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• हवनामूल्य हवतरणासाठी 

उपलब्ध 

• आपल ेवाचून झाल्यावर आपण 

ि ेफ़ॉरवर्ड करू शकता. 

• ि े ई पुस्तक वेबसाईटवर 

ठेवण्यापुवी ककवा वाचना व्यहतररक्त 

कोणतािी वापर करण्यापुवी ई 

साहित्य प्रहतष्ठान याांची लेखी 

परवानगी घेण ेआवश्यक आि.े 

• या पुस्तकातील लेखनाचे सवड 

िक्क लेखकाकर् े सुरहक्षत असून 

पुस्तकाचे ककवा त्यातील अांशाांचे  

पुनमुडद्रण ककवा नाटक, हसनेमा, 

हसररयल, स्टेज शो ककवा तत्सम 

रुपाांतर ककवा भाषाांतर करण्यासाठी 

लेखकाची परवानगी घेण े आवश्यक 

आि.े 

ई साहित्य प्रहतष्ठान िी कवी, 

लखेक व वाचकाांनी हमळून 

चालवललेी चळवळ आि.े 

नवीन उदयोन्मखु लखेकाांसाठी 

ि े व्यासपीठ आि,े आहण 

खरे्ोपार्ी व दशेॊदशेी 

पसरलले्या मराठी 

वाचकाांसाठी वाचनाच े साधन 

आि.े ई पसु्तके. आता 

स्माटडफ़ोनवर र्ाऊनलोर् 

करून ककवा अपॅद्वारे वाचता 

यतेात. आपण या चळवळीच े

भाग िोऊ शकता. आपल्या 

ओळखीच्या लोकाांच े ई मले 

पत्त े पाठवा. त्याांनािी 

हवनामलू्य ई पुस्तके पाठव.ू 

नवीन वाचक आहण नवीन 

लखेकाांच े या चळवळीत 

स्वागत आि े
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अपडणपहिका, 

शांकराच्या मांददरात भेटलेल्या  

त्या अनाहमक आहण अपररहचत स्त्रीस.  

त्याचप्रमाणे  हजच्या सोबतीने िी सावली  

अनुभवतोय आहण पुढेिी अनुभवायची आि े 

त्या माझ्या पत्नीस, मोहिनीस  

सप्रेम अपडण   
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प्रस्तावना 

आपण हलिावे अस ेअनेक ददवस वाटत िोते. अस ेवाटत अस ेपयंत वयाची पन्नाशी 

सरली. एक ददवस गोंदवल्याला गेलो येताना हसद्धशे्वर कुरोली येथे शांकराचे मांददर 

बघावयास गेलो तर त्यावेळी दवेळात दनैांददन दशडनासाठी  आलेल्या एका मध्यमवयीन 

खेरू्त स्त्रीस शिरातून आलले्या आमचे कौतुक वाटले. हतला आपल्या गावात आलले्या 

पाव्ह्यण्याांना दवेाची  कािीतरी वेगळी गोष्ट दाखवायची िोती. ती म्िणाली “आमचा दवे 

बोलतो. त्याचा आवाज ऐकून जा.” हतने पुजाऱ्याला आम्िाला आवाज ऐकवायला 

फमाडवले. ५-१०  हमहनटाांच्या प्रयत्नातून त्या शांकराच्या पपर्ीतून ओंकार शीळ ऐकू आली. 

िा नाद आम्िी कधीच ऐकला नव्ह्िता. सुमधरु ध्वनी त्या गाभाऱ्यात घुमला पुनःपुन्िा 

घुमला. बाईला तो दवेाचा स्वगीय आवाज आम्िाला ऐकावल्याचा आनांद झाला. मग 

माझ्या लक्षात आले. अशी दकतीतरी माणस ेजीवनाच्या रखरखीत रस्त्यान ेजाता जाता 

भेटलेल्या एखाद्या झार्ाच्या सावली प्रमाणे आनांद दतेात. आपण त्याांच्या हवषयी आहण  

त्या अनुभवाहवषयी हलिावे. हसद्धशे्वर कुरोलीची ती अनाहमक आहण  अपररहचत स्त्री या 

हलहिण्याचा पे्ररणा स्रोत बनून गेली. दवेाच्या आवाजावर हलहिलेला पहिला लेख अनेक 

हमिाांना पाठवला, अनेकाांनी लेख आवर्ल्याचे कळवले. मग सपाटाच लावला. अनेक 

हमिाांना ि े हलहिलेले पाठवू लागलो, अजून हलहिण्यास उद्युक्त करणाऱ्या प्रहतदिया 

आल्या. गेल्या ददवाळीत मुलाने अमेररकेची वारी घर्वली, पुन्िा एक महिना सावलीत 

गेला. त्यावर ५ लेख हलहिले  त ेपण अनेकाांना आवर्ले. ४ वषांपूवी गुगलवर ब्लॉगची 

चावी सापर्ली िोतीच. आता ई-साहित्यकराांनी ईपुस्तकाची सांकल्पना ददली. “सावलीतले 

क्षण” ि ेअशाच भेटलेल्या व्यक्तींचे आहण अनुभवाांचे क्षण आिते जे तमु्िाला पण सावली 

दतेील.  

 

श्रीकाांत कुलकणी  

shrikantkulkarni5557@gmail.com 
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अनुिम 

 

भाग एक _ अमेररका एक पचतन 

अमेररकन जेटलॅग 

Stop and Go 

America Tissue Culture 

For Here or to go 

Sharing America 

 

भाग दोन _ सावलीतल ेसिप्रवासी 

सुरिाण मावशी 

ऋहषतुल्य तरुणी 

मोठ्या दाददजी 

सुरेश हांदरे 

 

श्रीकाांत कुलकणी याांचे अहधक हलखाण वाचण्यासाठी भेट द्या : 

shrikaant.blogspot.com  
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अमेररका : एक पचतन  
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अमेररकन Jet-lag 

 

 

 

 

 

 

शेवटी गड्या आपला गाांव बरा असे म्िणत आमची स्वारी सपत्नीक रहववार 

दद. १७.११.२०१३ रोजी हिपुरी पौर्णणमेस भारतात टेकली. हिपुरी पौर्णणमा आता 

सवड साधारण भारतीय पिदूांच्यािी लक्षात न रािणारा सण पण अमेररकेतून 

आमच्या बरोबर आलेल्या एका बाईंनी लक्षात आणून ददला. 

“अग बाई! आज हिपुरी पौर्णणमा आि.े गेल्यावर सुनेला दवेळात ददवे 

लावायला साांगायचे आिते. अिो आम्िी हतकर् ेगेल्यावर इकर्े काय ददवे लावतात 

काय साांगू. कसले सण अन कसले काय ? पण मी आले की, सगळ आपल्यासारख 

करून घेते”.  

त्या आहण त्याांचे पती ६ महिने त्या मुलाकर् ेराहून परत आले िोते. ते दोघे 

म्िणे दरवषी सिा महिने या सुनेकर् ेआहण सिा महिने त्या सुनेकर् ेकर् ेराितात. 

असे गेली ८-१० वषे अव्याित चालू असून. या वेळी हव्ह्िसा पुढील १० वषांसाठी 

एक्सस्टेंर् केलाय. 
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“हतथे आम्िी माझा गुरवार, याांचा शहनवार आवजूडन करतो. सांकष्टी आहण 

एकादशी माि दोघेिी करतो. मला मेलीला िल्ली जरा हखचर्ीचा िास िोतो. पण 

हतथल्या नातवाांना साबुदाण्याची हखचर्ी फार आवर्ते म्िणून करते झालां. ि ेमाि 

सांकष्टी कािीिी न खाता करतात.”... बाई 

“मग आपल्या हतथ्या कशा लक्षात राितात” मी. 

“दरवषी कालहनणडय नेतो ना. आता तर मुलगा इांटरनेट बघून साांगतो.” 

आपल्या हतथ्या चांद्रोदयाप्रमाणे बदलतात तर हतथे पांचाांग त्या शिराप्रमाण े

बनवावे लागेल वगैरे गहणती ज्ञानाची आवश्यक्सयता त्याांना नव्ह्िती त्याांच्या 

software के्षिातील मुलाने एक कालहनणडय ददल्याने त्याचे काम सोपे झाले िोते. 

“मग आता काय?”.. मी 

“मी ररटायर झालोय इथेिी आहण हतथेिी तसां कािी काम नसते. मी इथे आहण 

हतथेिी  दपुारी ३ तास आहण रािी नेिमी प्रमाणे झोपत असल्याने jet lagचा िास 

नािी. आपल्याला काय दोन्िीकर्े सारखेच... पती. 

“कुठून ररटायर झालात”...मी 

“जनता सिकारी बँकेतून. झाली आता ११ वषे. हप्रमॅच्युअर घेतली. कामाचा 

फार िास व्ह्िायला लागला मुलगा म्िणाला आता व्ह्िा ररटायर.” ...पती. एकां दर 

पतीराजाांचा कोणत्या प्रकारचा Lag आि ेते लक्षात आले. आहण पत्नीचा धार्णमक 

jetlag उतरता क्षणीच गेला आि ेअसे लक्षात आले. 

इतर कोणत्यािी दशेात तुम्िी राहून आलात तर या Jet-lag हवषयी फारसा 

गाजावाजा िोत नािी. आपण आजवर हिटन, जमडनी, जपान, चीन, हमर्ल इस्ट, 

ऑस्रेहलया इथून आलेले अनेक जण पिातो, पण याांच्या  jet-lag हवषयी फार 
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बोललेच जात नािी, नव्ह्ि े या मांर्ळींना जर jet-lag  असेल तरी िी मांर्ळी तो 

मुकाट्याने एकट्याने सिन करतात कोणी त्याची साधी दखल पण घेत नािी. 

अमेररकेतून आलात की jet-lagचा  तुम्िाला अनेक ददवस िास िोतो आहण िा 

िास कािी ददवस सुखावणारा असतो. (कािी िास pleasure दणेारे असतात 

अगदी तस्सा). येणारा जाणारा “काय कशी काय अमेररका? सध्या jet-lagचा िास 

वगैरे कािी ?” अशी सुखावणारी चौकशी करतो. एरवी खरू्स असणारा बॉस 

तुमच्या jet-lag हवषयी हसम्पथी दाखवतो. कारण आता तुम्िी अमेररका 

returned झालेले असता. एरवी उहशरा येण्यासाठी कुरकुर करणारा बॉस, 

सकाळी ३-४ तास उहशरा येण्यास आहण सायांकाळी ३-४ तास आधी घरी जाण्यास 

परवानगी दतेो. एकां दर तुमचा भाव वाढलेला असतो. अमेररकेतल्या सुनेकरू्न ६ 

महिन्याांनी परत  आलेल्या सासूबाई इथल्या सुनेकर् ेया नावाखाली पुढचे ८ ददवस 

यथेच्छ झोपून घेतात. जर एखादा इथला software engineer अमेररकेत काम 

करून आला असेल तर हवचारूच नका त्याचा jet-lag स्पेशल असतो. “त्याला ना 

दरवेळी jet-lagचा फार िास िोतो.” यातील दरवेळीवर जोर दते त्याची आई 

आपल्या लेकाला मधून मधून भारतात दखेील यावे लागते असे सुचवत मुलींची 

स्थळे चाचपत असते. 

अमेररकन jet-lag ची बाधा तेथून येणाऱ्या प्रत्येकाला िोते. व्यक्ती 

व्यक्तीप्रमाणे  या बाधेचा प्रकार, त्याची लक्षणे, गांभीरता आहण कालावधी बदलतो. 

शारीररक jetlag ि े जास्तीत जास्त ८-१० ददवसात आटोक्सयात येतात पण 

मानहसक व इतर jetlag िा काळजीचा हवषय िोऊ शकतो. यातील कािी 

मित्वाच्या jet-lag ची इथे चचाड करण्यात आली आि.े 

१.       Traffic jetlag - इथे आल्या आल्या त्याला २ व्ह्िीलर, ऑटो ररक्षा 

Unsafe वाटू लागतात. रस्ता ओलाांर्ताना भीती वाटू लागते. चार चाकी 

वापरावी तर righthand ड्रायपव्ह्िग बॅंकवर्ड वाटू लागते. उजवीकरू्न कोणी 
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ओव्ह्िरटेक केले दक, घाम फुटतो. अशी लक्षणे ददसली तर Traffic jetlagची बाधा 

झाली आि.े िा jet lag सिा महिने न गेल्यास traffic फोहबया झाला असे समजावे 

आहण यावर मानसोपचार तज्ञा करू्न treatment घ्यावी. या traffic jet-lag चा 

दसुरा प्रकार म्िणजे याचा बाहधत पेशांट प्रत्येकाला अमेररकेच्या traffic सेन्सबद्दल, 

हशस्तीबद्दल साांगत सुटतो. िी बाधा फारच वाढली तर या दशेातील traffic कशी 

सुधारेल याची चार चौघात रुजवात करू लागतो. नोकरीहनहम्मत्त गेलेली तरुण 

मुले इथे आल्यावर आई वहर्लाांचा िात धरून रस्ता ओलाांरू् लागतात. या प्रकारात 

सुधारण्याची शक्सयता फार नसते. मी माि आल्या ददवशीच सायांकाळी ६ वाजता 

गार्ी काढून घरातून via स्वारगेटहून  कोथरूर्ला चक्कर मारली. गार्ी खाली 

आत्मित्या करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या ६ जणाांना करकचून िेक दाबुन वाचवले 

आहण करकचून हशव्या ददल्या. मला सवांच्या पुढे जाण्यास रोखणाऱ्या पुणेकराांना 

ककड श्य िॉनड वाजवून साईर् दणे्यास बजावले. मीच कायम पुढे रािील यासाठी 

र्ावीकरू्न उजवीकरू्न आहण जमेल हतथून ओव्ह्िरटेक करून घेतले. एका मोठ्या 

पीएमटी बसला िॉनड दऊेन साईर् दणे्यास लावले.  सगळ व्यवहस्थत पूवीसारखे 

जमते आि ेयाची खािी झाल्यावर Traffic jet-lag नािी ि ेकन्फमड झाले.   

२.       फूर् jetlag: या प्रकारात दशेी अन्न िाय कॅलरी, स्पायसी वाटू लागते. 

चिातील साखर आहण दधु हवषासमान वाटू लागते. भात तर वजडच करतात. लारू्, 

पुरणपोळी, गुलाबजाांब इत्यादी पदाथड पहिले की िास िोतो. वैशाली, रुपाली, 

वार्शे्वर इथे खाणारी मांर्ळी असेच खात राहिले तर आयुष्य सांपून जाईल याची 

खािी वाटत रिाते. माझ्या माहितीचा एक  तरुण पेशांटला त्याच्या आईने लेकरू 

खूप ददवसाांनी अलय असे म्िणून त्याच्या आवर्ीचा बेसनाचा लारू् ददला, तर तो 

पेशांट hostile िोऊन याचे ingredients, fats, काबोिायड्रेट्स आहण कॅलरी 

कळल्यानािीत तर खाणार नािी असे आईस सुनावतो. आईने जास्त आग्रि केला 

तर मला कािी झाले तर तर “I will sue you” अशी धमकी ददली. ती माउली 

हबचारी याला काय झालाय म्िणून काळजीत पर्ली. िा jetlag लवकर गेला नािी 
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तर वजन झपाट्याने कमी िोते, पेशांट त्याची परवा करत नािी आहण उपासमार 

करून घेतो. ४-६ महिन्यात आटोक्सयात आला तर ठीक नािीतर मुलास इमेल करून 

अमेररकेचे हतकीट पाठवण्यास साांगावे. मुांबईहून येताना एक्सस्प्रेसवेवर रमाकाांतचा 

वर्ा-पाव खावा वाटला तर धोका नािी असे समजावे.   

३.       हबस्लेरी jetlag – यात कायम हबसलेरी वापरावी लागते. ददवसात 

१० बाटल्या खपू लागल्या आहण ददवसाला १५०-२०० रुपयाांना चाट पर्ली तर 

मुकाट्याने नॉमडल पाणी हपऊ लागतो. असे झाले नािी तर प्रकरण गांभीर आि ेअस े

समजावे. 

४.       साांस्कृहतक jetlag: अमेररकेत तेथील सांग्रिालये, ऑपेरा, अके्वरीयम, झ ू

अशा स्थळाांना भेटी ददल्या की, या प्रकारचा lag येतो यात पुण्यातील (ककवा 

भारतातल्या कोणत्यािी शिरातील) सवड सांग्रिालयाचे आपण क्सयुरेटर बनून 

सुधारणा घर्वून आणाव्या वाटतात. बालगांधवड, रटळक स्मारक या सारख्या 

नाट्यगृिाांच्या सल्लागार पदी आपली नेमणुक व्ह्िावी असे वाटू लागते. भारतातल्या 

कला के्षिात आपण भरीव कािी तरी करू शकू असा confidence वाटू लागतो. 

पवडतीवर जाण्यासाठी १०० रु. हतकीट ठेवले तर पवडती स्वच्छ रािील असे वाटू 

लागते. शहनवारवाड्यात पेशव्याांचा इहतिास हजवांत करावा वाटतो. अशी अनेक 

लक्षणे दतेा येतील या प्रकारचा jetlag अमेररकेतून आल्यावर अनेक वषे रटकू 

शकतो. इथे आल्यावर शािरुखचा लेटेस्ट हसनेमा, एखाद ेमराठी िॉट मराठी नाटक 

बहघतले आहण शहनवार वाड्या भोवती २ व्ह्िीलरने प्रदहक्षणा घातली तर jet-lag 

लवकर आटोक्सयात येऊ शकतो. उभयताांनी अमेररका वारी केली असेल तर 

उपचारात आपल्या पत्नीलादखेील सिभागी करावे. 

५.       सामाहजक jet-lag : रस्त्यावरील दचुाकीस्वाराांना वाितुकीचे धर् े

ध्यावेसे वाटतात. सवड शाळात जाऊन मुलाांवर समाजजीवनाचे सांस्कार घर्वून 

आणावे वाटतात. शिर सुांदर असावे असे वाटू लागेल. याची सुरवात शिरातील 

राजकीय फ्लेक्सस काढून करावी असेिी वाटेल. नगरपाहलका मोकळ्या जागी लॉन 
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आहण फुलझार् ेका लावत नािी? असा प्रश्न तुम्िी पाहलका सोरू्न ज्याला त्याला 

हवचाराल. शिरातील सावडजहनक वाितुकीचा प्रश्न सोर्वावा वाटेल. मेरोचे मागड 

सुचवू लागाल. पीएमटी कायडक्षम झाली आि ेअशी ददवास्वप्ने परू् लागतील. िी सवड 

लक्षणे सामाहजक jet-lag ची असून. उपाय म्िणून ४-५  वेळा अमेररकेत जाऊन 

आलात या jet-lagचा कां टाळा येऊन कमी िोण्याची शक्सयता असते. िळू िळू इथले 

असेच रािणार याची खािी पटते आहण िा jet-lag कां रोल मध्ये येऊ शकतो. 

६.       राजकीय jetlag: यामध्ये दशेात अध्यक्षीय लोकशािी आली तरच या 

दशेाचे अनेक प्रश्न सुटतील असे वाटू लागते आहण चारचौघात याची चचाड घर्वून 

आणावी वाटते. कोणतीिी हनवर्णूक आली की, उदासी वाटू लागते. शिरातील 

फ्लेक्ससचा िास वाटू लागतो. राजकारण बाजारबूणगयाांचा खेळ वाटू लागतो. 

बातम्या बघताना दात ओठ खाल्ले जातात. अण्णा िजारेंच्या कळपात सामील 

व्ह्िावे वाटते. अमेररकेतून महिनाभर राहून आलेला आमचा एक हमि हववेक 

वेलणकराांना भेटून सजग नागरी मांचाचा सदस्य झालाय. फार अवघर् असा िा lag 

आि.े िी माणसे हनवर्णुकीत मतदानावर बहिष्कार घालतात. 

७.       आर्णथक jetlag: लघु व मध्यम उद्योजक मांर्ळींना या व्याधीची बाधा 

िोते. यात दशेात एक्ससाईज, वॅट, एलबीटी, सर्णव्ह्िस टॅक्सस, W.C टॅक्सस इ.कर जाऊन 

एकच कर लागू केला तर उद्योगास पोषक वातावरण िोईल, उद्योग धांद ेवाढतील, 

बेकारी घटेल, असे ठाम पणे वाटू लागते. तुम्िी अमेररकन भाांर्वलशािीचे गोर्वे 

गाऊ लागतात. ५ र्ेज वीक मुळे कायडक्षमता वाढते असेिी वाटू लागते. दशेाच्या 

आर्णथक सल्लागार मांर्ळात आपल्याला घेतले तर देश बदलून टाकू असे जािीरपणे 

बोलून दाखवतात. कोणत्यािी पररहस्थतीत िी बाधा आटोक्सयात येत नािी. अशा 

अशक्सय आहण अतक्सयड बोलणाऱ्या व्याधीग्रस्त उद्योजकाांची MCCI, असोचेम आहण 

दफक्की अशा सांस्थातून िकालपट्टी करण्यात येते. 

८.       एक अहतशय धोकादायक jetlag सापर्ला आि.े याला अजून नाव 

दतेा आले नािी. िा बहताांशी हस्त्रयाांमध्ये ददसून येतो. यात पत्नी एकटी अथवा 
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तुमच्या बरोबर अमेररकेस गेली. तर इथे आल्यावर घराचा चेिरा मोिरा 

बदलण्याचा आग्रि करू लागते. अमेररका वारीने आधीच तुमचा हखसा ररकामा 

झालेला असतो त्यात िी भर पर्ते. एकां दर अमेररका प्रवास खचाडच्या १० पट खचड 

इथे आल्यावर लागू शकतो. अमररकेतील पुरुष हस्त्रयाांच्या खाांद्याला खाांदा लाऊन 

गृि कतडव्य करताना पाहून भारतातिी िा बदल घर्वून आणण्यास या स्त्रीया 

करटबद्ध िोतात. या प्रकारात बाधा हस्त्रयाांना िोते पण िास माि पुरुषाांना िोतो व 

उपचार पुरुषाांना घ्यावे लागतात. पुरुषाांचे उत्पन्न आजच्या ६० पटीने वाढले तरच 

या आजारास तोंर् दतेा येते.    

      मानसोपचार तज्ञ सामाहजक, राजकीय आहण आर्णथक jet-lag ची बाधा 

१ महिना व अहधक रटकली तर िी केस िाताबािरे गेली आि ेअसे समजतात आहण 

िा jet-lag सांसगडजन्य असल्याने बाहधत व्यक्तीस इतर भारतीय समाजापासून दरू 

ठेवावे असे सुचवतात. एकां दर अमेररकन jetlag िी काळजी हनमाडण करणारी गोष्ट 

आि.े यासाठी भारतातील सवड अांतर राष्ट्रीय हवमानतळाांवर arrival गेट वर “ठेहवले 

अनांते तैसेची रािावे” अशी मोठ्ठी िोर्डर्ग लावावीत आहण एयर इांहर्याच्या 

हवमानात िी टू्यन वाजवावी असा प्रस्ताव माांर्ण्यात येणार आि.े एकां दर 

अमेररकन jet-lag या व्याधीवर उपचारासाठी मानसोपचारात स्वतांि शाखा 

हनमाडण िोण्याची गरज आि.े एक माि नक्की तुमच्यात  जर जाज्वल्य दशेाहभमान 

असेल तर यातील कोणत्यािी jet-lagचा िास िोत नािी. 
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Stop and Go 

 

 

 

 

 

अमेररकेत आल्यावर एक खोर् लागते ती म्िणजे सारखी आपल्याशी तुलना 

करण्याची. काय योगय काय अयोगय ि ेठरवण्याची. असे करणे योगय का अयोगय 

माहित नािी पण तुलना िोते जरूर. आता िचे पिा ना ! कािी पसग्नल हवरहित 

चौकात “stop and go” अशी पाटी असते. चारिी पैकी ३ रस्त्यावर एकिी गार्ी 

नसते. एका ददशेने एकच गार्ी येते. “stop and go” अशी पाटी ड्रायव्ह्िवर पाितो 

आहण चौकात गती क्षणभर का िोईना पूणड शून्यावर आणतो आहण पुन्िा गार्ी सुरु 

करतो. ि े जागो जागी घर्ते. आपल्याकर् े लाल हसग्नलला पोलीस नािी 

(बाकीच्याांची दफकीर करण्याची जरूरच काय?) असे पाहून गार्ी न थाांबवता लाल 

हसग्नल भेदनू जाण्यातली राक्षसी गांमत या दशेात नािीच. असे करताना कोणाची 

प्राणाांहतक फहजती झाली तर सोनेपे सुिागा. सेफ्टीचे अमेररकेला पराकोटीचे वेर् 

आि.े प्रथम दसुऱ्याची सुरक्षा मग आपली ि े तत्व रुजले आि.े अथाडत आपण 

आनांदाने जगताना आपला सि-नागररकपण आनांदात जगला पाहिजे िी भावना 

प्रत्येकजण मनात घेऊन जगतो. इतर वेळी धाव-धाव धावणारा अमेररकन “stop 

and go” साठी मोकळ्या रस्त्यात वेळ काढतो ती केवळ दसुऱ्याच्या सुरके्षसाठी! ि े

आपल्याकर् ेकधीिी रुजेल असे मला वाटत नािी. आपल्यासारखी परपीर्ते असुरी 

आनांद घेणारी मांर्ळी इथे नािीच. 
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अथाडत ि ेघरू्न यायला प्रत्येकवेळी “stop and go”  पाटी असलीच पाहिजे 

असे नािी. उदा. एखाद्या भरधाव रस्त्याने गाड्या जात आिते आहण आपण रस्ता 

ओलाांर्ण्यासाठी पाउल नुसते उचलेले तरी सवाडत पुढचा ड्रायव्ह्िर आधी थाांबतो. 

मग मागच्या गाड्या पटापटा थाांबतात. हबचारे आपण आपल्यामुळे एव्ह्िर्ी रादफक 

खोळांबली म्िणून खजील िोते ( पुण्यात असे खजील िोण्याचे कारण नािी) . पाउल 

मागे घेतो आहण समोरच्या ड्रायव्ह्िरला “पिलेे आप” असे खुणावतो. पण कसचे 

काय ड्रायव्ह्िर त्यालाच िसत खुण करतो “निी निी पिलेे आप!” आहण आपण  

सुखरूपपणे दसुऱ्या टोकाला जायीपयंत शाांत बसून राितो त्याच्या मागे इतर 

रादफक. तो टोकाला पोिचल्याची खािी करून ड्रायव्ह्िर िसत िसत वर 

आपल्यालाच  “thank you” म्िणत गार्ी सुरु करतो मागोमाग खोळांबलेली वािने 

सुरु िोतात. आपण जर सूज्ञ असू तर या पासून धर्ा घेतो. पुण्यात जर असे घर्ले 

तर कािी मिाभाग आपल्यामुळे रादफक थाांबवण्याचे असुरी मजा घेतील यात 

शांकाच नािी. ि े “stop and go” प्रकरण लिान मुले, हसहनयर हसटीझन, अपांग 

आहण अनोळखी कुणीिी (त्यात आमच्या सारखे अमेररकेत गोंधळलेलले प्रवासी) 

याांच्या बाबतीत चालू असते. ि े करताना “िाय”, “िावू आर यू” अशी सुिास्य 

चौकशी पण चालू असते. 

 “stop and go” म्िणजे we care for you (आम्िाला तुमची काळजी 

आि)े. ि े कल्चर (पक्षी:सांस्कृती) आि.े we care for you याचाच व्यक्त प्रकार 

म्िणजे शिरातल्या पाट्या. शिरात आलेल्या कोणालािी आपण या नवख्या भागात 

िरवलो नािीत असा ठाम हवश्वास दणेाऱ्या या पाट्या. अहखलचा पत्ता ८१८१ 

फेनीन स्रीट असा आि.े िा फेनीन स्रीट फार मोठा आि.े या फेनीन स्रीटवर तुम्िी 

कुठेिी असा हतथल्या प्रत्येक इमारतीवर मोठ्या अक्षरात XXXX फेनीन स्रीट असा 

मोठ्ठा बोर्ड ददसला की, आपण आपल्याच रस्त्यावर आिोत अशी प्रथम जाणीव 

िोते. रस्त्याच्या एका बाजूला ७२०१, ७२११, ७२२१ असे ऑर् नांबसड आहण 

दसुऱ्या बाजूला ७२००, ७२१०, असे इव्ह्िन नांबर. आपला पत्ता ८१८१ फेनीन 

स्रीट आि े म्िणजे रस्त्याची ७२०१ ची बाजू धरायची आहण सरळ 
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७२११,७२२१,७२३१ करत ८१८१ पयंत ३-४ दक.मी गेलात की आले ८१८१ 

फेनीन स्रीट. ि े समजायला फार कॉमन सेन्स लागत नािी. १२३६ सदाहशव 

अलीकर् े १७२० सदाहशव आहण पलीकर् े ७२२ सदाहशव (जुना दक नवा? िा 

वेगळा प्रश्न ) िी मजा इथे नािी. 

रस्त्यावरच्या सवड पाट्या ठसठशीत मोठ्या असतात. अांतर दाखवणाऱ्या 

पाट्या वर ड्रायव्ह्िरच्या नजरेच्या टप्पप्पयात जाताजाता सिज येतील अशा. 

अमेररकेत मैलाचा हपवळा दगर् जर आपल्यासारखा रस्त्याच्या कर्लेा बसवला तर 

अमेररकेची गती कमीतकमी हनम्याने कमी िोईल. आपल्याकर् े आधी मैलाचा 

ददसणार नािी याची काळजी सरकार घेते चुकून ददसलाच तर त्यावरचे आकर्े 

ददसणार नािीत याची काळजी धूळ घेते. इकर्च्या  रस्त्यावरच्या पाट्या िा स्वतांि 

अभ्यास हवषय आि.े या पाट्या ददशादशी, रस्तादशी, अांतरदशी, सुरक्षादशी  

असतात. “हवमानतळ २५ मैल असून त्यासाठी आत्ता आिात हतथून २.५ मैलावर 

उजवीकर् े वळायचे आि े तुम्िी उजवीकर्च्या पहिल्या अगर दसुऱ्या लेन मध्ये 

रिा.” असे जर मोठ्ठ्ठ्या अक्षरात प्रेमाने हलहिलेलां असेल तर वािन चालवणे दकती 

सुकर िोते ? रस्त्यावर ७५-८० वष्याडच्या म्िाताऱ्यादखेील झोकात एस.यू.व्ह्िी. 

गार्ी चालवतात ते या पाट्याांच्या जोरावरच! या पाट्या वाचायचे बाळकरू् म्िणजे 

साक्षरता आहण अमलात आणणे म्िणजे सांस्कृती. अमेररकेत जगण्यासाठी कॉलेजात 

जाण्याची गरज नािी पण रादफकसाक्षरता माि िवीच. पक्षीण जशी ७व्या - ८व्या 

ददवशी आपल्या हपलाला घरट्यातून बािरे काढून उर्ायला लावते, तसे अमेररकन 

आई बाप १५-१६व्या वषी मुलाला व मुलीला गार्ी हशकवतात. मुल वेळेत गार्ी 

हशकत नसेल तर त्याांच्या दषृ्टीने िी काळजीची गोष्ट ठरते. 

गती िा अमेररकन्सच्या जीवनाचा अहवभाज्य भाग आि.े िी गती नुसती 

रटकवायची नािी तर वाढवायची असते. मध्ये येणारे अर्थळे हसस्टम वापरून 

काढले जातात. गती कमी करणारे स्पीर्िेकर नािीतच. जीवनाची गती वाढलीच 

पाहिजे आहण ती वाढवताना जीवन आधीकाहधक सुकर आहण सुरहक्षत कशी िोईल 

ि ेपहिले जाते. रस्त्याांची आखणी, रस्त्यावरच्या पाट्या, त्यावरील खाण्याचे मॉल्स 

ि ेसवड सुरक्षा आहण गती अबाहधत रािील अशी केलेली असते. िायवे वर कोणतािी 
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रस्ता ९० अांशात छेदत नािी. िायवेला हमळणारे आहण िायवेवरून बािरे जाणारे 

रस्ते ३० अांशात जोर्लेले असल्याने इतर वािनास धोका नािी आहण गती पण 

कमी करावी लागत नािी. पाट्या कमी पर्तात म्िणून आता प्रत्येक गार्ीत 

जीपीएस आली आिते. गार्ी चालवता चालवता कोणीतरी माहितगाराने शेजारी  

बसून आपल्याला तोंर्ी सूचना ददल्या तर दकती बरे वाटेल. ि े जीपीएस या 

वाटाड्याचे काम करते. तुम्िाला नुसती वाट दाखवत नािी तर तुमच्या मुक्कामी 

पोचायला दकती वेळ लागेल ि े दाखवते, चुकून चुकलात तर तुमची चूक दरुुस्त 

करून मुक्कामी कमीतकमी वेळात पोचवणे ि ेकाम ि ेजीपीएस करते. रादफक जाम 

असेल तर पयाडयी मागड दाखवते. कािी अपररिायड रठकाणी हसग्नल्स असतात वािने 

थाांबतात आहण हिरवा हसग्नल आला की पुढे जातात. आपल्याला हिरवा ददवा 

ददसला म्िणजे आपल्या पुढच्याला तो ददसला असणारच याची खािी असल्याने 

कोणीिी िॉनड वाजवतच नािी. मुकाट्याने पुढचा सुरु झाला की आवाज न करता 

आपले वािन सुरु करतात.  आपल्यासारखा  हिरवा ददवा फक्त आपल्यालाच 

ददसला आहण ि ेपुढच्याांना कोकलून साांहगतलेच पाहिजे म्िणून पॅ S S S पॅ असा 

गलका नािी. 

 एकां दर गती िी िवीच पण सुरक्षा आधी. रस्त्यावर पाट्याांची गदी असली तरी 

अवास्तव जाहिराती नािीत. फूर् मॉल्सच्या, पेरोल पांपाच्या जाहिरातीसाठी एक 

हिरवा बोर्ड असतो त्यावर ठळकपणे मॅक-र्ी, सबवे, वेंर्ीज ई.चे एकाच साईजचे 

लोगो हचकटवले असतात. कोठेिी भर्कपणा नािी. फक्त इथे ि े हमळते एव्ह्िर् े

कळले म्िणजे झाले. रस्ता सुांदरच ददसला पाहिजे. ड्रायव्ह्िरचे हचत्त हवचहलत 

करणाऱ्या महल्लका शेरावतच्या हसनेमा जाहिराती ककवा सािबेाांच्या  

वाढददवसाांच्या शुभेच्छा कोठेिी नािीत की राहल गाांधींचे ककवा नरेन्द्रभाईचे 

शिरात केलेले स्वागत नािी.   

एकां दर या दशेात go and stop  हसस्टीम न वापरता stop and go हसस्टीम 

पॉप्पयुलर ददसते आि.े  
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हवमानात चेिरा पाण्याने घुतल्यासारखा फे्रश रािावा म्िणून पयाडय असलेल्या 

सुगांधी रटश्यूपासून रटश्यूची ओळख िोते. भारतात आता ग्रोसरी मालाबरोबर 

रटश्यू आपल्यािी घरी चांचू प्रवेश करता झालाय. त्यामुळे ि े ड्राय हक्सलपनग फार 

मोठा कल्चरल धक्का आता दते नसले, तरी या रटश्यूशी अमेररकेत जुळवून घेणे जरा 

अवघर्च जाते. कारण त्याचा स्पशड िात आहण चेिऱ्यापुरता मयाडददत न रािता 

अांगप्रत्याांगावर करावा लागतो. अथाडत त्याचा वापर अपररिायड आहण अटळ 

असल्याने वापर करणे अहनवायड िोऊन बसते. माझ्या हव्ह्िसाच्या इन्टरनेट वरील 

DS 160 हव्ह्िसा फॉमड खाली बारीक अक्षरात अमेररकेतल्या कुठल्यातरी कागदबांदी 

कायद्यानुसार पप्रट काढली तर हवसा हमळणार नािी, असे स्पष्ट हलहिले िोते. मी 

हव्ह्िसा हमळवताना १०० वेळा खािी करून घेतली की, आपण पप्रट काढली नािी. 

हिला पण साांहगतले िोते मी चुकून पप्रट काढू लागलो तर मला हचमटा काढ. 

अमेररकेला हव्ह्िसा न देण्याला कोणतेिी हनहमत्त पुरते (पक्षी-पाद्र्याला पावट्याचे 

हनहमत्त)म्िणून काळजी. त्यामुळे मी सुरवातीला सवड रठकाणी रटश्यू काळजीपूवडक 

कमीतकमी वापरत असे न जाणो कागदबांदी कायद्याखाली खाजगीत तुम्िी रटश्यू 

दकती वापरता यावर तेथील सरकारची नजर वगैरे असली तर? मग लक्षात आले 
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अमेररकन माणसाचे रटश्यू हशवाय पान िलत नािी. अमेररका कागद आहण रटश्यू 

यात सोयीस्करररत्या फरक करते. पण अमेररकेतील mart मधील मोठ्ठा सेक्सशन या 

रटश्यू पेपरने व्यापला आि ेआहण अमेररकेतील घरात तो ित्तीच्या पावलाांनी येतो. 

ित्तीच्या पाया एव्ह्िर् े जार् रटश्यूरोल अमेररकन माणसाच्या ग्रोसरी सामानात 

उठून ददसतात. अमेररकेतील वास्तव्यात मला कािी गोष्टी लक्षात आल्या. 

एकां दर रटश्यू ि े अमेररकेतील सवाडत उपयुक्त सांशोधन आहण सवाडत जास्त 

उपयोगात आणलेले सांशोधन आि.े भारतीय मनास ि े पटणे अवघर् आि े आहण 

कोणास पटते की, नािी याचा सच्चा अमेररकन हवचारच करत नािी. 

(Joseph Gayetty या माणसाने १८५७ साली Gayetty paper या 

नावाने प्रथम याचे पेटांट घेतले. "The greatest necessity of the age! 

Gayetty's medicated paper for the water-closet. या tagline ने िा 

paper जाहिरात त्या काळात केला जात असे.). 

 अमेररकेच्या वैयहक्तक आहण सावडजहनक स्वच्छतेचे गमक म्िणजे रटश्यू िचे 

आि ेअसेच म्िणावे लागेल. अमेररकेत भारताच्या माणशी ३०० पट रटश्यू ( माझ्या 

मते िा वापर १०००० पट पण असू शकतो.) वापरला जातो.  

  अमेररकेतील एक माणूस वषाडला रेस्ट-रूम (अमेररकन सभ्यतेला साजेसा 

शब्द कारण सच्चा अमेररकन फक्त हतथेच रेस्ट घेतो. पण तेथील स्वच्छता बघता 

हतथे झोप येण्याची शक्सयता नाकारता येत नािी.) मधील स्वच्छतेसाठी ४९ रोल्स 

म्िणजेच ४९००० शीट्स वापरतो, म्िणजेच २.८ मैल म्िणजेच ५६०० sqft. 

म्िणजे ५२.२३ र्ॉलरचा paper वापरतो. यात िात, आहण चेिरा पुसण्याच्या 

रटश्यूचा उल्लेख नािी. 

 

िा रटश्यू अमेररकन वैयहक्तक आहण सावडजहनक आरोगयाचा अहवभाज्य भाग 

बनला आि.े अमेररकन माणूस wet cleaning ऐवजी dry cleaning सोयीचे 
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समजतो आहण ि ेcleaning धुणे या दिये पेक्षा पुसणे या दियेने जास्त िोते असे ते 

समजतात. त्यामुळे आजवरच्या वस्तूची सोयीस्कर उपयुक्तता (convenience ला 

पयाडयी मराठी शब्द नुसता सोय अथवा नुसती उपयुक्तता असा िोऊ शकत नािी.) 

या सांशोधन हनकषावर ६९% माक्ससड हमळवून रटश्यू आजिी नांबर वन आि.े ZIP 

ला ४२%, फ्रोझन फूर् ३७ % व Mobile, Car, Microwave इत्यादी गोष्टी 

रटश्यूच्या या हनकषावर फार फार मागे आिते. या रटश्यूचे facial tissues, 

wrapping tissues, paper towels, table napkins, toilet  tissues, 

kitchen napkins and so on असे अनेक प्रकार हमळतात. ि े रटश्यू अनेक 

स्वरूपात हमळतात उदा. rolls of different widths, sheets of different 

sizes, shapes, thicknesses, layers (ply), designs, patterns and 

textures.  ि े रटश्यू बनवण्यासाठी Inter-national Standard असून त्यासाठी 

त्याचा Absorbency, basis weight, thickness (bulk), brightness, 

stretch, appearance and comfort इत्यादी गोष्टींचा हवचार केला जातो. 

अहखलने एक रटश्यूचे रॅपर दाखवले त्यावर ई हवटाहमनयुक्त असे छापले िोते. 

“स्कीन साठी उत्तम” असा त्या कां पनीचा दावा िोता. दकत्येक कलाकाराांना रटश्यू िा 

आटड हमहर्या वाटतो. Kimberley and Clerk िी जगातील रटश्यू बनवणारी 

multinational कां पनी आि.े िी कां पनी केवळ रटश्यू बनवण्यासाठी झार्े लावते 

आहण त्याांची मशागत  करते. अमेररका पेरोल आहण रटश्यू याांच्या वापरावर 

कोणतीिी compromise करणार नािी ि ेजग आहण तेथील राजकीय पक्ष जाणून 

आिते. अमेररकेत कमालीची स्वच्छता ददसते त्यात त्याांच्या सवयी बरोबरच या 

रटश्यूचा मोठा िात आि.े आहण तसा हवचार केला तर रटश्यूचा वापर खरेच 

सोयीचे आि े याचे प्रत्यांतर येते. उदा. िॉटेलमध्ये जेऊन झाले की, आपल्या हर्श 

कचऱ्यात टाकताना टेबलावरचे खरकटे त्या हर्श मध्ये पुसून टाकणे िा अमेररकन 

सेल्फ सर्णव्ह्िसच्या हशस्तीचा भाग. जर रटश्यू नसेल तर असे टेबल फर्क्सयाने पुसणे, 

ते दखेील ग्रािकाने, आपल्यावर काय आफत ओढवेल? याचा हवचार करा. 
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अमेररका एक दावा करते की, ि े रटश्यू ररसायकल केले जातात ककवा बायो-

र्ीग्रेर्बेल असतात. खरे खोटे रामास ठाऊक पण त्याांना रटश्यूचा वापर 

करण्यावरून कोणी रोखू शकेल असे वाटत नािी. एक वेळेस पेरोलला पयाडय हनघेल 

आहण हनघाले दखेील आिते. पण रटश्यूला नािी. अमेररकन रटश्यूहवषयी एका 

हमिाशी बोललो तर तो लगेच उसळून म्िणाला “एका रटश्यूसाठी दकती झार् े

कापतात?, दकती पाणी लागते?, दकती पोल्युशन िोते? याचा कोणी हवचार केला 

आि?े” पण अमेररका कोण काय म्िणेल याची पवाड करत बसत नािी. अमेररकेतील 

माणूस भारतीय अस्वच्छतेहवषयी आहण बेहशस्तीहवषयी बोलला तरी आपण 

थोर्ीच त्याची पवाड करतो. तसेच आि.े शेवटी ज्याचे त्याचे त्याच्यापाशी अशी 

म्िणच आि ेना!  एक माि नक्की आपल्याकर् े रटश्यू वापरण्याची लायकी र्वे्ह्िलप 

िोणे मुश्कील आि,े अमेररकेत रटश्यूचा इतका वापर आि े पण रस्त्यात कुठिी 

रटश्यूचा साधा कपटािी ददसत नािी तसेच प्पलाहस्टकचे आि.े आपल्याकर् े रटश्यू 

मुक्तपणे वापरू लागलो तर काय िोईल याची कल्पना न केकेली बरी. त्यामुळे 

रटश्यूचा वापर योगय की अयोगय या ताहत्वक चचेस अथड नािी. ते एक अहत 

convenient (उपयुक्त आहण सोयीची) वस्तू म्िणून ते वापरतात. बाय द वे 

आमच्या पत्नीने येताना एक रटश्यूरोल आणला. मला कस्टमवाले अर्वतील का? 

अशी भीती िोती मी ती बोलून दाखवली तर िी म्िणते कशी “माझी मी बघून 

घेईन. तुला का काळजी.)     

कुसुमाग्रजाांच्या “कािी गोर् फुले सदा हविरती” च्या धतीवर असेिी म्िणता 

येईल. 

कािी सुगांधी रटश्यू हविरती स्वगांगनाांच्या गाली 

कािी वाहनी जाती रेस्टरूमी 

पुनजडन्मिी (recycle) नसे नहशबी 

and so on. 
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For here or to go 

 

 

 

 

 

 

अमेररकन गहतमान जीवनात जेवण गहतमान िोणे अपररिायड झाले आि.े इतके 

दक, हनवाांत जेवणे िा या गतीतील अर्थळा ठरले. दोन्िी वेळेस शक्सयतो व्यवहस्थत 

ताट, पाट आहण पाणी घेऊन, र्ावे उजवे वाढून, मग पहिला भात ते शेवटचा भात 

असे हनवाांत जेवणाची सवय असणारे आपण यात भाांभावून जातो. आता जेवण 

बनवणे आहण ते हनवाांत जेवणे िा सावडजहनक गतीतील सावडजहनक अर्थळा 

ठरल्यावर आहण न जेऊन चालत नसल्याने अमेररकन हसस्टीमप्रमाणे त्यावर उपाय 

काढणे जरुरी ठरले. एकदा खाण्यातील वेळ कमी करणे एकदा िा राष्ट्रीय प्रॉब्लेम 

ठरला की, सवड बाजूने या प्रॉब्लेमवर सोल्युशन काढण्यावर  सांशोधन सुरु. मग 

सवडजण यात व्यवसायसांधी म्िणून बघू लागतात. आपल्याला िवे तसे साांस्कृहतक 

वळण समाजाला लावण्यास अमेररकन कां पन्या फार वाकबगार आिते. गेल्या ४०-

५० वषाडत घरी जेवण बनवणे अमेररका जवळजवळ हवसरून गेली आि.े (इथले 

भारतीय त्याला अपवाद आिते.) शास्त्रज्ञ रटकावू अन्नपदाथड कसे बनवता येतील ि े

शोधू लागले, इांहजहनयसड आहण प्रोसेस एक्सस्पटड ते कमीत कमी वेळात बनवून त्याचे 

पॅकेजींग करणारी मशीन बनवू लागले, मग रेदफ्रजरेशन इांहजहनयर आहण 

ऑटोमोबाईल इांहजहनयर ते पदाथड एका रठकाणाहून दसुरीकर् ेपोचवता येईल अशी 
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वािने बनवू लागले. यासाठी प्रचांर् फूर् प्रोसेपसग करणारे कारखाने, हवतरण 

करणारी व्यवस्था आहण ग्रािकाांपयंत दणेारी ररटेल व्यवस्था अशी मोठ्ठी साखळी 

तयार झाली. या साखळीत रेर्ी टू ईट फूर् दणेारे mac-D, सबवे, वेंर्ी आहण असे 

अनेक पोटात ढकलण्यासाठीचे  िाांर् हनमाडण झाले, तर मधून तोंर्ात टाकायला 

बटाटा हचप्पस आहण वेपसडचे लेय असे िाांर् तर पोटात पाणी ओतण्यासाठी कोक 

आहण पेप्पसी सारखे पेये हनमाडण झाली. उदरभरणाचा सोपस्कार जास्त. यज्ञकमड 

नािीच. यात जेवणाला वेळेचे बांधन नसल्याने िार्ाचा अमेररकन केव्ह्िािी खाताना 

अगर हपताना ददसतो. चवीने खाण्यापेक्षा अनेक चवी घेण्यात मजा येत असल्याने 

अनेक अमेररकन फूर् अॅर्ीक्सट झाल्यासारखे बकाबका खातात.  घास करून न खाता 

एखाद्या जनावराप्रमाणे मोठ्ठा बकासुरी ‘आ’ वासून खातात (ि े सगळे वेळ 

वाचवण्यासाठी बरे का!) तुम्िाला िान्र्च्या रेस्टॉरांटमघ्ये बसून खायला वेळ नसेल 

( आहण तो नसणारच) तर एका हखर्कीशी गार्ी उभी करा ऑर्डर द्या आहण “for 

here or to go” मधला ‘to go’ िा option घेऊन गार्ी चालवता चालवता खा. 

बरोबर कोक वा पेप्पसी  प्पया. ठेवायला गार्ीत सोय आिचे. पण गार्ीचा वेग कमी 

करू नका.   

      दसुरा प्रकार म्िणजे घरी आपल्या चवीचे बनवण्यापेक्षा अधडवट तयार 

गोष्टी घेऊन त्या घरी आणायच्या फ्रीजमध्ये साठवायच्या आहण फक्त गरम 

करायच्या ककवा ददलेल्या सूचनाांप्रमाणे हमक्सस करायच्या आहण खायच्या. त्या 

पदाथांच्या चवीचे दखेील प्रमाणीकरण (Standardisation) झालेले असते. 

एकाच चवीचा कोक, एकाच चवीचे मॅग र्ी, सबवे िी मांर्ळी वषाडनुवषे हपतायत 

ककवा खातात. पण कोणीिी असे म्िणू शकत नािी की, कोक आता पूवीच्या चवीचा 

हमळत नािी. कुठेिी घ्या हतच चव जो प्रकार कोकचा, तोच सबवेचा आहण तोच  

mac-Dचा. अमेररकन माणसास तीच चव लागते. 

“आजी/मामी/मावशी/काकू/वाहिनी तुझ्या िाताची चव कािी वेगळीच” ककवा 

“आई, आज आळूची भाजी वेगळी झाली फार मजा आली.” ि ेअमेररकन माणूस 

म्िणू शकत नािी. 



सावलीतल ेक्षण                                           श्रीकाांत कुलकणी 

ई साहित्य प्रहतष्ठान                                                                    www.esahity.com  

 खाण्याच्या बाबतीत अमेररका फार हवरोधाभासी आि.े कोणतेिी शेतीचे 

उत्पन्न तो प्रथम जनावराांना खायला घालतो. ते खाऊन गुबगुबीत झालेल्या 

जनावराांच्या माांसापासून अन्न बनवतो ते खातो मग असे ररच फूर् खाऊन स्वत: 

गुबगुबीत िोतो आहण बारीक िोण्यासाठी वेट कां रोलची औषधे घेतो. प्रत्येक 

पदाथाडवर त्यातील कॅलररज, प्रोटीन्स, काबोिायड्रेटस आहण काय काय हलहिले 

असते. असे हलहिणे कायद्याने बांधनकारक आि.े “पण लक्षात घेतो कोण?” तरी अहत 

खाण्याच्या सवयीने ओबेहसटी िा पण मोठा राष्ट्रीय प्रॉब्लेम िोऊन बसलाय आहण 

त्यापेक्षा जास्त तो प्रॉब्लेम इन्शुरन्स कां पन्याांचा झालाय. आता यावर सांशोधन 

करून आवर्तांय ना मग तुम्िी दकतीिी खा पण आमचे वजन कां रोल करणारे औषध 

घ्या आहण बारीक रिा अशी औषधे हनमाडण करणारे सांशोधन चालू आि.े म्िणजे 

एक वेट कां रोल नवीन इांर्स्री उभी रिाते. यालाच अमेररकन इकॉनॉमी असे 

म्िणतात. प्रॉब्लेम हनमाडण करायचा आहण मुलभूत हवचार न करता त्या 

प्रॉब्लेमवरील सोल्युशनचा व्यवसाय कसा करायचा ि ेबघायचे आहण िा व्यवसाय 

रटकण्यासाठी (याला “इकोनॉमी वाढती रािण्यासाठी” असेिी म्िणतात असे सच्चा 

अमेररकन म्िणतो.) प्रॉब्लेम तसाच ठेवायचा ककवा कसा वाढेल ि ेबघायचे, म्िणजे 

व्यवसाय अव्याित चालू राितो. ऑटोमोबाईल, कॉम्प्पयूटर, फूर्, औषधे सगळ्या 

के्षिात ि ेअसेच चालले आि.े इथे प्रॉब्लेमस् आहण सोल्युशनस् िातात िात घालून 

जगतात, वाढतात. आि ेका नािी गांमत !!  
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Sharing America 

 

 

 

 

अमेररकेच्या हवषयी आपले काय मत असावे, या हवषयी प्राचीन सांस्कृती 

असणाऱ्या आपल्या दशेात फार गांभीर कन्फ्युजन आि े (मी पण त्यातील एक). 

एकदा आपली प्राचीन सांस्कृती थोर आि ेअशी समजूत करून घेतली म्िणजे बाकी 

सवड तुच्छ आहण गौण असा अिां येतोच. आता आपल्या सांस्कृतीचा अिां तसाच ठेऊन 

अमेररका पायची आहण येताना तो अिां तसाच परत घेऊन यायचे, या सारखा 

करांटेपणा नािी. दोष काढता येणार नािीत असे नािी. पण अनेक चाांगल्या गोष्टी 

ददसत असताना, शोधून शोधून दोष काढण्यात अथड नािी. 

  आता िचे बघा “फलाची अपेक्षा न ठेवता कमड करत रिा” असे आपल्या 

प्राचीन सांस्कृतीने साांगावे आहण अमेररकेने ते अमलात आणावे. मी जवळ जवळ 

१०००-१२०० फोटो काढले आहण माझ्या हप्रय हमिाांना या फोटोंचा आनांद 

आताच्या आत्ता द्यायचा आि.े  गुगल+/फेसबुक वर जा आहण एका हक्सलकवर 

अपलोर् करा आहण सवांशी शेअर करा. आता कमड कुणाचे आहण फल कुणास. 

कािीतरी सुांदर पहिले हक्सलक करा आहण whatsapp करा आहण तुमच्या 

हप्रयजनाांना पाठवा. कोणाचे कमड आहण कोणाला फल. 

 असे प्रत्यांतर अमेरकाभेटीत अनेक रठकाणी येते. र्ल्लास मध्ये Dallas 

Arboretum & Botanical Society (DABS) या सांस्थेने घर्वलेल्या बागेत 

गेलो. ६३ एकर के्षिात अहतशय कलात्मक अशी हनताांत सुांदर बाग र्वे्ह्िलप केली 
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आि.े कािी  समहवचारी मांर्ळींनी एकि येऊन नॉन-प्रोफीट सांस्था स्थापन करून 

चालवली आि.े चहूकर् े झार्चे झार्े, फुलेच फुले पण बागेची माांर्णी अहतशय 

दखेणी. िलॅोहवन असल्याने बागेत िजारो वेगवेगळ्या रांगाचे, आकाराचे, प्रकारचे 

भोपळे अहतशय कलात्मक माांर्ले िोते. भोपळ्यात एव्ह्िर् े सौंदयड असते ि े मला 

प्रथमच समजले. (google+ वर फोटो शेअर केले आिते) बागेत एकदा आत गेलात 

आहण नुसती वरवर बघायची म्िटले तरी ४ तासाची हनपिंती. बािरे आल्यावर 

एक अहवस्मरणीय अनुभव घेऊन बािरे पर्तो. मग कळते ती एका खाजगी सांस्थेची 

बाग आि.े आत जाताना वाटते, बाग बघायची तब्बल १२ र्ॉलर हतकीट? पण 

बािरे आल्यावर लक्षात येते फक्त १२ र्ॉलरमध्ये एव्ह्िर्!े! दरवषी १० लाख लोक 

िी गार्डन बघण्यास येतात. बघा http://www.dallasarboretum.org.  आता ि े 

कमड कुणाचे आहण फल (आनांद) कुणास. चाांगले आि ेते हनमाडण करण्याचा, सांवधडन 

करण्याचा आहण लोकाांपयंत पोचवण्याचा (शेअर करण्याचा) ध्यास घेतलेली 

मांर्ळी या दशेात अनेक आिते. अशी Arboretum अनेक गावात आिते. वरील एक 

उदािरण झाले. 

 प्रत्येक गावा-गावात अशी Science Museums, Art Museums, 

Space museums, City History museum, Aquariums, City 

Libraries, लोकाांनी एकि येऊन स्थापन केलेली ददसतात. या सवड रठकाणी 

जायला हतकीट असते (कोणतीिी गोष्ट फुकट नािी ि े अमेररकन तत्व. अपवाद 

लायिरी). प्रत्येक गोष्ट नुसतीच सुांदर नसते, तर भव्य असते, माांर्णी आकषडक 

असते. न्यू जसीत सांजय बरोबर त्याांच्या गावातल्या लायिरीत गेलो. जाताना 

माझ्या र्ोळ्यासमोर आपल्या हिटीश लायिरी सारखी इमारत असेल असे कािीसे 

हचि. गेल्यावर मी अवाक् ! हिटीश लायिरीच्या १० पट इमारत. पुस्तकाांनी पूणड 

भरलेली. त्याच्या मुली (वय ९ आहण ११) धावत मुलाांच्या हवभागात गेल्या १० 

हमहनटात त्याांनी २५ पुस्तके गोळा केली. एका टेबलावर माांरू्न ठेवली. तेव्ह्िड्यात 

सांजयला लायिरीच्या िॉलमध्ये कािीतरी मुलाांसाठी कायडिम चालू आि े असे 

हतथल्या एका स्टाफने साांहगतले. “Come on girls someone is giving 
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speech in the hall let’s go” मुली आत पळाल्या. एक पन्नाशीचा गृिस्थ 

जोकरच्या पोशाखात मुलाांना शास्त्रीय प्रयोग समजावून साांगत िोता. मुले आहण 

पालक हमळून ८०-१०० जण असावेत. मुलाांना आहण पालकाांना िसवत/हखळवत 

त्याने अधाड तास घमाल उर्वून ददली. अध्याड तासाने कायडिम सांपला मुले आहण 

पालक िसतमुखाने आनांदात बािरे आली. सांजयच्या मुलींनी गोळा केलेली पुस्तके 

घेऊन त्याांची कॉम्पुटरवर नोंद केली. मी हवचारले “ एकदम २५ पुस्तके? ” तर 

सांजय म्िणाला “अरे ५० पण नेता येतात आहण ते पण फुकट. उशीर झाला तर दांर् 

माि जबर असतो.” सगळेच अवाक्   करणारे. त्या लायिरीत २५-३० जणाांचा 

स्टाफ िोता. जवळ जवळ ५० कॉम्प्पयूटर िोते. खूप  टेबले िोती आहण पुस्तके 

अगहणत. आहण वेगवेगळ्या वयाचे ३०-४० जण अभ्यास करत िोते. बािरे १०० 

हर्स्पोजेबल पुस्तकाांचा व्यवहस्थत माांर्लेला गठ्ठा ठेवला िोता. तुम्िाला िवे असेल 

ते घेऊन जा. त्याच्या जवळ कोणतेिी पुस्तक १ र्ॉलर असा पण एक गठ्ठा. इथल्या 

स्टाफ मध्ये बहताांशी हसहनयर हसटीझन िोते बहदा त्याांच्या व्यवसायातून ररटायर 

िोऊन आपला वेळ सत्कारणी (पक्षी: समाजकारणी (राजकारणी नव्ह्ि)े ) लावत 

असावेत. अमेररकेत आपल्यासारखे गल्लोगल्लीतले पाांढरे कपर् ेघातलेले, गळ्यात 

चैन (पक्षी:चईण) घातलेले सामाहजक कायडकते नािीतच. माझी बिीण अशाच एका 

लिान गावात लायिरीयनचे काम करत आि.े मी मनात म्िणत असे M.Sc 

झालेली माधुरी ि ेकाय काम करते? पण आता मला पण (माधुरीची क्षमा मागून) 

अमेररकेत लायिरीयनचे काम करायला हनहिंत आवर्ले (प्रेहसर्ेंट सािबे ऐकले 

का? एक लायिरीयन तयार आि.े H1B पाठवून ध्या). अथाडत मला शास्त्रोक्त 

ग्रांथपाल बनावे लागेल ि ेनक्की. सोबत मी पाहिलेल्या लायिरीचा वेब अड्रसे दते 

आि.े http://www.bernardslibrary.org यात या लायिरीचा इहतिास आवजूडन 

वाचावा. या प्रत्येक सांस्थेत एक जाहिरात असते की, Volunteers िवे आिते. 

अनेक हसहनयर हसटीझन्स आहण तरुण अशा सांस्थात स्वयांसेवक म्िणून आनांदाने 

काम करताना ददसतात. आपला मौल्यवान वेळ समाजासाठी शेअर करताना 

ददसतात. नासामध्ये पण असे अनेक स्वयांसेवक िोते. कोणत्यािी सांस्थेत गेलात तर 

Information Counter वर जाण्याआधीच ि ेस्वयांसेवक आपण तेथे काय बघणार 
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आिोत िी माहिती शेअर करतात, माहिती पिक िातात ठेवतात, आपल्या मनात 

कोणताच सांभ्रम रािणार नािी याची काळजी घेतात आहण ि ेसवड सुिास्य वदने !! 

(सच्चा भारतीय सांकोचून गेल्याहशवाय राित नािी.) 

   ह्युस्टनमध्ये एका Fine Art Museum मध्ये गेलो. अनेक दशेोदशेींची 

प्राचीन अवाडचीन पेंटटगज, पुतळे आहण इतर अनेक गोष्टी माांर्ल्या आिते. त्यातील 

अनके गोष्टी सुांदर िोत्या, पण त्यातला प्रत्येक कलाकृतीचा कलास्वाद कसा 

घ्यायचा िा आमच्या पुढे प्रश्नच िोता. एक युरोहपयन शैलीतले ८’-१०’ उांच पेंटटग 

िोते. अप्रहतम सौंदयड असलेले ते पेंटटग एक हशहक्षका साधारण चवथी-पाचवीच्या 

१०-१२ मुलाांना घेऊन समजावून साांगत िोती आहण ती मुले ते मनापासून ऐकत 

िोती. आम्िी ते पाहिले आहण म्िणालो “दकती लिान मुलाांना िी बाई समजून 

साांगत आि,े त्याांना या हचिातले काय कळत असेल?” आहण पुढे गेलो. दफरून 

अध्याड तासाने आलो तरी बाई हतथेच आहण मुले पण हतथेच. आता फरक एव्ह्िर्ाच 

िोता मुले बाईंना प्रश्न हवचारत िोती. ती हशहक्षका आहण मुले ि े दशृ्यच आता 

जास्त कलात्मक वाटू लागले आहण मुख्य म्िणजे ती हशहक्षका गोरी िोती आहण मुले 

काळी. मुले घर्वणे म्िणजे काय ते इथे येऊन बघावे. हशहक्षका आहण बरोबर फक्त 

८-१० मुले असे दशृ्य मला पुढे अनेक म्युहझयममध्ये ददसले. मला वाटते या देशात 

हशक्षक हशकवत नसावेत तर त्याांचे ज्ञान आहण अनुभव फक्त शेअर करतात आहण 

हशकण्याचे मुलाांवर सोर्त असावेत. यातच या दशेाचे यश आि.े              

 िा दशे कायम जगाशी अनेक गोष्टी शेअर करत आलाय. मग ते तांिज्ञान असो, 

दरूसांचारसेवा असो, हवज्ञान असो, ि े शेअटरग आपल्या गीता/ज्ञानेश्वरीच्या 

हशकवणुकीच्या जातकुळीतले. आपल्याला गीतेतला “कमडण्ये........” पाठ  असते 

पण जगाला काय द्यायचे ि ेकळलेच नािी. आता जगाला केवळ शाांतता, अपिसा 

या गोष्टी दणे्यासाठी पुरेशा नािीत तर माहिती, ज्ञान, जगणे सुकर करणाऱ्या गोष्टी, 

आनांद दणेाऱ्या गोष्टी (material) जगाला िव्या आिते. अमेररका ते देत आि.े गेली 

कमीत कमीत कमी १५० वषे िा दशे जगाला दते आलाय मग तो एहर्सनचा ददवा 
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असेल, राईट्स बांधूांनी ददलेले हवमान असेल, इलेक्सरोहनक्सस, इांटरनेट, मोबाइल 

आहण दकतीतरी. खरे म्िणजे अमेररकेच्या बाबतीत सवड जगाची अवस्था दतेा दकती 

घेशील दो कराने अशी झाली आि.े स्टीव्ह्ि जॉब्स म्िणे भारतीय सांस्कृतीचा शोध 

घेण्यासाठी आला िोता. “स्व”च्या शोधात हिमालयात पण जाऊन आला. त्याचे 

भारतात येऊन जाणे िा आपला अहभमान हवषय. पण शेवटी त्याच्या लक्षात आले 

आपल्याकर् ेदणे्यासारखे खूप आि ेआहण ते जगाला दणे्यातच जास्त आनांद आि.े तो 

परत अमेररकेत आला आहण उत्तमोत्तम products साऱ्या जगाशी शेअर केली. 

मला नािी वाटत भारतातल्या कोणा गुरूने त्याला ि े साांहगतले असेल. मुळात 

शेअटरग अमेररकेत रक्तातच आि.े गुगल/हवदकपेहर्आ ज्ञान आहण माहिती जगासाठी 

शेअर करते आि े (यातला व्यावसाहयक ितेू बाजूला ठेऊ.). ज्या ज्या 

माहितीमुळे/ज्ञानामुळे इतराांचे आहण आपलेदखेील जगणे सुसय िोईल ती ती 

माहिती/ज्ञान शेअर केली जाते. अमेररका सि-जीवन शेअर करणारा दशे आि.े 

अमेररकेत मी google map चे उपयोग हशकलो. google map  ि े

सवडसामान्याांसाठी माहिती शेअर करण्याचे उत्तम उदािरण. google map चे 

मित्व आहण उपयोग इथेच कळतो. 

   अमेररकेच्या शेअटरग हवषयी साांगण्यासारखे बरेच कािी आि.े 

आपल्यासारखे उपद्रव मूल्य वाढवणारे समाजकायड या लोकाांना जमतच नािी असे 

ददसते. इथे माि सवडजण मनापासून “एकमेका शेअर करू अवघे धरू सुपांथ” या 

मागाडने जगताना ददसतात. अगदी बस ड्रायव्ह्िरदखेील त्याच्या बसमध्ये बसताना 

“hallow”  म्िणून िसतमुख स्वागत करतो आहण उतरताना त्याच्या बसमधून 

प्रवास केल्याबद्दल मनापासून “Thank you” म्िणत आभार मानतो आहण 

आपल्याबरोबर प्रवासाचा आनांद शेअर करतो. पुण्यातील कां र्क्सटरचा अनुभव 

घेतलेल्याांना गहिवरून आल्याहशवाय रिात नािी. कां र्क्सटरच्या आहण 

ररक्षावाल्याांच्या उमडट वतडणुकीला कां टाळून बस आहण ररक्षा  प्रवास करणे कायमचा 

सोर्लेले अनेक पुणेकर पुण्यात राितात.  
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सावलीतले सिप्रवासी  
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सुरिाण मावशी 

 

 

 

नातवाचे बारसे केल.े मला बोलावले िोते. सुशीलाबाई सुनेची िौस करतात. बाळाच्या 

िातात ५ रुपय ेठेवल.े सुनलेा कापर् ददले. 

मु.भोर                            ||श्री||                    ता.१२ 

सौ.यमुस आईचा आ. तुझे पि हमळाले. आजच नारायणचे खुशालीचे पि आले. त्याने 

तुलािी पि पाठवले असे हलहिले आिे. तो भोरला पुढच्या महिन्यात येणार आि े

म्िणतो आि.े मी ठीक आि े उगाच दगदग करण्याची जरुरी नािी असे हलहिले पण  

ऐकणार नािी येऊन जाईल असे ददसते. तो आला तर त्याच्या बरोबर हशकेकाई 

पाठवीन. ताईचा बापू पणु्याला गलेा िोता त्याच्या बरोबर मालतीबाईंना १ दकलो 

पाठवली. यांदापण  कोजागोरीला गोंदवल्याला जाईन. गुदस्ता गलेे िोते, त्या 

मुसलमानाच्या औषधान े जरा माझ्या दम्याला थोर्ा उतार पर्ला िोता. यांदा 

नवरािात देवी सप्ताि करीन म्िणते शेवाळीन्बाई मागे लागल्यात. आठ-दिा जणी 

ऐकायला येतात. गांगामामींना अहजबात ऐकू येत नािी पण पोथी ऐकायला बसतात. 

बाजाराच्या ददवशी पचतू आला िोता. त्याच्या बायकोची तब्यते आता बरी आि ेसाांगत 

िोता.कमळाबाईंची हवमल आहण जावई इथे आल ेआिते. रहववारी दोघाांना जेवायला 

बोलावले िोते. जावई बोलके आिते. 

* 

* 

बापुरावाांना आहण मलुाांना आ. 

कळावे, आई 

ता.क. सुशीलाबाईंच्या सुनलेा दसुरा मुलगा झाला. घरीच बाळांतीण झाली. वजन ७ 

पौंर् भरल.े दोघ ेसुखरूप आिते. बाराव्या ददवशी ..... 
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एकदम गमतीशीर सुरवात बघून तुम्िाला गम्मत वाटली असेल. पण पाच 

पैशाांच्या कार्ाडवर असा पि सांवाद आई–आजी, आजी–मामा, आजी-मावशी 

याांच्यात दर १५ ददवसाांनी चालू असे. अक्षर बारीक काढून दखेील पिात जागा 

पुरत नसे तर उरलेला ताज्या कलमातील उरलेला मजकूर वरच्या “श्री” च्यावर 

हलहिला जात असे, तर कधीकधी पत्ता हलिायच्या चौकटीत पण जात असे. आजी, 

आई, मावशी आहण मामा याांची सवड पि अशीच असत, बारीक अक्षर, थोर्क्सया 

जागेत भरपूर मजकूर आहण बारकावा या मध्ये कमालीचा साम्य असे. िी पि 

बोलकी असत. असे खुशालीचे पि हलहून  खुशाली कळवणे नेिमीच चाले. िी 

खुशाली फक्त आपली नािी तर शेजाऱ्या-पाजाऱ्याांची, आळीची, नातेवायकाांची, 

सगळ्या गावाची कळवली जाई. या सवांशी असलेले  भावहनक नाते साांभाळले 

जात असे. कोणत्यािी पिात खाजगी कािीिी नसे त्यामुळे बांददस्त अांतदेशीय 

अथवा पाकीट पाठवण्याचा हवचारपण येत नसे, याहशवाय जे काम पाच पैशात 

िोते हतथे १० पैसे कशाला खचड! असा व्याविाररक हवचार पण िोता. 

माझ्या आजीने शाळा पाहिलेलीच नव्ह्िती. भोरमध्ये हतला मावशी म्िणत. 

मािरेी हतचे बारसे केलेले करायचेच राहिले िोते, हतच्या जन्मापासूनच मावशी 

म्िणायला सुरवात झाली. आजोबाांचे नाव शांकर त्यामुळे हतचे नाव पावडती ठेवले 

पण मावशी ि े हबरूद कायमचे हचकटलेले. पुढे सुरिाणमावशी असे आदराथी 

सांबोधन झाले. सुरिाण ि े माझ्या आजोळचे आर्नाव. आजोबा शांकरशास्त्री 

सुरिाण बनारस, कलकत्ता हवद्यापीठातून सांस्कृत, आयुवेद वगैरे हशकलेले. त्याांनी 

हतला अक्षर ओळख करून ददली. 

आजोबा अकाली गेले तेंव्ह्िा सवड जण र्ोंबीवलीत  िोते. पदरी दोन मुले आहण 

२ मुली. थोरला मामा १४ वषांचा आहण धाकटा ७. मध्ये २ मुली. त्याांनी एक 

चाांगली गोष्ट केली िोती म्िणजे, भोरला घर बाांधले िोते. भोरपासून आजीचे मािरे 

५-६ दक.मी. वर . हतने मुलाांसकट भोरला स्थाहयक िोण्याचे ठरवले. मािरेचा 

आधार म्िणावा नवऱ्यापाठोपाठ लगेचच वर्ील आहण भाऊ गेले. हतच्याच 
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मुलाांच्या वयाच्या २ भाच्याांची जबाबदारी आली. सासरकरू्न कोणीच नातेवाईक 

नव्ह्िते. आधाराला पुरुषमाणूसच उरला नािी. हतनेच पुरुषाांसारखी कां बर कसली. 

मुलाांची आई असण्यापेक्षा वर्ील िोणे आवश्यक िोते. उदरहनवाडिासाठी हतने अनेक 

व्यवसाय केले २ म्िशी पाळल्या दघु हवकले. भोरच्या राणी सरकाराांकर् ेदघु दते 

िोती. र्ाळी भररू्न पुण्याला हवकल्या. शेतकऱ्याांकरू्न आांबेमोिर, र्ाळी, 

हशकेकाई, घेऊन पुण्याला पररहचताांकर् े हवकले.  आजोबाांनी ददलेल्या 

अक्षरओळखीवर भागवत, िररहवजय, रामहवजय, पाांर्वप्रताप इ. पोथ्या वाचन 

करे. १०-१५ बायका ऐकायला येत. त्याांनी ददलेली दहक्षणा, धान्य, साखर िा पण 

एक उत्पन्नाचा भाग असे. पोथी चालू असताना बायकाांपुढे  ताांदळू, र्ाळ, भाजी, 

वाती इ. ठेवले जात पोथी िोईपयंत सवड काम झालेले असे. पोथी वाचताना 

हनरुपण करण्याची कला पण हतने साध्य केली िोती. श्रोत्यात सवड जातीच्या हस्त्रया 

असत. पोथी ऐकताना मध्ये परमेश्वराचे नाव आले दक, सवडजणी िात जोरू्न 

कपाळाला लावत. त्याांच्या चेिऱ्यावर भावूक भाव आजिी आठवतात. त्याांच्यासाठी 

मावशींचे काम करणे म्िणजे अहभमानची गोष्ट असे. लोक सांग्रि (contacts) मोठा 

िोता. हतच्या शब्दाखातर भोरहून पुण्याला नातेवाईकाांकर् े२०-२५ दकलो ताांदळू 

पोचवायलादखेील कोणी नािी म्िणत नसे. 

ददवस सरले. थोरला मामा मॅररक झाला पुढे हशकता आले नािी. सरकारी 

नोकरीत लागला. आईपण मॅररक झाली. धाकटा मामा इांहजहनअर झाला. आई व 

मावशीचे लग्न झाले. दोन्िी मामा नोकरीसाठी बािरे पर्ले. ती एकटीच भोरला 

राहिली. घराच्या मागील बाजूस भाड्याने दतेा येतील अशा खोल्या बाांधल्या 

स्वत:ची म्िातारपणाची तजवीज केली. स्वभावात कतृडत्वाने एक प्रकारचा 

करारीपणा आला िोता, कोणाकर् ेरािायचे नािी असे ठरवले. ६ महिन्यातून ८-

१५ ददवस चौघाांपैकी एकाकर् े आहण नर् असेल व बोलावले  आले तर, त्या 

मुलाकर् ेव मुलीकर् ेजात असे. बाकी मुक्काम भोरला. वषाडतून ५-६ ददवस सवांना  

भोरला जमवी. हतच्या उत्सािास भरते येई. स्वयांपाकघराचा ताबा हतच्याकर्े 

बाकी सवड मदतनीस. सकाळी िेकफास्ट म्िणजे कदडळीच्या पानावर मेतकुट भात 
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तूप. ओळीने १५-२० जण बसत भार्केरुांची पण मुले जेवायला आमच्याकर्चे 

असत. 

हतचे हतने जग हनमाडण केले िोते. रस्त्यावरून येणारा जाणारा पररहचत २ क्षण 

दारातच टेके, मावशींशी २-४ सुख-दःुखाच्या गोष्टी बोले, प्रसांगी मावशींचा सल्ला 

मागे आहण पुढे जाई.  भोरला हतचे पोथी वाचन, गावात िोणारे हनरहनराळे 

उत्सव, हतच्या मैहिणी, हतचा शेजार, भार्केरू याांच्या रमून जाई. भार्ेकरूां ना पण 

प्रेम लावले. कोणाची बायको मािरेी गेली दक ते जेवायला मावशींकर्.े नाांदरे्कर 

म्िणून एक फोरेस्ट रेंजर अनेक वषे भार्केरी िोते, एका खोलीत रािायचे. बायको 

वारली िोती, मुलगा नव्ह्िता. एकटेच िोते स्वत: स्वयांपाक करायचे. पण प्रत्येक 

सणाला आमच्याकर् े जेवायला हनमांिण! “इतर वेळी पुरुषाांनी दकतीिी स्वयांपाक 

केला तरी सणावाराला बाईचाच स्वयांपाक िवा!” शेवाळीनबाई भाांर्ी घासत त्याांचे 

स्थान मोलकरणीचे नव्ह्िते तर मैिी िोती. त्याांच्या नवऱ्याने दारू हपऊन गोंधळ 

केला की, ए हवलास जारे जरा मावशींना बोलाव असे म्िणले की, तो गप्पप बसे. 

मावशींचा सवांना घाक असे.  

मी हतच्याकर् े आठवी-नववी मध्ये २ वषे राहिलो. हतची माणसां 

साांभाळण्याची पद्धतच वेगळी िोती. “अरे! िी वाटीभर भाजी ताईच्या बापूला 

पोचवून ये रे, त्याला माझी आळूची भाजी फार आवर्ते.” प्रत्येक वेळी आळूची 

भाजी केली दक, बापुमामास जाणारच. ताई म्िणजे हतची आत्या आहण बापू हतचा 

मुलगा. माणसाांचे उल्लेख ताईचा बापू, नेरयाचा पचतू, कमळाबाईंची हवमल, 

हशन्दाचे अण्णा असा असे. हतच्या सासरच्या एकमेव नातेवाईक म्िणजे गांगामामी 

(वय ८५). या गांगामामी माझ्या आजोबाांच्या मामी. हवधवा िोत्या. २ मुली 

सासरी पर्ल्या िोत्या, पण म्िातारीला जावयाांकर्े रािणे पसांत नव्ह्िते एकटीच 

स्वत:च्या वाड्यात रिात असे. मामींच्या शेतातला भला मोठा लाल भोपळा 

सरकती त्याांना आणून दईे (खरे म्िणजे सरकत्याकरू्न बऱ्याचवेळा भोपळाच िाती 

पर्)े. तो घेऊन त्या आजीकर् े येत. मामींना घारगे फार आवर्त. मग आजीला 
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घारगे करण्याची फरमाईश करत. साांगताना श्रीकाांतला आवर्तात म्िणून आणला 

असे साांगत (आहण ि े खरेपण िोते). आजी माझ्याकर्े हमस्कीलपणे बघे, 

“म्िातारीला घारगे आवर्तात पण तुझे नाव घेते” असे मला सुचवे. वयामुळे १/२ 

घारगयात मामींचे पोट भरे, तृप्त िोत. मग पुढे ४-५ ददवस माझी चांगळ! 

अनेकाांची ती आश्रयदाती बनली. हतच्या बहिणीचे घर गाांधीित्येत जाळले. 

बहिण ियात नव्ह्िती, पण हतने जवळ जवळ वषडभर मेव्ह्िणे आहण हतच्या मुलाांना 

आधार ददला, ते भोरला त्याांचे लागी लागे पयंत. गाांधीित्येच्या काळात हतच्या 

मािरेचे घर जाळणार अशी कुणकुण कुठून तरी लागली. एक पोहलसासारखा खाकी 

ड्रसे हमळवला. एका तगर्ा तरूण नातेवायकाला भाच्याच्या दारात काठी घेऊन 

उभे रिायला साांहगतले. कोणी हवचारले तर एव्ह्िर्चे सागायचे “मामलेदारसािबे 

सरकारी कामासाठी गावात येणार आिते. याांच्या घरी मुक्काम आि.े मी सायबाांचा 

हशपाई आि.े”  ते घर वाचलेच, पण कर्ेची िाह्मणाांची २-३ घरेपण वाचली. 

हतच्यात एक समयसूचकता िोती. वरचा दकस्सा ती फार रांगवून हमस्कीलपणे साांगे. 

अर्ी अर्चणीला गरीब बायकाच काय पुरुषिी मदत मागत. कोणालािी हतने 

हवन्मुख पाठवले नािी.    

आजीने जवळ जवळ सवड नातवाांची लग्न पहिली. पतवांर् ेपहिली. प्रत्येक लग्नात 

हतचा सिभाग आशीवाडदापुरता नसे, तर सिीय  असे. हतचे व्यहक्तमत्वच असे िोते 

दक, कािीिी करायचे असेल आहण तर हतने  हशक्कामोतडब केले दक करणाऱ्याला 

आपण करतोय ते योगय करतोय असे वाटे. मोठ्या मामाला heart attach आला, 

तेव्ह्िा ती ४ महिने त्याच्याकर् ेराहिली. त्याची मुलगी गहतमांद आि ेहतला ३ वष े

भोरला साांभाळली. आई नोकरीस असल्याने हतला मधून मधून मदत लागे. या 

हशवाय शेजारी-पाजारी आदी अर्चणीला उभी असेच. अनेक सांकटे झेलली जो 

कािी थोर्ाफार आधार हमळाला तो गोंदवलेकर मिाराजाांवर असलेल्या श्रद्धचेा. 

आहण अण्णाांचा. अण्णा हतचे दवेऋषी िोते. अण्णा येसुला (मुलगी) बरां वाटत नािी 

पि आले आि ेजरा बघताय का? अण्णा ८-१० रुईचे दाणे पाटावर टाकत आहण  

थोर्ा हवचार करून हतला साांगत “येसुताईना कळवा ५ शनवार मारुतीला तेल 
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घाला. अमुशेपासून उतार पर्तोय की.” हतचा हवश्वास असे की अण्णा साांगतािते 

म्िणजे येसूला बर वाटणारच. लगेच हतला पि हलहून कळवत असे. हतला जाऊन 

आता २५ वषे झाली. आज व्यवसाय करताना जाणवतय दक, ती एक ऑल राउांर् 

manager िोती. हतने िायसेस मॅनेज केले, हतने कन्सरेंर्स् मॅनेज केले, हतने 

प्रोजेक्सट मॅनेज केले, हतने एच.आर. केले, पी.आर. केले, हतचे contacts िोते, 

स्रेसेस मॅनेज केले. हतने रामायण, मिाभारत वाचले , श्रद्धा ठेवली गोंदवलेकर 

मिाराजाांवर, आचरण श्रीरामासारखे, व व्यविार माि रामदासाांच्या 

दासबोधाप्रमाणे !   
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ऋषीतलु्य तरुणी 

 

 

 

 

 

 

 

आज १७ जानेवारी. एक तरुणी वयाची ८४ वषे पूणड करून ८५व्या वषाडत 

पदापडण करीत आि.े नाव आि ेमालती जोशी. भोवताली सवड साधारणपणे ४० ते 

६० वयाच्या मुली (हशष्या) असतात. िी तरुणी चाळीशीत थोरल्या मुलीच्या 

बरोबर एस.एस.सी. पास झाली आहण पन्नासाव्या वषी सांस्कृत पठण हशकायचे 

ठरवले. उद्यान प्रसादच्या थत्ते गुरुजींच्या पहिल्या महिला पुरोहित बॅचच्या 

हवद्यार्णथनी. अनेक वषं हशकल्यावर वास्तुशाांत, लग्न, मुांज, इतर अनेक धार्णमक 

समारांभात पौरोहित्य केले. साठीनांतर हवद्याथींनींना सांस्कृत पठण व पौरोहित्य 

हशकवण्यास सुरवात झाली  आहण आजिी ज्ञानदान चालू आि.े शेकर्ो हवद्यार्णथनी 

तयार केल्या. श्रीसूक्त, पुरुषसूक्त, अथवडशीषड, हवष्णू सिस्रनाम, सप्तशती, 

िह्मणस्पती, पवमान, रुद्र, पूजा हवधी इ. शास्त्रोक्त पद्धतीने हशकतात आहण करून 

घेतात. मुली या तरुणीस बाई (गुरु) असे सांबोधतात.   

बाईंना आजिी वेगवेगळ्या कुटुांहबयाांचे सांस्कृत पठणाचे आहण पौरोिीत्य 

कायडिमाचे आमांिणां येतात. श्रावण, भाद्रपद, नवराि िा काळ फारच हबझी. 

एकदा  आमांिण स्वीकारले दक, जे पठण करायचे आि ेत्याचे शास्त्रोक्त उच्चारासहित 
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पाठाांतर झाले आिे, अशा १५-२० हवद्याथीनीना  फोन करून यजमानाांनी ददलेली 

वेळ कळवली जाते. हवद्यार्णथनीची सोय पाहून १०-१२ जणींची टीम तयार केली 

जाते. टीम तयार करताना आयत्यावेळी कोणी गळले तर २-३ stand by हभरू् 

ठेवले जातात. कोण कोणाला आपल्या २ व्ह्िीलर वर घेऊन येणार ि ेठरवले जाते. 

यजमान फार दरूचे असतील तर वािनाची सोय केली जाते. िा  सवड प्पलान  

आमांिण आल्यावर २-३ ददवसात केला जातो. कोणतेिी आमांिण अचानक 

स्वीकारले जात नािी. कायडिमाचे आदले ददवशी सवडजणींशी पुन्िा एकदा बोलून 

खुांटी बळकट केली जाते. एखादी नािी म्िणाली दक, १२वा गड्याला तयार 

रिायला साांहगतले जाते. सवडजणी कायडिमस्थळी वेळेत पोिोचतील याची दक्षता 

घेतली जाते. जशी मुलींना वेळेची हशस्त तशीच हशस्त यजमानाांना पण ! ते वेळेत 

तयार नसतील तर त्याांना पण एक िलकी समज दऊेन कायडिम सुरु िोतो. घरातील 

सवांची त्या आवजूडन ओळख करून घेतात. आधीची ओळख असेल तर एखादी 

आठवण जागवतात आहण  आपुलकीने चौकशी करतात. यजमानाांकरू्न पठणा 

आधी सांकल्प, पूजाहवधी शास्त्रोक्त पद्धतीने केले जातात. मग सुरु िोते ते पठण. ि े

सुरेल पठण ऐकणे िा स्वगीय आनांद असतो. एका सुरात तास-दीर् तास यजमानाांचे 

वास्तूत परमेश्वराचे अहधष्टान जाणवते. एखाद्या शास्त्रीय सांगीतासारखे ते सूर त्या 

ते वातावरण भारून टाकतात. बाई उच्चाराांच्या बाबतीत अहतशय काटेकोर, 

त्याांच्या हशष्यापण हततक्सयाच तयारीच्या असतात. कोठेिी कमी पर्त नािीत. 

याांची मांिपुष्पाांजली ऐकणे िा तर एक सुांदर अनुभव असतो. २-३ तासाांनी ि े पठण 

सांपले दक, आपली समाधी अवस्था सांपते. बाई उत्तर पूजा साांगतात आहण कायडिम 

सांपतो. यजमानीणबाई सवांसाठी र्ीश घेऊन येतात. कोणाचा उपवास असेल तर 

आधीच कल्पना ददलेली असल्याने हतला पण उपवासाची र्ीश तयार असते. आता 

कायडिम वेळेत सांपल्याने हनवाांतपणा आलेला असतो. गप्पपा रांगतात, पुढे कोणते 

आमांिण असेल तर कोण येणार ि े ठरवले जाते आहण सवडजणी आपापल्या घरी 

जातात. ि ेसवड वाचताना तुमची दमछाक झाली असेल, पण बाई ि ेसवड सिजतेने 

घर्वून आणतात. ि े घर्वून आणण्यात वय आर् येत नािी. वषडभरात साधारण 

१००-१२५ कायडिम िोत असावेत जास्त पण कमी नािी. श्रावण, गणपती, 
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नवराि जवळजवळ दररोज आमांिण ठरलेले. टीम मेम्बसड बदलतात, पण बाई सवड 

कायडिमाांना असतातच. १० वषांपूवी बाई आहण टीम युरोप व अमेरकेतील 

यजमानाांसाठी कायडिम करून आल्या. यजमानाांचे पूणड समाधान िोईल याकर् े

त्याांचे काटेकोरपणे लक्ष असते. 

पुण्यात ऐहतिाहसक सदाहशवपेठेत घर. पेशवेकालीन नृपसि मांददराची मालकी. 

त्यामुळे येणे जाणे फार. पण बाई कधी कां टाळलेल्या पाहिल्या नािीत. आमचा 

जोशी कुटुांबाचा पररचय १९५० सालापासून. माझा थोरला मामा त्याांच्या वाड्यात 

भार्ेकरू. माझ्या आजीशी परशुरामामाांचे (नाना) आहण बाईंचे (मामी) सूर जुळले. 

आर्णथक फरक, दशेस्थ/कोकणस्थ आमच्या नात्यात त्याांनी येऊ ददले नािी. आम्िी 

सवड त्याांच्या घरचे िोऊन गेलो. दोन्िी घरात लग्न कायाडत दोन्िी कुटुांबाची 

उपहस्थती फक्त नुसत्या अक्षता टाकण्यापुरती कधीच  नव्ह्िती तर लग्न ठरवण्याच्या 

प्रोसेस पासून ते लग्न पार पर् े पयंत असे. नृपसि मांददरात झालेले एकमेव लग्न 

म्िणजे माझ्या आई वहर्लाांचे. माझ्या आईचा उल्लेख बाई ओळख करून देताना 

बहिण असा दते. भोरसारख्या ग्रामीण भागातून आलेल्या आईला या गोष्टीचे अपार 

कौतुक. आजिी मी गेलो आहण त्याांचे कोणी पररहचत असतील तर माझी ओळख िा 

माझा भाचा अशी बाई करून देतात याचा कारखाना आि ेिी माहिती पण त्याांना 

उगीचच ददली जाते. आपला उर माि भरून येतो.  नानाांची आहण बाईंची प्रेम 

करण्याची रीतच न्यारी. नानाांहवषयी आहण कुटुांहबयाांहवषयी वेगळा ब्लॉग हलहिला 

जाईल. माझी पत्नी मोहिनी बाईंची हवद्यार्णथनी. कॉलेज करून सांस्कृत हशकते याचे 

अपार कौतुक. कोणाचेिी कौतुक अपरोक्ष आहण परोक्ष करणे ि ेनाना आहण बाईंचे 

वैहशष्ठ्य. ि ेकौतुक तोंर् दखेले नसते त्यात हजव्ह्िाळा ठासून भरलेला असतो. घरी 

गेलो दक, “खूप ददवसाांनी आलास?” असा प्रश्न करणार. “नािी नाना आत्ताच तर २ 

महिन्याांपूवी आलो िोतो” तर ३ महिन्याांपूवी आल्याचा पुरावा दणेार, “महिन्यातून 

एकदातरी येत जा रे” असा प्रेमळ दम दणेार. मग बाप्पपा (वर्ील) काय म्िणतात, 

प्रशाांत (भाऊ), माधुरीची (बहिण) चौकशी आमच्या कुटुांहबयाांची चौकशी. मग 

बशीत कािी तरी खायला आणून दणेार. बाई नाती नुसती रटकवत नािीत तर 

हनमाडण करतात, नात्याांची हनगराणी करतात. आजीला जाऊन आता २७ वषड 
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झाली, दोन्िी सख्खे मामापण गेले. पण नातां अव्याित रटकून आि.े ते मामा-मामी 

आहण मी भाचा ! 

८४व्या वषी बाई अजून ताठ चालतात. भरपूर उांची, शेलटा बाांधा, कोकणस्थी 

गोरेपण, व्यवहस्थत नेसलेली  नऊवारी सार्ी, चेिऱ्यावर साहत्वक भाव. सरस्वतीचे 

रूप त्याांच्यासारखेच असणार अशी खािी वाटते. घरी स्वयांपाकापासून सवड गोष्टी 

स्वत: करतात. नाना (वय ८६) आजिी त्याांना मदत करतात. कधीिी जा, घर 

नीटनेटके लावलेले असते. अस्ताव्यस्तपणा अहजबात नािी. मध्ये एकदा गेलो तर 

स्टुलावर चढून वरच्या फळीवरचा र्बा काढत िोत्या. त्याांच्या हजव्ह्िाळा 

लावण्याचा वारसा त्याांच्या पुढच्या हपढीतिी पुरेपूर उतरला आिे. केव्ह्िािी मनाला 

मरगळ आली दक, नानाांना आहण बाईंना भेटले दक उजाड हमळते, प्रसन्न वाटते. ८४ 

व्या वाढददवसाची िी सुमनाांजली ! त्याांच्या साठी हजवेत शरद: शतम् अशी 

परमेश्वराशी प्राथडना !  
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मोठ्या दादीजी 

 

 

 

 

 

 

 

वर्गाव मावळ येथे माझी आई प्राथहमक शाळेत हशहक्षका. १९६३ ते १९९२ 

मध्ये हनवृत्त िोईपयंत आम्िी भांर्ारी याांच्याकर् े भार्केरू म्िणून राहिलो आहण 

त्याच्या घरातील एक िोऊन गेलो. आई हशहक्षका असल्याने मास्तरीणबाई आमच्या 

घरात राितात याचा भांर्ारी कुटुांहबयाांना अहभमान. आमचा पत्ता कुलकणी C/O 

भांर्ारी असाच िोता. भांर्ाऱ्याांना आईचे फार कौतुक. एक तर मास्तरीणबाई, दसुरे 

आम्िी िाह्मण, हतसरे आईचे धार्णमक असणे. घराची रचना अशी िोती की, 

आम्िाला बािरे जायला त्याच्या घरातून जावे लागे. थोर्क्सयात म्िणजे राित्या 

घरचाच कािी भाग आम्िी वापरत िोतो. रािी अपरािी केव्ह्िािी बािरे जावे 

लागले तर त्याांना उठवावे लागे पण भांर्ाऱ्याांनी कधी कां टाळा केला नािी. आहण ि े

असे १-२ नािी तर २० वषे चालले िोते. भांर्ारी म्िणजे मिशे्वरी मारवार्ी. 

गावात भरपूर इस्टेट. २०-२२ माणसाांचे एकि कुटुांब. मोठ्या दादीजी 

(हशराकुां वरबाई) , वय ८०+  आहण धाकट्या दादीजी (इम्रतीबाई), वय ७५+ अशा 

दोघी हवधवा कुटुांब प्रमुख. दोघींना लिान वयात वैधव्य आलेले. दोघींना  मुलबाळां 

नािी. पुतणे लिानपणीच पोरके झालेले. पुतण्याांचा साांभाळ दोघींनी केला. 
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आपापल्या नवऱ्याची इस्टेट नावावर, पण कोठे त्याचा तोरा की अवास्तव 

अहभमान नािी. त्यात पण मोठ्या दाददजींना मान मोठा. त्याांच्या शब्दाबािरे 

कोणी नािी. मोठ्या दादीजी गोऱ्या पान, र्ोळ्यात साहत्वक आहण प्रेमळ भाव. 

कपाळाला गांध आहण बुक्का लावत. त्याांच्या गोऱ्या काांतीला तो फार सुांदर ददसे. 

गळ्यात तुळशीची माळ आहण पाांढरी स्वच्छ सार्ी. दाददजींना घरात सतत 

कािीना कािी तरी धार्णमक कायडिम घर्वून आणण्याची िौस. काकर् आरती, 

आवळी भोजन, अन्नकोट, कोदकळा व्रत, रामनवमी, कृष्णाष्टमी, श्रावण, गणपती, 

ददवाळी  अशा अनेक गोष्टी दादीजी उत्सािाने साजऱ्या करत. अन्नकोट पािण्यास 

सार गाव लोटे. मोठा ददवाणखाना भरून ५०-६०  प्रकारचे पदाथड ठेवले जात. 

िोळीला दरवषी थांर्ाई करत. थांर्ाईची त्याांची स्पेशल रेहसपी िोती. प्रत्येक 

कायडिमात सवड लिान थोराांना त्यात सामावून घेत. भांर्ारी कुटुांब म्िणजे सदवै 

उत्सािी असे आहण दादीजी या उजेचा स्रोत असे. ८४ वयापयंत महिन्याच्या दोन्िी 

एकादशीला दहेूला तुकोबाचे  दशडन ठरलेले. रेल्वेने देहूरोर् पयंत जात पुढे दहेपयंत 

पायी. या हशवाय सदवै दानधमड चालूच असे. कुिाांचा(खांर्ोबा) घास, कावळ्याचा 

(हपतर) घास, गायीचा (जगन्माता) घास ि ेदररोज चालूच िोते. गावातील मागेल 

त्याला रोज ताक फुकट देणे िा त्याांच्या पुण्य कमाडचा मोठा भाग असे. 

घरात २ म्िशी आहण २ गायी िोत्या. त्यामुळे दधु दभुते खूप. सवांना पुरून 

हशलकीतल्या दघुाचे ताक व्ह्िायचे. ताक करण्यासाठी एक मोठी ५-६ फुट उांचीची 

रवी पभतीला लावलेली असे आहण खाली एक मोठा र्बा (३ पायलीचा) त्यात ताक 

घुसळायला ठेवलेले असे. ती रवी एका दोरीच्या सिाय्याने दफरवायची की ताक 

घुसळले जायचे. एकावेळी २५-३० ली. ताक घुसळले जाई. दररोज सकाळी या 

ताकाचा सेट अप लावलेला असे. घरातील लिान-मोठ्याचा प्रत्येकाचा िात या 

ताक करण्यास लागेल यावर दाददजींचा कटाक्ष असे. घरातील सवांनाच या 

पुण्याचा लाभ व्ह्िावा िी दाददजींची इच्छा. त्यामुळे सवांनाच येत-जाता ताक 

घुसळण्याची सवय लागली िोती. मी पण त्या वयात ि ेकाम आनांदाने केले आि.े 

११ नांतर ि ेताक घेण्यास लोक येत. वर्गावातील प्रहतहष्ठत दखेील घरातील लिान 

मुलाबरोबर  अथवा स्वत: भाांर्े घेऊन ताक नेत. कोणालािी असे करण्यास 

कमीपणा वाटत नव्ह्िता. ताक झाल्यावर दाददजींची पिली िाक आईला येई. 



सावलीतल ेक्षण                                           श्रीकाांत कुलकणी 

ई साहित्य प्रहतष्ठान                                                                    www.esahity.com  

“मास्तरीणबाई ताक घेऊन जा”. आमच्या घरापासून सुरवात. ताक अहतशय मधुर 

असे, कधी आांबट ताक मी चाखले नािी. ताक वाटण्याचा पुण्य सोिळा ६० वष े

दादीजींच्या मृत्यू पयंत अखांर् चालला िोता. 

दादीजींना कायम प्रसन्न पाहिले, कधीिी आजारी पाहिले नािी, द:ुखी पाहिले 

नािी, कधी कुणाला रागवत नसत. मुलाांनी फारच दांगा केला तर “घनो इिो हयो 

ि!े” (फार मस्तीखोर झालाय!) एव्ह्िर्ेच म्िणत. सदवै कामात व्यग्र असत. ठराहवक 

वेळी र्ोळे हमटून माळ जपत बसत (मारवार्ीत- माळ ओढणे). ददवाळीत सगळ्या 

घराला मुलाांकरू्न रांग दऊेन घेत. ग्रे रांगाचा त्याांचा एक फॉमुडला िोता. यात नीळ, 

चुना, गुळ आहण बरच कािी असे, पण रांग लावल्यावर पभतीला टेकल्यास अांगाला 

कधी लागत नसे. जोधपूरची घरे  या रांगात असतात. 

सुनाांना आहण मुलींना कामाची वाटणी समान केलेली असे. कोणाच्या तिारीस 

वाव नसे. दादीजी इफेहक्सटव्ह्ि िोम मॅनेजर िोत्या. पिाटे पाच वाजता आांघोळ कधी 

चुकली नािी. मग तुळशीला  पाणी आहण सुयाडला अघ्यड आहण ददवस सुरु, ते रािी 

११ पयंत. मरण दवेाने बोलावल्या प्रमाणे कोणालािी िास नािी, त्याांना स्वत:ला 

पण नािी. 

आजचे स्वाथी जग बघताना मोठ्या दादीजी दकती मोठ्या िोत्या ि े सारखे 

जाणवते.  
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सुरेश हांदरे – एक अनुकरणीय आिंयड 

 

 

 

 

 

 

 

सुरेश हांदरे गेले ि ेकळले. क्षणभर मन सुन्न झाले. सुन्न िोणे िी मनाची नैसर्णगक 

प्रहतदिया. पण सुरेश हांदरे अचानक आपल्यातून जाणे म्िणजे पुढच्या हपढीने ज्या 

ददव्याकरू्न प्रकाश हमळवायचा तोच अकाली हवझल्यासारखे झाले आि.े  

कोण िोते सुरेश हांदरे तर अहतशय मार्णमकपणे साांगता येईल. टी.व्ह्िी वर 

आबुराव आहण बाबुराव िी बतावणी पािे आपल्या वहर्लाांचे बढाईखोर परािम 

साांगतात आबुराव म्िणतो माझे वर्ील एका ढान्गेत अमेररकेत पाउल ठेवतात तर 

बाबुराव म्िणतात ि ेतर कािीच नािी माझे वर्ील पहिलां पाउल चांद्रावर टाकतात 

आहण दसुरे मांगळावर. अशाच पद्धतीने मी जर तुम्िाला साांहगतले की मी असा एक 

माणूस पहिला आि ेज्याने आपल्या व्यावसहयक कारकीदीत एकिी रुपयाांची लाच 

ददली नािी आहण एक रुपयापण काळा (२ नांबर) पैसा केला नािी तर तुम्िी 

म्िणाल काय राव आबुराव-बाबुरावची नवी गोष्ट साांगताय काय? पण िा माणूस 

असाच हवलक्षण िोता आहण ि े सत्य िोते आहण त्याांच्या ३०—३५ वषांच्या 
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कारकीदीत १५० कोटींची उलाढाल, १०० माणसाांना रोजगार ि ेघर्ले. लाच न 

दतेा धांदा काय वेर्हेबर् ेआिात का?  लाच दणेे ि ेसत्य आपण दकती स्वीकारले आि े

की सुरेश हांदरे ि ेरम्य कल्पना वाटावेत. सुरेशजींना भेटण्याचे २ प्रसांग मला आले 

त्यातला दसुरा आधी वणडन करतो कारण माझ्या आयुष्यातली ती एक अहभमानाची 

गोष्ट आि.े 

आमचे हप्रय हशक्षक कृ. ब. तळवलकर याांच्या नावाने २०११ चा “अनुकरणीय 

उद्योजक” िा पुरस्कार त्याांना द्यायचे आम्िी रस्टी मांर्ळींनी ठरवले आहण त्याांची 

भेट घ्यायची ठरवले. त्याांच्या कािी पररहचताांनी ते कोणतािी पुरस्कार घेत नािीत 

आहण त्याांना आवर्त नािीत तेव्ह्िा साांभाळून अशी गर्णभत सूचना ददली. म्िटले 

जायचेच. फोन हमळवला येण्याचे कळवले त्याांनी पण “या भेटू” असा प्रहतसाद 

ददला. आम्िी चौघे पुण्याहून बेळगावला हनघालो. तेथे त्याांचा poly-Hydron 

नावाने व्यवसाय आि े . सकाळी ११ वाजता त्याांच्या हबझनेस आश्रम अशी पाटी 

असलेल्या कायाडलयात पोिोचलो. स्वागत झाले. आत गेल्यावर स्वामी 

हववेकानांदाांचा पुतळा, सभोवताली अनेक पुस्तके व्यवहस्थत लावून ठेवलेली कपाटे, 

भरपूर उजेर् आहण मधोमध त्याांचे प्रशस्त टेबल. प्रसन्नपणे स्वागत केले. त्याांना 

अशा येण्याची सवय असावी. कारण अनेक व्यावसाहयक आहण व्यापारी सांस्था 

शैक्षहणक सांस्था त्याांच्या या हबहझनेस आश्रमास भेट दते असतात. ते स्वत: एक 

अभ्यास हवषय झाले िोते.  पुरस्काराहवषयी एकदम हवषय काढायचा नािी अस े

आमच्यात ठरले िोते. त्यामुळे “तुमच्या व्यावसाहयक सांकल्पना समजून घेण्यास 

आलो आिोत” एव्ह्िर्ी सुरवात केली. त्याांनी त्याांचे व्यावसाहयक जर्ण घर्ण, 

व्यावसाहयक नीतीमूल्याांचे काटेकोर पालन आहण कामगाराांचे स्वातांत्र्य यावर 

अहतशय परखर् हवचार ऐकवले. त्याांच्या व्यवसायाला नैहतक अहधष्ठान दणेारी 

इन्कम टॅक्सस सांदभाडत एक घटना पण त्याांनी प्राांजळपणे ऐकवली. 

“मी कािी धुतल्या ताांदळुासारखा नव्ह्ितो पण या घटनेने मला हवचार 

करण्यास प्रवृत्त केले. आहण प्रामाहणकपणे व्यवसाय करावयाचे मी ठरवले. 

प्रामाहणकपणा मी प्रथम माझ्यावर लादला आहण मग सोनी आहण टोयोटा या 
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कां पन्याांच्या प्रवतडकाांनी या हवचाराांना बळ ददले. हववेकानांदाांनी मागड दाखवला. 

चला आमचा कारखाना बघूयात.” असे म्िणून ते स्वत: आम्िाला घेऊन त्याांचा 

कारखाना दाखवू लागले. जाता जाता अनेक गोष्टी समजून साांगत. 

“ मी आमच्या कारखान्यास हबहझनेस आश्रम म्िणतो. येथे प्रत्येकाने आपली 

व्यावसाहयक नीती समजावून घेतली पाहिजे आहण त्याप्रमाणे वतडन केले पाहिजे 

यावर आमचा कटाक्ष आि.े आमच्याकर् े कोणत्यािी कामगारास कां पनीचे 

बॅलन्सशीट / नफातोटा बघण्याचा अहधकार आि.े प्रत्येक कामगारास हमळणारा 

इन्सेहन्टव्ह्ि िा त्याने केलेल्या कामावर हमळतो. आमच्याकर् ेवेगळे क्वालीटी सेक्सशन 

नािी. प्रत्येकाने आपल्या कामाची जबाबदारी घेतली तर या सेक्सशनची गरज नािी. 

गेली अनेक वषे आमच्या उत्पादनात १०० टके्क अचूकता आम्िी सातत्याने 

जोपासली आि.े  आमचे कामगार अपवादात्मक पररहस्थतीत रजा घेतात.  तर येथ े

सवडजण समान आिते माझे कामगार जे जेवतात तेच मी जेवतो. कँटीनमध्ये 

त्याांच्याबरोबरच जेवण घेतो. माझ्या केहबन मध्ये कोणासिी प्रवेश असतो. येथील 

पुस्तके वाचू शकतो. मला प्रश्न हवचारू शकतो. बािरेील पाहणे, सरकारी अहधकारी 

याांचा पण अपवाद नािी. कोणत्यािी कस्टमरला फेव्ह्िर करत नािी. आम्िी 

कोणालािी लाच दते नािी. पूवी येणाऱ्या प्रत्येक सरकारी अहधकाऱ्यास आम्िी पैसे 

दते नािी असे साांगावे लागे. आता पररहस्थती बदलली आि े सरकारी अहधकारी 

येतात त्याांचे अकौंट तपासणीचे काम करतात त्याचा ररपोटड दतेात कािी िूटी 

आढळल्यास आम्िी त्यावरील दांर् भरतो (अशी वेळ बहदा येतच नािी) पण 

आम्िाला पैसे मागण्याची हिम्मत िोत नािी. त्याांना कोणतीिी स्पेशल रीटमेंट 

ददली जात नािी. त्याांना िवे असणारे रेकॉर्ड  ददले जाते. मदतनीस ददला जात 

नािी. माझे सरकारी काम झाले नािी तर १ महिन्याने आम्िी  त्याांना काम न 

िोण्यामागचे कारण लेखी हवचारतो. आमच्या मागणीतील िूटी साांगा अशी हवनांती 

करतो. तर कािी न दतेा घेता काम िोते. या जागेला आम्िी हबहझनेस आश्रम 

म्िणतो त्यामुळे प्रत्येकजण वस्तूचे पाहवत्र्य जपण्याचा प्रयत्न करतो. आमचा 

कामगार आहण स्टाफ याांना मी न साांगता वैयहक्तक जीवनात िीच तत्वे पाळतो ि े

हवशेष. साध्या इथे १०० सीएनसी मशीन आिते. या कारखान्यातील प्रत्येक मशीन 

बँकेचे कजड न घेता आणलेले आिते. आम्िास आत्ता पण  एक रुपयाांचे कजड नािी. 

आम्िी सवांसाठी ि ेध्यानमांददर उभे केले आि.े मी स्वत: पिाटे ५ वाजता येथे ध्यान 
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करतो. कोणासिी काम करताना ताण आला तर येथे येऊन ध्यान करण्याची मुभा 

आि ेपरवानगीची गरज नािी. मन शाांत झाले की कामगार परत उत्सािाने कामास 

लागतात. ” 

“आमच्याकर् ेओव्ह्िर टाईमची जरुरी नािी. वेळेत येणे जसे बांधनकारक आि े

तसेच घरी जाणे. मी स्वत: ि ेकटाक्षाने पाळतो. मी इथून बािरे गेलो की एकल 

स्कूल चे काम करतो. या सांस्थेचे कनाडटक हवभागाचे कायड मी बघतो. अनेक गरीब 

आहण वांहचत मुलामुलींना या सांस्थेतफे हशक्षण ददले जाते यासाठी सरकारी मदत 

घेतली जात नािी. सवड काम स्वयांसेवक करतात. पहिली ते सातवीचे मोफत हशक्षण 

ददले जाते. प्रत्येक माणसाने आपला वेळ समाजासाठी ददला पाहिजे.” 

सवड कारखाना दाखवून झाला. जेवणाची वेळ झाली. कँटीनमध्ये सवांच्या 

बरोबर त्याांनी जेवण घेतले. आता त्याांच्या कायाडलयात बसलो. जे पाहिले ते 

अद्भूत िोते. 

आता हवचारण्याची वेळ आली िोती. 

मी सरळ हवचारले “आता आमच्या येण्याचा उद्देश साांगतो आम्िी आमच्या 

हशक्षकाांच्या नावाने देण्यात येणारा “अनुकरणीय उद्योजक” पुरस्कार आपल्याला 

दणे्याचे ठरवले आि.े तुमची सम्मती िवी आि.े” ते क्षणभर हवचारात पर्ले. 

“ मी पुरस्कार घेत नसतो िो! ” 

“ आमच्या सराांची तत्वे जगणारी माणसे आम्िी शोधतो आहण पुरस्कार दणेे ि े

गौण आि.े पण तुमच्या सारखी अनुकरणीय उदािरणे लोकाांपुढे आली पाहिजेत. 

हवचार कराच, नव्ह्ि ेिो म्िणाच” मी. 

त्याांनी ३-४ हमहनटे हवचार केला आहण एकदम हवचारले 

“पुरस्कार कोणाच्या िस्ते दणेार”...सुरेशजी 
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“ग्रािक पांचायतीचे पबदमुाधव जोशी”...मी 

“राजकारणातले कोणी नािी ना?”... सुरेशजी 

“छे, आमच्या रस्टमध्ये राजकारणातले कोणीिी नािी सराांचे हवद्याथी आहण 

कुटुांबीय”...मी   

“मग माझा िोकार आि”े 

आम्िी अवाक झालो. आनांद झाला. 

पुढे फेिुवारी २०११ मध्ये पुरस्कार हवतरण सोिळा झाला. सुरेशजींनी जे 

मनोगत केले ते व्यावसाहयकाांसाठी वस्तुपाठच िोता. त्याांना ददलेल्या पुरस्काराने 

कायडिमास वेगळीच उांची हमळाली. या वषाडत दशेात सवडि अण्णा िजारेंचे 

भ्रष्टाचार हवरोधी आांदोलन चालले िोते. त्यामुळे सुरेशजींच्या हवचाराांनी उपहस्थत 

भारावून गेले. 

पुरस्काराची रक्कम त्याांनी एका एकल शाळेस ददली. त्या दणेगीस स्वत:चे नाव 

न दतेा आमच्या सराांचे नाव ददले केव्ह्िर्ा मोठेपणा ! तशी रीतसर पावती पाठवली 

आहण पुढे या शाळेची प्रगती आम्िास कळवत.  

एक व्यावसहयक आिंयड ठरलेले सुरेश हांदरे ि े पुढच्या हपढीस दीपस्तांभ 

ठरावेत. He was inspiring wonder. 
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अण्णा तळवलकर 

    

 

 

 

 

 

१९७६ साली एफ. वाय. सायन्स फस्टड क्सलास पास झालो. पण माझा 

इांहजहनअरींगचा प्रवेश ३ माकांनी हकला आहण खूप नव्ह्िडस िोऊन बसलो. बीएससी 

व्ह्िायचे नव्ह्िते आता काय? असा प्रश्न हनमाडण झाला. कोणीतरी साांहगतले की, कुस्रो 

वाहर्या कॉलेजमध्ये इलेक्सरोहनक्सस आहण रेहर्ओ इांहजनीअरींग नावाचा हर्प्पलोमा 

कोसड आि ेआहण एफ.वाय. सायन्सनांतर असल्याने वषे वाया जाणार नािी. थोर्ासा 

खट्टू िोऊनच फॉमड भरला आहण प्रवेश पण हमळाला. पहिल्याच ददवशी कॉलेज 

मध्ये गेलो वगाडत ३० मुले िोती सवडच जण समद:ुखी िोती. इांहजहनअरींगचा प्रवेश 

थोर्क्सयात हकलेले. वगाडत पहिल्या हपररयर्ला एक साधारण उांचीचे, गोरेपान 

आहण पूणड टक्कल असलेले हशक्षक आले. पाांढरा शटड, काळी पँट, सोनेरी काड्याांचा 

चष्मा पायात व्यवहस्थत पॉहलश केलेले बूट, रुबाबदार  आहण करारी चेिरा. ि ेरूप 

पाहूनच हवद्याथी शाांत झाले. हपन ड्रॉप सायलेन्स झाला. या व्यक्तीला कोठेतरी 

पहिले आि ेअसे जाणवले मग लक्षात आले फोटोत अनेक वेळा पाहिलेले शांतनुराव 

दकलोस्कर साधारण असेच ददसतात. या पहिल्या दशडनानेच या व्यक्तीहवषयी 
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आदरयुक्त दरारा हनमाडण झाला तो आजतागायत चाळीस वषांनी दखेील सराांच्या 

पिंात अजून आि.े आज सराांना जाऊन ३३ वषे झाली.  

    पहिल्याच ददवशी “मला वगाडत गोंधळ चालणार नािी. या वगाडत १५ बाके 

आिते कोणत्यािी प्रत्येक तासास वगाडत प्रत्येक बाकावर दोनच मुले असली 

पाहिजेत, कोणतािी बाक मोकळा अथवा एकच हवद्याथी असलेला मला चालणार 

नािी.  मला ३० पेक्षा कमी आहण ३० पेक्षा जास्त मुलाांना हशकवता येत नािी. मी 

फक्त ३० मुलाांना हशकवू शकतो.” असे बजावून हशस्तीचा दांर्क पहिल्याच ददवशी 

बजावला आहण वगाडतील आपला शेजारी अथवा वगडहमिाला आणण्याची सामुहिक 

जबाबदारीची जाणीव करून ददली. पहिल्याच तासाला इलेक्सरॉहनक्सस हवषय कसा 

अवघर् आि,े त्याचा अभ्यास करताना एकाग्रतेची कशी गरज आि ेआहण तुमचा 

स्वभाव कसा का असेना, मी तुमच्यात मला िवा तसा बदल घर्वून आणणार आि.े 

दोन वषांनी येथून जाताना तळवलकराांचा हवद्याथी म्िणून बािरेच्या जगात 

जाणार आिात ि ेलक्षात ठेवा. पहिला तास सांपला तरी कोणी कोणाशी बोलेना. 

आयष्यात कािीतरी वेगळे व्यहक्तमत्व भेटले आि ेआहण इथून पुढची २ वषे वेगळे 

आयुष्य आि े याची जाणीव सवांना झाली. पुढच्या इतर तासाांना इतर हवषयाचे 

हशक्षक आले पण वगड मुकाट्याने ऐकून घेत िोता. जे पहिल्या ददवशी घर्ले तेच 

पुढील दोन वषे घर्त गेले.  

   सर वगाडत पूणड तयारीहनशी येत. जे हशकवायचे ते त्याच्या नोट्स एका 

पोस्टकार्ड साईझच्या कागदावर हलहून आणत िा कागद टाकावू कागदातून 

व्यवहस्थत एका साईझ मध्ये कापलेला असे. त्या कागदावर अगदी बारीक अक्षरात 

स्विस्ते त्यावर जे हशकवायचे त्या टॉहपकचे पॉइांटस काढलेले असत आहण आकृत्या 

रेखाटलेल्या असत. पहिली ५-७ हमहनटे फळ्यावर हवषयाची सांदभड आकृती काढत. 

आकृती काढताना ते कािीिी बोलत नसत अथाडत सराांची पाठ आि े म्िणून, 

आम्िीपण बोलण्याची हिम्मत करत नव्ह्ितो. सराांनी काढलेली आकृती जशीच्या 

तशी विीत उतरवणे चालू असे. आकृती काढून झाली की, पुढची २ हमहनटे 

प्रत्येकाच्या जवळ जाऊन आम्िी नीट उतरवतो आि ेबघत. एखादा चुकला तर न 

बोलता विीतल्या चुकीवर फक्त बोट ठेवत. पुढे हवषय सुरु. हवषय अथाडत 
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इलेक्सरोहनक्सस असल्याने, एकदा इलेक्सरॉन दाखवलेल्या सर्ककट मधून कसा आहण का 

दफरतो याचे अॅहनमेशन फळ्यावरच्या आकृतीवर िाताने दाखवत. हवषय 

हशकवण्याचा िातखांर्ा इतका की, हवषय कोणाला कळला नािी असे सिसा िोतच 

नसे. हवषयातील अनेक सांकल्पना ते व्याविाररक दाखले दऊेन हशकवत असल्याने 

हवषय वगाडतच पक्का िोत असे. घरी अभ्यास करण्याचे फारशी गरज नसे. सर 

हवषयाची नुसती आवर् हनमाडण करत नसत तर उत्सुकता हनमाडण करत आहण 

इलेक्सरॉहनक्सस सांबहधत हनरहनराळे प्रयोग करण्यास उद्युक्त करत. सर जी हशस्त 

पहिल्या ददवशी लावत त्याचा फायदा इतर हशक्षकाांना आपोआपच हमळे त्याांच्या 

तासाला िी मुले मुकाट्याने लक्ष दते. अथाडत इतर हशक्षकाांनापण सराांच्या सांहितेचा 

दांर्क असेच. ददवाळी आहण उन्िाळी सुट्टीत कॉलेजमध्ये प्रोजेक्सट करणे अहनवायड 

असे. पण मजा असे.  

अण्णाांचे स्वत:चे सवड कािी आखीव रेखीव आहण हशस्तीत असे. त्याांचे टेबल, 

पुस्तकाांचे कपाट, खुची कधीिी अस्ताव्यस्त असलेले पहिले नािी. आमच्या 

हवभागाची प्रयोगशाळा एक उत्तम प्रयोगशाळा कशी असावी याचा नमुना िोती. 

तेथील स्वच्छता, माांर्णी पाहिली की इथे गैरहशस्तीने वागावे असे कोणाच्या 

मनातिी येत नसे. काम करताना आपल्या िातून इथले कािी हवस्कटले तर गेले 

नािी ना? असा प्रश्न प्रत्येकाला पर्लाच पाहिजे आहण त्यामुळे प्रत्येकजण काळजी 

घेऊनच काम करे. सराांचा मानसशास्त्राचा अभ्यास असावा. प्रयोगशाळेच्या 

व्यवहस्थत माांर्णीतून हतथली हशस्त पाळण्याचे बांधन मुलाांवर आपोआप येत असे. 

१९५० च्या दशकात इलेक्सरॉहनक्सस या हवषयात दशेात फार तज्ञ मांर्ळी नव्ह्िती. 

साधने अपुरी िोती. त्या काळात दसुऱ्या मिायुद्धातील इलेक्सरोहनक्ससचे टाकावू 

भांगार घेऊन त्यातील उपयुक्त गोष्टी बाजूला काढून त्या वापरून सराांनी स्वत: 

प्रयोगशाळा उभी केली िोती. यातील अनेक प्रयोग त्याांनी स्वत: ककवा मुलाांकरू्न 

बाांधून घेतले िोते. प्रयोगशाळेत ज्या वस्तू वापरण्यायोगय नव्ह्ित्या त्याांचे 

कायमस्वरूपी प्रदशडन केले. मुलाांच्या समोर कायम या वस्तू ददसल्या पाहिजेत िा 

त्याांचा कटाक्ष िोता. या प्रयोगशाळेचे कािी हनयम िोते. या हनयमाांची जाणीव 

पहिल्याच ददवशी हवद्याथ्यांना ददली जाई. उदा. िातात घड्याळ,बोटात अांगठी 

ककवा गळ्यात चेन नको. कारण प्रयोग करताना त्यातील धातु  जर सर्ककटमध्ये 
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अर्कला तर शॉक बसू शकतो. सुरके्षचा हवचार पहिला. हवद्याथ्यांना प्रयोगाच्या 

टेबलापाशी कमरेचा बेल्ट घालण्यास बांदी िोती कारण तो बेल्ट बरोबर टेबलाच्या 

उांचीपयंत येतो आहण टेबलाचे पॉहलश खराब िोते. पभतीवरच्या शोकेस मध्ये 

हवद्याथ्यांसाठी कािी नोट्स लावलेल्या असत. मुलाांनी त्या नोट्स उतरवताना 

पभतीवर िात ठेवला तर घामाचा र्ाग दगर्ी भाांतीवर पर्तो आहण दगर्ी पभतीच े

सौंदयड कमी िोते, म्िणून हलहिण्यासाठी stand ठेवलेले असत तेच वापरण्याचा 

दांर्क असे. वगाडत आहण प्रयोगशाळेत रेनकोट आहण छिी ठेवण्यास स्वतांि रे असे. 

असा रे मी आजतागायत कोठे िी बहघतला नािी. प्रयोगशाळेतील हशपाईदेखील 

त्याांनी त्याांना िवे तसे घर्वले िोते. ि े दोन हशपाईदखेील आम्िा हवद्याथ्यांचा 

आदशड बनून गेले िोते. त्याांचा वक्तशीरपणा, टापटीप, हशस्त इतकी िोती की, 

ररझल्ट लागल्यावर दकतीतरी हवद्याथी त्याांच्या आवर्त्या दत्तू हशपायाच्या पाया 

परू्न आशीवाडद घेत.    

पहिल्या वषी तळवलकरसराांना आम्िी केबीटी असे सांबोधत असू. कारण 

वेळापिकावर असे शोटडफॉमड हलहिलेले असत. ि े सांबोधन दसुऱ्या वषी बदलले  

आहण ते अण्णा झाले. अण्णा ि े त्याांचे घरगुती नाव. पहिल्या वषीचे केबीटी सर् 

आहण दसुऱ्या वषीचे अण्णा िा पण एक जाणवण्यासारखा बदल असे. पहिल्या 

वषाडत हवद्याथ्याडकर् े हवद्याथी म्िणून बघणारे अण्णा दसुऱ्या वषाडत त्याांचे हमि 

िोत. अथाडत मयाडदा बाळगून. मित्वाचा बदल म्िणजे शहनवारचा तास. कुस्रो 

वाहर्या कॉलेजला शहनवार रहववार सुट्टी असे. पण आम्िाला प्रत्येक शहनवारी ९ 

ते १२.३० बोलावले जाई. िा तास इलेक्सरोहनक्ससचा नसे तर तत्त्वज्ञानाचा असे. िा 

तास म्िणजे एक वैचाररक मेजवानी असे. यात सर हवद्याथ्याडतला माणूस घर्वत 

ज्ञानेश्वराांपासून ते काफ्का पयंत कबीरा पासून ते रजनीशाांपयंत सवाडच्या तत्वाांची 

ओळख करून दते. गीता, कुराण आहण धमडग्रांथ काय हशकवतात? तर ते नेिमी 

म्िणत तुम्िी अलुफ रािण्यास हशका. “अलुफ” िा त्याांचा आवर्ता शब्द. म्िणजे 

तुमच्या जीवनातल्या सुख-द:ुखाांकर् ेअहलप्ततेने बघण्यास हशका कशातिी गुांतू नका 

पण कतडव्य चकवू नका. प्रेमिी कतडव्य भावनेतून करा आहण कतडव्यपण प्रेमाने करा. 

इथे अण्णाांचे इतर हशक्षकाांपेक्षा असलेले वेगळेपण लक्षात येई. ते पाट्या-टाकू 

हशक्षक नव्ह्िते तर गुरुकुलातील हशक्षक िोते. हवद्याथ्याडला इलेक्सरोहनक्सस 
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हवषयातला तज्ञ बनवायचा िोताच, पण  माणूस म्िणून घर्वण्याचा  त्याांचा ध्यास 

िोता. त्याांचा वैज्ञाहनक दषृ्टीकोनावर हवश्वास िोता. ते नेिमी म्िणत “मी जे 

इलेक्सरोहनक्सस हशकवतो आि े ते उद्या नसेल. ते बदलणार आि.े  तुम्िाला िा 

बदलाबरोबर तुम्िी बदललात तरच तुम्िी उत्तम जगू शकाल.” सर द्रष्ट ेिोते त्याांनी 

हशकवलेले इलेक्सरॉहनक्सस आज दकती बदलले आि ेयाचे आम्िी साक्षीदार आिोत. 

अण्णा स्वत: एक Brand िोते.  अण्णाांचे हवद्याथी या एका क्वाहलदफकेशन वर 

हवद्याथी दफहलप्पस, टीआयएफआर, सेमीकां र्क्सटर अशा सांस्थाांमध्ये नोकरी लागत. 

DERE या पदहवकेपेक्षा अण्णाांचे हवद्याथी ि ेक्वाहलदफकेशन मित्वाचे ठरे. िार्ाचे 

हशक्षक असलेल्या अण्णाांचे अनेक पैलू िोते. ते उत्तम हचिकार िोते रहववारी 

कािज, पसिगर् अशा रठकाणी ते त्याांचे रांग साहित्य घेऊन हनसगड हचि काढणे िा 

त्याांचा आवर्ता छांद. बरोबर १-२ हवद्याथ्यांना घेऊन जात. हचिकलेचे सांस्कार 

जाताजाता करत. स्वत: काढलेली हचिे हवद्याथ्यांना भेट दते. अण्णा पट्टीचे 

पोिणारे िोते. ते पोिताना पाण्याचा एक थेंब उर्त नसे. त्याांना लयीत पोिताना 

पािणे एक अहवस्मरणीय आनांद असे. अण्णा योगाचे अभ्यासक िोते. सिज समाधी 

अवस्थेत गेलेले त्याांना अनेकाांनी पहिले आि.े लोणावळ्याच्या कैवल्यधाम मध्ये ते 

अनेक वेळा जात. समाधी अवस्थेतील मेंदचू्या अवस्थेचा अभ्यास करण्यासाठी 

त्याांनी एक इलेक्सरॉहनक यांि सांस्थेस बनवून ददले िोते. ते उत्तम हशकारी िोते. 

कानाची ऐकण्याचे क्षमता मोजण्याचे यांि त्याांनी १९५२ मध्ये शोधले 

त्याहवषयीची बातमी त्यावेळच्या “द.ै सकाळ” मध्ये आली िोती.  

 त्याचे पुनमुडद्रण २००५ साली सकाळ मध्ये झाले आहण या एका छोट्या 

गोष्टीतून आम्िी हवद्याथी आहण सराांचे कुटुांबीय याांनी एक रस्ट स्थापन केला. िी 

घटना त्याांच्या मृत्यूनांतर २५ वषांनी घर्ली. या रस्टच्या माध्यमाांतून दर वषी 

“समाज हशक्षक, अवहनहमि, सेवाव्रती आहण अनुकरणीय उद्योजक” अशी चार 

पाररतोहषके ददली जातात. या हनहमत्ताने सराांचे वेगवेगळ्या वयाचे हवद्याथी एकि 

जमतात. अण्णाांचे कुटुांबीयाांवर पण अहतशय प्रेम. वहर्लाांच्या अकाली मृत्यूपिंात 

३ बहिणी आहण २ भाऊ याांचे हशक्षण आहण हववाि केले स्वत: अहववाहित राहिले. 

अमेररकाहस्थत सराांचे धाकटे बांधू र्ॉ. अरुण तळवलकर याांचे मोलाचे अथड सिाय्य 
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या रस्टला लाभले आि.े अण्णाांचे नाव समाजात चाांगले काम करणाऱ्या 

व्यक्तींबरोबर जोर्णे एव्ह्िढाच ितेू.  

 अण्णा इलेक्सरॉहनक्सस या एका हवषयापुरते सीहमत असे हशक्षक नव्ह्िते तर एक 

पररपूणड गुरु (Mr.Perfectionist) िोते. अण्णाचे कोणत्यािी हपढीचे हवद्याथी आज 

भेटले तर सराांहवषयी कृतज्ञता दाखवल्याहशवाय रिात नािीत. आपल्याला 

घर्वण्यात त्याांचा मोलाचा वाटा आि ेि ेमोकळेपणाने मान्य करतात. एक आदशड 

हशक्षक कसा असावा याचे अण्णा म्िणजे उत्तम उदािरण िोते. त्याांच्या सावलीतले 

कािी क्षण बऱ्याच हवद्याथ्यांचे जीवन घर्वून गेले, त्यातलाच मी एक भागयवान.   
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ई साहित्य प्रहतष्ठान 

बारा लाख मराठी वाचकाांसाठी ई चळवळ 

 

मराठी िी २३०० वषं जुनी भाषा आि.े मराठीत तुकोबा ज्ञानेश्वराांसारखे 

मिान सांतकवी िोऊन गेले. पुलां , जीएां सारखे मिान लेखक गेल्या शतकात िोऊन 

गेले. या साऱ्याांबद्दल बोलताना लोक “न भूतो न भहवष्यती” असे म्िणतात. म्िणजे 

“असे लेखक पुन्िा िोणारच नािीत” असे लोकाांना वाटते. पण आम्िाला ि े पटत 

नािी. ज्ञानोबा तुकारामासारखे सांत सिस्त्रकाांतून िोतात ि ेखरे. पण मराठीतली 

प्रहतभा आता आटली आहण यापुढे असे मिान लेखक जन्माला येणारच नािीत ि े

माि खरे नािी. आमचा हवश्वास आि ेकी मराठीत आतािी कुठे कुठे मिान प्रहतभा 

जन्माला येत असेल आहण लोकाश्रयाच्या अभावी कोमेजूनिी जात असेल.  

सांत ज्ञानेश्वराांनी ज्ञानेश्वरीत “गाभवन” िी कल्पना माांर्ली आि.े आपल्या 

घरातले वाल, वाटाणे, चवळी असे दाणे असतात ना! त्याांच्या आत एक छोट्टुशी 

पानाांची जोर्ी असते. ि ेवाल, वाटाणे, चवळी जर मातीत रुजवली तर त्यातून एक 

मोर् बािरे पर्तो आहण त्याचां मूळ िोतां. आहण िी जी छोट्टुशी पानां असतात 

त्याांच्यातून बनतो वेल ककवा वृक्ष. आहण या वेलीला पुन्िा शेंगा येतात. आहण 

त्यातून पुन्िा िजारो दाणे. आहण त्यात पुन्िा गाभवनां. म्िणून ज्ञानोबा म्िणतात 

दक या एका एका दाण्यात एक एक वन उभां राहिल अशी क्षमता असते.  पण िा 

दाणा आपण हशजवून खाल्ला की माि सांपलां. 

मानवी प्रहतभेचेिी अगदी असेच िोते. मराठी भाषेत दकती तरी साहित्याच्या 

बागा उभारू शकतील अशा क्षमतेच्या प्रहतभावान व्यक्ती जन्माला येत असतात. 

पण त्याांना योगयवेळी माती पाणी हमळत नािी. आहण त्याांच्या या साहित्याचा 

आनांद लोकाांपयंत कधीच पोिोचत नािी. असे दकतीतरी मिान लेखक आयुष्यभर 

पोटापाण्याच्या मागे धावत सांपून जातात. प्रकाशात येतच नािीत.  
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दसुरीकर्े असे लाखो वाचक असतात. ज्याांना कािी नवीन छान साहित्य 

वाचायची इच्छा असते. पण त्याांना पुस्तकां  हमळत नािीत. परवर्त नािीत. 

कोणती घ्यावीत आहण वाचावीत ते कळत नािी. त्याांची वाचनाची भूक तशीच 

रिाते. रोजच्या वतडमानपिापहलकर्े कािी वाचतच नािीत. 

म्िणून ई साहित्य प्रहतष्ठान ि े व्यासपीठ नवीन साहिहत्यकाांसाठी आहण 

वाचकाांसाठी ई पुस्तकाांचे दालन घेऊन उभे ठाकले आि.े लाखो वाचकाांपयंत िी 

पुस्तके हवनामूल्य हवतरीत करायला सुरूवात केली आि.े चार वषांपुवी स्थापन 

झालेल्या ई साहित्य प्रहतष्ठानने आजवर आपल्या वाचकाांना हतनशेहून अहधक, 

दजेदार, मराठी ई पुस्तके हवनामूल्य ददली आिते. सुमारे चारशे नवीन 

साहिहत्यकाांना या व्यासपीठावरून सादर केले. इांटरनेटवर मराठी भाषेतील 

साहित्य लोकहप्रय करण्याची चळवळ हिरररीने पुढे नेली. कहवता, कथा कादांबऱ्या 

आहण गांभीर हवषयाांवरची पुस्तके प्रकाहशत केली. दोन लाख रहसकाांपयंत ि े

दजेदार साहित्य हवनामूल्य पोचवले. हतनशे गुहणले दोन लाख म्िणजे सिा कोटी 

पुस्तके ई साहित्य प्रहतष्ठान तफ़े हवतररत झाली. तसे पाहिले तर ि ेएक भव्य काम 

सुरू आि.े नव्या प्रहतभा, नवे लेखक, नवीन हनर्णमती. मराठीत एक नवा अध्याय 

हलहिला जात आि.े 

ि ेकाम आम्िी सातत्याने चालू ठेवूच. आम्िाला िा उत्साि आहण प्रेरणा दणेारी 

आपली पिेिी येत राहू द्या. पण मनात एक हवचार येतो. आपली वाचकसांख्या फ़क्त 

लाख दोन लाख लोकाांपयंत  मयाडददत  का? १२ कोटी मराठी माणसाांपैकी हनदान 

एक टक्का म्िणजे १२ लाख वाचकाांपयंत तरी ि े हवनामूल्य ई साहित्य  पोचलांच 

पाहिजे असां नािी का वाटत आपल्याला? आता इांटरनेट आहण मोबाईल याांचा 

प्रसार िोतो आि.े त्यासाठी आपल्या मदतीची गरज आि े बांधो. आपल्या 

ओळखीच्या बारा लोकाांची, फ़क्त बारा मराठी लोकाांची मेल आय र्ी द्याल? जास्त 

ददलीत तरी िरकत नािी. पण हनदान १२ हमि ककवा नातेवाईकाांची मेल आय र्ी 

पाठवा. असे लोक ज्याांनी मराठी साहित्य वाचावे अशी आपली इच्छा आि.े मराठी 

माणूस एकवेळ पैशाांनी गरीब असेल, पण हमिाांच्या बाबतीत श्रीमांत असतो. एक 
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लाख लोकाांनी जर प्रत्येकी बारा आय र्ी पाठवले तर लाखाचे बारा लाख व्ह्िायला 

दकतीसा वेळ लागणार?  

बारा लोकाांची मेल आयर्ी पाठवणाऱ्या वाचकाांना आम्िी ई साहित्य VIP 

Member म्िणून वेगळे मानाचे स्थान दऊे. तुम्िाला आमच्या पुढील प्रवासाची 

कल्पना दते राहू. तुमच्या सूचना मागवू. तुमच्याकरू्न मागडदशडन घेत राहू. आमच्या 

पुढील प्रवासाचे तुम्िी सिप्रवासी असाल.  

तर िोणार ना ई साहित्यचे VIP Member? 

आपल्या खास 12 मराठी हमि नातेवाईकाांच्या बारा मेल आय र्ी 

esahity@gmail.com वर पाठवा.  

खािी बाळगा, या मेल्सचा कोणत्यािी तऱ्िनेे गैरवापर केला जाणार नािी. 

त्याांना जाहिराती ककवा फ़ालतू मेल पाठवून िास दणेार नािी. याांचा उपयोग 

केवळ चाांगले दजेदार मराठी साहित्य पाठवण्यासाठी केला जाईल.  

 

आपले हवश्वासू 

टीम ई साहित्य प्रहतष्ठान 

www.esahity.com 
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