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सपं ादकीय

मुता पाठक शमाघ
ऋिुगंध सपं ादक
नम्sार !

mtा्ा मठsािी sाहीही ्येय नसताना, वेळ sसा
घालवावा या मवचारात िीवन िगतांना वा
्थाना्तराचा eशारा ममळताच रमलेले आय्ु य
अचानs sलाििी घेते. अशा वेगवेग्या
मनोमवs्पातनू “त्यात म्यात” होिा्या
अव्थेचा अचs
ू वेध वंदा मिळs आप्या sथेत
घेतात.

मदवाळी्या शभु े्छा!!!
दीपावली्या मद्यांची आभा आमि शरदा्या
चांद्याचा चांदवा हे नसु ते msा गावाला वा msा
देशाला न्हे तर सा्या मववाला तेिात ्हाh घालतात.
्हिनु च आप्या अनभु वां्या, िग्या्या ॲंदावत
िािा्या s्ांना शबदात ्यत sर्यासाठी
मतगु ंध “माझे गाव, माझा देश आमि माझे मवव” ही
संs्पना सादर sरीत आहे.

सs
ं ्पनेला धॳन असले्या लेtातं
आप्याला tपू मवमवधता वाचायला आमि
अनभु वायला ममळे ल. अमनवासी भारतीयाची िगा्या
पाठीवर मदवाळी सािारी sर्याचा अनभु व “eरं धनषु ी
मदवाळी “ म्ये मश्पा sे ळsर उपा्ये मांडतात. तर
्थलातं रीत होिा्या प्ासं ारtे ”मि्सी” आय्ु य
रािता नरविे आप्या लेtात ्यत sरतात. मनात

mtा्ा मठsािी sायम्वॲपी आप्या
आवडी्या मववाला बरोबर घेhन ्थामयs होतांना वा
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दािले्या भीती्या सीमारे षा, t्या सीमा पार
sे ्यावर पसु ्या िातात हे वा्तव “sे ्याने देशािन”
म्ये सं्या नरगंदु संदु ररी्या मांडतात. या ्यमतररत
मनरंिन भािे “भारतीय सं्sतीची िग्याती” या लेt
मामलsे त अफाि अशा भारतीय सं्sतीचा आढावा
घेत आहेत. आप्याच देशा्या msा sोप्यात अनेs
समु वधापं ासनू वमं चत असिायाा पवू ांचल भागात
सात्याने दतं सेवा देिा्या डॉ. रमतभा आठवले “दतं
यारा पवू ांचलची“ आप्या वेचs अनभु वांवारे घडवनू
आितात.

“tादाड िावf” ही हसवनू िाsिारी बालsथा tास
आप्या छोि्या दो्तासं ाठी घेhन आले आहेत.

ॲि्यासाठी आमि घट मळ
ु रोव्यासाठी माती
लागतेच. ्या मातीची मवमवध ॳपे माधव भावे, sौ्तभु
पिवधान , सगु म sाळे आमि अिय मोsाशी आप्या
sा्यातनू ्यत sरतात.

भागवतपरु ाि
मनममाती माग्या
हेतचू ी “मतममरातनू ी तेिाsडे” म्ये रीsातं िोशी
sाsा उsल sॳन दाtविार आहेत.

tा्याची आवड असले्यांसाठी tास
“tव्येमगरी” म्ये मिाल मोडs, ्यामल भािे आमि
मेघना असेरsर वेगवेग्या पाssती घेhन आ्या
आहेत.
वेग्या िगाचा रवास अॲि मनोहर घडवनू
आििार आहेत “मवषाि”ू या दीघा sथेत!

“रमतमबंब” या सदरात अतल
ु तेममु िाsर यांची
मल
ु ाtत आपि वाचाल.

“्वामी मत्ही िगाचा आfमवना मभsारी” वा
“िननी ि्मभमू मच ्वगाादमप गररयमस” ६ाची वेदना
्याना आfचे सt
ु लाभले नाही अशांनाच sळते.
अशा अनेs अनाथांची यशोदा झाले्या मसंधतु ाf
सपsाळ यांची मल
ु ाtत “रमतमा आमि रमतभा” म्ये
आपि वाचाल.

भमव्यात sाय आहे? ्यासाठी आगामी वषााचे
राशी भमव्य वाचा!!
हा अंs आप्याला नवsीच आवडेल!
ध्यवाद !

लहान्या वमधानी, ररमिमा आमि पालवी
आप्या मचरिगतात आप्याला रंगवनू िाsिार
आहेत तर वैदहे ्याला ममळाले्या पमह्या
सवु िापदsाचा अनभु व सांगत आहे. देमशगं sर आिोबा

मत
ु ा पाठs शमाा
मतगु ंध संपादs
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ऋतुगंध समिती

मुता पाठक शमाघ : ऋिुगंध संपादक

मनतीन मोरे

हेमागं ी वेलिsर मनरंिन नगरsर मदल
ु ा सोमि

राहूल नेरsर अिं ली लोिsे

अमित मगंु रे

(मममं स sायाsाररिी सद्य)

मt
ु पि मचरsार- राची वताs
पेि िे््लेि : अमित मगंु रे
मतुगंध अंs सिावि आमि पानांची रचना - मत
ु ा शमाा
अs
ु ाtती मधील मवचार तसेच अs
ं ामधील मचरे महाअ्तरिालावॳन घेतली आहेत. मल
ं ामधील लेt या्ं याशी सममती सहमत असेलच असे नाही.
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ििं वाताा
मंतजरी कदम

िम्sार,

ममर-मैमरिीिवळच! आमि गढु ी पाडवा, गिेशो्सव,
दसरा-मदवाळी हे आपले सि तर अ्रशः msर सािरा
sे ्यावरच सि वाितात, tरं न?

गे्या दोन ममह्यांतील मंडळा्या sायारमांचा हा
गोषवारा.

अशा लोsांना भेि्याचं उतम मठsाि ्हििे
महारा्र मंडळ,
हे
ूघाने
आलच
ं . तर
अशी
ही
मैरीची, लोभाची, सौहादापिू ा २० वषे सािरी
sर्यासाठी १३ व १४ स्िंबर २०१४ रोिी महारा्र
मंडळाने sला महो्सवाचे आयोिन sे ले होते. दोन
मदवस चालले्या या महो्सवाम्ये ms संगीताची
मैमफल, दोन नािsं, मदवाळी बािार आमि मचरांचे
sला रदशान असा भरग्च sायारम होता.
नमदू sर्यास आनंद वाितो sी वीस वषां्या
या यश्वी वािचालीचा आनंद, मसंगापरु ातील भारतीय
रािदतू रीमती मविय ठाsूर मसंह यां्या
उघािनासाठी्या उपम्थतीने नवsीच मवगिु ीत झाला.

sला महो्सव २०१४ - १३ व १४ स्िंबर, मसंगापरू
चायनीि ग्सा ्sुलचे सभागह व सोिा (S O T
A) चे नाि्यगह
मसगं ापरू म्ये ह्ली पावलागमिs मराठी बाधं व
िरी आपिाला भेित असले तरी १९९४ म्ये, ्हििे
२० वषांपवू ी मार मचर नवsीच वेगळं होतं. ्यावेळी
अव्या ४० उ्साही मंडळंनी msर येउन महारा्र
मंडळ (मसंगापरू ) ची ्थापना आमि सॲु वात sे ली.
आि २०१४ म्ये या रोपि्याचा महाव् झालाय हे
आपि पहातच आहात.
आपली मािसं, आपला देश सोडून नोsरी्या,
मश्िा्या मनममताने आपि परदेशात येतो ते्हा sाही
अडी-अडचिीला, दt
ु ्या-tपु ्याला मन मोsळं
sरावसं ं वाितं ते आप्याला समिनू घेिा्या मराठी
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सािेसच
ं हेही
नािs अमतशय
नेिsं
झालं. मद्दशाs
होते
री
भानदु ास दसु ाने
आमि
री

तसेच, डॉ उमा
रािन, भारतीय
उप
रािदतू
रीमती परममता
मरपाठी, री
रमोद गोपालन
याच
ं ीही

अममत िोशी.
सरु मसि sलाsार मोहन िोशी व माधवी गोगिे
यां्या रमt
ु
भमू मsा
असले्या
'थोडं्सं
लॉमिs थोडंसं
मॅमिs'
या
्यावसामयs
नािsाने sला महो्सवाची सागं ता झाली. नावावॳन
हलsं फुलsं वाििारं हे नािs, generation gap, या
अमतशय भाव्पशी मवषयाला हात घालिारं होतं आमि
sसले्या sलाsारां्या अमभनयामळ
ु े रे्sां्या
डो्यांत पािी आ्यावाचनू रामहलं नाही!
sला महो्सवा्या पमह्या मदवशी ्हििे १३
तारtेला गा्याच
ं ा sायारम व नािsा्या मध्या
वेळात sला
रदशान
भरमव्यात
आलं ्यात
्थामनs
sलावंताच
ं ी
मचरं रदमशात
sर्यात आली होती.

उपम्थती sला महो्सवाला लाभली.
भैरव ते भैरवी हा पंमडत मविय sोपरsर,
दतरसाद रानडे
अशा नामांमsत
गायsाच
ं ा
सहभाग
असलेला,
शारीय रागांवर
आधाररत
उपशारीय गा्या्ं या sायारमाने महो्सवाला सॲु वात
झाली. मवमवध रागाचं ं ्वॳप सहिरी्या माडं ू न ्यावं र
आधाररत मचरपि संगीत व गझला सादर झा्याने
sायारम रमसs रे्sां्या पसंतीस उतरला आमि प्ु हा
msदा हा sायारम मंडळात ्हायला हवा अशा अनेs
रमतमरयाही ममळा्या.
'तॲि
तs
्हातारे
ुा
अsा '
हे
अमतशय
लोsमरय,
tि्याळ आमि
रे्sानं ा tो
tो हसायला लाविारं नािs सादर sर्यात
आलं. मवशेष नमदू sर्याचा मदु ा हा sी हे नािs
पिू ापिे ्थामनs sलावंतांनी बसवलेलं होतं. महारा्र
मंडळा्या वामषाs नािsा्ं या उ््वल परंपरे ला
6

असलेले सगं ीताचे चाहते eथे tपू आहेत.

्याचरमािे, सिासदु ीचे मदवस अस्याने ms
मदवाळी
बािारही
आयोमित sे ला
गेला.
यात
राम्ु याने लघु
उ्ोिsाच
ं ी व
सभासदाच
ं ी
उ्पादने, उदा. शोभेचे दामगने, गह सिाविी्या व्तू
्याचरमािे साड्या, व eतर उ्पादने रदशान व
मवरीसाठी उपलबध होती. या बािाराला उतम
रमतसाद लाभला.
sला महो्सवासाठी साधारि ६०० ते ७००
रे्sांनी हिेरी लावनू sायारमाची शोभा वाढवली.

अशा आप्या सभासद ममर मैमरिंनी tपू
मेहनत घेhन बसवलेला आमि नरs चतदु श
ा ी्या मंगल
रभाती सादर झालेला उतम दिााचा 'सांगीमतs रवास'
रमसs रे्sाच
ं ी मने मिंsून गेला. १०-११ वादs व
१८-२० गायsाच
ं ा हा ताफा िवळ िवळ तीन ममहने
नेिाने तालमी घेत होता.

नवरारो्सव - २९ स्िंबर २०१४, वडपमथरा
sमलअ्मन
मंमदर
येथे
सािरा होिा्या
नवरारो्सवात
न्य
व
भतीसंगीत
सादर
sर्यासाठी महारा्र मंडळाला आमंरि दे्यात आले.

सगं ीत संयोिs होते सीमा ूवळे sर व राहुल
पारसनीस. sायारमाची समं हता मलमहली सतं ोष अमं बsे
यांनी व मनवेदs होते वॲि अंमबsे व नंमदनी
नागपरू sर. sायारमाची संs्पना अथाात महारा्र
मंडळ sायाsाररिीची.

मदवाळी रभात २०१४ - मसंगापरू पॉलीिेमवनsचे
सभागह
वा्वदं - महारा्राचा सांगीमतs रवास

मदवाळी्या सsाळी ९ वािता सॲु झाले्या
या sायारमाला व ्यानतं र्या सहभोिानाला ३००
्या वर रे्sांनी उपम्थती लावली आमि महारा्रीय
संगीताची िादू आिही मsती पररिामsारs आहे हे
मसि
sे लं

आिममतीला मसंगापरू ात साधारि २ ते ३ हिार
मराठी sुिुंबं आहेत, ्यामळ
ु े सहामिsच मराठी
संगीताची अवीि गोडी िाििारे रोते आमि गाता गळा
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त्यात … ि्यात …

िदृं ा तिळक

बचत गिात्या बायsा मीमिंग संपवनू घरी

आिीची आठवि यायची. आिी्या ‘नीरा’ ६ा
नावाची आठवि ्हिनू तर मतचे नाव नीरिा ठे वले गेले
होते ना!

िात हो्या. थोडा वेळ ्यां्याशी ्यालीtश
ु ालीचे
बोलनू झा्यावर नीरिा पढु े चालू लागली. oमफस ते
घर, चालत िायला अवघी दहा मममनिं लागतील
mवढेच अतं र. पि ते पार sरायला, वािेत भेििा्या
लोsांशी चार शबद बोलत येत, नीरिाला अधाा तास
तरी लागायचा. ्या लहान गावात
सगळे च msमेsानं ा ूळtिारे ,
msमेsा्ं या सt
ु द:ु tात सहभागी
असिारे . नीरिावमहनी, नीरिाताf, नीरिा
मावशी, sाsू, आ्या, नीरिा, नीॲ… मsती
नावानं ी मतला बोलाविारे आमि मत्याशी िोडले
गेलेले हे सगळे लोs मतचे आतच बनले होते. सतत
‘नीरिा’ नाव nsताना मतला अधनू मधनू आप्या

नीरिा्या आिीचे, 'नीरा'चे, सगळे मवव ्हििे
मतचे घरच होते. msर sुिुंबात ३५/४० मािसे. सगळे
sाम sरताsरता मदवस उगवला sधी आमि मावळला
sधी हे देtील sळत नसे. बायsांनी
घराबाहेर पडायची प्दत न्हतीच.
ल्नानतं र सॲु वातीची sाही वषे
सोडली तर माहेरी िा्याचीही सधं ी
ववमचतच ममळायची. वया्या आठ्या
वषी नीराचे ल्न झाले. मार ्या आधी
मत्या भावाने मतला मलहायला वाचायला मशsवले
होते. सासरी आ्यावरही िमेल ते्हा, िमेल ्या

8

मागे ठे वायची ती फत स्s्ये, sाबान फुिमरिं ् स नाहीत
असे मोहन नेहमी ्हिायचा.

मागााने मलमह्याचा सराव मतने चालू ठे वला. mवढेच
न्हे तर आप्या मत्ही िावांना आमि निंदल
े ा
वाचायला मशsवले. ्या सग्याच रोिची पोथी
असेल मsंवा ववमचत ममळिारे वतामानपर असेल, वाचू
शsत हो्या. ्या sाळात हे फारच sौतs
ु ा्पद होते.

मािसे िोड्याची, मिsव्याची शैली आमि
्यव्थापनsौश्य या दो्हीचा परु े परू उपयोग sरत ती
दोघे गावात s्यािsारी sामे उभी sरत
होती.

घरािवळ गदी मदसली आमि नीरिा
आिी्या आठविीतनू िागी झाली.
मत्या ल्ात आले - आि मंगळवार,
्हििे मोहनचा ‘रमदता’चा मदवस. ‘रमदता’
६ा स्ं थे्या मा्यमातनू शेिापासनू eधं न
आमि ्यावर ्वैपाsा्या चल
ु ी, सोलर
hिेपासनू मदवे आमि पt
ं ,े तसेच गरम पा्याचे नळ
घरोघरी लागले होते. वीि फत sॉ््यिू सा
आमि िी.्ही. साठीच वापरली िात होती.
ती वीिदेtील आसपास्या तालवु याचं े
ममळून ms िलमव्तु sं र उभाॳन मनमााि
sरायची आमि सगळा पररसर ्वयंपिू ा
sरायचा असे नीरिा आमि मोहनचे ्व्न होते.
sोितीही गोट msा मठsािी तयार sॳन ती लांबपयंत
वाहून ने्याचा tचा sमी झाला sी आपोआपच ती
्व्त होfल असा ्यांचा मवचार होता. msूिच
भा्या, धा्य, उ्ोग, sपडे सग्याच बाबतीत िर
sा र्येsाने शवय तेवढा ्थामनs
माल मवsत घेतला तर अनाव्यs
tचा व ्यामळ
ु े वाढिा्या मsंमती
sमी होतील व िीवनमान सधु ारे ल
६ा ठाम मवचारसरिीवर ्यांनी
आप्या आय्ु याचा मागा बेतला होता.

फे सबs
ु वरील ्यां्या वगाात्या
ममर-मैमरिं्या रपु ला ६ा दोघांचे फार
नवल वािायचे. आपाप्या मवषयातले
सवु िापदs मविेते असनू , िगभरात्या
अनेs सं्थां्या भरपरू मान आमि पैसे देिा्या
oफसा नाsाॳन ६ा दोघांनी msा
लहान गावात आपले आय्ु य घालवायचा
मनिाय sसा आमि sा घेतला असेल आमि
म्ु य ्हििे आता ६ा मनिायाचा ्यांना
पचाताप होत असेल sा ६ा मवषयी ्या
सा्यांनाच sुतहू ल वाित होते.
नीरिा आमि मोहनने मार वेग्या आय्ु याचा sधी
मवचारच sे ला न्हता.…
----------------------------------------आप्या ्ययू ॉsा मधील घरात रानी बसली
होती. डोळे sॉ््यिू र्या ्रीनवर होते
पि sान मार रोबो vacuum
cleaner शेिार्या tोलीत sशाला
आपित नाहीये ६ाsडे लागले होते.
परवापासनू ्या्या image mapping
system म्ये sाहीतरी गंधळ झाला होता.
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मsती मदवस लागिार आहेत sोिास ठाhs?”
नेहमीरमािेच मदवसातून शंभरा्यांदा मत्या मनात
येhन गेले .

मततवयात Google Hangout ची ररंग वािली.
“आfचा video call आलेला मदसतोय. आfला
मवमडयो call sरायला फार आवडते." आfला तसे
्हिताच आf ्हिाली, "हो ग, ्रीनवर तू र्य्
मदसलीस आमि तझु ा आवाि nsला sी समाधान होते
बघ. त्ु ही मल
ु े लांब िाता, आपले नवे मवव वसवता.
आfसाठी मार आिबु ािल
ू ा मsतीही गोटी बदलोत,
मतची मल
ु ेच मत्या मववाचा अमवभा्य भाग राहतात."
नातेवाfs, आfचे मलtाि, मतचा ्येि नागररs सघं ,
योगा वलास, भिनी मंडळ, भािीवा्यासं ाठी मतने सॲु
sे लेले सा्रता वगा, आf्या िगात मन्य न्या
घडामोडी घडत असाय्या. mवढ्या सग्यामवषयी
आfशी बोलनू झा्यानंतर रानीला रोि्यासारtेच
नवल वािले. िग्याचा मsती उ्साह आहे मह्याsडे
आमि िग्यािोगी sारिेही! आप्याला तर आताच
sंिाळा यायला लागलाय.

sामामशवाय घरी नसु ते बसायची मतला सवय
न्हती. sाय्ामळ
ु े sाम sरता येत नाही, मल
ु गा
हो्िेलवर, नवरा सतत बाहेर. ६ा mवढ्या मोठ्या
मदवसाचे sरायचे तरी sाय असा रन रानीला
पडायचा.
sुठे ही न आपिता रोबोने tोली साफ sे ली आमि
तो पढु ्या tोलीत िा्याआधी चामिंग ्िेशनला
िाhन चािा होh लागला. रोबो्या image
mappingचे सेमिंग ठीs sरताना वेळ sसा गेला
रानीला sळले नाही आमि िे्हा mवढा वेळ गेला असे
मत्या ल्ात आले ते्हा मतला वािले, "चला,
मदवसाचा बराचसा वेळ तर संपला. आता अिनू sाही
तास sाढले sी संपलाच ्हिायचा ms मदवस.”

“ मsरंद्या फोनची पि वेळ झालीच आहे. अरे ,
आि आप्या मनात ्याचे मsरंद हे नाव sसे sाय
आले? नाहीतर गेली अनेs वषे - ्हििे ्याने नाव
बदलनू Mak sे ्यापासनू - आपिही ्याला
Makच ्हितो. र्य्ात आमि मनात पि! ्या्या
sामा्या शांघाय, मसंगापरू , लंडन, िोरांिो अशा
नानामवध मठsािी सगळीsडे चालेल असे नाव हवे
असे ्याला वािले आमि ्याने मsरंदचे MAK sॳन
घेतलेस्ु दा. रिनीचीदेtील रानी झाली. eथे ्ययू ॉsा ला
आ्यावर मार म्हसा्या तरतदु ीनसु ार आप्याला
sाम सोडून घरी बसावे लागलेय. आता ्या सग्या
sायदेशीर बाबी पिू ा होhन परत sाम सॲु sरायला

*********************************
“दादर सीि आहे sा sोिी?” ्या बाf्या
ं मोठ्या
आवािाने अवनी भानावर आली. “घािsोपर गेलेसि
ु ा
eतवयात? मनात रं गाळत असलेले आमि eत्तत:
मवtरु ले िािारे लेtनाचे दवु े िोडता िोडता sसा वेळ
गेला sळलेच नाही. आता दारािवळ िाhन उभे
रहायला हवे. oमफसम्ये पोच्यावर मदवसभर
आप्या sथेचा मवचार sरायला देtील वेळ ्हायचा
नाही. मदवाळी अs
ं ासाठी sथा ्ायला उशीर होतो
आहे. लवsर पिू ा sरायला हवी sथा. sोि्या मदशेने
चालले आहे आपि मलमहतोय ते sथानs?"
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आय्ु याचे मदवस ढsलते आहे. ्वत:्या ्मताच
ं ी
िािीव आमि ्यांचा समािासाठी उपयोग sर्याचे
भान हे sोितेही मानवी आय्ु य अथापिू ा अस्यासाठी
आव्यs नाही sा?

"आप्या sथेतील पारे ६ा पढु े sाय sरिार
आहेत? sाय घडिार आहे ्यां्या आय्ु यात पढु े?
आप्या sथेतील नीरा ही ्यती तर आता भतू sाळात
िमा झाली. रानी आमि नीरामधला ्थळ-sाळाचा
फरs सोडला तर ्या msाच ना्या्या दोन बािू
वाितात. ृ्य आमि अृ्य बंधनात िtड्या
गेले्या आमि पयााय मनवड्याचे फारसे ्वातंरय
नसले्या पि ms मोठा फरs हा sी रानी्या
आय्ु यात मनम्रयतेचा शेवाळलेला अंधार आहे तर
नीरे ्या आय्ु यात मार बंधनातही रsाशाsडे िायची
ूढ आहे.

sोिी sुठला पयााय मनवडावा हे ्या्या ्या्या
समिशती, आव्यsता, वती आमि िग्या्या
रे ि्यानसु ार ठरे ल. पि आय्ु यातील सsारा्मsतेचा
राफ नेहमी उंचावत नेला तरच ्या िग्याला अथा
आहे ना? रानी्या आय्ु यातील सरं म ममिवायला ती
mtा्ा स्ं थेचे सेवाभावी sाम sरायला सॲु वात sरते
असे sथेत पढु े दाtवावे sी sाय?" मवचारांचा
चर्यहू अवनीची पाठ सोडत न्हता.

नsळत आपि ्या पाराचं ी नावे पि msमेsाचं े
रमतमबबं असावे अशीच मनवडली आहेत आमि हे
आतापयंत आप्या साधे ल्ातदेtील आले नाही!
्हििे मग आपि मलमहत असतो ते्हा आपले
सतु मनच आप्याही नsळत sथेची माडं िी
sरत असते sी sाय? आमि मग ही नीरिा
sोि? नीरा आमि रानीला िे sरायचे
होते आमि sरता आले नाही अशा
्यां्या e्छांचे तर ते मतू ा ॳप न्हे?
नीरिा असिे मsतीही आदशा असले तरी र्य्ात
शवय आहे sा? नीरिा्या तेिाची आदशा उिळि
मतला sोिी 'मोहन' भेि्यावरच अवलंबनू आहे मsंवा
‘मोहन’ भेिला तरच शवय आहे असे तर आप्या
sथेतनू रतीत होत नाहीये ना? रानीला म्हसा्या
तरतदु ंमळ
ु े नोsरी sरता येिार नाही पि मग बाsी
sाय sरता येfल ६ाचा sा नाही ती मवचार sरत? ती
नसु तीच भौमतs सt
ु े उपभोगत, sंिाळत, मनम्रय

दादरला उतॳन अवनी oमफस्या मदशेने िात
असतानाच मतचा फोन वािला. रोहनचा फोन!
“sाय ्हितेय मसगं ापरू ? आि बरी बायsोची
आठवि झाली? नाहीतर mरवी oमफस्या
िूरवर गेलास sी मतsडचाच होhन
िातोस? sधी येतोयस परत?”
“ अगं, हो, हो. िरा मला बोलू तर दे.
आधीच तझु ी रनांची बरसात सॲु .”
“अरे , मग बोल ना!
“मी तल
ु ा ्हिालो न्हतो, तसेच झाले आहे. eथ्या
राच
ं ने हेड oमफसला सागं नू मला eथे पोम्िंग मदले
आहे. मला eथे ये्यासाठी चागं ले दिदिीत आममष
ठे वले आहे समोर. Asia Pacific Head ही पो्ि!!
tपू challenging आहे ग!ं eतsे मदवस मी िी mवढी
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मेहनत sे ली मतचे फळ आहे हे. सागं ना, sाय sॳ या?
मला हे पद आमि eथली नोsरी दो्ही फार फार
आवडिार आहे. रीम िॉब आहे. मा्या sरीयर्या
ृटीने तर फारच छान. msदम ्लोबल mव्पोिर
ममळिार आहे. मला तर 'हो' ्हिावे असेच वािते
आहे. तझु े sाय मत आहे? तू ्हिशील ते मला मा्य
आहे. पि तू eथे येिार असशील तरच मी ६ा नोsरीला
हो ्हिेन ह.ं त्ु यामशवाय, msिे राहून, मsतीही मोठी
oफर असेल तरी मला नsोय ती.” रोहन उ्साहाने
बोलत होता .

न्हते.
“अरे थांब थांब … ज़रा वेळ मागनू घे ्यां्याsडून.
आपि मवचार sॳन ठरवू या ना, sाय sरायचे ते
आमि हे बघ आता आलेच माझे oमफस. गे्या गे्या
लगेच मीमिंग आहे मला. मी तल
ु ा sरते मीमिंग
संप्यावर परत फोन. बाय."
फोन बंद sॳन अवनी मल्िम्ये मशरली.
मसंगापरू ला गेलो तर आप्या eथ्या sामाचे sाय?
फमा आपला वलेम ठे वेल sा? आपि मsती मदवसांनी
परत येिार हे तरी sुठे मामहती आहे? मतथे िाhन
आपि sाय sरिार? आप्याला नोsरी sरता येfल
sा मतथे? eथले सगळे आत, सृु द … ्यांना सोडून
िायचे? आमि "मनवारा" अनाथारमात आपि
आठवड्यातनू msदा गंमतशाळा घे्यासाठी िातो
्याचे sाय? रोहन बरोबर राहिे सवाात मह्वाचे आहेच
६ात sाही शंsाच नाही. पि हे सगळे रनही
मह्वाचेच आहेत. नीि मवचार sॳन मनिाय ्यायला
हवा. मसंगापरू म्येही नवे मवव उभारता येfलच, नवsी
उभारता येfल हा मववास आहेच पि तरीही … ”

"अरे रेि ्यिू ! यू मडझवा eि! तसे तर िे्हा मी तल
ु ा
ल्नासाठी ‘हो’्हिाले ना, ते्हाच हे नवsी झाले होते
sी तू tपू लsी आहेस ्हिनू !! आि ्या्यावर
मशवsामोताब झाले mवढेच!! िोवस अपािा, मला tरंच
tपू अमभमान वाितो तझु ा. mवढ्या लहान वयात mवढी
मोठी पो्ि ,रेिच!"
“T a k ! मग sाय 'हो' सांगू ना ्यांना?” अवनी
भांबावली. िरी रोहनला sधीतरी मसंगापरू ला मश्ि
्हावे लागेल अशी sुिsुि आधी लागली होती तरी
आताच, ६ाच रीपम्ये mवढे सगळे होfल असे वािले
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इरं धिुषी तदिाळी

तश्पा के ळकर-उपा्ये
आदर वाढव्यासाठी मदत sरत असे. पि आिचा
माझा रय्न चांगलाच फसला होता. मs्ला
बनव्याची सगळी रोसेस मतला सांगनू झाली. मग
मदवाळी संप्यावर, मs््या्या भयु ारात (िे ्लान
sॲन ्याच sारिासाठी बनवलेले असे) ल्मी तोिा
ठे वनू तो sसा उडवनू ्ायचा याचं विान sॲन सांगत
होते. या अगदी सा्या-मन्पाप mवस्लोिनचा संदभा
या sाळात्या मल
ु ांना बॉ्ब आमि िेरररझमचीच
आठवि sॳन देfल हे मा्या ल्ातच न आलेलं. मग
मी मतचा नाद सोडून मदला. आमि माझी मी msिीच
मदवाळीचे सगळे रंग मनात रंगवू लागले.

"Are you saying that you enjoyed
blowing up things when you were young? That is kind of scary your know.."
"Intro to Law" आमि "Speech and
Debate" अ्या दो्ही वलासेसला नs
ु तीच mडममशन
घेतले्या मा्या मल
ु ीनं मला tाडsन मा्या तंरीतनू
भानावर आिल.ं दरवषीरमािं माझं मत्याबरोबर
मदवाळी्या
आठविंना
उिाळा
आििं सॳ
होतं.
र्येsवषी
ु
लहानपिीची ms
नवीन
आठवि
सांगनू मी मतला
मा्यामवषयीचा

मदवाळी msच पि आतापयंत मsती
वेगवेग्या रंगात सािरी sे ली.
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मदवाळीवर असलेला फराळाचा tमंग रंग मार
मsतीही लहान-मोठं झालं तरी अगदी पवsा ofलपंि
अस्यारमािं
sायमचा
बसलेला. आf
आमि
वाड्यातील
सग्या
sाsू-मावशी
msर
फराळाचे sरत असत. ्याची तयारी सॲु असली
्यां्या ग्पामधनू
्या सा्या sामांची
होिारी उिळिी मनात ms वेगळाच आनंद मनमााि
sरायची. msदा फराळाचे बनले sी मग फराळा्या
तािांचं वािप हे sाम अगदी ठरलेलं असे. मग sोिाचं
ताि आलं sी ्याचं पिू ा mनामलमसस होत असे.
sोिा्या चs्या अलवार होतात, शंsरपाळी
sोिाची tसु tश
ु ीत असतात. िाळीदार अनारसे sसे
sोिालाच िमत नाहीत. आमि शेिार्या ms sाsू
फराळाचं मवsत आितात पि घरी बनव्याचं रे डीि
घेतात. या आमि अशा अनेs बात्यांची देवािघेवाि
फराळां्या तािांबरोबर चाले. मग र्येsाचं आलेलं
ताि ररsामं ्ायचं नाही ्हिनू ्यात घालनू दे्यासाठी
फराळाचं सोडून आिtी sाही पदाथा आf sरत असे.
मग आपलं वेगळं ताि दे्याnविी ्या्ं याच तािात
आपि आपलं फराळाचं sा नाही ्ायचं याचं
समाधानsारs उतर मला sधीच नाही ममळालं.

अगदी लहानपिी sाहीच sळत न्हतं
्यावेळी नवीन रॉs, tा्या-मप्याची चंगळ आमि
आfनं तेल चोपडून चांगली आंघोळ घालनू मदली
sी मदवाळी सािरी होत असे. msदम सरळ-साधी
सगु ंधी मदवाळी. मग नंतर मोठं होवू लाग्यावर हळुहळू
फिावयांची भीती नामहशी झाली. मग मार मदवाळी्या
आद्या होलसेल माsे िमधनू फिाsे आिायला
गेले्या बाबांची अगदी वाड्या्या दाराशी बसनू वाि
पहात असले्यां्या आठविी अगदी आिही
झगझगीत आहेत मनात - अगदी शोभे्या झाडा्या
रsाशाeतवया. मग ते आले sी ्या फिावयांचं वािप.
सग्यांना msसारtे ममळ्याचा माझा अटाहास असत
असे. ्यापायी मी अगदी लवंगी फिावयाची माळही
अधी sापनू घेत असे. हळूहळू ्या दाॲ्या वासाचा
आमि फिावयां्या आवािाचा नशा उतॳन गेला.
आमि मग मदवाळीला रंग चढला तो रांगोळीचा. चार
मदवस वेगवेग्या मsती मोठ्या आमि sुठ्या
रांगो्या sाढाय्या याची tलबतं चालत असत. मग
अगदी पफे वि रांगोळी ममळव्याचा tिािोप. िा्त
बारीs नाही पि अगदी भरड नाही, बोिा्या मचमिीत
धॳन रे घ sाढून पामह्यामशवाय रांगोळीची tरे दी होत
नसे. "eतsी मचमs्सा मी िं्हा भािी आिायला
सागं ते तं्हा sरत िा", असं आfचं sायमचं पालपू द
nsावं लागे मदवाळी्या मदवसात. msदा सगळं िमलं
sी मग अगदी गडु घे अवघडून आमि पाठ मोडून
येfपयंत रागं ो्या sाढ्याचं sाम चालत असे. eतsे
sट sॳन sाढलेली रागं ोळी पसु ायची sा आमि मग
िर पसु ायचीच असेल तर eतsे sट sा sरायचे असे
रन sधीच पडत नसत ्यावेळी.

मग मदवाळीचे हे सारे पररचयाचे रंग उतॳन
िाhन मतला ms वेगळाच रंग चढला,
िं्हा घर, आपली मािसं आमि देश यासवांपासनू लांब
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समु ारासच हॅलोमवनही येh घातलेलं असतं पमह्यापमह्यांदा मी अगदी आवेशानं मदवाळी सॳ
ु असताना
हॅलोमवनचं डेsोरे शन sरायला मवरोध sरत असे.
sस्या
्या अभर
चेिsीिी आमि भतू ं
लावायची
मदवाळीला? मग
मा्या मल
ु ीला
िं्हा नरsासरु ाची
गोट सांगायला लागले तं्हा वािलं अरे - हे तर सगळे
नरsासरु ाचे भाhबंदच sी मग दो्हीही डेsोरे शन
सt
ु ानं msर नांदू लागली. मवमवध वल्ु ्या लढवनू
आsाशsंदील बनविे हाही पाssलेसारtाच eथ्या
मदवाळीचा मानमबंदू असतो. eतsी ररसोअसाफुल
लोsं घरी sंदील पि्या बनवताना पाहूनच मा्या
मनात tरं तर मदवाळी सािरी झालेली असते आधीच.

िाhन मदवाळी msि्यानं सािरी sे ली तं्हा. सारय् ाच
गोटी लिु ु पमु ि्या वािले्या. आfनं sे लेल पदाथा
आठवनू आठ्वनू तसेच sर्याचा sे लेला असफल
रय्न. मग eथ्या eनरेमडmंिसमधेच sामहतरी गडबड
आहे
असं
्हिनू
मनाची sाढलेली
समितू . ल्मीपिू नाला साळी्या ला६ा ममळत
नाहीत ्हिनू वापरले्या राfस मर्पीि, बतासे नाहीत
्हिनू वापरलेली शगु र sँ डी. आमि मग मार या
परदेशी मदवाळीला सब्िीि्यश
ू नचा रंग चढू लागला.
गल
ा ीला उििंच
ु ाबिामसाठी tवाच हवा, नरsचतदु श
हवं हे सगळे अटाहास sमी होवू लागले. ्वत:ची
आमि eतरांची s्पsता वापॳन िे ममळे ल ्यात
मदवाळी सािरी sर्यात वेगळाच आनंद वािू लागला.
tरं तर परदेशात सािरी sे ली िािारी मदवाळी
ही भारतीय पाssलेसाठी फार मोठा माfल्िोन
बनायला हवा. मवमवध पयााय शोधनू sे ले िािारे अ्यंत
चमवट फराळाचे पदाथा या मदवाळीचा मानमबंदू असतात.
eिामलअन ररsोिा चीिचे गल
ु ाबिाम, रं च पे्रीशीिस
वापॳन
बनिारय् ा
sरं्या-मचरोिे.
मेमवसsन िॉरिीआिचे
बनिारे शंsरपाळे अ्या
मवमवध
देशातली
सामरी
msर येhन भारतीय
मदवाळीचा फराळ बनवते ्यावेळी 'हे मववची माझे घर'
याचा सा्ा्sार मला ्या फराळा्या तािात होतो.

आf्या हात्या tमंग भाििी्या चs्या,
सगु ंधी तेल-् उि्याचा वास, अ्यंग्नान- ूवाळिं या
सारय् ा मागे सोडले्या आठविंचे तरंग तर उठतच
रहातात र्येs मदवाळीला. ्या आठविंनी मन
भसु भसु शीत मातीरमािं मोsळं होतं. पि मग ्या
मातीला ूलावा ममळतो तो अनभु वा्या मठु ीतील
्िांचा. मग ्याच मातीतनू msा वेग्याच वैमवs
मदवाळीचे महरवे sंब तराॳन येतात आमि मग मा्या
मनात्या eरं धनषु ी मदवाळीचे रंग सवु ामसs होवनू
िातात.

eथं अमेररsे त मदवाळी्या
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मि्सी

रािता नरावणे

हाि छूिे भी िो रर्िे िही छोडा करिे

गाव सोडलं, देश सोडला, माती सोडली. न्या मातीत
मळ
ु ं ॲिू लागली. अगदी मतथलीच अस्यासारtी. पि
बालपिीचा गाव मार मनात तसा्या तसा
राहीला...मनाचा ms sोपरा ्यापनू . पि ms मदवस
असा आला sी आता हा ही गाव सोडायचा! eथली
रोिीरोिी संपली आप्यावािची! आता नवीन
गाव...नवीन माती...नवीन संधी...नवीन म्मति! मा्या
मि्सी िग्याचा पढु चा पडाव!

ित की शाखसे ल्हे िही िोडा करिे
गाॳड घातलं
आहे या गझलेनी sाही
मदवस
मा्यावर!
्थलातं रा्या प्याचं े
सs
ं े त sाही मनराळे च
असतात.
हे
प्ी
आप्या मवमवम्त ्थळी
परत येतात...अगदी न चs
ू ता.
sाय असतात हे सs
ं े त? sुठे
िळ
ु लेली असते ही
नाळ? आमि आपली?

या मि्सी िग्यानी msीsडे िगिं उ्नत होत
असतानं ा, अनभु व समि होत असतानं ा िग्या्या
s्ा ॲंदावत असतांना sुठे तरी अव्थामापि
सि
ु ा मागे लागलं आहे sा? ि्मगाव सोडला तं्हा ती
नाती मागे राहीली, रताची, मि६ा्याची! या गावात
सगळी नवी नाती िोडली, मैरीची! sधी sधी रता्या
ना्याहून
समि,
समिनू
घेिार
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यायचे. पि नागरीsरिा्या फे ्यातही मनसगा
िपिा्या मािसंनी, ते झाड उचलनू दसु रीsडे लावले.
झाड वाचले पि प्ी? ते परत आले तर संsेतामशवाय
भांबावनू गेले मबचारे , सैरभैर झाले आमि शेविी मॳन
गेले!

आता तीही दरू ाविारं...६ा दरू ाविा्या ना्यांची
भळभळिारी िtम घेhन मिरिारं अव्थामापि या
मि्सी िग्याची दसु री बािू. तं्हा ही गझल मा्या
मनावर मsंचीत िंु sर घालते.

sाळा्या ूघात भौमतs संsेत तर बदलिार
आहेतच. भौमतs संsेत शोधत बसिे हा आता
मt
ू ापिा ठरे ल. मा्या मनात ठसलेला माझा ि्मगाव
असाच हरवतांना बमघतला आहे. ते होि अिळ आहे.
पि
मनाचे संsेतही असेच
हरवले तर? मना्या
हाsे ला
रमतसाद
ममळालाच नाही तर?....मी ही
्या
प्यांसारtीच भांबाhन
तिु ू न
िाfन sा? दोर
तिु ले्या
पतंगासारtी भरsित
िाfन sा?
sारि या संsेतांना न
ममळिारा रमतसाद ही ्या मतना्याची लतरे नाहीत
sा? मग परत मी नातं िोडू शsे न sा? eथे परत ्याच
गझल मधील पढु चा शेर मदतीला येतो.

शहद िीने sा ममला sरता हं थोडा थोडा
िानेवाल ंsे मलये मदल नही थोडा sरते
मा्या साठी थोडी बदलनू ,

शहद िीने sा ममला sरता हं थोडा थोडा
िानेवाले, मदल नही थोडा sरते
हात छूिे भी तो रर्ते नही िूिा sरते
वत sी शाtसे ल्हे नही तोडा sरते

या ना्यांचा गंध सदा मा्या आसपास दरवळत
रहीलचं, नवी नाती मनमााि झाली तरी भतू sाळाचे दोर
असे थोडेच तोडता येतात? ्थलांतरा्या प्यांसारtे
माझेही संsेत मनमााि झाले आहेत. ित ्यांच परतीच
्थान msच असतं, माझी msाहून िा्त!

मिसsे आवाि मे मसलवि हो, मनगाहंमे मशsन
nसी तसवीर sे िूsडे नही िोडा sरते
eिं रनेि, मोबाfल मळ
ु े िवळ आले्या िगातही
िी नाती भौमतs अंतरामळ
ु े मिsिार नसतील, अ्या
ना्यांचे संsेत मनमाािच sशाला sरायचे? मािसात
आमि प्यात eतsातरी िरs नsो sा, संsेत मनमााि

पि परत मन sातर होतं. माझं ्या
्थलांतरा्या प्यांसारtं झालं तर? तर हे प्ी दरवषी
msा मवमवम्त मठsािी msा मवमवम्त झाडावर परत
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sर्यात? शहािपिानं सs
ं े त मनमााि sरि आप्या
हातात...पढु चे पढु े. िर हे मि्सी िग्याचं रातन
असेल तर ते मा्य sे लेच पाहीिे आमि िे होfल ते
सोसायचं बळ msविलं पामहिे. मला tारी आहे sी
माझे हे sाही मोिsे संsेत मला नेहमी रमतसाद देतील.
असे sाही ि्मगाव सोडतांना
िपलेले संsेत रमतसाद देतातच
sी!! मा्या मिवाभावा्या दोन
मैरीिी. sाही वषा sाही
संवाद नसले्या, पि
मना्या तारा िळ
ु ले्या.
sाही
वषांनी भेि्यावरसि
ु ा मध्या दरू ा्याची िािीव न
होता, आमचा मचवमचवाि परत पवु ीसारtाच सॲु होतो.
आमि आता ्हॉि्स ॲप वर तर रोिचा संवाद! पि हेच
मला ि्मगावातील र्येs ना्याबदल नाही ्हिता
येत. ्हिनू च संsेत शहािपिानं मनमााि sरि मह्वाचं
! बाsी...
लगsे सामहल से िो बहता हं, उसे बहने दो
nसे दररयां sा sभी ॲt नही मोडा sरते
हात छूिे भी तो रर्ते नही िूिा sरते
वत sी शाtसे ल्हे नही िूिा sरते

T

c

y "Jy
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िाती, एक संक्पना

माधि भािे
माती, sंु भार, मचtल, थापििं, चाs, मडsी, साठवि

माती sाळी, माती लाल, साराच असे ध्याचा माल

माती, sंु भार, मचtल, माप, मविा, eमारती, मनवारा

माती sोिी tात नाही, माती sोिाला tात नाही

माती, आिोबा, sंु डी, पािी, रोप, फूल, हषा

सग्यांची होते मठू भर माती, पि tंडीभर मातीची हांव
ठे वती

माती, sारागीर, भेसळ, रापी, sंु चला, मतू ी, पिू ा, भती

msमेsाच
ं ा िीव घेती, अतं ी sोसळून पडती

माती, शेतsरी, मबयािं, पािी, पीs, धा्य, िीवन

लगेच दसु रे फावडे घेती आमि यि
ु सॳ
ु sरती

माती, मिरू , tिती, tड्डा, sबर, तािमहाल, ्मती

मातीची ही eतsी आस, िरी शेविी सगळी ममळून ms
मोठी रास

माती, अमभयंता, यंरं, बांध, धरि, मव्मु ्नममाती,
sारtाने, उपsरिं, आधमु नsता
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रमतिा आमण रमतभा
मसंधुताई सपकाळ

मल
ु ाखि आति शबदाक
ु ा पाठक शमाघ
ं ि: मत
रमतsूल पररम्थतीवर मात sरायचे धैया आमि hिाा
आप्याला sुठून ममळाली? आपला पमहला पररम्थती
मवॲि लढा sोिता?
मा्यात लढव्या
वती पमहलेपासनू च होती.
मतचा वारसा मला मा्या
वमडलांsडून आला.
िे्हा लहानिी आ्ही
sधी रडायचो मsंवा रडत
घरी यायचो ते्हा ते उलि
आ्हाला मारायचे. ते नेहमी ्हिायचे, “सामना
sरायला मशsा ! रडत बसू नsा.”
िे्हा िंगल पररसरातनू शेि सरsारी अमधsारी
घेhन िायचे ते्हा ते उचलायची मिरु ी सि
ु ा सरsारी
अमधsारी आ्हाला देत न्हते. msतर शेि घेhन
िाता ्यावर शेि उचल्याची मिरु ी सि
ु ा नाही िो tरे

तर अमधsार होता आमचा. ्हिनू आवाि उठवला.
अ्याय होh मदला तरच अ्याय होत रहातो.
अ्यायामवॲि तंड ्ायला मशsले पामहिे.
िे्हा ूलेती बाळंतीि असतानं ा त्ु हाला घर सोडून
िा्याची वेळ आली ते्हा भीती नाही sा वािली sी
आता माझे वा मा्या बाळाचे sाय होfल?
तसे बघता सासरी माझी tपू च ूढाताि होती.
पोरं झाली ती सासबू ाfनीं मा्यापासनू महरावनू घेतली.
मला ्याना भेि्यासही बदं ी होती. मा्या पाठीशी
sोिीच न्हते. आमि मतथे फार मोठ्या सt
ु ातही
न्हतेच . ्यामळ
ु े तशी भीती नाही वािली. पि
मािसांची भीती वािायची, sारि िे्हा घर सोडल
ते्हा वय अवघे वीस वषांचे होते आमि ्यात लहानसे
७-८ मदवसाचे बाळ बरोबर. अशा अव्थेत िर चार
मािसानं ी मला उचलनू नेले तर मी msिी sाय sरिार
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tािे ममळायचे. मी मभsारीिच होते. माझा tरा
पररचय ्हििे ‘रे ्वेत मभs मागिारी बाf” मी रे ्वेत
गािे गाhन िी मभs ममळायची ती मी वािून ्ायचे. मी
शोधायचे sोि भs
ु े ले आहे आमि मग ्याना tाh
घालायचे. ्यांना ्यांना tाh घातले ्यांनी साथ नाही
सोडला. “अsे ली मनsाली थी मगर sारवा sब बन
गया पता ही नही चला!”

आमि मदतीची हाs sुिाला मारिार? sोि मा्या
मदतीला येिार? आमि ्या भीतीपोिीच मी ्मशानाचा
आरय घेतला.
िी मायेची उब आfsडून अपे्ीत होती ती उब मचतेवर
िळिायाा अ्नीने मदली असे ्हिता येfल sा?
हो ना, ते्हा थंडीही tपू होती ्यामळ
ु े ती उब
बरी वािायची. िे्हा रमतsूल पररम्थती येते ते्हा
्मशानातले वातावरिही आपलेसे वािायला लागते. मी
्या ्मशानाचे tपू आभार मानते sारि मला
िग्याची उपरती ्मशानात झाली. िे्हा मी ्मशानात
बसलेले होते आय्ु याचा sंिाळा आमि वीि
आ्यामळ
ु े मी िोर - िोरात रडत होते आमि m्हडेच
बोलत होते sी, “मि िवळ sाही नाही, मला
sोिीपि नाही” आमि ्याच वेळी मला ्मशानात
भास झाला sी sोिीतरी मला sाहीतरी सांगत आहे
आमि रडता रडता मी थाबं ले. मला ्पट nsू आले sी
, ‘बरोबर sाहीच घेhन िायचे नसते. दोन ह्त आमि
मतसरे म्तs’ आमि मला ्पट nsायला आले sी, ‘
मसंधू sफन sो िेब नही होती है rर मौत sभी
ररवत नही लेती”, िे्हा मरायचे ते्हा मरा ना. ते्हा मी
िोरात ूरडले, “ मरिे रद मरिे रद’. मला िग्याची
ताsद आमि िीवनाsडे बघ्याचा र्ता ्मशानात
ममळाला.
पढु ची वािचाल sशी होत गेली?

eतवया ्वाथी लोsांमधनू येhनही ही आम्मयता sशी
sाय मश्लs रामहली?
आfचे sाळीि होते ना! आfचे sाळीि असेच
असते. देवाने बाf्या िातीला घडवताना नवsीच
overtime sे ला असेल. आf बदलू नाही शsत. आf
ही अशीच असते मग ती sोिाचीही असो. आf होते
्यामळ
ु े मला भs
ू sाय असते ते मामहत होते .
असे sरता sरता अनाथ आमि बेसहारा
लोsाच
ु े ची गरि पहाता पहाता ्याना सहारा sा
ं ी भs
्ावासा वािला?
िे्हा घर सोडले ते्हा अंगावर धड sपडेही
न्हते. मी ्मशानात फे sून मदलेले sपडे घालायचे.
्यामळ
ु े मला िाि होती sुडsुडिे sाय असते. रारी
मी ्िेशनवर मफरायचे, mtादा sुडsुडत झोपलेला
्हातारा पामहला sी मी ्या्या अगं ावर sपडा
िाsायचे.
sपडे
आिायचे मी
esडून
मतsडून
उचलनू .
mtादे पोरगं
sुडsुडतांना मदसले sी ्याला मी पदराtाली
्यायची. मी फत माया मदली आमि ती लोsं मा्या
सोबत आले. आमि मला िे ममळाले नाही ते दसु यााला

मला
देवाचे
ms
वरदान होते,
मला गािे गाता
येत होते. मग मी
रे ्वेत
गािे
्हिं ले sी मला
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्ावे हाच ms उदेश होता. मला ममळाले नाही, मला
ममळाले नाही अशी tतं sरत बस्यापे्ा दसु यााला
देhन मी माझे sाळीि भॳन sाढले माझे.

तमु चा पररवार वाढत होता ते्हा त्ु हाला तमु ्या
पोि्या मल
ु ीला वेगळे sा sरावे लागले?
रार झाली sी मिथे sुठे देवाचे भिन सॲु
असेल मतथे मी िायचे. भिन गा्यासाठी माझा sाही
नंबर लागायचानाही. sोि मा्या सार्या बाfला
ूळtिार? मग मी मवचारायचे मी ms भिन ्हिू
sा? तर लोsं ्हिायचे बाf बािल
ू ा हो. पि मी
मप्छाच परु वायचे सारtी ्हित राहायचे sी आता
्हिू sा? आता ्हिू sा? मग mtा्ाला दया यायची
आमि ्हिायचा, ‘अरे ्हिू ्ा sी” मग मीही िीव
तोडून गािे ्हिायची. sारि मला मामहत होते sी गािे
्हिं ले sी मला tािे ममळिार. आमि भिनवाली बाf
्हिनू मला िेवायलाही ममळायचे. मार मी दसु याा
मदवशी गाव बदलायचे. माझा ms नंबरचा शरू
्हििे रे ्वेचा िीसी. मला पामहले रे ्वेत sी ते मला
tाली उतरवनू ्ायचे आमि मीही ्हिायचे ये नही तो
rर ही सही असे ्हिनू ती गाडी बदलायची.
msदा असेच िी सी ने गाडीतनू tाली उतरवले
ते्हा ्या रारी msा देवळात भिन गाhन tािे
ममळमवले आमि दसु याा मदवशी मी mसिी पsडली. मी
िा्त लांबची गाडी पsडायची नाही. आभाळ भॳन
आलेले, गाडीला भरग्च गदी आमि गाडी tचाtच
भरलेली. माझी वेळ आली ते्हा sंडविरने मा्या sडे
त्ु छतेने पामहले sारि माझा अवतारच असा होता.
डोवयाला फिी नाही अंगाला पािी नाही. ्याने मला
tाली उतरायला सांमगतले. मा्या िवळ पैसे होते मी
्हिं ले मी उतरिार नाही. तो ्हिाला मी मतsीिही
देिार नाही आमि गाडीही सोडिार नाही. मला ते्हा
नेहमी sोिाशीही भांडावेसे वािायचे आमि आता
नेमsा sंडविर सापडलेला. ्याच आमि माझं भांडि
सॲु असतांना ms फािsा मािसू आला. ्याने mसिीचे
गेि पsडले, ्या्या हाताची बाही फािलेली होती

तमु चा हा पररवार वाढत गेला ्याला पमहला मदतीचा
हात त्ु हाला sोिाsडून ममळाला?
मला
sुिाsडूनच
मदत
नाही
ममळाली. लोsं
सहिा सहिी
मदत sरायला
तयार होत नाही.
मी गािं ्हिायचे आमि tािं ममळावायचे. मग मी
भाषि ्ायला लागले नंतर. “भाषिं sे ले sी राशन
ममळते”. ‘मी अनाथाच
ं ी माय झाले त्ु ही गिगोत तरी
्हा ! ्ा मला मदत sरा’, असे भाषिात सागं ायचे.
मला बोलता यायचे, मला ्यत sरता यायचे. ्या
मा्या बोल्यावर आिही माझे मवव उभे आहे. मला
आिही grant नाही. हिारो लेsरांची माय, २८२
िावf आमि ४२ सनु ांची सासू आमि गोठ्यात्या
msा गायीने वाचमवले ्हिू पाविे दोनशे गायी आमि
८० वासरे सांभाळते मी.
िे्हा घरातनू मला हाsलनू मदले होते ते्हा मी
गोठ्याचा आरय घेतला होता आमि गाf्या ग्यात
गळा घालनू tपू रडले. मतथेच रसतू होत असतानं ा ्या
रेमळ गाfने मा्यावर उभे राहून मला eतर गाfपासनू
वाचमवले. ते्हाच मी मतला वचन मदले sी तू गाय
असनू माय झालीस मी माय ्हायचा रय्न sरे न.
आमि आता मतचीही परतफे ड sरीत आहे. वधाा
मि्६ात, मा्या सासरी पाविे दोनशे गाf आहेत.
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मल
ु ीला िवळ ठे वायचे नाही आमि मल
ु ीला प्ु या्या
रीमंत दगडूशेठ हलवाf या्ं या र्िला मदली. ती मतथे
वाढली मशsली आमि msा मल
ु ीची माय झाली आमि
मी हिारंची माय झाले.
मवशेष ्हििे मा्या मल
ु ीनेही मी ्यांना ्यांना
आपलेसे sे ले ्याना आपले मानले. msदा मतला
शाळे त मवचारले sी तल
ु ा मsती भाh बमहि आहेत तर
ती बोिावर मोिनू सागं त होती sी ms , दोन , तीन
,…… आमि सगळी शाळा मतला हसत होती. sारि
मतला ms आमि दोन भाh असतात हे माहीतच नाही.
मला नेहमीच ममताचे sौतs
ु वािते sारि मतचे
योगदान सग्यात मोठे आहे. sारि िर मतने ्हिं ले
असते sी माझी आf फत माझीच आहे असे ्हिं ले
असते तर मी sाय sॳ शsले असते? ्या लेsराना
मी पदराtाली घेतले ्या सग्याना मतने आपले
मानले.
िे्हा शाळे तील eतर मल
ु ांबरोबर ्याच
ं े पालs
असायचे ते्हा ती msिीच असायची. ती माझी वाि
पहात नसेल असे नाही पि मलाच िमले नाही. मला
आता आता भीती वािायची sी महला आप्या बदल
sाय वाित असेल ? पि िे्हा मतला परsारांनी रन
मवचारला sी मतला मा्याबदल sाय वािते ते्हा ती
्हिाली, “ मला मा्या आfची आf ्हायचं “ ते्हा
मला मदलासा ममळाला. मा्यात असले्या अपराधी
भावनेला माफी ममळाली आमि मन भॳन आले.

आमि लंबsळत होती. तो मला ्हिाला बाf sाल
रारी देवाचे गािे त्ु हीच ्हिं ले sा?
लf चांगलं ्हिं लं बाf ! मी ्हिं ले, ‘हो मीच ्हिं ल
ना ‘तो ्हिाला मी मतथेच होतो. मा्या गरीबाsडून
ms घोि चहा पीता sा? m्हड्या स्मानाने sोिी चहा
न्हता पािला. मी उतरले tाली. sंडविरने संधीच
पाहीली . मी उतर्याबरोबरच ्याने डबल बेल मारली
आमि गाडी सिु ली. गाडी मा्यापासनू दहा फुि दरू
गेली आमि sडाडून आभाळ गरिले आमि ्याच
गाडीवर वीि पडली. मा्या समोर गाडी राt झाली.
आगीचे लोळ आम्यापयंत आले. ते्हा माझे
िळालेले sे स परत वाढलेच नाही. राय्हर आमि
sंडविर िळून sोळसे झाले. मी चहा ्यायला tाली
उतरले ्हिनू वाचले. मवशेष ्हििे चहा पाि्यासाठी
्या मािसाने मला tाली उतरवले तो मािसू मला
सापडलाच नाही. मी tपू शोधले ्याला पि तो
सापडला नाही. आय्ु यभर ms रन आहे sी िर मला
्या मदवशी tाली उतरवले नसते तर मी मेले असते.
मला ्या मदवशी वाचमविारा sोि? ्या मदवशी मी
मवचार sे ला, ‘ मसंधतू ाf सपsाळ आि तू संपलीस ,
आता दसु यांसाठी िगायला मशs ! तल
ु ा दसु यांसाठी
िगायचे असेल तर ्व:ताची मल
ु गी िवळ ठे वू नsोस.
tपू मदवस मवचार sे ला. शेविी आfचं sाळीि .
सांभाळले्या
लेsराला
गाि ्हिनू ,
पािी पािनू
मनिवशील
आमि
्व:ता्या
पोरीला अंधारात नेhन tाh घालशील. ्यावेळेस मी
मवचार sे ला sी मी अनेsांची आf होfल मा्या
मल
ु ीचीच नाही. आमि पमहला मनिाय घेतला sी

तमु ्या मनवायााtाली त्ु ही अनाथांना घेत गेलात ते्हा
सॲु वातीला मsतीिि होती ?
ममताला मा्यापासनू वेगळे sे ्यावर पमहला
िवळ sे लेला दीपs ! मग ्याला गरि असेल ्याला
िवळ घेत गेल.े ्याला sोिी नसेल ्याला
आपलं मानलं. आिबू ाि्ू या गावातून लोsं आf बाप
नसले्या मल
ु ाना मा्याsडे घेhन येत आमि मा्या
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हवाली sरत आमि ्याच बरोबर थोडीफार मदतही
sरत. असे होता होता हळुहळू पररवार वाढत
गेला. आि हिारो लेsरांची आf झाले.

तमु ्या स्ं थाबं दल sाही सागं ाल sा?
आम्या सं्थांम्ये आ्ही मल
ु ांचे संगोपन
आमि मश्ि sरतो.
मचtलदरा,
अमरावती
मि्६ातील
माझी पमहली
मल
ु ंची सं्था
आहे
“सामवरीबाf
फुले स्ं था” ्यात आमदवासी मल
ु े आहेत आमि
अनाथाही आहेत. आमदवासी लोsामं ्ये नवरा
बायsोला सोडतो, बायsो नवयााला सोडते ते्हा
्यां्या मल
ु ंची tपू फरफि होते . अशी मल
ु े ्या
सं्थेत आहेत.

वाढत िािायाा पररवाराचा उदरमनवााहाचा रन sसा
sाय सोडमवलात?
िे्हा sोिी गाववाले मा्याsडे ्या्ं या
गावात अनाथ
झालेले मल
ु
घेhन यायचे
आमि ्हिायचे
माf याचे आf
वमडल वारले
६ाचा सांभाळ
त्ु ही sरा. ते लोs ्या मल
ु ाला ूळtतात असे
मलहून ्ायचे तसेच संगोपनासाठी मदतही ्ायचे. msा
गावाने असे sे ले sी आपसs
ू च आिबू ाि्ू या
गावातील लोsही मदतीचा हात घेhन यायचे. दसु रे
्हििे माझा मा्या भाषिांवर रचंड मववास! माझी
भाषिं tेडोपाडी ्हायची ्यामळ
ु े लोs भेिायला
यायचे आमि मदत sरायचे. तसेच मी शाळा sॉलेिात
िायचे आमि मल
ु ांना आ्हान sरायचे. sॉलेि्या
मल
ु ानं ा ्हिायचे तमु ्या msा मसनेमाचे आमि
बिािेवड्याचे पैसे मा्या लेsरांसाठी ्ा आमि मल
ु े
tश
ु ीने ्ायची. शाळे त िाhन मल
ु ांना पसाभर धा्य
मागायचे आमि आचया ्हििे पालsही मsलो मsलो
धा्य पाठवायचे मल
ु ां्या हाताने. मला धा्य परु मविारे
sं र ्हििे शाळा आमि आमथाs मदत देिारे sं र
्हििे sॉलेि. आिही ्याच बोल्यावरच सगळ सॲु
आहे. मला grant नाही. सरsार sडे मागनू मागनू
थsले आता नाही मागिार. आता माझे सरsार ्हििे
िनता! मी ्याना ्हिते मी शबद मदले मला िेवायला
्ा आमि माझी झोळी भरते!

ममता बालसदन : दीपs ्याचा मी साभं ाळ sे ला
्याचा िमीन िमु ला होता गावाsडे. िे्हा तो मोठा
झाला ते्हा मी ्याला सांमगतले sी तल
ु ा उभे रहायला
तझू ी ्व:ताची िागा आहे. पि ्याने ते मानले नाही
आमि ्याने ्या िममनीवर ममता बालसदन उभे sे ले.
sारि ममताने मतची आf सोडली ्हिनू आ्हाला
आfची ममता ममळाली ्हिनू ्याने ममता्या नावाने
्याचे नाव “ममता सदन” असे ठे वले . ही पमहली सं्था
सॲु झाली परु ं दर तालवु यात. eथे मल
ु ी आहेत
स्ममत बालमनsे तन - ममळाले्या परु ्sारा्या
पैशातनू मािं रीला ही िागा घेतली आमि नतं र sिा
sाढून आमि आले्या मदतीवर ही सं्था sाढली. या
सं्थेत मल
ु े आहेत. मी eथे रहायला असते. हे आम्या
सं्थांचे म्ु यालय आहे.
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वधाामि्६ात “गोर्ि sं र” आहे .
त्ु हाला मदतीचा ूघ sुठून ममळला आमि ममळतो?
मला ममळाले्या परु ्sारातनू मी मांिरीला
िागा घेतली पि ्यावर बांधsाम sरायला पैसा
न्हता. ते्हा योगा योगाने बािेर पतसं्थेचे मदलीप
मरु sुिे मला भेिले आमि ्यांनी मवचारले
sी तमु ्याsडे िागा आहे तर ्यावर बाधं sाम sा
नाही sरत? ते्हा ्याना सामं गतले sी m्हडी िमीन
सोड्यास बँsे sडून sिा घे्यासाठी मा्याsडे
sाहीच नाही आमि ती परु े शीही नाही. ते्हा ्यांनी
्व:ता आपली मालमता गहाि ठे वनू स्ममत सं्था
उभार्यास मोलाची मदत sे ली.

बारदानावर झोपत अस.ू आता आf थsायला
लाग्यावर ्याने आf बारदानावर झोपली ्हिनू
बारदानाचेच ms यमु नि सॲु sे ले. तसेच ्याचा
सं्थेला मदत ्हिनू ही फायदा असा ्याचा मवचार !
अशीच माझी मल
ु े आहेत.
्याम नावाचा माझा मल
ु गा आता मा्यावर
पीmचडी sरीत आहे. sाही माझी मल
ु े रा्यापs
आहेत, डॉविर , eमं िमनअर आहेत. मी भाsरीची आमि
नोsरीची दो्हीचीही मभ्ा मागते. लेsर मोठी झाली
आहेत पि आfची नाळ अिनू ्यांनी तोडली नाही
आहे. येतात भेितात आमि मदतही sरतात. असा हा
माझा ससं ार आहे.

तमु ्या मल
ु ांचे sाही अनभु व सांगा ना ?
मल
ु हे मल
ु च असते. mtादे रा्यही असते.
असाच माझा ms ममनष
नावाचा
मल
आहे.
ु गा
लहानपिी ्या्यासाठी मी
मा्या फािवया पातळाचा
झोपाळा sॳन मदला होता.
्याने पाय घालनू घालनू तो
अिनू फाडला आमि ्यातनू
तो पडला. तो पडला तर मी ्या अिनू दोन धपािे
घातले. आता तोच ममनष मोठा झाला आहे ्याने
हॉिेल मेनेिमे्िचा अ्यासरम पिू ा sे ला आहे आमि
स्या पाविे दोनशे गाfचें संगोपन तोच sरीत आहे.
तसेच शेिापासनू eलेमवरमसिी मनिााि sर्याचे रयोग
sरीत आहे. ्याने आता tास नागपरू वॳन tास
्िीलचा झोपाळ sॳन मा्यासाठी पाठवला आमि
्हिाला माf तू मारलेले धपािे अिनू मला ल्ात
आहे. हा झोपाळ tास त्ु यासाठी तो फाििार नाही.
िो पमहला दीपs िे्हा मा्या बरोबर होता
ते्हा मदवस tपू sठीि होते. ते्हा आ्ही

आप्याला ममळाले्या परु ्sारांबदल sाही सांगाल
sा?
माझा भारताचे रा्रपती अबदल
ु sलाम, रमतभा
ताf पामिल आमि रिव मt
ु िी या्ं यातफे स्sार
sर्यात आले. अनेs स्ं था वारे ५०० ्यावर परु ्sार
आमि मानमच्हे दे्यात आली आहेत. पि थोडे वाfि
असे वािते sी अिनू ही महारा्र सरsारने sाहीच
दtल घेतलेली नाही.
्या सासर माहेर ने मला परsे sे ले ्यानं ीही
माझा स्sार sे ला. िे्हा मी घर सोडले ते्हा मी रडत
होते आमि िे्हा सासरने माझा स्sार sे ला ते्हा
माझा नवरा रडत होता. ते्हा ्याना मी ्हिं ले त्ु ही रडू
नsा. त्ु ही मला सोडले ्हिनू तर मी m्हडे sाम sॳ
शsले. त्ु ही मला मोठे sे ले. मला िे्हा त्ु ही सोडले
ते्हा मा्या पातळाला गाठी हो्या पि आि तमु ्या
धोतराला गाठी आहेत ते्हा आता मा्या बरोबर चला.
पि आता पती ्हिनू नाही तर माझे लेsॳ ्हिनू या.
मी आf होfल तमु ची!
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मी अमेररsे ला
झाले्या मवव
मराठी सामह्य
संमेलनाला गेले
आमि ्यामळ
ु े मा्या

या पढु े मी sोितीच नवीन स्ं था उभी sरिार
नाही. ्या स्ं था आहेत ्याच साभं ाळिे मह्वाचे
आहे. सं्था ्थापन sरिे सोपे आहे पि ती मिsमविे
sठीि आहे. िे उभे sे ले आहे ते मिsावे हाच रय्न
sरत रहािार आहे. ही परंपरा अशीच सॲु रहावी ,
्याला घर नाही ्याला घर ममळावे हीच अपे्ा आहे.
अ्न वर मनवारा आमि मश्ि मा्या लेsरानं ा
ममळावे हीच e्छा !. लोsापं यंत हे sाया पोहोचावे
आमि ्यावारे अ्याहत मदत होत राहावी हीच आमि
्याच साठी माझी तडफड आहे.
िर sोिाला मदत sरायची असेल तर tालील बँs
tा्यावर मदत पाठवू शsता
IDBI Bank , Hadapsar Branch.Pune 28.
Sanmati Bal Niketan
A/C No. 102104000077288
IFSC-IBKL0000102.

िीवनावर “मी मसंधतु ाf सपsाळ”
हा मचरपि मनघाला.
आता नs
ु ताच मा्या
लेsरांवर अनबु ोधपि मनघाला आहे
“अनाथांची यशोदा “
तमु ्या भमव्यातील योिना sाय आहेत?
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के ्याने देशाटन

स्ं या िरगुंद

समिायला लाग्यापासनू भारत हेच माझं िग

राहिीमान पाहून भारत फारच मागे रामहला आहे अशी
िािीव हमtास होत असे.

होतं. आपि भारतातच रहािार यामवषयी sाही शंsा
देtील मनात न््ती. ्या वेळी फौरीनला िाि हे फारच
sमी लोsा्ं या नमशबी असायचं. बहुदा sोिी गेलच
तर वषाानवु षा परत येत नसत. ्यामळ
ु े सवासामा्य
मल
ु ाचं ी झेप भारतापरु तीच मयाादीत होती. eतsच sाय
आम्या शेिारी राहिा्या sाsाचं ी मंबु fहून चे्नfला
बदली झाली तरी आ्हाला ्याचे फारच अरपू वािले
होते. sाsू तर पार tचनू गे्या हो्या. नवीन भाषा,
नवीन गाव याम्ये sसा मनभाव लागिार ही sाळिी
लागनू रामहली होती. पि हळुहळू िग िवळ येत होत
आमि भारत सोडून िािायांची स्ं याही वाढू
लागली होती. भारत सोडून िािारे अधनू मधनू भारतात
परत येत आमि मग ्यांचा थाि, ॲबाब आमि msंदरीत

अशाच पररम्थतीत अचानs आमचाही
परदेशी िायचा नंबर लागला आमि पमह्यांदाच
भारता्या बाहेर पाhल पडले. अथाातच मग
भारतातील अ्व्छता, रटाचार, अथा ्यव्था e्यादी
गोटंवर िीsा sरायचा हवsच रात झाला. मसंगापरू
मधील समु वधा, आमथाs धोरिे, सt
ु सोयी अशा अनेs
बाबतीत भारत फार मागे आहे याची अमधs तीरतेने
िािीव होh लागली आमि sदामचत
ही समितू sायमच रामहली असती िर sामामनममत मी
eतर अनेs देशात गेले नसते तर. sे ्याने देशािन येते
शहािपि अस ्हितात आमि msा ृटीने मला ते
पिले आमि ्याचे मह्वाच sारि होते माझी
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या दोनही देशा्ं या भेिीमागे उदेश हा sामाचाच
होता ्यामळ
ु े तल
ु नाही ्याच अनषु ंगाने झाली. tरतर
तल
ु ना sरिे हा या लेtाचा उदेशही नाही पि sळत
नsळत अशी तल
ु ना होिे ्वाभामवs आहे sारि
अनेs गोटीम्ये या तीनही देशात सा्यही tपू च आहे.

पामs्तान आिी बागं लादेश भेि!
tर तर मी पामs्तानला िाfन अस ्व्नातही
sधी वािल न्हतं. पि sामामनममत िा्याची संधी
ममळाली आमि msा आवेशात ती घे्याचा मनिाय
घेतला. ्यावेळी फार मवचार sे ला असता तर sदामचत
मी गेलेच नसते आमि मनमचतच msा अ्यंत
रोमांचsारs अनभु वला मs
ु ले असते. सदु वै ाने मवसा व
eतर गोटंनाही मवशेष रास झाला नाही आमि िा्त
मवचार sरायला वेळच न ममळा्याने मनिाय बदलायला
अवधीच ममळाला नाही. १२ मदवसा्ं या sाळात
अथाातच फार sाही अनभु विे शवय नाहीच. पि िो
अनभु व मला आला तोच आप्यासमोर माडं त आहे.

पामs्तान ….
नाव nsूनच मनात भीती
वािते ना? sराची
मवमानतळावर मवमान
हळुहळू उतरत होते आमि
माझा िीव मार वरवर
येh लागला होत. मवमानातच आिबू ािल
ू ा सगळे
पामs्तानी पाहून थोडी हुरहूर लागली होती. आपि
भारतीय आहोत हे सहसा sोिाला sळू नये अशा
त्हेचा पेहराव sे ला असला तरी sे वळ मवमानातच
न्हे तर र्येs मठsािी msा सेsंदात मी भारतीय आहे
हे ्यांना लगेच sळत असे. मार ्यावर ्यांची
रमतमरया मार अगदी अनपे्ीत होती. फत
मवमानतळावरील eममरेशन अमधsारी सोडले तर
र्येs मठsािी माझं ्वागतच झालं. सरु वातीला
वाििारी भीती ्यामळ
ु े लवsरच अगदी sमी झाली
आमि मग मी भारतातनू आली आहे हे न मबचsता सांगू
लागले

बागं लादेशला िािे ्या मानाने फारच सोपे
होते. न मवसाला रास होता ना पामs्तानला
िा्याeतsी भीती, ्यामळ
ु े हा दौरा तसा सोपा होता.
भारत, पामs्तान, बागं लादेश tरतर msे sाळी
msाच देशाचे तीन भाग होते आमि आि eतवया
वषाानंतर िे्हां
या
तीनही
देशांची तल
ु ना
sे ली
तर
मनमचतच 'मेरा
भारत'
tपू
महान वाितो. रगती्या ्या वािा भारताने
अवलंमब्या आमि ्या मेहनतीने आमि मिदीने भारत
देश पढु े आला हे मला रsषााने ते्हांच िािवले िे्हां
msे sाळी भारताचा ms भाग असिा्या या दोन
देशांची पररम्थती ्वत: बमघतली.

अनेsांना tपू sौतs
ु वािले sी msिी ममहला
पामs्तान सार्या देशात येते. 'ये तो मसरफ् eमं डअन
ही sर सsते है !' अशी रमतमरया nsली sी छान
वािे. sामामनममत मी या १०-१२ मदवसात sराची व
लाहोर या शहरातील अनेs tािगी sचे्या,
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मला आचया वािले. चौsशी sे ली असता असे sळले
sी चालs नसलेली गाडी पामsं ग म्ये २ तासापे्ा
िा्त रामहली तर नवsीच चोरीला िािार ही tारी
अस्याने राय्हर ही चैन नसनू गरि आहे. अथाात
बेsारी आमि गररबी यामळ
ु े चालs ममळिे आमि
ठे विेही सोपे आहे ही गोट वेगळी.

मव्ापीठे , सरsारी sचे्याना भेिी मद्या. msंदरीत
पररम्थती १५ वषांपवू ी भारत िसा होता तशी ्हिता
येeल. अप्ु या ्यव्था, अपरु े फंड यामळ
ु े आधमु नs
उपsरिे आमि eतर आव्यs साधनांचा अभाव
र्येs मठsािी मदसत होता. अनेs
पामs्तानी संशोधs परदेशात मशsून sे वळ आप्या
देशासाठी sाही sरावं या हेतनू े परत आले आहेत मार
eथे sर्यासाठी न रोिेवि्स ममळतात, ना रोिेवि्स
साठी लागिारे फंड्स! msंदरीत डळमळीत
अथा्यव्थेमळ
ु े बाहेरील देशातील sंपनीि देtील
collaboration sरायला तयार होत नाही. हे सवा
बमघत्यावर भारताचे मचर मनमचतच tपू आशादायी
वािे. सरु म्तता ्हििे नेमs sाय हे मला sराचीला
िाhनच sळले. पावला पावलावर मिथे बंदs
ु धारी
सराास मफरत
असतात,
TV
वर
तर sे वळ
बॉ्ब ह्ले
आमि गन
फायररंग्या बात्या सतत चालू असतात आमि बाहेर
मार तशातही सामा्य िनिीवन सरु ळीत [?] चालू
असते.

ढाsा म्ये रथमत: निरे त भरते ती रचंड
लोsस्ं या, गररबी आमि अ्यतं अ्व्छता. म्ु य
शहराच
ं े हे हाल आहेत तर गावामं ्ये sाय पररम्थती
असेल याचा
मवचारच नाही
sरता येत.
tचाtच
भरले्या
बसेस,
िपावर, मtडsीवर मिथे िागा ममळे ल मतथे मचsिलेले
लोs बघनू मा्या मनात msाच मवचार आला
sी eतsी धडपड आमि रांती sॳन ्वतंर देश
बनवनू यांनी नेमs सा्य sाय sे ल? अगदी अलीsडे
्हििे गे्या १० वषाात भारताने sे लेली रगती मला
अचानs tपू रsषााने िािवली. मवञान, IT
, r्ोमगs, तांमरs, sुठे नाही आहे भारत? आमि
नेमsी अशीच रमतमरया मला या दोनही देशात
ममळाली. मितवया लोsांशी मी बोलले ्यापैsी
९०% लोsांना भारत, भारतीय आमि ्यां्या
्मतेमवषयी रचंड आदर मदसला. बांगलादेश तर अनेs
्ेरात भारता्या पावलावर पाhल िाsून पढु े ये्याचा
रय्न sरत आहे. गे्या २-३ वषाात रािsीय ्थैयाता

ढाsा, बांगलादेशची
रािधानी eथेही पररम्थती
फारशी वेगळी नाही. ढाsा म्ये
र्येs गाडीला राय्हर असिे
िवळपास अमनवाया आहे याचे
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दs
ु ानात सवार चालू असलेले मरsे ि अगदी मंबु fचीच
आठवि sॳन देत होती.

आमि यो्य धोरिे अवलंमब्याने बागं लादेश मनमचतच
रगती sरत आहे. sामामनममत तेथील sाही rषधी
sंप्यांना भेि्याचा योग आला आमि msंदरीत ्यांचे
ल्यही भारतासारtेच आहे हे सहि समिनू
येते.

ढाsा म्ये देtील समचन ची Bating असेल
ते्हां र््यावर शs
ु शs
ु ाि असतो अस ्हितात.
मा्या ढाsा भेिीत ms असाच मरsे िरेमी मला [मी
समचन्याच गावाची अस्याने] tास भेिायला आला
होता आमि अनेs मs्से nsवत होत. msदा समचनचे
शतs िवळ आले असताना या 'समचन fan ' ला
आfचा फोन आला आमि नेमsे समचनचे शतs हुsले
ते्हापं ासनू ्याने आfला समचन tेळत असताना फोन
sरायला सत मनाf sे ली आहे. हे nsून समचन्या
लोsमरयतेचा अदं ाि तर आलाच आमि हेही
िािवलं sी tयाा sलेला आमि sता्वाला
sुठ्याच सीमारे षा मवभागू शsत नाहीत.

भारत, पामs्तान आमि बांगला या देशांम्ये
sाही बाबतीत रचंड समानता मद्ते. सवारथम आमथाs
मवषमता अथाात अ्यतं गरीब आमि अ्यतं रीमंत
याम्ये असलेली दरी, िी भारतातही आहे आमि िी
झपाि्याने वाढत आहे तीच या दोनही देशात मततवयाच
रमािात मदसनू येते यामळ
ु े msीsडे हलाtीची गररबी
आमि दसु रीsडे sुबेरपरु ांची रे लचेल हे ृ्य सारtेच
आहे. अथाात यावर उपायही sोिाsडे नाही
मरsे िरेम ही ms
अनोtी समानता मला
फारच भावली ्यातही
उ्लेtनीय वािले ते
'समचन तंडूलsर' वरचे
रेम व आदर. पामs्तान
दौयाा्या वेळी 'व्डा sप'
चा मौसम होता. समचनचा बहुदा शेविचा 'व्डा sप'
असिार हे माहीत अस्याने अनेs sटर पामs्तानी
लोsांनी 'ये 'व्डा sप' eमं डया ने मितना चामहये मसफा
समचन sे मलये' अस आविानू सामं गतलं ते्हा मनात
्या भावना हो्या ्या शबदात ्यत sरिे शवयच
नाही. अथाात समचन सोडता eतर वेळी मार भारत-पाs
सामना हा यि
ु पातळीवर बमघतला ितो. ग्लोग्ली
TV ्या दs
ु ानासं मोर िमलेली गदी, हॉिेलात,

मरsे ि रमािेच तीनही देशात sलेची आवडही
sमालीचे सा्य दाtवते. प्ु हा msदा 'bollywood'
बािी
माॳन
िातो. पामs्तान
मधील
अनेs
sलाsारांना
भारतानी संधी मदली
व आि ते sलाsार
िगरमसि झाले याची िािीवही मदसनू
आली. पामs्तानी sलाsारंचे 'sॉमेडी िायममंग'
सरु मसि आहेच. आमि ्याचा र्यय सहसा बोलताना
देtील येतो. अ्tमलत उदाू आमि ्याला ममम्sल
मवनोदी झालर असलेले बोलिे ही मा्यासाठी
मेिवानीच होती. तेथील वा्त्यात रारी हॉिेलम्ये
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गरम पsोडे, sाही ्थामनs पदाथा, वाफाळलेला चहा
आमि मिलबीचा येथे्छ समाचार घेhनच आले.
मेहमान नवाझी ही देtील दो्ही देशात tपू िा्त
अनभु वली.
ददु वै ाने
अलीsडे
भारतातच याचा
अभाव आढळू
लागला आहे.

रोि ्थामनs sलाsारांचे गािे होत असे. बहुतेs
सवाच गािी िनु ी bollywood गीते असत पि या
्थामनs sलाsारांची रमतभा मार tपू च चांग्या
दिााची होती. दररोि नवीन चेहरा व नवीन आवािाची
मेिवानी ही पामs्तान भेिीत मवशेष ल्ात राहीली.
्यामानाने ढाsाम्ये हा अनभु व फारसा
ममळाला नाही मार 'bollywood चे चाहते मार अगदी
तसेच आहेत.
मतसरे आमि मह्वाचे सा्य अथाातच
tव्येमगरी. तीनही देशात 'आधी पोिोबा मग मवठोबा'
६ा ्हिीची
रमचती येते.
sराची आमि
लाहोर मधील
चाि,

अथाात माझी ही भेि अगदी सामा्य
पातळीवरची अस्याने यात sुठलाही रािsीय,
सामामिs दबाव न्हता याचमळ
ु े मला सामा्य िीवन
आमि सामा्य िनतेशी बोलता आले आमि ms गोट
नवsी िािवली sी सामा्य मािसाला न हे वैर
िािवते नाही ्या्ं या मनात sाही मवतटु आहे.
पामs्तानम्ये तर सामा्य िनतेल tरी गरि sशाची
असेल तर ती आहे सामा्य आमि सरु म्त
िग्याची. भारत हा ्यांचा आदशा आहे हे सांगिे
मह्वाचे वािते .

अरsवाली चाय
आमि पsोडे
यांचा
्वाद
अगदी भारताची
आठवि
sरविारा
तर ढाsा मधील tास महलसा मासे आमि मछारझोल
msदम आगळे . ढाsा मधील हॉिेल म्ये सsाळ्या
नाट्या सारtाच सं्याsाळी देtील ना्ता उपलबध
असतो. sुतहू ल ्हिनू मी पाहायला गेले आमि गरम

हे तीन देश मवभागले गेले नसते तर sाय झाले
असते हा मवचार sरिे अशवय आहे आमि ्याची
गरिही नाही मार मवभागले िाhनही मs्येs गोटीत
sमालीचे सा्य दाtविारे हे तीन देश मला मार
िगाsडे बघ्याचा ms नवीन ृटीsोि देhन गेले.
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िाझा गाव, िाझा देश, िाझे मवव

रकाश मोरािकर

आि,

होत असे.
शाळे ला
सिु ी सॳ
ु होताच
मी गावी पळत
असे.
रे ्वे
्िेशनवर
आिोबा, आते
भाh,
बहीि
e्यादी मंडळी
हिर
असत.
बैलगाडी व माझी
आवडती मt्लारी िोडी ्िेशनवर तयार असे.
बैलगाडीत बस्यासाठी मन अगदी बेचैन असायचे.

अमतशय र्य
अशा सायंsाळी,
मॅsररची येथे
मनसगााचा आनंद
घेत बसलो होतो. आsाशाsडे बघता बघता मनाने
गावाsडे धाव sधी घेतली हे sळालेच नाही. मन
बालपिी्या आठविंना उिाळा देत होते.
नदीमsनारी बसलेले माझे छोिेसे गाव. वडील
नोsरीसाठी मंबु fला आले आमि गाव सिु ले.
बालपिी्या सवा आठविी मनात तरंगत हो्या.
शाळे ला सिु ी sधी सॳ
ु होते आमि गावी sधी िातो
असे sायम वाित असे. गावा्या ूढयाने मन आनदं ी
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पळत पळत िाhन बैलगाडीत बसायचे आमि गावाचा
र्ता धरायचा.

दोर आप्या हातात ्यायचा. tरं तर बैल ्या्ं या
रोि्या वािेवर आपोआपच चालायचे, पि मला
उगाचच गाडी हाs्याचा आनंद ममळायचा. सायंsाळी
घरी आ्यावर "मी आि गाडी हाsली" असे nिीत
सांगायचे. ्यावर sौतुsाने सवा ्हिायचे "अरे ,
बैलगाडी sाय हाsतो, आ्ही मंबु fला आ्यावर तू
त्ु या मोिार गाडीतनू आ्हाला मंबु f दाtव." मी
आपले "हो, हो, नवsी दाtवीन" असे ्हिायचो.
योगायोगाने भमव्यात तसेच घडले याचे समाधान
वािते.

घरी पोहोच्यावर रथम आंबयानी भरले्या
tोलीत िायचे आमि पामहिे तेवढे आंबे ्यायचे.
आवडता tाh तयार असायचा. तो tाता tाता आमि
ग्पा मारत मारत उ्ाचा sायारम ठरवायचा. सsाळी
उठून नदीवर पोहायला िायचे, ्याहरी (ना्ता) sॳन
शेतात िायचे, भरपरू tेळायचे - अशा भरग्च
sायारमाची आtिी sरायची.
िेवि sरायचे आमि अंगिात tािेवर ग्पा
मारत बसायचे - मंबु fला सवा sसे आहे, शाळे त्या
गमती िंमती, सिु ीत sुठे sुठे िायचे, वगैरे वगैरे ग्पा
रंगत असत. ग्पा मारता मारता tािेवर लोळायचे
आमि चांद्या मोित मोित डोळा sधी लागायचा ते
sळायचेच नाही. रारी बैलां्या ग्यातील घंिांचा
आवाि, गरु ांचा चारा tा्याचा आवाि, शेिाचा
दरवळिारा वास, िवळ्या मंमदरात चालू असले्या
भिनाचा गोड ्वर अशा वातावरिात गाढ झोप
लागायची. अशी झोप आि्या वातानs
ु ू मलत
बेडॳमम्येही लागत नाही.

रोि स्ं याsाळी गाय घरी परतायची आमि
दारात येhन उभी राहायची. मतला रोि ्वत:्या हाताने
भाsरी दे्यात मवशेष आनदं ममळायचा. ्यानतं र ती
आप्या िागेवर िात असे. मतथे मतला बाधं नू , चारा
घालनू , मग दधू sाढायचे. मला ते िमत नसे पि
उगाचच मधे मधे लडु बडू sर्यात वेगळा आनदं ममळत
असे.
आिबू ाि्ू या tेडयांवर आठवडयाचा बािार
भरत असे. ्या tेडयांवर बैलगाडीतनू ्वारी, बािरी,
आंबे, sे ळी e्यामद सामान ्यायचे व ते मवsून रारी
परत यायचे. ्या ्या tेडयातील रमस्द tाh tायचा
व मिा sरायची.

रोि पहािे गावातील ममहला रभात फे री sरीत
असत आमि संपिू ा गावाम्ये अमतशय भमतमय
वातावरि होत असे. मी मार गोधडी डोवयावर ूढून
tािेवर लोळत पडायचो. मनाला वािेल ते्हा उठायचे
आमि मग नदीवर िाhन पोहायचे, tेळायचे. घरी परत
आ्यावर ्याहरी sरायची, भािीभाsरीचे गाठोडे
्यायचे आमि शेतात िायचे. बैलगाडीतून शेतात
िाताना "मी गाडी हाsिार" असा हट sरायचा आमि
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" sुठे तरी मफरायला िाh या" असे ्हिले sी
आमची सहल ‘पज़ालय’ येथे िायची. तेथे ms संदु र
तळे व गिपती मंमदर आहे. याच मठsािी ‘बालsवी
ठोमरे ’ त्यात पाय सोडून बसायचे आमि या संदु र व
शांत मठsािी ्यांनी अनेs sमवता sे ्या आहेत.
घॳन बांधनू नेले्या दश्या, भािी, तािे लोिचे
e्यामद tायचे व tपू tेळायचे. या सहली्या
आठविंनी मन अिनू ही फुलनू येते.

सपं िू ा गावातील मािसाच
ं े मन:्वाथी रेम, लाड,
तो मि्हाळा, ते आपलेपि हे सवा आि्या sाळात
sुठे हरवले आहे असा रन नेहमी पडतो व मन उदास
होते.
वमडला्ं या नोsरीमळ
ु े गाव सिु ले, आप्या
नोsरीमळ
ु े देश सिु ला या मवचाराने मन मt्न होते. पि
महारा्र मंडळ, मसंगापरू हे आप्या मवमवध उपरमातनू
या आठविी ता्या ठे वते व आपली स्ं sॄती िप्याचे
रशसं नीय sाया sरीत आहे.

गोि्या, भोवरा, मविीदाडं ू , लगोरी, e्यामद tेळ
tेळत tेळत मदवस sसे िायचे व सटु ी sधी सपं ायची
ते sळायचेच नाही. वडील ्यायला आले sी ्यानं ा
भेि्याचा आनदं होत असे. पि ्याचबरोबर "आता
मंबु fला परत िायचे, प्ु हा शाळे त िा्याचे सs
ं ि"
e्यामद मवचारांनी मन tटू होत असे.

वसधु ैव sुिूंबsम् - हे मववची माझे घर हे मsतीही स्य
असले तरी गावाचा ूढा तो मनराळाच…
अचानs मोबाeल वाितो, मन भानावर येते
आमि पावले वतामान sाळात चालायला लागतात…
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काठावरची कमवता

कौ्िुभ पििधघि
समोर्या िलाशयात

पढु ाsारही घेतीये.

चैत्याचा ि्लोष चालू असताना

पि मी माझे हात सोडाच

्वतः्या सावलीत सt
ु ावलेला मी

पायही उचलनू बसलोय sाठावर

हा असा sाठावर ठिठिीत sोरडा

ूला्याशी अमलत राहून

sाठावॳन nsू येिारी

ती समोरची ूली माती

लािांची tळtळ साद घालतीये

मा्या पायांचे ठसे मत्यात

येhन अमलंगन दे्याची

उमिव्यास tिु ावतीये,

सारा हो्याची

्हितीये, " ये, मsतीही पायदळी

मधेच mtादी लाि मा्या sाठापयंत येhन

तडु वलंस तरी मी मh होhन मबलगेन

हात धॳन घेhन िा्यास

त्ु या पायांना, ये"
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आमि मला हेच नsोय.

मsतीही झिsून िाsलं तरी सोबत sरतात,

िलाशयात्या ि्लोषात सामील ्हायला

eत्ततः मवtरु तात, मधेमधे िोचत राहतात,

माझी ना नाही्चे मळ
ु ी.

आठवि sॳन देतात ि्लोषाची.

पि sाठावर परतताना
पायांना लागिारे , सलगी sॳन बसिारे

्हिनू च मी असा ठिठिीत sोरडाच sाठावर

ते ममतsाsि मला सलत राहतात

पाय sोरडे ठे व्यासाठी आमि मनही.
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दतं यारा - पूवांचलची

डॉ.रतिभा आठिले

मी

म्ये डॉविर आहे " अशी मामहती देत असत. ्यामळ
ु े
ती मंडळी मा्याsडे सदी- ताप- tोsला - पोिदt
ु ी e.
तरारंसाठी rषध ्यायला येत असत.

महमालया्या
tपू रेमात आहे.
गेली sै s वषं
महमालयात
रेमsंग sरते आहे पि तरीही मा्यासाठी ्याचे
आsषाि sमी झालेले नाही.

्यानं ा rषधोपचार sरताना मा्या ल्ात
आलं sी आप्या देशा्या सीमेवरील उंच पहाडावर
राहिा्या लोsा्ं या मल
ु भतू गरिाही पिू ा होh शsत
नाही. मवशेषतः वै्sीय समु वधापं ासनू तर ते वमं चतच
राहतात. तं्हा मला िािवलं sी या दगु ाम भागातील
लोsासं ाठी आपि sाही sे लं तर आप्या वै्sीय
ञानाचा उपयोग यो्य मठsािी होfल. माझे वडील मला
नेहमी ्हिायचे - You can serve your nation
through your own profession. मला मवचार sरत
असताना msा मदवस माझा मागा सापडला.

१९९५ म्ये मी sै लास मानस सरोवराला गेले
होते, तं्हा मी msिीच वै्sीय ्ेरातली होते. रोि
स्ं याsाळी िं्हा "ठय" पहाडावरील sॅ ्प साfिवर
पोचत असे तं्हा मी मतथे िा्याआधीच आमचे
घोडेवाले, पोिासा मतथ्या िवळ्या व्तीत्या
लोsांना, BSF मsंवा आमी्या िवानांना " batch
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्वातंरयानतं र यावर सरं ्िा्या ृटीने sाही
उपाययोिना sे ली गेली नाही. पहाडी भाग, घनदाि
िंगलं
आमि
र५परु ा
पार
sॳन लांबवर
पसरलेली
ही
सरहद ूलांडून
आतंsवादी
घसु tोरी sरत आहेत आमि आप्या भमू ीवर sबिाही
sरत आहेत.

२०००
सालापसनू भारता्या
अमतपवू ेsडील दगु ाम
आमि दल
ु ाम्त अशा
पवू ांचलातील अॲिाचलला
मववेsानंद sं रा्या शाळे तील
मल
ु ांसाठी "डंिल sॅ ्प" ्यायला
सॲु वात sे ली. ्यांनतर मव्ाथी पररषदा आमि
सेवाभारती्या साहा्याने पवू ांचलातील eतर
सग्याच रा्यांम्येही (्हििे आसाम, मेघालय,
ममिपरू , नागालंड, ममझोराम, मरपरु ा) डंिल sॅ ््स
्यायला लागले. गेली १४ वषा सात्याने मदवाळी्या
समु ारास २१ मदवसांसाठी ्वtचााने हे sॅ ््स मी घेते
आहे.

पवू ांचल ्हिं लं sी डो्यासमोर येतो नेहमे ी
sोसळिारा पाhस आमि र५परु ेचा मवनाशs परू .
भारतातील हा सवाात मोठा २५०० मs.मी. नद ("नदी"
न्हे ) आहे. ्या्या मवशाल पारात अमाप िलसपं दा
आमि
सवा
िलचर रािी
आहेत. ्या्या
बदल्या
पारामळ
ु े ्यावर
पल
बांधिे
ु
शवय होत नाही. ्यामळ
ु े फे रबोिंचा उपयोग नदी पार
sर्यासाठी sरावा लागतो. eथली घनदाि िंगले,
साग-बांबंचू ी
वने, भातशेती,
मवमवध
व्व्ली,
oमsा ड्स,
पानं-फुलं-फळं-

मला पवू ांचलालाच िाhन sाम sरावसं ं वािलं
sारि पवू ांचल हा नैसमगाs आपतंबरोबर मानवमनममात
आपतंनाही तंड देत आहे. चीन, बमाा, बांगलादेश
आमि भतू ान अशा चार रा्रां्या आंतररा्रीय सीमा
लाभलेला हा पवू ांचल उवाररत भारताशी sे वळ २०
मs.मी. ्या "मसलीगडु ी रीवा" या मचंचो्या पटीने
िोडला आहे ्याला "मचsन नेs" असंही ्हितात.
िर ही मचsन
नेs आवळली
गेली
तर
पवू ांचल
भारतापासनू
तिु ायला वेळ
लागिार नाही.
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पहाडामं ्ये अडsले्या ढगाच
ं ा समरु उसळलेला
मदसतो. मेघालयातील मशलॉंग हे सरोवर आमि
धबधबयांनी निलेले आहे, तर चेरापंिु ीला चनु tाडी्या
गढू
गंफ
ु ा
आहेत.
चेरापंिु ीिवळ
शोरा नदीवर
१५० वषांपवू ी
tासी
िमाती्या लोsांनी तयार sे लेला "living Root
Bridge" ्हििे s्पsतेची ििू उंच भरारी आहे.
झाडां्या मळ
ु ांपासनू बनवलेला हा पल
ू eतsा मिबतू
आहे sी १५०
वषा
झाली
तरीही तसाच
आहे, मािसं तर
पल
ु ावॳन ये-िा
sरतातच पि
हतीही िा-ये sरतात.

प्ी यानं ी निलेली आहेत.
msमशगं ी गंडे, हती, वाघ, मचते असे व्य
रािीही eथ्या िंगलात आढळतात.
पवू ांचल nमतहामसs घिनांचा सा्ीदार आहे.
रीs्िाची पटरािी ॲमवमिी ही अॲिाचलची.
अिानु प्नी उलपू ी आमि भीमाची प्नी महडंबा ६ा
नागलंड्या. रममला मेघालयची तर मचरांगदा ही
ममिपरू ची! रीरामाचे गॲु वमशि यांचा आरम आसाम
म्ये आहे तर ५१ शमतपीठांपैsी ms sामा्या
आसाम म्ये आहे. उषा आमि अमनॲि यांचा गांधवा
मववाह आसाम मधेच झाला. संपिू ा पवू ांचलम्ये
मsतीतरी िागी sे ले्या उ्tननांम्ये मंमदरे , रािवाडे
यांचे भ्नावशेष सापडले आहेत. पवू ांचलाला मनसगााने
मत
ु ह्ताने अमाप संदया बहाल sे ले आहे. अॲिाचल
मधले तवांग हे
बफाा्छामदत
महममशtरांनी
वेढलेले आहे
तर परशरु ामsंु ड
र५परु े्या
मन्याशार मtरात आहे. आसाम्या sाझीरंगा
िंगलात msमशंगी गंडे आहेत तर आमशया tंडातील
सवाात मोठे गोड्या पा्याचे बेि - मािल
ु ी - हे पि
आसाम म्ये आहे. ममिपरू ्या लोsताs सरोवरात
"तरंगती शेती" पाहायला ममळते तर नागलंड म्ये
वेग्याच पितीची नागा घरं बघायला ममळतात.
मरपरु ाम्ये मपलs आमि उनाsोमिला भ्य दगडावं र
sोरीव sाम बघायला ममळते. ममझोराम्या मन्या

पवू ांचला्या या सात रा्यांची ्वतःची अशी
वेगळी सं्sती आमि परंपरा आहे. िवळ िवळ १५०
िनिातीचे वनवासी लोs येथील िंगलातनू रहात
आहे.
्या
सग्यां्या
भाषा, वेशभषू ा,
संगीत,
अलंsार,
उ्सव,
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चालीरीती, पिती या्ं यातील वैमव्य अरमतम आहे.
सरळ, सा्या sमी गरिा असले्या आमि अ्पसंतटु
अशा या लोsांची चेहरे े पटी मंगोमलयन छाप आहे.
्यामळ
ु े भारतातील eतर रा्यातील लोs ्यांना चीनीनेपाळी (मचंsी) समितात आमि हे ्यांचे फार मोठे दु
:t आहे.

मवरोध ्हिनू पाळले िािारे बदं ... रिा tरोtर र्त
झाली आहे. यावर sळस ्हििे रटाचार! Central
Govt.sडून ममळिारी मदत ्यां्या पयंत पोचतच
नाही.
अशा अनेs sारिांमळ
ु े मतथे िाhन sाम
sर्यासाठी मी उ्त
ु झाले. मी डंिल सिान
अस्यामळ
ु े फत चेs sॳन rषध देिे हे शवय न्हते
आमि आधीच मतथे rषधं ममळत नाहीत आमि
ममळाली तरी "dental Treatment" ्यानं ा ममळिारच
नाही. ्हिनू मी मा्या पमह्या visit म्ये (सन
२०००) rषधं तर नेलीच मशवाय मा्या
दवाtा्यातली sाही e््रु्मे्ि्स - compressor
extraction, forceps, scalers - घेhन गेले आमि
नतं र मतथेच ठे वली.

हे सगळं वाच्यावर त्ु हाला वािेल sी या डॉ.
मतथे दरवषी "सेवा" sरायला sा िातात? मी आधी
सामं गतलं तसं पवू ांचल हा उंच पहाड आमि tोल
दयांनी ्यात आहे. रे ्वेची शभं री उलिली तरी आसाम
मशवाय रे ्वे sुठे ही नाही. नैसमगाs आपतंमळ
ु े या
भागाचा ब्याच वेळा उवाररत भारताशी सपं sा तिु तो.
अिनू ही मविेचा
अभाव, मश्िाची सोय
नसिे, गरीबी यामळ
ु े हा
रदेश
मागासलेलाच
रामहला आहे.

हळू हळू मा्या sामामवषयी मा्या ममर
मंडळीना समित गेलं आमि ्यांनीही मदतीचा हात पढु े
sे ला. दर वषी थोडी थोडी e््रु्मे्ि्स नेत गेल.े
Folding light, spiton, eतर
सामरु ीही नेली. msा वषी डंिल
चेअर पि नेली. चेअरचे
वेगवेगळे पािास sे ले आमि रेs
्हेन म्ये घालनू गोहतीला नेले.
मतथे
प्ु हा ते सवा पािास ्वतः िोडून
चेअर तयार sे ली. tरंच ms वेगळाच रोमाचं s अनभु व
होता तो!

रायमरी हे्थ
संिसा tपू च sमी.
डॉविसा फारसे नाहीत.
मशवाय मेमडsल ्िोरची पि sमतरता आहे. िेमतेम
२-३ मेमडsल ्िोसा आमि msच डंिल sॉलेि या
साती रा्यांना ममळून आहे. तं्हा मवचार sरा sोिी
आिारी असेल तर र५परु ा पार sॳन, डंगर-द्या
ूलांडून डॉविरापयंत पोहोचिं मsती अवघड आहे.
मशवाय गरोदर ममहला, लहान मल
ु ं -वि यांचे हाल
मवचाॳच नsा. ्यात भर ्हििे वारंवार होिारे बॉ्ब
बला्ि्स, दगं ली, आतंsवादंचे अ्याचार, ्याला

मी िं्हा मतथे िाते तं्हा सेवाभारती तफे मला
ms मेमडsल ्हेन, चालs आमि मदतनीस दे्यात
येतो. ्यां्या बरोबर समु ो-बोलेरोम्ये ग्पा मारत मारत
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२०१२ मधे पवू ांचलातील १२ वषां्या
अनभु वांवर आधाररत असे माझे मराठी प्ु तsं "पवू ारंग महमारंग" रsामशत झाले आमि या मा्या प्ु तsाला
वाचsांनी उ््फूतापिे रमतसाद मदला.
्यातनू देि्या आ्या आमि आ्ही
२०१३ मधे आसामम्ये ४ मठsािी आमि
ममिपरू मधे १ अशी ५ sायम्वॳपी
डंिल clinics चालू sे ली. स्या मतथलेच
्थामनs डंिल सिान मतथे िाhन सेवा देत
आहेत.

मी sॅ ्प पयंतचा रवास sरते. मतथे तास दोन तासात
mtा्ा ॳम म्ये मी माझे make shift clinic उभे
sरते. साधारिपिे र्येs sॅ ्प्या गावी ३-४ मदवस
असते आमि मग प्ु हा आमची गाडी
दसु ्या sॅ ्प साठी र्थान sरते.
या sॅ ्प्या वेळी ्थामनs लोsं
मदत sरतात. प्ु sळदा भाषेचा रन
असतो. ्यावेळी sुिीतरी चिु चिु ीत
तोडsं-मोडsं महदं ी/eमं ्लश िाििारा
मल
ु गा दभु ाषी ्हिनू मदत sरतो. तसेच sाही उ्साही
मल
ु मं ल
ु ी पि मला माझी अविारं साफ sरायला,
मनिंतs
ु sरायला, लाfि दाtवायला, पेशिं ची नंदिी
sरायला मsंवा मी मदले्या सचू नेरमािे rषधाचं े डोस
्ायला मदत sरतात. हे sाम मी sरत असले तरी हे
िीम वsा आहे आमि sाम sरताना ्या्ं या बरोबर
मारले्या ग्पा हा ms आनदं दायी अनभु व असतो. २१
मदवसा्या मा्या दौ्यानंतर परततांना आठविंचा
भरपरू साठा मा्याबरोबर असतो.

यदं ा ्हििे २०१४ मधे मी आसाम आमि
ममिपरू मधे दोन डंिल lab सॲु sरीत आहे. ्यासाठी
technicians ची आव्यsता अस्यामळ
ु े दोन
आसामची मल
ु ं आमि दोन ममिपरू ्या मल
ु ंना मी
अहमदाबादला बोलावलं आमि eथे ्यानं ा रेमनगं देत
आहे. या sामात उवाररत भारतातील िनतेने सहभाग
्यावा ही माझी e्छा आहे. पवू ांचल मधील बांधवांचा
आपि मववास संपादनू sॳन ्यांना उवाररत भारताशी
िोडिे गरिेचे आहे. पवू ांचल हा भारताचा अमवभा्य
भाग आहे याची िािीव आपि ठे विे आमि पवू ांचल
मधील िनतेला पि sॳन देिे ही sाळाची गरि आहे.
भारताची अtंमडतता अबामधत राह्यासाठी र्येsाने
सहभागी ्हावे आमि त्ु हाला शवय असेल ती मदत
पवू ांचलंना िॳर sरावी.

हे sॅ ्पस sरत असताना वािलं sी िर mtा्ा
मिsािी sायम ्वॳपाचे डंिल मवलमनs ्थापन sे ले
तर उवाररत भारतातून अधनू मधनू डंमि्ि्सना बोलावनू
eथ्या लोsांना िा्त लाभ ममळू शsे ल. ्हिनू
मा्या िवळ तयार झालेला " डंिल सेि अप "आ्ही
मेघालयातील बरsोना eथे वसवला आमि सेवाभारती
तफे दाताचं ा दवाtाना सॲु sे ला. ्यानं तर प्ु हा मी ms
विनाने हलsा डंिल सेि बनवला आमि माझे sॅ ्पस
घेिं चालू ठे वल.ं

अशी आहे माझी दतं यारेची दतं sथा.
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िाझं गाव, िाझा देश, िाझं मवव

मे्िा असेरकर
sारि िीमपsल पिु ेsर हे बोलायला ्पटवते
असतात. आपलं tरं मत ्ायला ते मागेपढु े पाहत
नाहीत. अगदी साधी गोट. मा्या लहानपिापासनू ्या
ममरमैमरिी mtादा रेस आवडला नाही मsंवा परी्ेत
sमी माsं पडले तर तंडावर सागं त असत. tपू दा
पररातं ात्या लोsानं ा पिु ेsराच
ं ा ्पटपिा हा
मततsासा
आवडत नाही.
पि मी मार
्याला
पॉिीमिवली
घेते sारि असं
वाितं sी आप्याला ्वतःत सधु ारिा sरायची
असेल तर tोि्या ्ततु ी पे्ा tरी िीsा िा्त

"ऋतगु ंध"नी लेtाsरता मदलेलं हे शीषाs
eतsं eिं रे म्िंग आहे sी sाय मलहू आमि sाय नsो
असं झालं. माझं गाव ्हिाल तर मी पवsी पिु ेsर.
प्ु यनगरी, पिु े मतथे sाय उिे, pensioners'
paradise, मव्ेचे माहेरघर अशा अनेs नावांनी
ूळtलं िािार पिु ं. मी मतथेच लहानाची मोठी झाले,
मश्ि झालं. प्ु याचं मश्िाचा दिाा उतम आहे.
प्ु याचं आिtी ms वैमशटय ्हििे मतथे वाढले्या
मािसाला ब्यापैsी आ्ममववास असतो. eतर
sुठ्याही गावात मsंवा देशात सहि राहता येfल असं
sौश्य पिु ं ्याला नवsीच देतं. "मनंदsाचे घर असावे
शेिारी" ही ्हि sाही बाबतीत पिु ेsरांना लागू पडते.
अथाातच मी हे चांगला गिु या अथी मलमहलंय.
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rर मtलाना" ही
सं्sती tपू वषं
m्िॉय sे ली.
अमतशय रेमळ
लोsांचं शहर
असलेलं eदं ोर.
आता सिु लं असलं तरी मतथले नातेवाfs आिी
ममरमैमरिी ६ां्या मळ
ु े आताही eदं ोर tपू आपलंसं
वाितं.माझा देश ्हिाल तर "सारे िहाँ से अ्छा
महदं ौ्ताँ हमारा" मsंवा "East or West, India is the
best" ६ा मवचार धारिेची मी आहे. पि
यिमानां्या नोsरी्या मनममताने गेली दहा वषं
आ्हाला दबु f
आमि मसंगापरू
६ा दो्ही देशात
राह्याचा योग
आला.
दोन
देशांमधला संसार
असं मी गमतीने ्हिते. हे दो्ही देश
सां्sमतsृट्या अमतशय वेगळे आहेत. दबु f tपू
glamorous
आहे. दबु f चे
मॉं्स, डेझिा
सफारी, बिु ा
tलीफा, बिु ा
अल अरब,
दबु f shopping फे म्िवल, मतथली ५ ्िार, ७ ्िार
हॉिे्स हे सवा िगरमसि आहे. मतथे वषाभर रवासी
असतात आमि tास shopping sरता िगभरातनू

मह्वाची ठरते.
मा्या लहानपिचं रभात रोड, डेवsन
मिमtाना, mफ. सी. रोड, सदामशव पेठ mवढ्यात
मयाामदत असलेलं पिु ं, आमि आताचं पिु ं ६ात िमीनअ्मानाचा
फरs झालाय.
महिं वडी आय.
िी. पाsा , अनेs
मोठ्या sंप्या,
industries
आ्यानी प्ु याचं ॳपच बदलनू गेलयं . आता ते मततsं
अ्सल मराठी शहर नसनू बरंच sॉ्मोपॉमलिन झालयं .
पवू ीचं पिु ं sाही आता रामहलं नाही असं
्हििा्यांपैsी मी स्ु दा ms आहे. प्ु यात वाढले्या
घरा्या मsंमती ६ा वर तर ms वेगळा लेt मलमहता
येfल. हे सगळं असनू ही eतर शहरा्ं या तल
ु नेमधे पिु ं
आिही ्व्छ, संदु र, सरु म्त आमि महरवंगार आहे.
वैशाली,
वाडेवर, िोशी
वडापाव,
तळ
ु शीबाग,
ल्मी रोड eथे
वषाातनू msदा
िरी चवsर मारली तरी िी धमाल येते ्याचं विान
शबदात sरिं sठीि आहे. असं हे माझं पिु ं! It is
really close to my heart.
माझं सासर eदं ोरचं अस्यामळ
ु े ल्नानतं र tपू
वषा eदं ोरला राह्याचा योग आला. मतथली "tाना
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तेवढं sमी आहे. मसगं ापरू s्यमु निी वलब, SG
Cares, SINDA अशा अनेs सं्था eथे आपलं sाम
उतम रीतीनी sरतात. सरsार eथे राहिा्या लोsांना
मsती सोयी देते हे बघनू छान वाितं. आमि मसंगापरू
महारा्र मंडळ ही सं्था मराठी लोsांना msमेsांना
भेिायची, सिवार सािरे sरायची, उतम मराठी नािsं मसनेमे बघ्याची संधी पि देते. msूि ्हििे
मसंगापरू ला राहताना t्या अथाानी msा रगत देशात
राह्याचा आनंद ममळतो. हे शहर महाग असलं तरी
सावािमनs वाहतूs उतम आहे. भरपरू भारतीय
मsरा्याची दs
ु ानं, भारतीय restaurants आहेत.
देवळं आहेत, Little India आहे. सवा सिवार आपि
उतम रीतीनी सािरे sॳ शsतो. ्यामळ
ु े मसंगापरू ला
राहिं हा नवsीच ms सt
ु द अनभु व आहे.

लोs मतथे येतात. दबु fचे eलेsरॉमनवस सामान, dry
fruits, tिरू , sपडे, हे उतत् म दिाा आमि यो्य
मsंमतीsरता रमस्द आहे. दबु fला ७०% लोsसं्या
भारतीय आहे. आमि भारतापासनू tपू िवळ
अस्यानी (िेमतेम ३ तासांची direct flight) it's a
home away from home. मतथ्या बरदबु f मधलं
देhळ आमि मीनाबािार मधली दs
ु ानं बघताना
आपि दसु ्या देशात आहोत असं वाितच नाही.
दबु fला महदं ी भाषा िा्त बोलली िाते. It's a street
language.
दबु fला
िा्याsरता
थंडीचे मदवस
उतम. sारि
्याच
मदवसांमधे दबु f shopping फे म्िवल अस्यानी
दबु fला नवरीसारtं सिवलं िातं.

आता माझं मवव
्हिाल
तर
msा
गमहिीsरता मतचं घर
आमि sुिूंब हेच मतचं मववं
असते. पि आप्या
hबदार घरि्यातली मचमिी
पाtरं sं ्हा मोठी होतात आप्याला sळतंच नाही.
sारि तो sाळ tपू लवsर मनघनू िातो. आता मल
ु गा
अमेररsे त, मल
ु गी बंगलोरला. दोघांची ल्नं झालेली
आमि आ्ही मसंगापरू ला अशी मर्थळी यारा आहे.
पि ्यातही वेगळीच गंमत आहे. थोडंसं आप्या
s्फिा झोन्या बाहेर पडून परदेशात राह्याचा आनंद
आगळाच आहे. नवीन िागेचे अनभु व, न्या लोsांना
भेििे व रवास ६ाची भरपरू आवड असले्या

मसगं ापरू मार मला मनापासनू आवडतं. हा ms
अमतशय ्व्छ, संदु र आमि सरु म्त देश आहे. eथे
त्ु ही मsतीही वािता आमि sुठे ही भिsू शsता. ही
गोट यरु ोप, अमेररsे त शवय नाही. दसु ्या देशांमधलं
ग्ु हेगारीचं रमाि पाहता मसंगापरू tपू च सरु म्त आहे.
दसु री eथली वाtाि्यािोगी गोटं ्हििे लोsांमधली
मश्त. मsतीही मोठी रांग असली तरी लोsं शांतपिे
उभे असतात. sधीही धवsाबवु sी मsंवा ढsलिे
रsार पामहला नाही. eथ्या MRT आमि बसेस
मध्या priority seats, ्हील चेअर वा्यांsरता
वेगळी राtनू ठे वलेली िागा ६ाचं िेवढं sौतs
ु sरावं
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आम्या sुिुंबाम्ये आ्ही ही सधं ी tपू m्िॉय
sरतो. sारि र्येs देशाचा, गावाचा वेगळाच चामा
असतो. त्ु ही आय्ु यात नवीन अनभु वातनू मितsं

मशsता ते sुठ्याच वगाात मशsता येत नाही. ्यामळ
ु े
मला तर "हे मववची माझे घर" ही ्हि अगदी यो्य
वािते.
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िाती

सुगम काळे
मातीची ूढ मsती मचवि असते ते िमीन सिु ्यावर ल्ात आलं
आताच sानी पडले्या बातमीने मन गाव्या मातीला भेिायला गेलं
मा्या गाव्या मातीचा रंग मळ
ू चा ्हिे लाल होता
लाल दमु िली गाड्या धावताना डांबराtाली लपला होता
sा्या डाबं राने बघता बघता गावातनू माती हदपार sे ली
मािसांची पावलं माती सोडून आsाशाsडे भरsित गेली
लाल मातीशी फारsत घेतले्या sाही पावलानं ा ms मठपsा मदसला
हा लाल मठपsा चीनी माती्या िवळ लहान्या बेिावर वसला
लाल मठपवयाला eतर िममनंचा मनापासनू द्ु वास sरायची सवय

46

हिारो वषांचे मातीचे पाश sळायचा नाही पाचपोच, नाही रग्भ वय
लाल मठपवयावर वेगात धावत हो्या परवयां्या शयाती्या गाड्या
गावा्या मातीत मार भ्नाि s्पना ॲिनू फोफावत वर आ्या थोड्या
s्पनां्या पंtांवर बसनू गावची मंडळी अवsाशात झेप घेती झाली
वर नाs sे ले्या लाल मठपवयाला गो्या माती्या नंतरच िाग आली
िाग आली ते्हा लाल मातीने आभाळात्या पररहावर नाते िोडले होते
मािशी चार पैशा्या गंगािळीतनू अ्मानी ्व्न भfु वर साsारले होते
बातमी nsताच मठपsा मवसॳन मन गाव्या वेशीवर िाhन ठे पलं
मंगळा्या निरे ्या ि््यात मशरलंय अवsाश यान आपलं
सगळीsडे msाच चचाा अमभमाना्या रर्या होती घागरी
पाय प्ु हा िमीन शोधत मफॳ लागले मठपवयावर्या घरी
मठपवया वर्या उंच घराचा पाया तसा tिु ा होता
लाल मातीचा आपलेपिा नस्यामळ
ु े tपु त होता
हिारो sोिी मैलावर्या मातीशी सोयररs िळ
ु व्येय माझी माती
माती्या गवााने भाॳन िाhन दरू देशात फुगनू आली छाती
माती आपलीच असते, आप्या आfसारtी दॳ
ु नही मततsीच िवळ
लाल मठपsा पायाtाली असनू ही चपलेला आधारच sाय तो sे वळ .
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पेपर मववमलंग

क्यािी शातळराम

'कला'

अशाच मवमवध sलामं धील िगभर रमसि
झालेली sला ्हििे पेपर मववमलगं . sागद आमि मडंs
अशा सामा्यपिे आढळिा्या व्तू वापॳन, नािs
ू
व संदु र न्ी व ३D मॉडे्स बनवायची ही sला. ही
sला "पेपर मफलीरी" या नावाने पि ूळtली
िाते. Renaissance ्या दर्यान रा्स व eिली
मधील साधमवंनी या sलेला सॲु वात sे ली. प्ु तsां्या
sडे्या पट्या sापनू , ्याची गंडु ाळी sॳन बोिांनी
नािs
ु आsार ्ायला सॲु वात झाली. ्या sाळातील
eतर लोtंडात बनले्या sलाsती बघनू ्यां्या
रमतमा बन्या. हळुहळू संपिू ा यरु ोप व अमेररsे त
ही sला पसरली. परु ातन sाळातील eमित म्ये
मववमलंगचा शोध लागला असावा अशा पि sथा
आहेत. हळुहळू रंगीत sागद व सयु ांचा वापर झाला

आप्या आय्ु यात गोडी मनमााि

sरिारी असते. मािसाला आनंदी ठे विारी असते.
मािसू आनदं ी असला sी ्याला ्याचे sाम
्यवम्थत sरता येते वे ्यामळ
ु े ्याची मानमसs व
आमथाs पररम्थती उतम राहते. सवांनी sलागिु
आ्मसात sे ले पामहिेत असे मळ
ु ीच नाही, पि
संदयाृटी मनमााि sॳन sलेचा आ्वाद तरी नवsीच
घेता आला पामहिे. मग ती sला sोितीही असो गािे, मचरsला, ्वयपं ाs, रागं ोळी e. आता रोि्या
आय्ु यातच बघान रे मडू वरचे mtादे गािे, पेपर
मधील ्यगं मचरे, छान माडं लेले tा्पदाथा मsंवा
सिवलेली भेिव्तू आप्याला मsती रस्न sरते, हो
ना? ही सगळी sलेचीच तर ॳपे आहेत!
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पा्यापासनू ही sाहीरमात सौर्ि होते.

आमि sलेची मवमवधता वाढत गेली. धाममाs
प्ु तsांवर फुलां्या न्ीपासनू स्या्या यगु ातील
दामगने,fashionable purses व modern art
murals असा लांबचा रवास मववमलंगनी पार पाडला
आहे. या रवासात ‘यमु लया रोद्् sाया’ या ॲस्या
sलाsाराचे योगदान नवsीच बघ्यासारtे आहे.

पेपर मववमलंगची लोsमरयता वाढ्यामागे ४
रमt
ु sारिे आहेत - १) सहि उपलबध असिा्या
व्तंपू ासनू मनममाती २) अमधs िागेची आव्यsता
नाही ३) sुठ्याही रsारची s्पना / मचर यांना ्याय
्ायची ्मता ४) सिनशीलता व Motor Skills
मवsमसत sरायला रचंड वाव. अनेs वै्ांचे असे
्हििे आहे sी आप्या हातां्या बोिांमधील बारीs
्नायू व पेशंचा वापर नाही झाला तर sालांतराने ्या
बारीs बारीs sामे sरिे मवसॳन िातील. आता ्या
अनश
ु ंगाने ह्तsलेचा वापर शाळांम्ये वाढवला िात
आहे. पेपर मववमलंग्या रसाराला याचा नवsीच
उपयोग होत आहे.

परु ातन sाळात सोनेरी, चॉsलेिी व लाल
रंगाचा वापर िा्त रमािात होता. स्या २००+ रंग
बािारात उपलबध आहेत. आधमु नs यंरिा वापॳन २
ते १० mm ्या sागदी पट्या सहिपिे sाप्या िात
अस्यामळ
ु े मवव्लेसाना sाम sरिे अगदी सोपे झाले
आहे. या पट्या मनरमनरा्या लांबीत sापनू , मववमलंग
सfु ्या आधारे सहि गंडु ाळी sरता येतात. या
वताळ
ु ाला मवमवध पितीने नािs
ू रर्या दाबनू अनेs
सरु े t आsार होh शsतात. मनात असलेले मचर व
रंगसंगती साधनू sला्मs पितीने सवा आsारांची
रचना sॳन उतम sलाsती बनू शsते. हो पि
मचsािी मार नवsीच हवी! ह्ली बािारात
sागदासाठी अनेs रsारची र्य सि
ु ा उपलबध आहेत
्याने sलाsतीला अमधs ताsद ममळते व

eतsी राचीनsालीन अदभतु आमि िगभरात
रमसि झाले्या या sलेला मसंगापरू सार्या देशात
मार िा्त अनयु ायी sसे ममळाले नाहीत हा रन मार
अिनू मला सिु ला नाही.
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राचीन भारतीय सं्कृतीची िग्याती

तिरंजि भािे

या

झाले आमि ्यांनी भारत हीच आपली भमू ी मानली.
भारता्या "सिु लाम सफ
ु लाम" भमू ीने सवांना रेमाने
िवळ sे लं आमि आपली िगावेगळी भारतीय सं्sती
ि्माला आली.

वेळ्या "मतगु ंध" वैमामसsा्या

मवषयावर मवचार sरत होतो - " माझा गाव, माझा देश,
माझे मवव"…. आमि "हे मववची माझे घर."
मचतं न व सश
ु भतू मवचार
ं ोधन sरता sाही मल
सचु ले आमि sाही अमतशय ञानरंिs मामहती
ममळाली तीच आप्यासमोर ठे वत आहे.

आप्या भारतीय सं्sतीचा म्य आमशया,
दम्ि पवू ा आमशया, चीन, िपान, sोररया अशा
दरू दरू ्या देशांपयंत रसार झाला. या लेtांमधनू मी
आप्याला हाच रंिs रवास घडविार आहे.

आपली भारतीय सं्sती हीच "वसधु ैव
sुिुंबsम" ्हििेच "हे मववची माझे घर" या
संs्पनेवर आधारलेली आहे. मsंबहुना "भारत सा्या
मववाचे घर" असं ्हििं िा्त संयमु तs ठरे ल.

म्ु य ्हििे हा रसार sुठलेही रािsीय
आरमि न sरता झाला आमि अनेs वेळा
देशोदेशं्या रा्यs्यांनीच भारतीय मववानांना
आप्या स्ं sतीचा रसार sर्यासाठी मनमंरि मदले
असेही मदसनू येते.

पवू ा यरु ोप, म्य आमशया, रीस आमि आमरsा
अशा मवमवध रातं ातं नू मानवसमहू भारतात ्थलातं ररत
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ms sाळ असा होता sी eतर देश आमि रदेशांबरोबर
्यापार हे भारतीयां्या अथाािानाचे व उपिीमवsे चे ms
म्ु य साधन होते असे मदसनू येते. मि्तपवू ा ३०० ते
१०० या sाळापासनू भारतीय ्यापारी पमचमेsडील
आमशयातील अरब्तान, यरु ोपमधील रोम ते पवू ेsडील
चीनपयंत ्यापारासाठी ये-िा sरीत असत.

उपलबध होती. ती ्हििे ्लेिोमनs अsॅ डमी (अथे्स,
रीस) - ्थापना मि्तपवू ा ३४७ – लय मि्त पचात
५२९ (९१६ वषे), ्लेिोचा मश्य अरी्िोिल याने
्थापन sे लेले पेरीपॅिेमिs ्sूल (अथे्स) -मि्तपवू ा
३३५,
आलेवझामं रया
मववमव्ालय
ही
याची
उदाहरिे
आहेत.
आलेवझांमरयाचे रंथालय देtील असेच रचंड होते
असे ्हितात. हान रा्यs्यांनी चीनम्ये मि्तपचात
३०० म्ये असेच रािमव्ालय चीनी शहर "ताf ्च
(Tai xue)" येथे ्थापन sे ले होते. ्यापाठोपाठ
sोररयाम्ये देtील ताmहाs (मि्त पचात ३७२)
आमि गs
ु हाs (मि्त पचात ६८२) येथे देtील अशी
मववमव्ालये ्थापन झाली होती. असेच मव्ापीठ
eरािमधील गंमु दशापरू येथेही ्थापन झाले होते.

sंबोमडया (s्हुि मsंवा s्बोि), िावा (यव
वीप), समु ारा आमि मलाया (मलेमशया) या मठsािी
असले्या सो्या्या tािी आमि ्यातनू ममळिारे
सोने हे म्ु य आsषाि होते. ्यामळ
ु े च या बेिांचा
उ्लेt "सवु िा वीप" असा होत असे. हे ्यापारी
sाशी, मथरु ा, उ्ियनी, रयाग आमि पािलीपरु अशा
्याsाळ्या सपं ्न शहरातं नू येत असत आमि
भारता्या पवू ा मsना्यावरील माम्लापरु म
(तममळनाडू), तारमलती (तामलs
ू - मेमदनीपरू पमचम
बगं ाल), परु ी (ूमदशा) आमि sावेरीपटिम
(तममळनाडू) या बंदरावॳन िहािांची वाहतूs होत
असे. मिथे मिथे हे ्यापारी गेले मतथे मतथे ्यांनी
भारतीय सं्sतीची बीिे रोवली.
राचीन sाळातील भारतीय मववमव्ालये ही
सां्sमतs देवाि-घेवािीची मह्वाची sं रे होती. या
मववमव्ालयांम्ये असले्या रंथसंपदेमळ
ु े देशोदेशंचे
अ्यासू आमि मववान येथे आsमषात होत असत.
नालदं ा मववमव्ालयाचे रथं ालय ही सात मि्याच
ं ी
eमारत होती असे ्हिं ले िाते.

या सवा मववमव्ालयामं धनू तsा शार,
tगोलशार, रा्यशार, ्थाप्यशार, अथाशार,
गमित, मवञान, रसायनशार आमि वै्sशार अशा
गहन मवषयावं र अ्यास आमि सश
ं ोधन चालत असे
आमि अशा मामहतीची देवाि-घेवािही चालत असे.
परंतु अशी ञानsं रे भारतात सवाात िा्त रमािात होती

अथाात याबदल अमतगवा sर्याची आप्याला
संधी नाही, sारि अशी मववमव्ालये eतर मठsािीही
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मतबेिी अ्यासू आमि मववान "तारानाथ" याने sे ले
आहे. या मववमव्ालयातील मश्s आमि मववान
eतsे रमसि होते sी मतबेि्या रािाने आपले अ्यासू
रमतमनधी मवरमाशीलेला पाठवनू भारतीय सं्sती
आमि ञानाचा रसार sर्यासाठी मव्ापीठा्या
sुलगॳ
ु ं ना आरहाचे मनमंरि मदले. परंतु ्यांनी तसे
sे ले नाही. अtेरीस मतबेि्या रािाने नालंदा
मव्ापीठाचे आचाया sमलशील यांना मनमंरि मदले
आमि ते ्यांनी मा्य sे ले. ूद्तपरु ीचे मववान ञानभर
आमि ्यांचे दोन परु देtील मतबेिला ्थलांतररत झाले
आमि ्यांनी ूद्तपरु ी्या धतीवर ्हासा येथील
मठाची ्थापना sे ली.

ती ्हििे - नालदं ा (मबहार), त्शीला (स्या
पामs्तानात), मवरमशीला (मबहार), व्लभी
(सौरा्र), प्ु पमगरी (ूमदशा), ूद्तपरु ी (ूमदशा).
मबहार आमि ूमदशा - िी भारताची
स्माननीय ञानsं रे होती - ती आि भारतातील सवाात
मागास रा्ये ्हिनू गिली िातात हा दैवदमु वालासच
्हिावा लागेल नाही sा?
र्यात
चीनी मववान
६nु न ्चंग याने
आप्या
ञानािानासाठी
दोन मठsािी
वा्त्य sे ्याचे नमदू sे ले आहे - नालंदा आमि
व्लभी.

नतं र अsरा्या शतsात बौि धमाा्या
रभावाtाली मवरमशीला मव्ापीठाचे त्sालीन
राचाया, आचाया अमतश (मsंवा दीपs
ं र रीञान)
मतबेिला गेले आमि ्यानं ी मतबेिम्ये बौि धमााची
्थापना sे ली. मतबेिचा मंरी "थो्मी संभतु " याने
नालंदा मव्ापीठाम्ये मश्ि घेतले आमि मतबेिम्ये
िाhन बौि धमााचा रसार sे ला. मतबेि्या रािाने
देtील बौि धमााचा ्वीsार sे ला आमि बौि धमा
रािधमा ्हिनू घोमषत sे ला.

मवरमशीला हे
असेच रमसि
मववमव्ालय.
्याचे मव्तत
विान त्sालीन

चीन आमि eतर देशांची sहािी पढु ्या भागांमधनू …..
("रा्रीय मत
ु मव्ालयी मश्ा स्ं थान" या्ं या पाठ्यरमावर आधाररत)
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िातीची परररिा

अजय मोकाशी
वेचनू ी मातीचे अंश,
आप तेि वायू ्वरस,
ूतीले राि, ििील रचनेस,
आले सिीव आsारास.

धडपडती मग िग्यास,
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वाचमव्या शरीरास,
वरदान बि
ु ीचे, tास,
मानीती tरा, आभास.
मव्ा sला ञान, घातले ि्मास,
'मी माझे' हा, वाढमवला ्यास,
माती्या मतू ीत, मानीले देवास,
पिू ीती s्पना, अन पाषािास,
sे ली शरारे मवsमसत,
लामवली बि
ु ी पिास,
sुरघोड्या msमेsासं ,
भेद्या, माती्या ॲपांस.
माझी माती, तझु ी माती, र्येsास,
वािून घेतले, मह्व आपिास
अमधs चागं ली माती, देh पढु ्या मपढीस,
tिािोप सारा, माती िमममव्यास.
शबदॳप आले, मि िािीवेस,
अिॳ
ु पे अंतरात, तोच sरी वास,
हरमवता राि अtेरीस,
मातीचे मढगारे , ममळतील मातीस.
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माती- आपली आपली

अॲि मनोहर
ठर्यारमािे सsाळी आठ वािता
रवाशानं ा घेhन हो मच मम्ह शहरातनू
मsलोममिर अंतरावर असले्या चू ची

पधं रावीस
बस तीस
िने्सsडे

सायगावपासनू िवळ. घनदाि िंगलांनी ्यापलेला हा
रदेश. यि
ु ातले ६ा िागेचे मह्व ूळtनू
मवmतनामंनी ६ा िंगलात १२० मsमी लांबीचे

मनघाली.
मवmतनाम्या
लढाfत
अमेररsन

िममनीत्या बोग्ांचे िाळे tिले. ्यात राहून
्यांनी गमनमी sावा वापॳन अमेररs्सला सळो sी
पळो sॳन सोडले होते. ्याच ६ा चू ची िने्स!
आता शांतते्या sाळात मवmतनामने ६ा nमतहामसs
बोग्ाच
ं े ितन sॳन रवासी आsषाि बनमवले आहे.
्या
बघ्यासाठी
्हिनू आिची
ही रीप होती.

ब ्ं ब वषाावापासनू बचाव sर्यासाठी मवmतनामी
सैमनsांनी हे बोगदे tिले होते. यि
ु मनतीसाठी
अमतशय मह्वपिू ा असा हा रदेश होता. sंबोमडयात
रवेश sरायला, मेs ंग नदीचा वापर sर्यास

चू ची

सोयीचा, आमि अमेररs्स्या दबावात्या रािधानी
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बोग्ाच
ं ी रीप तर उतमच झाली. मवmतनाम्या
eमतहासातली वलेशदायs पाने अचानs उलगडून

मातीचा वास आपि अभामवतपिे अवतीभोवती

आपि ्यात रवेश sे ्यासारtे वािले. छरपमत
मशवािी महारािां्या गमनमी sा्यापासनू रेरिा
घेhन ्यावेळ्या मवmतनाम ल्sरी नेत्वाने ६ा

देtील दोन वेगळाले मगंध अनभु वायला ममळाले.

पसरवीत असतो. चू ची िने्स्या ६ा रीपमधे
***************************

बोग्ांची योिना sे ली होते असे ्हितात.
उंदरांसारtे अंधा-या मबळांमधे लपनू , वेळोवेळी बाहेर

अधनू मधनू िालतू sमंि्स sरिा-या दोघा तॲिांनी
माझे ल् मधेच msदा वेधनू घेतले.

येhन शरल
ू ा नामोहरम sरिे हे ये-यागबा्याचे sाम

“अरे यार िार बोर sे ले ६ा रीपनी. दीड तास रवास

न्हे! ते देtील सतत होिा-या हवाf ह््यानं ा
चs
ू वीत . असे nsले होते sी यि
ु मिंs्यावर

sॳन sाय बघायला ममळाले, तर िममनीतले

मवmतनामची मवदेश मंरी भारतात आली होती.
्यावेळी मतने मशवािी महारािां्या समाधीला भेि

“आमि बोगदे देtील नाही, तर नसु ती आत नेिारी

बोगदे!”
भोsे !”

दे्याचा आरह sे ला. मतथली चार मचमिू माती

“आतं
tरंच
बोगदे आहेत
sी
नाही
sुिास
ठावs
ू !”

sपाळाला ्पशानू मतने पसामधे ठे वली होती.
मवmतनाम्या मातीत अशा वीर पॳ
ु षाची माती
ममळवनू असेच ्वदेशरेमी परारमी वीर आम्या
मातीत देtील ि्माला येवो अशी मी राथाना sरीन
असे मतचे उगार होते! चू ची बोग्ा्ं या मातीमधनू
मिरतांना, अमेररsे सार्या बलाढ्य ताsदीवर मविय
ममळमविा-या यि
ु ामागे sुठे तरी छरपमतंची रेरिा

“आहेत नां! अगदी तीन मिले बोगदे आहेत! tोिे
वाित असेल तर हे मचर पहा!”

देtील असेल, ६ाचा गवा वािला.

“ हॆ! असले मचर तर sोिीही बनवू शsत !”

रपु मधे मिरत असतांना सहरवाशांची मि्पिी
nsून sधी sधी नवीन आमि आचयाsारs असे
देtील अनभु व येतात. आपि मिथे मिथे िातो, मतथे
मिरतांना आप्या पायांना मचsिलेली माती sळत
नsळत मतथे घेhन िात असतो. ्या आप्या

“आमि मचर पहायला येवढे पैसे tचा sॳन eथे
उ्हात भािायला sशाला यावे लोsांनी?” “हो ना
गगु ल sे ले sी च-ू ची चा-ची सग्या िने्सची मचरे
आमि eमतहास बघायला ममळतो, िुsिात!”
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“हो रे ! समि आप्याsडे, र्येsी १५०० ॲपये

सार्या रचंड यातना देिा-या ब ्ं बसची वटीच ्या

घेhन बसनी िंगलात नेल,े आमि उ्हात पायपीि
sरवनू चार उंदरांची भोsे आमि दोन पतु ळे दाtवनू
पािी देtील न पािता सहा तासांनी परत आिले

रदेशावर sे ली होती. अथाात मवmतनामचे असं्य
लोs ्या मवषारी वषाावात म्यमु t
ु ी पडले मsंवा
अपंग झाले होते. मवषारी रसायनां्या रभावाने मतथली
माती आमि मेs ंगचे पािी दमू षत झाले. ्यामळ
ु े

असते, तर लोsांनी रवासी sंपनीची हिामतच sे ली
असती!”

पढु ची मपढी देtील यि
ु ाचे द्ु पररिाम भोगीत होती.

असो! आपि मि्पिी न sरिेच उतम! अपना अपना

यि
ु ात
अपगं झाले्या
लोsाच
ं ा
उदरमनवााह ्हावा
्हिनू सरsारने
मतथली ्थामनय

tयाल अपनी अपनी ममटी!
मवmतनाम लढाf मिंsिे तर दरू च, पि
आपली
अपररममत
हानी आमि
नाम्ु sी
िाळून यातनू
तंड वाचवनू
बाहेर पडिे देtील अमेररsे ला sठीि झाले होते. घरी

sला- ्हििे मशंपले मsंवा अंड्यां्या िरिलापासनू
मचरे बनमव्याची sला संवधान sे ली आहे. अशाच
msा sायाशाळे त आ्ही गेलो होतो. मsती मवमवध
आमि संदु र ृ्य साsारली होती ्या मचरांमधनू ! ते
अपंग sलाsार sाम sरीत असतांना ms मिमलमपनो

आमि बाहेर, सारे िग ६ा दादामगरी्या मवॲि झाले
होते. दगु ाम िंगलात मवmतs ंगचे लोs sे् ्हाही,
sुठूनही रsि होhन अमेररsन सैमनsांना sापनू

्हातारा tपू त्लीन होhन ते पहात होता. शेविी न
राहवनू ्याने पांग्या मवmतनामी sलाsाराला
्हिलेच- “त्ु या सारtाच माझा पाय देtील ्या

sाढायचे. िंगलात tबु ीने पेरले्या साप्यांमधे
अडsून

यि
ु ात िtमी झाला होता.”

मs्येs अमेररsन सैमनsानं ा म्यमु t
ु ी पडावे
लागले मsंवा मिवघे्या यातना सोसनू अपगं ्हावे
लागले. हरिा-या लढाfत बद्या्या भावनेने

मला वािते, मवmतनामी sलाsाराला ्याचे
मिमलमपनो e्ं लीश sाही समिले नसावे. ते ms रsारे
बरे च झाले! msाच यि
ु ात दोघेही पागं ळे झाले असले

अमेररsे ने सगळी ताsत पिाला लावली. नेपाम

तरी ्यावेळी ते msमेsाच
ं े शरु होते! आमि
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अमेररsे ्या बािनु े मतथे लढायला येhन sदामचत
६ाने देtील ्या sलाsाराची मsंवा ्या्या ममरांची

पडलेले ms मोठे मववर आपिाला तेथे दाtमवतात. ते
बघनू sालोस उगारला “ ६ा रचंड ब ्ं बनी
मवmतनामीच sाय, पि आम्या सैमनsांना देtील

ददु श
ा ा sर्याचा रय्न sे ला असेल!
नतं र रीपमधे मी बराच वेळ मिमलमपनो ्हातायाशी ग्पा sे ्या. sालोस नावं ्याचे. आता ्याचे

सोडले नाही.”

वय ८३ वषे आहे. आप्या बायsो, मल
ु गी आमि
िावयासोबत eतवया वषांनी मवmतनाम्या आठविं

मवmतनामी वाचू शsत न्हते. पि ्या रचंड हानीचा

आsाशातनू

होिा-या

गोळाबारीपासनू

सडु ्यांनी िंगलात लढिा-या हिारो अमेररsन
सैमनsांना sंठ्नान घालनू sे ला. तो पिू ा पररसर

साठी eथे आला होता. ्यावेळी sे वळ उदरमनवाासाठी
अमेररsे ्या सै्यात भरती होhन ्हिनू मवmतनाममधे

िममनीत्या बोग्ांनी ्यापनू sाढला. ्या १२०
मsमी
िा्यां्या
आत msा वेळी
िवळिवळ

लढायला आला. अगदी तॳि होता. ल्न देtील
नs
ु तेच झाले असावे. आय्ु याची nन भरारीची तीन
चार वषे ्याने ६ा िंगलात sाढली होती.
sोि sुठले मवmतनामी. sोि sुठले
अमेररsे ्स! वचा्वा्या ६ा लादले्या परsी tेळात

१०,०००
मवmतनामी

असे मs्येs sालोस भरडून मनघाले असतील!

लढव्ये “उंदीर” दोन तीन आठवडे लपनू रहायचे.
आतमधे रहायचे ्हििे सरपित मsंवा बसले्या

अमेररsे नी ्या रदेशावर वेगळा्या ब ं्बसचा
अगदी वषााव

म्थतीमधेच. पिू ा उभे रहायला उंचीच tपू मठsािी
न्हती. आमि आत ममट sाळोtातच रहायचे.
आतली दमू षत हवा बाहेर िा्यासाठी मधे मधे

sे ला होता.
नापाम हा
सवाात
घािेरडा
रsार ्यात

पगंु ळीदार झरोsे होते. ्या पंगु ्या सिाfदारपिे
मं्ु यां्या वाॲळासारtे मदसिारे ढीग sॳन लपमव्या
हो्या. गाfडनी ms मिेदार गोट सांमगतली.
अमेररs्सनी हे हवेचे झरोsे शोध्यासाठी sुरयांचा
वापर sे ला. मं्ु याच
ं ी वाॲळे मदसली sी हे sुरे मतथे

होता. महामवनाशsारी शतीचे ब ्ं बस तबाही
पसरवीत. ्या ्िोिातं झाले्या िtमाचं े वलेश सहन
sर्यापे्ा मरि बरे अशी म्थती होती. ब ्ं बने

िाhन वास घेत. िर मािसाचा वास आला तर
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सरsावयाचे, मग लगेच उिवीsडे वळवनू आिtी

भs
ंु ायचे. मग अमेररs्स तो भाग नट sरायचे. पि
पढु े मवmतनामंना हे समि्यावर ्यांनी लाल ममर्या

पढु े. असा रामवडी रािायाम होता. लठ शरीरा्या

मतथे लपवनू ठे वायला सरु वात sे ली. ममरचीचा

अमेररs्सला ही sसरत अशवयच होती. ही रवेश

tsािा लागनू sुरे मतथनू दरू िायचे. ही यत
ु ी िार
sाळ चालली नाही. sारि tsा्याने sुरे sधी

मबळे झाडां्या पानांनी झाsलेली असत. बाहेॳन
मळ
ु ीच s्पना यायची नाही. आम्या िूर गाfडनी

sधी tोsायचे, व अमेररs्सला बोग्ाचा पता

मवचारले, आत िाhन बघायला sोि तयार आहे?

लागायचा. नतं र मार मवmतनामी वाॲळा्या आतं
अमेररsन शापं ू ठे वायला मशsले. ूळtीचा वास
आला sी sुरे sाही न दाtमवता तेथनू िायचे. असा

सगळे msदम च्ू प! ते्हा sालोस पढु े सरसावला.
अगदी सरळ उभे राहून आत िात िायचे. डोवयावर
झाsि धॳन आप्या मागे ते सरळ भोsावर बसेल

उंदरा-sुरयांचा tेळच सॳ
ु होता ्हिाना!

असे sरायचे.

बोग्ातं रहािा-या लोsानं ा msदा सराव
झाला sी हवे्या झरोवयामं धनू मझरपिा-या अधं s
ु
उिेडात sाही मदसले तर मदसायचे. mरवी, अगदी
आंध्यासारtे वावरायला ते सगळे मशsले. बाहेर

“आम्या रुप मलडरनी मला msदा msा
मबळात
रवेश
sॳन
आतमधे
रेनेड
िे sायला

सैमनsांची चाहूल लागली, मsंवा साप्यांमधे
अमेररsन अडsले आहे असे sळले sी बाहेर येhन

हॆडं

्यांची sतल sरायची.

पाठमवले होते. मी मभतमभत sसाबसा आत गेलो
आमि दोन चार ममिर पढु े िाhन हॆडं गेनेड्स िे sून

बोग्ाचं ा
रवेश
आमि
बोग्ांची ॲंदी
ित सडपातळ
मवmतनामी सैमनs
आत
िाh

लगेच बाहे आलो होतो! िर येता आले नसते, तर
आतच माझी sबर बनली असती!” sालोसने नंतर
आठवि
सांमगतली.
msा
मठsािी
्वयंचमलत पतु ळे

शsे ल येवढीच होती. आतील र्ते सरळसोि
न्हतेच. शरीर msदा डावीsडे थोडे वळवनू पढु े
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sॳन ्यावेळची मवmतनामी sायाशाळा दाtमवली

ये्याचा मागा शोधतो. तसे तर तेथे रवाशांसाठी
चाळीस मsंवा nशं ी ममिर लाबं िाhन बाहेर ये्याचे
देtील पयााय आहेत. पि तो पयााय sोिीच घेतला

आहे. न िुिलेले नापाम ब ंबस आरीने हळू हळू sापनू
्यातली बाॳद ममळवायचा उ्ोग मवmतनामंना
sरावा लागायचा. आरीने ब ंब sापतांना घषािाने
गरम होhन तो िुिू नये ्हिनू ms मािसू ्यावर
सतत पा्याचा िवारा सोडीत असे. “अशा
sाप्यातून ्िोि होhन भयानs िtमी झालेले

नाही!
अशा भयंsर मठsािी तीन चार आठवडे
sाढायचे, वर
येhन लढायचे,
िीव वाचलाच
तर
प्ु हा

मवmतनामी मी पामहले आहेत.” sालोस द:ु tाने सांगत
होता. “्या वेळीस बदं s
ु ीने उडवनू ्यानं ा यातनामं धनू
सोडमविे येवढेच मा्या हातात होते!”

लपायचे! आंत
ममट sाळोtांत

वानगी
दाtल
msा
मठsािी आपि
देtील ि्ने्समधे
msा बािनु े आत
िाhन
दसु रीsडून बाहेर
येh

शsतो.

साप, मवंचंसू ोबत वावरायचे! sसे असेल ते िीवन!
sशी असतील ती मािसे? आप्या मातीची आन
बान शान िप्यासाठी आगातं s
ु शरल
ु ा ्याच मातीत
sंठ्नान घालिारी sशी असतील ती मािसे?
आमि मतस-या्या मिवावर दसु -या्या मिवांची माती
आतमधे

sरिारी ही sोि होती अमेररsन मािसे?

tरच

आपि पिू ा
आधं ्यासारtे आमि सरपितच िात असतो. असे
ित वीस ममिर गे्यावर आपि ताबडतोब बाहेर

मािसू ्हिायला पार तरी होती sां ती?

60

खादाड खाऊ िावई

माधि देतशंगकर
डोळाच मदसत होता, तसे या मचमि ला फडताळातील
डबयात असलेले लाडू अन मचवडा असे tा्याचेच
पदाथा मदसत.
मचमि्या अ्या tा्यामळ
ु े ्याचे
अ्यासाsडे ल् sमीच लागायचे आमि ्यामळ
ु े
परी्ेत मार ms दोन भोपळे
हमtास
ममळायचेच.
गॲु िी ्हित, "लेsा
मचमि, त्ु या tा्यातला
भोप्यासारtा या पेपरात
भोपळाच आहे पहा."
सगळा वगा ्यावर tळtळून हसायचा. मचमि
्यावेळी tिील ्हायचा. मार ्याचे tा्याचे वेड
sाही sे ्या sमी होत न्हते.
मचमि वयाने वाढला sी, ्याचा हा tा tा चा
सोस sमी होfल, असे ्या्या आf- बाबांना वािायचे,

"मचमि" फार tादाड tाh होता. तो eतsा
tादाड होता sी, ्याला मोsळा असा sोिी sधी
पमहला नसावा. होम sरताना स्ु दा तो वािीम्ये
sाहीतरी घेhन बसत असे. ्या्या या tादाडपिामळ
ु े
शाळे त ्याला "tा. tा. मचमि" ्हििे tादाड tाh
मचमि ्हित. घरात्या tाh ठे वले्या डबयांवर
्या्या हाताचे ठसे उमिलेले असायचे. ्या्या ६ाच
गिु ामं ळ
ु े ्याचे आf- बाबा ्याला बाहेर पाहु्यांsडे
नेत नसत.
मचमिची आf
्याला नेहमी सांगे, "
अरे बाळा, िरा सावsाश चावनू चावनू
tात िा. अ्नपचन चागं ले होते
आमि भs
ु े पे्ा दोन घास sमी tात
िा." पि हे nsायला मचमिचे मचत
था्यावर असेल तर ना! अिानु ाला िसा फत पोपिाचा
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झाला.
सासरु वाडीस
आगमन झा्यापासनू

पि sसले sाय? ्याचे हे वेड वाढतच चालले आमि
आहारही वाढतंच चालला !
आf-बाबांना आिtी ms आशेचा मsरि
मदसत होता , तो ्हििे मचमिचे दोनाचे चार हात sरिे
आमि ्या्या सहचाररिीमाफा त ्या्या या आहार
आमि आsारवाढीला आला बसवत येतो sा ते पाहिे.
वध-ू सश
ं ोधन सॲु झाले
आमि लवsरच sुमारी
मचमतू ाf मच. सौ. sां.
मचमतू ाf झा्या. परंतु
आपि िे sाही पदाथा
sॲ, ते आपला नवरा
चवीने tातोय, हे पाहून
सौ. मचमु अ्यंत उ्सामहत होत असे आमि मतने ्या
sाळातील "ॲमचरा", "सsाळची ्याहारी" अशा
प्ु तsांतनू मदले्या sतंचा सरळपिे वापर sॳन
नवनवे पदाथा sर्याचा आमि "मचमिला" पोि भॳन
tाh घाल्याचा सपािा चालमवला.
न्याची नवलाf संपली आमि आता सौ.
मचमतू ाfना दसु रीच sाळिी वािू लागली. "tा tा
मचमिराव" असेच tात रामहले तर ्यांना आप्या
माहेरी ्यायचे sसे? मदवाळसि िवळ आलेला आमि
मचमिराव असेच िर tा tा sरायला लागले तर
आपले माहेरचे नातलग, घराचे लोs आपली आमि
मचमिरावां्या tादाडपिाची चेटा sरतील आमि
आपिाला िीव नsोसा होfल. हाच मवचार मफॳनमफॳन मत्या मनात घोळू लागला आमि मग हे
िाळायचा उपाय ्हिनू मचमिरावानं ा वारंवार बिावले
sी, "अहो, tा - tा िर sमी sरा, sारि असेच tात
रामहलात, तर घराचे सवाचिि हसतील. िावfबापंनू ा
फराळाचा तोबरा ्ा, असे ्हितील. आमि िेवताना
स्ु दा परु े परु े नsो नsो असे ्हित sमी िेवावे." अशा
सचू नाचं ा भडीमार sे ्यामळ
ु े च मचमिरावावं र पररिाम

्यानं ी
हात
आवरता घेतला. फराळ sाय आमि िेवि sाय? ्यानं ी
तर चहाला स्ु दा नsो नsो sे ले. सौ. मचमल
ू ा सगळे
मवचाॳ लागले sी, " sाय ग मचमिराव फारच sमी
िेवतात गं." सौ. मचमल
ू ा मतची आf ्हिाली sी, "eथे
आ्यापासनू मी पाहते आहे, िावी बापू tायला सारtे
नाही नाही ्हितात sदामचत ते लाित असावेत."
्यावर सौ. मचमू आfला ्हिे, " नाही ग,ं तसं sाही
नाही, ्यांचे िेविच sमी आहे." आमि ती मनोमन
सt
ु ावत असे.
आि तर मदवाळी पाड्याचा सि, मग
आनदं ाला उधाि आले होते. िेविाची पगं त रागं ो्या
sाढून सरु े t सिवली होती. उदबतीचा सवु ास सवार
दरवळत होता. िावfबापं्ू या तािाभोवती छानशी
sमान sाढली होती.
पंगत बसली, वाढ्यांचे सर सॲु झाले. सवाानांच
आरह होत होता. मचमिरावांना तर फारच आरह होता.
आमि "नsो हो नsो" ्हित िावf बापू मनरहाने
आरह परतवनू लावत होते. मिलेबी हा ्यांचा सवाात
आवडीचा पदाथा असनू स्ु दा सचू नांचे पालन sरत ताि
माघारी पाठवत होते. पंगत उठली. मचमिराव अधावि
िेवनू उठले. ्यांनी मवचार sे ला, सायंsाळी िेवताना
हात थोडा सैल sरावा. पि ्याच
ं ा हा उपायाच
मळ
ु ापासनू उtडला गेला. दपु ारचे िेवि उमशरा आमि
eतsे पोिभर झाले होते sी सग्यांनी मsरsोळ फराळ
आमि चहा sॉफी वर आिपायचे ठरवले. "हा ह्त
ह्त नमलनीम गि उ्िहार !" अशी ्यांची अव्था
झाली.
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m्हाना सगळे घरच िागे झाले होते. चोराsडे धारदार
सरु ा असेल ६ा मभतीने सगळे च लाबं होते. पि
सासरे बवु ा धीि होते. चोर माडीवर गेला, ्हि्यावर
्यांनी आपला मोचाा मतsडे वळमवला. सासरे बवु ा येत
अस्याचे पाहून मचमिराव tोलीत ठे वले्या
sापसा्या मढगात लपले. मचsि sाsवीने ्यां्या
अगं ाला sापसू मचsिला आमि ते sापसाने झाsले
गेले. " आता भीती नाही" असा मवचार मनात येfपयंत
सासरे माडीवर येउन चोरास शोधू लागले. चोर sोठे च
मदसेना , sोठे लपला असावा ? ्हिनू सासरे बवु ांनी
sापसात sाठी tपु सनु पाह्यास सॲु वात sे ली. आता
मारे eथनू पळ्यामशवाय पयााय नाही, हे ूळtनू
मचमिरावांनी sापसा्या मढगातनू बाहेर उडी मारली
आमि धमू ठोsली.
मचमिरावांचे sापसू लागलेले ते ्यान बघनू
घर्यांना वािले "हे भतू च आहे" ्यामळ
ु े रथम
्या्ं यामागे sोिी लागले नाही, पि दोघे-मतघे धीर
sॳन थोडे फार चोरामागे पाळले, sुठे पळाले हे sाही
मदसले नाही. थोडे फार पळत िाउन "चोर मनसिला रे "
्हित सवा माघारी मिरले. सवािि नंतर िागेच रामहले
न िािो ६ा चोराचा साथीदार परत यायचा. रार चोर
मवषयी्या ग्पांनी रंगत होती. सवााना वािले , " मचमि
राव eतsे गाढ झोपले आहेत ्याच
ं ा sशाला उठवा?"
esडे मचमिराव मार िीवा्या आsांताने
पळत होते. ्यांना भीती होती ती सासरे बवु ांची sाठी
पाठीत बसेल याची आमि आपले मबंग फुिले तर
आप्या फमितीला पारावर राहिार नाही ६ाची.
मशवाय सौ. मचमल
ू ा सगळे िि tा tा ची बायsो
्हिनू मचडवतील ते वेगळे च.

रारी मचमिराव आप्या मबछा्यावर पडले.
पि
भs
ू े पोिी ्यांना झोपच येfना.
msदोनदा पािी मपhन पामहले.
पि ते sाही िमेना. शेविी
मनाचा मह्या sॳन ्यांनी आपला
मोचाा ्वयपं ाsघराsडे वळमवला
आमि अधं s
ु उिेडात ते झाsिी
उघडून पाते्यांतनू tा्याsरीता
sाही ममळते sा ते पाहू लागले.
मिलेबी sुठे ममळे ना. sदामचत, mtा्ा डबयात
असावी ्हिनू फडताळात पाहू लागले. पि sोिास
ठावs
ू sसा ्याचं ा धवsा लागनू , ms डबा
फडताळातनू tाली िममनीवर पडला आमि रारी्या
शांत वातावरिात msदम आवाि आला. तशा मध्या
घरात झोपले्या सासबू ाf िोरात ूरड्या. "चोर,
चोर ! ्वयपं ाsघरात चोर आहे चोर." ्याचं े ूरडिे
nsताच सासरे बवु ा sाठी घेhन धावतच आले, ते
मचमिरावांनी sंमदला्या अंधs
ु उिेडात पामहले आमि
्यां्या छातीत ध्स झाले. आपली आता फमिती
होिार हे पाहून ्यांनी ्वयंपाsघरातील उघड्या
मि्यातून पडवीत उडी मारली. आमि माडीवर
िा्याचा मिना ्यानं ी ्िाधाात गाठला. पि या
गडबडीत उडी मारताना ्यांचे डोsे पडवीतील
मशंsा्यातील sाsामव्या मडवयाला आपिले आमि
मडsे फुिले. मचमिराव sाsवीने परु ते ्हावनू मनघाले.
तशा अव्थेतच ते मिना भर भर चढून माडीवर
पोहोचले. sोिीतरी ूरडले, "पळाला, पळाला !
चोरिा मtडsीतनू उडी माॳन माडीवर गेला पहा."
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माल मतथेच िाsून पळाले.
आता मचमिरावा्ं या िीवात िीव आला
m्हाना पाहत होत होती. झंिु मू ंिु ू झाले होते. मचमिराव
झाडावॳन tाली उतरले आमि रथम िवळ्या
मवहीरीत िाhन अंग साफ sॳन घेतले. वर येhन
चोरीचा माल ्यवम्थत पो्यांम्ये भॳन ठे वले आमि
तेथेच वाि पाहत बसले आपले नातेवाes शोध घेत
ये्याची.
esडे सsाळी सौ. मचमू मचमिरावांना उठवनू
रारी्या चोराची हsीगत सांगावी ्हिनू ्यां्या
tोलीत मशरली. पि पाहते तो तेथे मचमिरावांचा पताच
नाही. ती घाबॳन ूरडली "अगबं ाf, हे sुठे आहेत?"
प्ु हा गंधळ, आमि शोधाशोध सॲु झाली. sोिीतरी
शंsा ्यत sे ली " चोरामागोमाग पळाले्यांम्ये
िावf बापू तर न्हते? आमि ते चोरां्या तावडीत तर
नाही न सापडले?" मग sाय गावात शोधाशोध सॲु
झाली आमि आमि शोधमोहीम वनराf पयंत पोचली.
मचमिराव वनराfतच तर होते. शोध घेिारी मंडळी
्यां्यापयंत पोहोचली. मचमिरावांनी चोराशी चार हात
sॳन nवि सोडवलेला सवााना दाtमवला आमि नंतर
तो ्यां्या घरात चोरी झाली होती ्यांना परतही sे ला.
आमि अशारsारे "tा - tा" मचमिरावांचे "धाडसी"
मचमिराव असे नामातं र झाले.
दपु ार्या पंगतीत ्यांना िो तो आरह sरत
होता आमि ६ावेळेस मचमिरावांना तो मोडवत न्हता.
सौ. मचमू मार गालात्या गालात हसत होती. मतला
sाही गमु पत sळले होते sाय sोिास ठावs
ू ?

ब्याच
वेळाने
मचमिरावांनी
मागे
वळून
पमहले, पाठलाग
थांबलं
होता.
्या्ं या िीवात िीव आला. अ्ाप रार होती अन सारा
गाव झोपेत होता. पळ्याचा वेग थोडा sमी sरत
गावापासनू दरू msा वनराfत िाhन ते msा झाडावर
िाhन बसले. मचमिरावांनी पर्पर आप्या गावी
परत्याचा मवचार sे ला. पि अिनू उिाडायचे होते.
तोपयंत मवसावा ्यावा ्हित ्हित पहािे्या
गार्यात मचमिरावानं ा झोप लागली. थोड्या वेळाने
्यांना िाग आली. ते्हा झाडाtाली sोिीतरी
sुिबिु त होते. मचमिरावांनी तशा अंधारात डोळे
फाडफाडून पमहले. tाली ४-५ चोर चोरी्या
चीिव्तंचू ी आपापसात वाििी sरत होते. चोर
्हि्यावर मचमिराव लिलि sापू लागले. अिनू ms
नवे संsि ्यां्या पढु े उभे होते. मचमिराव भीतीने
थरथरत होते आमि ्यां्या अंगावर मचsिलेला
sापसातून थोडा- थोडा sापसू tाली चोरां्या
sंडा्यात पडू लागला.
चोरांनी चमsून वर पमहले,
ms पांढरीशरु वेडी वाsडी
आsती ्यांना झाडावर
मदसली. "भतू ! भतू !"
्हित सवा चोर भीतीने
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वय वषा ८
ररमिमा पामिल
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खव्येमगरी

मृिाल मोडक
eतर सगळ सामह्य msा बोल मधे msर sॳन चागं ले
मळा. ६ा ममरिाचे १६ भाग sरा. बेबी sॉना्या अ्याा
भागाला हे ममरि चारी बािनू ी दाबनू मचsिवा.

बेबी -sॉना sबाब
सामह्य ८ बेबीsॉना उभे दोन भागात मचरलेले, २५० राम पनीर
मsसलेले, महर्या ममर्या बारीs मचरले्या, १ चमचा
आलं लसिू पे्ि, १/२ वािी बारीs मचरलेली sोमथं
मबर, १ चमचा s्मीरी लाल मतtि, १ चमचा गरम म
साला, २ चमचे चाि मसाला, ४
रेड ्लाfस पा्यात मभिवनू चरु ले्या, तेल व मीठ.

हे लांबि sबाब ्या आsाराचे मदसले पामहिे. आता
त्यावर तेल िाsून ्यावर हे sबाब दो्ही बािनू ी शे
लो राय sरा . गरम गरम sबाबसॉस मsंवा चििी बरो
बर tायला ्ा

sती बेबी sॉना गरम पा्यात १० मममनि ठे वनू बलाचं sरा .
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्पेमनश भात (्हेि)

sती -

सामह्य -

msा वािीत थोडा गरम पािी ्या आमि ्यात
sे शरा्या sाड्या िाsून ठे वा. msा भांड्यात ूमलव
ूfल गरम sरा . ्यात लसनू घालनू परता. मग ्यात
sांदा घाला व परता. आता ms-ms sॳन सग्या
भा्या घाला व २ मममनि परता. ्यात तांदळ
ू घालनू २
मममनिे परता. आता ६ात २ वाि्या पािी, मभिवलेले
sे शर, sा्या ममयााची पडू व चवी रमािे मीठ घालनू
ढवळा आमि झाsि ठे वनू मशिवा .
गरमा -गरम msा वाड्यात मधे वाढा
आमि मलंबा्या फोडंनी सिवा.

१/४ छोिा चमचा sे शरा्या sाड्या , २ मोठे चमचे
ूमलव तेल , १ मोठा sांदा लांब -लांब मचरलेला, २
लसिी्या पाs्या ठे चले्या, ८ चेरी िोमािो अधेअधे मचरलेले, ४ बेबी sॉना उभे-उभे मचरलेले, लालमहरवी-मपवळी भोपळी ममरचीचे चौsोन तs
ु डे,
मलबं ा्या फोडी, १ वािी तादं ळ
ू , ८-१०
sाळे ममरे आमि मीठ
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्यामल भािे
पावडर घालनू चांगले मळून ्यावे. tवा मठु ीत घट
दाबला तर चांगली मठु तयार झाली पाहिे eतपत tवा
मळून ्यावा.

t्या्या पो्या
सारिाचे सामह्य –
२ sप tवा, २ sप मपठीसाtर, १ चमचा वेलची पडू

sिsे म्ये रवा, मैदा आमि मचमिु भर मीठ घालावे.
तेलाचे sडsडीत मोहन घालनू पीठ घट मभिवावे. २
तास sिी s मभि्यावर हाताने भरपरू मळून ्यावी.
sिsे चा मलबं ाmवढा गोळा घेhन ्यात साधारिपिे
तेवढाच t्या्या सारिाचा गोळा भॳन तंड बदं
sरावे. तादं ळ
ु ा्या मपठीवर हलवया हाताने पोळी लािून
त्यावर गल
ु ाबी रंगावर भािनू ्यावी. गरमगरम
t्याची पोळी तयार आहे. सािs
ू तपु ाची धार
सोडले्या t्या्या ६ा पोळीची चव
tािा्या्या िीभेवर रं गाळत
राहील ६ात शs
ं ाच नाही .

थोडी िायफळ पावडर, ४ चमचे tसtस ( nम्छs )
पोळी साठी लागिारे सामह्य –
sप sिीs, १/४ sप तेल, १/२ sप मैदा, १/२ sप
रवा, १ मचमिु मीठ, पािी
sती
सवा रथम sढfम्ये tवा तपू घालनू चागं ला
भािनू ्यावा. परतलेला tवा ममवसर
मधनू बारीs sॳन ्यावा. t्यात गाठी
रामह्या तर पोळी फुि्याची शवयता
असते. tसtस भािनू ्यावी. t्यात
tसtस,मपठीसाtर,वेलची/िायफळ
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मे्िा असेरकर
मsसावी. ्हििे पराठा लािताना रास होत नाही.
पराठ्या sरता sिीs नरम मळून ्यावी. रोsोली ्या
मsसा मधे सवा मसाले घालावे. sिsे ची म्यम गोळी
sॳन ्याला थोडे तेल लावावे. व परु ि पोळी sरतो
तशी मसाला रोsोली ्िफ sरावी. मग हलवया
हातानी मपठी वर पराठा लािावा. नंतर म्यम आचेवर
तेल मsवा तपू सोडून छान शेsावा. दही, sauce,
लोिचे ६ाबरोबर गरमच सवा sरावा. रोsोली अमतशय
पौटीs असते. ्यामळ
ु े हा ms हे्दी ना्ता होh
शsतो.

रोsोली पराठा
सामह्य
१ लहान रोsोली, मतtि, मीठ , महगं , हळद, ध्या,
मि्याची पडू , (चवी रमािे, अंदािाने), आलं, लसिू
पे्ि (optional), sिीs, तेल.
sती
रोsोली ्व्छ धh
ु न, पसु नू sोरडी sरावी व लगेच
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आलू मिमsया

sती

सामह्य

बिािे हातानी sु्sरावे. रेड चॳ
ु न ्यावी. दो्ही ममवस
sरावे. व ्यात सगळे मसाले नीि ममसळावे.
तळहातावर तेल लावनू ६ा ममरिा्या चपि्या मिमsया
बनवनू ्या. म्यम आsारा्या बनविे ्हििे
आतपयंत तळ्या िातील. नतं र sढf मधे तेल चागं ले
तापवनू मिमsया डीप राय sरिे. पेपर वर sाढिे,
्हििे िा्तीचे तेल मनघनू िाfल. महरवी चििी,
tomato sauce बरोबर गरम स्हा sरावे.

४ म्यम आsाराचे उsडलेले बिािे. ५,६ ्लाfस रेड
(sडेचे रेड िा्ती चांगले),तळिी sरता तेल , मतtि
अधाा चमचा, मीठ चवीरमािे, आलं, लसिू पे्ि १ िी
्पनू , sोमथंबीर बारीs मचॳन, १ महरवी ममरची बारीs
मचॳन.

73

रीिभागवत िहापुराण - लेखांक
४

रीकािं जोशी

आरम आहे. तेथे पमवर आमि
msार मनाने ्यासांनी ्यान
sे ले. सर्वती्या पमचम ति
र५ाsार वतीचा रवाह तर
श्यारास आरम शमदमादी
षि्संपती दशामवतो. अशा पमवर
्थानी ्यासांनी ्याम्ये चंचलतेचे तरंग नाहीत आमि
वासनांची मलीनता नाही अशा आप्या मानस-

रीs्ि शरिं मम |
भागवतपरु ाण रच्यािागील हेतू

मागील

लेtात आपि नारदाचं े पवू ाचररर पामहले.

नारदांशी
झाले्या
सवं ादाने
्यासानं ा
भगवत चररर मलमह्याची रेरिा ममळाली. सर्वती
नदी्या पमचमतिावर ‘श्यारास’ नावाचा ्यासांचा
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सवा भावाने िे माझी भती sरतात, ्या्ं याsररता ही
मायानदी वा्तमवs असतच नाही. मग ती तॲन
िा्याचा रन येतो sुठे ? आप्याला गीतेम्ये
भगवंतांनी सांमगतलेली वचने भागवतात वेळोवेळी
आलेली आढळतील.

सरोवरात, अथाात आप्या अतं :sरिात आमदपॲु ष
परमा्मा आमि ्या्या आरयाने राहिा्या मायेला
पामहले. रीमभागवताम्ये मनगािु -मनराsार र५, सगिु
मनराsार मायापती fवर, र्येs s्पात fवराने
माये्या साहा्याने sे लेली िगाची उ्पती, संमचत
sमाानसु ार िीवांचे ्या ्या योनीम्ये ि्म आमि
्यां्या पालनासाठी, भत आमि धमा र्िासाठी
घेतलेले fवराचे सगिु -साsार अवतार यांचा उ्लेt
प्ु हा प्ु हा येिार आहे. भगवंतां्या सतेवर माया
मरगिु ा्मs िगताची उ्पती sरते. (माया तु रsमतं
मव्ात् मामयनं तु महेवरम् |).

वा्तमवs िीवचैत्य आमि र५चैत्य msच
आहेत. दो्ही तीन गिु ां्या अतीत आहेत. ‘्वं
गिु रयातीत:’ असे अथवाशीषााम्ये गिपतीला उदेशनू
्हितो. आपले आ्म्वॲपही वा्तमवs तेच आहे.
(्वं ्वमेव sे वलं sताामस. धताामस, हताामस |) गिपतीच
सम्चदानदं र५ आमि तोच िगाचा sताा, धताा, हताा
असा fवर अस्याचे ्याचे ्याला माहीत आहे. पि
मरगिु ा्मs मायेम्ये फसलेला िीव मार ्वॲपा्या
अञानामळ
ु े ्वत:ला देह समितो आमि वासनेनसु ार
sमे sॳन ्याच
ु -द:ु tा्मs फळे भोग्यासाठी
ं ी सt
तो प्ु हा प्ु हा ि्माला येतो. या अनथााला मनवार्याचे
र्य् साधन ्हििे मायापती भगवंतांची भती.
(अनथोपशमनं सा्ात् भतीयोगं अधो्िे |) ्हिनू
्यासांनी रीमभागवताची रचना sे ली. या्या sे वळ
रविाने भगवान रीs्िां्या मठsािी परम-रेममय
भती मनमााि होते आमि ्यामळ
ु े िीवाचा शोs, मोह
आमि भय नट होतात. भागवत sथा sिारंरातनू
ृदयात रवेश sरते आमि अंत:sरिातील वासनांची
िळमिे ्व्छ sरते. अनेsांचा असा अनभु व आहे sी
sथा nsू लागले sी मोठमोठ्या द:ु tांचा मन्ु याला
मवसर पडतो.

मनगािु मनराsार भगवतं अशी मववाची प्ु हा
प्ु हा उतती sा sरतात? ्याचे ms sारि सागं तात sी
माया, िीव आमि ्याचे अञान अनादी आहे.
s्पा्या अतं ी सवा िीव आमि िग अ्यताम्ये
मवलीन होते आमि पढु ील s्पात प्ु हा ्या म्थतीत
मनमााि होते. दसु रे असे sारि सांगतात,
‘लीलावतs
ु ै व्यं’. ही सवा भगवंतांची sे वळ लीला
आहे. आमि ्यातून सिु ्याचा उपायदेtील भगवंतांनी
गीतेम्ये सांमगतला आहे.
‘मामेव ये रप्ंते, मायामेतां तरंमत ते |’
िे सवाभावाने मला शरि येतात, ते मायानदी
तॲन येतात. पि ञानेवर महाराि ्या्याही पढु े िाhन
्हितात,
‘येथ msमच लीला तरले | िे सवाभावे मि भिले |
तयासं nलथडीच सरले | मायािळ ||’

्यासानं ी अनेs s्पात घडले्या eमतहासाचे
सश
ं ोधन sे ले आमि भगवभतीला पटु ी देिा्या sथा
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येथे उधत sे ्या. ्यामळ
ु े sाही मठsािी
महाभारतापे्ा ्या वेग्या आढळतील. हे मदु ाम
मलमह्याचा उदेश असा sी sथा वेगळी sशी याचा
मवचार न sरता रो्यांनी sथेचा ममतताथा समिनू
्यावा. (“मंथनु ी नवनीता तैसे घे अनंता | ्या ्यथा sथा
सांडी मागाु |” असे ञानेवर महारािांनाही सांगावे लागले
आहे). अशा रsारे १८,००० लोs असलेली ही
संमहता ्यांनी आप्या परु ाला, शs
ु देवांना रदान sे ली.
अtंडानंद ्हितात, अ्याम्मs ृटीने ्यास आमि
शs
ु msच आहेत. नारायि अंत:sरिात अंतयाामी्या
ॳपाने स्वॳप ्ीरसागरात बीिभतू शेषावर मवरािमान
आहेत. ्यां्या नाभीsमलामधनू चतमु ाt
ु र५देव
्हििेच अंत:sरि चतुटय उ्प्न होतात. ्यातील
मनोॲप परु नारद, नारदांचे वाs्-ॳप परु ्हििे ्यास,
आमि ्यांचे शबदॳप परु ्हििे शs
ु .

बोलवायचे? ्यासाठी ्यासानं ी यत
ु ी sे ली. आप्या
मश्यांना रीs्िाचे अभुत ्वॲप सांगिारे
भागवतातील लोs मशsमवले आमि वनात, िेथे शs
ु
बसले असतील तेथे िाhन मोठ्याने ्हिावयास
सांमगतले. ते लोs nsून शs
ु ाचायांचे मचत आsमषात
झाले. ्यांनी ्या मश्यांना मवचारले sी हे त्ु हाला
sोिी मशsमवले? मश्य सांगतात, आमचे आचाया
्यासांनी अशा अठरा हिार लोsांचे भागवत परु ाि
्यासांनी रचले आहे. शs
ु ाचाया ्यासांsडे आले
आमि भागवताचा रचार sसा होfल ही ्यासांची
मचंता दरू झाली.
शौनsामदs मषं मवचारतात, ‘अ्यतं मवरागी
असे शs
ु ाचाया, िे sे वळ गायीचे दधू sाढायाला
िेवढा वेळ लागतो तेवढा वेळ sुिा गह्था्या घरी
थाबं त, ते सात मदवस परीम्ताला sथा सागं ्यासाठी
msा मठsािी sसे थाबं ले?’ सतू सागं तात, ‘भगवतं ांचे
गिु आमि लीला eतवया मधरु आहेत, sी िे ञानी
आहेत, ्यांची अमव्ेची गाठ सिु ली आहे, िे sे वळ
आ्ममचंतनाम्येच म्न असतात, ते देtील
भगवंतां्या लीलामाधयु ााने आsमषात होतात आमि
सगिु भगवंतांची मन्sाम भती sरतात. भगवंतां्या
sथामताचे पान sरताना तहानभs
ू हरपनू िाते. ्यास
भs
ू लागली sी sे वळ बोरे tाhन राहात (्हिनू
्यांना बादरायि असे नाव पडले), पि शs
ु मनु ंनाच
sाय, पि sथामताचे पान sरताना परीम्ताची भs
ू तहान देtील हारपली. समथां्या वैरा्याचे विान
sरताना ‘शs
ु ासाररtे पिू ा वैरा्य ्याचे’ असे ्हितात
तर ्यां्या रवि भतीचे विान sरताना ‘रविी िसा

भगवान शs
ु देव
शs
ु देव ्हििे पिू ा
वैरा्य. मायेम्ये गंतु लेला,
रपंचात आनंद मानिारा
भगव्रेमाचा रचार sॲ
शsिार नाही. ्हिनू भगवान
शंsरांनी ्यासपरु शs
ु ाचा
अवतार घेतला तो sे वळ भागवता्या रसारासाठी
आमि परीम्ताला मत
ु ी दे्यासाठी असेच ्हिावे
लागेल.
शs
ु ाचाया ि्मत: मनमवाsार होते, योगी होते.
बालपिीच ते वनात तपचयेसाठी गेले. ते सतत मनगािु
र५मचंतनात म्न असत. मग ्यांना परत sसे
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वाचमव्याचा शेविचा उपाय ्हिनू ्याने अिानु ावर
र५ार सोडले. पि ्याला ते परत घे्याची मव्ा
ठाhs न्हती. आता अिानु ा्या रािांवर बेतले ते्हा
अिानु ाने रीs्िाची राथाना आरंमभली. रीs्िाने या
र५ाराचे मनवारि sर्यासाठी अिानु ालाही
र५ाराचा रयोग sर्यास सांमगतले. दो्ही अरे
msमेsांना मभड्याने रलयsाळ आ्यासारtी
पररम्थती मनमााि झाली. शेविी रीs्िा्या
सांग्यावॳन अिानु ाने दो्ही र५ारे परत घेतली आमि
अव्था्या्या मसु वया बांधनू तो ्याला मशमबराsडे
नेh लागला. भगवान रीs्ि ्हिाले या अधम
रा५िाला सोडून देिे यो्य नाही. रारी झोपले्या
मनरपराध मल
ु ांची ्याने ह्या sे ली. मशवाय ्याला
मार्याची रमतञा देtील तू sे ली आहेस. ते्हा तू
याला ठार sर.

गिू परीम्तीचा’ असे विान sरतात. अशी ही िी थोर
वता आमि रो्याची िोडी, ्या परीम्ता्या वंशाची
थोरवी समव्तर वमिाली आहे. परीम्ताची महमत
sळावयाची असेल तर ्या्या वंशाची थोरवी देtील
पाहिे आव्यs आहे. ‘शि
ु बीिापोिी फळे रसाळ
गोमिी’ असे ्हितात. पवू ाि्मातील मsंवा अनेs
मपढ्या चालत आलेली तपचयाा अशा परु -s्यां्या
ॳपाने फळाला येत असते. पमह्या ्sंदा्या ७-११
या पंचा्यायीत ्या पांडवां्या sथा आ्या आहेत
्या वंशशि
ु ी, मपत-शि
ु ी, मात-शि
ु ी, अ्नशि
ु ी,
आ्मशि
ु ी अशी पाच रsारची शि
ु ी दाtमविा्या
आहेत असे डंगरे महाराि ्हितात.
रौपदीपरु ाचं ी अव्था्याने sे लेली ह्या
महाभारत यि
ु संपत आले होते, पि
अव्था्या्या मनात पांडवांचा सडू घे्याचे मवचार
होते. msदा ्याने पांडव झोपले असताना ्यांचा वध
sर्याचा बेत आtला. पि र्य् भगवान रीs्ि
्यांचे र्ि sरीत होते ्यांचा वध sोि sरील?
भगवंतांनी झोपले्या पांडवांना िागमवले आमि
गंगातीरी चला ्हिले. पांडवांचा s्िावर पिू ा मववास
होता. पि रभनू े सांगनू ही पांडवपरु आले नाहीत.
पररिामी अव्था्याने रौपदी्या पाचही परु ांना
अधं ारात पाडं व समिनू ठार sे ले. हे िे्हा पाडं वानं ा
sळले ते्हा अिानु ाने अव्था्याला माॳन ्याचे शीर
आिनू रौपदीला दे्याची रमतञा sे ली आमि भगवान
रीs्िानं ा बरोबर घेhन रथ घेhन मनघाला. अिानु
आपला पाठलाग sरीत आहे असे पाहून अव्थामा
पळू लागला. शेविी थs्यावर घाबॳन िाhन िीव

भगवान रीs्िानी tरे तर अिानु ा्या
धमााचरिाची परर्ा घे्यासाठी अशी रेरिा मदली.
अिानु ाचे ृदय मवशाल होते. ्याची ह्या sे ्याने
र५ह्येचे पाप लागेल हे तो िाित होता. ्याने
आप्या मत परु ांचा शोs sरीत असले्या रौपदीवर
तो मनिाय सोपमवला. ्याला रौपदीसमोर आिनू उभे
sे ले. eथे रौपदी आमि अिानु या दोघां्या
धमााचरिाची परी्ा आहे.
गॲु परु ाला
असे
बाधं नू
आि्याचे पाहून
रौपदी्या ृदयात
देtील sॲिा
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शारीररs वध तर झाला नाही ्हिनू अिानु र५ह्ये्या
पातsापासनू वाचला आमि अवमामनत आमि मन्रभ
झा्याने अव्था्याला म्यहू ून भयंsर मश्ा झाली.
अव्थामा मचरंिीव आहे ्यामळ
ु े डोवयावर्या
िtमे्या द:ु tातनू ्याची सिु sा नाही.

उ्प्न झाली. तशा पररम्थतीतही मतने अव्था्याला
नम्sार sे ला आमि हा रा५ि तसेच गॲु परु ही आहे
ते्हा याला सोडा असे सांमगतले. ्यां्या sपेने आपि
धनमु वा्ा मशsलात ते रोिाचाया परु ा्या ॳपानेच ििू
आप्यापढु े उभे आहेत. ्यांची प्नी सती गेलेली
नाही. िशी आपली मल
ु े गे्यामळ
ु े मी रडत आहे तसे
्या्या पमवर मातेने रडू नये. रािांनी आप्या s्याने
िर रा५ि sुलाला राग आिला तर रा५िांचा sोप
रािांचे sूळ भ्म sरतो.

या रसंगात अिानु आमि रौपदी दोघांची
महानता मदसनू येते. ्यास रौपदीचे विान sरताना
्हितात, ‘वाम्वभावा’ ्हििे सदंु र ्वभावाची.
अपsाराचा बदलाही उपsाराने घेिारी रौपदी संदु र
्वभावाची आहे ्हिनू भगवतं ांना मरय आहे. रौपदी
दयेची मतू ी आहे. यमु धमिर धमा होय, भीम बल, नsुल
सहदेव बि
ु ी आमि ञान या चार गिु ाच
ं ा िीव अिानु
होय. हे गिु ते्हाच शोभनू मदसतात िे्हा ्याच
ं ा
दयाॳप रौपदीशी मववाह होती. िे्हा धमााला त्ु ही रेि
मानाल ते्हा रौपदी ममळे ल आमि रीs्ि सारथी
होfल.

रौपदीचे वचन sसे होते? सतू विान sरतात,
‘ध्यं ्यायं सsॲिं मन्यालीsं समं महत् |’ रौपदीचे
बोलिे धमा आमि ्यायाला धॳन, मन्sपिी, sॲिा
आमि समृटी दशाs होते. ्वत:्या परु ाचं ी ह्या
sरिा्या मवषयी असे उगार रौपदीच sाढू शsते. भीम
सोड्यास भगवान रीs्ि, धमाराि यमु धमिर, अिानु
आमि eतर सवांनी रौपदी्या ्हि्याला पटु ी मदली.
पि भीम रुि झाला. भगवंतांनी ्याला शांत sे ले
आमि अिानु ाsडे पाहून ्हिले, ‘पापs्य sे ले्याही
रा५िाचा वध sॲ नये आमि आततायीला तर ठार
मारले पामहिे. या दो्ही गोटी मीच शारात सांमगत्या
आहेत. ्हिनू मा्या दो्ही आञांचे पालन sर.
रौपदीचे सां्वन sरताना तू याला मार्याची रमतञा
देtील sे ली होतीस ती पिू ा sर. तसेच मतला, भीमाला
आमि मला िे मरय असेल तेही sर’ अिानु ापढु े आता
पेचरसंग उभा रामहला. पि भगवभत अिानु ाने
रीs्िांचा अमभराय िािला. ्यांनी अव्था्या्या
डोवयावरील मिी फत sाढून घेतला आमि ्याला
मन्रभ sॳन सोडून मदले. अशा रsारे रा५िाचा

उतरे ्या गभाावर र५ाराचा रयोग
पि अव्थामा eथेच थांबला नाही. पांडवांचा
प्ु हा बदला घे्यासाठी ्याने अमभम्यचू ी प्नी
उतरे ्या पोिात वाढिा्या पांडवा्या उतरामधsारी
असिा्या गभाावर आमि पांडवांवर प्ु हा र५ाराचा
रयोग sे ला. उतरा ्याsूळ झाली. भगवान रीs्ि
वारsे ला िा्यासाठी रथावर आॲढ झाले होते.
तेवढ्यात उतरा तेथे आली आमि आता ्वरात
भगवंतांची राथाना sॲ लागली. ‘िगदीवरा आपि
माझे र्ि sरा. या िगात र्येsिि दसु ्या्या
म्यल
ू ा sारि होत आहे. अशा पररम्थतीत
आप्यासारtा मला अभय देिारा sोिीच नाही’.
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वनवासातील अनेs आपती, ला्ागहाला लावलेली
आग, मवषरयोग आमि यि
ु ात रमतववं ीयां्या अरां
पासनू आमि आता अव्था्या्या र५ारापासनू
आपि आमचे र्ि sे लेत.

भगवतं ांनी िािले sी हा अव्था्याचा र५ाराचा
पररिाम आहे. ्यांनी आप्या सदु शान चराने ्यांचे
र्ि sे ले. हा उतरे ्या गभाात वाढिारा पांडवांचा
वंशि ्हििेच परीम्त. उतरे ने पांडवांsडे धाव न घेता
रीs्िांsडे धाव घेतली. संत सांगतात, आपले द:ु t
eतर sोिाला सांग्यापे्ा भगवंतांना सांगावे.

“उ्च sुळात झालेला ि्म, मव्ा आमि
संपती यांनी गमवाि झालेली मािसे आपले नाव घेh
शsत नाहीत sारि आपि ्वत:िवळ रापंमचs व्तू
व वासना न ठे विा्यानं ाच दशान देता. आपि अनादी,
अनतं , सवा्यापs, सवांचे मनयतं े sाळ्वॲप असलेले
परमेवर आहात. भेदभावामळ
ु े आपापसात sलह
sरिा्या सवांम्ये आपि समानॳपाने सच
ं ार sरता.
आपि मववाचे आ्मा आहात, आपि वा्वमवs ि्म
घेत नाही sी sमा sरत नाही. तरीही पश,ु प्ी, मषी,
e्यादी योनीम्ये ि्म घेhन मद्य sमे sरता असे
मदसते ती आपली लीलाच होय. िगाचे ्वामी असनू ही
यशोदामाते sररता आपि बाळ लीला sे ्यात ्या तर
सवांनाच मोहून िाsतात. गोsुळात द६ाचा डेरा आपि
फोडलात ते्हा यशोदा माता रागावली आमि
आप्याला बांधायला हातात दोरी घेhन आली.
्यावेळी घाबॳन िाhन बावरे ्या डो्यांनी आमि
मान tाली घालनू आपि उभे होतात. ्या छबीची
आठवि होताच मी मोमहत होते. tदु भय ्याला भीते
्याची sाय ही अव्था !

‘सt
ु देवासी मागावे | द:ु t देवाला सांगावे ||’
sंु तीचे अलौमss मागिे
भगवान वारsे ला िा्यासाठी मनघाले.
भगवतं ाचं े िािे sुिालाच सहन होिारे न्हते. आता
्यानं ा sंु तीने अडमवले. र५ारा्या सs
ु
ं िातनू मत
sरिा्या भगवतं ाचं ी मतने ्ततु ी sर्यास सॲु वात
sे ली. sंु ती ्हिते,
“हे भगवंता आपि सवा िीवां्या आत आमि
्यां्या बाहेरही ्यापनू आहात. तरी सि
ु ा आपि
रsती्या पलीsडे अस्यामळ
ु े रsतीचे मवsार
असिा्या eमं रयांनी मsंवा अंत:sरिवतंनी िािले
िात नाही. eमं रये आप्या सतेवर बा६ व्तू िािू
शsतात. पि आपि माये्या पड्ाने झाsले
अस्याने मा्या सारtे अञानी त्ु हाला िािू शsत
नाहीत. (सबा६ अ्यंतरी तू ms दत’ आमि ‘नेमत नेमत’
शबदे न ये अनमु ाना’ असे आपिदेtील आरतीम्ये
दतरेयानं ा ्हितो पि अथा न िािता.)

आप्या ि्माची sारिे सांगताना महापॲु ष
असे ्हितात, आपला मरय भत प्ु यलोs रािा
यदचू ी sीती पसरावी ्हिनू ्या्या वंशात आपि
अवतार घेतलात. sाही ्हितात, वासदु ेव देवsीने
पवू ाि्मी (सतु पा आमि पनी) आप्याsडून आपि

“हे देवsी नंदना, वासदु वे ा, नंदनंदना, गोमवंदा,
आपिास आमचा प्ु हा प्ु हा नम्sार. आपि दटु
sंसाला माॳन देवsीचे िसे र्ि sे लेत तसेच माझे,
मा्या परु ांचे आपि वेळोवेळी र्ि sे लेत.
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ि्म-म्य्ू या फे ्यातनू सिु sा होते. आपले नेहमी
दशान ्हावे यासाठी वारंवार द:ु tे आली तरी चालेल
sारि ्यावेळी आपि िवळ असता आमि आता
सt
ु ा्या रसंगी आपि आ्हापासनू दरू िात आहात.
हे मला सहन होत नाही”. मन्sाम भतीचे हे सरू आहे.
आप्या e्छा पिू ा ्हा्यात, आपली संsिे दरू
्हावीत यासाठी राथाना sरतो. भगवंत ्या गोटी पिू ा
sरतो पि तो मार आप्यापासनू दरू च राहतो.
्याsररता ‘मन्sाम’ भती असावी असा संत आमि
शाराचा आरह आहे. ्याने भगवंतांची,
आ्म्वॳपाची राती होते.

परु ॳपाने पोिी यावे असा वर मामगतला होता ्हिनू
आपि अि्मा असनू ही दै्यांचा नाश आमि िगाचे
s्याि sर्यासाठी ्यांचे परु झालात. तर दसु रे
्हितात, प्वीचा भार हलsा sर्यासाठी र५देवाने
आपली राथाना sे ्याने आपि रsि झालात. पि
मला तर tरे sारि वेगळे असावे असे वािते. िे लोs
या संसारात अञान, वासना आमि sमाबंधात
िtड्यामळ
ु े पीमडत झाले आहेत ्यांनी रवि आमि
्मरि sर्यायो्य लीला sर्यासाठी आपि अवतार
घेतलात. आप्या चररराचे रवि, गायन, sीतान
sरिा्या भतिनांना आप्या चरिाचे दशान होते
आमि ्यामळ
ु े ्यांचा ि्मम्यचू ा रवाह sायमचा
थांबतो.

“आपि मववाचे ्वामी, आ्मा आमि मववॳप
आहात, यदवु ंशी आमि पाडं व याच
ं े मवषयी मा्या
मनात असलेले ्नेहपाश आपि तोडून िाsा. माझी
बि
ु ी सैर-भैर न होता अtडं आप्या मचतं नात आमि
आप्यावर रेम sरीत राहो. हे योगेवरा मी आप्याला
वदं न sरते”.

भता्ं या e्छा परु मविा्या रभो, आप्या
आरयाला आले्या आमि आपले सोयरे असिा्या
आ्हाला सोडून िािार sाय? यि
ु ात रािा्ं या वधाचे
पाप sे ले्या पांडवांना आप्याtेरीि sोिताही
आरय नाही. िीव नसेल तर eमं रये ्ीि होतात
्यारमािे आप्यामशवाय पांडव मsंवा यदवु ंशीयांना
sाय मsंमत आहे?

sंु तीने sे लेली ्ततु ी आमि अशी मागिी
sे लेली पाहून भगवंतांनी नसु ते म्मत sे ले आमि मतची
बि
ु ी आप्या मायेने मोमहत sे ली. आतापयंत ती
रीs्िाला भाचा समित होती आमि रीs्ि रोि
मत्या पाया पडत असत. आता मतला ्यांचे fवर्वॲप
िािवले. भगवतं ानं ा आपले fवर ्वॲप अञात ठे वनू
आपले मळ
ू चे आ्या-भा्याचे नाते sायम राहावे असे
वाित असावे. यशोदेलाही मt
ु ात र५ाडं ाचे दशान
sरमव्यावर ्यानं ी मतचे बि
ु ी मोहून िाsली िेिेsॳन
्याच
ं े माता-परु ाचे नाते sायम राहील.

अशी भगवंतांची ्ततु ी sॳन sंु ती भगवंतांsडे
आिtी ms मागिे मागते. सवा संsिे दरू होhन
सt
ु ाचे मदवस आले असताना असे मागिे मवपरीतच
न्हे तर अलौमss आहे. ती ्हिते, ‘मवपद: सतं ु न:
शवतर तर िगगरु ो | भवतो दशानं य्यादपनु भावदशानम्
||’ १.८.२५ हे िगगरु ो आम्या िीवनात
पावलापावलागमिs सs
ं िे येवोत sारि सs
ं िा्या
वेळीच आपले दशान नवsी होते आमि दशानानतं र तर
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घेतले होते sी तमु ्या सम्, तमु चे दशान घेत मी राि
सोडू eम्छतो ते्हा म्यसू मयी आपि मला दशान ्ा.

मपतामह भी्माचं े देहमवसिान
आता यमु धमिर पढु े होhन भगवंताना राह्याचा
आरह sॲ लागला. आपले बांधव मारले गे्याने तो
अिनू ही द:ु tी होता. यि
ु ात सवांना मार्याचा अपराध
्याला िाचत होता. तो ्हिाला, ‘माझे अञान तर पाहा
! sो्६ा sुरयांचा आहार असले्या या शरीरासाठी मी
अनेs अ्ौमहिी सै्याचा नाश sे ला. बालs, ममर,
सगे-सोयरे , गॲु िन याच
ं ा मी रोह sे ला. रािाने रिेचे
पालन sर्यासाठी धमायि
ु ाम्ये शरंचू ा वध sे ला तर
पाप लागत नाही या शार वचनाने माझे समाधान होत
नाही. यञयागांनी या पापाचं े पररमािान होिार नाही.
sोि्यावधी वषाानंतरही नरsातनू माझी सिु sा होिार
नाही.’ (असे ्हििारा धमाराि यमु धमिर हा msमेव
पाडं व ्वगाात रवेश sॲ शsला असा महाभारतात
उ्लेt आहे.)

भी्माचायांचा म्यू मsती मंगल होता.
भगवंतांबरोबर ्यावेळी ्यां्या भेिीला र५षी, रािषी,
देवषी, नारद, धौ्य, ्यास, भारवाि, वमसि, परशरु ाम,
अमसत, गौतम, अमर, मववाममर, बह्पती, शs
ु देव
e्यादी भरतवंशाचे भषू ि असिा्या मपतामहांना
भेि्यासाठी उपम्थत होते. पड्या पड्या मनानेच
भी्मानं ी सवांचा यथायो्य स्मान sे ला. ्वलीलेने
मन्ु यॳप धारि sे ले्या भगवतं ाच
ं ा रभाव ते िाित
होते. ्याच
ं ी ्यांनी मनोमन पिू ा sे ली. रीs्िा्या
सागं ्यावॳन यमु धमिराला सवां्या सम् धमााचा
उपदेश sॲ लागले. ्वत: आमि ्यासामदsांनी
sे ले्या उपदेशाने यमु धमिराचा शोs दरू झाला नाही
आमि आता म्यश
ू ्येवर असले्या परमभता sडून ते
्याला उपदेश sरवीत आहेत ही भगवतं ाच
ं ी ms
लीलाच आहे. भी्माचाया ्हितात,

्यास महषी आमि ्वत: भगवंतांनी अनेs
रsारे ्याची समितू sाढावयाचा रय्न sे ला. पि
्याचे समाधान होfना.
शेविी ्याची समितू
पि्यासाठी ms उपाय
्हिनू
भगवंतांनी
शरश्येवर असले्या
भी्माचायांsरवी ्याला
धमााचा उपदेश sरमवला. tरे तर भगवतं ांना थांब्याचे
आिtी ms sारि होते ते ्हििे ्याचं ी रती्ा sरीत
असलेला आमि उतरायिाची वाि पाहात असलेला
्याचं ा परमभत भी्म. भी्मानं ी ्या्ं याsडून वचन

“हे धमापरु ांनो, त्ु ही सवािि रा५ि, धमा
आमि भगवंतांचे आमरत आमि ्यां्या आञा पाळत
असनू ही तमु ्यावर sे वढा अ्याय झाला. तु्हाला
mवढे sट भोगावे लागले. र्य् धमापरु रािा यमु धमिर,
गदाधारी बलभीम, गांडीव धन्ु यधारी शरारवेता
अिानु , आमि ्वत: सम्मर रीs्ि msर असताना
तमु ्यावर mवढ्या मवपती या्यात ना ?
रािा, यावॳन असे मसि होते sी या sाळॲप
fवराची e्छा sोिीच िािू शsत नाही. ञानी पॲु ष
सि
ु ा याबाबत मोमहत होतात. ्हिनू संसारातील या
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अशा रsारे उतरायि सॲु होf पयंत
यमु धमिराला उपदेश sे ्यावर ्यांनी आपले मन
आप्या समोर असले्या पीतांबरधारी चतुभािु
भगवान रीs्िां्या मठsािी msार sे ले. आप्या
eमं रयां्या सवा वती रोtनू धर्या आमि मोठ्या रेमाने
भगवंतांची ्ततु ी sर्यास आरंभ sे ला. ्यांनी ११
लोsात sे लेली भगवंतांची ्ततु ी मळ
ु ातनू
वाच्यासारtी आहे. मव्तार भया्तव eथे देत नाही.
अशा रsारे आ्म्वॲप भगवंतां्या मठsािी आप्या
सवा वती लीन sॳन, अंत:sरिात आमि र्य्
ृटीसमोर भगवंतांचे दशान घेत असताना आप्या
आ््याला भगवंतांम्ये लीन sॳन घेतले. ्यावेळी
देवतांनी प्ु पवटी sे ली.

घिना fवरे ्छे ्या आधीन आहेत असा मवचार sॳन
त्ु ही अनाथ रिेचे पालन sरा.
हे भगवान रीs्ि सा्ात् आमदपॲु ष नारायि
आहेत आमि आप्या मायेने लोsांना मोमहत sॳन
गतु ॳपाने लीला sरीत आहेत. त्ु ही ्यांना आपला
मामेभाh, ममर, महतsताा मानता आमि ्याला आपला
दतू , मंरी mवढेच sाय आपला सारथीदेtील sे लेत. हे
रीs्ि सवाा्मा, समदशी, अमवतीय, अहs
ं ाररमहत
आमि मन्पाप असनू यांचे अ्यतं गढू ्वॲप फत
भगवान शs
ं र, देवषी नारद आमि ्वत: भगवान sमपल
हेच िाितात. आप्या अन्यरेमी भतांवर ते अनंत
sपा sरतात. sे वळ याच sारिा्तव मा्या
राि्यागा्या वेळी ्यानं ी मला सा्ात् दशान मदले.
योगी पॲु ष भतीभावाने आपले मन या्ं यात गतंु वनू
आमि वािीने याचं े नामसs
ं ीतान sरीत शरीराचा ्याग
sरतात आमि sमाबधं नातनू , ि्म-म्य्ू या चरातनू
मत
ु होतात”.

उतरायिातील म्यचू ा अथा आहे ञाना्या
मsंवा भती्या पररपवव अव्थेत म्यू येिे. भी्म
महाञानी होते तरीही ते रभरू ेमात त्मय होhन ्यांनी
राि्याग sे ला. ही घिना हेच पिमवते sी sे वळ ञान
न्हे ञानोतर भती रेि आहे. (तेषां ञानी मन्ययत
ु ा
msभमतमवामश्यते | गी. ) सवा िीवन ्या्या ्यासात
िाते ्याचेच अंती ्मरि होते आमि ‘अंते ममत सा
गती’. सवा िीवन भगवंतां्या ्मरिात गेले तर ्याला
अंती भगवान मवसर पडू देत नाहीत. भी्मांनी आप्या
ञानावर मववास ठे वला नाही ते भगवंतांना शरि गेले.
भी्ममपतामहांचा म्यू मंगलमय sर्यासाठीच sी
sाय यमु धमिराचे मनममत sॳन भगवान तेथे गेले.

यानतं र
भी्माचायांनी
विाारमानसु ार
्वभावमवमहत धमा, वैरा्य व आसतीमळ
ु े होिारे
मनवती आमि रवतीॳप मवमवध धमा, दानधमा, मो्धमा,
रािधमा, रीधमा आमि भगविमा याचे विान sे ले. धमा
अथा sाम मो् हे पॲु षाथा, ्यां्या रातीची साधने
यामवषयी अनेs उपा्याने आमि eमतहास सांमगतला.
सरु मसि मव्िसू हरनाम्तोर याच वेळी ्यांनी
यमु धमिराला सांमगतले. ्याचे पठि आमि भगवंताच
ं े
्मरि हा भगविमा आहे. (आ् शs
ं राचायांनी यावरच
आपले पमहले भा्य मलमहले आहे.)

यमु धमिराने ्याच
ं ी यथायो्य अतं मरया
sरमवली. भगवतं ाच
ं ी ्ततु ी sरीत s्िमय रदयाने सवा
ममषवर आप्या आरमात परत गेले. रीs्ि आमि
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भी्म यांनी sे ले्या उपदेशा्या रविाने यमु धमिराचे
सवा संशय मफिले आमि अंत:sरिात मवञानाचा उदय
झाला. भगवंतां्या आञेत राहून आप्या बंधसू ह
eरं ारमािे प्वीचे रा्य ते sॲ लागले. sाही ममहने
हम्तनापरु ात राहून भगवान रीs्िांनी वारsे sडे रयाि
sे ले.

मव्ामद, र्यमद आमि अमधsारमद या चार
रsार्या मदामळ
ु े मािसू देवाला मवसरतो. ्याला
sीतानात िाळी वािमव्याची लाि वािते. ्याचे पाप
मािसा्या मिभेवर परमेवराचे नाव येh देत नाही.
sंु ती्या ्ततु ी्या या २६ लोsात सां्यशाराची २६
त्वे सांमगतली आहेत.

अिानु , उतरा, sंु ती आमि भी्माचायांनी
वेगवेग्या पररम्थतीम्ये sे लेली भगवतं ाचं ी ्ततु ी
आपि पामहली. डंगरे महाराि ्हितात, भगवतं ांची
्ततु ी मरsाळ sरावी. सsाळ, दपु ार ,स्ं याsाळ तसेच
सt
ु ात, द:ु tात आमि म्यसू मयी. (सt
ु ावसाने,
द:ु tावसाने,
देहावसाने).
्याsररताच
शs
ं राचायाामदsानं ी आमि सतं ानं ी अ्यतं गेय अशी
अनेs ्तोरे रचली आहेत. अिानु आमि उतरा
द:ु tात, sंु ती सt
ु ात तर भी्म अतं sाळी ्ततु ी
sरतात. सामा्य मािसू सt
ु ात देवाला मवसरतो. सवा
िीवांवर भगवंत अनंत उपsार sरीत असतो. द:ु tात
मािसाला देवाचे ्मरि होते ्हिनू मवपती tरी संपती
होय ्हिनू sंु ती असा वर मागते. िगातील
महापॲु षां्या िीवनात द:ु tे रथम येतात. ताॲ्यमद,

या लेtात आपि पांडवां्या मद्य वंशाचा
eमतहास पामहला. अशा वश
ं ात ि्मलेला थोर रािा
परीम्त, ्याला भागवत सागं िे हेच शs
ु ाचायां्या
अवताराचे msमेव उमदट होते ्याची sथा आपि
पढु ील लेtात पाहू.
मळ
ू भागवत, भागवत दशान आमि भागवत
रह्य या रंथांतील sथानs व मवचार sे वळ लेtनीs
्हिनू आप्यापढु े मांड्याचा आमि sथेतील
बारsावे पाह्याचा sे लेला हा अ्प रय्न आहे. ही
लेtमाला आप्याला s्िsथेची गोडी लाग्यास
साहायs ठरो हीच ्या रीs्िािवळ राथाना.

|| रीs्िापािम्तु ||
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मवषाणू

अॲि मिोहर
मनोगत
दरू ्या sाळात, मंगळावर घडलेली ही sथा. अथाात ्यावेळी मराठी मsंवा eतर भाषा न्ह्या. थांबा, त्ु ही नीि
समिावनू घेतले नाही बहुधा! eतर भाषा न्ह्या ्हििे भाषाच न्ह्या. मािसे होती पि ती देtील आि आप्याला
समििार नाहीत अशी! िेथे ही sथा घडली तेथे मािसू होता पि ्याला ना मन होते, ना भाषा! िे sाही होते, ते
sाल्या sाळापे्ा tपू च वेगळे , आप्या समि्या्या बाहेरचे. ्हिनू आि्या वाचsांसाठी ही sथा ्यांना
समिेल अशी सादर sे ली आहे.
उपोघात
मनोबदु ्् यहङ्sार मचतामन नाहं
न च रोरमिवे न च रािनेरे ।
न च ्योम भमू मना तेिो न वायःु
मचदान्दॳपः मशवोऽहम् मशवोऽहम् ||
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आ्मा िे्हा ञान आमि भावना ६ा दो्हंचा
संपsा तोडतो ते्हा ्याला ms असीम शांतीची
अनभु तू ी होते. अशी अनभु तू ी भगवान बि
ु ांना
महापररमनवाािा्या msा ्िात झाली. मानवाला
बंधs sरिा-या दोन गोटी - ञान आमि मन - ६ांवर
पिू ात: मविय ममळमविे ्हििेच महापररमनवााि. म्या
मानवांमधे फत भगवान बि
ु ांनाच ते साधले होते.

आहेस sां?” मसतं रू नी मवचारले.
“नाही अिनू . पि तो sाही र बलेम नाही. प्वीवर
eतवया sालानंतरची पमहलीच रीप ही! प्ु sळ लोs
तयार होतील...” मtडsीsडे पहात थोड्याशा
तंरीमधेच गेबी ्हिाला...”मी देtील तयार आहे!”
मसतं रू ने ्या्याsडे रोtनू पामहले. मह्वाचे sाम समोर
पडले असतांना गेबीचा असला मवनोद ्याला
आवडला नाही. “ हे पहा, हे धोवयाचे sाम आहे.
मतथनू आ्यावर तल
ु ा sाही रास सॳ
ु झाला तर?”

मवषािू मनवारs sं रात मसतं रू आमि गेबी हे दोन
मवशेष अमधsारी msा मह्वा्या चचेसाठी msर
आले होते. mरवी सगळे sाम घरी बसनू च ्हायचे. पि
गतु ता पाळायची असली sी भेिीमधनू च चचाा होत.
मंगळमानवा्या अम्त्वालाच धोsा पोहोचू शsे ल
अशा sाही शवयता समोर आ्या हो्या. ्या मवषयी
अमधs सश
ं ोधन sर्यासाठी ्हिनू प्वीवर sाही
पेशिं सना पाठवनू मतथ्या वातावरिात sाही नंदी
sरिे आव्यs होते. हे सगळे sसे sरायचे ६ाचे
planning sर्यासाठी आिची ममिंग होती.

चाचिी रपु सबं मं धत eतर तयारी झा्यावर
दोघानं ी ममळून sायावाहीसाठी अहवाल पाठमवला.
**************************
eरा सतरा्या मि्यावरील बा्sनीत शातं पिे
डोळे
ममिून
बसली होती.
tाली
वेगळा्या
उंचंवर
िोडले्या
eमारतंचे िाळे पसरले होते. ्या िा्यामधनू सळ
ु sन
esडून मतsडे िािारी हवाf वाहने. ्यामधनू
आपाप्या sामा्या िागी िािारे लोs. नेहमीचेच
ृ्य! वर संपिू ा आsाशावर sायम संर्s चादर
पांघरलेली. ्यातनू अंधs
ु मदसिारे बाहेरचे आsाश!
आमि sायम tिु ाविारा प्वीचा बारीs मनळा
मठपsा!

“तू पेशंिची यादी तयार sे ली आहेस ना”
मसंतरू नी गेबीला मवचारले.
गेबीने सगळी नावे मसंतरू मधे उलगडली.
msे s sॳन ्या पेशंिसची सगळी मामहती
मसतं रू नी तपासली. मंदचू रवात मनवारs फवारे घेिारे
लोs. sमी अमधs रमािात रास होिारे . सगळे
्यवम्थतच होते.
आता ६ामधे sंरोल रपु ्हिनू हा रास नसिारे
दोन तीन लोs घातले sी sी मल्ि पिू ा होfल.
“sंरोल रपु ्हिनू मनरोगी अशा sोिाचे नांव सचु मवले
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रास झा्याबरोबर ्यरु ल ्रे नाsात फवारला sी
ताबडतोब बरे वािेल. फवारा मारताच eरा सावरली.
प्वीवर रवासी मोहीम घेhन िायला ममळू शsे ल ६ा
मवचाराने ती tपू उ्सामहत झाली.

eतवयात मंगळ समाचारचे परs डोवयात
उलगडले
गेले. “tपू
sाळानंतर
प्वीवर
रवासी यारा
सॳ
ु
sर्याची परवानगी सरsारने मदली आहे. पवू ी तेथे
sाही अपघात झाले होते. रवासी sंप्यांनी प्वीवर
यारा सॳ
ु sरा्या अशी संघमित मवनंती sे ली होती.
सरsारने अपघातामागील sारिे प्ु हा तपासली.
sाढले्या मन्sषाारमािे मनवडs रवासी sंप्यांना
तेथे मोमहमा ने्याची परवानगी दे्यात आली आहे.”

**************************
“आsाशगगं ा पयािन” ही मंगळावरची ms
यश्वी पयािन sंपनी होती. sंपनी्या
्यव्थापsांमधे fरा ही िा्त अनभु वी होती. प्वीवर
पढु ची सहल ने्याचा रेनोराम eरात उमिला. मत्या
अ्याधमु नs िीवारॉमनवस वेगाने sाम sॳ लाग्या.
“परु ातन मानवाचा eमतहास” हा मतचा मवशेष
अ्ययनाचा मवषय होता. प्वीवर रवासी घेhन
िायला मतला आवडले असते. पि मंगळा्या
अमधपती ॲरमिीने प्वीवर रवासी मोमहमा ने्यास
बंदी घातली होती. आधी अशा रवासी मोहीमा
मनघाय्या. msा मोमहमेत अपघात झा्यानंतर
अमधपतंनी प्वी मोमहमांवर पिू ा बंदी घातली होती.
अपघाताची सगळी मामहती ल्sरी sाय्ांनसु ार गतु
ठे वली गेली होती.

मंदमू धे उमिले्या रोतांनी eरा्या ्यरु ल वेब
मधे िनु े वादळ
भिािले. तीच
ग््पिाची
भावना! ििू
रचंड भोवरे
ग्चपिाचा
बांध तोडून बाहेर उसळायला लागिार आहेत. eराने
पिsन उठून नाsात ्यरु ल ्रे मारला. ्यरु ॉ्सला शांत
sरिारे र्य sाम sॳ लागले. eराला लगेच बरे
वािले. eराला अधनु मधनू “मंदचू रवाताचे” झिsे
यायचे. मंगळावरील साधारि १० िवsे लोsांना
मंदचु रवाताचा रास होता. आमदम मानवा्या
िी्समधील बामधत भाग sाही लोsांमधे मधनू च
रभाव दाtवायचा. डॉविरांनी eराला सांमगतले होते

eराने आिचा
रेनोराम प्ु हा उलगडला.
“प्वीवर
पंधरा
रवाशांची सहल ्यायची
आहे. उ्ा सं्याsाळी
उड्डाि sं रात हिर ्हा.
रवासाचे मामहती पर आमि सरु ्े्या सचू ना
गा्यातील नेहमी्या मठsािी आहेत. तो उलगडून
्यारमािे sायावाही sरावी.” याचा अथा हा होता sी
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सभारंभासाठी असावा ्हिनू फुलापानाच
ं ा eमवनंग
झगा आिला होता.

पयािन sंप्या्ं या लॉमबंगला दाद देhन अमधपती
ॲरमिी-संsुलाने प्वी पयािनाला परवानगी मदली
होती.

“हे पहा eरा, मला sाहीही घोिाळे नsोत. ही
पमहली मोहीम अगदी छान झाली पामहिे. sंपनीचे
भमवत्य ६ावर मवसंबनू आहे. प्वी पयािनातनू अमाप
मनधी उपलबध होिार आहे. sंपनीसाठी तसेच
अमधपतंसाठी तो फार मह्वाचा आहे. मला
रवाशाs
ं डून sुठ्याही तरारी नsोत. तसेच
अमधपतंsडून देtील मनयम मोडले गे्याची परे
नsोत. रवासी tषू ्हावेत ्हिनू आपि ms tास
परवानगी घेतली आहे. अमं भs सरोवराला लागनू
असले्या ररसॉिामधे तमु ची उतर्याची सोय आहे. हा
भाग फत सरsारी अमधsा-यासं ाठी राtनू ठे वलेला
आहे. पि sे वळ आप्या sंपनीसाठी तो ममळमव्यात
मी यश्वी झालो. पाच्या वैमवs यि
ु ात नट
हो्याआधीची पवातरािी, सरोवरे आमि वनराf मतथे
tास रवाशांसाठी मनमााि sे ली आहे. आसपास दीड
हिार अंतरारांपयंत आमदवासंचा मागमसू देtील
नाही. परु ातन sाळातील राहिी sुठ्याही
धोवयामशवाय बघता येfल. तसेच िममनीत लागवड
sे ले्या पदाथांपासनू आमदवासी पितीने मशिमवलेली
hिाा त्ु हाला मतथे घेता येfल. आप्या hिाा
sार्यांपे्ा हा वेगळा रsार रवाशांना नवsीच
आवडेल.”

eरा भराभरा तयारीला लागली. tपू sामे समोर
पडली होती. प्वीवर पमहली रवासी मोहीम ने्या्या
िबाबदारीचे मनयोिन sसे sरायचे ६ाची मतला पिू ा
s्पना होती. पि अचानs समोर ठाsले्या
sायाभाराने मत्या पोिात tड्डा पडला. पौमटs
sारं्यामधनू hिाा भॳन घेताच मतला तरतरी आली.
मोमहमेत येिा-या रवाशांना सचू ना पाठवनू झा्या.
मोमहमे्या आव्यs मामहतीची sाडे अमधपतं्या
s्ात फाfल sे ली. मतने बॉसला अ्फा-नळी
िोडली. ्या्याशी सगळा सवं ाद नेहमीरमािे घरी
बसनू च साधता येिार होता. पि तो ्हिाला, "मा्या
oमफसमधेच ये."
हे nsताच eराला थोडे आचयाच वािले.
oमफसमधे sामाला िा्याची वेळ फारच थोड्या
रसंगी यायची. आि बॉसने अ्फा-नळीवर सचू ना न
देता भेिायला बोलावले, ्हििे मह्वाची ममिंग
असिार. eराने sबडामधे िांगलेला वेलीपानांपासनू
बनवलेला झगा मनवडला. पथीवर ्हिे अशा वेली,
फुले िममनीवर उगवावी लागायची! मsती मागसलेले
आमि अडािी लोs होते ते! eथे तर पामहिे तशी फुले,
वन्पती, अगदी मोठाले व् देtील अिछु ापsामधनू
दहा मममनिातं छापनू ममळतात. ्ला्िो्लाबनी
छापलेली मवमवध आsाराची रंगीबेरंगी फुले, वेली.
घराघरात आमि बाहेर मॉ्समधे, र््यावर - सगळीsडे
हीच वनराf पसरलेली. ममह्यापवू ीच eराने

मशिमवलेले अ्न तंडाने चावनू आमदम
मानवारमािे hिाा ममळवाय्या s्पनेने eराला हसू
िुिले. mरवी sारं्यामधनू hिाा घेhन तरतरी
ममळमविारे दहा-पधं रा मगं ळमानव sुठलासा महरवा
87

चोथा चघळून पोिात ढsलताहेत. sसे वािेल? पि
परु ातन sाळात थोडावेळ डोsाव्यापरु ते ठीs आहे!
“सर, त्ु ही sाळिी sॳ नsा. मी सगळे ्यवम्थत
बघेन.”

“स्ु वागतम. आsाशगगं ा पयािना्या
प्वीयारेत आपले ्वागत. आपले नारदरमरी यान
फत तीन चंडतासांत प्वीवर पोहोचिार आहे. पाच्या
मववयि
ु ात नट हो्याआधीची परु ातन प्वी आपिास
बघायला ममळे ल. रवाशांसाठी sे ले्या tास ररसॉिावर
आपि रहािार आहोत. आसपासचा मनसगा बघायला
आपि िाh आमि मफॳन थs्यावर आमदम
िेविाचाही आनंद घेता येfल.”

“माझा त्ु यावर मववास आहे ्हिनू च मी तल
ु ा पाठमवत
आहे. मार माझा मववास धळ
ु ीस ममळवू नsोस. मतथनू
sाहीही व्तू eथे आिायची नाही हा मह्वाचा मनयम
तू आमि सगळे रवासी पाळतील ६ाची िबाबदारी तझु ी
आहे. sुठलेही मवषािू eथे येh नयेत ६ासाठी अमधपती
मंडळ िागॲs आहे.” eराने प्ु हा msदा sंपनी
अमधsा-यानं ा tारी मदली sी ती सग्या मनयमांचे
sािेsोर पालन होते आहे ६ाsडे ल् देfल.

“हॅ हॅ! ्हिे आमदम िेविाचा आनदं !” msा
मsशोर मल
ु ाने ्या्या ममराला अ्फा sे ला. “मी तर
असले sाहीही tाhन बघिार नाही. मागे msदा
मपsमनsमधे hिाा sारंिे मबघडले होते ते्हा असला
चोथा चघळला होता. मला तर उलिीच झाली होती.”
्याच
ं ा हा सवं ाद
झा्या झा्या
eराला
बाsी्यांचे
देtील अ्फा
उलगडू लागले.
तो गलबला उलगडून eराचे डोsे भिभिले. मतने
अ्फा ्वीsार बंद sे ला आमि आपले भाषि पढु े सॳ
ु
sे ले.

************************************
प्वी
यारा सॳ
ु
झाली. eराने
आपला
सगळा रवासी
गि नीि बघनू
घेतला. पाच तॲि, चार तॲिी, दोन वररि नागररs
आमि चार मsशोरवयीन असे सहsारी रवासी होते.
यानात बस्या बस्या सग्यांचा msमेsांशी अ्फा
सॳ
ु झाला. रवासी नेता ६ा अमधsाराने eराला
सग्यांचे संवाद नीि उलगडता आले. ्यांची
उ्सs
ु ता, परु ातन भमू ीवर िा्याचे थोडेसे भय आमि
डोवयात मsतीतरी रन! eराने हे बरे चदा बमघतले होते.
मतने वेळ न दवडता आपले रा्तामवs भाषि ्यां्यात
उलगडायला सरु वात sे ली.

“तमु ्यापैsी sाही ििानं ा मामहत असेल पि
सहलीसाठी प्ु हा सांगते. पाच्या मववयि
ु ात
प्वीवरील मानवाची रचडं हानी झाली आमि ते प्ु हा
आमदवासी अव्थेत पोहोचले. मववयि
ु ात सवा नट
होिार हे िािनू मवमवध ्ेरातील मनवडs तञ ्यतंनी
आधीच tबरदारी घेhन ठे वली होती. ms हिार
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नागररs ्यावेळचे तंरञान आमि स्ं sती घेhन
मंगळावर व्तीला आले. eथे सवा ्ेरात मानवाने रचंड
रगती sे ली. परु ातन मानवांना रासिारे दोन मवषाि-ू
भाषा आमि मन ६ांचे संपिू ा उ्चािन sर्यात
मंगळमनवासी मानवाला यश आले. सवा रsार्या भाषा
आपोआपच नट झा्या. थेि मंदतू अ्फा sर्याची
सोय झा्यामळ
ु े sुठ्याही शबदांची गरिच रामहली
नाही. सवा संवाद थेि ्यू ्यरू ल लहरंनी होh लागले.
मन नावा्या भयानs मवषािसू महु ाचा डीनmमधनू
संपिू ा नायनाि sे ्यामळ
ु े सवा मंगळ मनवासी मानव
msसंध झाला. आि आपि ६ा रगत अव्थेत
पोहोचलो आहोत. आमदवासी मानवापासनू आपि
सग्याच अथााने tपू दरू आलेलो आहोत. तरीही
आप्याला आपले मळ
ू मठsाि बघ्याची आतरु ता
आहे. मतथे पोहच्यावर परु ातन सटी आप्याला
मदसेल. मतचा फत तेथेच आनंद लिु ा. तेथनू sोठलीही
व्तू आििे हे धोवयाचे आहे. sाहीही आिायला
परवानगी नाही हे ल्ात ठे वा.”

मंगळवासंना सवय नस्याने र्येsाने य्ु हीसारs
sपडे आमि डो्यांवर आवरिे लावली होती. eराने
रवासी परs वाचलेलेच होते. ्यामळ
ु े sाही उ्साही
रवाशांना घेhन अगदी पहािे ती सरोवरा्या sाठावर
गेली होती. मतथनू सयू ोदय tपू वेगळा मदसतो ्हिे
आमि तसा तो ्यांना बघायलाही ममळाला. मंगळावर
संर्s चादरीमधनू मदसिारा सयू ा ms छोिासा मफवsि
गोल असतो. प्वीवर मोठा sे शरी गोलाsार उगवता
सयू ा सग्यांनी बमघतला. सरोवरात प्वीवरचे sाही
िीव तरंगत होते. उंच शरु माना वाsवनू वाsवनू ते ६ा
पाहु्यांsडे बघत होते. ्यांचा ववॆs ववॆs आवाि
sोिालाच समिला नाही. पि sाही अनाsलनीय
अ्फा मार मंदतू उलगड्या. नवsीच ्यांना sाहीतरी
सांगायचे असेल. पि मरववंसी िमत नस्याने eलाि
न्हता. पढु ्या वेळेस ६ांचा अ्फा s्विार
आिायला हवा! मपव्या ूठांचे तरंगते मवमचर िीव
बघनू सवांनी वेगळे sाहीतरी पामह्याची नंद sे ली.
“६ांना बदs असे ्हितात,” eराने मामहती परु मवली.

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

थsूनभागनू ररसॉिावर परत आ्यावर अ्न
मशिवनू चाव्याचा आमदवासी सोहळा पार पडला.
बहुतेsांनी ते नाममारच चाtले. ्यानंतर सगळी मंडळी
घाfघाfने आपाप्या s्ात hिाा sारंिी फवारायला
पळाली. eराने मार पसामधनू छोिे hिााsारंिे sाढून
थोडासाच वाफारा घेतला. थोडाच - sारि मतने
तािलीमधले मशिमवलेले सगळे अ्न चवीने tा्ले
होते. मsतीतरी मवमचर रsार होते ्यात! अगदी
आमदमानव sरीत असावेत तसेच! पोि msदम िडिड
भासू लागले. ्हिनू थोडा उिाा फवारा घेतला आमि

प्वीवर पोहोच्यानंतरचे सगळे सोप्sार
होhन मंडळी आपाप्या s्ांमधे मवसावली. थोडा
आराम झा्यावर सग्यांचे आमलशान हवाf
वाहनामधनू आिबू ाि्ू या पवातरािीभोवती उड्डाि
झाले. सरोवरा्या बािनू े भिsंती झाली. मंगळा्या
आsाशासारtी तेथे धसू र सरं ्s चादर न्हती तर
्व्छ मनळा, मनतळ रंग वर सवार पसरला होता.
सरं ्s sवच नस्यामळ
ु े मतथनू सयू ा देtील फार रtर
आमि भाििारा वािला. तस्या रsाशाची
89

िाhन प्ु हा ती मातीत रोप्याची मतला फार भीती
वािली. sोिी पामहले तर ्याला sाय उतर ्ायचे?
रोपे मॳ नयेत ्हिनू मतने msा बािलीत पािी घेhन
्यात मळ
ु े बडु वनू ठे वली. पि दोन तासांमधे ती मलल
ू
झालेली वािली. रारी बाहेर िाhन eराने
प्ु पवामिsे तली माती msा मपशवीत भॳन घेतली
आमि रोपे ्या मपशवीत tोवनू ठे वली.

msिीच भिsायला ती बाहेर पडली.
ररसॉिा्या बागेत िममनीत उगवली िािारी
मs्येs मवमचर फुले, वेली आमि झाडे होती. ्यासाठी
sे वढी तरी िमीन ्यापली गेली होती. ही अsारि
उधळपटी पाहून eरा अचंमबत झाली. मंगळावर
िममनीचे मोल सग्यांनाच मामहत होते.
अिछु ापsासारtा ्व्त आमि तडs उपाय असतांना
अशी वनराf उगमव्यासाठी रचडं िमीन आमि वेळ
वाया घालमविे ्हििे tरोtर मt
ू ापिाचे होते. पि हे
sे वळ रवासी sं र अस्यामळ
ु े eथे हे मदु ाम tचा sॳन
उभारले आहे. रवासी उ्प्नाचे ते मोठे साधन आहे हे
eराला माहीत होतेच.

सहल सपं ली. दसु -या मदवशी परत मनघायचे
होते. मपशवीमधली रोपे आता तािीतवानी मदसत होती.
sाल्या s्यानं ी फुलनू मtमली पाs्या उघड्या
हो्या. तो गमहरा मनळा रंग पाहून eरा प्ु हा भोवरली.
तोच ग्चपिा िािवू लागला. नाsात ्रे मारता
मारताच eराने प्ु परोपे मंगळावर परत ने्याचा वेडा
मनिाय घेतला. सहलीसाठी नेलेले sंपनीचे बरे च सामान
होते. msा डबयामधे मतने सफाfने रोपाच
ं ी मपशवी
दडमवली. ्यात पािी मशपं डायला ती मवसरली नाही.
परती्या सफरीत sंपनीचा मशवsा असलेला तो डबबा
मतने ्वत:िवळच ठे वला.

प्ु पवामिsांमधे tपू वेगवेग्या रचना हो्या.
मागे सरोवरा्या मनळाfचा पडदा. ्यासमोर ही sुठे ही
न पामहलेली चम्sाररs प्ु पवामिsा! eरा ्िभर
मोहून गेली. प्ु हा msदा डोवयात रचंड ग्चपिा
आमि ्यात sंदले्या वादळाचा दबाव मतला ्ळू
लागला. मंदचू रवाताचा झिsा होता प्ु हा! eराने घाfने
पसा धंडु ाळली. पि ्यरू ल फवारा s्ातच रामहला
असावा. ग्चपिा अमतशय वाढला. डोsे फुिते sी
sाय असे वािले. ६ा मवमचर प्ु पवामिsे चा हा पररिाम
असावा! मवचारां्या ्या भरात eराने झपाि्यासारtी
प्ु पवामिsे तली चार फुललेली रोपे मळ
ु ापासनू उपिून
पसामधे sंबली आमि ती s्ाsडे वळली. िेबलवर
पडलेला ्यरू ल फवारा नाsात मारताच ती प्ु हा
भानावर आली. वेडाचा िोर ूसरताच मतने पसामधील
रोपे बाहेर sाढून पामहली. आपि हे sाय sे ले! मतला
माहीत होते sी मातीबाहेर ही रोपे मरतात. परंतु बाहेर

****************************
अरमतम सहल झा्याबदल सवा रवाशांनी
eराला तंडभॳन ध्यवाद मदले. यान्थानsावर
सग्यां्या सामानाची तपासिी झाली ते्हा eरा िे्स
होती. पि sंपनीचा मशवsा असलेला तो डबा sोिी
उघडायला लावलाच नाही. eराची प्ु परोपे सt
ु ॲप घरी
पोहोचली.
****************************
घरी आ्यावर eराने घाeघाfने msा
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हवेमधनू अ्फा लहरी रहि न sरता ते दोघे वायरमधनू
अ्फा लहरी msमेsांsडे पाठमवत होते. ही चचाा
mवढी गतु ठे व्याचे sारि ्हििे मंगळाचे भमवत्य
यावर अवलंबनू होते.

्ला्िोिॆ ब्या sंु डात ती रोपे लावली. फुले, s्या
सगळी गळून गेलेली. ती रोपे िगिार नाहीत असे मतला
वािून गेले. पि रय्न sरायला हवा होता. मतने
अ्फावेबवर नायरोिन tरु ाsांची oडार मदली. ्या
गो्या लगेच मत्या घरी पोहच्या झा्या. चार-पाच
मदवस tरु ाs देताच सगळी रोपे msदम तरारली. पंधरा
मदवसात फां्ांवर s्याही डोsावू लाग्या. eरा
tपू च थराॳन गेली. छापलेली फुले घरात
सिमव्याnविी ्वत: िोपासलेली ही मtमली फुले
मतला ममळिार होती! मतने तर वाचले होते sी अशा
रोपांना ्वत:ची मप्ले देtील होतात. eरा ्या
मदवसाची वाि पाहू लागली. आमि tरोtरच ms
मदवस sोव्या अंsुरांनी मातीमधनू डोsे वर sाढले!
वाहवा! ्हििे माझी ्वमनममात बाग मी फुलवू शsते!
प्ु हा डोवयात ग्चपिाचा मव्फोि. प्ु हा नाsात
्यरू ल फवारा! आता eराला मंदचू रवाताचा झिsा
देtील हवाहवासा वािू लागला होता. आप्याला वेड
तर लागले नाही ना? डॉविरsडे िाh या sा? पि
नsोच. ते वेड मिला हवेहवे........

बसनू थोडे अवघड्यासारtे झाले ते्हा
मसंतरू नी डोवयावरचा अ्फा िोप sाढून ठे वला आमि
तो मtडsीपाशी गेला. संर्s आsाशात बाहेर
प्वीचा मनळसर छोिा गोल उगवतानं ा मदसत होता. उंच
eमारती असलेला भाग सोडला तर बाहेर सवार लाल
माती पसरली होती. चाचिी रपू िे्हा प्वीवर गेला,
ते्हा असे sाय झाले असेल sी सग्या पेशिं सना
sमी अमधs रमािात मंदचू रवाताचे झिsे आले
होते? eथली लाल माती ्या झिवयानं ा sाबतू ठे वीत
असेल sा?ं sी आिtी sाही? असेही sानावर आले
होते sी आमदम मानवी िी्स मधनू sाढून िाsलेले
मवषािू प्वीवरील माती्या साम्न्यात िोर धॳन
उफाळतात. पि मग sंरोल रपु ्या मतघांवर sाहीच
पररिाम sा न्हता? मन्या प्वीगोलsाला msिs
बघतांना मसंतरू थोडावेळ ्वत:ला मवसरला. पि लगेच
्वत:ला सावॳन तो िेबलाsडे गेला आमि ्याने
अ्फा िोप डोवयावर चढमवला.

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

“मला तर फार धवsा बसला आहे. ्हििे
आपि पयािना्या नावाtाली चाचिी रपू पथीवर
पाठमवला, ते्हा मला s्पना न्हती sी मंदचू रवाताने
पीमडत लोsापं ैsी mtा्ाला mवढा तीर झिsा येfल!
नाही, आपि सौ्य झिवयाच
ं ी s्पना sे ली होती.”
मसतं रू ्हिाला.

मवषािू मनवारs sं रामधे मसंतरू आमि गेबी ६ा
दोन मवशेष अमधsा-यांमधे अ्फा-श्ू य पातळीवर गतु
चचाा सॳ
ु होती. अ्फा-श्ू य ्हििे नेहमीरमािे

“होना! गेबीने मान डोलामवली. “मंदचू रवात नेहमीच
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वापॳन देिा-याने सदं श
े मदला तरी सदं श
े घेिारे
आपाप्या मनारमािे ्या संदश
े ाचा अथा लाव्यास
मोsळे होते. ्यावेळी मानवाला “मन” हा ्यां्या
डीmनm मधे मशॳन बसलेला ms मोठा मवषािू आहे हे
माहीत न्हते. मानवी डीmनm मधेच मन नावाचा मवषािू
्हििेच आपापसातील sलहाचे मळ
ू रोपले गेले होते.
संवाद वाहिारी भाषा आमि ्याचा अथा लाविारे मन
हे दोन रचंड मोठे मल
ू दोष मानविाती्या वाि्याला
आले होते. ६ाचाच पररपाs ्हििे पाचवे वैमवs
महायि
ु . ्यात प्वीवरील बहुतांश मानविात नट
झाली. उरलेले मानव आमदवासी अव्थेत पोहोचले.
आप्या sाही दरू दशी पवू ािांनी आधीच तरतदू sॳन
ठे वली होती ्हिनू आि मंगळावर अमतशय रगत
अशी मानविात मिवंत ठे व्यात आपि यश्वी
झालोय.

फवारा घेतला sी sाबतू येतो. पि अथाात आतापयंत
आपि हे सगळे मंगळा्या सरु म्त दमु नयेत राहून
पामहले. आता अमधपतंना उ्प्नासाठी प्वी पयािन
सॳ
ु sरायचे आहे तर ही चाचिी आव्यsच होती.
मार मानवा्या डीmनm मधनू च हदपार sे लेला “मन”
हा भयानs मवषािू प्वीवरील वातावरिा्या
सांमन्यात mवढा उफाळून येfल असे वािले न्हते.”
मसतं रू ने हातातली sुलपू बंद पेिी उघडली. ्याने
sी-sोडेड अ्फा अहवाल बाहेर sाढला. फत
मनवडs लोsच तो उलगडू शsतील अशी तरतदू ्यात
होती. गेबीची eलेवरॉमनs समं ती िोडली sी
अमधपतंsडे तो अहवाल पोहचवायचा.
**********************************
मसतं रू चा अहवाल-

पढु चा भाग सग्यानं ा माहीत असलेला
मंगळाचा eमतहासच आहे. अहवाला्या पिू ातेसाठी
येथे देिे आव्यs आहे. परु ातन मानवाला रासलेला
मवषािू - ्हििे संवादासाठी भाषेची आव्यsता. ६ा
मवषािचू ा नायनाि आपि अ्फा उलगडिी साधनू
sे ला. आता आप्या डीmनm मधेच मंदतू अ्फा
उलगडले िा्याची सरू े आहेत. ्यामळ
ु े शबदातीत
मवचार msमेsांना sळून अधी सम्या दरू झाली आहे.

“परु ातन प्वी sलहांनी पछाडली होती. मतथली ९०
िवsे यि
ु े, sलह यो्य संवादाअभावी ्हायचे.
संवादाचे वाहन ्हिनू मतथे मवमवध रsार्या भाषा
वापरायचे. मलमtतभाषा, बोलीभाषा, मचरभाषा व
देहबोली असे अनेs रsार होते. यापैsी sुठ्या ना
sुठ्या भाषेमधे मवचार मांड्याtेरीि ते दसु -यापयंत
पोहचमवता न येिे ही ्या मानविातीची ददु वै ी अ्मता
होती. ६ा sमतरतेमळ
ु े च अगदी आरंभापासनू
मानविात आपापसातील sलहांनी पीमडत होती.

परंतु परु ातन मानवात सग्यात भयानs मवषािू
्हििे ्यमतगत मन हा होता. अनेs रsार्या भावना
नावा्या मवघातs रवतंना ि्म देhन हे "मन" मवषािू
sोठलेही सघं िs sाया असफल sरायचे. यामळ
ु ेच
मानविात रगती न sरता msमेsातं भाडं त रामहली.

याच sमतरतेचा दसु रा भाग देtील होता. संवाद
nsिा-या्या बि
ु ीचा भाग. आमि हा भाग तर संवाद
देिा-या पमह्या भागापे्ाही िा्त sमsुवत होता!
sुठ्याही रsारची भाषा असो, ती मsतीही sौश्याने
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झाले. आता eराला eम्पतळात धाड्याचे मह्वाचे
sाया मी ्वत:्या देtरे tीत पार पाडले sी
मा्यासाठी हे रsरि संपले.

मंगळावर आपि पितशीर वैञामनs उपाय sॳन
डीmनm मधनू मन मवषािू नट sे ला ... ्हििे अगदी
समळ
ू नट sरता आला नाही, पि मंदतू ले मन sं र
मन्रभ sर्यात आपि यश्वी झालो. मार पढु े sाही
थोड्या लोsांमधे मंदचू रवात रोगाची लागि मदसू
लागली. हा मंदचू रवात ्हििे दसु रे मतसरे sाही नसनू
मन मवषािंचू ाच रादभु ााव होता ही गोट आपि गमु पत
ठे वली. ताबडतोब उपाय sरिारा नाsात ्यायचा
फवारा तयार sॳन आपि ६ा उचल tा्ले्या
मनावर प्ु हा मात देtील sे ली.

***********************************
सsाळीच eरा्या दारावरची बेल वािली. बेल
वािमविारे असे आगंतs
ु sोिीच येत नाहीत. eराला
tपू च आचया वािले. दार उघडताच sाळे गिवेष
घातले्या दोन ्यती अमधsाराने आत मशर्या.
दिाविी्या अ्फात eराला संदश
े उलगडला गेला.
“eरा eबलोन, तू मंदचू रवाता्या अंमतम म्थतीत गेली
आहेस. मंगळवामसयां्या सरु ्ेसाठी त्ु या मंदवू र
सधु ारs शरमरयेची अमतशय आव्यsता आहे. ते्हा
ताबडतोब तू आम्या बरोबर येत आहेस.” गेबीने
चपळाfने eरा्या दडं ात सfु tपु सली.

मार आता eरा्या उदाहरिावॳन असे मसि
झाले आहे sी प्वीवरील वातावरिा्या साम्न्यात
मंदचू रवाता्या रोगंना प्ु हा मनाची लागि होh
शsते. मंगळमानवाचे भमवत्य सरु म्त रहावे ्हिनू
sाही गभं ीर पावले उचल्याची अ्यतं आव्यवयता
आहे.

ॲ्िवामहsे त बस्याअगोदर पथीवर्या रोपाच
ं े
sंु ड चपळाfने ्वत:्या बॅगेत भरायला गेबी मवसरला
न्हता!

1) eरा सार्या मवषािू वाहsांना शोधनू ्यांचा
ताबडतोब बंदोब्त sरावा.

शि
ु हरपले्या eराला ्रेचरवर झोपवनू
ॲ्िवामहsा मव वॉ मव वॉ sरीत वेगाने eम्पतळा्या
मदशेने मनघाली. आपला सहsारी बघत नाही असे पाहून
गेबीने हळूच नाsात फवारा मारला, ते्हाच ्या्या
डोवयातला ग्चपिा थोडा sमी झाला!

2) प्वीवरील रवासी यारा तहsूब sरा्यात.
ममळिा-या उ्प्नापे्ा मsतीतरी पिंनी िा्त धोsा
्यात आहे.
अहवाल वाचनू गेबीने समं ती नंदमवली. ठीsाय. हे
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रमतमबंब - अतुल टे िुमणाकर

शबदांकि:तिरंजि िगरकर
१. आपली पिू घतपठीका सांगाल का? जसे आपले
भारिािील िा्ि्य, तशषि आति आपले
तसंगापरू ाि कसे आगमि झाले?

करिांिा आप्याला कोि्या अडचिंिा िंड
यािे लागले?
भारतीय म्ू ये अंतभातू असलेला आमि तरीही
्थामनs समािा्या पितंशी िळ
ु िारा व ्थामनs
गरिा पिू ा sरिारा अ्यासरम देh शsे ल अशी
दो्हीsड्या उतम गोटंचे सतं ल
ु न साधिारी स्ं था
तयार sरिे हा हे मव्ालय ्थाप्यामागचा हेतू होता.
१९९० म्ये िे्हा मी मसंगापरू म्ये आलो ते्हा eथली
मश्िपिती भारतीय परदेश्थ समािासाठी आमि
मवशेषत: दोघेही नोsरी sरिायाा पालsांसाठी
मचतं ादायs अशी होती. msा भारतीय मश्िस्ं थेची
मनsड रsषााने िािवत होती.

भारतात माझं बालपि
नागपरू म्ये गेलं. १९९१
म्ये
mचसीmल
िेवनॉलॉमिि eमं डया या
sंपनीमाफा त
माझी
नेमिs
ू झाली ते्हापासनू
मी मसंगापरू म्ये राहात
आहे. १९९७ म्ये मी आयबीmम sंपनीसाठी sाम sॲ
लागलो. आयबीmम आमि mचसीmलसार्या
sंप्यांम्ये चौदा वषे sाम sे ्यावर मी मसंगापरू मधील
्लोबल eमं डयन eिं रनॅशनल ्sूल नावाचे पमहले
भारतीय आंतररा्रीय मव्ालय ्थापन sे ले.

मसगं ापरू सरsार्या मदतीमळ
ु े , आधारामळ
ु े आमि
अमवरत रो्साहनामळ
ु े आ्ही अनेs आ्हाने समथापिे
पार sॳ शsलो आमि म्ु यतः अ्यासरम व पररपिू ा
मश्िासाठी GIIS समाsुळात सहभागी हो्यासाठी

२. इथे शाळा काढािी असे का िािले? शाळा सॳ
ु
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पालsांना उ्त
ु sरे ल अशी स्ं था उभार्यात यश्वी
झालो.

sे ला िाh शsतो.
५. या शाळे वारे ि्ु ही तसगं ापरू मधील भारिीयांिा
एकरकारे आप्या सं्कृिीशी जोडूि ठे िि
आहाि ्याबदल काही सांगाल का?

३. सय त्थिीि शाळे ्या रगतिबदल आति
भति्यािील योजिांबदल काही सांगाल का?
आि वेगवेग्या सात देशांम्ये GIISची
msूि वीस आ्थापने आहेत. आम्या ्यवसाय
सवं धान योिनेत आ्ही स्या मिथे दिेदार मश्िाची
गरि आहे आमि मिथे सामामिsृट्या GIIS
मह्वपिू ा sाममगरी sॲ शsे ल अशा sाही िागांवर
ल् sं मरत sे ले आहे. मिथे उ्च दिाा्या शाळांसाठी
भरपरू मागिी आहे अशा बािारपेठांम्ये भारतातली
sाही मनवडs शहरे आमि sतार, सौदी अरे मबया व
ूमान हे देश आहेत. सवो्sटतेसाठी sमिबि
असतील असे उ्ाचे अमवतीय नेते घडव्याचा आमचा
वसा आहे आमि ्या्याशी आमची शै्मिs म्ू ये
अनॲु प अशीच आहेत. GIISम्ये मश्ि ्हििे फत
शालेय वा प्ु तsी ञानाeतsे च मयाामदत नाही तर सपं िू ा
िगात बदल घडवनू आिू शsतील असे मवचारपवू ाs व
सञू मनिाय घेhन ्यावर िबाबदार sती sर्यापयंत
्याची ्याती आहे.

्लोबल eमं डयन फाhंडेशन नावाची GIISची
ms संल्न सं्था २००२ म्ये ना-नफा त्वावर ्थापन
sर्यात आली. या स्ं थेअतं गात ्लोबल eमं डयन
s्चरल संिर (GICC) हे sं र आ्नेय आमशयातील
वैमव्यपिू ा समािांना भारतीय उपtंडातील समितेने
निले्या सां्sमतs परंपरांची मामहती sॳन
दे्यासाठी ms आदशा वातावरि मनमााि sर्याचा
रय्न sरते. ms समासमावेशs समाि मनमााि
sर्यासाठी आप्या सामामिs-सा्ं sमतs व
शै्मिs sायारमांवारे परदेश्थ भारतीय व ्थामनs
नागररs या दो्हंना msर आिनू msमेsांबदलची
सामामिs व सां्sमतs ूळt ृढ sर्याचा रय्न
्लोबल eमं डयन फाhंडेशनमाफा त sे ला िातो.
सा्ं sमतs sं राने सॲु sे लेला योगा्यासरम
मसंगापरु ी व भारतीय लोsांम्ये सारtाच लोsमरय
आहे.

४. आपि महारा्र मंडळाचे ms स्लागार ्हिनू
मंडळाsडून आप्या sाय अपे्ा आहेत?

महा्मा गांधी मवचार व म्ू य sं रामाफा त
(MGCUV) महा्मा गांधं्या आि्या पररम्थतीत
अमधsच लागू असले्या म्ू याबं दल व
मशsविs
ु ीबदल सtोल िािsारी उपलबध sे ली
िाते.

ms िबाबदार आमि उ््फूता स्ं था ्हिनू
महारा्र मंडळ सममतीने मसंगापरू ची सामामिs व
सां्sतीs म्ू ये आपलीशी sर्यास व ्थामनs
लोsांम्ये ममसळ्यास सभासदांना रो्साहन मदले
पामहिे. eतर समािगिांशी सौहादापिू ातेने ्यवहार
मसगं ापरू म्थत भारतीय व मसगं ापरू चे नागररs या्ं यात
अमधs मेळ घाल्यासाठी व msमेsानं ा अमधs
चांग्या ररतीने समिनू घे्यासाठी आव्यs आहे. या
रsारे च msमेsांबदल आदरभाव आमि मववास रsि

गे्या वषी ्लोबल eमं डयन फाhंडेशन (GIF)
व मसंगापरू eमं डयन डे्हलपमंि असोमसmशन
(SINDA) या दोन सं्थांनी संयत
ु उपरम सॲु sे ले
आमि SINDA्या STEP व Project Teach या
दोन म्ु य शै्मिs उपरमांसाठी GIF ने दहा लाt
डॉलसाची देिगी िाहीर sे ली.
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sुिुंबासोबत वेळ घालवायला, मल
ु ासं ोबत tेळायला
आमि सगं ीत nsायला आवडते. ्यानधारिा मला
मा्या msार हो्यासाठी व दररोि नवनवीन आ्हाने
म्वsार्यासाठी मदत sरते.

६. आपले छंद कोििे?
गे्या
sाही
वषांम्ये
माझे
छायामचरिsलेबदलचे रेम ्पटपिे बहॲन आले आहे.
मला यरं ोपsरिाबं दलही ि्मिात आsषाि वाित
आलेले आहे. रमपररहार sर्यासाठी तो मा्यासाठी
ms अमतशय चांगला मागा आहे. sामामनममत बराच
बहुम्ू य वेळ घराबाहेर िात अस्याने मला मा्या

७.एखादा संदेश?
मवमवधतेचे मह्व ूळtा आमि मवमवधतेतनू
msता िप्याचा मनचय sरा.

मुलाखि: मुता पाठक शमाघ
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राशी भमव्य

िििषाघतभिंदि
आमि ल्नासाठी msदम यो्य आहे. ्या दापं ्यानं ा
अप्य हवे आहे ्यानं ा या sालावधीत अप्यराती
होfल. उ्ोिs ्या्ं या sामाची ्याती वाढवतील.
त्ु ही mtा्ा नवीन योिनेसह नवे sाम सॳ
ु sराल.
राशी भमव्य 2015 अनसु ार त्ु हाला या sाळात
वररिाच
ं े सहsाया ममळे ल. आमथाs विीसाठी हा सयु ो्य
sाळ आहे. असे असले तरी आठ्या घरात असलेला
शमन आमि सहा्या घरात असलेला राहू यामळ
ु े तमु ्या
sौिुंमबs आमि आरो्या्या आघाडीवर त्ु ही ्व्थ
नसाल. त्ु ही याबाबत वेळोवेळी मवचार sरायला हवा.
१२ ्या घरात असले्या sे तू हेच दशावतो sी, त्ु ही
अडचिीत सापडून अमतउ्साहीपिे वाग्यापे्ा
दसु ्यांचा स्ला घेिे चांगले. मव्ा्यां्या sटाचे
चीि होfल

मेष
मेष राशी्या ्यतंवर
्यां्या ्वामीsडून,
गॳ
ु sडून sपाृटीचा
वषााव होिार आहे.
तमु ्या नव्या घराचा
्वामी (भा्येश) तमु ्या चौ्या
आमि पाच्या घरात असिार आहे. ्यामळ
ु े 2015
सालातील पमहले सहा ममहने sंिुमबs आय्ु य सt
ु ाचे
राहील. त्ु ही परदेशात िा्यासाठी रय्न sरत असाल
तर हा sाळ तमु ्यासाठी अनs
ु ू ल आहे. नवीन sार
मsंवा घर ्यायची आहे? थोडेसे रय्न sरा आमि
तमु ची e्छा पिू ा होfल. दसु ्या सहामाहीचा sाळ रेम
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िषृ भ

तमथुि

2015 साला गॳ
ु तमु ्यावर
tश
ु अस्याचे मदसत आहे.
गॳ
ु ्या अनs
ु ू लतेमळ
ु े त्ु ही
यो्य मदशेने रवास sराल
आमि त्ु हाला यशही ममळे ल.
त्ु ही तमु चे sाया ्यवम्थतपिे पार
पाडालच, ्याचबरोबर त्ु हाला आदर, स्मान ममळे ल
आमि तमु ची रशंसा होfल. असे असले तरी वषभ राशी
भमव्य 2015 साल्या sंु डलीनसु ार शमन आठ्या
घरात अस्यामळ
ु े आमथाs उ्प्न ममळ्यात थोडे
अडथळे मनमााि होतील. पि sाळिी sॳ नsा,
सt
ु ाचे म्ू य त्ु हाला िािवावे यासाठीच आनंदा्या
्िांआधी त्ु हाला थोडे sट सोसावे लागतील.
्याचबरोबर तमु ्या tासगी आय्ु यात अनॳ
ु पतेचा
अभाव मनमााि होfल. पि थोडेसे रय्न sॳन त्ु ही
सगळे अडथळे पार sरत मवियी ्हाल. तमु ्या
tासगी आय्ु याबाबत बोलायचे झाले तर पाच्या
घरात असलेला राहू हेच दशावतो sी, रेमात स्यता
आमि रामामिsपिा हे घिs अ्यंत मह्वाचे
असतात. ्यामळ
ु े त्ु ही तमु ्या िोडादाराशी रामामिs
राहाल, याची sाळिी ्या. संपतीमवषयी सांगायचे
झा्यास, हे वषा अ्यंत उतम असिार आहे. मरि,
वॉमशंग मशीन यासार्या उपsरिांवर थोडासा tचा
होfल. वषभ राशी्या मव्ा्यांना 2015 सालात sाही
अनपेम्त मनsाल पाहावयास ममळतील.

ममथनु राशी्या ्यतंसाठी
2015 सालात िादचू ा
पेिारा उघडिार आहे. हे
वषा
तमु ्यासाठी
आचयाsारs ठरिार आहे.
त्ु ही
तमु ्या मरय ्यतंसाठी sाही
sर्याची e्छा मनात बाळगली असेल तर तमु ्या
रय्नांना मनमचतच यश ममळिार आहे. याला आपि
सsारा्मs अथााने ‘सो्याहून मपवळं’ असं ्हिू शsू.
2015 सालात त्ु हाला नाव, रमसिी, संपती आमि
mtा्ाची िे िे ममळमव्याची e्छा असते, ते सवा
त्ु हाला ममळे ल. या पे्ा अिनू तमु ची मागिी sाय
असेल? 2015 साल्या ममथनु राशी्या भमव्यानसु ार
आरो्यसि
ु ा म्थर राहील. त्ु ही tपू वषांपासनू mtा्ा
आिाराचा सामना sरत असाल तर ्यात या वषी
सधु ारिा झालेली मदसनू येfल. msूिच या sाळात
त्ु हाला िॅsपॉि ममळे ल. संपिू ा वषाच रेमारातीसाठी
अनs
ु ू ल आहे. त्ु ही mtा्ा sंपनीत sाम sरत
असाल आमि त्ु हाला बदल हवा असेल तर sाही
अमधs चांगले ममळमव्यासाठी हा यो्य sाळ आहे.
्यामळ
ु े mtादी नवीन संधी चालनू आली तर अमिबात
सोडू नsा. दसु रीsडे, ्यावसामयsांना थोडे अमधs sट
sरावे लागतील, पि ल्ात ठे वा, sटांचे फळ हे
चांगलेच असते. ्यामळ
ु े 2015 साल्या ममथनु
राशीची sंु डली हेच सांगते sी, sट sर्यात अमिबात
sचॳ नsा. मव्ा्यांबाबत सांगायचे झाले तर ्यांना
चांगले मनsाल ममळतील.
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ककघ

तसहं

ssा राशी्या ्यतंसाठी
2015 हे वषा sाही बाबतीत
अ्यतं अनs
ु ू ल असिार
आहे.
तमु चे
वय
मववाहायो्य झाले असले तर
या
वषी तमु चा ल्नयोग आहे. ्यामळ
ु े
तयार राहा! त्ु ही ्वतः ल्न sराल मsंवा तमु ्या
sुिुंबातील mtा्ा ्यतीचे ल्न होfल, ्यामळ
ु े तमु चे
घर हे ल्नघर असेल, हे मनमचत आहे. ssा राशी
भमव्य 2015 अनसु ार रेमरsरिांम्ये मप्छा परु ववनू
sाहीही सा्य होिार नाही. ्यामळ
ु े संयमी आमि
sाळिीपवू ाs वागा. sाम्या बाबतीही 2015 साल हे
उतम असेल. sामात बढती ममळ्याची शवयता आहे.
हा sालावधी तमु ्यासाठी अ्योतम असिार आहे,
असे मदसते. sामा्या मनममताने त्ु हाला रवास sरावा
लागेल. पि हा रवास बहुधा मन्फळ ठरे ल. पि
msूिच 2015 हे वषा ssा राशी्या ्यतंसाठी
आरामदायी असेल. तमु ची आमथाs बािू या वषााय
बळsि असली तरी आंधळे पिाने गंतु विs
ू sरिे यो्य
राहिार नाही. शेविी तमु ्यासाठी ms sाळिीच sारि
आहे. तमु ्या रsतीम्ये उतार-चढाव मदसनू येतील.
याचा अथा त्ु ही आिारी पडालच असे नाही. फत
त्ु हाला थोडीशी sाळिी घे्याची गरि आहे.
मव्ा्यांसाठीसि
ु ा हे वषा शभु असेल. वषाातील ९०
िवsे sालावधी ssा राशी्या ्यतंसाठी अनs
ु ूल
असेल.

मसहं
राशी्या 2015
साल्या sंु डलीनसु ार हे वषा
समं मर असेल. गंधळून िाh
नsा. sाही sाळ tपू
चागं ला असेल तर sाही sाळ
थोडासा उतार-चढावांचा असेल. 2015
सालातील पमह्या सहा ममह्यांम्ये गॳ
ु तमु ्या १२
्या ्थानात आहे आमि शमन चौ्या ्थानात आहे.
्यामळ
ु े त्ु हाला थोड्या अडथ्यांचा सामना sरावा
लागेल. पि वैतागनू िाh नsा, हा तमु ्या ्मता
तपास्याचा sाळ आहे. तमु ्या आतेटां्या
वागिs
ु ीचा त्ु हाला रास होh शsे ल, पि तल
ु नेने
वषााचा उतराधा अमधs चांगला मदसनू येत आहे. तमु चे
रास या sालावधीत हळुहळू sमी होतील. असे असले
तरी या sाळात त्ु हाला sुिी sाही बोलले तरी फार
मनावर घेh नsा. 2015 सालातील मसंह राशी्या
sंु डलीनसु ार या sाळात म्थर आमि शांत रामहलेले
यो्य राहील. तमु ्या अचनू s योिनेमळ
ु े त्ु ही sठीि
पररम्थतीवर मात sराल. त्ु ही अ्यंत बमु िमान
आहात. msूिच या वषी अनेs r्सवु यपिू ा घिना
घडतील. 2015 या वषााच परु े परू वापर sॳन ्या आमि
त्ु हाला तमु ्या आत दडले्या ्मतांचा शोध लागेल,
्यामळ
ु े त्ु ही sदामचत ms असामा्य ्यती होh
शsाल.
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क्या

िुळ

s्या राशी्या sंु डलीम्ये
2015 साला्या पमह्या
सहा ममह्यामं ्ये राहू ११
्या ्थानात असेल. ्यामळ
ु े
त्ु हाला बराच फायदा होfल.
हा
तमु ्यासाठी अनपेम्त घिनांचा sाळ
असिार आहे. या sाळात sुिुंबातील सद्यांचीसि
ु ा
भरभराि होिार आहे. पि राहू पमह्या घरात
अस्यामळ
ु े ्यां्या रsतीची sाळिी घेिे आव्यs
रामहल. पि यात sाळिी sर्यासाठे फार sारि नाही.
sे वळ सतsा राहा आमि र्येsा्या आरो्याची
sाळिी ्या. ्याचरमािे या वषाातील पमहले सहा
ममहने रेमसंबंध, मववाह आमि मल
ु ांसाठी चांगले
असतील. नोsरी, ्यवसाय आमि मश्िा्या
ृटीनेसि
ु ा हा sाळ अनs
ु ू ल आहे. s्या राशी भमव्य
2015 अनसु ार या वषाात त्ु हाला tपू संधी ममळिार
आहेत आमि ि्लोष sर्यासारtे tपू ्ि येतील.
पि या वषाा्या उतराधाात मार sाळिी घे्याची गरि
आहे. त्ु हाला फत सतsा राह्याची गरि आहे, फार
गंभीर घिना घड्याची शवयता नाही. tचाात sाही
रमािात वाढ होfल आमि रsती्या sुरबरु ी सॳ
ु
राहतील. sाळिी sॳ नsा, तमु ्याबदल फार वाfि
sाहीही होिार नाही. ्यामळ
ु े संयमाने आमि मवचाराने
वागिे यो्य राहील.

तळ
ु राशं्या ्यतंसाठी
2015 हे वषा लाभsारs
आहे. तळ
ु ा राशं्या
्यतं्या sौिुंमबs
आय्ु याबाबत सांगायचे झाले
तर
थोडे फार गैरसमि हो्याची शवयता
आहे. असे असले तरी msो्याला फार धवsा लागिार
नाही. आरो्याचा मवचार sरता 2015 साल उतम
आहे. त्ु ही घर मsंवा sार घे्याचा मवचार sरत
असाल तर आता ्या मवधा मनम्थतीतून बाहेर पडा.
ठोस मनिाय ्या. 2015 चा उतराधा हा तमु ्यासाठी
गल
ु ाबी sाळ असिार आहे. tासगी बाबतीत त्ु हाला
अनेs आनंदाचे ्ि लाभिार आहेत. ्यामळ
ु े या
गल
ु ाबी वातावरिाचा आ्वाद घे्यासाठी तयार राहा.
तळ
ु ा राशी्या sंु डलीनसु ार या वषाभरात त्ु ही तमु ्या
sामा्या मठsािी sाहीतरी मवशेष sॳन दाtविार
आहात. त्ु हाला नवी उिाा ममळाली आहे, असे वाित
आहे. नोsरीम्ये बढती हो्याची tपू शवयता आहे.
लोsाs
ं डून सहsाया ममळे आमि तमु ्यामवषयी
असले्या आदर आमि स्मानात वाढ होfल. शमन
दसु ्या घरात आ्यामळ
ु े tचाात वाढ हो्याची शवयता
आहे. त्ु हाला tचा sरताना हात थोडासा आtडता
घे्याची गरि आहे. मव्ा्यांसाठी हे वषा सsारा्मs
राहील.
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धिु

2015 साली बहुतेs रह
त्ु हाला
अनs
ु ूल
असतील. त्ु ही पिू ापिे
सरु म्त असाल. ्यामळ
ु े
2015 हे वषा तमु ्यासाठी
tपू
चांगले असेल. वमचs राशी्या
sंु डलीनसु ार फत शमन्या ्थानामळ
ु े थोडेसे उतारचढाव असतील, बाsी सवा msदम उतम राहील. sारि
सगळंच सरु ळीत रामहलं तर िग्यात मिा नाही, थोडे
tाचtळगे, अडथळे असतील तर िग्यातील ल्ित
वाढते. sौिुंमबs सौ्य राहील. रेमा्या संदभाात
2015 हे वषा उतम राहील. शमन रथम ्थानात
आ्यामळ
ु े वैवामहs आय्ु यात sाही अडचिी मनमााि
होतील. sाही वेळारेमासाठी झरु िेही चांगले असते.
्याचरमािे त्ु हाला sाही आरो्या्या तरारी
सतावतील. sाळिी sॳ नsा, sाहीही गंभीर घडिार
नाही. हा sाळ sामासाठी चांगला आहे. ्यामळ
ु े
sामाचा ्यास घेिा्यांसाठी हा sाळ tपू च चांगला
असेल. 2015 साल्या वमचs राशी्या sंु डलीनसु ार
आमथाs म्थती चांगली राहील. ्यामळ
ु े sाय sाय
tरे दी sरायचे आहे, याची ms यादी sॳन ठे वा.
दसु ्या बािल
ू ा मव्ा्यां्या sटाचे चीि होfल. या
वषाा्या उतराधाात ्यवसायाशी मनगडीत मश्ि
घेिा्यांची रगती होfल.

2015 साला्या सॲु वातील
गॳ
ु धनु राशी्या आठ्या
घरात आहे, ही फार
सsारा्मs बाब नाही. असे
असले तरी फारशी
नsारा्मsही नाही. ्याचबरोबर शमन
१२ ्या घरात आहे, ्यामळ
ु े आमथाs बाबी
मवचारपवू ाs हाताळा्या लागतील. या सग्याचे
्यव्थापन sरताना घाबॳन िाh नsा. त्ु हाला
माहीत आहे sी, आमथाs बाबतीत ूढाताि
झा्यामळ
ु े अनेs सम्या उभवू शsतात. या सम्या
सोडमव्यासाठी sट sरा. धनु राशी भमव्य 2015
अनसु ार शांत आमि म्थर मनोवती्या ्यती हे सा्य
sॳ शsतात. ्याचरमािे तमु ्या sुिुंमबयांचा
वागिs
ु ीतही बदल झालेला त्ु हाला मदसनू येfल. या
बदलामळ
ु े त्ु ही ्यमथत होh शsता. र्येs
ृमटsोनातनू त्ु हाला tंबीर sरायचे, असे या वषााने
मनावर घेत्यासारtे वािते. तमु ्यात असरु म्ततेची
भावना वाढीस लागेल, ्याचा तमु ्या रsतीवरही
पररिाम होfल. रेमरsरिांम्येही फारसे समाधान
लाभिार नाही. पि ल्ात ठे वा, िे होते, ते
चांग्यासाठीच होते. दसु ्या बािल
ू ा 2015 साला्या
उतराधाात तमु ्या सग्या e्छा पिू ा होh लागतील.
तमु ्या आय्ु यात प्ु हा msदा आनंद मनमााि होfल.
आमथाs उ्प्नात वाढ होfल आमि मव्ा्यांना
अनs
ु ू ल मनsाल ममळतील. हे वषा ्हििे तमु ्यासाठी
साहसी रवासच असिार आहे!
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मsर राशी्या ्यतंसाठी
2015 सालातील पमहले सहा
ममहने उतम असतील. तमु ्या
अचs
ू योिनाचं े फळ या
sाळात त्ु हाला ममळे ल. त्ु ही
बमु िमान आहात. तमु ्या राह्या िागी
sायारमांची रे लचेल राहील. sामा्या मठsािी सवा
sाही सsारा्मs राहील. हा तमु ्यासाठी ि्लोष
सािरा sर्याचा sाळ आहे. आमथाs म्थती
समाधानsारs राहील. त्ु हाला सगळीsडूनच
सहsायााचा हात ममळे ल. तमु चे ल्नाचे वय झाले
असेल तर 2015 सालात या बाबतीत sाही
सsारा्मs घड्याची शवयता आहे. मव्ा्यांसाठी हा
sालावधी tपू च अनs
ु ू ल आहे. ्यांचे रय्न मनमचत
यश्वी होिार आहेत. असे असले तरी 2015
सालातील उतराधा मार sाहीसा sठीि असेल.
्यावेळी गॳ
ु तमु ्या आठ्या घरात असेल. पररिामी,
आमथाs सम्या उभवतील. ्यामळ
ु े sाहीही sरताना
मवचारपवू ाs पावले उचल्याची आव्यsता आहे. पि
sाळिी sॳ नsा, अशा रsारचे गंभीर पररम्थती
उभव्यावर त्ु ही स्मपिे मतचा सामना sसा sरता
हे चाचप्याचा हा sाळ आहे. ्याचरमािे 2015 या
वषाात sोि्याही मठsािी गंतु विs
ू sरताना दोन वेळा
मवचार sरावा, असे ही sंु डली सांगते.

sंु भ राशी्या ्यतंसाठी
2015 हे वषा सममर घिनाच
ं े
राहील. 2015 या वषाा्या
sंु भ राशी्या sंु डलीनसु ार
तमु ्या िवळ्या ्यतंशी
तमु चे संबंध sाहीसे तािलेले राहतील.
पि लगेचच ्याने ्यमथत होh नsा, sारि िे sाही
होते ते चांग्यासाठीच होते. तमु ची sाहीशी फिsळ
भाषा हे ्यासाठीच ms sारि असू शsे ल. ्यामळ
ु े
शवय मततsे मवनरपिे वागा. sुिुंबातील ्यती्या
आरो्या्या तरारंमळ
ु े sाहीसे तिावाtाली राहाल.
पि tपू sाळिी sर्याचे sारि नाही, sारि ही sाळ
पिsन मनघनू िाfल. त्ु ही sोिााsचेरीम्ये ्य्त
राहाल. पि sाळिी sर्याचे sारि नाही, sारि त्ु ही
मवरोधsांना ने्तनाभतू sराल. या वषाा्या उतराधाात
तमु ्या िवळ्या ना्यांम्ये िवळीs मनमााि होfल.
वैवामहs आय्ु य आनंदी असेल. त्ु हाला ्वगा sे वळ
दोन बोिे मश्लs असेल. sामा्या मठsािीसि
ु ा
सधु ारिा होतील. ही ि्लोष sर्याची वेळ असेल.
आमथाs उ्प्न आमि मश्ि यात वाढ होfल. या
sालावधीत त्ु ही सग्याच बाबतीत समरय असाल.
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ठे विे आव्यs राहील. मीन राशीची sंु डली सागं ते
sी, या sाळात त्ु ही sाळिीपवू ाs वाहन चालवा. रेम
रsरिांसाठी हा sालावधी अनs
ु ू ल आहे. पि सात्या
घरात असलेला राहू हे फार चांगले मच्ह नाही. ्यामळ
ु े
रेम आमि मववास हे दोन घिs नेहमीच अ्यंत
मह्वाचे राहतील. त्ु हाला चांगली नोsरी ममळू
शsे ल. ्यामळ
ु े तमु ्या चेह्यावर हा्य मनमााि होfल.
असे असले तरी sट आमि िबाबदारी यात वाढ होfल.
्यामळ
ु े तयार राहा. ्याचरमािे या वषाात त्ु हाला
आमथाs लाभ, पगारवाढ हो्याची शवयता आहे.
अनेs चांग्या गोटी तमु ्या आय्ु यात घडिार आहे,
्यामळ
ु े हा ि्लोष sर्याचा sाळ आहे.
मश्िासाठी हा अ्यंत अनs
ु ू ल असेल, पि
2015्या उतराधाात sाही सम्या उभवू शsतात.

मीि
मीन राशी्या ्यतंसाठी
2015 हे वषा उतम रsारे
सॳ
ु होfल. मीन राशी
भमव्य 2015 अनसु ार या
वषाात तमु ्या घरी धाममाs
शभु sाया पार पडेल. तमु ्या घरी
समारंभ सािरे sर्याचा हा sाळ आहे. असे असेल
तरी mtा्ा sौिुंमबs सद्या्या उिि वागिs
ु ीचा
त्ु हाला रास होfल. पि ्याsडे दल
ु ा् sरा, असा
माझा त्ु हाला स्ला राहील. sे तचू ा रभाव वाढता
रामह्यामळ
ु े तमु ्या आरो्याची sाळिी घे्याची गरि
आहे. अशा वेळी तमु ्या आहारा्या सवयंवर ल्
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