शर्शर्ध चवचण्यव,
पवहून त्यवांच्यवतील र्ैद्यकीय िवस्त्रव बद्दलची उत्सक
ु तव जवगी
झवली,
एांडोक्रवइनॉलॉजी जविनू घेण्यवचव त्यवांनी प्ु तकवतनू प्रयत्न
के लव परांतु र्ैद्यकीच्यव अभ्यवसवशिर्वय गत्यतां र नसल्यवचे त्यवनां व
सिजले.
आपिच यवसवठी डॉक्टर कव होऊ नये... ? असव
धवडिी शनिय िनविी के लव.
एकव िल
ु वची आई र् सहकवया करिवरव पती यवांचे सिर्ेत
सांसवरवत चवांगल्यव रिल्यव सद्ध
ु व होत्यव.
त्यवर्ेळी त्यवांचे र्य होते ३५ र्र्ा सख
ु ी सांसवरवत
श्थरवर्लेल्यव असलेल्यव िवरदव तवईनीां घरच्यवचां ी सिां ती
शिळशर्ली

आशि सरू
ु झवली त्यवांनी डॉक्टर होण्यवच्यव िोशहिेची ---ततु वरी फांु कली देखील.
अन सुरू र्ाली अनेकववध अडथळ्यािंची शयषत.. ती
अशी ---त्यवसवठी त्यवनां व िल
ू तः १२ र्ी सवयन्सस उत्तीिा होिे
आर्श्यक होते.
चौकिी अतां ी एकदव १२ र्ी (आट्ास) झवलेल्यवनव पन्सु हव
१२र्ी करतव येत नवही असे सवांगण्यवत आले.
परांतु त्यवांनव िवस्त्र िवखेत १२ र्ी करण्यवस कोितीही
कवयदेिीर-- अडचि नसल्यवचे त्यवनां ी दवखर्नू शदले.
र् त्यवांच्यवच हुजरू पवगव िवळेतनू १२ र्ी िवस्त्र
िवखेतनू उत्तीिा (७५ टक्के ) झवल्यव
आपल्यवलव शिकशर्िवऱ्यव बवईचां आहेत असे र्वटिवऱ्यव
िल
ु वां बरोबर शिक्षि घेतले.
आतव यव पढु ील र्ैद्यकीय प्रर्ेिवस र्यवचे कवहां ी बधां न आहे
कव---?.
यवचे चौकिी सवठी त्यवांनी बी जे िेशडकल कॉलेज गवठले.

अन तो अडथळव सद्ध
ु व दरू झवलव.
सी. ई. टी. ---परीक्षव न शदल्यवने येथे त्यवनवां प्रर्ेि शिळू
िकलव नवही.
परांतु पण्ु यवच्यव र्वशडयव हॉश्पटल िध्ये त्यवर्र्ी आांतर
रवष्ट्रीय परदेिी र्ैद्यकीय स्ां थेच्यव शर्द्यिवने तेथे एक पर्ू ा
िेशडकल कोसा सरू
ु झवलव होतव. त्यवस त्यवांनी प्रर्ेि घेतलव.
पढु ील प्रवत्यशक्षक २ र्र्वासवठी त्यवनव शफशलशपन्सस यव बेटवर्र
जवर्े लवगले.
शफशलपवईन्सस हव आर्गनेय आशियविधील एक देि आहे.
प्रिवतां िहवसवगरवतील ७, १०७ बेटवर्ां र र्सलेलव शफशलपवईन्सस
हव लझु ॉन, शर्सवयस र् शिांदवनवओ ह्यव तीन भौगोशलक
प्रदेिविां ध्ये शर्भवगलव गेलव आहे.
िशनलव ही शफशलपवईन्ससची रवजधवनी र् त्यव देिवतले सर्वंत
िोठे िहर आहे.
शफशलशपन्सस यव शनसगा सदांु र अश्यव बेटवर्र िवकवहवरी
असलेल्यव सौ. िवरदव तवई यवांनी रवहून दोन र्र्ा रवहून एि. बी. बी.
एस. िध्ये १ले येऊन पिू ा के ले र् अखेर डॉ. िवरदव बवपट झवल्यव.

तेथील र्व्तव्यवत दर िशनर्वर -रशर्र्वरी सटु ी असल्यवने
त्यवचव उपयोग त्यवनां ी शर्िवन उड्डविवचे शिक्षि
घेण्यवत घवलशर्लव.
तेथे शर्िवन उड्डविवचव अनभु र्सद्ध
ु व घेतलव.
पण्ु यवत आलयवर्र येथील शनयिवनसु वर प्र्यवक्टीस करिे
सवठीची चवचिी परीक्षव द्यवर्ी लवगते ती शदली.
ती शह सहज पिे पवर के ली. अशधकृ त पिे व्यर्सवय
करण्यवस ४४ व्यव र्र्ी सरुु र्वत के ली.
सध्यव त्यवस कवम्पटु र - िेशडकल अश्यव दोन्सहीच्यव
सिन्सव्ययवने त्यव यव क्षेत्वत कवयारत आहेत.
लडां नच्यव शरशनटी कॉलेज िधनू एक छन्सद म्हिनू
शपयवनोर्वदनवचे प्रशिक्षिही घेतले.
वशिण म्हणजे स्वतिःच्या अज्ञानाची
टप्या टप्या ने ववकवसत होणारी जाणीव. ----असे त्याना
वाटते.
र्ैद्यकीय शिक्षिवने आपल्यव िरीरवतीलच असख्ां य
गतांु गतांु ीच्यव अश्यव शर्िवल शर्श्ववची जविीर् त्यवनां व झवली.

अगशित पेिींनी बनलेलव िवनर्ी देह र् त्यवची दैनांशदन
होिवरी ससु बां धां हवलचवली िवगील िरीरिवस्त्र जविनू त्यव अर्वक
झवल्यव.
िरीरविध्ये असांख्य पेिींची सहकवरी सोसवयटीचां असल्यवचे
त्यवांनव जविर्ले.
अश्यव यव अबला... ? म्हिशर्ल्यव जविवऱ्यव पण्ु यवतील
एकव िशहलेने अभतू पर्ू ा अिी कविशगरी के ली आहे.
सध्यव पेिांट आशि डॉक्टर यवांच्यवत सलोखव शनिवाि
करण्यवचव त्यवच
ां व प्रयत्न सरुु आहे.
डॉ. शारदा बापट
B. C. A. - L. L. B. - M. B. B. S.
४५ व्यव र्र्ी अिी पदर्ी धवरि करिवरी जगवत कदवशचत
एकिेर् िशहलव असवर्ी.
डॉ. आनांदीबवई जोिी यव अश्यवच अिेररके त जवऊन सर्वात
किी र्यवच्यव प्रथि िशहलव ड़ॉक्टर झवल्यव यवची प्रकर्वाने जविीर्
झवली.
यव दोन्सही िशहलव अथवात पण्ु यवतीलच आहेत हे शर्िेर्.

शनसगा हव त्यवांचव अजनू एकआर्डतव शर्र्य.
शनसगा --प्रविी पक्षी --र् िविसू यवांचव ऋिवनबु ांध असतो
यवची जविीर् लहवन िल
ु वनव करून देण्यवसवठी त्यवनां ी
र्वनप्र्थवश्रिवतील आयष्ट्ु यवत र्ेळ कवढून ठे र्लव आहे.
कोिवलवही कृ ती र् िब्दवने दख
ु र्ू नये असे त्यवांनव र्वटते.
कुतहू लवलव धैयवाची जोड देऊन त्यवनां ी घेतलेली उत्तगांु
भरवरी शह अचांशबत करिवरी अिीच आहे.
आपल्यवलव हवडवचे शिक्षक असतवत हे िवशहत आहे. हवडवचे
--डोळ्यवांचे --कवन नवक घिवचे डॉक्टसा शह पररचयवचे आहेत.
यव िवत् झवल्यव---- उत्सक
ु तेच्यव डॉक्टर.
******

आर्ाढस्य प्रथम वदवसे ----!
******
र्ैिवख र्िर्व सपां तवच र्ेध लवगतवत ते सख
ु द असव िृदगधां
दरर्ळिवऱ्यव पवर्सवचे.
चवतकवप्रिविे आपि सर्ाच जि अबवलर्ृद्ध बळीरवजव
सिर्ेत त्यव पवर्सवच्यव आगिनवची िोठ्यव आिेने र्वट पवहत
असतो.
अन आपसक
ू सच पशहल्यव र्वशहल्यव पवर्सव बरोबरच गत
जीर्नवतील --''पशहल्यव '' र्शहल्यव सख
ु द प्रसांगवची आठर्ि येत
रहवते.
पशहली िवळव --नर्ीन प्ु तकवचव सगु ांध --पशहले प्रेि -पशहली र्र्वा सहल---प्रेशिके चव पशहलव ्पिा तेथे सेर्न के लेली
गरिवगरि चहव सोबतची भजी.
आपिव जेष्ठ नवगररकवनव सध्यवचव शनर्वतां र्ेळ हव गतकवळ
आठशर्ण्यवस सख
ु द कवळ र्वटतो.

यवच शदर्सवत नक
ु तवच शनसगवातील धांदु र्वतवर्रि,
आकविवत झवलेली कवळ्यव-सवर्ळ्यव िेघवचां ी दवटी, हर्ेतील
गवरर्व आशि अिव यव रम्य र्वतवर्रिवत दरू देिी असलेल्यव
प्रेयसीच्यव आठर्िींनी व्यवकूळ झवलेलव िवपीत यक्ष यव
सवर्ळ्यव िेघवलवच आपलव दतू बनर्नू त्यवच्यवकडून शतलव सांदि
े
पवठशर्तो, यव िेघदतू वची कल्पनव आर्वढवच्यव पशहल्यव शदर्िी
रविशगरीर्रील िेघवनां व पवहून---- िहवकर्ी कुलगरू
ु कवशलदवसवनां व
सचु ली.
त्यवतनू च 'िेघदतू ' यव अजरविर खडां कवव्यवची शनशिाती झवली.
यव कवव्यविळ
ु े प्रेिीजनवचां ी व्यथव-कथव तर कवयि तवजी
रवशहलीच पि ज्यव शदर्िी िहवकर्ी कवशलदवसवांनव हे कवव्य
्फुरले, तो आर्वढवचव पशहलव शदर्सही ितकवनि
ु तके
कवशलदवसवचां ी आठर्ि देत रवशहलव म्हिनू च हव शदर्स 'िहवकर्ी
कवशलदवस शदन' यव नवर्वने सवजरव के लव जवतो.
कवशलदवस कवशलिवतेच्यव िांशदरवत जवऊन कवशलिवतेची
िनोभवर्े उपवसनव करतवत.

कवशलिवतेच्यव आशिर्वादवने ते सर्ा िवस्त्रवांत, शर्द्येत पवरांगत
होतवत.
कवशलिवतेच्यव उपवसनेिळ
ु े शर्द्यव शिळवल्यविळ
ु े त्यवचां े नवर्
'कवशलदवस' असे पडले.
पढु े ते रवजव शर्क्रिवशदत्यवच्यव दरबवरवतील नर्रत्नवपां क
ै ी एक
रत्न म्हिनू प्रशसद्ध झवले.
'िवलशर्कवशर्गनशित्ि:् ', 'अशभज्ञवन िवकांु तलि'् ,
'शर्किोर्ािीयिः' इ. नवटके .. कुिवरसांभर्ि,् रघर्ु ांिि,् िेघदतू ि,्
ऋतसू हां वरि इ. आशि अिव अजरविर कवव्य रचनव त्यवच्ां यव
लेखिीतनू अर्तरल्यव आहेत.
एक जिान िहवकर्ी म्हितवत की, िनष्ट्ु यलोक र् देर्लोक
यव दोन्सही लोकवांचव एकत् सिवर्ेि पवहवयचव असेल, अनभु र्वयचव
असेल तर कवशलदवसवच
ां े 'अशभज्ञवन िवकांु तलि'् हे नवटक रशसकवनां ी
नक्की र्वचवर्े.

कवशलदवसवांच्यव रचनव कवव्यसौंदयवासवठी शजतक्यव प्रशसद्ध
आहेत शततक्यव िवस्त्रज्ञवनवसवठीसध्ु दव प्रशसद्ध आहेत. यव
रचनवांिध्ये भवर्वशर्ज्ञवन, सौंदयािवस्त्र, रवजकीयिवस्त्र,
भौगोशलकिवस्त्र, लशलत कलव, योग िवस्त्र इत्यवदी िवस्त्रेही
आहेत.
हे िहव कर्ीकुलगरू
ु कवशलदवस कुठे होते, भवरतवतील
कोित्यव प्रदेिवतील होते, हे आजही गढू च आहे.
त्यवांनी ्र्तःबद्दल कुठे च, कवहीच शलहून ठे र्ले नवही. पि
त्यवांनी आपल्यव भवरत देिवची सां्कृ ती, सभ्यतव, भौगोशलक
सौंदया इत्यवदीची िवशहती आपल्यव कवव्यवतां नू अिर के ली आहे.
म्हिनू च आज भवरतवच्यव र्ेगर्ेगळ्यव प्रदेिवतां ील सवशहत्य
रशसकवांनव कवशलदवस 'आिचवच' आहे, असव आदर र् अशभिवन
आहे.
शर्नव र्ेदां शर्नव शजतवां
शर्नव रविवयिी कथवि् l
शर्नव कशर्ां कवशलदवसां
कीदृिी भवरतीयतव ll
यविळ
ु ेच आचवया प्र के . अत्े यवांनवही ----आर्वढ्य प्रथि
शदर्से.. !

असव खिखिीत िब्दवलांकृत अग्रलेख --- त्यवांच्यव िरवठव
यव र्तािवन पत्वत शलशहण्यवचव िोह आर्रत नसे
त्यव कवशलदवसवच्यव ्िृतीस ----आर्वढ्य प्रथि शदर्से ---शत्र्वर र्ांदन... !

शब्द पुष्पािंची गुरुदविणा ---!
*****
आयष्ु यात भेटलेले,
समस्त -- गुरुजन वगष ----''
******
वश. सा. न. वव. वव. ---एखवद्यव शि्तशप्रय शिक्षक प्रिविे शिक्षक शदन हव ५
सप्टेंबरलव र्ेळेर्र आलवसद्ध
ु व.
खरे तर गरुु जींनी शदलेल्यव शर्द्येची शिदोरी शह जन्सि
भर परु िवरी अिीच असते.
त्यवच्ां यव छत् छवयेखवली सशां चत के लेलां ज्ञवन हे अिोल
असेच असते.
प्रत्येकवची आई शह प्रथि गरुु असते. गभवात असल्यव
पवसनू च नवळेर्वटे पौशष्टक पदवथा र् सशद्वचवरवांचे शठबक शसांचन नऊ
िशहने सरुु असते.
त्यवतनू च आपल्यव शर्द्यवजानवचव पवयव तेथेच सरुु होतो.
हवतवचे बोट धरून ती नांतर आपल्यवलव पवयवर्र उभे
रवहण्यवचे धडे देत असते .

अन ते बोट सोडून आपि कधी बवह्य जगतवत धवर्ू लवगतो
हे कवळत सद्ध
ु व नवही.
पढु े िवळेत, िैदवनवत, एखवद्यव कलेच्यव दवलनवत आपिवस
अनेक गरुु भेटत जवतवत.
प्रत्येक जि आपिवस भरपरू देण्यवचव प्रयत्न करतवत.
आपलीच झोळी शकती िोठी अन िजबतू आहे यवचवच प्रश्न
बवकी असतो.
िवळविवतव सटु ते अन शिक्षक --गरुु जन यवांच्यव प्रेिवचव
िवयेचव झरवही आटू लवगतो. िवळेतील शिक्षक
शचरकवल सिरिवत रवहतवत.
पढु ील कवळवत तेव्हड्यव िवयेने शिकशर्िवरे र् र्ैयशक्तक
ओळख जवििवरे फवरच किी शिक्षक भेटतवत.
त्यविळ
ु े आपिच ---- शिक्षकवांचे लक्षवत कसे रवहू यवचीच
धडपड सरुु असते.
कवहीं िोजक्यवच िल
ु वांनव ते जिते.
आपले आयष्ट्ु य हे एखवद्यव '' शनझारवप्रिविे प्रर्वशहत असते ''.

आपल्यव पढु ील र्वटचवलीत आपि कसे रििवि होतो हे
प्रत्येकवचे कुर्तीनसु वर ठरते.
आपल्यव पढु ील आयष्ट्ु यवत र्वहन चवलशर्ण्यवसवठी -नोकरीच्यव िवगादिानवसवठी --परकीय भवर्व शिकण्यवसवठी -आपले दोनवचे चवर होईपयंत अनेक िवगादिाक गरुु आपिवस
भेटतवत.
एव्हड्यव र्ेळवत एखवदव शजर्लग शित्च गरुु म्हिनू
आपल्यवलव भवर्तो देखील
// ''अनतिं ''... हस्ते कमलावराने -----घेशील वकती दो
कराने----/
.
िवगे र्ळून पहवतवनव... आपि र्ेळोर्ेळी घेतलेले कष्ट.. -अचक
ू
शनिाय र् यव बरोबरच---- एकसे भले दो / ---- यवप्रिविे आपल्यव
सिर्ेत, ----दोन हवतवनां ी जळ
ु िवऱ्यव 'अजां ली ' प्रिविे सतत आपल्यव
पवठीिी असिवरी आपली पत्नी सद्ध
ु व कधी कवळी आपिवस
गरुु ्थवनी शदसनू येते.

आतव यवपढु े आपल्यव सोबत रवहतील त्यव असख्ां य गरू
ु कडून
घेतलेल्यव शर्द्यवदवनवच्यव असांख्य ्िृती.

गरुु ब्राह्मव गरुु शर्ाष्ट्िु गरुु देर्ो िहेश्वरव / गरुु ः सवक्षवत परब्रह्म
त्िै श्री गरु र्े निः //
गरुु - र्ीि----कोि दवखर्ील र्वट... ?असे ही म्हटलेच आहे
नव... !!
यव ्िृतींच्यव नव्हे --- बँक ब्यवलांस पेक्षवही-- '' अिल्ु य
''असिवऱ्यव अश्यव ---ठे व्यािंवर ' आपले भवर्ी आयष्ट्ु य अशधकच सख
ु ीसिवधवनवचे र् सिृद्धीचे असिवर आहे.
धीर धरीरे .. धीर धरी -धीरवपोटी, असती'' फळे. ''.. रसवळ गोिटी

यवची खवत्ी म्हिनू च तर पटते नवही कव... ?
खरे तर शिक्षि हे ... कधीच पिू ा होत नवही सतत नर्नर्ीन
गोष्टी शिकण्यवस र्वर् हव असतोच.
त्यविळ
ु ेच आतवच्यव ्िवटा --प्रगशतिील दशु नयेत आपल्यव
पॆक्षव---'' किी र्यवचे सक्षि - सिथा असे गरुु ही '' भेटतवत.
आतव त्यवच
ां ेच बोट धरून आधशु नक जगतवतील इ भर्सवगर पवर करण्यवस आपिवस ते िदत करतवत.
िवनर्ी जीर्न ही एक अखांड अिी कवयािवळवच आहे. त्यवत
आपले आर्डीचे नर्नर्े शर्र्य िोधीत शर्द्यवथीपि जपण्यवतही
एक र्ेगळव आनदां असतो..
अश्यव यव आपल्या जीवनास सुखी -समृद्ध करणाऱ्या
आयष्ु यात भेटलेल्या---'' सवष गरू
ु िं ना '' आजच्या २०२०
वशिक वदनाच्या हावदषक शुभेच्छा... !...

*****

शब्द पुष्पािंची गुरुदविणा ---!
*****
आयुष्यात भेटलेले,
समस्त -- गुरुजन वगष ----''
******
वश. सा. न. वव. वव. ---एखवद्यव शि्तशप्रय शिक्षक प्रिविे शिक्षक शदन हव ५
सप्टेंबरलव र्ेळेर्र आलवसद्ध
ु व.
खरे तर गरुु जींनी शदलेल्यव शर्द्येची शिदोरी शह जन्सि
भर परु िवरी अिीच असते.
त्यवांच्यव छत् छवयेखवली सांशचत के लेलां ज्ञवन हे अिोल
असेच असते.

प्रत्येकवची आई शह प्रथि गरुु असते. गभवात असल्यव
पवसनू च नवळेर्वटे पौशष्टक पदवथा र् सशद्वचवरवचां े शठबक शसचां न नऊ
िशहने सरुु असते.
त्यवतनू च आपल्यव शर्द्यवजानवचव पवयव तेथेच सरुु होतो.
हवतवचे बोट धरून ती नतां र आपल्यवलव पवयवर्र उभे
रवहण्यवचे धडे देत असते .
अन ते बोट सोडून आपि कधी बवह्य जगतवत धवर्ू लवगतो
हे कवळत सद्ध
ु व नवही.
पढु े िवळेत, िैदवनवत, एखवद्यव कलेच्यव दवलनवत आपिवस
अनेक गरुु भेटत जवतवत.
प्रत्येक जि आपिवस भरपरू देण्यवचव प्रयत्न करतवत.
आपलीच झोळी शकती िोठी अन िजबतू आहे यवचवच प्रश्न
बवकी असतो.
िवळविवतव सटु ते अन शिक्षक --गरुु जन यवच्ां यव प्रेिवचव
िवयेचव झरवही आटू लवगतो. िवळेतील शिक्षक
शचरकवल सिरिवत रवहतवत.

पढु ील कवळवत तेव्हड्यव िवयेने शिकशर्िवरे र् र्ैयशक्तक
ओळख जवििवरे फवरच किी शिक्षक भेटतवत.
त्यविळ
ु े आपिच ---- शिक्षकवच
ां े लक्षवत कसे रवहू यवचीच
धडपड सरुु असते.
कवहीं िोजक्यवच िल
ु वांनव ते जिते.
आपले आयष्ट्ु य हे एखवद्यव '' शनझारवप्रिविे प्रर्वशहत असते ''.
आपल्यव पढु ील र्वटचवलीत आपि कसे रििवि होतो हे
प्रत्येकवचे कुर्तीनसु वर ठरते.
आपल्यव पढु ील आयष्ट्ु यवत र्वहन चवलशर्ण्यवसवठी -नोकरीच्यव िवगादिानवसवठी --परकीय भवर्व शिकण्यवसवठी -आपले दोनवचे चवर होईपयंत अनेक िवगादिाक गरुु आपिवस
भेटतवत.
एव्हड्यव र्ेळवत एखवदव शजर्लग शित्च गरुु म्हिनू
आपल्यवलव भवर्तो देखील

// ''अनिंत ''... हस्ते कमलावराने -----घेशील वकती
दो कराने----/
.
िवगे र्ळून पहवतवनव... आपि र्ेळोर्ेळी घेतलेले कष्ट.. -अचक
ू
शनिाय र् यव बरोबरच---- एकसे भले दो / ---- यवप्रिविे आपल्यव
सिर्ेत, ----दोन हवतवनां ी जळ
ु िवऱ्यव 'अजां ली ' प्रिविे सतत आपल्यव
पवठीिी असिवरी आपली पत्नी सद्ध
ु व कधी कवळी आपिवस
गरुु ्थवनी शदसनू येते.
आतव यवपढु े आपल्यव सोबत रवहतील त्यव असख्ां य गरू
ु कडून
घेतलेल्यव शर्द्यवदवनवच्यव असांख्य ्िृती.

गरुु ब्राह्मव गरुु शर्ाष्ट्िु गरुु देर्ो िहेश्वरव / गरुु ः सवक्षवत परब्रह्म
त्िै श्री गरु र्े निः //
गरुु - र्ीि----कोि दवखर्ील र्वट... ?असे ही म्हटलेच आहे

नव... !!
यव ्िृतींच्यव नव्हे --- बँक ब्यवलसां पेक्षवही-- '' अिल्ु य
''असिवऱ्यव अश्यव ---ठे व्यािंवर ' आपले भवर्ी आयष्ट्ु य अशधकच सख
ु ीसिवधवनवचे र् सिृद्धीचे असिवर आहे.
धीर धरीरे .. धीर धरी -धीरवपोटी, असती'' फळे. ''.. रसवळ गोिटी
यवची खवत्ी म्हिनू च तर पटते नवही कव... ?
खरे तर शिक्षि हे ... कधीच पिू ा होत नवही सतत नर्नर्ीन
गोष्टी शिकण्यवस र्वर् हव असतोच.
त्यविळ
ु ेच आतवच्यव ्िवटा --प्रगशतिील दशु नयेत आपल्यव
पॆक्षव---'' किी र्यवचे सक्षि - सिथा असे गरुु ही '' भेटतवत.

आतव त्यवांचेच बोट धरून आधशु नक जगतवतील इ भर्सवगर पवर करण्यवस आपिवस ते िदत करतवत.
िवनर्ी जीर्न ही एक अखांड अिी कवयािवळवच आहे. त्यवत
आपले आर्डीचे नर्नर्े शर्र्य िोधीत शर्द्यवथीपि जपण्यवतही
एक र्ेगळव आनांद असतो..
अश्यव यव आपल्या जीवनास सुखी -समृद्ध करणाऱ्या
आयुष्यात भेटलेल्या---'' सवष गुरूिंना '' आजच्या २०२०
वशिक वदनाच्या हावदषक शभ
ु ेच्छा... !...
*****

सिंगीत --उपचार.. !
एक रामबाण उपाय.. !
*****
(सगां ीतवची दसु री बवजू ---)
******
गवयकवचे पोर शह सरु वत रडते असे सिजले जवते.
एकव शहदां ी गवण्यवच्यव ओळी प्रिविे ---ठांडे ठांडे पवनीसे नहवनव चवशहए --गवनव आए नव आए गविां
चवशहये..
गविे अथवात --सांगीत शह अिी गोष्ट आहे. यवची उत्पत्ती िेंदू
यव िहत्र्वच्यव अर्यर्वपवसनू होते.
त्यविळ
ु ेच सांगीतवचव उपयोग अनेक
िवरीररक शर्कवरवांर्र और्धव बरोबरच, लर्कर बरे होण्यवसवठी
करण्यवत येतो र् उपयक्त
ु शह ठरत आहे.
यवचवच घेतलेलव हव िवगोर्व -----!

प्रत्येकवचव ्र्तःचव आर्वज शह एक दैर्ी देिगी असते.
त्यवचवच उपयोग आपिवस रोग प्रशतबधां क अश्यवसवठी होऊ
िकतो.
त्यविळ
ु े सगां ीतवचे सखोल ज्ञवन, एखवदे र्वद्य र्वजर्ीत येि,े
गवतव येिे असण्यवची खरे तर कवांहीच गरज नसते.
आपलव डवर्व िेंदू ----सवांशख्यकी --भवर्व -िवस्त्र --शडशसजन
घेिे हे कवि करतो.
उजर्व िेंदू ---आटा --शक्रएशटशव्हटी-- शसक््थ सेन्सस ---इटां ् यि
ु न --यव कविवसवठी उपयोगी असतो.
सध्यवचे लॉक डवऊन चे कवळवत बऱ्यवच लोकवांचव उजर्व
िेंदू कवयारत झवलव र् नर्नव्यव कल्पनवच
ां व उदय झवलव.
सांगीतवने---- िवत् दोन्सही िेंदचू ी र्वढ होत रहवते. त्यवतील १७
कें द्रे जवगृत होतवत.
अिी जवदू इतर कोित्यवच कलेने होत नवही असे िवस्त्रीय
सांिोधन झवले आहे.

त्यविळ
ु े सांगीत हे एक... पॉर्र हवऊस आहे. त्यविळ
ु ेच
आपल्यव आयष्ट्ु यवत सगां ीत असिे िहत्र्वचे असते.
तसे पहवतव सांगीत न आर्डिवरव िनष्ट्ु य सवपडिे बहुदव
अर्घडच आहे.
त्यविळ
ु ेच म्यशु झक शथअरपी ---चव नव्यवने उदय होत आहे.
िवलेय जीर्नवत आपिवस सगां ीतवचव एक तवस असे.
पि त्यवर्ेळी त्यवचे िहत्र् आपल्यव ध्यवनवत येत नवही.
आतव ते शिकण्यवसवठी भवऊ गदी होत आहे.
हॉश्पटल िध्ये यव उपवयवचव प्रयोग अपऱ्ु यव शदर्सवच्ां यव
जन्सिलेल्यव आई पवसनू शर्लगीकरि के लेल्यव बवलकवर्र
करण्यवत आलव.
त्यवर्ेळी त्यवांचे दोन गट करण्यवत आले.
ज्यवां बवलकवांनव '' प्री शडझवईन --शर्शिष्ट प्रकवरचे सांगीत
'' ऐकशर्ले गेले त्यव बवलकवचां े र्जन ३६ टक्क्यवांनी जव्त
र्वढल्यवची नोंद झवली आहे.
रे शडओ ऐकशर्िे --शह कवहां ी म्यशु झक थीअरपी होऊ िकत
नवही. कवरि त्यवर्र रॅ न्सडि पद्धतीने गविी लवर्ली जवतवत.

सगां ीत --- म्हिजे िेंदचू े अभ्यांग ्नवन, सकस खवद्य,
सकवरवत्िक शर्चवरवनां व चवलनव, तसेच एखवदे उशद्दष्ट सवध्य
करण्यवचे िवध्यि,
आध्यवशत्िक. भवर्शनक तसेच शर्शर्ध शर्र्य आत्िसवत
करून घेण्यवस उपयक्त
ु असे सवधन होय.
भवरतवतील ९५ टक्के लोकवनां व सांगीत आर्डते परांत.ु
त्यविळ
ु े सांगीतवचव उपचवर सहजपिे होऊ िकतो.
इतर ५ टक्के लोकवर्ां र सद्ध
ु व तो लवगू पडतो.
एखवदे पहवडी रवगवतील धनू (म्यशु झक) डोळे शिटून ऐकले
असतव आपिवस त्यव र्वतवर्रिवत गेल्यवचव भवस र् आनांद शिळू
िकतो.
एकवग्रतव र्वढीस लवगते, ऑपरे िन पर्ू ी सांगीत ऐकशर्ल्यवस
रुर्गिवची िवनशसक भीती किी होते.
सांगीतवतील रवगदवरी िनष्ट्ु यवचे जीर्नवतील रवगवर्र चवांगल्यव
प्रकवरे कवि करते.
ऑपरे िन नतां र च्यव र्ेदनव िेंदतू जविर्तवत पि सगां ीत
ऐकशर्ल्यवस त्यव पवसनू सटु कव होऊ िकते.

तवि - तिवर्वचे प्रशक्रयेत सांगीत प्रभवर्ीपिे कवया करते र्
तवि नवहीसव करते.
एव्हडेच कवय पि प्रशतकवरिक्ती सद्ध
ु व र्वढीस लवगते..
िवलेय जीर्नवत लय बद्ध पवढे --कशर्तव -कवांही गशिती सत्ू े
--िवस्त्र शर्र्यवतील अर्घड र्वटिवरी सत्ू े आपि ठरवशर्क
चवलीत पवठ के ल्यवचे आपिवस आठर्त असेलच.
आपल्यव ्र्तःचव आर्वज हव आपल्यव िेंदसू वठी जव्त
जर्ळचव र् पररिवि कवरक असतो.
र्यवचे १० र्र्वा पयंत सांगीतवचे चवांगले आकलन होते.
लहवन बवलकवांनव गवण्यवांचे कवटूान्सस शव्हडीओ दवखर्नू खवऊ
घवलिे हे--- तत्र्तः चक
ु ीचे आहे.
गविे हे प्रथितः ऐकण्यवचे र् म्हिण्यवसवठीची प्रशक्रयव आहे.
तर कधी कधीच पहवर्े.
यव िळ
ु े आपलव आय क्यू र्वढतो.
पर्ू ी आपि गविी रे शडओर्र ऐकवयचो --सवांग सवगां
भोलवनवथ --हे गविे ऐकत असतव त्यवतील दृष्ट्य डोळ्यवसिोर
शचशत्त करवयचो.

त्यविळ
ु े िेंदसू चवलनव शिळते. र् ऐकण्यवचव आनांद शह
शिळतो.
सगां ीतवचे हे िहत्र् जविनू परदेिवत बऱ्यवच हॉश्पटल िध्ये -म्यशु झक थीअरशप्ट ची नेििक
ू के लेली शदसनू येते.
सांगीत हे बऱ्यवच िवरीररक तक्रवरींर्र उपयोगी पडते.
त्यवचे शर्शर्ध पद्धती आहेत..
सगां ीत ऐकिे -त्यवर्र चचवा करिे --त्यवतील िब्द --चवली बवबत)
सांगीतवर्र नृत्य करिे.
प्रत्यक्ष एखवदे र्वद्य र्वजशर्िे..
त्यविळ
ु ेच आरती म्हितवनव --भजन म्हितवनव -उपश्थतवांची लगेच एकवग्रतव तयवर होते.
सगां ीतवचव पररिवि सजीर् असिवऱ्यव प्रवण्यवांचे दधू तसेच
शपके --फलोत्पवदन र्वढीस होतो.
सांगीतोपचवरवचव फवयदव --शडप्रेिन--शचतां व---रवग -- किी करिे, एकवग्रतव -आत्िशर्श्ववस -सकवरवत्िकतव र्वढीस लवगिे. . तसेच आत्िहत्यव
शर्चवरवांपवसनू दरू करिे अश्यव सवठी होतो.

सध्यवचे र्वतवर्रिवत िवनशसक रुर्गि र्वढत आहेत.
परांतु त्यवतील १ टक्कव लोकच पढु े येऊन त्यवबवबत व्यक्त
होतवत.
िवरीररक दख
ु ण्यवस लगेच डॉक्टरवांकडे धवर् घेतली जवते.
सगां ीतवतील इम्यॅजरी शथअरी--टेशक्नक ---सांगीतवतनू दृष्ट्यवत्िक प्रकटीकरि होते.
्पेिली शडझवईन --सगां ीतोपचवर --प्रभवर्ी ठरलेले र् बरे
झवलेले कवही िवनशसक रुर्गि --१) आईर्र रवगवर्नू घर सोडून गेलेलव िल
ु गव.
२) न्सयविनल नॅिनल ब्यवडशिटां न चॅशम्पयन सलग दोन म्यवच
हरल्यवने ब्यवडशिांटनच सोडून देण्यवपयंत के लेलव शर्चवर.
३) पण्ु यवत शिकण्यवस आलेलव शर्द्यवथी ---आत्िहत्यव
करण्यवचे शर्चवर करू लवगलेलव शर्द्यवथी.
४) अिेररके त र्ैद्यकीय सेर्व िहवग असल्यवने -बीपी असलेली शिशक्षकव शतकडे जवण्यवस घवबरत असे.

शतने दररोज म्यशु झक सी डी ऐकून तेथील र्व्तव्य सख
ु कर
के ले.
सगां ीत प्रकवरवच्यव कवांही योजनव --******
१) नकवरवत्िक शर्चवरवांच्यव गतेत अडकलेल्यव रुर्गिवांनव --त्यवांनी र्यवचे १८ ते २५ यव र्यवत ऐकलेली गविी ऐकर्नू आरवि
पडलव.
२) हृदय रुर्गिवनां व --िध्य लयीतील भजनी ठे कव ऐकर्नू
आरवि शिळवलव.
३) सकवळचे र्ेळी --सांथ लयीतनू र् सवयांकवळी जलद
गतीच्यव सांगीतवने नर्ी ऊजवा शिळते.
४) दररोजच्यव िनिवतां ी सवठी २० शिशनटे ठरवशर्क पद्धतीचे
सांगीत ऐकवर्े.
अश्यव प्रकवरे सांगीत उपचवर हव सद्ध
ु व एक---और्धवऐर्जी -रविबवि उपवय ठरू िकतो हे शसद्ध झवले आहे. .
*****

आमच्या --वफटनेसचे सीमोल्लिंघन... !
******
दसरव सि िोठव नवही आनदां व तोटव.. !
यवच शदर्िी आपि सर्वंनी श्री िवरदेची पजू व करून
बवलपिी अ -आ -इ -ई चे प्रवथशिक धडे शगरशर्ले.
अन आजर्रचव जीर्न प्रर्वस यि्र्ी के लव.
जन्सिवस येण्यवपर्ू ी लहवन बवलक सद्ध
ु व आपलव नर्ू
िशहन्सयवांचव बांशदर्वांस झगु वरून बवहेर पडते.
त्यवनतां रचव त्यवचव प्रर्वसच रडण्यवपवसनू सरुु होतो -त्यवनांतर हसिे --बोलिे--रवगां िे --बोबडे बोल बोलिे
बोटवलव धरून चवलिे र् हळूहळू ्र्तांत्पिे जीर्नवच्यव
रवजिवगवार्र पवऊल ठे र्तो. यव सर्ा अर््थव पवहण्यवस आईसह
सर्ाच जि उत्सक
ु असतवत.
. यवसच र्ैद्यकीय भवर्ेत --माईल स्टोन्स असे म्हितवत.
आम्ही सद्ध
ु व नक
ु तवच प्रथि २१ शदर्स --र् त्यव नांतरचव ९०
शदर्स िवरीररक बदलवचे आव्हवन.. !

अिव आियवचव शफटनेस िव्टर सौरभ कुलकिी यवचे
िवगादिान खवली व्यवयवि उपक्रिवत भवग घेतलव.
शसशनअर शसशटझन्सस सवठीची भल्यव पहवटेची बॅच सद्ध
ु व
जॉईन के ली.
यव व्यवयविवत सद्ध
ु व असे ----िवईल ्टोन्सस असतवत असे
ध्यवनवत आले.
पशहले --२१ िोदक (वदवस) गिपतीस अपाि करून यव
शफटनेस उपक्रिवचव श्री गिेिव के लव.
त्यवतील रुची र्वढू लवगली ३० शदर्स --आशि आतव ६०
शदर्स ही उलटून गेले.
सौरभ सरवनी आपिवत कवय बदल झवले हे पवहून तसे २
शिशनटवचे शव्हडीओ पवठशर्ण्यवस सवांशगतले.
त्यवनांतर आम्ही िवगे र्ळून पवहतवनव आम्हवांस सद्ध
ु व िरीरवत
होत असलेली प्रगती शदसनू आली.

गडु घे दख
ु ी किी झवली. िवांडी घवलण्यवत प्रगती शदसनू
आली. , झोप छवन लवगू लवगली . शर्िेर् म्हिजे
गजर न लवर्तव सकवळी र्ेळेत जवग येऊ लवगली, उत्सवही
र्वटू लवगले.
सध्यवचे घरवतील बशां दर्वसवचव खरे तर. " उबग " आलव
होतव. त्यवर्रचव हव चवांगलवच रविबवि उपवय गर्सलव अन
िन हरखनू गेले.
याचे वनवमत्त र्ाले ते नेट भेटचे---- सलील चौधरी
यािंनी वफटनेस मास्टर--- सौरभ कुलकणी याना इटिं रनेट
माध्यमातनू घरोघरी पोहोचववल्या मळ
ु े.
त्यवांनी ्र्तः--- देि -शर्देिवतील १२ िशहन्सयवत १२ शर्शर्ध-- शफटनेस कोसा आत्िसवत के ले. आशि आजच्यव... योर्गय र्ेळी
ते आतव देि शर्देिवतील घरव घरवत पोहोचले आहेत.

सौरभ सरवांचे '' िवस्त्र िद्ध
ु --व्यवयवि शिकशर्ण्यवची हवतोटी
''--सचू नव देण्यवची पद्धत तसेच कोितीही िक
ां व शनरसन करण्यवची
पद्धत फवरच भवर्ली.
आभवसी पद्धतीने कव होईनव ते आपल्यव सिोर व्यवयवि
करून दवखशर्तवत र् आपल्यवकडून करर्नू घेतवत यवतच
िोठव आनदां आहे. र् तो आजच्यव शदर्सवलव सवजेसव असवच
आहे.
आपले िरीर ही एक... व्यर्श्थिीर परांतु गतांु वगतांु ीची रचनव
आहे. त्यवस पद्धतिीर व्यवयविवची जोड शदली तरच ती तदां रुु ्त
रहविवर आहे हे सद्ध
ु व शततके च िहत्र्वचे.
दररोज र्ेगर्ेगळव व्यवयवि, र्ॉिा अप चे... ्टवटार त्यवची
असिवरी आर्श्यकतव --सयू ना ि्कवर --कवशडाओ--अप्पर बॉडी -लोअर बॉडी ---शसक्स प्यवक चे पोटवचे व्यवयवि --लांजसे -दोरीच्यव उड्यव ---ऍरोशबक्स ---र् िेर्टी ओकां वर -प्रविवयविवचे... डेझटा अिी फुल्ल--- भरपेट शडि असल्यव प्रिविे
जिू व्यवयविवची िेजर्वनीच असते आठर्डवभर.

हे सर्ा कवही पवहून आपल्यव िरीरवलवशह ---- '' चक्क घाम
फुटतो बर कव ---!''.
बी पी, िगु र हे आांगतक
ु पवहुिे सद्ध
ु व हळूहळू आपवपल्यव
र्ळचिीलव जवण्यवचे तयवरीस लवगतवत. आशि र्जन कवटवही
सशु ्थर रवहतो हे जविर्ते.
.
आशि... रशर्र्वरी---- अभ्यगां ्नवनवस र्...
व्यवयविवपवसनू च्यव एक शदर्स शर्श्रवांतीसवठी िरीर तयवर होते अन
ररलॅक्स र् ररफ्े ि होते.
व्यवयवि करर्नू घेतवनव सौरभ सर त्यवची िवस्त्र िद्ध
ु पद्धत
सिजवर्नू तर देतवतच पि शसशनअर शसशटझन्सस ची ब्यवच र्
उत्सवही िशहलवांचवही सिवर्ेि असल्यवने ----गो- गो -गो ----थवांबवयचां नवही गड्यव थवांबवयचां नवही -अश्यव प्रोत्सवहन पर्ू ाक--- ित्ां घोर् सरुु असतोच.
त्यविळ
ु े व्यवयवि पिू ापिे करण्यवची उिी शनिवाि होते.

आशि अरे र्व -- आपि सद्ध
ु व हे करू िकतो असव नर्व
आत्िशर्श्ववस र्वढीस लवगतो. आपली फक्त आपल्यविी च
तल
ु नव करवर्यवची.
यव िध्ये सवतत्य असिे िवत् आर्श्यक आहे.
वपडिं े वपडिं े मवतवभषना --!
यव प्रिविे कोिवस र्जन र्वढर्वयचे --तर कोिवस किी
करवयचे --तर कोिवस तब्येत रवखवर्यवची. --तर कोिवलव
आपिच ओढर्नू घेतलेले बी पी.. िगु रची सि्यव.
यवर्र एकच " रविबवि उपवय " म्हिजे शनयशित दैनशां दन "
घाम फुटे पयंत " व्यवयवि करिे हवच आहे. यवस पयवाय नवही हे
उिगते.
यवचे िहत्र् पटर्नू देण्यवस प्रत्येक प्रकवरच्यव व्यवयविवचव...
" वेवबनार " पहवर्यवस अन अभ्यवसर्यवस शिळतो.

न्सयशू रिन -- र्ेशबनवर िध्ये आपल्यव गरजेप्रिविे (बॉडी
इडां ेक्स िवस नसु वर) आहवर कसव शनर्डवर्यवच्यव यवबवबत िद्दु से दू
िवशहती शिळते.
प्रत्येक व्यवयवि िवस्त्र िद्ध
ु --- कसव करवर्यवचव त्यवत ढोबळ
िवनवने होिवऱ्यव चक
ु वां यव सर्वंचे यथवयोर्गय िवगादिान शिळते.
त्यविळ
ु े र्ेशबनवर म्हिजे िवळेतील---- '' हवडवच्यव
शिक्षकवनां ी '' जवदव गिु शिळशर्ण्यवसवठी घेतलेले, एकर्ीस
अपेशक्षत तसेच शर्द्यवथ्यवंचे जवदव बौशद्धक तवसच जि.ू
बरे च जि व्यवयविवचे बवबतीत ----आरांभ िरू असतवत.
व्यवयविवत सवतत्य ठे र्ीत नवहीत, आहवरवर्र शनयांत्ि नवही पि
अपेक्षव िवत् र्जन घटशर्ण्यवची शकांर्व र्वढशर्ण्यवची.
तसेच सरु र्वतीस सर्य नसेल तर व्यवयवि के ल्यवने अगां
दख
ु होतो. त्यवस--- पेन शकलर गोळ्यव घेिे-ु िे हव प्रकवर सरू
उशचत नवही,
तर व्यवयवि किी प्रिविवत पि चवलचू ठे र्वर्व र् आहवरवत
प्रोटीन्सस चव सिवर्ेि अशधक प्रिविवत करवर्व. यवसवठी
अांडी--शचकन --अथर्व --पनीर --सोयवचांक्स -डवळी -फुटविे यवचव सिवर्ेि करण्यवचव उशचत सल्लव शदलव जवतो.

यव सर्ा गोष्टींचे अनन्सय सवधवरि िहत्र् असते---- हे यव
र्ेशबनवर िधनू आपिवस व्यर्श्थत अर्गत होते.
त्यवची पवरवयिे करण्यवस आपिवस ती ऑन लवईन
पहवण्यवस उपलब्ध असतवत. हेही नसे थोडके .
आम्ही गरुु -- शिष्ट्य.. " एकिेकवनां व प्रत्यक्ष न शदसतव "
सद्ध
ु व Chat window चे िवध्यिवतनू सांर्वद सवधत असतो र्
लवईव्ह व्यवयवि उपक्रिवचव आनदां घेतो.
सारािंशाने -शनयशित व्यवयविवने आपले िवरीररक तसेच िवनशसक
आरोर्गय सधु वरते..
व्यवयविवनवनांतर िरीर दख
ु िे हे --- न्सयू नॉिाल ---असते
तसेच ते उद्यवची तवकद असते..
दररोज एक तवस व्यवयवि शह प्रत्येकवच्यव िरीरवची दैनशां दन
गरज असते.
त्यवस योर्गय कॅ लरीजच्यव आहवरवची जोड आर्श्यकच
असते .
कम्फटा झोनच्यव बवहेर व्यवयवि के ल्यवने---- (सीमोल्लिंघन)
िरीर अशधक बळकट बनते.

यवतील पशहल्यव २१ शदर्सवत िवस्त्र िद्ध व्यवयविवची
िवशहती शिळते.
पढु ील ३० शदर्सवत... आपल्यवलवच िरीरवत बदल होत
असल्यवचे जविर्ते. (िगु र किी.. र्जन किी... जव्त.. इचां
लॉस.. इ.)
पढु ील ६० शदर्सवनी.. इतरवांनव आपल्यवतील बदल
जविर्तो... पर्ातीर्र जवण्यवस सक्षि होतो.
पढु ील ९० शदर्सवनी शसांहगडवर्र जवण्यवस सक्षि होतो.
अश्यव प्रकवरे कले कलेने चन्सद्र जसजसव िोठां होतो तसेच यव
व्यवयविवचव आर्वकवशह आशि आपलव आत्िशर्श्ववस र्वढत
जवतो.
यवपढु े िवत् सर्ा्र्ी ---िेन्सटेन करिे हे आपल्यवच हवतवत
असते... त्यवसवठी यव पढु े व्यवयवि--- न कांटवळतव चवलू ठे र्िे र्
शफट रहविे िक्य होते.
अश्यव प्रकवरे -'' सवांग सुिंदर व्यायाम करण्याची तसेच शारीररक
वफटनेसाठीचे माईल स्टोन्स गाठण्यासाठी, नवनवीन... ? "
प्राथवमक धड्यािंच्या "---

--- सीमोल्लिंघनाचे... " सुवणषिण " लुटण्यात या
'' नव्या जेष्ठावस्थेतील बालपणात ''आम्ही सध्या व्यस्त
आहोत ''.
त्यामळ
ु े च आजच्या --" दसरा सण मोठा आनिंदा नाही तोटा... !
याची सत्यता पटते.
आपले सद्ध
ु व बहुदव असेच असेल----. हो नव... ?
*****

मधुमेह --अथाषत डायबेटीस चे अिंतरिंग ---!
*****
(न्सय-ू नॉिाल)
िधिु ेह -- हे नवर् ऐकले नवही असव िविसू आज
िोधनू ही सवपडिवर नवही.
इतकव हव शर्कवर जगभर पसरलव आहे.
लहवन िल
ु े शह त्यवतनू सटु लेली नवहीत.
िधिु ेह --डवयबेटीस हव एक गांतु वगतांु ीचव अन उपचवर
करण्यवस कठीि असव शर्कवर आहे --आजवर नव्हे नव्हे.
आपल्यव जीर्निैलीतील दोर्विां ळ
ु े आपिच ओढर्नू
घेतलेलव हव एक शर्कवर आहे.
िधिु ेह --थवयरॉईड --बी पी -- कोले्टेरॉल -- पी सी
ओ डी (गभवािय शर्कवर) . , हे एकिेकवांचे जिू जळ
ु े
भवऊच आहेत.
यवनवचव नॉन कम्यशु नके बल शर्कवर म्हितवत. म्हिजे हे
सवसां शगाक नसतवत. अश्यव व्यक्तीच्यव सहर्वसवने आपिवस
तो शर्कवर होत नवही.

कोित्यवही प्यवथीची और्धे हव शर्कवर पिू ापिे बरव करू
िकत नवही.
त्यविळ
ु े शर्शर्ध प्यवथी तसेच शनसगा उपचवरवचवही सिवर्ेि
त्यवत असलव पवशहजे.. हे जविर्ते.
त्याचाच '' मधमु ेह '' बद्दलच्या वकष शॉप मध्ये तज्जज्ञािंनी
घेतलेला आढावा.
******
यव िधिु ेहव िळ
ु े िवरीररक --आशथाक --िवनशसक खच्चीकरि होत जवते . र् त्यवचेच पढु े दसु ऱ्यवर्र अर्लबां नू
रहवण्यवपयंत प्रसांग ओढर्तो.
आजवरपि हे सवर्कवरी कजवा प्रिविे असते
त्यविळ
ु ेच आपल्यव दैनांशदन आहवर- शर्हवरवत योर्गय ते बदल
र् जोडीलव और्धें घेतल्यवस हे शर्कवर आटोक्यवत रवहतवत. .
या मधुमेह ववकाराचे समाजात काही गैरसमज
आहेत व त्याचे मूळ कारण ----

१) हव आनर्ु ांशिक आहे ----प्रत्यक्षवत तो ----(आहवर र्
जीर्निैली बदलवने होिवरव शर्कवर आहे.)
२) हव जनु वट र् र्वढतजविवरव आहे --- --- (दरुु ्त करतव
येिवरव --र् पर्ू ार्त होिवर आहे)
३)रक्तवतील सवखर र्वढिे म्हिजे िधिु ेह ----(िरीरवतील इन्सिशु लन प्रशतरोध हे प्रिख
ु कवरि) .
४) रक्तवतील सवखर किी करिे हव प्रिख
ु उद्देि ---(इन्सिशु लन प्रशतरोध किी करिे हव खरव उपवय)
आपल्यव िरीरवलव सवखर --चरबी --ची आर्श्यकतव
असतेच पि त्यवचे योर्गय ते प्रिविवत असिे आर्श्यक आहे.
िधिु ेहवची सवखर -- १४ तवसवचे उपर्वसवनांतर --सकवळी
उठल्यवर्र फवश्टांग १०० पयंत र् जेर्िवनांतर दोन तवसवनां ी पीपी
१४० पयान्सत असवर्ी.

यव पेक्षव जव्त प्रिवि असेल तर आपले िधिु ेही म्हिनू
शनदवन होते र् आपिवस -- प्रवथशिक डोस --िेटफोिीन ५०० एि
जी सरू
ु के ली जवते.
आपि गोड खवण्यवर्र शनयत्ां ि र् त्यवस शनयशित
व्यवयविवची जोड न शदल्यवस र् र्जन शनयांत्िवत न ठे र्ल्यवस
आपली रक्तवतील सवखर गोळी घेऊन देखील र्वढतच जवते.
अश्यव र्ेळी डॉक्टर डोस र्वढर्नू देतवत. हव डोस---१५०० शिग्रॅ पेक्षव अशधक असतव कविव नये यवची दक्षतव
आपिवसच घ्यवर्ी लवगते.
और्धवचे गोळीने सवखर किी झवल्यवचे शदसनू येते. र्
आपि--- सख
ु वर्तो.
मग वह जादा साखर कोठे जाते... ?
.
आपल्यव िरीरवतील अशतररक्त सवखर प्रविख्ु यवने शलव्हर
िध्ये, ्नवयांिू ध्ये िध्ये सवठशर्ली जवते. जरुरी प्रिविे ती
त्यवांचक
े डून लवगेल तिी घेतली जवते.

यव कविवसवठी --'' इन्शुवलन ची वकल्ली '' आर्श्यक
असते. पि यवचवच अभवर् असेल तर िवत् आपिवस बवहेरून---इन्सिशु लन घ्यवर्े लवगते.
आपि आहवर- शर्हवर योर्गय न ठे र्ल्यवस हे जवदव सवखरे चे
ओझे शकडनी--डोळव --अश्यव अर्यर्वांकडे सोपशर्ले जवते
अनवर्श्यक सवखरअशत लघर्ीर्वटे बवहेर पडते. दृष्टीर्र पररिवि
होऊ लवगतो.
त्यविळ
ु े आहवर -शर्हवर कटवक्षवने पवळिे आर्श्यक आहे.
यव सवठी आपल्यव फ्यवशिली डॉक्टरवचां ी िदत घ्यवर्ी.
डॉक्टर प्रविख्ु यवने तिु चे आजवरवर्र तक्रवरींर्र लक्ष देऊन
और्ध योजनव करतवत त्यवांचे कडे फवर र्ेळ नसतो. .
पि तिु च्यव िरीरवची सव्ु यर््थव आपली आपिच ठे र्ली
पवशहजे.
हे प्रविख्ु यवने ध्यवनवत घ्यवर्े.
शर्कवर होण्यवची प्रिख
ु कवरिे ---*****
१) फ्यवट ---फव्ट फूड --फव्ट लवईफ.
२) ऍशसशडक बॉडी ---सजू ---टवईप --A िधिु ेह (िरीरवत
इश्ां यल
ु ीनचव अभवर्)

३) आहवरवतील कितरतव ---कॅ शल्ियि -- शव्हटॅशिन
बी १२, शव्हटॅशिन D
४) ्रेसफुल लवईफ ---अपरु ी झोप
५)आपलव किर घेर---- ३४----३६ इचां वपेक्षव जव्त असिे.
(आपली उांची इचां वत िोजवर्ी त्यवचे शनम्िी आपली
किर असिे आर्श्यक आहे.)
६)र्वढत जविवरे र्जन...
यवसवठी करवर्यवच्यव तपवसण्यव...
*****
Fasting Insulin..
HbA1C
Fasting.. PP... blood sugar
दर ६ िशहन्सयवनां ी डोळे... पवर्ले.. यवची तपवसिी.
त्यवर्रचे उपवय ----*****
िवरीररक िद्ध
ु ीकरि करिे ---पांचकिा करवर्े. एशनिव घ्यवर्व.

अन्सन पचन प्रशक्रयव व्यर्श्थत असवर्ी.
िळ
ू कवरिवांकडे लक्ष द्यवर्े.
तिवर् किी करवर्व. --त्यवसवठी िेशडटेिन करवर्े.
आहवर --र्ज्या*****
दधू र् दधु वचे पदवथा पिू ा व्यजा -(आईचे दधू िवनशसक र्वढीसवठी आर्श्यक असते)
िवांस (िख्ु यतः-- िटि) व्यजा
सर्ा--- ररफवईडां फूड --टवळवर्े.
पोहे --उप्पीट ---उपिव टवळवर्व.
डबवबांद अन्सन टवळवर्े.
सवखर // िीठ (जवदव) व्यजा----गोड पदवथा.. आईसक्रीि..
शचकू -अननस--- कशलगां ड --सीतवफळ --खविे टवळवर्े.
आर्ळव... भेंडी... गर्वर... कवरली... भज्यव खवव्यवत.
उपयक्त
ु --आहवर

******
खपली गहू पीठ --बेसन पीठ -- ज्र्री -- ब्रवऊन रवईस
र्वपरवर्व
नवश्तव --तीन रांगवांची तीन फळे --(के ळी --िोसम्बी -सांत् -पेअर --पेरू --जवांभळे-- सफरचांद)
जेर्िवअगोदर सपू -- कच्चे ्यवलेड (दही नसलेले)
उपचवर -*****
सकवळी --गधां र्ा हररतकी चिू ा १--२ गोळ्यव कोिट
पवण्यवतनू
हळद -+-दवलशचनी -+-शलांबरू स --एकशत्त असे पविी प्यवर्े.
कवळव (दधु वशिर्वय) -- चहव उत्ति.
श्टव्हीयव (िधपु िी र्न्पती) ड्रॉप्स.. गोड चर्ी सवठी...
कपारू वदी तेल (भीिसेनी कपरू ) तळपवयवस लवर्वर्े)
आपल्यव डॉक्टरवनीं शदलेली और्धें शनयशित घेिे.

शर्हवर -*****
भरपरू चवलिे --१ तवसभर (१० हजवर पवर्ले रोज)
२०० टवळयव िोठ्यवने र्वजशर्िे.
घवि येईपयंत व्यवयवि --सयू ना ि्कवर ---आसने --प्रविवयवि
--जोर ---दोरीच्यव उड्यव इ.
कोर्ळ्यव उन्सहवत बसिे.
तिवर्िक्त
ु रहविें.
र्जन आटोक्यवत ठे र्िे..
डोन्सट सफर बट ररकव्हर --यव िळ
ु ेच आपि ड्रग --डवयबेटीस --शडसॉडासा पवसनू दरू रवहू
िकू..
अिी आहे यव.. " गोड ्र्भवर्वच्यव आजवरवची.. कटू
कहविी. ". !
*****

कानालाही जेंव्हा कान लागतात…!
******
हवतवची हवतविी शिळर्िी होते तेंव्हव िैत्ी घट्ट होत जवते.
पितीच्यव ज्योतीलव ज्योत शिळवली शक सगळीकडे लक्ख्ह
प्रकवि पडतो. चवळीिीलव डोळ्यवर्र कृ शत्ि चष्ट्म्यवची सवथ
शिळते अन नर्ी दृष्टी सवफ (प्रवप्त) होते.
अन गवडी उतवरर्यवकडे र्ृधत्र्वकडे झक
ु ते त्यवर्ेळी
पवठीलव बवक येर्नू हवतविी कवठी येर्नू शिळते. जीर्नवतील
जगण्यवचव अथा जविीर्पर्ू ाक कळू लवगतो अन देर्वने शदलेल्यव
धडधवकट अर्यर्वचां ी अनिोल देिगीची िहती कळत जवते.
हल्लीच्यव प्रगत कवळवत अर्यर्वांचे दवन सद्ध
ु व गरजर्ांतवचे
जीर्न ससु ह्य करून जवते. हवतव तोंडवची शिळर्िी करीत प्रत्येक
िनष्ट्ु य जीर्नवची िवगाक्रििव करीत असतो.
एके क शनकविी होत जविवरयव अर्यर्वनां व'' लवख िोलवची''
शकांित िोजण्यवची र्ेळ येर्नू ठे पते. आधशु नक र्ैद्यकीय ज्ञवन र्

शर्कशसत तांत्ज्ञवन यवांच्यव गट्टीने तर अर्यर् जोडिी बेिवलिू पिे
करण्यवत िवनर् आघवडीर्र रवशहलव आहे.
अश्यवच एकव र्ळिवर्र आपले कवनही
आपल्यवकडे कवनवडोळव करू लवगतवत. घरवतील एकिेकवि
ां ी
असलेलव सांर्वद कवनवच्यव अधपू िवने शर्सांर्वदवकडे झक
ु ू लवगतो.
आर्वजवची पट्टी नकळत उांचवर्ली जवते. हीच र्ेळ असते ती
आपले कवन व्यर्श्थत आहेत कव…? हे कवन - नवक - घसव
तज्ञवांकडे जवर्नू तपवसनू घेण्यवची.
आिचे शपतवश्री र्य र्र्ा ८७ पिू ा यवांचे बवबतीत यवची
चवहूल लवगतवच त्यव बवबतची योर्गय ती कवनवची तपवसिी करून
आली. त्यवत ५० टक्के बशहरे पिव असल्यवचे शनदवन झवले. अन
किायांत् लवर्ण्यवची लवर्ण्यवची हीच ती योर्गय र्ेळ असल्यवचव
सल्लव शिळवलव.
कणषयिंि र् त्यव बवबतची पर्ू ा तपवसिी ----स्कूल ऑफ
ऑडीओलोजी अिंड स्पीच लँग्वेज प्याथोलोजी ---यव स्ां थे
िवफा त के ली जवते. यव सां्थेिवफा त BASLP र् MASLP असे

१२ र्ी नांतरचे ४ र् २ र्र्वाचे PG ---DOCTORATE पयंतचे
कोसेस असतवत. BACHELOR / MASTER ---OF
AUDIOLOGY अांड SPEECH LANGUAGE
PATHOLOGY
-----ही एक चवांगलव '' आशथाक '' िोबदलव देिवरी सिवतां र
अिी आव्हवनवत्िक र्ैद्यकीय िवखव आहे. लहवन िल
ु वां पवसनू
र्योर्ृद्ध अश्यव शर्शर्ध थरवतील लोकवांचे किी ऐकू येण्यव
बवबतचे किा दोर् जविनू घेर्नू त्यव दोर्वनरू
ु प किा यांत् बसर्नू
देण्यवची व्यर््थव करण्यवत तरबेज होतव येते. यव र्ेगळ्यव
िवखेचव अर्श्य शर्चवर नर्ोशदत----- १२र्ी पवस शर्द्यवथ्यवंनी
करवर्व असे सचु र्वर्ेसे र्वटते. अिी कॉलेजेस नेहिीच्यव र्ैद्यकीय
कॉलेज स्ां थेिीच शनगडीत असतवत. देि परदेिवत चवगां लव
्कोप आहे.
तर अश्यव यव सां्थे िवफा त योर्गय ती तपवसिी होर्नू
आपवपल्यव किा दोर्वनरू
ु प
किायांत् शिळते.

कवनवत सहज सल
ु भ बसेल असे यांत् म्हिजे दसु यवंचव
आर्वज िोठव करून देिवरी कृ शत्ि व्यर््थव. सरु र्वतीस यवची
सर्य होई पयंत कवही कवळ जवर्व लवगतो. कवरि हव कृ शत्ि
आर्वज ऐकण्यवची सर्य िेंदसू व्हवर्ी लवगते. र् हळू हळू
सर्यीचे होर्नू जवते आशि आपल्यवच किा दोर्वर्र िवत करतव
येते.
एकव कवनवत दोर् असलव तरी स्ु पष्ट ऐकू येण्यवस दोन्सही
कवनवत यांत् बसशर्िेच श्रेय्कर असते कवरि कवही शदर्सवांनी
दसु रव कवनही पशहल्यवच्यव र्ळिवर्र जवण्यवचे बेतवत असतो.
तेंव्हव िभु ्य िीघ्रि…! अश्यव प्रकवरे उतवर र्यवतील यव
अलक
ां वरविी दो्ती करवर्ी लवगते.
भवांड्यवलव भवांडे लवगते, हवतवलव हवत लवगतो तसेच
कवनवलवही कवन लवर्ण्यवची र्ेळ येर्नू ठे पते त्यवचेही आनदां वत
्र्वगत करवर्े हे बरे नव्हे कव …! त्यविळ
ु ेच आपल्यवलवसद्ध
ु व
शभांतीलव कवन लवर्ण्यवची र्ेळ येिवर नवही हेच खरे . ---******

हरहुन्सनरी सांगीतकवर --जगदीि खेबडु कर... !
*****
गशदिव नांतर प्रदीघा कवव्य शलशहिवरव असव हव िळ
ू
शिक्षकी पेिवतील एक शनव्यासनी प्रशतभवर्ांत गीतकवर -शनिवातव कलवकवर.
शर्शर्ध भवरतीर्रील --" आिच्यव सग्रां हवतनू " यव सदरवत
शर्श्ववस िेहदें ळे यवांनी घेतलेली िल
ु वखती िधनू त्यवांचव
जीर्नपट हळुर्वर पिे उलगडत गेलव.
्र्वतांत्र्य सांग्रविवत ि. गवांधींचे खनु वनांतर त्यवांचे शिक्षक
असलेल्यव र्शडलवांचे घर जळतवनव पवहून १६ व्यव र्र्ीच..
िवनर्ते तू शर्धर्व झवली.. ! हे प्रदीघा असे कवव्य शलहून झवले.
त्यवनतां र दररोज १० --१५ कशर्तव शलशहण्यवचव
छांदच जडलव. िवशसकवत छपवईस पवठर्ीत परांतु सवभवर परत येत
असत.

ग. शद. िव. --कुसिु वग्रज --नव धो िहवनोर --भव. रव तवांबे - शर्. स. खवडां ेकर --सिु ती क्षेत्िवडे --प.ु ल. देिपवडां े - िवतां व
िेळके यवांच्यव सवशहत्य प्रेिवत र् सांपकवात आले र् यवांच्यव
प्रशतभेलव झळवळी लवभली.
शिक्षकी हव त्यवांचव आर्डतव धिा. कर्ी सहृदयी असवर्व
लवगतो असे त्यवचां े ित. गीत आशि कशर्तव यव र्ेगळ्यव प्रशतभव
आहेत. असे ते िवनत.
शचत्पट गीतवतील प्रसगां ोशचत प्रेि गीत शलशहतवनव.. परकवयव
प्रर्ेिवचव अनभु र् ते घेत असत. त्यविळ
ु ेच त्यवांची गविी सहज
सांदु र र् चपखल िब्दबद्ध होत गेली.
.
त्यवांचव गविी शलशहण्यवचव त्यवांचव िडू हव २४ तवस कवयि
असे..
एखवद्यव गजबजलेल्यव िांडईच्यव कोलवहलवत आपलव शित्
भेटलव तर त्यवच्यविी गप्पव िवरतवनव आपल्यवलव सभोर्तवलच्यव
र्वतवर्रिवचव यशत्कांशचतही त्वस होत नवही.

तसेच गविी शलशहतवनव त्यवनां व कसलवही त्वस जविर्त नवही.
असे ते म्हिवले.
त्यवनव प्रदीघा गविी शलशहण्यवची सर्य होती. शचत्पटवत ३-४
शिशनटवांची गविी शलशहण्यवस त्यवांनव थोडी कसरत करवर्ी लवगे.
धनगरवची िेंढर ग धनगरवची िेंढर ----सगां ीत रवि कदि -पशहलव ब्रेक शदलव
नवर् गवर् किवलव पसु तव िी आहे कोल्हवपरू ची ----ऐरिवच्यव देर्व तल
ु व शठिगी शठिगी र्वहू दे --सत्य शिर्वहुन सदांु र ----(सशु र्चवरव र्रून सचु लेले गविे.
रांगल्यव रवत्ी अश्यव --घांगु रू --शपांजरव ---ज्योशतबवचव नर्स -असे शचत्पट
देहवची शतजोरी भक्तीचवच ठे र्व उघड दवर देर्व आतव उघड
दवर देर्व ---आर्डते कवव्य
कोितेही र्वद्य त्यवनव र्वजर्ीतव येत नव्हते तरी ्र्रवांची जवि
पक्की होती.
ते िीघ्र कर्ी होते.

खेड्यव पवड्यवतील लोकवचां ी करििक
ू करण्यवस त्यवांनी -नवटक कांपनी --गवर्रवन िेर्व ---लवर्िी-- भजन --पोर्वडे. यवचां ी
रचनव के ली
रे शडओर्रील के र्ळ अध्यवा तवसवच्यव यव िल
ु वखतीिध्ये
गतकवळवतील नविर्ांत प्रशतभवर्ांत असे कर्ी जिू कवल डोहवतनू
अलगद र्र आले अन् भेटल्यवचव िन्र्ी आनदां शिळवलव.
आशि त्यवांनीच घवलनू शदलेल्यव पवयर्वटेर्र आधशु नक
कवव्यवचे शिपां ि करिवऱ्यव अलीकडच्यव कवळवतील अरुिव ढेरे..
प्रर्ीि दर्िे.. ्र्वनांद शकरशकरे ... दवसू र्ैद्य... ते नर्ोशदत असे गरुु
ठवकूर... सांदीप खरे ... सलील कुलकिी.. यव तरुिवई शर्श्ववत
कशर्तव ऐकण्यवचे अन् गिु गिु वयलव लवर्ण्यवचे र्ेड शनिवाि
करिवऱ्यव िब्द जवदगु रवांची देखील आठर्ि झवली ती र्ेगळीच
अिी टवईिपवस िजव.. !
*****

आकाश भरारी घेणारी... !
*****
अिंतराळ वीरािंगणा ---- सनु ीता ववल्यम -आर्वढ अिवर््यव म्हिजेच शदव्यवच
ां ी अिवर््यव.
काय करावे----

घरवतील शदव्यवांनव दधू पवण्यवने धऊ
ु न ्र्च्छ करवर्ेत
पवटवर्र र्स्त्र घवलनू त्यवर्र शदर्े ठे र्वर्ेत. त्यवांची पजू व करवर्ी
आज पवसनू च पत्ीचे िहत्त्र् सरू
ु होते
आघवडव, दर्ू वा, शपर्ळी फुले यवांनी शदव्यवांची पजु व करवर्ी
गोडवचव नैर्ेद्य अपाि करवर्व
आपल्यव घरवतील लहवन िल
ु वचे औक्षि करवर्े

दर्ू वा ही र्ांि र्ृद्धीचे प्रतीक आहे, त्यविळ
ु े ते ही अपाि करून
प्रवथानव करवर्ी
यव शदर्िी सर्ु वशसनी शस्त्रयव घरवतले शदर्े घवसनू -पसु नू एकत्
िवांडतवत
त्यवच्यव भोर्ती रवगां ोळ्यव घवलतवत र् ते शदर्े प्रज्र्शलत
करून त्यवची पजू व के ली जवते
पजू ेिध्ये पक्र्वन्सनवांचव िहवनैर्ैद्य दवखशर्लव जवतो. त्यवर्ेळी
पढु ील िांत्वने शदव्यवची प्रवथानव करतवत
ती प्रवथानव अिी
‘‘दीप सयू वाशर्गनरुप्त्र्ां तेजसवां तेज उत्तिि|् गृहवि ित्कृ तवां
पजू वां सर्ाकविप्रदो भर्॥
अथा:
‘‘हे दीपव, तू सयू ारूप र् अशर्गनरूप आहेस.
तेजव िध्ये तू उत्ति तेज आहेस.
िवझ्यव पजू ेचव तू ्र्ीकवर कर आशि िवझ्यव सर्ा इच्छव पिू ा
कर. ’’.

घरोघरचे र्ांिवच्यव शदव्यवनकडूनही पवलकवांच्यव कवही अपेक्षव
असतवत. त्यवनां ी के लेल्यव परवक्रिवनां व जर जवगशतक िहत्र् असेल
तर पवलकवांनवही आनांदच होतो.
अश्यवच एकव भवरतीय र्ांिवच्यव िशहलेची शह अनोखी अिी
कथव.
*नवरी तांू नवरवयिी*... हे आपि जवितोच.
यत् नवया्तु पज्ू यतां े।
रिन्सते तत् देर्तवः॥
भवरतीय इशतहवसवत पर्ू ी पवसनू च शस्त्रयवांनी सवर्ाजशनक
जीर्नवत सहभवग घेऊन रिरवशगिींचव ठसव उिटशर्लवआहे.
कवळवबरोबर रवहून त्यवांनी---'' अबलव '' म्हिनू परुु र्वांनी
लवर्लेलव शिक्कव पसु ण्यवचव आटोकवट प्रयत्न करीत असल्यवचे
शदसनू येत.े
आशि आपि अबलव नसनू सबलवच असल्यवचे आपल्यव
कतृात्र्वतनू शसद्धशह के ले आहे.

पौरवशिक कवळवतील अष्टभजु व दगु वा... किळ फुलवर्र
अलगद उभी असलेली श्री लक्ष्िी देर्ी...
ियरु र्वहनवर्र आरूढ झवलेली चतभु ाजु शर्द्यवदेर्ी िवरदव
असू द्यव की...
अगदी प्रभू रविचद्रां वच्यव सीतविवई पवसनू ... िूर छत्पतींनव
घडशर्िवऱ्यव शजजवऊ ---अशहल्यवबवई होळकर ---झविीची रविी
----रिवबवई रवनडे ----रिवबवई पेिर्े ---ते आधशु नक कवळवतील भवरत रत्न इशां दरव गवांधी --शकरि
बेदी. ----शसांधतु वई सपकवळ ---सधु व ितू ी ---पी. टी. उर्व ---शसांधू
---अिी भली िोठी िृख
ां लव होईल.
आतव पयंत चल
ू अन िल
ू सवांभवळिवऱ्यव स्त्रीयवनी र्ेळ र्
कवळवनसु वर नसु वर घरवचव उांबरव ओलवडां ू नच आपि
परुु र्वांपेक्षव तसभू रही किी नसल्यवचे दवखर्नू शदले आहे.

कवांही भवरतीय र्ांिवच्यव िशहलवांनी तर आतव
अर्कविवलवच गर्सिी घवतली आहे.
त्यव पैकीच पशहले नवर् सिोर येते ते -सुनीता ववल्यम यवांचे.
सनु ीतवचे र्डील ---गजु रवथचे डॉ. दीपक पडां ् यव हे जन्सिवचे
भवरतीय आशि आई बोनी ही ्लोशव्हयन.
अभ्यवसवत सशु नतव कवही फवर हुिवर शर्द्यवशथानी नव्हती.
पि शतलव लहवनपिवपवसनू च पोहण्यवची आर्ड होती.
एक जलतरिपटू म्हिनू ती िोठी होऊ लवगली.
सनु ीतव नीडहॅि, िॅसवच्यसु ेट्स येथील नीडहॅि हवय्कुल
िधनू पदर्ीधर झवली.
शतलव १९८७ सवली यनु वयटेड ्टेट्स नेव्हल अकवदिी कडून
भौशतक शर्ज्ञवन ह्यव शर्र्यवत बॅचलर ऑफ सवयन्ससची पदर्ी
शिळवली.

आशि १९९५ िध्ये फ्लोररडव इशन्स्टट्यटू ऑफ टेक्नॉलॉजी
येथनू अशभयवशां त्की प्रबधां न ह्यव शर्र्यवत िव्टर ऑफ सवयन्ससची
पदर्ी शिळवली.
सनु ीतव शर्ल्यम्स िे १९८७ लव अिेररकन नौदलवत िध्ये
रुजू झवल्यव.
नेव्हल को्टल शसश्टि किवांडिध्ये सहव िशहन्सयवांच्यव
तवत्परु त्यव शनयक्त
ु ीनतां र त्यवच
ां ी बेशसक डवयशर्गां ऑशफसर म्हिनू
शनयक्त
ु ी करण्यवत आली.
पढु े त्यवच
ु ै १९८९ िध्ये नेव्हल एशव्हएटर म्हिनू
ां ी जल
शनयक्त
ु ी झवली आशि त्यवांनी
सप्टेंबर १९९२ िध्ये अँड्रयू चक्रीर्वदळवच्यव र्ेळी शियविी,
फ्लोररडव येथे झवलेल्यव ररलीफ ऑपेरेिनिध्ये िहत्र्वची
कविशगरी बजवर्ली.
पढु े त्यवनां ी पवयलट पद भर्ू शर्ले.
जनू १९९८ िध्ये त्यव सैपवन येथे शनयक्त
ु असतवांनव त्यवांची
अर्कवि िोशहिेकररतव नवसव िध्ये शनर्ड झवली.

सनु ीता ववल्यम्स (जन्सि: सप्टेंबर १९, इ. स. १९६५) ही
भवरतीय र्ि
ां वची अिेररकन नौसेनेतील अशधकवरी
र् नवसव अांतरवळयवत्ी आहेत.
शतलव आांतररवष्ट्रीय अांतरवळ ्थवनकवच्यव १४ व्यव िोशहिेर्र
र् १५ व्यव िोशहिेर्र पवठर्ण्यवत आले.
िशहलव अांतरवळयवत्ीने के लेल्यव आजर्रच्यव सर्वाशधक
प्रदीघा अतां रवळयवत्ेचव (१९५ शदर्स) शर्क्रि शतच्यव नवर्वर्र
नोंदर्लव गेलव आहे.
शतच्यव नवर्वर्र सगळ्यवत जव्त र्ेळव (७ र्ेळव) आशि
जव्त र्ेळ (५० तवस, ४० शिशनटे) अांतरवळवत चवललेली िशहलव
असण्यवचव शर्क्रि आहे.
२०१२ िध्ये शतने ३२ व्यव िोशहिेची फ्लवईट इशां जशनअर
तसेच ३३ व्यव िोशहिेची किवडां र म्हिनू कवि के ले.
सप्टेंबर २०१२ िध्ये अर्कविविध्ये---'' रवयथलॉन '' (रशनगां
--सवयकशलगां -- श्र्शिांग) चव अनभु र् घेिवरी ती पशहली िशहलव
आहे.
परांतु श्र्शिांग यव ऐर्जी अद्ययवर्त असे Advanced
Resistive Exercise Device (ARED) के ले आहेत.
ज्यवची तल
ु नव सक्ष्ू ि दृष्टीने पोहोण्यविी होऊ िकते.

अांतरवळवत '' आयनष वूमन '' कसोटीस उतरणारी सुनीता
वह पवहलीच स्त्री असावी.
. (After swimming half a mile (0. 8 km), biking
18 miles (29 km), and running 4 miles (6. 4 km),
Williams finished with a time of one hour, 48
minutes and 33 seconds, as she reported.)
अश्यव र्ेगळ्यव सवहसी िशहलवांनव जीर्नवतील कवांही स्त्री
सल
ु भ सख
ु वांपवसनू र्ांशचत रवहवर्े लवगते.
यवस सशु नतव शर्ल्यि अपर्वद ठरल्यव नवहीत.
सनु ीतव शर्ल्यि यवांनी िवयकल शर्ल्यि यव पोलीस ऑशफसर
बरोबर सांसवर थवटलव, आहे.
अिेररके त रवहून सद्ध
ु व भवरतीय परांपरे नसु वर दोघेही गेली २०
र्र्वंपवसनू अशधक कवळ एकशनष्ठ पिे पती - पत्नी म्हिनू रहवत
आहेत. दोघवांनवही हेशलकॉप्टर उडशर्ण्यवचव छांद आहे.
परांतु ---्र्तःलव िल
ू - बवळ होऊ न देतव आपल्यव
भवरतवतीलच -- अहिदवबवद येथनू छोट्यव िल
ु ीस दत्तक घेिवर
असल्यवचव िनोदय व्यक्त के लव आहे.
हे शर्िेर्.

२००७ सप्टेंबर िध्ये दोघवांनी सवबरिती आश्रि तसेच तसेच
पर्ू ाजवच्ां यव गजु रवथ िधील झल
ु सवन खेड्यवस भेट शदली.
सनु ीत शर्ल्यि इस सरदार वल्लभ भाई पटेल ववश्व
प्रवतभा यव पदकवने गौरशर्ण्यवत आले आहे.
भवरतीय... नवगररकत्र्... नसलेल्यव र् हे पवररतोशर्क
शिळशर्िवऱ्यव त्यव पशहल्यव भवरतीय र्ांिवच्यव िशहलव आहेत.
अिेररके तील एकव िवळेलव --सनु ीतव शर्ल्यि एशलिेंटरी
्कुल असे नवर् देऊन त्यवांचव गौरर् के लव आहे.
अगदी अलीकडेच... िे २०२० िध्ये सिु वरे ५ लवख भवरतीय
तसेच आतां ररवष्ट्रीय शर्द्यवथ्यवं सिोर,
कोशर्ड -१९ च्यव जगभरच्यव सवथी िळ
ु े इटां रनेट प्रक्षेपि
िवध्यिवतनू प्रोत्सवहनपर भवर्ि शदले आहे.
अन् नव्यव शपढीलव अर्कविवलव गर्सिी घवलण्यवची सवद
शदली आहे.
अश्यव दैशदप्यिवन र्ि
ां वच्यव अनोख्यव शदव्यवच्यव परवक्रिवस
शत्र्वर र्ांदन... !
******

मी अनुभवेलला -- " वजीर "... !
******
बशु द्धबळवतील ६४ घरवांचव रवजव खरे तर---- वजीरच-- असतो. कवरि त्यवलवच असते कसेही अन कोठे ही चौफे र चवल
करून जवण्यवची िभु व.
उांट शतरकव --तर हत्ती सरळच - तर घोडव आपल्यव
दडु क्यव अडीच घरवचे चवलीत.
रवजव अन प्यवदे आपले िदां गती गोलदां वज एक एक घरवचे
िवलक
िवझी पत्नी, सौ.. जयश्री इच्यव र्वढ शदर्सव -शदर्िी ७
नोव्हेंबर १९८४ रोजी पिु े िहवनगर पवशलके त
आरोर्गय खवत्यवत आयर्ु शे दक र्ैद्यकीय अशधकवरी म्हिनू मा.
आयुक्त अरुण बोंंिंगीरवार यवचे कवळवत रुजू झवलो.
िशनर्वर पेठ कै . िक
ु ांु द लेले दर्वखवनव.. िशनर्वर र्वडव लगत
असलेल्यव एकिेर् असलेल्यव आयर्ु ेशदक बवह्य रुर्गि शर्भवगवत
प्रथि नेििक
ू झवली.

परांतु दसु ऱ्यवच शदर्िी सकवळी भर्वनी पेठ
दर्वख्यवन्सयवत कविवस जवर्े असव र्ररष्ठवच
ां व आदेि आलव.
िलव र्वटले तेथेही आयर्ु ेशदक दर्वखवनव असेल. पि तसे
नव्हते.
तेथील र्ैद्यकीय अशधकवरी रजेर्र असलेलने िलव तेथे
पवठशर्ण्यवत आले. होते.
नर्ीन लवगलेल्यव बहुतवि
ां ी सगळ्यवांनवच असव खो
खो चव अनभु र् येत रवहतो. हे नांतर अनभु र्वांती सिजले.
त्यवर्ेळी सवधवरि पिे िी रहवत असलेल्यव ्र्वरगेट येथील
घरवपवसनू चौफे र १०---१५ शकलो िीटर अतां रवपयंतच पिु े
िहवनगर पवशलके ची हद्द होती.
थोड्यवच शदर्सवत िवझी बदली दशक्षि टोकवकडील -कोंढर्व यव (८ शक. िी) यव दर्वखवन्सयवत करिेत आली.
येथे सवधवरि २ र्र्ा छवन ब्तवन बसले होते.
अचवनक पिे एके शदर्िी गवडीखवन्सयवतील शालेय आरोग्य
ववभाग प्रमख
ु म्हिनू घरवांपवसनू २ शक. िी. अांतरवर्र रुजू
होण्यवचे आदेि आले.

हवच तो िांडई जर्ळील डॉ. कोटिीस दर्वखवनव.
येथे पॉली शक्लशनक --प्रयोग िवळव -- िेशडकल बोडा ---क्ष
शकरि शर्भवग --क्षय रोग शर्भवग --स्त्री. रोग बवह्य रुर्गि शर्भवग -आशि त्र्चव रोग र् एड्स शर्भवग--र्
कुत्व चवर्ल्यवनतां र लस देण्यवची सोय असलेलव शर्भवग
अश्यव गोतवर्ळ्यवतील िवझव एक---- शालेय आरोग्य ववभाग.
येथील कविवचे ्र्रूप म्हिजे पिु े ि. न. पव. चे प्रवथशिक
िवळेस भेट देऊन १ली ते ४थी तील िल
ु वांची आरोर्गय तपवसिी
करून त्यवचां े लसी करि करिे र् पढु ील उपचवरवसवठी तज्ञवक
ां डे
पवठशर्िे.
पण्ु यवतील ि. न. पव. हद्दीत सिु वरे सकवळ - दपु वर शिळून
२०० च्यव र्र िवळेत लवख भर िल
ु े असत.
बहुतेक बवह्य रुर्गि शर्भवगवजर्ळ एखवदी िवळव असेच.
त्यवतील शर्द्यवथी तपवसण्यवची जबवबदवरी त्यव त्यव र्ैद्यकीय
अशधकवऱ्यवांची असे.
आिचव शर्भवग दरू र्र असलेल्यव िवळेत जवऊन लसीकरि
करत अस.ू त्यवसवठी २ नसेस २ िदतनीस असत.

आिचे शर्भवगव िवफा तच नवरवयि पेठ दर्वखवनव र् किलव
नेहरू हॉश्पटल येथील दतिं ववभागाचे बाह्य रुग्ण ववभाग
- शनयोजनवची पि जबवबदवरी होती.
िवनद दतां शचशकत्सक येऊन ठरवशर्क शदर्िी शह तपवसिी
करत असत. तसेच आिचे शर्भवगवत बवल रोग शचशकत्सवही
आठर्ड्यवतनू बवलरोग तज्ज्ञवक
ां डून दोन र्ेळव होत असे.
पण्ु यवतील कुटुांब कल्यवि शर्भवग चवलशर्िवऱ्यव एन जी ओ
सां्थवांनवही त्यवांचे जर्ळील िवळेच्यव िल
ु वांची तपवसिी र्
लसीकरि करण्यवची जबवबदवरी असे.
यव सर्ा कवरभवरवचे शनयोजन र् एकशत्त िवशसक अहर्वल
र्ररष्ठवक
ां डे पवठशर्ण्यवची जबवबदवरी आिचे शर्भवगवची असे.
तसेच िशहन्सयवतनू एकदव " िेशडकल बोडा " सभवसद म्हिनू
चेअरिन (पॅथॉलॉशज्ट) , क्षय रोग शर्भवग प्रिख
ु यवचां े सिर्ेत
िीशटांगलव हजर रवहून िेशडकल बोडा पढु ील प्रकरिे, नर्ीन
भरती सवठी आलेल्यवनव शफटनेस प्रिविपत् देिे,
अश्यव कविवत सहकवया करवर्े लवगत. . .
.

पढु े िवसकीय ्तरवर्र दरर्र्ी कुटुांब कल्यवि र् िवलेय
आरोर्गय शर्भवगवतफे िवलेय शर्द्यवथ्यवंचे तपवसिीचे.
िोठ्यव प्रिविवत रवष्ट्रीय कवयाक्रिवचे आयोजन होऊन त्यवतनू
जन्सितःच हृदय शर्कवर अन्सय शर्कवरवच्ां यव उपचवरवची व्यर््थव
होत असे.
यव शर्भवगवची िवझी जबवबदवरी बवह्य ्र्रूपवची असलेने यव
शर्भवगवस करिक्त
ु असव--- वाहन भत्ता लागू असे.
त्यवचव थोडव आशथाक फवयदव होत असे.
परांतु यव सवठी अनेक र्ेळव िलव अन्सय र्ैद्यकीय
अशधकवरी रजेर्र असलेल्यव, पण्ु यवतील चौफे र असलेल्यव
िांढु र्व --येरर्डव --शर्श्रवांतर्वडी --दवपोडी--- औधां ---पवर्वि --शहगां िे येथे तसेच िहर पेठेतील बवह्य रुर्गि शर्भवगवत तसेच
लसी करि कें द्र... शर्श्रविबवगर्वडव, तसेच किलव नेहरू
हॉश्पटल, नवयडू सवांसशगाक रुर्गिवलयवतही जवर्े लवगे.
यव शनशित्तवने त्यव त्यव भवगवतील िवळवांनव भेटीही देिे सोईचे
होई र् िवझ्यव िवलेय आरोर्गय शर्भवगवचे कविही सरुु रवही.

एके र्ेळी टेल्को / बजवज यवांचे सांप कवळवत िशनर्वर र्वडव
येथे उपोर्िवस बसलेल्यवसां वठी आपत्कवलीन र्ैद्यकीय सेर्ेसवठी
िशनर्वर पेठ दर्वखवन्सयवत रवत्भर जवगरि देखील के ली.
यव शिर्वय अशर्गनििन - पी एि टी सेर्क भरती - रवष्ट्रीय
खेळवांचे सविने असतवनव बवलेर्वडी येथे - िशु ष्टयोद्धव ्पधवा -पिु े
म्यॅरेथॉन ्पधवा - पढां रपरू पवलखी सोहळव - २६ जवनेर्वरी
झेंडवर्ांदन नेहरू ्टेशडयि येथील कवयाक्रि तसेच अथर्व एखवद्यव झोपडपट्टीत आकश्ित उदभर्लेल्यव
उलट्यव जल
ु वब -आदी सवथीचे र्ेळी अँब्यल
ु न्सस
सह िवझी हक्काने र्ररष्ठवक
ां डून अश्यव शठकविी रर्वनगी होत
असे.
पिु े ि. न. पव. िधील सिु वरे २०० शाळे त प्रत्यि भेट
देऊन प्रत्येक र्ेळी िवझ्यव भेटीचव उद्देि िवळेतील िख्ु यवध्यवपक
यवांचेकडे असलेल्यव '' भेट नोंदवही '' मध्ये आर्जानू करीत
असे.
िवळेतील ्र्च्छते बवबत र् त्यवचे र्रील उपवयवबां वबत
प्रदीघा असव अहर्वल शिक्षि प्रिख
ु तसेच आरोर्गय प्रिख
ु यवनव
एकदव सवदर के लव के लव होतव.

यव िध्ये प्रविख्ु यवने िवळेतील स्वछता गृहाची दूरअवस्था
र् वपण्याच्या पाण्याच्या टिंचाई बवबत शिक्षकवचां े र्तीने िी
र्िान के लेली होती र् त्यवबवबत सधु वरिव होिे जरुरीचे असल्यवचे
निदू के ले होते.
परांतु हव शर्र्य पढु े बरे च र्र्वंनांतर चवांगलवच गवजलव र्
पेपरिध्येही त्यवची बरीच चचवा झवली.
िध्यांतरीच्यव कवळवत " १९८८ " िध्ये आिच्यवतील २८
डॉक्टरवचां ी एक " डेमको '' (Doctors Association
of Municipal Corporation) सहकवरी गृहरचनव कोरे गवर् पवका , पिु े १ येथे ्थवपन झवली.
त्यवत र्ररष्ठवांसिर्ेत िी सर्वात --नर्खव असव प्रशर्ष्ठ झवलो.
पढु े आिची प्रत्येकवची ्र्तत्ां अिी हक्कवची घरकुले
यथवर्कवि उभी रवशहली.
आरोर्गय प्रिख
ु ... उपआयक्त
ु .. उप आरोर्गय प्रिख
ु .. -िेशडकल सप्रु ीटेंडेंट --शनर्वसी र्ैद्यकीय अशधकवरी... र्ैद्यकीय
अशधकवरी असे सवरे जि एकत् कुटुांबव प्रिविे

एके कवळचे कवयवालयीन सेर्क, शासकीय स्थावर
वमळकत प्रमाणपि अथाषत " ७/१२ चे कागदावर " एकव
िोळी प्रिविे कवयिचेच बवांधले गेलो. अन् धन्सय झवलो
. " वरिं जन वहत ध्येयम ! " यव पिु े िहवनगर पवशलके च्यव
ब्रीद र्वक्यवचव पवठपरु वर्व के ल्यवचां सिवधवनही पदरी पडलां.
िवलेय शर्भवगवत सलगपिे सिु वरे १४ र्र्ा कवि
के ल्यवनांतर मा. श्री. अरुण भावटया हे आयक्त
ु म्हिनू
आल्यवनतां र
त्यवनां ी सर्ा शर्भवगवतील अशधकवऱ्यवचां ी, शनयिवनसु वर ३
वर्ांनिंतर बदलीचा शनयि लवगू के ल्यवने सर्ा पिु े कवपोरे िन
ढर्ळून शनघवले होते.
िवझी पनु ःि िशनर्वर पेठ आयर्ु ेशदक दर्वखवनव येथे िळ
ू
जवगी बदली झवली.
पढु ील कवळवत २००३ नांतर मा. नूतन आयुक्त डॉ. वनतीन
करीर यवचां े कवया कवळवत,
िवझी िेिीय वैद्यकीय अवधकारी यव पदवर्र शटळक रोड
क्षेत्ीय कवयवालयवत

इतर १४ सहकवयवंसिर्ेत आरोर्गय शर्र्यक चकाचक
मोहीम र् इतर प्रिवसकीय कविवसवठी बदली झवली.
हे कवि सांपिू ा र्ॉडा भर शफरून नवगररकवांच्यव आरोर्गय शर्र्यक
सि्यव दरू करण्यवचे र् आव्हवनवत्िक असे होते.
कचरव --सवफसफवई --पी. सी. एन. डी. टी. बवबत
सोनोगवफी सेंटसा तपवसिी भेट - पल्स पोशलओ रवष्ट्रीय
कवयाक्रिवचे शनयोजन.
चकवचक िोशहिे अांतगात ओलव सक
ु व कचऱ्यवचे
शनयोजनवबवबत बवबत र्ॉडा िधील नवगररकवचां े प्रबोधन करिे. ,
सकवळीच र्ॉडाची ्र्च्छते बवबत आरोर्गय शनरीक्षकव
सिर्ेत पवहिी करिे.
फुरसांगु ी कचरव डेपोस आग लवगली असतव रवत्ी
शदलेली भेट --- ्ििवनभिू ी पहविी --हॉटेल परर्वने नतू नीकरि - शसनेिव शथएटर पहविी. -- आपत्कवलीन शनयोजन -- अिी एक
नव अनेक कविवसवठी र्ॉडा चे हद्दीत भटकांती होई.
गिपती उत्सर्- कवळवत गिेि ितू ीचां ी ववसजषन व्यवस्था
पवहण्यवत रवत्भर जवगरि करीत गिरवयवस,

त्यवचे गवर्वस सख
ु रूप पोहोच करून पढु ील र्र्ी लर्कर
यवचे आित्ां ि देऊन आिीर्वाद ही शिळशर्ले.
यव पदवसवठी सद्ध
ु व '' मोटारकार भत्ता '' असल्यवने '' कवर ''
घेण्यवचव प्रथिच योग देखील गिेि कृ पेने आलव.
यवच कवळवत झवलेल्यव शर्धवन सभव तसेच
कवपोरे िन वनवडणूक काळात िेिीय अवधकारी म्हिनू
नर्ीनच जबवबदवरी सद्ध
ु व अचवनक पिे
(शक्यतो डॉक्टरािंना वज्जयष असणारी) अांगवर्र येऊन
पडली होती.
त्यवर्ेळी शनर्डिक
ू सवशहत्य --इलेक्रॉशनक ििीन रेशनगां
घेिे तसेच आपल्यव ग्रपु लव देिे. , शदलेल्यव कें द्रवची सांपिू ा
शनर्डिक
ू प्रशक्रयव रवबशर्िे,
शनर्डिक
ू शनकवल लवगे पयान्सत अडकून रहवण्यवचव सद्ध
ु व
अनभु र् घेतलव.
अश्यव भरगच्च कायषक्रमाचा अनुभव घेऊन सेर्व शनर्ृत्ती
पर्ू ी पन्सु हव एकदव बवह्य रुर्गि शर्भवगवत बदली झवली.
आिच्यव सर्ाच र्ररष्ठवच
ां ी (राजाची) भेट र्ेळेनसु वर होर्नू
योर्गय ते िवगादिानपर चचवा - चहवपविी होत असे

र् कवयाभवग सहजपिे शनभवर्नू जवत असे र् के लेल्यव
कविवचे कौतक
ु ही अधनू िधनू होत असे.
शनर्ृत्ती पर्ू ीचे िेर्टचे २-३ मवहने तर चक्क नव्याने होऊ
घातलेल्या एका बाह्य रुग्ण ववभागाचे उदघाटन पूवष चालू
असलेल्या फवनषचर --वफवनवशिंग याची देखरेख
करण्यवची जबवबदवरी येऊन पडली होती.
अश्यव प्रकवरे २४ वर्ाषचा प्रदीघष काळ वररष्ठािंच्या आज्ञेचे
इमाने इतबारे पालन करीत,
आरोर्गय शर्भवगवतील शर्शर्ध खवती सवांभवळत आनांदवत
बशु द्धबळवतील वजीराप्रमाणे चौफे र भटकिंती करीत िवतां पिे
व्यतीत झवलव.
सेर्व शनर्ृत्ती सिवप्ती नांतरच्यव-- पेन्शन रुपी वठबक
वसिंचनाच्या शुभारिंभाने ---- फे िवारी २००९ अखेर फलद्रुप
देखील र्ाला.
त्यवस सद्ध
ु व आज ११ र्र्ा झवली आहेत.
सेवा वनवृत्ती निंतरच्या गेल्या १०---११ वर्ाषचे काळात
माि स्वाईनफ्लू --डेंग्यू ---वचकन गवु नया --आवण आता
जगभरात पसरलेला '' कोरोना '' साथ आल्याने
आरोग्य यिंिणेवर खूपच ताण आल्याचे वदसून येते.

लवकरच यातून सवांची सुटका व्हावी ही ''
परमेश्वरचरणी '' इच्छा.
*****

'' ऐन तारुण्यातील '' वैद्यकीय महाववद्यालयातील '
(५० वष्याष मागील) आठवणींचा मागोवा----!(१)
******
१९६९-७० िध्ये '' बी ग्रपु '' घेऊन उत्तीिा झवल्यवने ''
फर्गयासु न कॉलेजचे '' प्रवगां ि सोडून नगरच्यव
कै . र्ैद्य गगां वधर िवस्त्री गिु े आयर्ु ेद िहवशर्द्यवलयवत प्रर्ेि
घेतलव.
आयर्ु ेद अभ्रवसक्रिवत सां्कृ तचव सिवर्ेि असल्यवने,
िवलवन्सत परीक्षेचे र्ेळी सां्कृ त शर्र्य असल्यवने सहज पिे प्रर्ेि
शिळवलव देखील.

आयर्ु ेदवच्यव -शिश्र र्ैद्यक -'' बी. ए. एि. एस. '' पदर्ी
घेण्यवसवठीच्यव कोसालव एकदवचव प्रर्ेि शिळवलव. आतव डॉक्टर
होिवरच--यव कल्पनेने अांगवर्र िठु भर-- िवांस चढले. घरवतसद्ध
ु व
आनदां वचे र्वतवर्रि शनिवाि झवले.

शर्शर्ध गवर्चे र्वरकरी जसे आर्वढी र्वरीचे शनशित्तवने
चवलत पढां रीलव जितवत,
तसेच अहिदनगर यव िहवरवष्ट्रवतील िध्यर्ती कॉलेजिध्ये
आजबू वजच्ू यव रवहुरी, श्रीरविपरू , प्रिविेच खवन्सदि
े - शर्दभा-अकोलव ते सवतवरव -करवड -कोल्हवपरू
र् सोलवपरू - पिु े ते कल्यवि -कजात- िांबु ई -डहविू
पलीकडील र्वडव यव गवर्वहून आपि सर्ा शर्द्यवथी भवर्ी डॉक्टर
होण्यवसवठी जिलो.
िल
ु वचां े हॉ्टेलचव नर्ीन पररसर िवगे कोरडी सीनव नदी,
डवसवांचे सवम्रवज्य अश्यव र्वतवर्रिवत आर्श्यक असिवऱ्यव
िच्छरदविीच्यव सरां क्षक कर्च लेर्नू आिची '' र्ैद्य
'' बनण्यवच्यव प्रशक्रयेस सरुु र्वतझवली.
हो्टेलच्यव तळिजल्यवर्रील कोपऱ्यवतच
'' रवजवभवऊन ''ची िेस असल्यवने सकवळचव गरिवगरि फक्कड
चहव र् पोटपजू ेची उत्ति गरिवगरि व्यर््थव होती.

र्रच्यव िजल्यवर्रील बलोपवसनेसवठी ससु ज्ज छोटी व्यवयवि
िवळव तसेच आघां ोळीच्यव गरि पवण्यवसवठी बबां सद्ध
ु व आर्वरवत
होतव.
अन हो्टेलची ्र्च्छतव देखभवल पवहिवरव बवळू र्
पांडु शलक शक पांढरी असे दोन सेर्क आिच्यव शदितीलव असत.
आजच्यव तल
ु नेत पहवतव अगदीच अल्प अश्यव िल्ू यविध्ये
(हॉ्टेल सहविवही िल्ु क ६०/-रु. तर िेस ४५/- रु.)
आिची व्यर््थव डॉ. र्वकळे यव हॉ्टेल रे क्टरवांच्यव
अशधपत्यवखवली सरू
ु झवली.
शर्श्रविबवगर्वडव हव हॉ्टेल पररसर र् प्रत्यक्ष िवळीर्वडव
येथील लेक्चर हॉल यविध्ये १५ ते-२० शिशनटवचे अांतर होते.
लवकडी शजन्सयवची जनु ीच इिवरत पि प्रवचवयवंचे दवलन -कवयवालय --लवयब्ररी र् र्गा भरिवऱ्यव खोल्यव पशहल्यव
िजल्यवर्र र्
तळ िजल्यवर्र आयर्ु ेशदक बवह्यरुर्गि शर्भवग, प्रयोग िवळव,
और्धवलय तसेच अतां र रुर्गि व्यर््थव असे आर्वर असलेली
छोटीिीच इिवरत.

र्गवात िल
ु वांचे प्रिवि जव्तच होते नवर्वलवच '' शहरर्ळीची ''
्थवनीय शकनवर होती.
.
पशहल्यवच र्र्ी --सां्कृ त -आयर्ु ेदवचव इशतहवस -शड. शड.
एि. व्ही. (दोर् -धवतू -िल -शर्ज्ञवन) हे खवस आयर्ु ेदवची तोंड
ओळख होण्यवसवठीचे-्टवटार---शर्र्य. त्यविळ
ु े सां्कृ त श्लोक र् इतर िवशहती
िरवठीतनू त्यविळ
ु े सहज सोपे गेले. देर्वांचे धन्सर्ांतरी ''अशश्वनीकुिवर
''र्गैरे बवबीची ओळख झवली.
आयर्ु ेदवच्यव इत्तिभतू इशतहवसवचव िवगोर्व अभ्यवसवर्व
लवगलव. ऋर्ी िनु ींच्यव द्रष्टे पिवची कल्पनव आली.
र्ैद्यवस आर्श्यक अश्यव िांभर गिु वांची ओळख झवली.
िरीरवत असिवरे शत्दोर् --र्वत-- शपत्त--कफ, सप्त धवतू -रस -रक्त
-िवांस -िेद -अ्थी -िज्जव - ओज. िल -ित्ू -घवि यव बवबतची
िल
ू तः ओळख झवली.
त्यवपैकी नर्ीन होते ते --ओज -म्हिजे आपल्यव अन्सन -- सेर्नवचव िरीरवर्र शदसिवरव िेर्टी
शदसिवरव पररिवि.

अथर्व चेहऱ्यवर्र शदसिवरे तेज -प्रसन्सनतव -शनरोगीपिवचे
लक्षि. िविसवचव चेहरव पवहूनच त्यवच
ां े आरोर्गय कसे आहे हे
ओळखण्यवची गरुु शकल्लीच म्हिव नव
. ते किी असेल तर अर्र सत्र् ---योर्गय असेल तर प्रर्र
सत्र् अिीही िवशहती शिळवली.
त्यवसच आपि-- सवशत्र्क--असे म्हितो.
सतां - िहतां - िनु ी -आचवया -ब्रह्मकुिवरीच्यव दवदी-दीदी
यवांच्यव चेहऱ्यव र्रून त्यव सत्र्वची आपिवस आतव कल्पनव येते.
शनरवगस -शनलोभी --प्रसन्सन --आनांदी िविसवचे चेहरे असे
असतवत.
सां्कृ त िध्ये--- रघर्ु ांि अभ्यवसवर्व लवगलव. त्यवसवठी सटु ीत
खवस पण्ु यवचव पेिर्े आशि िी शर्िेर् क्लवस लवर्लव होतव.
प्रथि र्र्ी र्गवात आम्ही पण्ु यवचे नवर् र् िवन आघवडीर्र
रवहून रवखले.
स्ां कृ त सवठी र्योर्ृद्ध फवटक िवस्त्री धोतर -सदरव
र्ेिवतील अनभु र्ी शिक्षक, दोर् धवतू िलशर्ज्ञवन शर्र्यवसवठी
नवजक
ू आर्वजवचे डॉ. शिांत्े तर आयर्ु ेदवचव इशतहवस,

यवसवठी खद्दु प्रवचवया रव. िां. देर्चके होते. यवांच्यव र्गवास
उपश्थती िभां र टक्के असे. हजेरी देतवनव --'' उपश्थत ''असे
म्हिनू द्यवर्ी असव त्यवांचव शिर्तव होतव.
त्यवची ्र्वक्षरी देखील लपेटदवर अश्यव िरवठीतच होती.
पशहल्यव -- र्ष्ट्यवाचे ्टवटार शर्र्य एक र्र्वात लगेचच
सांपशर्ले. पेिर्े िहवियवांनव िवत् --- शड. शड एि. व्ही. ह्यव
शर्र्यवचव -- शिठवचव खडव लवगलव.
असो टिा र्वयव जवण्यवचव प्रश्न नव्हतव म्हिव. त्यविळ
ु े
बचवर्ले.
आशि आम्ही -- सहजपिे दसु ऱ्यव र्ष्ट्यवात सहज सल
ु भ
प्रर्ेि के लव. -----(१) -------

मल्हार माचीची मौज मजा ---!
******
नवत्यवतील गोडर्व र्वढर्िवरी र् जर्ळीक र् ्नेह शनिवाि
करिवरी िकर सांक्रवांतीच्यव शतळगळ
ु वची चर् जीभेर्र अजनू शह
रें गवळतवच होती. तोच आिचे ्नेही डॉ. चांद्रिेखर पेिर्े यवांनी
िल्हवर िवचीची एकशदर्सीय सहलीचव प्र्तवर् ठे र्लव अन
आम्ही क्षिवचवही शर्लांब न लवर्तव त्यवस होकवर देऊन शनघवलो
देखील.
२०१९ च्यव नव्यवर्र्वातील िशनर्वर १९ जवनेर्वरीचव शदर्स
िक
ु रा र झवलव.
आपवपल्यव कवरने चवांदिी चौक -अप अँड अबवव्ह जर्ळ
जिण्यवचे ठरले.
सकवळचे कोर्ळे ऊन अांगवर्र घेत आम्ही पौडच्यव शदिेने
शनघवलो. आम्ही दोघे -पेिर्े पती पत्नी त्यवांची ऑ्रेशलयवतनू
सटु ीशनशित्तवने भवरतवत आलेली लवडकी ९ र्ीत शिकत असलेली
नवतां ईिव , आशि पेिव्यवचे ्नेही अजय, नीलि र् शच. ऋर्गर्ेद

पवटील, त्यवांचे सवसरे शनर्ृत्त प्रवचवया श्री अिोक पवटील असे अष्ट
प्रधवन िडां ळच जिू थवटवत िल्हवर िवचीचव र्ेध घेण्यवस शनघवलो
झवले.
नवगिोडी र्ळिे घेत पण्ु यवपवसनू दरू शनसगायरम्य झवडीचव
प्रदेि नजरे च्यव टप्य्यवत येऊ लवगलव शसशिांटचे जगां ल िवगे पडले
अन हवयसे र्वटले.
जलसष्टृ ी पाण्याने वेढलेला ररसॉटष --हव िल्हवर िवचीच्यव
पवयथ्यविी असलेल. पिु े िळ
ु िीतील एकिेर् असे शनसगारम्य
शठकवि. डॉ. चांद्रिेखर पेिव्यवचे पररशचत श्री. आशदत्य परवांजपे
यवांनी ्र्वगत के ले. . िळ
ु व नदीच्यव पवण्यवने र्ेढलेल्यव ररसॉटा कडे
जवण्यवसवठी नदीचे कवठ ओलवडां ू न जवण्यवस िचव्यवचव आधवर
घ्यवर्व लवगतो अन नकळत यरु ोप िधील व्हेशनसचव पररसर
डोळ्यवसिोर येऊन जवतो.
पवच शिशनटवचे जलप्रर्वसवने आम्ही शहरव्यवकांच
झवडवझडु ु पवनां ी र् नवरळवच्यव झवडवनां ी र्ेढलेल्यव र् िनिोहक
अश्यव र्वतवर्रिवत येऊन ठे पतो. ठीक शठकविी ठे र्लेले अँशटक

र््त,ू फुलवांच्यव रवांगोळ्यव, शनळ्यविवर पवण्यवचव पोहण्यवचव
तलवर्. भव्य असे फूड जॉईटां - उपहवर गृह. अन त्यव र्वतवर्रिवत
तेथे शिळवलेलव गरिवगरि िसवलेदवर चहवची िजव और असव
आनांद देऊन गेली. तेथे फे रफटकव िवरतवनव तेथील र्नश्री, टुिदवर
अश्यव लवकडी शनर्वस्थवन असलेल्यव खोल्यव, शनरर् िवांततव
आशि ऑरर्गयवशनक िेतीचे र्वफे पवहून आपि कोकिवत
असल्यवचवच भवस होत होतव.
. तेथील नवांदीचव आ्र्वद घेऊन आम्ही िख्ु य र्त्यवचे
उजर्ीकडील िल्हवर िवचीकडील छोट्यवश्यव घवट र्त्यवलव
लवगलो. अर्घ्यव १/२ तवसवचे प्रर्वसवत डोगर िवथ्यवर्रील
िल्हवर िवचीर्र पोहोचलो देखील. भव्य अश्यव लवकडी
िवशियवनवत आम्ही प्रर्ेि के लव. र्ेलकि शड्रांक म्हिनू कोकि
सरबत शदल्यवने त्यवचे आांबट गोड चर्ीने र् तेथे जिलेल्यव हौिी
पयाटकवांचे दिानवने िन तृप्त झवले.
आजू बवजसू फे रफटकव िवरतवनव डोंगर उतवरवची योर्गयती
बजू रवखीत के लेल्यव दगडी पवयऱ्यवच
ां ी उतरांड, दगडी नक्षी कवि
के लेले तळ
ु िीर्ृन्सदवर्न, कवसर्े, उांच उांच अिी नवरळ बवांबचू ी

झवडे. िवगे कवळ्यव कवतळवचव भव्य असव डोंगर, तर दसु ऱ्यव
बवजसू िळ
ु िी धरिवच्यव पवण्यवचव भव्य असव अधार्ताळ
ु वकवर
दरू र्र शदसिवरव जलविय डोळ्यवांचे पवरिे फे डतो. आशि सर्ाजि
शह िनिोहक दृिे आपल्यव िोबवईलिध्ये बांशद्त करण्यवचव
के शर्लर्विव प्रयत्न करीत रवहतो.
आम्हव दोघवच
ां े फोटो कवढण्यवत ईिवने चवगां लवच उत्सवह
दवखशर्लव.
आतव पोट पजू ेचे र्ेध लवगले. भव्य, उांच असे बवबां नू े र्
लवकडवांनी बवांधलेल्यव दवलनवत बफ
ु े पद्धतीचे जेर्ि तयवर होतेच.
्टवटार --गरिवगरि सपू , अन शर्शर्ध चर्ीच्यव शडिेसने आम्हव
पयाटकवांची भक
ू चवगां लीच ििली.
डॉ. पेिव्यवचे शित्त्र्वचे सबां धां वने आम्हवलव र्विकुक्षी सवठी
एक र्वतवनक
ु ू शलत खोली शिळवली. सर्वंनी यथेच्छ भोजनोत्तर
डुलकी तेथे घेऊन फ्े ि झवलो अन पढु ील िध्यांतरोत्तर
फे रफटक्यवस सज्ज झवलो
.
तेथील बवगेतील झोके --घसरगडांु ी --सवयकल सफरी -रॅक्टरचव सैरवट सदृश्य फे रफटकव, रोप र्े र्रील अधवांतरी सफर

अश्यव शर्शर्ध प्रकवरच्यव खेळवचव आनांद पयाटक सांक्रवांतीच्यव
र्विव प्रिविे लटु ण्यवत गका असलेले शदसत होते.
आम्ही सद्ध
ु व त्यवचव आनदां अनभु र्लव.
तेथेच झवडवांच्यव गरवड्यवत िवांडलेल्यव हवय टी चव आ्र्वद
घेण्यवची सोय के लेली असल्यवने.. र्डवपवर् --प्यवटीस.. भेळ
तसेच गरि सगु ांशधत चहव र् कॉफी यवचव आपवपल्यव चर्ीप्रिविे
असवद घेत पयाटक गांगु झवले.
शदर्स िवर्ळतीकडे कधी कलू लवगलव हेही कळले नवही..
िल्हवर िवचीची एक शदर्सवची िौज िजव आतवां अ्तवस
चवलली होती. तेथील सेर्क रवत्ीच्यव रांगीबे रांगी तसेच
ऑके ्ट्यवसशहत असलेल्यव शडनरच्यव तयवरीस जपांु ल्यवचे शदसत
होते
.
आम्हवस िवत् पण्ु यवकडे परतीचे र्ेध लवगले.
आजच्यव एकशदर्सीय सहलीने आिचे, िवडूच्यव सबु क
ितू ीसवठी गिपती सवठी प्रशसद्ध असलेल्यव पेिच्यव अिोक

पवटील कुटुांशबयवांिी नव्यव्नेहवचे धवगे कवयि ्र्रूपी जोडले गेले
ते. पण्ु यवजर्ळील प्रशत कोकिचव आनदां देिवऱ्यव िल्हवर िवची
यव पयाटन ्थळवचे भेटीचे शनशित्तवने.
त्यव ्नेह बधां वच्यव गवठी र् िल्हवर िवचीच्यव अनभु र्लेल्यव
िौज िजेच्यव ्िृती िनवत रुजर्त आम्ही एकिेकवांचव हृद्य असव
शनरोप घेतलव तो पनु श्च्य भेटीच्यव आिेनेच.
. ******

फुलवेड्या डेंवटस्ट. !
*****
पण्ु यवच्यव एम्प्रेस गवडान िध्ये दरर्र्ी २६ जवनेर्वरीच्यव
सिु वरवस भरिवरे फुलवांचे िनिोहक प्रदिान डोळ्यवांचे पवरिे
फे डिवरे असेच असते.
त्यव फुलवांनव फुलशर्ण्यवसवठी लवगिवरे खतपविी --हर्विवन
--र् त्यवचां े सर्ां धानवसवठी लवगिवरे अतोनवत कष्ट यवची जविीर्
त्यव िधनू होते.
त्यवचीच शिनी आर्ृत्ती आम्हवस आज आिच्यव कोरे गवर्
पवका िधील ड्यविको सोसवयटीच्यव गच्चीर्र फुलर्लेली
पहवर्यवस शिळवली.
अन नेत्सख
ु पनु ःि प्रत्यक्ष अनभु र्ले.
शनशित्त झवले --Dear all, you are invited for cup of tea at
Smita's, terrace garden on 09/02/2019 Saturday, at
7. 30 a. m. after laughing club gets over. please Do
come.
यव र्ोट्स ऍप र्रील डॉ. रिशजत र्वघ यवांच्यव िेसेजचे.

आिच्यव सोसवयटीच्यव जेि तेि १७५० चौ. फूट असलेल्यव
प्लॉटर्र आपवपले ्र्प्न शिल्प प्रत्येकवनी सत्यवत उतरर्ले आशि
तेथे आपले आयष्ट्ु य शनर्वांतपिे व्यतीत करत आहेत.
प्लॉटचे प्रर्ेि द्ववरवजर्ळच डी आकवरवची शहरर्ळ असलेली
बवग आहे. तसेच प्रत्येकवचे अांगिवत र् परसदवरी सद्ध
ु व शर्शर्ध
फुल झवडे फुलर्नू आपवपली हौस भवगशर्ली आहे.
त्यवसवठी शकतीतरी उपदव्यवप करवर्े लवगतवत हेही
अनभु र्तो आहोत.
परांतु आपल्यव गच्चीर्र फुलर्लेली िनिोहक,
कल्पकतवपर्ू ाक सजशर्लेली एकिेर् अिी भरगच्च '' टेरेस गवडान
'' पवहण्यवचव योर्गय आज आलव.
नवर्वनेच '' र्वघ '' असलेल्यव डेंशट्ट श्ितवतवई --- डॉ.
रिशजत र्वघ यवच्ां यव सौ. नीं िोठ्यव िेहनीतीने ते सवकवरले आहे.
आिच्यव पिु े िहवनगर पवशलके तील आरोर्गय शर्भवगवतील
र्ैद्यकीय अशधकवरी पदवर्रील एके कवळच्यव सहकवरी ्र्. डॉ.
र्वघ यवच्ां यव त्यव ्नर्ु व.

आिच्यव सोसवयटीत आनांदवने नवांदिवरी त्यवांची पढु ची तरुि
शपढी.
आपलव डेंशट्टचव व्यर्सवय, दोन िल
ु े तसेच घरवतील जेष्ठ
प्रेिळ सवसरे यवनव सवांभवळून घेत त्यवांनी आपली गच्चीर्रील बवग
अनेक शर्शर्ध रांगवच्यव फुलवनां ी िनवपवसनू अगदी जीर् ओतनू
फुलशर्लेली पहवर्यवस शिळवली.
आम्ही सिु वरे १५ र्र्वंपवसनू सरू
ु के लेल्यव हव्यक्लबचे
रोपटे अजनू ही सोसवयटीचे बवगेत डोलत असल्यवचे पवहून
आम्हवलवही आनांद झवलव.
त्यवचव उल्लेख आिांत्िवत असल्यवने आम्ही दोघवांनी सद्ध
ु व
उत्सक
ु तेने सहकवरनगर भवगवतनू तेथे जवऊन तवतडीने तेथे हजेरी
लवर्ली.
गच्चीर्रील थडां गवर र्वतवर्रिवत रांगीबेरांगी आकर्ाक
फुलझवडवांचे िधोिध, हव्य क्लबचे िेम्बसा िधोिध िवांडलेल्यव
खच्ु यवंर्र ्थनवपन्सन झवले. सयू वाच्यव कोर्ळ्यव उन्सहवचव
आल्हवददवयक उबदवरपिव सोबतीलव होतवच.
थोड्यवच र्ेळवत रुचकर खिगां सवबदु विव शखचडी --अन
र्वफवळलेल्यव गरिवगरि चहवचव सर्वंनी आ्र्वद घेतलव.

आजबू वजचू ी नेत्सख
ु द रांगीत फुलझवडे त्यवांची के लेली
आकर्ाक िवडां िी सर्वंनवच भरु ळ पवडून गेली. अन फुलर्ेड्यव सौ.
श्ितव र्वघ यवनव सर्वंनी िनःपर्ू ाक धन्सयर्वद शदले.
असवर्े घर ते अपल
ु े छवन -पढु े असवर्व बवग बगीचव --र्ेळ िडां पी जवईजईु चव--आम्रतरूर्र िधिु वसवचव --फुलवर्व िोहर पवनोपवन-सगां िरर्री ती पष्ट्ु किी -त्यवत असवर्े गल
ु वबपविी --पवण्यव िधनु ी कवरांजवची -फुटवर्ी सरु े ल सदांु र तवन -फुलवसवरखे िल
ू असवर्े --शनत्य नवांदिे घरी हसवर्े -तीथारुपे ओर्वळवर्े --

आपल
ु े जीर्न पांचप्रवि --पी. सवर्ळवरवि यवांचे गीत --दिरथ पजु वरी यवांचे सांगीत र्
िधरु गळ्यवच्यव गवशयकव -- सिु न कल्यविपरू कर यवांनी
गवशयलेल्यव
यव किा िधरु गवण्यवचे जिू प्रशतशबबां ीत रूपच पहवत
असल्यवचे आज जविर्ले र् आजचव शदर्स पष्ट्ु प सगु ांधवप्रिविेच
फुलिय झवलव.
बेळगवर्ी िवहेर असलेल्यव र् आपल्यव डॉक्टर र्शडलवांच्यव
फुलवचां व, आर्डीचव र्वरसव तन्सियतेने पढु े चवलशर्िवरी त्यवचां ी शह '
फुलर्ेडी डेंशट्ट ' कन्सयव पवहून आम्ही देखील -दातोतले उिंगली दबानेका मौका नही छोडा... !
******

(भर उन्हाळ्यात-)-- सुस्वरािंनी सुखावलेले --'' गीत
रामायण ''
******

चैत् िवसवत आम्र तरुर्र लगडलेल्यव िनोहवरी कै यवा पवहून
िन हरखनू जवते. त्यविळ
ु ेच त्यवपवसनू बनशर्लेलव िरु ां बव -पन्सहे कै रीची डवळ - लोिचे इ. पदवथा र्र्ाभर आपल्यव रसनेची सवथ
सांगत करतवत अन त्यवचे िधरु चर्ीने आपिही त्यवत गांगु नू जवतो.
असवच ऐन उन्सहवळ्यवत आपल्यव अर्ीट किा िधरु हृद्य
अश्यव गीत रामायणाच्या वहरक महोत्सवी
कायषक्रमाने आिचव आजचव उन्सहवळवही कवहां ीसव ससु ह्य झवलव.
सकवळ िवध्यि आयोशजत तसेच गवशडायन कांस्त्रक्षि र् िरवठे
ज्र्ेलसा प्रवयोशजत असव हव कवयाक्रि आिचे सवठीशह प्रवयोशजत
के लव तो आिच्यव रशसक व्यवही - शर्हीिबवई श्री. चांद्रकवतां र् सौ.
उर्व भसवळे यवांनी.

पण्ु यवतील गिेि कलव क्रीडव िांशदरवत हव कवयाक्रि -शिर्िवहीर ब. िो. परु ां दरे , सांगीतकवर प्रभवकर जोग, श्रीधर फडके ,
श्रीधर िवडगळ
ु कर, आनांद िवडगळ
ु कर यवांचे उपश्थत पवर पडलव.
आधशु नक र्वशल्िकी गशदिव र् बवबजू ी यव प्रशतभवर्तां
शदगजवन्सच्यव िि
ु ीत तयवर झवलेले हे गीत रविवयिवचे शिर् धनष्ट्ु य
श्री. श्रीधर फडके यवनां ी लीलयव पेलले र् सोबत सौ. लेले यवचां े
सिय सचू क शनर्ेदनवने कवयाक्रि सांपचू नये असे र्वटत होते.
स्वये श्री राम प्रभू ऐकती
लवकुश रामायण गती //----यव भवर्पिू ा िब्दवांनी िैशफल सरुु झवली. प्रेक्षवगृह पिु ेकरवनां ी
तडु ु ांब भरले होते. र् गवण्यवच
ां े ्र्र आपवपल्यव किा कुपवत सवठर्ू
लवगले आशि रविवयि कथव गवयनवची गांफ
ु ि सरू
ु झवली. २०
फे ब्रर्ु वरची इ्टर सांडे ची सवयांकवळ सांगीतिय होऊ लवगली.
चैिमास, त्यात शुद्ध नवमी वह वतथी
गिंध युक्त तरीही वात उष्ण हे ----!

दोन प्रहरी का ग वशरी सूयष थािंबला ।
राम जन्मला ग सखे राम जन्मला // ---नवर् ठे र्ण्यवपर्ू ीच ' रवि ' कसव कवय जन्सिलव बर्ु व …. ?
अिी शह िांकव कवहींनी व्यक्त के ली. सर्वानव रिशर्तो तो रवि. रव-- म्हितवच आपल्यव िरीरवतील अिद्ध
ु र्वयू बवहेर पडतो र्
आपि िद्ध
ु होतो त्यव नांतर अिद्ध
ु र्वयू पोटवत जवर्ू नये म्हिनू च
त्यवपढु े ि…. अक्षर येर्नू ओठवांची दवरे बांद होतवत. तोच खरव
रवि. त्यवर्वचनू ज्यवत कवही अथा नवही त्यवत कवही---' रवि '
नसतोच हे आपि सर्ाजि जवितोच की !
रवि नर्िी आपि पवरांपवररक पद्धतीने सवजरी करतो. तो
रविवचव' र्वढ शदर्स '----- नसतो तर ती असते--- रवि नर्िी.
त्यविळ
ु ेच रवि हव कवयि '' शचरांजीर् '' बननू रवशहलव आहे.
गीत रविवयिवची िळ
ु कल्पनव आकविर्विी पिु े कें द्रवचे
सांचवलक सीतवकवांत लवड यवचां ी. त्यवांनी बवबजू ी र् गशदिव यवनव
प्रत्येक आठर्ड्यवत एक -- गीत रचनू सांपिू ा रविवयि एक
र्र्वात ५२ आठवड्यात पिू ा करवर्े असे सचु शर्ले. त्यव प्रिविे श्री
गिेिव झवलव देखील.

तो शदर्स होतव--- १ एवप्रल १९५५ चैि पाडवा ----१ एवप्रल ---- तसव लोकवनव ' फूल' बनशर्ण्यवचव शदर्स
पि यवच गीत रविवयिवने सर्ा िरवठी रशसकवनव अक्षरिहव -खरे च वेड लवर्ले की …!
यवच र्र्ी ---परुु र्ोत्ति िवस म्हिजेच अशधक िवस आलव. र्
रविवयि शह त्यविळ
ु े वर्ाषच्या अपवादाने ---५६ गाण्यातच
बद्ध र्ाले आहे.
माता न तू वैररणी …
यव गवण्यवतनू भरतवचव रवग व्यक्त करतवनव गवयक श्रीधर
फडके यवांची चवांगलीच दिछवक झवल्यवचे शदसनू आले र् तो रवग
प्रत्यक्ष गवण्यवतनू हुबेहूब व्यक्त झवलव.
आकाशासी जडले नाते धरणीमातेचे
स्वयिंवर र्ाले सीतेचे ----//

यव गवण्यवतनू लर्गन िांडपवतील शचत् सहजपिे डोळ्यवपढु े
सवक्षवत उभे रवहते.
सेतू बािंधारे सागरी ----- //
यव गवण्यवने आपि शहदां ीिहवसवगर लीलयव पवर करून-अिोक र्नवत कें व्हव येर्नू पवहोचतो हे कळले देखील नवही.
रघुराजाच्या नगरी जावून
गा बाळानो, श्री रामायण-----//
हे गविे गवतवनव श्रीधर फडके यवांचव ्र्र तसेच उर भरून
आलव
यव गवण्यवने गीत रविवयिवचे एक र्ताळ
ु पिू ा होर्नू नव्यवस
जन्सि देतो.
त्यवतही िेर्टी----

नच स्वीकारा धन कािंचना
नको दान रे नको दविणा
काय धनाचे मूल्य मुवनजना
अवघ्या आशा---- श्रीरामापषण //
असव लाख मोलाचा िवगादिाक सल्लव आपिव सर्वंनव
शिळून आपिशह आजच्यव जीर्नवकडे पवहून न कळवत अांतिाख
ु
होर्नू जवतो.
श्री -रवि----- हे दिरथ पत्ु --- रवि -----सीतेचे पती
सीतवरवि ---- हनिु ांत हे तर रविदतू …। लर् - कुिवचां े प्रेिळ शपतव--- रविचद्रां यविळ
ु ेच --- आपल्यव सर्वंनव आपल्यवतील आत्माराम---- िोधण्यवस प्रर्ृत्त करतो.
गीत रामायण हे सद्ध
ु व आतव --आिच्यव प्रिविेच ' जेष्ठ '
सदरवत ६० व्यव र्र्वातील वहरक महोत्सवात पदवपाि करत
असले तरी ते िरवठी भवर्व असे पयंत शचरांजीर्च रवहील ते िरवठी

- सां्कृ त प्रचरु भवर्ेने सजलेल्यव िब्दवांनी र् त्यवस सांगीत
िवध्यिवतनू शजर्तां पिव देर्नू व्यक्त झवलेल्यव अथवंनी.
अश्यव कवही िोजक्यवच गवण्यवच्यव िैफलीचव आ्र्वद
आम्ही बवटलीतील पविी शपऊन र् सौ. उर्व तवईनी आर्जानू
आिलेल्यव खवरर्लेल्यव कवजू र् कवळ्यव िनक
ु वांच्यव िधरु चर्ीने
अधनू िधनू तहवन भवगर्ीत घेतलव.
त्यविळ
ु ेच कवयाक्रि ्र्रिधरु अन उन्सहवळवशह कवही कवळ
ससु ह्य न झवलव तरच नर्ल नवही कव----!
******

// वाचाल तर वाचाल... //
******
शक्रयेर्ीि र्वचवळतव... व्यथा आहे... !!!!!
खरोखरच कवांही छोट्यवश्यव िब्दवत भलविोठव अथा दडलेलव
असतो. आज कवल र्ेळ नवही हो र्वचवयलव .. असेच ऐकवर्े
लवगते.
आजच्यव धवर्पळीच्यव यगु वत िोबवईल र्रील... एस एि एस
हीच खरी िक
ू -- बोली भवर्व तयवर झवलेली शदसनू येते आहे.
िवगील शपढी घडली ती... सल
ु ेखन पद्धतीच्यव लेखनवने. त्यविळ
ु े
अक्षर कसे बवळबोध र्ळिदवर असे. त्यविध्ये एक शजर्तां पिव -आपले पिव असे. पत्लेखनवतनू ... तर ती शर्िेर् खल
ु त असे.
र्वचतवनवही ती... िनवलव शभडत असे.
आशि हल्लीची तरुिवई रिली आहे ती ---इ.. लेखनवच्यव, इिेलच्यव, इन्टांट कॉफीच्यव... र्वफवळलेल्यव क्षिभांगरु जगवत.
सर्ा कवही झटपट... चटपट आशि पटवपट च्यव पवयऱ्यव
ओलवांडण्यवत. त्यविळ
ु े त्यवलेखनवत शन र्वचनवत एकसरु ीपिव
जविर्तो. सर्ाच पत्वतील िजकूर एकवच छवपवचव. पि ब्रेड -बगार च्यव बवजवरवत त्यवचवच बडेजवर् चवलतो आहे. यवची प्रचीती
येते. कवलवय त्िै:निः ! दसु रे कवय ?

चटु की सरिी शक्लक च्यव चवर्ीने उघडिवरे ''गगु लचे शर्श्व
''जोडीलव असल्यवर्र----- किवचीच शचतां व नवही. त्यिळ
ु े यव
नव्यव शर्श्ववत रिनू घ्यवर्ेच लवगते. अन्सयथव प्रत्यक्ष्य'' शलशहतव
र्वचतव '' येत असनू ही यवची जोड नसेल तर... सांगिक
शनरक्षरचव... शिक्कव ठरलेलवच.
यवचे सहवय्यवने आपि क्षिवत जगवच्यव यव कोपऱ्यवतनू त्यव
कोनवपयंत लीलयव सांचवर करू िकतो. हे ही नसे थोडके .
आशि यव र्वचनू ... फवर कवल दरू रवहिे... चवलिवरही नवही.
चलव तर आपिही यव नव्यव जगवचे र्व्तर्वत रििवि होऊ यव.
आनांद लटु ू यवत. र् नर्व िांत् जपू यवत... वशकाल तर वाचाल...
!!

सवयोनवरव --पन्सु हव भेटूच -******************************
प्रशत -सि्त-- सिु ीत र्वसीय
(---सख्ये िेजवरी )
सहकवर नगर --२
स.न.शर् शर्.
गेली ३ र्र्ा् आम्ही सिु ीत -- फ्लॅट -क्रिवक
ां २०१ िध्ये
र्व्तव्यवस आहोत . आिचे येथील र्व्तव्य आपल्यव
सर्वंच्यव सहकवयवाने र् आपल
ु कीच्यव नवत्यवने , िवांततेत ,र्
सख
ु ेनैर् सिवधवनपर्ू ाक पवर पडत आहे .येथे जेष्ठ
नवगररकवांचव िेळवर्वच असल्यवने आम्हवसही घरच्यव
प्रिविेच र्वटते . ऋिवनबु धां वच्यव, -- गवठी पडल्यवचव
अनभु र् शिळवलव आशि आम्हीही धन्सय झवलो आहोत .

सुमीत मध्ये --*************
स-ु सह्य अश्यव ...सख
ु सोयी, िीत भवर्ी .....असे िेजवरी..
त-त्पर ....िदतीस सदैर् तयवर असे िेजवरी -- यवचव
आम्ही अनुभर् घेतलव
सिु ी त.. िधील र्व्तव्यवचे कवळवतच --

'' िवझे अिेररकवटन '' ...हे ई - प्ु तक प्रकविीत झवल्यवने
आनांद शद्वगुशित झवलव .
यवच प्ु तकवची स्नेह ई -भेट आपिव सर्वंसवठी
सोबत सशर्नय सवदर करीत आहे .
यथवर्कवि त्यवचे अर्लोकन करून अशभप्रवय कळर्वर्व
शह अपेक्षव .
२०२०-- सवलवपवसनु च्यव आरांभवपवसनू सर्ा जगवर्रच
एक नर्े सांकट ओढर्ले . त्यवतनू अजनू ही
आपि सवर्रलेलो नवही . भशर्ष्ट्यवत कवय र्वढून ठे र्ले
आहे यवची कवहीच कल्पनव स्ु पष्ट होत नवही..त्यविळ
ु े
आपि सर्ाजि-- एकवच बोटीत शर्हवर करत असल्यवचे
भवसते आहे .
असो सद्य पररश्थतीत आम्ही देखील आिच्यव-- नतू नीकरि के लेल्यव ----

'' वनर्षर ''--प्लॉट क्रमािंक २४,
" ड्यामको सोसायटी ,"
कोरेगावपाकष ,
पुणे ४११००१

येथील-- ्र्गृही जवण्यवचे शनशित के लेले आहे . २०२१ --यव
नर्ां र्र्वाचव '' प्रजवसत्तवक शदन '' आम्ही आिच्यव ्र्गृहवत
रवहून .....
सवजरव करिवर आहोत. आिची " फ्लॅटिध्ये-"-- रवहण्यवची
तिी --आयष्ट्ु यवतील ही पशहलीच र्ेळ होती
. त्यविळ
ु े आिच्यव येथील र्व्तव्यवत-- कळत न कळत
आिचे कडून येथील सोसवयटीच्यव शनयिवशर्रुद्ध अनर्धवनवने
कवही चुकव घडल्यव असतील र्व कोिी दख
ु वर्ले गेले असेल
तर त्यव बद्दल--- क्षि्र् ..!
आपल्यव सर्वंचव पररचय झवलव आहेच , ओळख र् लोभ
असू द्यवर्व .
न्सयू नॉिाल नसु वर --पर्पर ई -सांपकवात रवहूच .,
सर्वंनव नर्वगत..२०२१ यव नर्ां र्ष्ट्यवाच्यव तसेच
नव्यव आिेच्यव िनःपर्ू ाक हवशदाक िभु ेच्छव ...!
देर्नू च... सशु ितचव शनरोप घेतो, तो पन्सु हव भेटण्यवसवठी.
आपलेच ्नेहवांशकत -*********************
डॉ.अरशर्दां र्ैद्य
सौ. जयश्री र्ैद्य
पिु े

२४,
जवनेर्वरी
२०२१

9420175803
e.mail --arvind.vaidya51@gmail.com

के वळ ज्येष्ांसाठी
ई सावहत्य एक नवीन पस्ु तक मावलका सरू
ु करत आहे.

“आमच्यावेळी…”
त्याचां असां आहे. आताच्या वपढयाांना गेल्या शतकात लोक
कसे जगत याचे अनभु व अववश्वसनीय वाटतील. म्हणजे “आणे”
आवण “पैस”े व्यवहारात होते? मल
ु ां शाळेत चालत जात? मोठया
भावाबवहणीचे कपिे लहान भावांिां वापरत? आजारी माणसाांना
तपासायला िॉक्टर घरी येत? एक न अनेक. असांख्य गोष्टी. ज्या
आताच्या मल
ु ानां ा पटणारच नाहीत. तम्ु ही वलहा. तमु चे खरे साधे
अनभु व. मसाला न मारता. अवतशयोक्ती न करता. साध्या सोप्या
भाषेत. आपण त्याची ई पस्ु तकां प्रकावशत करू.
ई पस्ु तकाची गांमत ही की ती नैअनां व्ांदवतत शस्त्रावण, नैनां
दहती पावकः. नष्ट होतच नाहीत. म्हणजे तम्ु च्या नातविां ाचां ी
नातवांिां आवण त्याचां ीही नातवांिां तमु चां पस्ु तक वाचतील.
चला तर. तमु च्या भावी वपढयाांसाठी खवजना तयार करू.
“आमच्यावेळी…”- माझे बालपण, तरुणपण, नोकरी,
वशक्षण लग्न जे जे वलहावे वाटेल ते ते वलहा आवण पाठवा.
esahity@gmail.com

